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 نيیسحت
كتيیؤؤرر للاجم
 يف ااًريیبك اًحاجن Saab نم ااًوج للومحملاا ركبملاا ررااذنإلل ERIEYE مماظن ققح
 ركبم ررااذنإإ مماظن وهھف .ملاعلاا ىىوتسم ىلع نيیفلتخم ءالمع 8 عم ريیدصتلاا ققوس
 يف ةعسوتلل لباق لكشب جمدلاا ةيیناكمإإ حيیتيی ةيیلاع ةيیلاعف ووذذ ااًوج للومحم مكحتوو
.تتاكبشلاا عم لمعلل ةةزهھجم تتاارردق عم ةيیلبقتسملااوو ةقباسلاا C4I ةمظنأأ

 نيیسحت ىلع يلعفلاا تقولاا يف لمعت يتلاا ةيیددرفلاا ةمظنألل سلسلاا جمدلاا لمعيیوو
 ةعومجم نم فلأتيی اًماظن تتاارردقلل عيیمجتلاا ااذهھھھ ئشُنيیوو ٬،ةيیفيیظظولاا تتاارردقلاا
.ةعمتجم هھئاازجأأ تتاناكمإإ هھتاناكمإإ ققوفت ٬،ةمظنأأ

 ققاطن ةيیؤؤرر Saab نم ااًوج للومحملاا ركبملاا ررااذنإلل ERIEYE مماظن كل حيیتيی
 تتائيیبلاا يف تتايیلمعلاا ءاارجإإ ءانثأأ ةيیساسأأ ةةزيیم كحنميی امم ٬،ككوودع ههااريی امم ربكأأ
 ككااررددإلاا ىلإإ ةفاضإلاب تتايیلمعلاا ءاارجإإ ءانثأأ ةنوورملاا مماظنلاا رفويیوو .ةيیدداعملاا
.ةكرعملاا ةحاسل كتيیؤؤرر ققاطن نسحيی امم ٬،فقااوملل قئافلاا

12ا0/." -,+* كاردإةر$#"ا
8@#3?<ا =* ما$;9:3" 78+340561"ا
ت+A@J"ا 3ABC8DEFG ".H/8 DI"ا

 نيیسحت
كتيیؤؤرر للاجم
 يف ااًريیبك اًحاجن Saab نم ااًوج للومحملاا ركبملاا ررااذنإلل ERIEYE مماظن ققح
 ركبم ررااذنإإ مماظن وهھف .ملاعلاا ىىوتسم ىلع نيیفلتخم ءالمع 8 عم ريیدصتلاا ققوس
 يف ةعسوتلل لباق لكشب جمدلاا ةيیناكمإإ حيیتيی ةيیلاع ةيیلاعف ووذذ ااًوج للومحم مكحتوو
.تتاكبشلاا عم لمعلل ةةزهھجم تتاارردق عم ةيیلبقتسملااوو ةقباسلاا C4I ةمظنأأ

 نيیسحت ىلع يلعفلاا تقولاا يف لمعت يتلاا ةيیددرفلاا ةمظنألل سلسلاا جمدلاا لمعيیوو
 ةعومجم نم فلأتيی اًماظن تتاارردقلل عيیمجتلاا ااذهھھھ ئشُنيیوو ٬،ةيیفيیظظولاا تتاارردقلاا
.ةعمتجم هھئاازجأأ تتاناكمإإ هھتاناكمإإ ققوفت ٬،ةمظنأأ

 ققاطن ةيیؤؤرر Saab نم ااًوج للومحملاا ركبملاا ررااذنإلل ERIEYE مماظن كل حيیتيی
 تتائيیبلاا يف تتايیلمعلاا ءاارجإإ ءانثأأ ةيیساسأأ ةةزيیم كحنميی امم ٬،ككوودع ههااريی امم ربكأأ
 ككااررددإلاا ىلإإ ةفاضإلاب تتايیلمعلاا ءاارجإإ ءانثأأ ةنوورملاا مماظنلاا رفويیوو .ةيیدداعملاا
.ةكرعملاا ةحاسل كتيیؤؤرر ققاطن نسحيی امم ٬،فقااوملل قئافلاا

12ا0/." -,+* كاردإةر$#"ا
8@#3?<ا =* ما$;9:3" 78+340561"ا
ت+A@J"ا 3ABC8DEFG ".H/8 DI"ا

 نيیسحت
كتيیؤؤرر للاجم
 يف ااًريیبك اًحاجن Saab نم ااًوج للومحملاا ركبملاا ررااذنإلل ERIEYE مماظن ققح
 ركبم ررااذنإإ مماظن وهھف .ملاعلاا ىىوتسم ىلع نيیفلتخم ءالمع 8 عم ريیدصتلاا ققوس
 يف ةعسوتلل لباق لكشب جمدلاا ةيیناكمإإ حيیتيی ةيیلاع ةيیلاعف ووذذ ااًوج للومحم مكحتوو
.تتاكبشلاا عم لمعلل ةةزهھجم تتاارردق عم ةيیلبقتسملااوو ةقباسلاا C4I ةمظنأأ

 نيیسحت ىلع يلعفلاا تقولاا يف لمعت يتلاا ةيیددرفلاا ةمظنألل سلسلاا جمدلاا لمعيیوو
 ةعومجم نم فلأتيی اًماظن تتاارردقلل عيیمجتلاا ااذهھھھ ئشُنيیوو ٬،ةيیفيیظظولاا تتاارردقلاا
.ةعمتجم هھئاازجأأ تتاناكمإإ هھتاناكمإإ ققوفت ٬،ةمظنأأ

 ققاطن ةيیؤؤرر Saab نم ااًوج للومحملاا ركبملاا ررااذنإلل ERIEYE مماظن كل حيیتيی
 تتائيیبلاا يف تتايیلمعلاا ءاارجإإ ءانثأأ ةيیساسأأ ةةزيیم كحنميی امم ٬،ككوودع ههااريی امم ربكأأ
 ككااررددإلاا ىلإإ ةفاضإلاب تتايیلمعلاا ءاارجإإ ءانثأأ ةنوورملاا مماظنلاا رفويیوو .ةيیدداعملاا
.ةكرعملاا ةحاسل كتيیؤؤرر ققاطن نسحيی امم ٬،فقااوملل قئافلاا

12ا0/." -,+* كاردإةر$#"ا
8@#3?<ا =* ما$;9:3" 78+340561"ا
ت+A@J"ا 3ABC8DEFG ".H/8 DI"ا

www.saabgroup.com

SABJ-030_Nation_Shield_April.indd   1 2012-03-14   16:31



بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

النمــــوذج اإلمـــــــــاراتي
مل يك��ن النموذج اإلمارايت تحت الضوء واملجهر من قبل مثل ما هو عليه اليوم، ونحن نرى 

أمواج التغيري العاتية ترضب من تخلفوا عن مواكبة التغيري ومتطلبات ش��عوبهم، وألن هذا 

النموذج بدأ أكرث س��طوعاً وإرشاقاً يف ظل هذه الظروف الصعبة، ليس مس��تغرباً أن يخرج 

علينا ش��يخ معمم أو داعية مفوه أو محلل أو باحث ليهاجم هذا النموذج اليانع الس��اطع 

والذي أحرج الكثريين وال يزال، وال نبالغ إذا قلنا أنه كش��ف عن س��وءات الكثريين، فدامئاً 

األشجار اليانعة واملثمرة ترمي بالحجارة ظلامً وزوراً وبهتاناً وحسداً.

التس��اؤل امللح الذي يفرض نفس��ه علينا ملاذا؟ قد تكون اإلجابة العفوية والرسيعة هي 

أن اإلمارات اختزلت يف أربعة عقود ما مل تس��تطعه الكث��ري من الدول يف أربعة قرون رغم 

التشابه يف الظروف واملعطيات واإلمكانيات واملقومات، بل إن هناك الكثري من الدول التي 

تف��وق اإلمارات إمكانات وثروات وقدرات مازالت تعاين يف مس��ريتها وتتعرث، ومل تحقق ما 

تتطلع وتطمح إليه ش��عوبها، ودخلت يف دوامات وصدامات ألنها تخلفت عن الركب وعن 

حركة التغيري ومل تقدم لشعوبها الجواب الشايف واملقنع:  ملاذا نحن هكذا؟

من هنا وللهروب من اإلجابة ومواجهة الحقيقة يخرج علينا الكثري من املدعني من الذين 

ميلكون جرأة تش��ويه الحقائق وإعادة تشكيلها وفقاً ألهدافهم الجانحة وحججهم الباهتة، 

لريموا الحق بالباطل، أمثال هؤالء نراهم كثرياً اليوم، يس��تخدمون وسائل العرص يف االتصال 

والتواص��ل م��ع الناس، وهم ال يأبهون بنتائج ما يقولون، وال بنتائج نش��اطهم امللغوم، فهم 

طاق��ة منفلتة، بارعون يف نصب الفخاخ القاتلة والتش��ويش وإحداث البلبلة لحجب جهود 

اآلخرين الذين يعملون ليالً ونهاراً بصمت ليقدموا للعامل وألمتهم نتائج مبهرة ومثاراً طيبة.

من الطبيعي يف ظل هذه الظروف الصعبة التي تكشفت فيها الحقائق للجميع أن يهاجم 

أصحاب املب��ادئ الثابتون عىل مواقفهم والقابضون عىل قيمه��م ومبادئهم، من املتاجرين 

مبصائر الش��عوب واملتالعبني بعواطفهم، تارة تحت اسم العقيدة وتارة تحت اسم الرشيعة 

وتارة تحت اسم الحرية وأخرى تحت شعارات وعناوين جوفاء.

لك��ن عىل مدى التاريخ مل يفل��ح املبطلون يف الوصول إىل أغراضهم ومراميهم ألنهم مهام 

أوتوا من قوة وحجة لن يس��تطيعوا حجب الش��مس، أو يخرتقوا حقائق ماثلة عىل األرض 

أصبحت واقعاً معاشاً وحياة يومية لشعب يؤمن برسالته، ومنتم لوطنه وقيادته.

 قافلة اإلمارات تس��ري، ولن تأبه أو تلتفت ألمث��ال هؤالء ألنها تنظر دامئاً وأبداً إىل األمام 

وإىل األف��ق، واملتتبع لتط��ور وخطوات دولتنا حامها الله بعد األربعني عاماً عىل مس��ريتها 

االتحادية يلحظ هذا االنس��جام الفريد من نوعه بني القول والعمل، بني القيادة والش��عب، 

وذل��ك بفض��ل اإلميان املطلق بأن املواطن ه��و األولوية، ورفعة الوط��ن وتقدمه وازدهاره 

وتعزيز انجازاته هي املنطلق واألساس، بهذه القيم العظيمة البناء اإلمارايت نراه دامئاً ساطعاً 

متألقاً، ال ينظر أو يتأثر بفتاوى مشحونة بأشباح املعاين، وبإيحاءات هي من نسج مخيالت 

مريضة.

وأخ��رياً نقول للجمي��ع إن اإلامارات مهام حدث لن يرضها كي��د )كل أفاك أثيم( وال كل 

)هامز مشاء بنميم( ألننا باختصار كلنا خليفة •
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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

حمدان بن 
حممد يشهد 
تخريج الدفعة 

12 للمرشحني 
البحريني

زيارة رابطة كشافة 
ساحل عمان لدولة 

اإلمارات

جملس التعاون 
اخلليجـي مـــن

 التعاون إىل االحتاد

14
>

10 حقائـق ال تعرفها عـن 
الطائرات  غـيـر املأهولة

66
>

54
<

10
<

املرشف العام
اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب املرشف العام
العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير
الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
النقيب/ محمد جمعان بامطرف

مستشار التحرير
محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير
مريم الرميثي

جميلة الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

أحمد جمعة الكعبي

اإلخراج والتصميم
موزة آل عيل   
سعاد النعيمي

آالء الزعايب
هدى العطاس

ترجمة
محمد سليامن 

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف 

عيـىس الدرميك

أرشيف الصور
فاطمة النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود
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األخبار

حممـــــد بن راشــــد يستقبــل وزيـــر الدفــــــاع اإليطـــــايل
تبادال احلديث حول تعزيز التعاون العسكري

اس��تقبل صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب" رعاه الله" يف قرص سموه بزعبيل ، جامبا ولودي باوال وزير 

الدفاع اإليطايل والوفد املرافق له.

وتبادل س��موه والوزير الضيف الحديث حول عالقات التعاون والصداقة بني دولة 

اإلمارات وإيطاليا، خاصة التعاون العس��كري بني القوات املسلحة يف البلدين. وأعرب 

وزير الدفاع اإليطايل عن رغبة بالده يف توس��يع آفاق التعاون مع دولة اإلمارات عىل 

مختلف الصعد، مش��راً إىل السياس��ة الحكيمة واملتوازنة الت��ي تنتهجها قيادتها عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل، ما جعلها محل احرتام الجميع وتقديرهم. 

محمد بن راشد لدى استقباله وزير الدفاع االيطايل بحضور هزاع بن زايد

اس��تقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان الق��وات املس��لحة، يف مكتب��ه بالقي��ادة العامة 

للق��وات املس��لحة ، جامب��ا ولودي باوال وزي��ر الدفاع 

اإليطايل، والوفد املرافق له. 

وبح��ث الجانبان، خالل اللقاء الذي حرضه عدد من 

كبار ضباط القوات املسلحة، املوضوعات ذات االهتامم 

املشرتك، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها 

إىل مس��تويات أفضل يف مختلف املج��االت، خاصة ما 

يتعل��ق منها مبجال التنس��يق والتعاون العس��كري بني 

البلدين.

رئيس األركان يبحث التعاون مع وزير الدفاع اإليطايل
تصوير: سالــم العامري

رئيس أركان القوات املسلحة  يبحث التعاون مع وزير الدفاع االٕيطايل
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43 عضوًا بالقضاء العسكري يؤدون اليمني أمام حممد بن زايد
طالبهم برتسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القوانني بحياد وإخالص

أدى اليم��ني القانونية أمام الفريق أول س��مو الش��يخ 

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

األعىل للقوات املس��لحة، يف ق��رص البحر، 43 عضواً من 

القضاء العس��كري، معاهدين الل��ه أن يحكموا بالعدل 

دون خش��ية أو محاب��اة، وأن يخلص��وا لدس��تور دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة وقوانينه��ا، وذلك بحضور 

سمو الشيخ رسور بن محمد آل نهي���ان، وسمو الشيخ 

منصور ب��ن زايد آل نهي��ان ن���ائب رئي��س مجل���س 

الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة، رئي����س دائرة القض��اء 

يف إمارة أبوظبي.

ورحب س��مو ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة بأعضاء القضاء العسكري الجدد وهم 

23 قاضياً عسكرياً و20 من أعضاء النياب��ة العسكري���ة، 

بينه��م قاضيت����ان وعضوتان م��ن النيابة العس��كرية، 

متمنياً س��موه له��م التوفيق والنجاح مع بقية زمالئهم 

يف أداء رسالتهم الس��امية، متحلني بالص��دق واألمان��ة 

وتحق���ي��ق العدال��ة بكل تجرد ونزاه��ة، والعمل عىل 

الحف����اظ عىل رشف املهن��ة ومصالح الدول��ة، داعي��اً 

س��موه إي��اه��م إىل أن يكونوا مثاالً يف ترس��يخ مبادئ 

العدال��ة، وتطبيق القوانني والنظ��م واللوائح بكل حياد 

وإخالص.

حرض مراس��م أداء اليمني، مع��ايل هادف بن جوعان 

الظاه��ري وزير الع��دل، وعبدالوهاب عب��دول رئيس 

املحكم��ة االتحادي��ة العلي��ا، والدكت��ور أحمد س��عيد 

ب��ن هزيم مدير عام محاكم ديب، وس��امل س��عيد كبيش 

النائب العام االتحادي، ويوس��ف سعيد العربي النائب 

العام إلم��ارة أبوظبي، وعصام الحمي��دان النائب العام 

إلمارة ديب، وحس��ن سعيد محيمد الحبيس النائب العام 

إلمارة رأس الخيمة، والعقيد الركن حقوقي سامل جمعة 

راش��د الكعبي مدير القضاء العس��كري واملدعي العام 

العس��كري، وعدد من كبار املسؤولني يف السلك القضايئ 

يف الدولة.

كام حرض أداء اليمني الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميث��ي رئي��س أركان القوات املس��لحة، واللواء الركن 

عيىس سيف محمد املزروعي نائب رئيس أركان القوات 

املسلحة، وعدد من كبار قادة القوات املسلحة •

محمد بن زايد يف صورة جامعية مع األعضاء الجدد يف القضاء العسكري

 منصور بن زايد والرميثي والقادة العسكريون خالل أداء اليمني
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اســتقبل الفريق أول سمو الشــيخ محمــد بن زايـــد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة وفداً يضم 12 من القادة السابقني لكلية زايد 

الثاين العســكرية الذين تعاقبــوا عىل تويل قيادة الكلية 

منذ انشــائها عام 1972 ضم خمســة قــادة ضباط من 

اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة ممن استعانت بهم 

الكلية يف بداياتها إضافة إىل سبعة قادة ضباط من أبناء 

الوطن يرافقهم ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة واللواء ركن سامل 

هــال رسور الكعبــي قائد كلية زايد الثاين العســكرية 

وذلك مبناســبة احتفاالت الكلية مبرور أربعني عاماً عىل 

تأسيسها.

حرض اللقاء الفريق ســمو الشــيــخ سيــف بن زايد 

آل نهيان نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 

وســمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل 

عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس أمناء مؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان 

لألعــال الخريية واإلنســانية ومعايل الشــيخ نهيان بن 

حممد بن زايد يستقبل القادة السابقني لكلية زايد الثاين العسكرية
محمد بن زايد يستقبل القادة السابقني لكلية زايد الثاين العسكرية بحضور رئيس األركان   

محمد بن زايد يصافح محمد أحمد الباكري  

دعم خليفة الدائم أساس تطور قواتنا املسلحة



9 |  أبريل 2012 |  العدد 483  |

القادة السابقني

- العميد ركن صالح مصطفى حسني  1972 - 1975.
- املشري عبدالحافظ مرعي فالح  1975 - 1978. 

- الفريق ركـــن سامل محمــد التــرك 1978 - 1981.
- عميــد ركن عــارف محمد فاضــل 1981 - 1983.

 - عميد ركن أحمــد محمود عبدالهادي  1983 - 1985.
- اللواء ركن بطي سلطان العرياين 1985 - 1990.

- العميد ركـن محمـد أحمـد الباكري 1990 - 1995.
- العميد ركن حمدان خلفان البدواوي 1995 - 1997.

- العميد عيل سامل سلطان الكتبي 1997 - 1998.
- اللواء ركن معضد حارب مغري الخيييل 1998 - 2005.

- اللواء ركن سيف مفتاح النيادي 2005 - 2008.
- اللواء ركن سامل عيل سامل الغفيل 2008 - 2011.

مبــارك آل نهيان وزير التعليم العــايل والبحث العلمي 

ومعايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير األشغال 

العامة .

ورحب سموه بوفد القادة السابقني لكلية زايد الثاين 

العســكرية مشــيداً ســموه مبا قدموه من فكر ووقت 

وجهد وعمل يف ســبيل إعداد وتأهيل قادة املســتقبل 

ورفد القوات املســلحة بالكوادر والقيادات العســكرية 

الوطنية للمشاركة يف تحمل مسئولية بناء وتطوير كافة 

أفرع وحدات القوات املسلحة.

وقــال ســموه " إننا مدينــون بالفضل بعــد الله عز 

وجل يف تطور ونجاح قواتنا املسلحة إىل الوالد املؤسس 

املغفــور له الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان طيب 

اللــه ثراه حيث كان لفكره الثاقــب يف بناء هذا الرصح 

الشامخ األثر الكبري فيا وصلت إليه قواتنا املسلحة من 

قدرة وجاهزية وتســلح بالعلــم واملعرفة، كا كان وما 

يزال لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله ومنذ التأســيس الدور األسايس 

يف دعم كلياتنا ومعاهدنا العســكرية بكافة اإلمكانيات 

واملعارف الحديثة، منوهاً سموه مبساهمة الرعيل األول 

يف نهضــة الوطن وخدمته والذين كان لهم الدور البارز 

يف مســاندة قيادتنا الحكيمة يف تحقيق تطلعاتها يف بناء 

دولــة عرصية قادرة عىل أخذ دورهــا الحضاري يف ظل 

متغريات تلك الحقبة.

وتبادل ســموه األحاديث معهم مســتذكرين بعض 

املواقف واألحــداث خال تأديتهــم لواجباتهم يف تلك 

الفرتة .

مــن جانبهم عــر القــادة الســابقون لكليــة زايد 

العســكرية عن شــكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة برئاســة صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة حفظه 

الله ملا قدمــوه ويقدمونه من أجل رفعــة هذا الوطن 

والحفاظ عىل مكتســباته، كا عروا عن سعادتهم بلقاء 

الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، 

مشيدين مبتابعته الحثيثة خطط وبرامج تحديث قواتنا 

املسلحة وفق رؤية قائدها األعىل صاحب السمو الشيخ 

خليفــة بن زايــد ال نهيــان رئيس الدولــة حفظه الله 

وتحقيق تطلعاته باإلرتقاء بأداء قواتنا املسلحة وتطوير 

قدراتها لتكون يف مصاف الجيوش املتقدمة •

محمد بن زايد يصافح اللواء ركن سامل عيل الغفيل  
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أكد س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ويل عه��د ديب، أن قيادتنا الرش��يدة وعىل رأس��ها صاحب 

السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

»حفظه الله«، وصاحب الس��مو الوالد الش��يخ محمد بن 

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

حاكم ديب »رعاه الله«، يحرصان كل الحرص عىل توفر كل 

أسباب النجاح والتقدم لش��باب دولتنا الحبيبة، إمياناً من 

سموهام بأن ثروة الوطن هم الشباب الذين يحملون لواء 

التقدم والتحديث يف مختلف قطاعاتنا الوطنية.

وقال س��موه خ��الل حفل تخريج ال��دورة الثانية عرش 

من املرش��حني البحريني ، يف مقر الكلية البحرية يف منطقة 

الطويلة عىل الطريق بني أبوظبي وديب: إن قواتنا املسلحة 

الباسلة تحظى بكل الرعاية واملتابعة من أخي الفريق أول 

س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة، ال��ذي يكرس كل 

جهده وخربته وعلومه العس��كرية يف خدمة حامة الوطن 

والديار الس��اهرين عىل حامية استقرار وسيادة دولتنا يف 

الرب والبحر والجو.

وح��رض االحتفال س��مو الش��يخ الدكتور س��لطان بن 

خليفة آل نهيان املستش��ار الخاص لصاحب السمو رئيس 

الدول��ة، والفريق الركن عبيد محم��د الكعبي وكيل وزارة 

الدف��اع، والفريق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة وكبار الضباط إىل جانب عدد من 

أعضاء الس��لك الدبلومايس وامللحقني العسكريني يف عدد 

من سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وذوي 

الخريجني. 

ب��دأ االحتفال بالس��الم والنش��يد الوطني��ني، ثم تفقد 

س��مو الش��يخ حم��دان بن محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 

طابور الخريج��ني، وتليت آيات من الذكر الحكيم، بعدها 

تقدم طاب��ور الخريجني عىل هيئة اس��تعراض باملرور من 

أمام املنصة الرئيس��ية، لعكس اللياق��ة البدنية واملهارات 

العس��كرية والتدريبية العالية التي يتمتع بها الخريجون 

الذين أدوا قسم الوالء بأن يكونوا مخلصني لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، ولرئيسها ومطيعني ألوامر قادتهم يف الرب 

والبحر والجو ومدافعني عن أرض اإلمارات وسيادتها.

وألق��ى قائد الكلي��ة البحرية العقيد الركن س��امل عيل 

املح��رزي كلمة يف املناس��بة، رحب فيه��ا براعي االحتفال 

س��مو ويل عه��د ديب مقدراً رعاية س��موه لهذه املناس��بة 

الغالية، ومؤك��داً حرص قيادتنا الرش��يدة الدائم عىل بناء 

قواتنا املسلحة بجميع أفرعها عدة وعتاداً.

حمدان بن حممد: القيادة توفر كل أسباب النجاح للشباب
شهد تخريج الدفعة الـ 12 للمرشحني البحريني

تصوير: حممد بن حماد
             حممد اخلضـــــــر
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وأعرب قائد الكلية عن اعتزاز القوات املسلحة بأمسنا 

وحارضنا، معاه��داً الله والقيادة عىل امليض قدماً إىل الغد 

بيق��ني ووعي وعزم أكيد للذود ع��ن حياض الوطن الغايل 

وسيادته ومكتسباته الوطنية.

وأكد يف ختام كلمته أن الفضل يف إنشاء وتطوير الكلية 

البحرية وبرامجها التدريبية واألكادميية يعود إىل توجيهات 

قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة  القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة »حفظه الله«، ودعمها ملس��رة الكلية من أجل 

استيعاب ش��باب الوطن وتش��جيعهم لاللتحاق بكليتهم 

الوطنية الت��ي تعد مصنعاً وطنياً لتخريج الرجال املؤهلني 

واملدربني القادرين عىل حامي��ة الوطن ومياهه اإلقليمية 

ومنجزات��ه الحضارية وجدد العهد والوالء والطاعة لقيادة 

دولتنا العزيزة.

وعقب الكلمة قام س��مو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راش��د آل مكتوم وإىل جانبه قائد الق��وات البحرية اللواء 

الركن بحري إبراهيم س��امل املرشخ وقائ��د الكلية بتوزيع 

الجوائ��ز عىل املتفوقني الس��بعة مباركاً س��موه للش��باب 

الخريج��ني تفوقه��م وهنأهم ع��ىل إنجازه��م األكادميي 

والتدريبي الذي أهلهم للوقوف شامخني لحظة تكرميهم.

واختت��م االحتفال بتس��ليم واس��تالم عل��م الكلية من 

ال��دورة الثاني��ة عرش إىل ال��دورة الثالثة ع��رشة مصحوباً 

بأداء قس��م العلم، ثم انرصف طابور الخريجني، ومرشحو 

الدورة الثالثة عرشة وفرقة موسيقى القوات املسلحة التي 

رافقته��م من ميدان االحتفال بكل الحفاوة والتصفيق من 

قبل جمهور املنصة وزوارها.

وهنأ سم��و الش��ي���خ حمدان بن محم��د بن راش��د 

آل مكتوم الذي التقطت له الصور التذكارية مع الخريجني  

من ش��باب الوطن ودعاهم إىل مواصل��ة البحث عن أية 

فرصة لالس��تزادة من مناهل العلوم العس��كرية املتطورة 

دوماً  يك يظلوا يف مقدمة الصفوف يتحملون مسؤولياتهم 

الوطنية بكل ثقة وكفاءة وإميان بالله وبطاقاتهم الخالقة.

وقال سموه يف حديثه إىل الخريجني، إن قيادتنا الرشيدة، 

وعىل رأسها صاحب الس��مو الوالد الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

»حفظه الله«، وصاحب الس��مو الوالد الش��يخ محمد بن 

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

حاكم ديب »رعاه الله« يحرصان كل الحرص عىل توفر كل 

أس��باب النجاح والتقدم لش��باب دولتنا الحبيبة إمياناً من 

سموهام أن ثروة الوطن هم الشباب الذين يحملون لواء 

التق��دم والتحديث يف مختلف قطاعاتن��ا الوطنية، خاصة 

قواتنا املسلحة الباسلة التي تحظى بكل الرعاية واملتابعة 

من أخي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

الذي يك��رس كل جه��ده وخربته وعلومه العس��كرية يف 

خدمة حامة الوطن والديار الساهرين عىل حامية استقرار 

وسيادة دولتنا يف الرب والبحر والجو •

الشباب هم ثروة 
الوطن يحملون لواء 
التقدم والتحديث يف 

خمتلف قطاعاتنا 
الوطنية

حمدان بن محمد بن راشد يف صورة تذكارية مع خريجي الكلية البحرية

حمدان بن محمد يستلم هدية تذكارية من الكلية البحرية
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األخبار 

رئيس األركان يستقبل رئيس االحتاد العربي للرياضة العسكرية
تصوير: سالــم العامري

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة يف القيادة العامة للقوات املسلحة العميد الدكتور مقداد بن زيان رئيس االتحاد العريب 

للرياضة العسكرية وأعضاء املكتب التنفيذي ورؤساء وفود الدول املشاركة يف اجتامعات الجمعية العمومية لالتحاد العريب للرياضة العسكرية .

من جانبه تقدم العميد الدكتور مقداد بن زيان رئيس االتحاد العريب للرياضة العسكرية بالشكر والتقدير لسعادة رئيس أركان القوات املسلحة وإىل القيادة العامة للقوات 

املسلحة الستضافتها هذه االجتامعات وتوفر كافة سبل النجاح مثمناً حسن االستقبال وكرم الضيافة والتنظيم املتميز.

من جانبها عقدت اللجنة الفنية الرئيس��ية لالتحاد العريب للرياضة العس��كرية واللجنة اإلعالمية لالتحاد العريب للرياضة العسكرية اجتامعها يف نادي ضباط القوات املسلحة 

بأبوظبي  وذلك بحضور العميد الدكتور مقداد بن زيان رئيس االتحاد العريب للرياضة العس��كرية والوزير املفوض الدكتور س��امي كاش��ور األمني العام لالتحاد العريب للرياضة 

العسكرية وسعادة قائد مركز الرتبية الرياضية العسكرية بالقوات املسلحة ممثل دولة اإلمارات عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العريب.

رئيس أركان القوات املسلحة يستقبل رٔوساء وفود اجتامع الجمعية العمومية لالتحاد العريب للرياضة العسكرية

مديرية التوجيه املعنوي تنظم حملة توعية مرورية

نظم��ت مديري��ة التوجيه املعنوي بالق��وات املس��لحة بالتعاون م��ع اإلدارة العامة 

للتنس��يق املروري ب��وزارة الداخلية حمل��ة توعية مرورية ش��ملت مختلف وحدات 

القوات املسلحة، تحت عنوان " لنعمل معاً للحد من الحوادث املرورية "، وذلك تزامناً 

مع احتفاالت أسبوع املرور عىل مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وت��أيت ه��ذه الحملة إميانا من القيادة العامة للقوات املس��لحة بأهمية املش��اركة 

املجتمعي��ة الفعالة من خ��الل نرش الوعي بني منتس��بيها ملا يع��ود بالفائدة األمنية 

والس��المة العام��ة عىل الجمي��ع، حيث متيزت الحملة باملش��اركة الفعال��ة من كافة 

الوحدات امليدانية بالقوات املسلحة مام كان له األثر يف إنجاحها، كام عكست أهمية 

املش��اركة مع مؤسس��ات املجتمع املدين بغية الوصول إىل األه��داف املرجوة ملا فيه 

مصلحة الفرد واملجتمع .

وقدمت مديرية التوجيه املعنوي بالقيادة العامة للقوات املس��لحة خالص شكرها 

وتقديره��ا إىل اإلدارة العامة للتنس��يق امل��روري بوزارة الداخلي��ة متمثلة يف الضباط 

وضب��اط الص��ف عىل املش��اركة الفعالة يف إنج��اح الحملة املرورية م��ن خالل إلقاء 

املح��ارضات وتوعي��ة املواطنني بأهمية التقي��د بالقوانني واألنظم��ة املرورية لتفادي 

الحوادث وسالمة األبدان واألرواح من كل أذى.

جانب من املحارضات

تصوير: زايد الشامسي
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كلية زايد العسكرية 
حتتفل بتخريج الدورة 28 للضباط اجلامعيني

احتفل��ت كلي��ة زايد الث��اين العس��كرية بتخريج دورة 

الضب��اط الجامعيني رق��م 28، وذلك يف مق��ر الكلية يف 

مدين��ة الع��ني، بحضور الل��واء الركن طي��ار محمد بن 

س��ويدان س��عيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع 

الجوي. 

كام ش��هد االحتف��ال  اللواء الركن س��امل هالل رسور 

الكعبي قائد كلية زايد الثاين العسكرية، وعدد من كبار 

ضباط القوات املسلحة وأولياء أمور الخريجني. 

ب��دأ الحفل بعزف الس��الم الوطني، ث��م تليت آيات 

من الذكر الحكيم، بعدها ألقى اللواء الركن س��امل هالل 

رسور الكعب��ي قائ��د كلية زايد الثاين العس��كرية كلمة 

رحب خاللها براعي الحفل والضيوف، مرتحامً عىل قائد 

ومؤس��س هذا الرصح العس��كري املغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. 

وقال: إن االهتامم بالعنرص البرشي هو محور اهتامم 

قيادتنا الرش��يدة، وخاصة يف قواتنا املسلحة، وذلك من 

خالل تعليمه وتأهيله وفق األس��س واملبادئ الحميدة 

ليس��تطيع العمل بكل ثقة واقتدار، ويف هذا اإلطار فقد 

ت��م تأهيل هؤالء الخريج��ني وتدريبه��م بكافة العلوم 

واملهارات العس��كرية األساس��ية بالرتكي��ز عىل تدريب 

وتطبي��ق الضبط والربط العس��كري الذي هو أس��اس 

الجندية والنظام يف الجيوش عىل مر التاريخ. 

وأش��ار قائد الكلية خ��الل كلمت��ه إىل أن الخريجني 

أتقن��وا الفنون وامله��ارات العس��كرية املتنوعة كام تم 

تدريبه��م عىل األس��س واملفاهيم واملبادئ العس��كرية 

إضافة إىل كيفية التعامل مع املواقف املختلفة بش��كل 

أفض��ل  إضافة اتدريبه��م عىل فن القيادة العس��كرية 

بأس��لوب قيادي مح��رتف، منوهاً ب��أن الخريجني بذلوا 

خالل ال��دورة كل الجه��د وتحملوا الظ��روف الحياتية 

الصعب��ة والتدريب املتواصل والضغ��ط البدين والنفيس 

واجتازوا مراحل التأس��يس واإلعداد بعزم وإرصار وفق 

املنهاج املقرر. 

وبارك اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي يف ختام 

كلمته للقوات املس��لحة انضامم ه��ذه الدفعة وأوىص 

الخريجني بأن يكونوا مث��االً يحتذى به وأن يكونوا عند 

حسن ظن قيادتهم بهم كام أوصاهم بالتحصيل العلمي 

والبح��ث عام هو جديد، داعياً الل��ه عز وجل أن يوفق 

الجمي��ع للحف��اظ عىل أمن واس��تقرار دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة يف ظ��ل القيادة الحكيم��ة لصاحب 

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

القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله«. 

ويف خت��ام الحف��ل قام اللواء الرك��ن طيار محمد بن 

س��ويدان س��عيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع 

الج��وي بتكريم املتفوقني األوائل وتس��ليم الش��هادات 

للخريجني.

تصوير: زايد الشامسي 

تخريج دورة الضباط الجامعيني يف كلية زايد

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البشرية يلتقي 
متخصصًا يف تقنية املعلومات

اجتم��ع اللواء مطر س��امل الظاهري رئيس هيئ��ة اإلدارة والقوى البرشية يف مكتب��ه بالقيادة العامة 

للقوات املسلحة، مع جان زاداك نائب الرئيس التنفيذي لرشكة »إتش يب« املتخصصة يف مجال تقنية 

املعلومات. 

جرى خالل االجتامع، تبادل وجهات النظر حول إمكانية بناء اس��رتاتيجية مش��رتكة تعكس حرص 

قواتنا املس��لحة عىل تطوير قدراتها يف مجال تقنية املعلومات واالس��تفادة من العمق املعريف لرشكة 

»إتش يب«.

تصوير:  سامل العامري 

HP رئس هيئة االٕدارة والقوى البرشية مع مسؤول رشكة



زيارة رابطة كشافة ساحل عمان لدولة اإلمارات
عربوا عن إعجابهم بالتطور الكبري والنهضة احلضارية يف الدولة

تغطية : حممد املشرف خليفة
                نـــازيل ناصـــر البلوشــــــي 
تصوير : حممود الشرفا 
              حمــــد الزعـــابي
سامل العامــري

تلبي��ة لدعوة من القيادة العامة للقوات املس��لحة قام 

وف��د بريطاين مك��ون من 60 عضواً من رابطة كش��افة 

س��احل عامن بزي��ارة لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

إلحياء الذكرى الستني لتأسيس الرابطة استغرقت عرشة 

أيام م��ن 2012/3/2 إىل 2012/3/11، زار الوفد خاللها 

مختلف إمارات الدولة حيث استقبلهم أصحاب السمو 

الش��يوخ أعضاء املجلس األعىل ح��كام اإلمارات وأولياء 

العه��ود، كام قاموا وفق برنامج بزيارة عدد من املناطق 

التاريخية واملتاح��ف واملدن الرتاثي��ة واملواقع األثرية، 

وبعض جزر الدولة الس��ياحية، وأب��دى أعضاء الوفد يف 

لق��اءات مع مجلة »درع الوطن« تقديرهم ملا لقوه من 

ترحيب واس��تقبال وحس��ن حفاوة وضيافة وعربوا عن 

ش��كرهم وعظيم تقديره��م للمس��ؤولني، إلتاحة هذه 

الفرصة لهم لزيارة دولة اإلمارات العربية املتحدة .
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محمد بن راشد يستقل الجرنال السري جون ماكميالن بحضور حمدان بن محمد

رئيس األركان يتلقى لوحة تذكارية عن قلعة الجاهيل من الجرنال السري جون ماكميالن



نبذه تاريخية  
يف ع��ام 1820 أصبحت بريطانيا الس��لطة العس��كرية 

والسياس��ية الوحيدة يف منطقة الخليج واملس��ؤولة عن 

إدارة العالق��ات الخارجي��ة لإلم��ارات املتصالحة، وكان 

اهتاممه��م باإلم��ارات املتصالح��ة ينبع م��ن موقعها 

الجغرايف، وبظه��ور النفط الذي أح��دث تحوالً كلياً يف 

أهمي��ة املنطق��ة اجتمعت عوامل ع��دة أدت إىل تغري 

ملحوظ يف السياس��ات ومن أهمه��ا : الحاجة إىل توفري 

األم��ن للفرق��ة التابعة ل��رشكات النف��ط، وضامن أمن 

الطائرات والركاب .

وكان��ت القوة التي عرفت عند تش��كيلها عام 1951 

باس��م »مجندي س��احل عامن« بقيادة ضابط بريطاين 

برتب��ة رائد وبرفقة 35  جندياً عربياً قد تغري مس��امها 

عام 1956 إىل كش��افة س��احل عامن وتم تطويرها إىل 

قوة ش��به عس��كرية لتضم 150 ضابطاً بريطانياً و500 

ضاب��ط عريب، إضاف��ة إىل عدد من ضب��اط الصف من 

الجانبني.

 متيزت كشافة 
ساحل عمان 

باالنضباط وكانت 
مصدر فخر للجميع
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سلطان القاسمي يستقبل وفد رابطة كشافة ساحل عامن

 حميد بن راشد النعيمي يستقبل وفد الرابطة بحضور عامر بن حميد النعيمي

 محمد بن زايد يستقبل الجرنال السري جون ماكميالن ووفد الرابطة



وكان��ت من مهام القوة الحف��اظ عىل النظام واألمن 

والسلم يف اإلمارات املتصالحة وتوفري الحامية للمندوبني 

السياسيني الربيطانيني .

كام تولت قوة ساحل عامن مهام أخرى مثل: 

- حامية املنطقة من الداخل والخارج. 

- فرض األمن والسلم.

- اعتربت القوة هي املدرسة العسكرية األوىل التي ترىب 

فيها جيل من الضباط أبناء اإلمارات.

- وقع ع��ىل عاتقهم فيام بعد إنش��اء قواتنا املس��لحة 

واملدربة واملجهزة بأحدث األسلحة عام 1971.

التدريب 
ق��د بدأت الق��وة التدريب بإمارة الش��ارقة عام 1952 

بفصيل��ة أو فصيلتني ، وكان ع��دد أول دفعة يرتاوح بني 

50 إىل 60 فرداً ، وتلقى بعضهم بعد ذلك تدريباً خارجياً 

بإيفادهم إىل بريطانيا واألردن .

وكان زي الجنود أش��به بالزي األردين لفرقة الصحراء 

العربي��ة »البادية« وكان يتكون م��ن ثوب فوق بنطال 

أبيض مع ش��امغ أحمر وعقال بدون عالمة أو شعار يف 

حزام جلدي ، وكان الشعار عىل هيئة خنجر فيض .

استقباالت 
اس��تقبل أصحاب السمو الشيوخ حكام اإلمارات وأولياء 

العهود الوفد خالل زيارتهم للدولة .

وتم خالل املقابالت اس��تعراض العالق��ات الوطيدة 

التي تربط دولة اإلمارات واململكة املتحدة فيام أش��اد 

أصحاب السم���و الش��ي���وخ بدور املجموع���ة خالل 

ف��رتة م��ا قب���ل اإلتح��اد يف حف���ظ األم��ن يف إمارات 

الدولة.

واطلعت املجموعة أصحاب الس��مو الش��يوخ خالل 

اللقاءات عىل منوذج كتاب تعده حالياً يضم املعلومات 

واألح��داث ومواقعها خالل تلك الف��رتة مصحوباً بصور 

عن دولة اإلم��ارات حيث تعمل املجموعة عىل طباعته 

م��ن قبل دار نرش بريطانية وم��ن ثم توزيعه عىل كبار 

الشخصيات يف الدولة.

وأش��اد أعضاء املجموع��ة بالنهض��ة الحضارية التي 

تش��هدها الدولة يف مختلف امليادي��ن خاصة العمرانية 

منها، مش��ريين إىل أن مدن اإلمارات تضاهي يف جاملها 

وحضارتها أكرب مدن العامل.

وأعرب أعضاء املجموعة عن س��عادتهم بزيارة دولة 

اإلم��ارات معربي��ن عن ش��كرهم وتقديره��م للقوات 

املسلحة يف الدولة.

درع الوطن مع أعضاء كشافة ساحل عامن 
انته��زت مجلة »درع الوطن« فرصة زي��ارة وفد رابطة 

كشافة س��احل عامن وأجرت معهم عدداً من اللقاءات 

حول الزي��ارة وذكري��ات أعضاء الوفود خ��الل عملهم 

بالق��وة يف تلك الفرتة وانطباعاتهم حول ما ملس��وه من 

تغريات مقارنة بني املايض والحارض، واس��تقبال أصحاب 

السمو الش��يوخ لهم، ولقاءاتهم مع قدامى العسكريني 

الذين سبق وعملوا معهم. 

 الجرنال السري جون ماكميالن
 تحدث عن بدايات تش��كيل قوة س��احل عامن تحت 

مس��مى مجندي قوة س��احل عامن عام 1951 وتحويل 

اس��مها عام 1956 إىل كشافة س��احل عامن ودورها يف 

فض النزاع��ات، ومنع الهجرة غري الرشعي��ة، ومكافحة 

تهريب األس��لحة، وأكد الجرنال أن القوة قامت بحفظ 

الس��الم يف اإلم��ارات املتصالحة، وس��اهمت يف تحقيق 

التعايش الس��لمي بني القبائل، وكانت هذه املس��ؤولية 

التي غط��ت كل اإلمارات نواة لتلتق��ي فيام بعد كلمة 

اإلمارات، ويتحقق بفضل قيادتها الحكيمة االتحاد.

 هذا وتحدث الس��ري ج��ون عن تقديره الس��تقباله 
والوفد من قبل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات، وق��ال بأنه ترشف بلقاء الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة وقد عرب 

لس��موه عن تقدي��ره للدعوة التي وجه��ت لهم لزيارة 

اإلم��ارات، وأش��اد بالزيارة وم��ا قوبلوا ب��ه من حفاوة 

وتكريم.

وقال عن تقييمه للدعوة أنهم دعوا قبل 10 س��نوات 

لزيارة اإلمارات مبناسبة مرور 50 عاماً عىل تأسيس قوة 

ساحل عامن 1951 – 2001، ويف العام املايض ومبناسبة 

الذكرى األربعني لقيام دول��ة اإلمارات العربية املتحدة 

ب��دأ ح��وار حول ذك��رى م��رور 60 عاماً عىل تأس��يس 

القوة، ولالنش��غال يف عدد من األم��ور الهامة باإلمارات 

كاالحتفاالت تأجل موعد دعوتنا للزيارة، ومنحتنا هذه 

الفرتة فرصة إلعداد أنفسنا لهذه الزيارة.
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وتح��دث عن انطباعه عن الزيارة قائالً: مل يحدث أن 

ش��هدنا مثل هذا الرتحيب واالستقبال وحسن الضيافة، 

ورعايتن��ا طوال ف��رتة وجودن��ا، وتنظي��م رحالتنا لكل 

اإلم��ارات، واإلعداد للقاء الزمالء الذي��ن كانوا معنا من 

املواطنني يف قوة ساحل عامن، ونحن نعجز عن شكرهم 

للتقدي��ر ال��ذي لقيناه من املس��ؤولني هن��ا ومن قادة 

القوات املسلحة.

وع��ن انطباعه عن املايض والح��ارض قال: كنا نبحث 

خالل الزيارة ونحاول أن نجد ش��يئاً كنا نعرفه وما يزال، 

ال��يء الوحيد ال��ذي وجدته بعد كل هذه الس��نوات 

عىل حاله مقر املقيم السيايس الربيطاين هنا يف أبوظبي 

وبجواره مبنى من 50 طابقاً، وأيضاً مقر السفارة يف ديب 

م��ع بعض التغيري، أم��ا غري ذلك فكل ما ش��هدناه اآلن 

ق��د تغري بحيث يصعب التعرف علي��ه، وقد تأثرنا كثرياً 

لهذا التغيري الكبري الذي ح��دث، ولكن الناس بقوا عىل 

حاله��م يتميزون بالطيبة وحس��ن الخلق، وقد عربوا لنا 

عن تقديرهم ملا قمنا به.

وعن أندهاشه مبا رآه عرب قائالً: كل يوم أقول لنفيس 

– أن ه��ذا أمر ال يص��دق – أعني ال يص��دق ما يقوله 

لن��ا املواطنون يف اإلمارات تعب��رياً عن تقديرهم لنا، كام 

ال أصدق كيف ح��دث هذا التغيري املذهل الذي حدث 

برسعة وبإتقان حتى أننا نتمنى لو أنهم يف لندن يفعلون 

هذا، فإقامة برج عال أو نفق يأخذ يف لندن سنوات، أما 

هنا فإن القرار يتخذ يف لحظات ورسعان ما يبدأ التنفيذ 

ورسعان ما ينتهي العمل بشكل مذهل ومدهش.

وعن الق��وات املس��لحة لدول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة قال: تقوم القوات املس��لحة ب��أداء مهام حول 

العامل يف مجاالت حفظ السالم واإلغاثة، وقد شاركت يف 

القتال خالل حرب تحرير الكويت، وقامت مبس��اهامت 

يف كل من الصومال وأفغانس��تان، وامل��رء حني ينظر ملا 

تقدم��ه وما تقوم به قواتكم املس��لحة ع��رب العامل ومن 

أجل السالم يرى إنجازاً عظيامً، وهذا ال يتم إال من خالل 

دولة موحدة.

العقيد تيم كورتني 
حرضت لإلمارات ع��ام 1968 ألعمل نائباً لقائد الرسية، 

وظلل��ت حتى ع��ام 1970 ومل تكن ل��دي أي فكرة عن 

اإلمارات يف البداية س��وى أنني سأعمل يف بلد مختلف 

عن ب��الدي وكنت ضابطاً ش��اباً يف حوايل السادس��ة أو 

الس��ابعة والعرشين من العمر، وعش��ت يف الرسب مع 

ع��دد من الجنود العرب وتعايش��نا معاً، ومل يكن هناك 

تلفاز أو هاتف متحرك وكنا نقيض وقت الفراغ يف تبادل 

أطراف الحديث.

كانت وظيفتي كضابط مبت��دىء تنحرص يف تدريب 

الضباط وجنود قوة كش��افة س��احل ع��امن، وكان من 

حس��ن حظي أن أقوم بهذا العمل وقد اكتس��بت خالل 

تلك الفرتة عدداً من األصدق��اء، وأحدهم بصفة خاصة 

ه��و اللواء )م( عبدالله عيل الكعب��ي وكان يعمل معي 

برتبة امل��الزم، وقد كن��ت أعرف أبن��اءه معرفة جيدة، 

ومرت سنوات والتقيت به أخرياً يف مدينة العني.

وعن األم��س واليوم قال: إذا عدنا لعرص الس��تينات 

نجد أن الحياة كانت س��هلة وبسيطة وقد كنا نعيش يف 

معسكرات وكان موقع الرسب الذي أعمل فيه باملنامة، 

وكنت أكتب لوالدي عن هذه البالد الرائعة.

ومل أكن أدري يف ذلك الوقت أن من بني ضباط القوة 

الصغرية آنذاك قوة ساحل عامن سيتخرج قادة املستقبل 

لقوات دولة حديثة هي دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وتسعفني الذاكرة اآلن فيتبني يل أن التدريب الذي قمنا 

به والذي كان يعتمد عىل االنضباط قد ساهم يف إعداد 

قادة اليوم من املواطنني.

وأضاف العقي��د تيم قائالً :إن رؤي��ة اإلمارات اليوم 

تدعو للدهش��ة، ويذهلن��ي الطريقة التي ت��م بها بناء 

دولة عرصية بهذا املس��توى مام يجعلني  أحس بالفخر 

للدور الصغري الذي قمنا به قبل س��نوات، وقد أسعدين 

بعضه��م حني قالوا يل: إن ما حدث مل يكن ليحدث بكل 

ه��ذا التصور لوال ما بذلتم من جه��د يف املحافظة عىل 

البلد من األطامع، وقلت لهؤالء: )إين مجرد جندي كنت 

أؤدي واجباً ولست سياسياً(.

وع��ن الدعوة لزيارة اإلمارات قال: لقد س��حرين هذا 

التكريم والحفاوة بالوف��د، ومازلت أذكر كيف أين قبل 

9 أش��هر كنت أحل��م بزيارتنا الس��ابقة لإلمارات قبل 9 

س��نوات، ومل نكن نزيد عىل عرشين ش��خصاً، وتذكرت 

كي��ف أن حوايل 80 % ممن عملوا بقوة س��احل عامن 

مازالوا أحياء، وأنا حالياً يف الثانية والس��بعني من العمر 

والجرنال س��ري ج��ون ماكمي��الن يكربين بح��وايل عرش 

سنوات، وبعد عرش س��نوات أخرى قد اليبقى منا أحد، 

وقل��ت مبا أنن��ا مازلنا يف عمر يس��مح بالس��فر فلامذا 

ال نس��تعيد الذكري��ات، واتصل��ت بامللحق العس��كري 
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الربيط��اين بأبوظبي وطرحت علي��ه الفكرة ليعرضها عىل 

س��عادة الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة لعلها تج��د لديه قبوالً، ومل متض 

لحظات حتى اتصل يب مؤكداً أن رئيس األركان قد رحب 

بفكرة الزيارة، وبدأت أعد لها.

قصة لوحة الجاهيل
كان مام يشغلني ايجاد بعض هدايا نقدمها خالل الزيارة، 

وكان��ت هناك لوحة قدمية بريش��ة الفنان ديفد ش��ربد، 

وكان ش��ربد قد رسم قلعة الجاهيل وما حولها، وكنت قد 

طلبت من اللواء )م( عبدالله عيل الكعبي توقيع الش��يخ 

زايد )طيب الله ثراه(، وصاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زايد آل نهي��ان )حفظه الله( واتص��ل اللواء عبدالله 

بدوره باللواء )م( سمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي 

وحصلت عىل التوقيع عليها من أصحاب الس��مو آنذاك، 

وأخذت اللوحة بعد توقيعها إىل الفنان ديفد شربد ووقع 

عليه��ا، وأحرضت معي عرش نس��خ م��ن اللوحة ألقدمها 

كهدية.

آالن ستانسرتيت
وعن إلتحاقه بكش��افة ساحل عامن قال: يف منتصف عام 

1960 كنت قد قضيت يف الجيش الربيطاين سنتني أو أكرث 

قليالً، وكنت برتبة عريف، وأطلعت بالصدفة عىل )دليل 

إع��ارة( يحوي تفاصيل عن وجود قوات بريطانية يف أكرث 

م��ن منطقة بالعامل، وميكن التقدم للعمل فيها، وكان من 

بني هذه النقاط مش��اة امللك األفريقية، قوة جبهة غرب 

أفريقيا امللكية، كش��افة الصومال، ومجندو محمية عدن، 

وكان أعظم هذه الوحدات كشافة ساحل عامن. 

كان الح��د األدىن من الرتب للقب��ول بالعمل بها، رتبة 

عري��ف، وقدمت أوراقي ويف نوفمرب من عام 1960 كنت 

يف طريقي إىل اإلمارات املتصالحة. 

 DC10 س��افرت من مطار هيرثو عىل طائرة من طراز

وكان��ت وجهتنا األوىل البحرين، وكان الجو حاراً رغم أننا 

كنا يف ش��هر نوفمرب، وس��افرنا من هناك عىل منت طائرة 

النقل ب��الك برين بيفريل التي س��بقت الناقلة هريكيوليز 

C – 130 إىل مطار الشارقة.

واستقبلني باملطار العريف جون إيسون سائق السيارة 

الندروف��ر، وأخذين مبارشة إىل الكوخ رقم 306 مبعس��كر 

قوة ساحل عامن وكانت هناك ثالثة أكواخ لسكن ضباط 

الصف الربيطانيني، ومل تكن هذه األكواخ أفضل حاالً من 

ثكن��ات الجيش الربيطاين التي كانت تعود يف تاريخها إىل 

حك��م امللكة فيكتوري��ا، وكان املاء نادراً، وكنا نس��تخدم 

املاء املالح لالستحامم مع الشامبو ألن الصابون العادي ال 

يجدي. وعن القوة تحدث قائالً :كانت قوة س��احل عامن 

فري��دة يف نوعها فهي مل تكن تش��كل لواء أو كتيبة فهي 

بينهام وكان يقودها يف البداية ضابط بريطاين برتبة رائد 

وبرفقت��ه 35 ضابطاً مع ضباط من الجيش العريب األردين 

و30 مجنداً محلياً، وكانت أشبه بقوة بوليسية، وبوصويل 

ع��ام 1960 توس��عت القوة لخمس رسايا تقس��يمها كام 

ييل: تدريب، إشارة، أشغال، مستودعات، وبقيادة عقيد، 

وبلغ عدد الضباط اإلنجليز 50 وبرفقتهم 100 من الرتب 

األخرى.

طبيعة العمل والحياة
وعن طبيعة العمل والحياة أكد آالن ستانس��رتيت قائالً: 

كانت الحي��اة يف الثكنات ذات طابع واحد، ويبدأ العمل 

يف الس��ابعة صباح��اً لينتهي عند الس��اعة الواحدة ظهراً 

حيث تك��ون الحرارة ق��د بلغت الذروة مام يس��تدعى 

العودة للثكنات، وكان بعضهم يذهب للس��باحة يف خور 

الش��ارقة والبع��ض يف حوض الس��باحة التابع��ه للقوات 

الجوية امللكية، وآخرون كانوا يفضلون الذهاب للس��ينام 

املحلية ملشاهدة أفالم هندية.

بينام يس��تفيد آخرون من وجود الخيول التي جلبت 

من أس��طبالت امللك فيصل ملك العراق الذي تم خلعه، 

وكان معظ��م هؤالء ال يعرفون ش��يئاً ع��ن الخيول وكان 

بعضه��م يبقي عىل األرض أطول م��ام ميكث عىل ظهور 

الخيل، وكان هناك من يعشق التسوق يف أسواق ديب.

كانت إذاعة القوة من الش��ارقة تبدأ يف السابعة مساًء 

ويديرها متطوعون من الق��وات الجوية امللكية، وكانت 

وس��ائل التس��لية األخرى الن��ادي )الن��ايف( حيث يقىض 

البعض وقت الفراغ.

وعن عمله يف قوة ساحل عامن قال : مسرييت العسكرية 

كان��ت من خ��الل عميل يف ثالث��ة مواق��ع، إذ عملت يف 

مس��تودعات قيادة القوة، ومقر القوة، ومتت ترقيتي إىل 

عريف أول وكان هناك حوايل 12 من صغار ضباط الصف 

وكان يش��غلهم إخراج العربات التي تتعطل يف الصحراء، 

وكان هن��اك عدد م��ن ضباط الصف الذي��ن يعملون يف 

األشغال وس��الح اإلشارة، ومعهم عدد من الصبيان الذين 

كان��وا رغم محدودية لغتهم اإلنجليزية يجيدون إرس��ال 
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الش��فرات التلغرافية بطريقة م��ورس وكان هناك عدد 

من الضباط وضباط الصف باملركز الطبي املعد ملعالجة 

الجن��ود العرب، وعندما وصل��ت للعمل بالقوة مل يكن 

هن��اك طهاة من اإلنجليز، وتم تعي��ني عدد من ضباط 

الص��ف لهذه املهم��ة، وعن انضب��اط القوة ق��ال: أن 

كش��افة س��احل عامن كانت تتميز باالنضباط، وكانت 

مصدر فخر للجميع، ومل نكن نس��مع ع��ن مخالفات، 

وق��د أصبحت هناك أكرث م��ن رابطة تجمع بني قدامى 

املحارب��ني الذين عملوا بكش��افة س��احل عامن، وهم 

يلتق��ون يف مناس��بات إال أن املوت ق��د غيب بعضهم. 

وع��ن اإلقامة يف الس��كن أوضح قائ��اًل: كانت الثكنات 

متواضع��ة، وكان لكل واحد منا رسير، وقطعة خش��ب 

تس��مى منض��دة، ودوالب أو خزنة لها قفل، وس��تارة 

لتمن��ح الفرد منا بعض الخصوصي��ة إذا أراد أن يجلس 

ويكتب رس��الة ألهله، وكانت هن��اك وحدات ملكيفات 

الهواء تعمل معظم الوقت إضافة ملراوح السقف.

اعترب عميل يف كش��افة س��احل ع��امن مصدر فخر 

واعت��زاز، وقد أصبح هذا العمل اآلن مجرد ذكرى، وقد 

قضينا وقتاً طيباً مام يجعلني أنظر إىل املايض، وإىل تلك 

الفرتة التي عملنا فيها باإلم��ارات املتصالحة بيء من 

اإلعجاب واملودة.

جوان بونيت
أما جوان بونيت فقد وصف الزيارة باألسطورية وبأنها 

رحلة عمر وعرب عن فرحته بلقاء الضباط املالزمني الذين 

كانوا يعمل��ون معه وإذا بهم ق��د تدرجوا يف املناصب 

والرتقي��ات وذكر منهم: اللواء )م( عيل عبيد، اللواء )م( 

عبدالل��ه محمد آل عيل، العقيد)م( حمد الخليفة. هذا 

وقد تح��دث كل من ريتش��ارد والي��س، وديفد جرام، 

ومايلز س��تكويل وغريهم من الضب��اط اإلنجليز الذين 

عاص���روا كش��اف��ة س��اح���ل ع��امن 1951 – 1968 

ومن أت��وا منهم يف أواخر الس��تينات وحتى بداية عام 

1971ع��ن فرتة عمله��م باإلمارات املتصالح��ة، وعربوا 

جميع��اً عن س��عادتهم بزيارة دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة، وعن حسن االس��تقبال والحفاوة التي قوبلوا 

به��ا من قبل الجميع وما ملس��وه م��ن تكريم وضيافة 

فاق��ت كل تصوراتهم، وكام عرب ديفيد ج��رام قائالً: ما 

ملس��ناه يف هذه الزيارة كان بحق مذه��اًل، وقد تجولنا 

ح��ول اإلم��ارات ورأينا عجب��اً، وكان��ت الضيافة وكرم 

القوات املس��لحة يفوق كل وصف وكان أكرث ما شدين 

يف هذه الزيارة إتاحة الفرصة لنا للقاء بأصحاب السمو 

الشيوخ وهو رشف لنا ولقاءات نعتز بها، وكانت الزيارة 

ككل ناجحة بكل املقاييس.

نقلة نوعية
ويف مقارن��ة بني املايض والحارض أك��د أعضاء الوفد أن 

من بني ما أذهلهم ما يتعلق بالقوة البرشية يف القوات 

املسلحة قائلني: يف أيام كشافة ساحل عامن كان التعليم 

مح��دوداً إن مل يك��ن معدوماً بينام نجد أن منتس��بي 

القوات املس��لحة حالياً من املتعلم��ني وكثري منهم من 

الجامعي��ني، وهذه النقلة النوعية م��ن جندي ال يجيد 

الكتابة والقراءة إىل آخر تجاوز أعىل مراحل التعليم هو 

يف الحقيقة إنجاز كبري، وه��ذا يعني أن القيادة العامة 

للقوات املسلحة قد عملت بجهد غري مسبوق وحققت 

م��ن اإلنجازات ما فاق التص��ور، ويف وقت وجيز، وكان 

طبيعاً أن يس��توعب منتس��بو القوات املس��لحة اليوم 

الحارض بكل تقنياته.

لفتة كرمية
ال ش��ك أن دعوة وفد رابطة كشافة ساحل عامن لزيارة 

دولة اإلمارات إلحياء الذكرى الس��تني تعترب لفتة كرمية 

م��ن القيادة العامة للقوات املس��لحة، وتعرب بحق عن 

أصالة دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، وهي مبثابة رد 

الجميل للذين خدموا من الربيطانيني يف ظروف صعبة 

لحفظ السالم يف اإلمارات املتصالحة.

القوات املس��لحة مل تكتف بالدعوة ونفقات السفر 

ورعاي��ة الوفد طوال فرتة اإلقامة الت��ي امتدت لعرشة 

أيام وتنظم رحالتهم ل��كل اإلمارات لزيارة كل املناطق 

األثري��ة والتاريخية والس��ياحية، بل مه��دت لهم لقاء 

أصحاب السمو الشيوخ، واإللتقاء بالزمالء القدامى من 

املواطنني الذين عارصوهم أيام كش��افة س��احل عامن، 

ك��ام أتاحت للوفد فرصة اإلط��الع عىل مدى التطور يف 

القوات املسلحة، والتقدم الحضاري للدولة.

وقد عربوا عن عظيم شكرهم للتقدير الذي لقوه من 

قادة القوات املسلحة وكبار املسؤولني، وأشادوا بحسن 

تنظيم الزيارة التي أتاحت لهم فرصة لرؤية كل املواقع 

الهامة •
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افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب رئيس املجلس 

التنفي��ذي إلمارة أبوظبي معرض أبوظب��ي للطريان الخاص الذي تنظمه رشكة أبوظبي 

للمطارات عىل أرض مطار البطني الخاص. 

وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بجولة أطلع خاللها عىل عدد من الطائرات 

ب��أرض املعرض يف مطار البطني، حيث تعرف س��موه عىل التقني��ات املتوافرة يف تلك 

الطائ��رات وتفقد أجنحة الرشكات العارضة. ويقام املعرض عىل مس��احة 70 ألف مرت 

مربع يف مطار البطني وتعرض فيه أكرث من 70 طائرة مبش��اركة ما يصل إىل 100 رشكة 

عاملة محلية وعاملية يف مجال تقديم الخدمات واملنتجات لقطاع الطريان الخاص. 

ويجمع معرض أبوظب��ي للطريان الخاص أهم ممثيل قطاع الطريان العام واملعنيني 

ب��ه يف دول املنطقة، كام يع��رض الطائرات الخاصة وأهم التط��ورات العاملية يف هذا 

القطاع املتنامي يف املنطقة.

وقال خليفة محم��د املزروعي رئيس مجلس إدارة رشكة أبوظبي للمطارات والذي 

كان يف استقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لدى وص�وله املع�رض، إض�افة إىل 

مجموع�ة من كبار املس���ؤولني يعد ه��ذا املعرض الذي يجمع أكرث من 600 من رواد 

قطاع الطريان العام حدثاً مهم�اً لش�ركة أبوظبي للمطارات، واعترب أن املعرض يعكس 

النم��و امللحوظ لحركة الطائرات الخاصة الذي ش��هده مطار البط��ني يف العام 2011 

واالزدهار االقتصادي الذي تنعم به أبوظبي األمر الذي يجعل من البطني املكان األمثل 

الس��تضافة هذا الحدث وتقديم منصة لتطوير فرص استثامرية وجمع محرتيف الطريان 

ملتابعة آخر تطورات هذا القطاع. 

ح��ر افتتاح املعرض معايل الش��يخ س��لطان ب��ن طحنون آل نهي��ان رئيس هيئة 

أبوظبي للس��ياحة والثقافة عضو املجلس التنفيذي، ومعايل الش��يخة لبنى بنت خالد 

القاس��مي وزيرة التجارة الخارجية، ومعايل الدكتور أحمد مبارك عيل املزروعي األمني 

العام للمجلس التنفيذي ورئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. 

كام ح��ر االفتتاح معايل محمد أحم��د البواردي عضو املجل��س التنفيذي رئيس 

اللجنة التنفيذية، ومعايل خلدون خليفة املبارك رئيس جهاز الش��ؤون التنفيذية عضو 

املجل��س التنفي��ذي، ومعايل حمد الحر الس��ويدي رئيس دائ��رة املالية عضو املجلس 

التنفيذي، ومعايل نارص أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية االقتصادية عضو املجلس 

التنفيذي. 

ك��ام ح��ره معايل عبدالل��ه راش��د العتي��بة رئيس دائ��رة النق��� عض��و املجلس 

التنفي��ذي، ومع��ايل مغري خميس الخيي��يل مدير عام مجلس أبوظب��ي للتعليم عضو 

املجل��س التنفيذي، ومع��ايل ماج���د عيل املنص��وري رئيس دائرة ش��ؤون البلدي��ة، 

ومع��ايل س��يف محمد الس��ويدي املدير العام لهيئة الطريان امل��دين لدولة اإلمارات، 

وحشد من املهتمني •

هزاع بن زايد يفتتح معرض أبوظبي للطريان اخلاص 2012
منصة لعرض أحدث طائرات رجال األعمال

هزاع بن زايد خالل افتتاح معرض أبوظبي للطريان الخاص

سلطان بن طحنون يتفقد إحدى الطائرات املعروضة
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سيـف بـن زايـد يشهد افتتاح مؤمتر الشرطة النسائيـة األول 2012
جمعية الشرطة النسائية اإلماراتية أول منظمة من نوعها يف الشرق األوسط

تغطية: نازيل ناصر البلوشي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئي��س مجلس الوزراء وزي��ر الداخلي��ة، افتتاح أعامل 

املؤمت��ر األول للرشطة النس��ائية اإلماراتية 2012 تحت 

عنوان "العمل الرشطي أفق جديد للمس��تقبل" والذي 

عق��د يف أبوظبي بحضور ممثلني عن الرشطة النس��ائية 

من 12 دولة عربية وأوروبية.

والتقى سموه جني تومسيل رئيسة الجمعية العاملية 

للرشطة النس��ائية، وممثالت جمعيات الرشطة النسائية 

يف اإلمارات وبريطانيا واألردن وسلطنة عامن.

وكانت أعامل املؤمتر ق��د بدأت تحت رعاية الفريق 

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، حيث تس��لم س��موه من رئيسة 

الجمعي��ة العاملية للرشطة النس��ائية، ش��هادة االعتامد 

الرس��مي لجمعية الرشطة النسائية اإلماراتية، وانتسابها 

للجمعية العاملية للرشطة النس��ائية، لتصبح العضو رقم 

26 عاملي��اً، واألول يف الب��الد العربي��ة ومنطق��ة الرشق 

األوسط.

ورحب س��موه باملش��اركات يف املؤمتر األول للرشطة 

النس��ائية يف أبوظب��ي، وتب��ادل معه��ن الحديث حول 

املؤمتر وأهدافه يف دعم مسرية العنرص النسايئ يف العمل 

الرشطي.

دور املرأة
وأك��د الفريق س��يف عبدالله الش��عفار وكي��ل وزارة 

الداخلي��ة، يف كلمة ألقاه��ا يف افتتاح املؤمت��ر أن دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة تعت��ز بدور امل��رأة املميز 

والفاعل يف املش��اركة يف مسرية التنمية والعطاء، بفضل 

دعم قيادتنا العليا.

وأض��اف أن وزارة الداخلي��ة، وبتوجيه��ات قيادتها 

الرشطي��ة، حرصت عىل توفري اإلمكان��ات كافة، وإتاحة 

الفرص املناس��بة الس��تقطاب العنرص النسايئ يف العمل 

الرشطي منذ األيام األوىل لقيام االتحاد.

واعترب الفريق س��يف عبد الله الش��عفار أن إنش��اء 

جمعية الرشطة النس��ائية اإلماراتية إنجازاً كبرياً يضاف 

إىل اإلنج��ازات املتمي��زة الت��ي حققتها دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة يف جميع املجاالت، مش��رياً إىل أنها تعد 

األوىل يف منطقة الرشق األوسط والعامل العريب، وتجسد 

تطلع��ات العنارص النس��ائية العاملة يف س��لك الرشطة 

اإلماراتية.

وتابع قائ��اًل: نؤكد لكم أن دولة اإلم��ارات وقيادتها 

الرش��يدة تعتز بدور امل��رأة باعتبارها نص��ف املجتمع 

وأكرث، وبدورها املميز والفاعل يف املش��اركة يف مس��رية 

التنمي��ة والعط��اء التي وضع حجر أساس��ها املغفور له 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان "رحمه الله"، وسار 

عىل نهجه أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات، ويف مقدمتهم صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". 

وأضاف أن القيادة الرشيدة تعمل عىل إتاحة الفرص 

للمرأة، وتوفري الظروف املناسبة ملتابعة تحصيلها العلمي 

يف مختلف التخصصات، والعمل عىل مبدأ تكافؤ الفرص 

والعدال��ة واملس��اواة، حيث تقلدت امل��رأة يف اإلمارات 

أرفع املناصب، وش��غلت مختلف املواقع الوظيفية التي 

تتناس��ب مع طبيعتها وتتوافق مع الع��ادات والتقاليد 

وتعالي��م ديننا الحنيف، وأثبت��ت يف الوقت ذاته كفاءة 

عالية يف األداء والفاعلية جنباً إىل جنب مع إخوانها أبناء 

اإلمارات، حيث القت كل الرتحيب والتشجيع.

وقال الفريق س��يف عبد الله الشعفار: نؤكد اعتزازنا 

وفخرن��ا بجمعي��ة الرشطة النس��ائية اإلماراتي��ة كأول 

منظم��ة من نوعه��ا يف منطقة الرشق األوس��ط لتكون 

املظل��ة والحاضنة للعن��ارص النس��ائية العاملة يف قوى 

الرشط��ة واألمن العام، وقبولها عض��واً فاعالً يف املنظمة 

الدولية للرشطة النسائية يؤكد صواب املسعى والتوجه، 

ويف الوقت نفسه نتطلع إىل أن تكون الجمعية اإلماراتية 

ن��واة فاعلة وركيزة أساس��ية للعمل املؤس��ي يف وضع 

أطر آلليات العمل النس��وي يف قطاعات الرشطة واألمن 

العام يف املنطقة العربية، واإلطار األمثل لتفعيل حضور 

العنرص النس��ايئ األمني يف املحافل الدولية، والنشاطات 

ذات الصل��ة بالعمل األمني، ومواجهة ومحاربة الجرمية 

والوقاي��ة منه��ا، وفق أح��دث املواصف��ات والنظريات 

العلمي��ة واملدارس ح��ول العامل، والعم��ل عىل تفعيل 

آليات التواصل بني العامالت يف هذا القطاع.

مشاركة العنرص النسايئ
وقال��ت املالزم أول آمنة محمد خميس رئيس��ة جمعية 

الرشطة النسائية اإلماراتية: "إن مشاركة العنرص النسايئ 

يف اإلمارات يف العمل الرشطي تعد تحدياً، حيث أثبتت 

املرأة وجودها بفضل الرؤية السديدة التي تبنتها دولتنا 

يف ترشيعاته��ا وقوانينه��ا التي منحته��ا الحقوق كافة، 

وجعلت من القدرة عىل إنج��از األعامل املعيار الوحيد 

يف تقلد املرأة للوظائف، خاصة يف املجال الرشطي".

وأضافت قائلة: "إن إنش��اء جمعية الرشطة النسائية 

اإلماراتي��ة مينح املرأة الفرص��ة الكاملة لتبادل الخربات، 

وتعزي��ز مهاراتها ألداء األعامل املوكلة إليها، متاش��ياً مع 

اسرتاتيجية وزارة الداخلية".

من جانبها، أش��ادت جني تومس��يل رئيسة الجمعية 

العاملية للرشطة النس��ائية باملؤمت��ر وفعالياته، ورشحت 

دور الجمعية العاملية يف تعزيز وتوحيد وتقدير اإلرشاف 

عىل املنظامت األعضاء يف الجمعية، وتقديم املس��اعدة 

له��ذه الجمعي��ات يف إط��ار تطوير ق��درات ومهارات 

عضواته��ا، وتقديم العون للعنارص النس��ائية يف املجال 

الرشطي •

سيف بن زايد خالل تسلمه شهادة اعتامد انضامم جمعية الرشطة النسائية االٕماراتية للجمعية العاملية



تحت رعاية الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايـد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي ، نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، افتتح الفريق ســمو الشيخ ســيف بن زايد 

آل نهيــان نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية،  

 ISNR - معــرض ومؤمتر األمــن الــدويل ودرء املخاطر

أبوظبــي 2012 الــذي نظمته رشكة "ريــد للمعارض" 

بالتعــاون مع وزارة الداخلية عــىل أرض مركز أبوظبي 

الوطني للمعــارض، حيث اســتمرت فعاليات املعرض 

الذي يعد  األبرز واألوحد يف مجال األمن عىل مســتوى 

منطقــة الرشق األوســط مــن 19 إىل 21 مارس 2012، 

وقد استقطب املعرض يف دورته الخامسة أكرث من 150 

عارضاً من أكــرث من 24 دولة،  وغطى القضايا املتعلقة 

بأمن الحدود والنقل واالستخبارات وتقييم التهديدات 

وحامية املنشآت واملرافق الحيوية والتأهب واالستجابة 

لحاالت الطــوارئ ومكافحــة اإلرهــاب ودرء املخاطر 

)إدارة األزمات(.

وعــىل صعيــد املشــاركات ، فقــد قدمــت العديد 

معــــرض ISNR  أبوظبــــي 2012 حتـــــت شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار معـــًا نحـــو عالـــم آمـــــن
احلـدث الوحيــد مـن نوعــه علـى مستــوى املنـطـقـة

مــن الــرشكات الدوليــة واإلقليمية واملحليــة، أحدث 

معروضاتهــا األمنيــة كرشكــة Thales Group ورشكة 

ورشكــة   Boeing Global Security Systems

 Rheinmetall ورشكــة   ،Rapiscon Syetems

Defence، ومــن بني الــرشكات والهيئــات الحكومية 

املحلية األخرى املشاركة يف هذا الحدث، الهيئة الوطنية 

إلدارة الطوارئ واألزمات، هيئة تنظيم االتصاالت، إدارة 

الدفاع املدين، وجهاز حامية املنشــآت واملرافق الحيوية 

يف أبوظبــي ، إىل جانــب تواجــدرشكات محلية عارضة 

كرشكــة International Golden Group ومجموعــة 

رشكة "توازن" .

 ويعد املعــرض واملؤمتر املصاحب لــه ملتقى هاماً 

الستكشــاف أفضل حلول واسرتاتيجيات األمن، وتحديد 

الطرق األنســب لدرء املخاطر، فهو يعــد منصة هامة 

للتواصل بالنســبة لحكومات املنطقة ولقطاع الرشكات 

العاملــة يف مجال األمن، والتي توفــر الحلول املتطورة 

واملبتكرة.

سيف بن زايد يفتتح معرض ومؤمتر األمن الدويل ودرء املخاطر

تغطية:
 جميلة الكعبي
تصوير:
 عبدالرحمن بن عباد
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معــــرض ISNR  أبوظبــــي 2012 حتـــــت شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار معـــًا نحـــو عالـــم آمـــــن
احلـدث الوحيــد مـن نوعــه علـى مستــوى املنـطـقـة

هــذا وقد اســتقطب معرض ومؤمتــر األمن الدويل 

ودرء املخاطــر ISNR أبوظبي 2012 كبار املســؤولني 

الحكوميــني ورشكات األمن والخــراء األكادمييني لعرض 

ومناقشــة الوضع الحايل واملســتقبيل لألمن الوطني يف 

منطقة الرشق األوسط .

خرباء يناقشون..ويحللون
تخلــل األيــام املصاحبة ملعــرض ISNR إقامــة املؤمتر 

الــدويل لألمن، الذي ناقش العديــد من القضايا األمنية 

العامليــة مبا تضمنه من جلســات وورش عمل متنوعة 

امتــدت طــوال فرتة املعــرض، حيث ركــّز املؤمتر عىل 

العديــد من املحاور التي شــارك فيها نخبة متميزة من 

الخراء األكادمييني، واملســؤولني املختصني واملحارضين  

عــىل املســتوى املحــيل والــدويل يف الشــؤون األمنية 

والتقنية، ففي يوم املؤمتر األول، ناقشت أعامل الجلسة 

األوىل  التي ترأســها الفريق ســيف عبدالله الشــعفار 

وكيــل وزارة الداخليــة " التعسساون املؤسسسي والدويل 

يف تعزيسسز األمسسن ودرء املخاطسسر" حيث قــّدم خاللها 

املحارضون العديــد من أوراق العمــل التي تناولت " 

أمــن مجلس التعــاون لدول الخليج الواقــع واملأمول" 

والتــي قدمها الدكتــور عبداللطيف بن راشــد الزياين، 

فيــام قّدم آبل جوليو جونزاليــس ورقة حول" اإلرهاب 

البيئــي وســبل التعامل معــه" فيام حملت الجلســة 

الثانيــة  عنوان"األمن الدويل ودرء املخاطر من منظور 

شمويل" قدمها اللواء الركن خليفة حارب الخيييل وكيل 

وزارة الداخلية املســاعد للموارد والخدمات املساندة،  

وتضمنت الجلســة ثالثــة أوراق عمل وهــي " تبادل 

املعلومــات يف تعزيز األمن ودرء املخاطر" فيام تناولت 

الثانيــة "التعاون االقليمي والــدويل يف تجفيف املوارد 

املالية لإلرهــاب" بينام حملت الثالثــة عنوان" تضافر 

الجهود املؤسســية لخدمة األمن الدويل ودرء املخاطر"، 

فيام افتتح اليوم الثاين أعامله بجلسة بعنوان "املخاطر 

األمنيسسة الداخلية وجاهزيسسة التعامل معها" ترأســها 

اللورد جون ريد وزير الدولة الســابق لشــؤون الدفاع، 

ومؤســس معهد الدراســات األمنية يف لندن، وشهدت 

الجلســة أربــع أوراق عمل، األوىل تحــدث فيها اللواء 

راشــد ثاين املطرويش القائد العام للدفاع املدين باإلنابة 

عــن "االتجاهــات الحديثــة يف تأمني ســالمة العنرص 

البــرشي يف حاالت الكوارث"، فيام قــدم الثانية العقيد 

فابيان أوشســر نائب رئيس قسم تطوير األعامل مبركز 

العمليات الجوية السويرسية تناول فيها "دور األنظمة 

الذكيــة يف تعزيــز املنظومة األمنية"، بينــام أتت ورقة 

العمــل الثالثة بعنوان "االتجاهات الحديثة يف ســالمة 

الشــحن"، قدمها فرانك إوالد نائــب الرئيس التنفيذي 

لرشكــة )دي. إتــش. إل( لشــؤون األمــن، واختتمــت 

الجلســة األوىل أعاملها بورقة رابعة وهي "االتجاهات 

الحديثة لتأمني سالمة املواصالت العامة"، قدمها كل من 

سونيا إليزابيث فورود من معهد بحوث النقل والطرق 

الوطني الســويرسي، وغونار تونكراس مدير مؤسســة 

الطرق الوطنية الســويدية لالستشارات، وكانت جلسة 

العمــل الثانية تحت عنــوان "ظواهــر إجرامية دولية 

سيف بن زايد خالل إحدى الجوالت يف املعرض
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وجاهزية التعامل معهــا"، كام حملت أيضاً أوراقاً أربع 

وهي "قرصنة أعايل البحار وجاهزية مكافحتها"، "إساءة 

استخدام السلع االسرتاتيجية.. تحديات ومعايري وقائية"، 

"االتجار بالبــرش والتعاون الدويل يف مواجهة تداعياته"، 

فيام اســتعرضت األخرية "تأثري األزمة املالية العاملية يف 

األمــن الدويل"، ويف اليوم األخري لفعاليات املعرض، عقد 

املؤمتر ورشــة عمل تحت عنــوان "التحالف يف التصدي 

للحروب اإللكرتونية" برعاية هيئة تنظيم قطاع االتصال، 

فشــهدت الجلســة أربع أوراق عمل، قدمت  عناوينها 

عــىل النحو التــايل "فضاء إلكــرتوين مســتديم وآمن"، 

"التدابري االســتباقية ملنع الجرائم اإللكرتونية"، "التقارب 

بــني الثغرات واملخاطر والحلول لألمــن املادي والفضاء 

اإللكــرتوين"، أما األخــرية فكانت بعنــوان "التحالف يف 

التصدي للحروب اإللكرتونية" . 

توصيات املؤمتر
يف ختام فعاليات املؤمتــر املصاحب ملعرض ISNR والذي 

تنوع بجلســاته واألوراق املقدمة من خــالل املحارضين 

ســواء الدوليــني أو املحليــني، وضع مؤمتر األمــن الدويل 

توصياتــه كنقطــة نهاية ملا تم تداوله تحت ســقف قاعة 

املؤمتر، حيث تضمنت توصياته ما ييل:

- تفعيل الرشاكات االســرتاتيجية بني املؤسسات األكادميية 

ومراكز البحث العلمي لخدمة األمن الدويل ودرء املخاطر.

- وضع آليات عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية 

كافة للوقاية والحد من انتشار التلوث اإلشعاعي والبيئي.

- توفري الحامية للبنى التحتية املعلوماتية ملساعدة الدول 

عىل تحقيق التقدم واالزدهار.

- تعزيــز التعاون يف مجــال تبادل الخــرات واملعلومات 

بني الدول، الســترشاف املخاطر، ووضع الحلول املناســبة 

ملواجهتها.

- سن الترشيعات املتطورة ملكافحة الجرائم االلكرتونية 

ملواكبة التطورات واملستجدات التي تطرأ يف هذا املجال.

- البحــث عن أفضــل التطبيقــات يف مجال الســالمة 

املرورية يف العامل والعمل بها.

- األخــذ باألنظمــة والتقنيات الحديثــة لتأمني العنرص 

البرشي يف مجاالت األزمات والكوارث.

ISNR 2012 يحقق أهدافه
يف ختــام فعاليات معــرض ومؤمتر األمــن الدويل ودرء 

املخاطــر ISNR  أوضــح القامئــون عىل هــذا الحدث 

املهم أن املعرض حقق نجاحــات واضحة عىل مختلف 

األصعــدة، فقــد القــى استحســان الجهــات العارضة 

واملشــاركة، باإلضافــة إىل املشــاركة الفاعلــة من قبل 

الوفــود العاملية والخرات الدوليــة يف مجال األمن، مام 

أتاح الفرصة السانحة والكبرية لتبادل الخرات واإلطالع 

عىل كل ما هو جديد يف مجال األمن،  وعىل ضوء ختام 

أعامل معرض ومؤمتر األمن الدويل ISNR، فقد تقررعقد 

الــدورة القادمة بعد عامني حيث ســيتم خالل الدورة 

القادمــة طرح موضوعات جديدة كالســالم االجتامعي 

ودور الرشطة املجتمعيــة يف حامية املجتمعات، إضافة 

إىل مكافحة املخدرات. 

"توازن"..ثقل محيل ورشيك اسرتاتيجي
يف سؤالنا للسيد سيف املرزوقي املدير التنفيذي املساعد 

للشــؤون اإلعالميــة واالتصال عن مشــاركة "توازن" يف 

هذا املعرض، أشــار إىل أن "توازن" تشــارك للمرة األوىل 

بهــذا الحجم يف معرض األمن الدويل عىل غري عادتها يف 

الســنوات املاضية، إذا كانت تقترص يف مشــاركتها عىل 

تواجد رشكة واحدة من الــرشكات التابعة لتوازن وهي 

رشكــة )كراكال العاملية(، ويف 2012 دخلت الرشكة كراٍع 

اســرتاتيجي رئيس يف معرض ومؤمتر األمن الدويل ودرء 

املخاطــر، حيث تم عرض العديد مــن الرشكات التابعة 

واململوكة لرشكة "توازن القابضة" فهي شارك بـ 6 رشكات 

من مجموعتها وهي: رشكة منر ، كراكال العاملية ، مدينة 

توازن لألمن والســالمة وإدارة األزمات، كراكال لألسلحة 

الخفيفة، باإلضافة إىل األكادميية الجديدة ربدان، وأشار 

املرزوقــي إىل أنه - ولله الحمد- توفقت الرشكة يف عقد 

صفقات عديدة، كعقد توفري ســيارات " منر" مبا يقارب 

200 ســيارة لوزارة الداخلية يف دولــة اإلمارات، كام تم 

توقيع عقد مع الحرس الوطني البحريني لرشاء أســلحة 

من رشكة كراكال.

 وفيام يتعلق بخطط الرشكة املستقبلية، أشار إىل أن 

اســم "توازن" قد انطلق نحو العامليــة  يف العام الحايل 

حيــث كانت تقترص املشــاركات الســابقة عىل تواجد 

رشكة واحدة فقط من رشكاتها التابعة، ففي شــهر يناير 

هــذا العام، تم تدشــني رشكة" كــراكال" يف معرض الس 

فيغاس يف الواليات املتحدة األمريكية، كام تم يف شــهر 

ISNR معرض

يحظى معرض ومؤمتر األمسسن الدويل ودرء املخاطر- 
ISNR أبوظبسسي 2012 بدعسسم كامسسل مسسن وزارة 
الداخليسسة يف دولسسة اإلمسسارات، حيث يعتسسرب منصة 
هامة للحكومسسات يف دول مجلس التعاون الخليجي 
واملنطقسسة العربية لتبادل التجسسارب يف مجال األمن 
وتعزيز القسسدرات يف هذا الشسسأن، ويحتوي املعرض 
تحسست سسسقفه كل ما من شسسأن خدمسسة األمن بكل 
نطاقاته الشسساملة كاالستخبارات وتقييم التهديدات، 
درء املخاطسسر )إدارة األزمسسات(، حاميسسة املنشسسآت 
واملرافسسق الحيوية، مكافحة اإلرهسساب، أمن الحدود 

والنقل، التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ.

مركبة منر املدرعة
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فراير املايض اطالق سيارات "منر" لألسواق األوروبية يف 

معرض لندن، ويف شــهر يونيو القادم ستشــارك  "توازن 

" يف معرض "يوروســتوري" بباريس، حيث سيتم عرض 

عدة مشاريع تحت مظلة "توازن".

وفيام يخــص جديد تــوازن من املعروضات، أشــار 

الســيد املرزوقي إىل أنه تم عــرض نوعني من املنتجات 

التي تشــارك للمرة األوىل يف معرض ISNR وهي سيارة 

منــر الســتخدامات األمن الداخــيل، كام أطلقنــا منتجاً 

.CC-10 جديداً لرشكة كراكال العاملية وهو السالح

وعــن انطباعه عــن املعرض،حدثنا قائــالً:  إن حجم 

املشــاركات لهــذا العام يفــوق املشــاركات يف األعوام 

الســابقة، وكان مام ســاعد عــىل نجاح املعــرض أيضاً، 

املؤمتر الذي عقد بالتزامن معه، وبشكل عام فقد أثبت 

املعرض نجاحه، وأتوقع له يف الســنوات القادمة وجود 

مشاركات أكر وأوســع من العارضني والرشكات التي مل 

.ISNR 2012 يسبق لها املشاركة يف معرض

IGG خربات محلية مبستويات عاملية
 International  يف معرض ســؤالنا عن مشــاركة رشكة

Golden Group املحلية يف معرض ISNR 2012 أجابنا 

الســيد فاضل الكعبي املدير التنفيذي لرشكة IGG إىل 

أن مشــاركتهم هــي  الثالثــة من عمــر دورات معرض 

ISNR ، حيث أوضح أننا نشارك بعرض أحدث املعدات 

واألجهزة األمنية املتطورة عىل مستوى العامل، كام نحاول 

من خالل عروضنا يف كل عام، عدم تكرار ما نعرضه من 

منتجات أو معدات، باإلضافة إىل وجود مصنعني عامليني 

من رشكات عاملية من أمريكا وأوروبا والرازيل.

 وعن خططهم املستقبلية، أشــار السيد الكعبي إىل 

أن الرشكــة حينام ترمي إىل عــدم تكرار منتجاتها يف كل 

مشــاركة، إمنا تهدف إىل البحــث عن األفضل دوماً فيام 

يتعلق بــكل ما هو جديــد يف مجال األمــن واملعدات 

والسالمة األمنية، باإلضافة إىل إيجاد البديل الذي يريض 

العميــل، فنحن دومــاً نطمح لتوفري أحــدث ما توفره 

الصناعات األمنية يف العامل.

وعن جديد معروضهــم أجابنا: نحاول بقدر اإلمكان  

توفري ما يحتاجه املختصون واملهتمون يف مجال املعدات 

واألنظمــة األمنية، فنحاول اإلطالع دوماً عىل كل ما هو 

جديد يف مجــال األمن، فنعرض كل ما توفره األســواق 

الحديثة مــن منتجات فهناك آليات تعــرض ألول مرة، 

وبالنســبة لنا تعد رشكة IGG منظومة متكاملة نحاول 

من خاللهــا تغطية جميــع الجوانب املتعلقــة باألمن 

ابتــداء من املهامت واملالبــس، وأنظمة األمن والحامية 

وصوالً إىل أنظمة التتبع وغريها من املعدات.

وعــن مــا مييــز معروضــات  IGG عــن غريها من 

الــرشكات، أجــاب فاضــل الكعبي: إن متيزنــا يكمن يف 

كون رشكة IGG هي رشكــة محلية متواجدة يف الدولة 

منذ 10 أعــوام، كام أن الرشكة تقــوم بخدمات ما بعد 

البيــع كخدمات الصيانة واإلدامة والتشــغيل وخصوصاً 

مع القوات املســلحة  لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 

وغريها من الجهات املتعاقدة •  

درع الوطن يف قلب الحدث

درع الوطن ..يف قلب احلدث

شسساركت "درع الوطن" بحضورهسسا وتواجدها مبنصة 
عسسرض إعالمسسي ، التقت مسسن خاللهسسا بالعديد من 
السسركات والوجهسسات الهامة املشسساركة يف فعاليات 
املعرض، حيث تسسأيت مشسساركة درع الوطن من باب 
التواصل مع الجمهسسور والتعرف عن قرب عىل أهم 
األحسسداث والفعاليسسات واملشسساركة بهسسا كعادتها يف 

املحافل املحلية والدولية
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اخلدمات الطبية بالقوات املسلحة تشارك يف املؤمتر الدويل للتمريض
 اإلمارات منوذج عاملي يف التنمية املستدامة

تغطية: أحمد الكعبي
تصوير: عبدالرحمن بن عباد

ش��اركت قيادة س��اح الخدمات الطبي��ة بالقي��ادة العامة 

للق��وات املس��لحة يف املؤمتر ال��دويل األول للتمريض والذي 

نظمته كلية فاطمة للعلوم الصحية، وذلك تحت رعاية سمو 

الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام 

الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل 

لألمومة والطفولة.

ح��ر املؤمت��ر الذي أقي��م مببن��ى كلية فاطم��ة للعلوم 

الصحية بأبوظبي عدد من ضباط القوات املسلحة، وعدد من 

الخرباء واألكادميين واملهتم��ن باملجال الصحي من مختلف 

القطاعات واملؤسس��ات املعنية يف دولة اإلمارات، ومختلف 

الدول الشقيقة والصديقة.

ويف كلمة لس��مو الشيخ��ة فاطم���ة بنت مبارك رئيس��ة 

االتحاد النسايئ العام الرئي��س األعىل ملؤسسة التنمية األرسية 

رئيس��ة املجلس األعىل لألمومة والطفولة، ألقتها بالنيابة عن 

س��موها معايل الدكتورة ميثاء الشاميس وزيرة الدولة رئيس 

مجلس إدارة مؤسس��ة صندوق الزواج، أك��دت أم اإلمارات 

أن دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة وبرعاي��ة وتوجيهات 

صاحب الس��مو الشيخ خليف����ة بن زاي���د آل نهيان رئيس 

الدول��ة »حفظه الله«، تشه��د تطورات متاحقة وإنجازات 

واضحة يف ش��تى امليادين واملج��االت والخدمات، كام تقدم 

للعامل أجمع منوذجاً يحتذى به يف التطور والتق���دم يف كافة 

مج���االت التنمية الشامل��ة واملستدامة.

محاور املؤمتر
وتضم��ن املؤمتر عدداً م��ن الجلس��ات الحوارية ناقش 

فيها أعضاء الجلس��ة عدداً من املواضيع اش��تملت عىل 

موضوع التمريض بن التعليم واملامرس��ة، نظام الجودة 

يف تعليم التمريض، تأثري التمريض اإليجايب عىل تخفيف 

أع��راض األمراض املزمنة، أفضل ط��رق تعليم التمريض 

وتقليص الفجوة بن تعليم التمريض واملامرسة.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الشاميس مدير عام معهد 

التكنولوجيا رئيس املؤمتر أن الخرباء املشاركن يف املؤمتر 

أشادوا بشمولية مبادرة »حكمة« للرعاية الصحية التي 

أطلقه��ا املعهد مؤخراً ويطبقه��ا بنجاح يف عدة مدارس 

بأبوظبي والعن.

كام قدم��ت الدكتورة فاطمة الجس��مي من قس��م 

طب األطفال بكلية الط��ب والعلوم الصحية يف جامعة 

اإلم��ارات، ورق��ة عم��ل ح��ول »الوقاية م��ن األمراض 

الوراثي��ة« قالت فيها أّن االستش��ارة الجينية رضورة يف 

كاف��ة مراحل الحي��اة الزوجية، حيث يت��م من خالها 

الكشف املبكر عن مخاطر اإلصابة أو نقل أمراض وراثية 

يك يستطيع املستشري أخذ القرار املناسب حول الزواج أو 

اإلنجاب أو الصحة يف وقت مبكر يسمح بتدخل عاجي 

فعال، وأكدت عىل رضورة االستش��ارة قبل الوالدة للحّد 

م��ن إنجاب أطفال مصابن باألم��راض الوراثية، دون أن 

تغفل املبادئ الدينية والقانونية والنفسية واالجتامعية 

يف التش��خيص السابق للوالدة يف املجتمعات التي يكون 

فيه��ا اإلجه��اض غ��ري مقب��ول، مش��رية إىل أّن عمليات 

التش��خيصات الزراعية املسبقة اجتذبت اهتامماً وقبوالً 

كبرياً.

مشاركات
كام تضمن املؤمتر معرضاً ضم عدداً من املؤسسات ذات 

االهت��امم مبج��ال التمريض حيث قدمت قيادة س��اح 

الخدمات الطبي��ة يف الركن الخاص بها يف املعرض رشحاً 

للزوار حول تخصصات س��اح الخدمات الطبية املتوفرة 

من ط��ب ومتريض وأش��عة وصيدلة ومخت��ربات طبية 

وهندسة طبية وغريها.

يذك��ر أن القي��ادة العام��ة للق��وات املس��لحة هي 

راعي م��ايس لهذا املؤمتر، حيث تأيت هذه املش��اركة يف 

حرصها واهتاممه��ا بالعنرص البرشي الذي يعترب العامل 

األس��ايس يف دفع عجلة التطور والتقدم يف مجال الطب 

والتمريض باإلضاف��ة إىل املجاالت العلمية األخرى التي 

تخدم اإلنسان •

جانب من فعاليات املؤمتر

العنصر البشري 
عامل أساسي يف 

دفع عجلة التطور 
يف جمال الطب
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نحـــــن واآلخــــــر

االنطباع األويل ملن يراقب س��لوكيات اإلنس��ان اإلمارايت يف تعامله مع باقي ش��عوب العامل يلحظ أنه ال 

توجد بينهام أي حواجز أو حواجب، الحكم نفس��ه ينطبق خارج الدولة، ميتد هذا االنطباع ليش��مل كل 

من يقيم عىل أرض اإلمارات، وإن بنسب متفاوتة، الشخصية اإلماراتية تجدها تتفاعل مع كل الثقافات 

العاملية بطريقة سلسة وعفوية، إن من يرى اإلمارايت وهو يتخاطب مع شخص آخر يكاد يظن أنه يعرفه 

من زمن، العفوية والبساطة والحميمية والود هي أدواته يف التعامل.

ه��ذه امليزة يتفوق بها ش��عب اإلمارات عىل ش��عوب الدول األخرى، ميكن��ك أن تطلق عىل اإلمارايت 

"اإلنسان العاملي"، ويكون حكمك يف مكانه؛ ألنه ال يركز يف تعامله عىل جنسية الطرف املقابل، وال عىل 

دينه، أو لونه، فالجميع يف النهاية إنسان.

ه��ذه املفردات النظرية ميكن مش��اهدتها واقعياً من خالل متابعة طريق��ة تعامل الجندي اإلمارايت 

تحديداً مع شعوب الدول األخرى، وجدتها أنا يف كوسوفو ورأيتها يف الصومال ويف أفغانستان وباكستان، 

الوضع أكرث جامالً مع الشعوب العربية، وميكنك أن تسمع من الناس أكرث من ذلك، فال ميكن للعامل كله 

أن يجاملك، ومثل ما ينطبق هذا الكالم عىل الجندي، من الس��هل مالحظته يف الشارع وهو يتعامل مع 

اآلخرين.

الجي��ش اإلمارايت اليوم بفضل هذه امليزة أصبح عملة "نادرة" من قبل املنظامت اإلنس��انية الدولية، 

أحيان��اً يتم تكليفه يف مناطق أكرث س��خونة يف األزمات العاملية، حي��ث يؤمنون بقدرته عىل التعامل مع 

املتخاصمني ويف األجواء املتوترة، كثرياً ما سمعنا عن قصص نجاح الجندي اإلمارايت يف إعادة االستقرار يف 

مناطق األزمات بالتواصل بني املتحاربني، حتى اآلن تعترب القوات اإلماراتية من أنجح الجيوش يف اخرتاق 

الثقافات األخرى وبدون اس��تخدام القوة الخش��نة، أذكر فيلم "رياح الخري" الذي تم عرضه يف رمضان 

املايض، وكان يستعرض أفراداً من القوات اإلماراتية وهم يعالجون مشاكل القبائل األفغانية، ويلقون كل 

تعاون بل أحياناً يتبادلون مع املقاتلني األفغان النكات واالبتسامات، املوضوع أقرب للخيال. 

الجيوش الغربية برغم أنها أكرث تطوراً وأكرث مامرسة يف املهامت اإلنسانية وانتشاراً عىل مستوى العامل 

فإنها ال تجيد فن التعامل مع الش��عوب البسيطة يف الدول األخرى؛ لذا تجدهم يواجهون صعوبات، مع 

أنهم درسوا ثقافات وعادات الشعوب، وغري صحيح أن املسألة لها عالقة باملساعدات فقط، الرس يكمن 

يف أسلوب التعامل.

الجي��ش األمرييك احتاج إىل فرتة طويلة ليفهم طريقة التعامل مع الش��عبني األفغاين والعراقي، ومع 

ذلك مل يس��تطع أن يقيم عالقة "تفاهمية". قس عىل ذلك بقية جيوش العامل، غادر األمريكيون العراق 

وين��وون مغادرة أفغانس��تان ألنهم مل يفهموا طبيعة الش��عبني، كث��رياً ما س��معنا أن الجيوش العاملية 

تس��تقطب متخصصني يف األنرثبولوجيا وعلم الس��كان ليفهموا طريقة التعامل مع الشعوب، ومع ذلك 

مل ينجحوا. 

اس��تقبال اإلمارات لشعوب العامل فتح جسوراً من التواصل، وأوجد أرضية للتفاهم بني االثنني، وكرس 

الحواج��ز النفس��ية بينهام، وتفاعل االثنان معاً، إن تواجد الجالي��ات خلق ميزة تقبل اآلخر، وفرض عىل 

"ابن اإلمارات" أن يكون سلس��اً يف التعامل مع غ��ريه، وأن يتفهم خصوصيات التعامل مع كل جالية، ال 

يجد اإلمارايت أي مشكلة يف "اخرتاق" الجاليات األخرى. 

مل يكن مجيء األجانب كله سلبياً، بل ميكن فهمه عىل أنه فرصة لإلماراتيني يك يفهموا الناس عن قرب،  

وبدالً من سفر اإلماراتيني إىل دول تلك الجاليات لدراسة سلوكيات وثقافات الناس فيها فإن مجيئهم إىل 

هنا كان فرصة لنعرفهم ونفهم طريقة التعامل معهم •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة



 Safran إحدى رشكات مجموعة Sagem وقعت رشك��ة

Group عقداً مع مديرية الصيانة إنابة عن وزارة الدفاع 

الفرنسية، وذلك لتوفري خدمات الصيانة لألنظمة الجوية 

التعبوية SDTI فئة Sperwer التي يتم اس��تخدامها يف 

الجيش الفرنيس.

ويغطي ه��ذا العقد كل أعامل الصيان��ة، واإلصالح، 

واإلس��ناد الفن��ي، وخدم��ات الدعم للنظ��م العاملة يف 

الجيش لغاية عام 2014. كام يش��مل العقد طلباً تنفذه 

 Sagem وهي فرع فنلندي لرشكة Robonic Oy رشكة

لتوف��ري نظامي مقالع Catapult Systems يعمالن عىل 

تقليل بصمة األنظمة الجوية لتفادي كشفها، مع تقليل 

تكلفة الربامج.

وتعمل أنظمة املقالع مع زيادة العبوات يف املركبات 

لتمديد فرتة عملها وبقائها يف الجو، عىل تطوير القدرات 

ملجابه��ة متطلبات الجيش وتنفيذ التطويرات مبس��توى 

الناتو 4609 م��ع إيجاد التالؤم العملي��ايت يف املحطات 

األرضية، ورف��ع كفاءة الطائرات وتوف��ري نتائج الفيديو 

Remot Video Terminals: RVT بغ��رض تحس��ن 

قدرة استالم الصور.

 Poitiersو Dijon يف Sagem وتعمل مصانع رشك��ة

يف إنت��اج مناذج برصية لهذا العق��د يف وقٍت تعمل فيه 

مصانعها يف Montlucon يف تجهيز الطائرات وتجهيزات 

القط��اع األريض، ولقد تم اس��تخدام النظم الجوية من 

الطائرات Sperwer يف أفغانستان منذ عام 2003 إلسناد 

ق��وات حلف الناتو الجوية، أما يف الجيش الفرنيس فإنها 

تعمل مع كتيبة مدفعية رقم 61 والتي انفتحت للعمل 

يف أفغانستان.

وتجدر اإلش��ارة إىل أن رشك��ة Sagem صنعت حتى 

اآلن 25 مركب��ة جوية تعبوية فئة Sperwer مبا يف ذلك 

تجهيز 140 طائرة.

 Sagem تفوز بعقد صيانة النظم اجلوية

 Patria توقع اتفاقية مع أكادميية فنلندا للطريان
 Finnair Flight املختصة يف تدريب الطريان اتفاقاً مع أكادميية Patria وقع��ت رشكة

 MPL فنلن��دا لتدريب الطيارين، بهدف يس��عى للتوصل لرخصة الطريان Academy

املتع��ددة وذلك مبنحها الطيارين العاملن والجدد يف الخطوط الجوية الذين يقودون 

.Airbus A320 الطائرات

وينتظر أيضاً تس��ويق الربام��ج MPL Training Programme باالس��م التجاري 

)الط��ريان املتعدد( أو هو Multifly كام أطلق علي��ه مؤخراً، كام يتوقع أيضاً اعتامده 

 ATR 42172 من األنواع  Embraer ومنحه ملش��غيل طائ��رات الرشكة الربازيلي�����ة

.Embraer 170/190و

وتختل��ف الربام��ج التدريبية MPL الفنلندي��ة من الربامج الحالي��ة وذلك بإخفاء 

وإضافة أنظمة التش��بيه الحديثة خالل التدريب��ات، وأهم من ذلك أن طالب الطريان 

املتدربن يتم تصنيفهم حس��ب نتائج التنافس أثناء التدريب، ويتم منذ بدء التعاون 

املتب��ادل بن أطقم التعليم والطالب وإدارة األخطاء والتهديدات والقس��م املختص يف 

تقني��ات الطريان، كعنارص هامة يف الربامج، وينتج عن كل ذلك حصول رشكة الخطوط 

التي تستخدم الربامج عىل قدرات ضابط أول من رشكة Airbus لدعم رشكة الخطوط 

املنتفعة إلكامل برامج 20 ش��هراً تدريبياً، تلبية ملتطلبات رشكة الخطوط، ويتم تنفيذ 

برام��ج التدري��ب عىل أربع مراحل حي��ث تكون املرحلت��ان األوىل والثانية لتدريبات 

الط��ريان األس��ايس واملراحل الثالث��ة والرابعة للتدري��ب املتقدم، وه��ي الربامج التي 

توفرها رشكة Patria لتدريب وتأهيل الطيارين، ومتول برامج التدريب وكالة التمويل 

الفنلندية Tekes وهي املختصة يف التقنيات واالبتكارات.

Sperwer املركبة

طائرات تدريبية
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 BAE Systems توقع عقدًا مع أبوظبي لتقنيات الطائرات

 General Dynamics تفوز بعقد حواسيب استخبارات

فريق احللول 
احلاسوبية من 
 Finmeccanica

 NGC وشركة
يحصل على عقد 

الناتو
حص��ل الفري��ق املك��ون م��ن رشكة 
SELEX Elsag التابع��ة ملجموع��ة 
ورشك��ة   Finmeccanica رشكات 
 Northrop Grumman
Corporation ع��ى عق��د وكال��ة 
والقي��ادة  الدفاعي��ة  االستش��ارات 
التابع��ة   NATO C3 والس��يطرة 
لحل��ف النات��و، لتنفي��ذ تطوي��رات 
الحاس��وبية  الق��درات  وتحدي��ث 
العملياتي��ة  والق��درات   NCIRC

.FOC الكاملة
وتبلغ قيمة العق��د 50 مليون يورو، 
وهو عقد يش��مل تنفي��ذ الخدمات 
املكثف��ة الت��ي تؤك��د الحصول عى 
املعلومات لحوايل 50 موقعاً يتبعون 
لحلف الناتو، وبني هذه املواقع عدة 
رئاسات، ويتم تنفيذ محتويات هذا 

العقد يف 28 دولة حول العامل.
الحاس��وبية  الق��درات  وتعن��ي 
NCIRC بتجهي��ز الق��درات الت��ي 
تكش��ف وتتفاع��ل م��ع تهدي��دات 
تع��رض  عن��د  الحاس��ويب  األم��ن 
مجموع��ات الحواس��يب لهجامته��ا 
الحل��ول  Vulnerabilitiesموف��رة 

الالزمة للمنظامت الدولية.
رئي��س   Giuseppe Orsi ورصح 
رشك��ة  مدي��ر  اإلدارة  مجل��س 
Finmeccanica بقول��ه إن النات��ج 
يربز بكل جالء ق��درات هذه الرشكة 
يف مج��ال توفري الحلول الحاس��وبية، 
حي��ث يت��م التوص��ل إليه��ا خالل 
رشاكات قوي��ة تدم��ج كل القدرات 
وامل��وارد والخربات الت��ي توفر لكل 
املنظامت املعنية يف الواليات املتحدة 
األمريكية ويف اململك��ة املتحدة ويف 
ايطالي��ا ممن اخت��اروا حلول الرشكة 
لتلبية املتطلبات وبينها الحلول التي 

تطلبها قوات حلف الناتو.
نائ��ب   Mike Papay عل��ق  ك��ام 
رئيس األنش��طة الحاسوبية يف رشكة 
واملسؤول   Northrop Grumman
يف ذات الوقت عن نظم املعلومات، 
بقول��ه إن الرشك��ة تفخ��ر باختي��ار 
حلف الناتو هذا الفريق لتنفيذ تلك 

الربامج اإلسرتاتيجية الهامة.

 BAE Systems وقع��ت رشك��ة حل��ول الطائ��رات التجاري��ة

 Abu اتفاقية مع رشكتي Commercial Aircraft Solutions

 SR – Technicsو Dhabi Aircraft Technologies: ADAT

وكالهام من مجموع��ة رشكات مبادلة لصيانة الطائرات، وذلك 

 MRO لتوفري خدمات الكرتوني��ات الطريان والصيانة واإلصالح

لتسيري أعامل الرشكتن يف أنظمة التحكم والكابينات وأنظمتها، 

وكان االتفاق قد تم يف معرض سنغافورة الجوي الدويل.

ويتم بن��اء عىل االتفاقي��ة طويلة األمد LTA توف��ري التقنيات 

للرشكتن من فئة عاملية الجودة، ويعرف عن الرشكتن توفريهام 

اإلص��الح والصيانة وخدم��ات الكرتوني��ات الطريان واإلس��ناد 

الهنديس للعديد من الجهات.

ورَصح الدكت��ور احتش��ام صديقي نائب رئي��س ومدير عام 

رشك��ة BAE Systems لحل��ول الطائرات التجاري��ة بقوله إن 

تأس��يس مثل هذه األع��امل ميثل فرصة ممت��ازة للرشكة توفر 

من خاللها اإلس��ناد والخدم��ات بنوعية عاملي��ة لرشكة مبادلة 

ومجموعتها يف شكل خدمات عاملية املستوى تدعم زبائنها.

وعلَق جيمس ستيوارت كبري الضباط التنفيذين يف مجموعة 

مبادلة بقوله إن بناء هذه الرشكة ذات الفوائد لجميع األطراف، 

يجع��ل الجميع يعملون يف املج��االت الصناعية دوراً حيوياً مع 

تطبيق رشكة BAE Systems إسرتاتيجيتها من خاللها.

 General Dynamics Advanced رشك��ة  حصل��ت 

Information Systems عىل عقد لالستمرار يف إسناد القوات 

الجوية األمريكية وتجهيز ش��بكة الحواس��يب الدفاعية لرسب 

االس��تخبارات 35IS وتكملة برنامج شبكة حواسيب العمليات 

الفضائية وهو الربنامج املعروف باسم ظل االستشعار.

وتبلغ قيمة العقد 5 مليون دوالر، ومدة تنفيذه 3 س��نوات 

يف حالة تنفيذ كل الخيارات، ومعروف أن رشكة GD التي تنفذ 

 General العق��د متثل إحدى الوحدات التجارية التابعة لرشكة

Dynamics األم.

الرشك��ة  إرث  فيمث��ل   Sensor – Shadow برنام��ج أم��ا 

لتقنيات مج��ال األمن، وقد ظلت الرشك��ة لعقدين من الزمان 

توفر إس��ناد القوات الجوية بحواسيب االستخبارات يف الربامج 

Sensor – Shadow والت��ي يع��ود تاريخ بدئه��ا أليام عاصفة 

 General نائب رئيس رشكة John Jolly الصحراء حسبام ذكره

ألنظم��ة   Dynamics Advanced Information Systems

الحواس��يب والذي رصح بأن عالقة الرشكة برسب االستخبارات 

35IS تتيح لها تطبيق املهام بفهم واٍع خالل خرباتها وس��يادتها 

مجال الحواسيب الجوية Cyber مع توفريها القدرات ملعدات 

التحليل وبلوغها التحاليل املؤثرة املوقوتة.

ويعمل محلل��و رشكة General Dynamics ومهندس��وها 

ع��ىل تنفيذ األع��امل الخاصة بجمع وتحلي��ل وإنتاج وتصنيف 

حواسيب االستخبارات، لتأكيد حصول املقاتلن عىل املعلومات 

والس��يطرة ع��ىل نظم الحاس��وب، األم��ر الذي يس��اند قيادة 

أنظمة الحاس��وب ووزارة الدفاع والزبائن، وميارس برنامج )ظل 

االستش��عار( Sensor – Shadow التحلي��ل العميق وتصنيف 

التهدي��دات ومعلوم��ات االس��تخبارات م��ع ربط الش��بكات 

ومساندة العمليات حول العامل.

خالل حفل التوقيع
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حصل��ت رشك��ة Raytheon عىل عق��د وكالة البح��وث واملرشوعات الدفاعي��ة املتطورة 

DARPA لتجهيز ما يجعل القوات املس��لحة قادرة عىل مامرسة عمليات التشويش بأقل 

قدر يتمكن فيه املقاتلون االتصال مع القوات الصديقة.

ويبحث النظام عايل القوة والكفاءة الرقمي املس��مى HiPERDAC يف موضوع تأهيل 

املنص��ات التعبوية مثل طائرات البحرية واملركبات الربي��ة والطائرات التعبوية واملركبات 

الجوية غري املأهولة UAVs والجنود املقاتلني، ليامرسوا عمليات التشويش امليدانية خالل 

تقليص تدخل الذبذبات بعملهم مع القوات الصديقة.

ويعم��ل النظام HiPERDAC لتوفري التش��ويش يف كل طي��ف الذبذبات بقدرته عىل 

جعل اإلرش��ادات signals باقية يف إطار ذبذبة محددة ال تتجاوزها اإلرش��ادات، ويتم كل 

ذلك بتوليد اإلرش��ادات بأطواٍل ثابت��ة وكفاءة عالية، ويعمل كل ذل��ك يف توفري الثغرات 

لخدمة ذبذبات االتصاالت التي تس��تخدمها القوات الصديقة، ولقد ظلت مس��ألة تحقيق 

وثب��ات األطوال والكفاءة، تعني املصاعب العديدة خاصة يف مجاالت ومس��تويات الطاقة 

العالية.

العقد مدته س��نتان، وته��دف رشك��ة Raytheon  إلنتاج التقنيات الت��ي تربز القدرة 

وموج��������ات   high power – generation العالي��ة  الطاق�����ة  لتولي��د  والكف��اءة 

املايك����روي��ف الطويل���ة الرسيع���ة وإش�����ارات املايكرويف خالل وعرب مدى واس��ع 

وعريض من الذبذبات.

 CASSIDIAN تسهم يف مهام اإلخالء الطبي يف أفغانستان

     HiPERDAC توفر النظام Raytheon 

تق��وم رشكة CASSIDIAN بإس��ناد مهام اإلخ��الء الطبي يف 

الخطوط األمامية والت��ي تنفذها العموديات NH90 العاملة 

يف الجي��ش األملاين حيث تقوم بإخالء األف��راد الجرحى، ولقد 

طلبت وزارة املش��ريات الدفاعية بواس��طة مكتب التقنيات 

Federal Office of Defence Technology مثاني��ة وحدات 

متحركة EUA هي عبارة عن أنظمة إلسناد العمليات للتحكم 

يف املهام والتحضري والتخطيط.

ويتوق��ع ب��دءاً م��ن نهاي��ة ع��ام 2012 أن يق��وم طريان 

الجيش األملاين بتنفيذ مه��ام اإلخالء الطبي األمامي الجوي يف 

أفغانستان باس��تخدام العموديات NH90 والتي توفر قاعدة 

العناي��ة الطبية والطوارئ للجن��ود األملان العاملني  يف مناطق 

الكوارث.

وتض��م نظم اإلس��ناد العمليايت EUA القي��ادة العملياتية 

ونظام السيطرة والتحكم، مع تكملة ومتديد الربامج منذ شهر 

 Tiger مايو عام 2011 بإس��ناد الطائرات العمودي��ة من فئة

ASGARD وه��ي وح��دة االنفت��اح األملانية والت��ي ينتظر 

اس��تخدامها بدء من أكتوبر عام 2012 يف إسناد املهام األملانية 

يف أفغانستان.

وطورت رشكة CASSIDIAN النظام EUA لتوفر القدرات 

للطائ��رات العمودية األملانية والتي متثل القيادة العس��كرية 

 German املتط��ورة، والت��ي تنفذ امله��ام بنظام أطل��ق عليه

Army C31 System: FulnfosysH يف الجي��ش األملاين وهو 

املسؤول عن اإلخالء الطبي وإسناد ودعم املهام.

وتفصيل النظام الجديد EUA ميثل تواجد أنظمة البيانات 

والت��ي تتيح للنظ��ام العم��ل م��ع كل الطائ��رات العمودية 

 UH Tiger األملاني��ة والقوى الجوي���ة، دع��امً للعمودي��ات

والعمودي��ات التعبوي���ة الناقل��ة TTH وعمودي��ات النقل 

 CH – 53GA وعموديات النقل NH90 فئة LTH  الخفيفة

ويتوقع مستقبالً تنفيذ الجيش األملاين تشغيل أسطول طائراته 

العمودية مس��تفيداً من املستويات املختلفة بالعمل مع نظام 

اإلس��ناد لزي��ادة االس��تعداد والجاهزية، مع تقلي��ل التكلفة. 

وتعمل النظم EUA مس��تقبالً أيضاً وبدًء من نهاية عام 2012 

إلس��ناد املهام مع النامذج HAD والنامذج HAP العاملة مع 

العموديات Tiger اإلسبانية.

ويعرف ع��ن رشك��ة CASSIDIAN أنها رائ��دة عاملياً يف 

مج��االت توفري الحلول، وتوف��ري األنظمة وتطوي��ر التقنيات، 

مع توفري املنتجات والخدمات للزبائن املدنيني والعس��كريني 

حول العامل، كام تعمل يف توفري تقنيات األمن الفضايئ، وتأمني 

االتصاالت وفحص األنظمة ومساندة الحلول.

وهن��اك أيضاً عدة مجاالت أخ��رى تنتج لها املبتكرات مثل 

األنظمة الصاروخية وعدة خدمات أخرى، وقد حققت الرشكة 

ع��ام 2010 أرباح��اً بلغ��ت 5.9 بليون يورو، م���ع تحقي���ق 

 CASSIDIANو Astriumو Airbus تجم��ع الرشك�������ات

وEurocopter أرباح��اً بلغت عام 2010 ما وصل 45.8 بليون 

يورو، مع تشغيل قوى عاملة قوامها 121.000 فرد.

EUA نظم اإلسناد العمليايت

خيار عقد رابع للذخائر PGU عيار 30 ملم
تم منح رشكة ATK خيار العقد الرابع لتنتج الذخائر PGU – 15A/B عيار 30 

ملم لقيادة قوات الجيش األمرييك حيث ينتظر تسليمها ملركز التعاقد RICC يف 

جزيرة روك 111. ويتم تنفيذ الطلب خالل عدة س��نوات كجزء من العقد الذي 

تم توقيعه يف شهر يوليو عام 2007.

ولق��د تم تصميم سلس��لة الذخائ��ر PGU – Series كذخائر معدة خصيصاً 

لتنفيذ التدريب، ويتم حالياً اس��تخدامها م��ع الذخائر GAU – 8/A املخصصة 

للمدافع Catling Guns املس��تخدمة يف القوات الجوية األمريكية مع املقاتالت 

A – 10 لتنفي��ذ مهام اإلس��ناد القريب موفرة الكثري م��ن التكلفة وهي ذخائر 

باليستية ذات أداء عمليايت عال.

ورصح دان أولس��ون نائب الرئي��س املدير العام يف قس��م األنظمة املتطورة 

ATK Integrated Weapon Systems ب��أن هذه الذخائر تلعب دوراً هاماً يف 

تدري��ب أطقم املقاتالت A – 10 ويكتس��بون من خاللها امله��ارات القتالية جو 

- أرض، وتس��اند رشكة ATK هذه الربامج بتوفري املنتج��ات عالية الجودة ذات 

القيمة املتميزة موفرة أفضل الخدمات للزبائن.

وبات منتظراً إنتاج قس��م األسلحة املتطورة يف ميسا يف والية أريزونا وهي مصانع 

الرشك��ة املختصة، مع جهود أخرى يف رادفورد ومركز الصواريخ لتنفيذ الربامج وتوفري 

الذخائر، وتبدأ الربامج بداية عام 2012 الحايل.
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أعلنت مجموعة Milestone Aviation Group ورشكة 

Eurocopter صانع��ة الطائ��رات العمودي��ة عن عقٍد 

 EC 225 تش��ري مبوجبه األوىل 16 طائرة عمودية فئة

بقيمة تص��ل 362 مليون يورو )480 مليون دوالر( عىل 

أن يتم تسليمها خالل خمسة أعوام بدًء من عام 2013.

وتس��تفيد رشك��ة Eurocopter من ه��ذه الصفقة 

يف تطوير منتجاتها ودعم نش��اطها يف س��وق الطائرات 

العمودي��ة، ولقد وف��رت Milestone منذ انطالقها عام 

2010 م��ا زادت قيم��ة متويله ع��ن 500 مليون دوالر 

 CHCو Bristow لدعم املش��غلني حول العامل مبا فيهم

وInaer. وتس��تطيع هذه الرشكة حالياً أن تزيد القيمة 

لزبائنه��ا خ��الل تس��ليم الطائ��رات EC 225 مام يتيح 

الفرص لرشكائها للدخول يف املناقصات.

وتح��دث Richard Santuli رئي��س مجل��س إدارة 

مجموع��ة رشكات Milestone الجوي��ة بقوله إن هذا 

الطل��ب التاريخي يجع��ل الرشكة قادرة ع��ىل أن توفر 

لزبائنه��ا أفض��ل الطائ��رات وخيارات اإلنت��اج مام هو 

متوفر بالس��وق، وتتمت��ع العمودية EC225 بس��معة 

طيبة بتوفريها الس��المة الجوي��ة واالعتامدية يف ظروف 

عملياتية ملحة، وقال إن الرشكة بتأجريها كل الطائرات 

Super Pumas وهي التي س��بقت EC 225 يف الظهور 

وتسليمها لهذه الطائرات يف أمريكا الشاملية خالل فرة 

الثامنينات أثناء فرة عمله مع الرشكة الس��ابقة املسامة 

RTS للعموديات.

 Eurocopter رئي��س رشك��ة Lutz Bertling ورصح

بأن الطائ��رة EC 225 طائرة متمي��زة وأصبحت تتمتع 

بربامج أكرب خ��الل توفريها لرشكة Milestone الرشيكة 

وتعميمه��ا عىل زبائن أكرث مع توقع مس��تقبل أوس��ع 

بتوفريها الخدمات ألعداد كبرية من الزبائن.

Eurocopter توقع عقدًا مع Milestone Aviation Group 

AN/ TPQ – 53 حتصل على عقد إنتاج الرادار Lockheed Martin 

منحت هيئة إدارة اإلنتاج الراداري يف القوات األمريكية 

PdM Radars رشك��ة Lockheed Martin عقد إنتاج 

النظ��ام ال��راداري AN/TPQ – 53 وال��ذي تبلغ قيمة 

تنفيذه 881 مليون دوالر. والعقد يشمل عامي خيارات 

مع تنفيذه يف عام واحد، وقد يصل عدد النظم الرادارية 

التي يتم إنتاجها يف هذا العقد 51 نظاماً، ويتم يف العام 

األول إنت��اج 12 نظاماً بقيمة تكلف��ة تصل 166 مليون 

دوالر.

وينتظ��ر تنفي��ذ الرشك��ة العق��د مع تجهي��ز برامج 

التدريب وإسناد الفحوص وتش��مل فحوص املستخدم 

 Inital Operational املحدود والفحص العمليايت األوىل

Test وفحص التقييم.

وكان برنام��ج ال��رادار AN/TPQ – 53 ق��د أطلق 

عليه يف الس��ابق اسم EQ36 ويوفر الخواص العملياتية 

AN/ والخواص الطبيعية التي تتواجد أيضاً يف الرادارات

TPQ 36، ويق��وم هذا الرادار بكش��ف القذائف خالل 

طريانه��ا ويف مديات بعيدة ويقرر - مع تنفيذه االتصال 

مبواقع إطالق النريان وبدقة عالية.

وينف��ذ ال��رادار AN/TPQ – 53 كل ذل��ك بأق��ل 

مع��دالت اإلنذار الخاط��ئ، ويف إطار تغطي��ة متكاملة 

وهي القدرة التي تتيح كشفاً أكرث كفاءة مع ردع أعامل 

البطاريات املعادية.

ويدعم هذا النظام ال��راداري درجة حامية املقاتلني 

يف امليدان، بتوس��يعه قدرات ردع الن��ريان يف درجة 90 

و360 درجة حسبام رصح به املقدم روبرت توماس من 

قسم إدارة اإلنتاج الراداري pdM والذي أضاف بأن هذا 

النظام يعترب منوذجاً لتعاون الجهات الصناعية والقوات 

وعملها معاً إلنت��اج وتوفري النظام ال��ذي يعزز اليقظة 

يف املواق��ف بتوفريه تحديد املواق��ع بدقة عالية محدداً 

موقع تواجد العدو وقطع نريانه غري املبارشة.

خالل توقيع اإلتفاقية

AN/TPQ – 53 النظام الراداري
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القاذفة Bomber B-1 تكمل املهمة القتالية رقم 10,000
املرونة متيز قاذفات القوات اجلوية األمريكية 

 B-1 توفر القاذفة
مهام اإلسنـاد اجلوي 
القريـــــــب للقــــوات 

املقاتلــة يف األرض

 Boeing من انتاج  رشكة Bomber  B-1 أكملت القاذفة

مهمتها القتالية رقم 10.000، وقد دخلت هذه القاذفة 

الثقيل��ة الخدمة م��ع القوات الجوي��ة األمريكية يف 29 

يونيو عام 1985 واس��تمرت يف الخدمة العملياتية خالل 

األعوام العرشة املاضية، وكانت هذه القاذفة قد أقلعت 

للمهم��ة القتالي��ة التي حققت بها الرق��م املذكور، من 

قاعدة يف جنوب غرب آس��يا محلقة ملساندة العمليات 

فوق أفغانستان قبل أن تعود للقاعدة.

ورصح املق��دم Alejandro Gomez قائ��د فري��ق 

املهم��ة بقوله إن القيام بأي مهمة بالقاذفة B – 1 توفر 

ق��درة تنفيذ الجولة واالنقضاض والتعرُف عىل األهداف 

وبث املعلوم��ات للقوات ورضب األه��داف بكل دقة، 

وأضاف بأن هذه القاذفة تتيح لألطقم الجوية األمريكية 

إنجاز كل املهام التي يتم تكليفهم بها بكفاءة.

وتنف��ذ األطقم الجوية العاملة مع القاذفة B – 1  يف 

جنوب غرب آس��يا العديد من املهام مبا يف ذلك اإلسناد 

الج��وي القريب للقوات املقاتل��ة يف األرض، مع منحهم 

الغط��اء وتنبيههم بالتهديدات الت��ي ال يرونها، وتعمل 

 B – 1 عدة فرق أرضية للحفاظ عىل أس��طول القاذفات

جاهزاً للعمل يف كل الظروف.

وميث��ل الرق��م 10.000 مله��ام تقليدي��ة قتالية، رقامً 

يجب تسجيله إذ حققه أسطول من القاذفات B – 1 ال 

يتجاوز عدده 66 طائ��رة فقط، وهو إنجاز يقيَد لصالح 

فرق الرجال والنساء العاملني يف صنع وتحديث وصيانة 

هذا األس��طول مبا يف ذل��ك القوات الجوي��ة األمريكية 

ورشكة Boeing حس��بام أفاد به ري��ك غرينويل مدير 

برنام��ج B – 1 يف رشك��ة Boeing  وال��ذي أضاف بأن 

الرشكة تس��تمر يف اجتذاب كل خرباتها من كل قطاعات 

الرشكة لتعزيز ودعم هذه الطائرة.

ولقد تم تطوير القاذفة B – 1 خالل السنوات لتالئم 

االحتياج��ات، وكانت قد بدأت كقاذفة نووية لتدخل يف 

عملها يف دور القاذفة التقليدية يف التسعينات، وتحمل 

أكرب حمولة ميكن لقطع��ٍة يف القوات الجوية األمريكية 

من حيث تقييم أسطول الطائرات بعيدة املدى، وهو ما 

اتضح خ��الل عمليات تحرير العراق حيث ألقت 40 % 

من الكم الذي ألقته عىل األهداف  جميع نظم األسلحة.

وبإنجاز أطقم B – 1 يف أس��طولها الرقم 10.000 من 

ة،  املهام، تم التوصل ملالءمتها البيئات العملياتية املتغيرِ

وهذا م��ا يثبت قدرتها ع��ىل االس��تمرار والبقاء مؤثرة 

لتلبية املتطلبات املستقبلية •
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خليفــــة...
هيبــة وشمـوخ

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

لي��س يف ظني واعتقادي أن ما قد يحتويه املقال من حديث عن ش��خصية يعجز التعبري عن وصفها قد 

يكفي ويفي، فالتعبري عنها ومبا تحمله املشاعر نحوها يكاد يكون قارصاً متام القصور، وعقيامً من املفردة 

التي يليق بحضورها كل املعاين والكلم.

 فخليفة تتواضع الس��طور أمامه كتواضعه هو أمام أبنائه، فتستوقفني مالمح الصورة، وهيبة املقام، 

وش��موخ الوقوف، فحني تنظر أنت إىل مالمح ذاك الوجه، تجد من الوداعة والطيبة ما ال يحتويه معني 

الطيب ذاته، بل ينضح املعني من دفق طيبته، فحنو األب يطغى عىل مالمح القيادة والرئاس��ة، ولكنك 

يف ذات الوق��ت تجد الهيبة والش��موخ يف قامة ال تضاهيها قامة، وعندما يع��ر ناظرك عىل صوره التي 

تزهو بها مجالتنا وصحفنا، البد لك من وقفة تليق بذاك العلو والش��موخ، فهو اس��تمد من معاين اسمه 

ما يليق به وبحضور شخصه.

 فخليف��ة يف اللغ��ة معناه من يخل��ف غريه من القوم ويق��وم مقامه، أو الس��لطان األعظم، أو أمري 

املؤمن��ني، وهو بكل معانيه التي وردت قد س��اد يف قلوبنا وضامئرن��ا، فهو بالفعل من خلف غريه فكان 

خري السلف.

 فسلفه الذي ال يزال يعيش يف صدورنا؛ قد رباه عىل ما يجب أن يكون عليه الحاكم يف رعيته، فأخذ 

من ش��امئل وطبائع الوالد القائد املعلم زايد بن س��لطان آل نهيان- طّيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه- 

كل ما ميكن أن يجعله أهالً للقيادة والريادة، فقام مقامه بعد رحيله – رحمه الله – خري مقام، وكان مبا 

انفرد به من خصال نعم الخلف لطّيب السلف.

 وه��و بني ظهرانينا س��لطاٌن أعظم، بطيبته التي أغرقت والزالت تغ��رق الجميع، بحبه للعطاء الذي 

يغ��دق به عىل القري��ب والبعيد، بحنانه األبوي الذي يش��مل الدار والجار، بكل صفة تس��مو به كونه 

"خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان" حفظه الله ورعاه وأدام عزه ومجده.

وهو أمريٌ لقلوبنا التي تنبض بحبه، وبحب الوطن الذي يرعاه ويقوده، فهو يقودنا دوماً مببادئ هي 

من أسس حكمه ودعائم قيادته، تلك املبادئ التي تنادي بروح التسامح والتصالح والتناصح لكل ما فيه 

خ��ري الجمي��ع، فالقيادة يف فكر خليفة؛ تكليف قبل الترشيف، وكف��ى للقيادة فخراً أن يكون لها خليفة 

قائد؛ فريى بقلبه وعقله ما لألمة من حقوق وواجبات، فينادي بتحقيقها قبل طلبها، وملثله يلبى النداء.

وح��ني أراين أم��ام الوالد الحاين الباين، أنحني احرتاماً وإجالالً لذاك األفق..أفق "خليفة" الذي يس��مو 

باملجد ويعلو، ويزهو بالنور الذي يستوقف كل ناظر ومناظر، فالصورة أجمل وأشمل من أن تعّر عنها 

مقالة وداللة، وأبعد وأرحب من حدود اإلطار وانعكاس األلق يف املقل.

دالل�����������ة..

إن داللة مقايل هو ما تراه عيناي يف ذاك الشخص الرفيع، العايل قيمة وقامة، والذي سام وعال يف عيون 

أبنائ��ه ووطنه، فأراه كام يراه غريي من أبناء وطن��ي، وطناً لكل ما هو جميل، وأرضاً لكل ما هو أخرض 

نرض، وسامء حامية وأمان وعناية، ويٌد للخري؛ متتد يف كل محفل وشمل، وأراه زايد... غرساً ومثراً.

 فبارك الله بخطاك امليمونة، وحفظك الله لنا غالياً نفيساً باألرواح نصونه، فأنت قائد السمو والفخر، 

وهيبة الحضور، وشموخ املعاين مظهراً ومخر •
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 يوروكوبرت تشارك يف معرض أبوظبي للطريان اخلاص 2012
تعرض طائرات رجال األعمال وكبار الشخصيات

تتمتع يوروكوب��ر مبكانة متميزة تتيح له��ا تلبية النمو 

املتوق��ع يف الطلب عىل الطائ��رات املروحية التي تعترب 

عن��راً حيوي��اً ومكمالً لطائ��رات رجال األع��امل التي 

تس��تخدمها ال��رشكات وقط��اع النق��ل الج��وي لكبار 

الشخصيات.    

ومن خ��الل مش��اركتها يف معرض أبوظب��ي للطيان 

الخ��اص الذي أقي��م يف الف��رة ما بني 6 و8 من ش��هر 

م��ارس، عرضت يوروكوبر خرباتها يف قطاع طيان رجال 

األعامل والطيان الخاص وس��لطت الض��وء عىل الدور 

امله��م للطائرات املروحية بوصفها عنراً حيوياً ومكماًل 

لطائرات رجال األعامل. 

وق��ال لويس بورش��يون، نائ��ب رئي��س يوروكوبر 

ملنطقة الرشق األوس��ط وأفريقيا: "س��واء كانت الرحلة 

للعمل أو الراحة، فالقليل منا يف عامل اليوم ميكنه تحّمل 

تضييع الوقت الثمني يف الس��فر، إن املرونة التي تتيحها 

الطائ��رات املروحي��ة يف عملية اإلق��الع والهبوط تعترب 

جذاب��ة للغاية، وتوف��ر تلك الوصل��ة الحرجة يف حلول 

النقل م��ن نقطة إىل أخرى، وتتمت��ع طائراتنا املروحية 

بشهرة كبية عىل مستوى العامل نظراً لتقنياتها املتطورة 

وفخامة مقصوراتها، حيث تم تصميم املقصورة بطريقة 

توفر مكتباً مجهزاً بش��كل جيد الستخدامه أثناء الرحلة 

لتحقيق أعىل مس��تويات الراحة للمسافرين من رجال 

األعامل".  

وبع��د أن س��جلت الرشكة بيع أكرث م��ن 500 طائرة 

مروحي��ة يف س��وق قطاع ط��يان رجال األع��امل وكبار 

الش��خصيات خ��الل األرب��ع س��نوات املاضي��ة، التزال 

يوروكوب��ر تحتفظ بصدارتها يف هذا املجال. والس��بب 

الرئيس يف هذا النجاح يعود إىل تش��كيلتها الواسعة من 

املنتجات س��واء للرشكات أو كبار الش��خصيات، ولذلك 

فهي تلبي احتياجات قاعدة واس��عة م��ن العمالء بدءاً 

م��ن أصحاب امللكي��ة الخاص��ة واملؤسس��ات الصغية 

واملتوسطة، وصوالً إىل الرشكات متعددة الجنسيات.  

مميزات 
تتميز طائرات يوروكوبر املروحية املجهزة لكبار الشخصيات 

والت��ي حققت نجاحات كبية عىل مس��توى العامل مبقصورة 

واس��عة جداً وأبواب جانبية كبية وقابلة لالنزالق لتس��هيل 

دخول وخروج الركاب، وحجرة واسعة لتخزين األمتعة التي 

ميكن وض��ع األغراض فيها بس��هولة عرب األب��واب الخلفية، 

وإمكاني��ة الرؤي��ة الرائع��ة من املقص��ورة كث��ية النوافذ، 

ومستويات الصوت واالهتزاز املنخفضة، باإلضافة إىل أحدث 

التقني��ات التي توفر األداء املتميز من ناحية املدى والرسعة 

واالعتامدية واألمان. 

وباإلضافة إىل ذلك، طرحت يوروكوبر طراز Stylence من 

املروحيات الت��ي توفر مزيجاً من النواحي الجاملية والراحة 

والتقنيات املتطورة لتوفي تجرب��ة طيان فريدة، تم تجهيز 

باق��ة Stylence، بركيبته��ا الفريدة من الج��امل والهدوء، 

بعازل داخيل س��ميك جداً وأرضية خاصة لخفض مستويات 

الضجيج واالهتزاز بشكل أكرب، ومكتب وتجهيزات اتصاالت 

الس��تخدامها أثناء الرحلة، ومقصورة فاخرة باستخدام مواد 

جلدية عالي��ة الجودة، مام يجعل الرحل��ة مريحة وممتعة 

بكل معن��ى الكلمة، وتتوف��ر باق��ة Stylence عىل خمس 

 EC120، EC130، :طائرات مختلفة يف الوقت الح��ايل هي

  .AS350 B2/B3، AS355 NP، EC145

التطور والحداثة  
وملواكب��ة التط��ور والحداث��ة وتلبي��ة الطل��ب املتزايد 

للحصول عىل تجربة س��فر فريدة ومريحة بشكل أكرب، 

 Hermès قامت يوروكوب��ر بالتعاون مع رشكتي هيمز

ومرس��يدس بين��ز Mercedes Benz، وه��ام العالمتان 

التجاريتان األكرث ش��هرة عىل مس��توى الع��امل يف مجال 

 EC135 األزياء والس��يارات عىل التوايل، بإنت��اج طائرة

Hermès )تع��رف بطائ��رة هيمز املروحي��ة(، وطائرة 

EC145 Mercedes-Benz Style. وت��م إنت��اج هاتني 

املروحيتني املصممتني بش��كل خاص جداً للمس��افرين 

املميزين واملهتمني بالفخامة يف عامل اليوم.        

كام تس��عى يوروكوبر أيضاً لتصنيع طائرات مروحية 

صديقة للبيئة. ولهذا الغرض، استثمرت املجموعة الكثي 

خالل العق��ود القليلة املاضية لتحس��ني أداء الطائرات 

املروحي��ة وتخفيض الضجيج، وتقليل اس��تهالك الوقود 

ومس��تويات االحراق واالنبعاثات الضارة بالبيئة وذلك 

بالتعاون مع مصنعي املحركات •

أكرث من 500 طائرة 
خاصة مبيعات 

الشركة خالل األربع 
سنوات املاضية
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شركة" االحتاد لبناء السفن" تنفذ عقودًا بقيمة 1.5 مليار درهم
وزير الدفاع اإليطايل يزور »الفتان لبناء السفن«

زار وفد إيطايل رفيع املستوى برئاسة جامبا ولودي باوال 

وزي��ر الدفاع اإليطايل يرافقه جورجيو س��تاراس س��في 

جمهورية إيطاليا لدى الدول��ة واإلدارة العليا ملجموعة 

فينكانتييي اإليطالية ممثل��ة برئيس املجموعة كورادو 

أنتونيني ورئيسها التنفيذي جوزيبي بونو مركز "الفتان 

لبناء السفن" يف أبوظبي. 

ومن املق��رر أن تصبح رشكة "االتحاد لبناء الس��فن" 

املرك��ز الرئييس للخدمات اللوجس��تية يف املنطقة كونها 

تتمتع بأهمية اس��راتيجية ملجموع��ة فينكانتييي مع 

خطط  لبناء السفن، التي يتم طلبها من القوى البحرية 

يف املنطق��ة، كام س��تلعب دوراً مه��امً يف إعطاء دفعة 

جديدة للعالقات االقتصادية والدبلوماسية بني الدول يف 

منطقة الخليج العريب. 

وق��ال جوزيب��ي بونو الرئي��س التنفي��ذي ملجموعة 

فينكانتي��يي: يعد حدث اليوم مصدر ارتياح كبي، ليس 

فقط بالنسبة لفينكانتييي، بل للصناعة اإليطالية ككل، 

خاصة يف ظل األزمة االقتصادية العاملية. 

وأضاف أن منطق��ة الرشق األوس��ط تتمتع بأهمية 

رئيسية يف خططنا اإلس��راتيجية وأرجع ذلك يف األساس 

لوج��ود ف��رص عمل يف هذه الس��وق ع��ىل الصعيدين 

املدين والعس��كري، وقال: نحن نس��عى لتعزيز وجودنا 

يف املنطقة وقد تحركنا بالفعل يف هذا االتجاه من خالل 

وضع خربتنا ومصداقيتنا يف خدمة أصدقائنا يف اإلمارات.

عقود وصفقات 
وكش��ف أحمد املرزوقي نائب رئيس رشكة االتحاد لبناء 

الس��فن واملدير العام لرشك��ة الفتان لبناء الس��فن إن 

الرشكة تنفذ عقوداً بقيمة 1.5 مليار درهم )300 مليون 

يورو( لبناء 3 س��فن حربي��ة لصالح الق��وات البحرية، 

اثنت��ان منه��ا طراز فالج 2، وس��فينة ثالث��ة وهي طراد 

أبوظبي، ومن املقرر تسليمها تباعاً خالل العام الحايل.

وأشار إىل وجود عقود مازالت تحت التفاوض لزيادة 

أعامل الرشكة، س��واء يف الس��وق املحيل أو عىل صعيد 

س��وق املنطقة، ونوه إىل أن رشكة االتحاد لبناء الس��فن 

س��تجمع ب��ني خدمات بناء الس��فن وتقدي��م خدمات 

الصيان��ة والدعم الفني لعدد من الس��فن التي نفذتها 

الرشكة اإليطالية لصالح جهات عديدة يف دول املنطقة.

وذكر املرزوقي أن من مهام الرشكة الجديدة اإلرشاف 

بش��كل رئييس عىل أع��امل الصيانة وخدم��ات ما بعد 

الض��امن ألول س��فينتني من أصل أربع س��فن من نوع 

"س��ايتا إم يك 4" تم تس��ليمهام يف السنوات األخية من 

قبل "فينكانتييي" للبحرية العراقية.

 وأوضح املرزوقي أنه ت��م إطالق رشكة االتحاد لبناء 

الس��فن بني ال��رشكاء الثالثة برأس��امل بلغ ح��وايل 2.5 

ملي��ون درهم وبحصة أغلبية لرشك����ة الفت��ان بواق��ع 

51 %، إىل جان��ب 35 % لرشك��ة فينكانتي��يي و14 % 

لرشكة ميالرا الرشق األوسط، ولفت إىل أن هناك عقوداً 

تحت التفاوض س��تتم م��ن خالل رشكة االتح��اد، التي 

تعد ذراع رشكة الفتان يف املش��اريع الخارجية، التي تتم 

بالتنسيق مع الرشكة اإليطالية.

وتق��وم "فينكانتي��يي" حالي��اً ببناء الس��فن الثالثة 

الخاص��ة بالق��وات البحري��ة يف اإلم��ارات، وهي طراد 

أبوظب��ي، وس��فينتان للدوري��ات الس��احلية "فالج 2" 

يف ح��ويض بن��اء الس��فن اإليطالي��ني "ريفا تريجس��و" 

و"موجيانو"، حيث تتضمن اجاميل العقود، والتي سيتم 

تس��ليمها من خالل رشكة االتحاد إىل القوات املسلحة ، 

س��فينة من فئة أبوظبي، وأربع سفن من فئة "فالج 2"، 

ومن املقرر أن يتم تس��ليمها يف الفرة املمتدة بني نهاية 

عام 2012 وبداية 2013.

مواصفات السفينة
وح��ول مواصفات الس��فينة التي س��يتم بناؤها لصالح 

القوات املسلحة وهي "طراد أبوظبي"، و التي تم وضع 

تصميمه��ا باالعتامد عىل فئة "كومندانتي"، حيث بنيت 

أربع سفن منها للبحرية اإليطالية.

 ويبلغ طول السفينة 88 مراً وعرضها 12 مراً وتصل 

حمولته��ا الكاملة إىل 1650 طن��اً، ورسعتها القصوى 25 

عق��دة، م��ع إمكانية التح��رك برسع��ة 14 عقدة ألكرث 

م��ن 3000 كيلوم��ر بفضل محريك دي��زل تبلغ قوة كل 

منهام 7000 كيلو واط. وتتس��ع السفينة لطاقم من 70 

فرداً. وس��يقوم طراد أبوظبي بتنفيذ دوريات وعمليات 

املراقب��ة، ك��ام ميكن اس��تخدامه يف األنش��طة املضادة 

للغواصات، واملضادات الجوية •

  ميني الصورة أحمد املرزوقي مدير عام رشكة الفتان للسفن

تغطية : نازيل ناصر البلوشي

 سفينة تم تصنيعها يف فينكانتيريي لبناء السفن بإيطاليا
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شركة Sprung توفر منشآت هندسية سريعة النشر
تلبي العديد من االستخدامات العسكرية

 Sprung Group of رشكات  مجموع��ة  توف��ر 

Companies والت��ي بدأت أعامله��ا التجارية منذ عام 

1887 حلول املأوى Shelter Solutions آلالف الزبائن 

ويف ش��كل تطبيقات مختلفة، وق��د بلغت أعداد الدول 

الت��ي نَفذت لها الرشكة مث��ل هذه املرشوعات أكرث من 

90 دولة حول العامل.

وه��ذه الرشكة ه��ي من اخرع��ت قواعد الغش��اء 

املضغ��وط، والتي متت هندس��تها لتلبية حاجة إنش��اء 

قواعد تغطي املس��احات بش��كل مغلق، وتشمل هذه 

الحلول البنائية املبتكرة أغش��ية مهندس��ة يتم وضعها 

تح��ت ضغط ع��اٍل وداخل األملنيوم غ��ي القابل للصدأ 

كبني��ٍة حاوية، وتوفر رشك��ة Sprung  خياراً عايل األداء 

والكفاءة يراوح بني 9 أمتار )30 قدم( و60 مراً    )200 

قدم( من حيث الطول.

مميزات
أم��ا القواعد الفرعية املصنوعة م��ن األملنيوم غي قابلة 

للص��دى والصناعات عالية الجودة وكفاءة األداء، فتوفر 

عمراً افراضياً طويالً، مع توفي الغش��اء جيد الهندس��ة 

والحامي��ة يف كل األح��وال الجوي��ة والعن��ارص املؤثرة 

األخرى مع الضامن ملدة 20 عاماً.

وتشمل الفوائد التي يجنيها املستخدمون من قواعد 

رشكة Sprung Structures ما ييل:

- رسعة التسليم والبناء.

- منطقة داخلية واسعة ونظيفة.

- بنية عالية الكفاءة والطاقة.

- تصميم ميكن إعادة تغيي بنائه.

- ومتطلبات املوقع املحدود لبنائها.

ولقد تم صنع كل القواعد من أعىل املنتجات واملواد 

جودًة، واألملنيوم غي القابل للصدأ، مع استخدام أفضل 

معاي��ي األداء، وتجع��ل ألواح األملونيوم ه��ذه القواعد 

غي محدودة العم��ر، وتلبي جميع املتطلبات وتجتازها 

أحياناً بتفوقها عىل كل املستويات، ويتم التجهيز وتلبية 

الطلبات خالل 3 أسابيع فقط.

التصميم
وت��م تصميم قواع��د رشكة  Sprungوهندس��تها حيث 

ميكن تحريكها بكل سهولة، كام ميكن تجميعها أو فكها 

ألجزاء وأقسام  بكل س��هولة ويرس مع امكانية توصيل  

كل املكونات ووضعه��ا يف موقع البناء مع رفع األقواس 

والغش��اء الخارجي خ��الل أيام قليلة بع��د بدء العمل، 

وينتج عن ذلك توف��ي خدمات الرشكة لكل املتعاقدين 

يف دورة عملي��ة دقيقة م��ام يتيح الفرصة إلنش��اء كل 

املنشآت حتى يف أعىل درجات الحرارة يف أشهر الصيف، 

وبال تأخي.

وتش��مل ه��ذه التطبيق��ات القواع��د العس��كرية 

Military applications ما ييل: حظائر الطائرات، بناء 

املواق��ع، صيانة املركبات، ومخازن اإلمداد، واملنش��آت، 

وخدم��ات مناطق الطعام وخدمات املأكوالت، ومالجئ 

حظائ��ر للقي��ادة ومراكز الس��يطرة، وصيانة الس��فن، 

ومالجىء تخزين املواد واملنتجات عالية الحساسية من 

الطقس •

 حظرية عسكرية

توفر الشركة 
قواعد مصنوعة 

من األملنيوم 
غري قابلة للصدى 

عالية اجلودة
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BAMS توفر برامج Northrop Grumman  
نظام MFAS  صمم ليعمل على املركبات الغري مأهولة

 Northrop Grumman Corporation حققت رشكة

إنجازاً هاماً بتنفيذها فحوص الطيان ألول تطوير تم يف 

نظام االستش��عار ال��راداري MFAS املصمم للعمل مع 

برامج املركبات الجوية غي املأهولة BAMS  األمريكية 

والت��ي تنفذ مه��ام مراقبة املناط��ق البحرية الواس��عة 

.MQ – 4C

ولقد ت��م تطوير نظ��ام االستش��عار MFAS ودعم 

الطائ��رة Gulfstream 11 ب��ه بع��د اختياره��ا لتنفيذ 

الفح��وص، يف املحطة األرضية والتي متت فعالً يف أواخر 

نوفمرب 2011 يف نوروولك.

وببل��وغ املرحلت��ني حصل��ت أوىل طائ��رات الربامج 

BAMS ع��ىل أجنحتها ونظام االستش��عار الالزم، ومتت 

اإلضاف��ة يف مرك��ز الرشك��ة يف باملدي��ل، ورصح نائ��ب 

رئيس الرشك��ة Duke Dufresne حول ذلك بقوله: إن 

املرحلتني الهامتني تش��يان لالس��تمرار يف نجاح الربامج 

ككل، حي��ث يصب��ح ممكن��اً بع��د ذلك دع��م القوات 

البحرية األمريكية وزبائن الرشكة اآلخرين بقدرات ثبت 

نجاحه��ا يف العمليات التي مت��ت يف االرتفاع العايل، مع 

بقاء املركبات يف الجو لفرات طويلة مس��تمرة يف توفي 

معلومات املراقبة واالستطالع.

 MFAS وبات منتظ��راً فحص النظام ال��راداري فئة

وع��ىل ثالثة مراحل ه��ي: تطويرات النظ��ام الراداري، 

وتطوير حاالت العمل، وجمع البيانات.

وميثل نظام االستش��عار ال��راداري MFAS أول نظام 

تغطي��ة دامئة خ��الل 360 درجة يف املحيط��ات واملياه 

املفتوح��ة، وم��ن مدي��اٍت بعي��دة، حس��بام رَصح به 

Paul Buz Kalfos نائ��ب رئيس قس��م أنظمة املراقبة 

واالستطالع والذي ذكر بأن هذا النظام سيكون املستوى 

الذي تحدد به كفاءة نظم املراقبة البحرية.

مميزات النظام
ويعمل نظ��ام االستش��عار MFAS باستش��عار دائري 

يش��مل: املس��ح اإللكروين لتوف��ي خفة الحرك��ة التي 

تدم��ج جميع حاالت املراقبة واالس��تطالع مع��اً لبلوغ 

النتائج املرجَوة. ويش��مل ذلك مس��ح األسطح البحرية 

MSS وتتبُع األهداف البحري��ة مع عكس حالة الرادار 

ذو الفتح��ة العلوية ISAR لتصنيف الس��فن املختلفة، 

وهن��اك الص��ور الناتجة أثناء عمل املس��ح وهي ناتجة 

عن استغالل الخواص ISAR Snapshot. ويعمل رادار 

SAR يف البح��ث األريض لتحدي��د الصور SAR األرضية 

وتحديد األهداف وإنتاج الرشيحة SAR يف خٍط ثابت.

وعن��د اكتش��اف وتحديد األهداف بواس��طة النظام 

MFAS يكون النموذج RQ – 4 بلوك 10 وهو الطائرة 

امل��زَودة بنظ��م االستش��عار البحرية، واملس��تخدمة يف 

 الرامج BAMS UAS وهي يف خط التجميع النهايئ

القوات البحرية األمريكية يف منطقة مس��ؤولية القيادة 

األمريكية الوس��طى، قد بدأ تنفي��ذ ملحة من القدرات 

التي يتميز بها الرادار MQ – 4C – MFAS وهي التي 

تساند قوة االستطالع.

وعند كش��ف األهداف بواسطة النظام MFAS يتم 

إرسال البيانات لوحدات املحطة األرضية يف شكل برواٍز 

يحت��وي عىل  لقطات ذات وضوح عال لتغطية مس��ح  

مبقدار 360 درجة.

  DAMS – D demonstrator النظ��ام  ويعم��ل 

والعامل مع النم��وذج RQ – 4 بلوك 10 وهو الطائرة 

امل��زودة بنظام االستش��عار البحري – لتوف��ي اللمحة 

 MQ للقدرات التي يتميز بها الرادار glimpse املذكورة

4C – MFAS – وه��ي التي متثل الخدم��ات املتوفرة 

• MPRF لقوات الدورية البحرية
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التعامل مع اإلعالم ليس ترفًا!
مل يكن األديب والس��يايس الريطاين اينول باول املتويف يف العام 1998 يجامل اإلعالم عندما قال: املسؤول 

الذي يخاف اإلعالم، مثل القبطان الذي يخاف من البحر.

ال ميكن لقبطان تنحرص مهنته يف قيادة الس��فن أن يخاف البحر، أو أن يقيض س��اعات ليله أو نهاره، يف 

هجاء البحر، متحدثاً عن غدره، وقلة وفائه، أو حتى مشرياً إىل ما يسببه للبعض من دوار عىل أقل تقدير.

وهكذا املس��ؤول يف أي إدارة كانت، يف قطاع عام أو خاص، ال يس��تطيع العيش من دون التعاطي مع 

اإلعالم.

ومع تطور وسائل االتصال، بات آحاد الناس، فاعلني باإلعالم، فأنت مبجرد ما تسمع عن حادث سيارة يف 

شارع من شوارع مدينتك، يف األغلب األعم، ستجد من صوره بهاتفه املحمول، وبثه عىل اليوتيوب، ووضع 

رابطه عىل وسيلة من وسائل التواصل االجتامعي، مثل تويرت، أو فيسبوك.

إن دخ��ول العامة واألف��راد ليصبحوا صانعني للامدة اإلعالمية، ناقلني لألخبار، يعمق من أهمية اإلعالم، 

ويزيد من قيمته.

ه��ذه القيمة، تعني أن اإلعالم قد يكون وس��يلة للهجوم عليك، س��واء أكان ه��ذا الهجوم ينطلق من 

مررات حقيقية أو أنه كان هجوماً ال أساس له، يقوم به بعض الحاقدين أو املبغضني!

ماذا يعني هذا التصاعد والتضخم يف قيمة اإلعالم، واالرتفاع يف نسبة املخاطر التي قد تنجم منه تجاه 

األفراد أو املؤسسات أو الكيانات الحقيقية أو حتى االعتبارية؟!

إن��ه يعن��ي أن التعاطي مع اإلعالم مل يعد ترفاً، بل أصب��ح رضورة قصوى، يجب أن يتصدر لها الجميع، 

ويعاقرها الكل.

إن اإلعالم مثل البرش، أشبه ما يكون بالكأس الفارغة، التي تنتظر من ميألها، ومن ميلؤها، إما أن تكون 

أنت، أو أن يكون غريك.

إنه أشبه باملثل الوارد يف األُثر: لك أو ألخيك... أو للذئب!

وعندما ميأل الذئب الكأس اإلعالمية، فال تأمن خيانته، فهو ليس كلباً مشهوراً بالوفاء، كام مدح عيل ابن 

الجهم قبل تحرضه أحد أصحابه بقوله:

أنت كالكلب يف الوفاء * وكالتيس يف قراع الخطوب!

وم��ن األخطاء التي تعيق البعض عن التواصل ال��كايف مع اإلعالم، رفضهم لواقع اإلعالم الذي قد يكون 

سلبياً.

ومع إقراري الكامل، بأن يف مهنتي التي ال أعرف غريها، الكثري من السلبية، صنعناها نحن أبناء املهنة، 

بقلة احرتافيتنا أحياناً، ولعدم التزامنا باملعايري األخالقية أحياناً ثانية، إال أن س��وء الواقع ال يرر بتاتاً عدم 

التعاط��ي معه، ومن اس��تطاع أن يعيش بال إعالم فليفعل... رشيط��ة أن يضمن يل أنه يف مأمن من غوائل 

السلطة الرابعة! •

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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العالقــات اإليرانيــة ـ الرتكيــة..التقـــــــــــــــــاء املصالح وتقاطع األهداف
التـنــافـــــس والـصـــــراع فـي لـعـــب األدوار

يبدو أن النتائج التي ستسفر 

عنها تفاعالت الوضع الراهن يف 

سوريا ستلعب الدور األبرز يف 

إعادة هيكلة شبكة التحالفات 

اإلقليمية، فبعد أن كان األمل 

يداعب الكثري من الخرباء 

واملراقبني يف استقرار األوضاع 

باملنطقة عقب انتهاء مرحلة 

»الربيع العريب«، عادت أجواء 

الرصاع لتلقي بظاللها عىل 

املنطقة التي ال تكاد تعرف إىل 

الهدوء واالستقرار طريقاً.

إعداد:
التحرير

إيران طرف أسايس يف إدارة األزمة السورية

ملف العدد
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العالقــات اإليرانيــة ـ الرتكيــة..التقـــــــــــــــــاء املصالح وتقاطع األهداف
التـنــافـــــس والـصـــــراع فـي لـعـــب األدوار

وأح��د العوام��ل التي أس��همت يف إث��ارة املخاوف من 

نش��وب حرب جديدة، تتمثل يف التهدي��دات اإليرانية 

بإغالق مضيق هرمز، وما ارتبط بذلك من تداعيات عىل 

صعيد األزمة النووية اإليرانية وتفاعالتها الس��يام حرب 

التهديدات املتبادلة التي تتصاعد تارة وتخبو تارة أخرى 

بني طهران وتل أبيب، ولكن أكرث ما يثري املخاوف بشأن 

التوتر اإلقليمي يتمثل يف الحديث الدائر عن احتامالت 

نش��وب حرب أهلية يف سوريا، بحيث يتطاير الرشر إىل 

خ��ارج الحدود وتتداخ��ل اعتب��ارات وعوامل مختلطة 

يصعب معها التنبؤ مبسارات األحداث.

والش��ك أن فتح مل��ف العالقات الرتكي��ة � اإليرانية 

يس��توجب مناقشة املش��هد اإلقليمي برمته، ليس فقط 

بحك��م تأثري هاتني القوت��ني يف توجيه دفة األحداث، يف 

ظل غياب ق��وى إقليمية تقليدية أخرى مثل مرص التي 

انشغلت بأوضاعها الداخلية، ولكن أيضاً ألنهام متتلكان 

ارتباطاً مبارشاً بقضايا وأزمات تطغي عىل املشهد الراهن 

يف منطقة الرشق األوس��ط، فالدولتان طرفان مؤثران يف 

إدارة األزمة السورية، والعبان أساسيان يف رسم سيناريو 

األحداث فيه��ا، كام أن أحداهام وه��ي إيران طرف يف 

مواجهة مفتوح��ة ضبابية اآلفاق م��ع املجتمع الدويل، 

الذي يحاول جاهداً إقناع طهران بالتخيل عن طموحاتها 

النووية العسكرية.

يف هذا امللف تح��اول "درع الوطن" عرب العديد من 

املحاور، مناقش��ة أبع��اد العالقات الرتكي��ة � اإليرانية، 

واملتغ��ريات التي طرأت عىل ه��ذه العالقات، والعوامل 

الت��ي تتحكم فيها، وإىل أي مدى ميكن أن يكون الرصاع 

أو التحال��ف الخي��ار األق��رب إىل أرض الواق��ع يف هذه 

العالقات املعقدة.

األزم��ة الس��ورية: ه��ل تعي��د توجيه دفة 
العالقات بني أنقرة وطهران؟

يرى كثري من الخرباء أن ما تش��هده بعض دول املنطقة 

ضمن ما اصطلح عىل تس��ميته بالربيع العريب قد يعيد 

فتح ملفات رصاع وضغائن عرقية عقائدية يف دول عدة، 

وتأيت األزمة الس��ورية يف صدارة األزمات املرشحة لفتح 

املج��ال إمام رصاعات إقليمية ما مل يتم التوصل إىل حل 

توافقي س��لمي يضمن رس��و السفينة الس��ورية إىل بر 

األمان، ب��دالً من االنزالق إىل رصاع مس��لح بني القوات 

املوالية لنظام بش��ار األس��د والشعب الس��وري، فخالفاً 

للس��امت اإلقليمية لليبيا وتونس ومرص التي س��اعدت 

يف بقاء ثوراتهم داخل حدودهم، تقع س��ورية يف خضم 

ش��بكة من التحالفات اإلس��رتاتيجية واملصالح السياسية 

والرصاع��ات الدينية التي قد تنفجر بفعل تطور الوضع 

يف س��وريا، وقد أش��ار وزير الخارجية العراقي هوشيار 
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زيب��اري إىل مخ��اوف بالده يف هذا اإلط��ار حني قال يف 

ترصي��ح ل��ه "إن تغي��ري النظام يف س��وريا س��يؤثر عىل 

املنطق��ة بأرسها، وذلك ملا تتمتع به س��وريا من أهمية 

جغرافية سياس��ية بالنس��بة لكل من فلس��طني ولبنان 

والعراق واألردن، وسائر دول املنطقة، فلكل دولة عربية 

مصالح ذاتية فيام يجري يف سوريا". 

و عىل خلفية تفاوت، ورمبا تناقض، املصالح واألهداف 

وال��رؤى بني مختل��ف القوى اإلقليمي��ة والدولية حيال 

التعاطي مع مامرس��ات نظام بش��ار األسد، جاء انقسام 

املواقف، إقليمياً ودولياً، سواء يف اإلطار التنظيمي األكرث 

التصاق��اً باألزمة )جامعة الدول العربي��ة(، أو يف اإلطار 

التنظيم��ي الدويل )األم��م املتحدة وهيئاته��ا وتحديداً 

مجلس األمن ال��دويل والجمعية العامة(، ومتثل كل من 

إي��ران وتركيا منوذجان للرصاع الس��يايس الدائر بش��أن 

سوريا.

الس��ؤال املطروح هنا عىل الخلفية الس��ابقة هو: إىل 

أي مدى كان املناخ الس��يايس اإلقليمي متقبالً للدورين 

ال��رتيك واإلي��راين؟ ويف اإلجابة عىل هذا الس��ؤال ميكن 

اإلش��ارة إىل أن تركيا مل تس��تأنف إطاللتها عىل محيطها 

العريب واإلس��المي عرب بوابة السياس��ة فقط، بل س��بق 

ذلك متهيد مكث��ف من بوابة الف��ن والثقافة والتعاون 

االقتصادي والصناعي، ونجح هذا التمهيد الرتيك لألجواء 

يف ضامن نس��بة قبول رسمي وش��عبي عالية ألي أدوار 

سياس��ية تركية فيام بعد، عىل عكس إيران التي باغتت 

املنطق��ة عقب قيام الثورة اإلس��المية مبارشة بالحديث 

عن أفكار مثرية للقلق مث��ل "تصدير الثورة" وغري ذلك 

من ش��عارات كانت كافية لبناء مواقف عدائية تجاهها، 

خصوصاً أن األخرية مل تكتف بإطالق الش��عارات وتبني 

لهجة استعالئية وعدائية حيال جوارها اإلقليمي العريب، 

بل دخلت يف رصاع عس��كري امتد لسنوات مع العراق، 

كام تدخلت بش��كل مبارش وغري مبارش يف ش��ؤون دول 

عربية عدة، ولعب��ت أدواراً اعتربته��ا العواصم العربية 

تدخالت خارجية غري مرغوبة يف األمن القومي العريب.

ورغ��م أن كل من تركيا وإيران تس��عيان للبحث عن 

مصالحه��ام يف املحيط اإلقليم��ي، إال أن طبيعة األدوار 

الت��ي لعبتاها اختلفت اختالفاً جذرياً من حيث اآلليات 

املتبع��ة، وأيضاً من حيث اختي��ار أهداف هذه األدوار، 

حيث ميكن القول أن تركيا قد دخلت عىل خط األزمات 

العربي��ة العديدة من بواب��ة تكام��ل األدوار والتوافق 

وإطفاء الحرائق ونزع فتيل الرصاعات، مستندة يف ذلك 

إىل موروث مشرتك يعود إىل حقبة الخالفة التي جمعتها 

مع معظم دول املنطقة طيلة نحو خمس��ة قرون، بينام 

اختارت إيران الدخول عرب بوابة املواجهة واملزايدة عىل 

األدوار وانتزاع أوراق ضغط توظفها ملصلحتها يف الرصاع 

مع الغرب، حي��ث كان الحرص اإليراين عىل امتالك أكرب 

ع��دد م��ن أوراق الضغ��ط اإلقليمية الس��تخدامها عند 

اللزوم ع��ىل أي مائدة مفاوضات تعق��د مع الغرب، أو 

ضمن أي صفقات سياس��ية أو صيغ مقايضة مع الغرب، 

بخالف تركيا التي اخت��ارت أن تكون جزءاً من الحلول، 

وليس املشكالت يف املنطقة.

مثة فوارق أخ��رى يف األدوار وطبيع��ة العالقات مع 

العامل العريب أيضاً ب��ني تركيا وإيران، حيث لعبت أنقرة 

ورقة القوة الناعمة التي استخدمتها جيداً يف مد قنوات 

التواصل مع املاليني م��ن املحيط إىل الخليج، وآثرت أن 

يكون لنفوذها بوابات رشعية مؤسس��ية، بينام اختارت 

طهران الدخ��ول عرب بوابة الرصاع ولعب ورقة الطائفية 

البغيضة التي تحظي بحساس��ية اس��تثنائية يف منطقة 

طامل��ا عانت م��ن الرصاع��ات الديني��ة واإليديولوجية 

ودفعت مثنها غالياً يف حقب تاريخية ماضية، تركيا أيضاً 

دخلت كقيمة مضافة للقوى اإلس��المية السنية يف العامل 

العريب، يف حني س��عت طهران دوماً إىل الطعن يف أهلية 

جريانها وسيادتهم ناهيك عن محاوالت تغيري املعادالت 

اإلقليمية الس��ائدة وفرض الذات، ومامرسة الهيمنة عرب 

توظيف الحركات الراديكالية التي حرصت طهران دوماً 

عىل توظيفها ملصلحتها دون أن تقدم أي دعم أو إسناد 

حقيقي ع��ىل األرض ملصلحة القضاي��ا التي تدافع عنها 

هذه الحركات، ولعل القضية الفلس��طينية منوذج جيد 

يفرس الدور اإليراين يف هذا اإلطار، فرغم أولوية القضية 

يف الخطاب السيايس اإليراين تجاه الخارج والداخل معاً، 

فإن طهران مل تقدم إس��ناداً ذا ش��أن للفلس��طينيني يف 

مختل��ف املراحل الصعبة التي م��رت بها قضيتهم طيلة 

العقود السابقة.

من خالل استقراء الش��واهد عىل الصعيد اإلقليمي، 

ميك��ن التوصل إىل نتيجة مفادها أن هناك قبول ملا بات 

يع��رف ب�"النموذج الس��يايس الرتيك" يف السياس��ة ليس 

فقط ع��ىل الصعيد اإلقليمي، ولك��ن أيضاً عىل الصعيد 

العامل��ي، بخالف أجواء التخوف والتش��كك، الش��عبية 

والرس��مية، حي��ال من��وذج الدول��ة الديني��ة يف إيران، 

خصوص��اً عقب أحداث "الربيع الع��ريب" التي تعاملت 

معه��ا إيران مب��ا أفقدها أي قدر كان��ت تحتفظ به من 

التعاطف الشعبي يف بعض دول املنطقة، حيث دعمت 

بقوة مامرس��ات نظام بشار األسد يف سوريا ضد املدنيني 

من أبناء ش��عبه، كام تدخلت بشكل واضح يف الشؤون 

الداخلي��ة يف دول أخرى مثل اليم��ن ومملكة البحرين، 

كام قوبل خطابها الس��يايس حيال م��رص ما بعد مبارك 

بقدر واضح من الرفض الش��عبي امل��رصي بعد أن كان 

التوجه العام يف الفرتة التي أعقبت تنحي مبارك مبارشة 

مييل إىل فتح قنوات اتصال مع طهران؛ ولو أضفنا لذلك 

كل��ه الدور الذي لعبته إيران، وال تزال، يف العراق، ميكن 

تفس��ري الهواجس التي تخيم عىل املزاج السيايس العريب 

حيال الدور اإليراين.

ويرى العدي��د من الخرباء أن الحدي��ث املتواتر عن 

املصالح االقتصادية والتعاون املشرتك بني طهران وأنقرة 

ال يحول دون بروز عوامل التنافس والرصاع الدائرة عىل 

أش��دها بني الجانبني، ورمبا كانت األزمة الس��ورية هي 

الكاش��فة بوضوح لهذا الرصاع، إذ أن سوريا، مبا لها من 

مكان��ة إقليمية، أصبحت نقطة تقاط��ع بارزة للمصالح 

اإليراني��ة � الرتكية، خصوص��اً أن الحالة العراقية كنقطة 

تج��اذب بني الدولتني أيض��اً مل تكن تنطوي عىل الدرجة 

ذاتها من الوضوح كنقطة رصاع، كون العراق ميتلك قدراً 

متس��اوياً من عوامل االلتقاء والرصاع بني أنقرة وطهران 

بخالف س��وريا التي ال ميكن الجمع بني مصالح الطرفني 

فيها، عالوة عىل أن معظم السجال بني تركيا وإيران يتم 

عن طريق الوكالء وليس بشكل مبارش، ففي العراق أدى 

دعم أنقرة للقامئة العراقية الس��نيّة إىل خالف مع رئيس 

القضية الفلسطينية ملف ذا شأن يف الخطاب السيايس الرتيك

ملف العدد
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إيران وتركيا 
طرفان مؤثران 

يف إدارة األزمة 
السورية والعبان 

أساسيان يف رسم 
سيناريو األحداث 

فيها

ترتبط تركيا 
وإيران مبزيج 
من املصالح 

املشرتكة التي 
تتمثل يف التجارة 

والطاقة والقضية 
الكردية

الوزراء العراقي ن��وري املاليك املقرب من إيران، والذي 

اتهم أنقرة  بالتدخل يف الش��ؤون الداخلية للعراق. إىل 

ذلك يرى ش��ون كني مسؤول س��ابق باألمم املتحدة يف 

العراق، ومؤلف تقرير عام 2011 حول املنافسة الرتكية-

اإليرانية يف العراق الصادر عن معهد السالم يف الواليات 

املتح��دة: "وجود ع��راق ق��وي كان عىل م��ر التاريخ، 

بالنس��بة لرتكيا، حصناً ضد النزع��ة االنفصالية الكردية 

ونزع��ة املغامرة اإليرانية. أما إي��ران فتنظر إىل كل هذا 

بش��كل مختلف جداً، فوجود عراق قوي  هو املنافس، 

وتاريخياً كان التهديد األمني   الصعب."

ومع كل ذلك تبقى الحالة الس��ورية واقعاً مختلفاً يف 

العالقات الرتكية � اإليرانية، حيث أس��هم تباين املصالح 

حيال س��وريا يف بروز نقاط الخ��الف واندفاع الخطاب 

الس��يايس اإليراين حيال تركيا إىل مس��تويات الفتة وغري 

مس��بوقة بلغت حد التهديد باستهداف منشآت الدرع 

الصاروخ��ي التابعة لحلف ش��امل األطليس يف تركيا رداً 

عىل أي عمل عس��كري ضد إيران، وذلك عىل الرغم من 

مواقف أنقرة الرافضة ألي توجه غريب برضب إيران!.

وتش��ري بعض الدراسات الغربية إىل أن حزب العدالة 

والتنمية، الحزب الحاكم يف تركيا يقوم بتقييم سياس��ته 

تج��اه إي��ران، ورمبا ينأى بنفس��ه عن الدع��م الرصيح 

الذي قدمه س��ابقاً للنظام اإليراين، وترش��ح بعض هذه 

الدراس��ات التنافس الرتيك � اإليراين ع��ىل قيادة الرشق 

األوس��ط لالحت��دام خالل الس��نوات املقبل��ة، وذلك ال 

ينفي أن تركيا، حتى اآلن، تتبنى عىل الصعيد الرس��مي 

عىل األقل، خطاباً سياس��ياً قامئاً عىل التواصل مع إيران، 

وأحدث الش��واهد عىل ذلك أن أنقرة ترحب باستضافة 

أي محادثات بني طهران والق��وى الدولية الكربى حول 

الربنامج النووي اإليراين.

ع��ىل الخلفية الس��ابقة قد يثور تس��اؤل مفاده: إذا 

كانت تركي��ا تعيش مخاض حقب��ة رصاع نفوذ إقليمي 

مع إي��ران فل��امذا تناوئ فك��رة رضب إي��ران وترفض 

استخدام منشآتها العس��كرية يف تنفيذ هذا السيناريو، 

بل وتس��اعد بقوة يف البحث عن مخرج س��لمي لألزمة 

النووية اإليرانية؟ الجواب عىل هكذا تساؤل ميكن فهمه 

يف س��ياق معادالت الرصاع اإلقليمي أيضاً، فرتكيا ال تريد 

للقوة العس��كرية اإلرسائيلية مزيداً من التمدد والنفوذ 

االس��رتاتيجي الذي قد تكتس��به تلقائياً ف��ور نجاح أي 

رضبة عسكرية إرسائيلية ضد املنشآت النووية اإليرانية، 

خصوصاً يف ظل التوتر الس��ائد حالياً بني إرسائيل وتركيا، 

ك��ام أن رضب إيران ال يضم��ن القضاء عىل الطموحات 

النووي��ة اإليراني��ة، ب��ل رمبا تخ��رج طه��ران من هذا 

الس��يناريو أكرث تطرفاً ومترداً عىل قواعد اللعبة الدولية، 

فضالً عن اس��رتداد طهران لبع��ض التعاطف الذي كان 

س��ائداً يف سنوات سابقة يف الش��ارع العريب عىل خلفية 

وقوفها كالمياً يف وجه االعتداءات اإلرسائيلية ضد الشعب 

الفلس��طيني، ودعمها لحركات املقاومة الفلس��طينية، 

ناهيك عن أن تركيا تحاول ضامن البقاء ضمن دائرة أي 

حوار غريب � إيراين حتى تضمن مصالحها اإلس��رتاتيجية 

يف اإلقليم يف حال توصل الجانبان إىل "صفقة سياس��ية" 

ملعالج��ة أزمة الربنامج النووي اإليراين، ما يفرس نس��بياً 

طروحاتها املس��تمرة بشأن استضافة املحادثات النووية 

بني إيران ومجموعة "6+1".

ولعل متابعة الخطاب الس��يايس الرتيك بش��أن األزمة 

الس��ورية يلق��ي الضوء ع��ىل ما يثريه املوق��ف اإليراين 

الداعم لنظام بشار األسد من قلق وغضب لدى الساسة 

األتراك، فف��ي اجتامع لحزب العدالة والتنمية عقد يوم 

الخام��س من فرباير املايض، وجه بولن��ت ارينك، نائب 

رئي��س الوزراء ال��رتيك، نقداً الذع��اً للسياس��ة اإليرانية 

الداعمة للرئيس الس��وري بش��ار األس��د رغم عمليات 

القمع التي تقوم بها الحكومة الس��ورية ضد املعارضة، 

حي��ث قال: "أخاط��ب جمهورية إيران اإلس��المية: وأنا 

ال أعرف حقاً إذا كنت تس��تحق أن تس��مى اإلسالمية". 

وبطبيع��ة الحال ف��إن هذه اللهجة الرتكي��ة متثل تحوالً 

كبرياً يف املواقف مقارنة بعام 2009، عندما بادر الرئيس 

ال��رتيك عبدالله غ��ول ليكون من بني أوائ��ل قادة العامل 

الذي هنأوا الرئيس اإليراين محمود أحمدي نجاد لفوزه 

يف االنتخاب��ات املتنازع عليه��ا، أو يف عام 2010، عندما 

وضع��ت أنقرة عالقاتها مع واش��نطن ع��ىل املحك من 

خ��الل التصويت ض��د فرض عقوب��ات اقرتحها الجانب 
األمرييك ضد إيران يف مجلس األمن لألمم املتحدة.

توتر العالقات بني إيران وتركيا بس��بب سوريا مل يقترص 

ع��ىل الخطاب الس��يايس الرس��مي، بل املالح��ظ أيضاً أن 

التغطي��ة اإلخباري��ة الرتكية للعالقات م��ع إيران أصبحت 

أك��رث ح��دة، إذ بدأت الصحاف��ة الرتكية عىل نح��و متزايد 

تنرش مقاالت تلقي بظالل من الشكوك حول نوايا إيران يف 

املنطقة ويف تركيا ذاتها، مع ورود أو ترسيب بعض التقارير 

واألعمدة الحديثة التي تُلمح إىل أن الحرس الثوري اإليراين 

كان يخطط لش��ن هجامت داخل تركي��ا، وأن إيران تقوم 

بتهريب األسلحة عرب البالد إىل سوريا، إىل ذلك، يعتقد هيو 

بوب، مدير م��رشوع تركيا ل� "مجموع��ة معالجة األزمات 

الدولي��ة" يف بروكس��ل، أن موق��ف أنقرة ال��ذي بات أكرث 

انتقاداً إليران يش��ري إىل تعايل ص��وت مجموعة "الصقور" 

يف أنق��رة، الذي��ن يعتقدون أن إيران تتج��اوز حدودها يف 

سوريا والعراق.

ويبقى السؤال: هل تدفع األزمة السورية العالقات بني 

تركيا وإي��ران إىل دائرة املواجهة املبارشة؟ هنا ميكن القول 

بأن نقاط التنافس اإلقليمي بني أنقرة وطهران والتي بلغت 

ذروتها يف األزمة السورية مل ترتق بعد إىل حد دفع الجانبني 

إىل صدام مبارش، يف هذا الصدد، يقول سويل أوزيل، املحلل 

الس��يايس الرتيك وأس��تاذ العالقات الدولية يف اس��طنبول: 

"ال أعتق��د أن ل��دى تركي��ا أي نية ملحاربة إي��ران، بل إنها 

يف الواق��ع، ترغب يف تجنب هذا ب��أي مثن"، األمر املرجح، 

وفق��اً ألوزيل، ه��و أن تعود تركيا وإي��ران إىل نوع متطور 

من املناورات الدبلوماسية التي ميّزت العالقات بني هاتني 

القوتني اإلقليميتني املتنافستني عىل مدى قرون مضت.
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محركات السياسة الخارجية الرتكية 
ش��هدت تركي��ا يف العقدين املاضيني تح��والت كبرية يف 

السياس��ة الخارجي��ة، وتحدي��داً فيام يتعل��ق برؤيتها 

للعالقات مع دول العاملني العريب واإلسالمي، وكان الغزو 

األمري��يك للعراق يف عام 2003 مبثابة النقطة الكاش��فة 

لهذه التحوالت يف السياس��ة الرتكية، حيث رفض الربملان 

ال��رتيك بقوة مقرتحاً أمريكياً ب��أن تكون تركيا جرساً برياً 

وجوياً إىل ش��اميل العراق، ثم ش��هد ال��دور الرتيك أيضاً 

صع��وداً الفت��اً بعد الدور ال��ذي لعبته أنقرة كوس��يط 

تف��اويض س��واء بني س��وريا وإرسائيل، أو ب��ني إرسائيل 

والفلس��طينيني، ولك��ن املحطة األب��رز يف تصاعد الدور 

الرتيك عىل الصعيد اإلقليمي يكمن يف "النموذج السيايس 

الرتيك" الذي خرج من دائرة التس��اؤالت حول صالحيته 

كمح��دد للعالقة بني اإلس��الم والدميقراطي��ة، إىل دائرة 

أوس��ع وأرحب بعد أن بات ينظر إلي��ه إقليمياً وغربياً 

باعتب��اره النم��وذج األنجح القادر ع��ىل تقديم الحلول 

للتس��اؤالت املتعلق��ة مبق��درة املجتمعات اإلس��المية 

ع��ىل احتضان األفكار الدميقراطي��ة، خصوصاً يف مرحلة 

"الربيع العريب" وصعود القوى اإلس��المية التي سيطرت 

عىل الساحة السياس��ية يف الدول العربية التي أطاحت 

أنظمة حكمها، حيث باتت التجربة الدميقراطية الرتكية 

مبنزلة "منوذج" تتطلع إليه شعوب دول "الربيع العريب"، 

وبالدرجة ذاتها تحاول الدول الغربية استنساخه إقليمياً 

بع��د أن رأت فيه خياراً معقوالً يقف يف وجه صعود أي 

تيارات تنتمي إىل اإلسالم الراديكايل يف الدول العربية.

ومن املعروف أن تركيا، التي ميثل املس��لمون غالبية 

س��كانها، قد طورت منوذجاً دميقراطياً يسيطر عليه اآلن 

ح��زب س��يايس ذا خلفية إس��المية هو ح��زب العدالة 

والتنمي��ة )كنيت��ه الرتكي��ة AKP(، الذي نجح يف ش��ق 

طريق للتعايش مع القوات املس��لحة الرتكية، التي طاملا 

لعبت الدور األبرز يف الحياة السياسية الرتكية باعتبارها 

الحامية للنموذج العلامين، حيث فتحت تركيا لنفس��ها 

آفاقاً جديدة يف عام 2002 عندما اقرتعت ملصلحة حزب 

العدالة والتنمية الذي س��عى إىل إيجاد صيغة توافقية 

ب��ني إرث "الكاملي��ة" وب��ني املكونات األك��رث تقليدية 

وإسالمية يف الثقافة الرتكية.

جنود أتراك خالل أحد العروض العسكرية

تراوحت العالقات 
عرب ضفتي اخلليج 

العربي بني إيران 
ودول جملس 

التعاون بني املد 
واجلزر
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مصالح ذاتية
رغ��م أن تركي��ا ارتبطت طيلة س��نوات الح��رب الباردة 

بالتحال��ف الوثي��ق مع حلف ش��امل األطل��يس )الناتو( 

وخصوص��اً الوالي��ات املتح��دة األمريكية، فق��د باتت يف 

السنوات األخرية تتبنى سياسة قامئة عىل توظيف وضعها 

الجيوس��يايس يف البحث عن مصالحها الذاتية بغض النظر 

عن مساحات التوافق والتنافر بينها وبني مصالح حلفائها 

األطلس��يني، ما يف��رس بروز بع��ض التباينات ب��ني أنقرة 

والتح��ركات األمريكية يف املنطقة، بع��د أن عادت أنقرة 

للنظر إىل محيطها العريب واإلس��المي، ال��ذي كان محوراً 

مركزياً بالنس��بة لإلمرباطورية العثامنية الس��ابقة، والذي 

مل يك��ن يحظى باهتامم يذكر حتى الس��نوات األوىل من 

تسعينات القرن العرشين، ويكفي القول بأن حدود تركيا 

مع سوريا مل يعرتف بها رسمياً يف أنقرة سوى يف عام 2004 

بعد توترات كادت تقود البلدين إىل حرب حدودية.

ويش��ري التاريخ إىل أن عالقات تركيا مع إيران كانت 

جيدة خالل س��نوات م��ا قبل الثورة اإلس��المية 1979، 

فرغم عوام��ل التناف��س الجيواس��رتاتيجية التي كانت 

وال ت��زال قامئ��ة، فإن هن��اك معطيات فرضت نفس��ها 

عىل عالق��ات الجانبني وقتذاك، حيث كان��ت الدولتان 

حليفتان للغرب، متتلكان مخاوف مش��رتكة تجاه ما كان 

يعرف باالتحاد السوفيتي السابق، وشاركت الدولتان يف 

العديد م��ن األحالف والرواب��ط اإلقليمية وظل الوضع 

هكذا حتى قيام الثورة اإليرانية، حيث ظلت تركيا تقف 

موقف��اً محايداً خالل الحرب العراقية اإليرانية، ورفضت 

الحظر التجاري الذي فرضته الواليات املتحدة األمريكية 

ع��ىل إيران بعد أزم��ة الرهائن، كام رفض��ت أيضاً دعم 

الجهود األمريكية إلنقاذ الرهائن األمريكيني يف ط�هران 

ع��ام 1980، وك�ان ذلك كل���ه أحد تجليات م�ا يع�رف 

ب� "سياسة الحياد الكاملية"، التي ضمنت لرتكيا استمرار 

مصالحها االقتصادية مع جميع األطراف، حيث اعتمدت 

كل م��ن إيران والعراق اقتصادياً بش��كل كبري عىل تركيا 

طيلة س��نوات الحرب، إىل حد تضاع��ف حجم التجارة 

الرتكية مع العراق نحو سبعة أضعاف.

وعىل النقيض من ذلك متاماً كانت مرحلة تورجت 

أوزال يف السياس��ة الرتكية مغاي��راً ملبدأ الحياد الرتيك 

خ��الل الحرب العراقية اإليرانية، حيث تحول املوقف 

ال��رتيك يف ح��رب الخليج الثاني��ة 1991 إىل االنضامم 

للتحال��ف الدويل ال��ذي قادته الوالي��ات املتحدة يف 

الحرب ض��د عراق صدام حس��ني، ولك��ن النتائج مل 

تأت عىل هوى أنق��رة، التي دفعت فاتورة اقتصادية 

وسياس��ية باهظة لالنضامم إىل هذا التحالف، حيث 

تكل��ف اقتصادها نحو 2ر1 مليار دوالر س��نوياً جراء 

إغ��الق أنابي��ب النفط العراق��ي التي مت��ر بأراضيها 

وتراجع التبادل التجاري مع العراق، عالوة عىل تدفق 

الالجئني األكراد العراقيني إىل خارج العراق، ما تسبب 

الحقاً يف إنشاء منطقة كردية محمية يف شامل العراق، 

وكان إنشاء هذه املنطقة بداية تأسيس منطقة كردية 

مس��تقلة بحكم األمر الواقع تحت الحامية الغربية، 

وكان ذلك تطوراً سياس��ياً أثار أحد أهم مخاوف تركيا 

وهو قيام دولة كردية مستقلة.

والية الفقيه
لفهم التاميز بني الحالتني اإليرانية والرتكية، ميكن اإلشارة 

إىل األس��س الدينية املتجذرة يف النظ��ام الديني اإليراين 

القائ��م عىل نظري��ة "والية الفقي��ه" ذات التجليات يف 

كل املامرس��ات السياس��ية اإليرانية، لك��ن واقع الحياة 

السياسية الرتكية يشري إىل أن اإلسالم الرتيك يبدو مختلفاً 

متام��اً ع��ن الحال��ة اإليرانية، فق��د تفاعل��ت الحركات 

واألحزاب اإلسالمية الرتكية طيلة نحو أربعة عقود لتنتج 

باألخري حزب العدالة والتنمية الذي يتوىل الحكم حالياً، 

وال��ذي يتبنى منوذج��اً متحرراً من النموذج اإلس��المي 

التقليدي الذي كان يتبناه السيايس اإلسالمي الرتيك نجم 

الدين أربكان، الذي قاد أربعة أحزاب إس��المية متتالية 

خالل الفرتة من 1970 � 1997، وانتهت كل منها بالحظر 

الس��يايس، وبالت��ايل يعد ح��زب العدال��ة والتنمية أكرث 

األحزاب اعتداالً ضمن سلس��لة متالحق��ة من األحزاب 

اإلسالمية يف تركيا، وقد اختط هذا الحزب لنفسه طريقاً 

يقدم نفسه من خالله باعتباره حزباً دميقراطياً محافظاً 

متحاشياً اس��تخدام مصطلح إس��المي يف وصف نفسه، 

ويقر الحزب بأن الدين باألس��اس أمر شخيص ويؤكد أن 

الدي��ن ميكن أن يندمج يف املجاالت العامة والسياس��ية 

دون تقوي��ض نظ��ام الدول��ة العلامني��ة، وبالتايل يبدو 

النم��وذج الرتيك مغايراً متاماً للنموذج اإليراين املتش��دد، 

ومن أجل فهم أفضل للسياس��ة الرتكية تثور تس��اؤالت 

حول اتج��اه هذه السياس��ة، وهل باتت ت��ويل وجهها 

ش��طر عمقها العريب واإلسالمي مرتاجعة عن طموحاتها 

األوروبي��ة؟ ويف فه��م هذا التوجه الذي يب��دو مزدوجاً 

ب��ني الطموح الرتيك باالنض��امم إىل االتحاد األورويب من 

جهة والتوجه نحو العامل اإلسالمي من جهة ثانية، ميكن 

اإلش��ارة إىل أن الرئيس الرتيك الحايل عبد الله جول يرى 

أن الدور ال��رتيك القيادي يف الرشق األوس��ط ينبغي أن 

يعزز فرص بالده يف نيل عضوية االتحاد األورويب، عالوة 

عىل أن تركيا تكتس��ب مي��زة إضافي��ة باعتبارها جرساً 

طبيعياً بني الحضارات، يف وقت يتزايد فيه الجدل حول 

رصاع محتمل بني الحضارات بحيث تس��تطيع أن تجمع 

بني الرشق والغرب، وأن تس��هم يف احت��واء الراديكالية 

اإلس��المية وتقديم منوذج معتدل من اإلسالم السيايس، 

الالف��ت أن الطرح ال��رتيك يف هذا اإلط��ار يتناقض متاماً 

مع األف��كار اإليراني��ة املعادية للغ��رب، والتي يعتربها 

كثري م��ن املفكرين والخرباء وقوداً يغ��ذي أفكار رصاع 

الحض��ارات، حيث يؤس��س الخطاب الس��يايس اإليراين 

للتوجهات القامئة عىل معاداة اآلخر، ويكرس الهواجس 

الخاصة باس��تهداف اإلس��الم، ويتبني أجندة قامئة عىل 

املواجهة املسلحة، وهي األجندة التي تتالقى يف أهدافها 

وفلس��فتها مع أفكار التنظيامت اإلسالمية املتطرفة، مبا 

يجعل إيران دوماً مثار ش��كوك ليس فقط لدى الغرب، 

ولكن أيضاً يف محيطها اإلقليمي.

كيسنجر السياسة الرتكية
البد من اإلشارة يف إطار الحديث عن محركات السياسة 

الخارجية الرتكية إىل فلس��فة مهندس هذه السياسة يف 

حزب العدالة والتنمي��ة الرتيك، أحمد داود أوغلو، وزير 

الخارجي��ة الذي يصف��ه بعض املراقبني بأنه "كيس��نجر 

السياسة الرتكية" وصاحب نظرية سياسية يعرفها البعض 

بأنه��ا "العثامنية الجديدة" وه��ي نظرية تقع يف صلب 

السجال الداخيل الرتيك بني الحداثة والتقليد، أو األصالة 

والتغريب، أو "اإلس��الم والعلامنية"، وهي املعركة التي 

تخوضها تركيا عىل أكرث من صعيد منذ ما قبل تأس��يس 

الجمهورية وإلغاء الخالفة سنة 1924، ويرى أوغلو من 

قراءته للتاريخ العثامين عىل مدى أكرث من أربعة قرون، 

ولتاري��خ الجمهوري��ة الكاملية خالل العق��ود الثامنية 

املاضي��ة من القرن العرشين، أن تركيا ترصفت بأقل من 

مكانتها، وب��أدىن من إمكانياتها يف سياس��اتها اإلقليمية 

والعاملية منذ تأسس��ت الجمهوري��ة، ووجد أحمد داود 

-ه��و وغريه من تي��ار العثامنية الجديدة- أن الس��بب 

يف تراج��ع تركيا خالل الحقبة املاضية يعود إىل سياس��ة 

"القطيع��ة" التي س��عت لفصل مايض تركي��ا العثامنية 

وعمقها اإلس��رتاتيجي عن ح��ارض الجمهورية الكاملية 

ومحيطه��ا اإلقليمي، والتي عمقت أيضاً االنقس��ام بني 

"العلامنية"، و"اإلس��المية"، وغلب��ت األمن عىل الحرية، 

وأحدثت أزمة "هوية" يف أوساط النخب الرتكية، والحل 

هو يف تبني "عثامنية جدي��دة"، والعثامنية الجديدة ال 

تعني بعث السياسات التوس��عية للدولة العثامنية، وال 

الع��ودة للاميض الغاب��ر، وإمنا قوامها ثالث��ة مرتكزات، 

أوله��ا: أن تتصال��ح تركيا مع ذاتها الحضارية اإلس��المية 

بس��الم، وتعت��ز مباضيها "العث��امين" متع��دد الثقافات 

واألعراق، وتوس��ع الحريات يف الداخ��ل، وتحفظ األمن 

يف الخارج، وثانيها: استشعار العظمة والكربياء العثامين 

والثق��ة بالنفس عند الت��رصف يف السياس��ة الخارجية، 

والثالث: االس��تمرار يف االنفتاح ع��ىل الغرب، مع إقامة 

عالقات متوازن��ة مع الرشق اإلس��المي، وباختصار فإن 

"العثامني��ة الجديدة" تعني االعتامد عىل القوة الناعمة 

ال الخش��نة يف السياس��ة الخارجية.. إنها تعني بحسب 

أوغلو: "علامنية أقل تش��دداً يف الداخل، ودبلوماس��ية 

نش��طة يف الخ��ارج، وخاصة يف املجال الحي��وي لرتكيا"، 

ومن الالفت أن أوغلو يؤمن بأن بناء دور تريك متامسك 

يف العامل العريب تعوقه مش��اكل عدة منها فقدان بعض 

األنظمة العربية للرشعية مب��ا مييل عىل تركيا، برأيه، أن 
تعمل بصرب عىل تشجيع اإلصالح والتغيري، ومن هنا ميكن 

فهم الخطاب السيايس الرتيك الحاد حيال الرئيس املرصي 

السابق حس��ني مبارك، والضغط عليه من أجل التنحي، 

ثم تكرار الدور ذاته مع القذايف وبش��ار األس��د، كرتجمة 

مبارشة لفلسفة السياسة الخارجية الرتكية الراهنة.
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و ال يحبذ داوود أوغلو الدور املرن الذي كانت تركيا 

تلعب��ه إبان الحرب الباردة، ويفض��ل أال تدخل تركيا يف 

مشاكل مع الدول املجاورة، ومنها إيران بالطبع، ويتضح 

أساس مفهوم داوود أوغلو لعدم الدخول يف مشاكل مع 

ال��دول املجاورة يف كتابه "العمق اإلس��رتاتيجي" الصادر 

ع��ام 2001، فق��د تزايدت مع��دالت التجارة الس��نوية 

مع روس��يا إىل 40 مليار دوالر، وتحسنت العالقات مع 

سورية بشكل غري مسبوق، ووقعت تركيا اتفاقا للتجارة 

الحرة مع األردن، بل إنها تأمل يف مضاعفة التجارة ثالث 

مرات مع إيران خالل الس��نوات الخمس القادمة، ولهذا 

يشعر الغرب بالتوتر من التحركات الرتكية، السيام وأنها 

تطبق فكرة التكافل االقتصادي - التي قام عليها اإلتحاد 

األورويب - كأساس لالستقرار والسالم اإلقليمي، وحسب 

ما يق��ول داوود أوغلو، فإن السياس��ة الخارجية الرتكية 

"تقوم عىل تحليل واقعي وعقالين للصورة اإلسرتاتيجية". 

ويرى خرباء أن سياس��ة داوود أوغلو مع إيران صحيحة 

نوعاً ما، إذ أن العزلة تريح املتشددين.

 وق��د تخلت تركيا عن سياس��تها القامئة عىل تجنب 

أي مشاكل مع جريانها، أو ما يعرف ب� "صفر مشكالت" 

ملصلحة تبن��ي موقف داعم للمعارضة الس��ورية، ومع 

ف��رار أكرث من خمس��ة آالف الجئ س��وري عرب الحدود 

هرباً من حملة  الرئيس الس��وري بش��ار األسد أدركت 

تركيا الوضع املحرج الذي وجدت نفسها فيه  مبحاولتها 

تأيي��د الدميقراطي��ة ويف ذات الوق��ت الحف��اظ ع��ىل 

العالقات مع نظام بش��ار األسد الذي يشن حملة دامية 

ضد شعبه، وانهارت سياسة التقارب مع سوريا بالكامل، 

وحثت تركيا األسد عىل تنفيذ إصالحات، وضمت صوتها 

لإلدانة الدولية املتصاعدة ضد دمشق.

 رصاع األدوار يف العالقات اإليرانية � الرتكية 
ترتبط تركي��ا وإيران مبزيج من املصالح املش��رتكة التي 

تتمث��ل يف التج��ارة والطاق��ة والقضي��ة الكردي��ة التي 

يتقاسامن املخاوف بش��أنها، وكان التنافس عىل العديد 

من امللفات س��مة أساسية لعالقات الجانبني، وقد ازداد 

هذا التنافس مع ظهور تركيا بقوة عىل مرسح األحداث 

اإلقليمي��ة يف الس��نوات األخ��رية، وكان ظهورها مرتبطاً 

بالقي��ام بدور الوس��اطة ب��ني س��وريا وإرسائيل، حيث 

فرض��ت أنقرة نفس��ها العباً محوري��اً يف واحد من أكرث 

ملفات الرشق األوس��ط تعقيداً وارتباكاً، مبعنى أن تركيا 

اختارت العودة إىل املنطقة عرب منافسة القوى التقليدية 

يف ملفات تعتربها األخرية ضمن نفوذها، ولكن املالحظ 

أن ال��دور الرتيك يف هذا اإلطار احتفظ بقدر من التاميز 

عن الدور اإليراين، حيث آث��رت أنقرة بدهاء دبلومايس 

تف��ادي االصطدام بال��دور املرصي التقلي��دي يف امللف 

الفلسطيني، وأرجأت الدخول إىل هذا امللف إىل مراحل 

زمنية الحقة ما لبثت أن حدثت يف مراحل تالية، ولكنها 

تحققت عقب متهي��د األجواء إقليمياً لدور تريك جديد، 

ما لبث أن حظي برتحيب شعبي وصل إىل حد اإلعجاب 

بالساس��ة األت��راك وترصيحاته��م التي ألهبت مش��اعر 

جامهري عربية تتوق ش��وقاً فيام يب��دو إىل بطل تلتف 

حوله، ووجدت ضالتها يف رموز السياسية الرتكية وخاصة 

رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.

الدور الرتيك الجديد يف املنطقة مل يأت بشكل عفوي، 

ك��ام مل يكن مج��رد رد فع��ل عابر عىل رف��ض االتحاد 

األورويب انضامم تركيا إىل املنظومة األوروبية، وإال لكان 

ه��ذا الدور قد ش��هد تراجع��اً وانس��حاباً تلقائياً مبجرد 

انطفاء ج��ذوة الحامس للرد عىل التعنت األورويب تجاه 

أنقرة، وتش��ري أدبيات السياسة الرتكية إىل أن هذا الدور 

جاء وف��ق توجه مخط��ط وممنهج يس��تهدف تعظيم 

الدور الرتيك إقليمياً عرب إعادة هيكلة توجهات السياسة 

الخارجي��ة الرتكية وتأطريها ضمن ما يع��رف إعالمياً أو 

اصطالحاً ب� "العثامنية الجديدة".

إيران من جانبها تلعب ورقة القضية الفلسطينية منذ 

قيام الثورة ع��ام 1979، واحتفظت بعالقات وثيقة مع 

بعض التنظيامت الفلسطينية، عرب دعم األخرية باألموال، 

ما رس��خ لس��نوات دوراً بارزاً لطهران يف إدارة العالقات 

س��واء بني التنظيامت الفلس��طينية وبعضها البعض، أو 

ب��ني هذه التنظي��امت ودول املنطق��ة، وزاحمت إيران 

عىل هذا املس��ار مرص التي تحاول االحتفاظ بتأثريها يف 

امللف الفلس��طيني، وظلت إيران لسنوات مضت تقود 

م��ا يعرف مبحور املامنعة ال��ذي ضم إىل جانبها كل من 

س��وريا وحركة حامس وحزب الله اللبناين الش��يعي، يف 

مواجهة ما كان يعرف أيض��اً مبحور االعتدال الذي ضم 

مرص واألردن ودول مجلس التعاون. 

نقطة االلتقاء األبرز يف التمدد االسرتاتيجي للدورين 

اإليراين والرتيك تحققت إذاً يف امللف الفلس��طيني، الذي 

يحظى مبكانة اس��تثنائية يف رصاع األدوار واملكانة داخل 

منطقة الرشق األوس��ط بحكم ما للقضية الفلس��طينية 

م��ن ارتباط��ات دينية وعاطفي��ة تلع��ب دوراً مؤثراً يف 

تشكيل اتجاهات الرأي العام العريب واإلسالمي.

تهديدات
ال يكاد مير أس��بوع واح��د دون أن تصدر تهديدات عن 

أحد املسؤولني اإليرانيني لرتكيا، فعىل سبيل املثال، حذر 

اللواء يحيي رحيم صفوي أنقرة مؤخراً قائالً "ينبغي عىل 

تركيا إعادة النظر بشكل جذري يف سياستها تجاه سوريا 

والدرع الصاروخي الذي قد يبنيه حلف شامل األطليس 

وتعزيز العلامنية اإلسالمية يف العامل العريب، وإال ستواجه 

صعوبات من جانب شعبها والدول املجاورة لها". وذلك 

التهدي��د ال يثري الدهش��ة، إذ تعود الع��داوة بني تركيا 

وإيران إىل قرون مضت يف حقبة الس��الطني العثامنيني، 

وهدأت لفرتة وجي��زة يف القرن العرشين عندما حولت 

تركي��ا اهتاممها إىل الش��ؤون الداخلية، مام خلف فراغاً 

يف منطقة الرشق األوس��ط، ورغم ذلك متكنت تركيا من 

إحياء مكانتها يف املنطقة عن طريق الطفرة االقتصادية 

التي ش��هدتها وبروزها كقوة إقليمية تحت قيادة حزب 

العثمانية اجلديدة أو العثمانيون اجلدد

»إنهم يقولون عنا إننا العثامنيون الجدد.. نعم نحن 
العثامنيون الجدد«

عبارة صارمة أدىل بها ألول مرة وزير الخارجية الرتيك 
أحم��د داود أوغلو خالل لقائ��ه مع نواب الحزب يف 

معسكر »قيزلجه حامم« بالعاصمة أنقرة.
وت��أيت أهمية هذا الترصيح من أن أوغلو س��بق أن 
رفض إط��الق البعض يف داخل تركي��ا وخارجها هذا 
املصطلح »العثامنيون الج��دد« عىل أعضاء حكومة 

الحزب ذي الجذور اإلسالمية. 
ومن يطلق هذا املصطلح عىل أعضاء حكومة حزب 
العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان يقصد 
ب��ه أن هذه الحكومة تحاول بع��ث الوجه العثامين 
م��ن جديد إىل جس��د تركيا؛ مبعنى إعادة أس��لمتها 
يف الحي��اة االجتامعي��ة والعامة، وإعادة االش��تباك 
مع قضايا العامل اإلس��المي بقوة، والتي عزفت عنها 
الحكومات العلامنية الس��ابقة، ومد جسور التعاون 

مع جميع أنحاء العامل اإلسالمي بدون استثناء. 

ثمـة فـوارق فـي 
األدوار وطبيعة 

العالقـات مـع 
العامل العربي

 بني تركيا وإيران
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العدالة والتنمية. ثم جاء الربيع العريب، ووضعت الثورة 

الس��ورية أنق��رة وطهران ع��ىل جانب��ني متناقضني من 

املرسح اإلقليمي والس��يايس، فنظراً لقناعاتها السياسية 

دعمت تركيا الثورة يف س��ورية وساندت املتظاهرين، يف 

حني واصل النظام اإليراين دعمه لنظام األس��د ومساندة 

حملته الوحش��ية ض��د املدنيني ما دف��ع البعض للقول 

بوج��ود  حرب بالوكالة بني أنقرة وطهران، لن يفوز فيها 

س��وى طرف واحد، ومن ثم أصبح كل يشء مس��موحاً 

به يف ال��رصاع بني أنقرة وطهران عىل األرض الس��ورية، 

فمن جانبها تدعم تركيا وتس��تضيف وتس��لح املعارضة 

الس��ورية، بينام توجهت إيران مج��دداً إىل دعم حزب 

العامل الكردس��تاين - الذي ش��ن عرشات الهجامت منذ 

صي��ف ع��ام 2011. وأدت املنافس��ة حول س��ورية إىل 

تعزيز االنقسامات يف العراق، حيث كانت تركيا وإيران 

تدعامن معس��كرات املعارضة، فقد ش��ن رئيس الوزراء 

العراقي نوري املاليك حملة عىل الفصائل العراقية التي 

تدعمها أنقرة، وأصدر مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس 

وزعيم مجتمع السنة بالعراق طارق الهاشمي، الذي فر 

إىل إقليم كردس��تان يف العراق، كام ع��دل األكراد أيضاً 

توجهاتهم، فقد ش��كلوا تحالفاً م��ع تركيا ملوازنة النفوذ 

العراق��ي داخل العراق، ويرى بع��ض املراقبني أن تطور 

املنافس��ة بني إي��ران وتركيا ي��ؤدي إىل رصاع يرتبط بأن 

تغ��دو إيران أك��رث عدوانية. إذ يرى بع��ض املحللني أن 

قوة القدس اإليرانية - وحدة العمليات الخاصة التابعة 

للحرس الثوري -  قد تكون عىل اتصال مع حزب العامل 

الكردستاين الستهداف كل من تركيا واألكراد العراقيني.

ويرى مراقب��ون أن قرار تركيا الع��ام املايض املوافقة 

عىل نصب رادارات الدرع الصاروخي عىل أراضيها ميثل 

الخطوة الرتكية األكرث ع��داء لطهران يف العقود األخرية، 

ووصف��ت صحيف��ة "نيوي��ورك تامي��ز" األمريكية هذه 

الخطوة بأنها االتفاقية العسكرية األكرث أهمية بني تركيا 

والواليات املتحدة وتعي��د العالقات بني الجانبني إىل ما 

قبل عام 2003 حينام أغضبت تركيا حليفتها واش��نطن 

برفضها الس��امح بعب��ور فرقة مدرع��ة األرايض الرتكية 

للمشاركة يف غزو العراق.  

ورغم الحرص الرتيك عىل عدم تسليط الضوء عىل هذا 

امللف، فإن قائد القوات األمريكية يف أوروبا الليفتنانت 

جرنال مارك هريتلنغ أكد يف مقابلة مع األسوش��يتد برس 

جرت مؤخراً أن قوات أمريكية تقوم اآلن باإلرشاف عىل 

موقع جدي��د لنظام الرادار الدفاعي يف تركيا سيس��اعد 

يف الدف��اع ع��ن أوروبا ض��د أي هجوم إي��راين محتمل 

بصواريخ باليستية.

الخليج يف حسابات التنافس الرتيك � اإليراين
تراوحت العالقات ع��رب ضفتي الخليج العريب بني إيران 

ودول مجلس التعاون بني املد والجزر، وارتبطت يف ذلك 

بتوجه��ات القيادة يف إيران إىل ح��د كبري، فعىل عكس 

قن��وات الحوار التي فتحت بني الجانبني إبان فرتة حكم 

الرئيس اإليراين الس��ابق محمد خامتي، اتسمت سنوات 

حك��م الرئيس أحمد نجاد بالتوتر والش��كوك، خصوصاً 

يف الس��نوات األخ��رية التي ب��رز فيها التدخ��ل  اإليراين 

املب��ارش مثار قلق لدى دول مجل��س التعاون، خصوصاً 

فيام يتعلق بالدور اإلي��راين يف مملكة البحرين واليمن 

وإىل ح��د ما يف الع��راق، ولو أضفن��ا إىل ذلك توظيف 

إي��ران للورقة الطائفية وتوظيفها يف تحقيق أهدافها مبا 

يخل باألمن واالس��تقرار يف كثري من دول املنطقة، فضالً 

عن املخاوف الخليجية من اآلثار البيئية واإلس��رتاتيجية 

املتوقع��ة يف حال امتالك إيران برنامج��اً نووياً ذا أبعاد 

عس��كرية، ميكن تفسري حالة القلق املزمنة التي تسيطر 

ع��ىل العالق��ات الخليجي��ة � اإليراني��ة، ويختلف األمر 

متام��اً فيام يتصل بالعالق��ات الرتكية م��ع دول مجلس 

التعاون، حيث يش��رتك الجانبان يف العديد من األهداف 

وي��كادا ميتلكان أجندة مش��رتكة حي��ال قضايا املنطقة 

وملفاتها، ع��الوة عىل أنهام ينظران بريبة إىل طموحات 

إي��ران النووية، ومن املفيد هنا اإلش��ارة إىل أن املصالح 

االقتصادي��ة تلع��ب الدور األب��رز يف ترش��يح العالقات 

الرتكية مع دول مجلس التعاون للدخول يف مراحل أكرث 

قوة ومتانة، حيث تعكس الشواهد تنامياً هائالً يف حجم 

االستثامرات واملرشوعات املشرتكة بني الطرفني يف اآلونة 

األخرية.

ويف ضوء فهم التحركات األخرية لدول مجلس التعاون 

حيال دول "الربيع العريب" حيث لعبت هذه الدول دوراً 

مؤثر يف إدارة األزمة اليمنية بهدوء وحنكة دبلوماس��ية 

وفرت البدائل والحلول والدعم السيايس القوي للخروج 

باليم��ن من مأزق كاد يدفع به إىل حرب أهلية طاحنة، 

وأيض��اً يف ليبيا حيث أس��همت ق��وات حلف األطليس 

التي قدم��ت الدعم للثوار الليبي��ني للقضاء عىل قوات 

الق��ذايف التي كانت تقصف امل��دن واملدنيني الليبيني يف 

سيناريو أساء كثرياً لصورة العرب واملسلمني يف مختلف 

أرج��اء العامل، وهو س��يناريو تكرر أيض��اً عىل يد قوات 

بش��ار األسد يف س��وريا، التي استنسخت سيناريو الذبح 

والقتال الذي مارس��ه القذايف ضد شعبه، كام تقف دول 

مجلس التعاون يف مقدمة الجهد الدويل الذي يستهدف 

حامية الشعب السوري من املذابح اليومية التي تنفذها 

ق��وات النظ��ام، ومجمل ه��ذه األهداف والسياس��ات 

الداعمة لحقوق الش��عوب العربية والرامية إىل حامية 

هذه الش��عوب ومقدراتها ومتاس��ك أراضيها هي ذات 

األهداف التي تس��عى إىل تحقيقها الدبلوماسية الرتكية 

م��ن واقع فهم محركات السياس��ة الرتكية كام يرس��مها 

وزي��ر الخارجي��ة الحايل أحم��د داود أوغلو كام س��بق 

الرشح، وبالتايل فإن هناك من الشواهد ما يؤكد تقارب 

املس��افات واملصالح ب��ني تركيا ودول مجل��س التعاون، 

وأن العالقات بني الطرفني مرش��حة للدخول إىل مرحلة 

الرشاكة اإلس��رتاتيجية خالل الفرتة املقبلة، خصوصاً وأن 

هناك من القضايا وامللفات ما مييل رضورة التنسيق بني 

الجانبني، ويف مقدمة هذه القضايا يأيت اس��تقرار العراق 

ووحدة أراضيه وتجاوز أزماته السياسية الراهنة، وهناك 

أيضاً معالجة األزمة النووية اإليرانية، عالوة عىل تسوية 

القضية الفلسطينية، وضامن عبور دول "الربيع العريب" 

املرحلة االنتقالية التي متر بها، ناهيك عن ملفات أخرى 

مفاعالت نووية إيرانية
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ال تقل أهمية للجانبني مثل أفغانس��تان، التي تعد تركيا 

أيضاً أحد الالعبني الرئيسيني يف هذا امللف الصعب.

وإذا كان اس��تقراء الشواهد يشري إىل أن دول الربيع 

العريب يف الشامل اإلفريقي )تونس وليبيا ومرص( متتلك 

حظوظاً أكرب يف االس��تقرار خالل امل��دى املنظور مقارنة 

بدول تعاين أزمات مش��ابهة مثل سوريا، كام يشري أيضاً 

إىل أن هن��اك ق��وس أزم��ات جديد يتش��كل ببطء من 

لبن��ان إىل إيران، مروراً بس��وريا والع��راق؛ فإىل جانب 

نقاط الضعف اللبنانية، الكائنة منذ وقت بعيد، أضيف 

بالفع��ل العامل املجه��ول بخصوص الوضع يف س��وريا، 

وكذا اس��تمرار األزمات السياسية العراقية، وأخرياً األزمة 

املتصاعدة بني طهران واملجتمع الدويل بش��أن الربنامج 

الن��ووي اإلي��راين، وهي أزمة ميك��ن أن تنزلق إىل دائرة 

الخطر فيام لو نفذت إرسائيل تهديداتها بشأن استهداف 

املنشآت النووية اإليرانية عسكرياً، ولو نظرنا إىل مجمل 

هذه املشاهد املرتبكة يف ضوء موقف اإلدارة األمريكية، 

التي تبدو حذرة يف تحركاتها الخارجية بس��بب الحملة 

االنتخابية وحت��ى تنصيب الرئي��س األمرييك املقبل يف 

يناير 2013،  يبدو التنس��يق ب��ني دول مجلس التعاون 

وتركي��ا مس��ألة حيوية خ��الل املدى املنظ��ور لضامن 

الس��يطرة عىل ب��ؤر التوتر وتف��ادي أي مهددات لألمن 

واالستقرار اإلقليمي.

واملؤكد أن األزمة الس��ورية ليس��ت بالس��هولة التي 

يتخيلها البعض، فاملش��هد الس��وري يخفي ورائه معامل 

أح��د أكرث رصاع��ات القوة تعقي��داً وتقلب��اً وأهمية يف 

تاري��خ الرشق األوس��ط ، حيث يجمع الخ��رباء عىل أن 

أحد أخطر جوانب األزمة هي املواجهة الطائفية، حيث 

يعتقد أن ه��ذه األزمة قد عجلت مبج��يء اختبار قوة 

حاسم بني السنة والشيعة، وبني تركيا وإيران، كام أثارت 

أزمة وجودية بالنسبة للفلسطينيني واألكراد والحكومة 

الش��يعية يف الع��راق، ويف هذا اإلطار تق��ف تركيا منذ 

بداي��ات األزمة داعمة بق��وة لالحتجاج��ات املناهضة 

للنظام الس��وري رافضة مامرسات هذا النظام وعمليات 

القتل املمنهجة التي تق��وم بها قواته يف مختلف املدن 

الس��ورية، عىل خ��الف موقف إيران الت��ي تدعم نظام 

األسد بقوة، وقد أرسلت أسلحة ومستشارين إىل سوريا 

وحاول��ت أن تضغط عىل املاليك ليفتح ممراً عرب العراق 

لنق��ل املزيد م��ن الدعم املادي، ولكن تكمن املش��كلة 

بالنسبة لكل من دول مجلس التعاون وتركيا  يف أن رحيل 

األس��د قد ال يأيت قريباً، ويف حال امتد الرصاع واندلعت 

حرب أهلية س��ورية وأخذت يف االتساع واالنتشار فقد 

تس��فر عن عواقب خارج نطاق سيطرة مجلس األمن ما 

يؤكد أهمية التنس��يق الخليجي � الرتيك من أجل تجاوز 

إشكاليات هذه املرحلة الصعبة يف تاريخ املنطقة.

تركيا وتسويق "النموذج"
كان الفت��اً للمراقبني اس��تقبال الرئيس ال��رتيك عبد الله 

جول  أثناء زيارته للقاهرة يف مارس 2011  أكرث من 20 

ش��اباً وشابة من ش��باب الثورة املرصية، وأعلن الجانب 

ال��رتيك وقتذاك أن  جول يقدم لجمي��ع إطراف التحول 

الس��يايس املش��ورة الرصينة بدءاً من القادة العسكريني 

الذين يرشفون عىل انتقال مرص إىل دميقراطية دستورية 

وحتى الرؤس��اء املحتملني وقيادات الحركات السياسية 

الرئيس��ية كلها فضالً عن املثقف��ني والكتاب، وقال جول 

وه��و أول رئيس دولة يزور مرص عق��ب تنحي الرئيس 

الس��ابق  حس��ني مبارك يف 11 فرباي��ر 2011، متحدثاً 

للصحفي��ني يف طريق عودته إىل اس��طنبول أن املرصيني 

الذي��ن التقى بهم عربوا عن إعجابه��م مبا حققه حزب 

العدال��ة والتنمية الرتيك، وقال جول إنهم قالوا له "تركيا 

منوذج لن��ا، أنتم مس��لمون ودميقراطي��ون وعلامنيون 

واقتصادك��م تقدم��ي وبالتايل هذا من��وذج لنا"، ونقلت 

وكاالت اإلنب��اء العاملي��ة عن  مس��اعد لج��ول قوله أن 

طنطاوي اختتم االجتامع الذي امتد لثالث س��اعات مع 

الرئيس الرتيك قائالً أن التجرب��ة الرتكية هي األقرب لنا، 

وهي مثال نستطيع االس��تفادة منه فعالً، وحني اجتمع 

جول مع قيادات وش��بان ينتمون لتيارات إسالمية  قيل 

انه الحظ انخراطهم يف التيار الس��يايس الس��ائد تاركني 

وراءه��م العقيدة، ولدى س��ؤاله إن كان��ت الحرية قد 

تش��جع القوى املتشددة أجاب جول "أنا قلت ال تقلقوا 

به��ذا الش��أن، الدميقراطية تعيد تش��كيل كل الحركات 

املتشددة، أنا مقتنع بهذا فعالً".

عوامل تراجع إيرانية 
هن��اك العديد من العوامل التي تصب يف س��لة تراجع 

ال��دور اإليراين إقليمياً ملصلحة النفوذ الرتيك، بعض هذه 

العوامل داخيل واآلخ��ر خارجي، ففي داخل إيران فقد 

النظام الس��يايس الثقة ل��دى رشيحة كبرية من مواطنيه 

بسبب فضائح الفس��اد واإلخفاق يف رفع مستوى حياة 

سفينة إيرانية حربية
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املواطن��ني رغم ارتفاع س��عر النفط، ما جعل البس��طاء 

مبع��زل عن حصد مث��ار العوائد النفطي��ة، يف بلد يحتل 

موقعاً متقدماً عىل خارطة اإلنتاج النفطي العاملي. 

واتجهت أصابع االتهام بالفس��اد يف اآلونة األخرية إىل 

شخصيات مقربة من دوائر الرئيس نجاد، وتتحدث هذه 

االتهامات عن إج��اميل مبلغ 2.6 مليار دوالر تم اللعب 

به واالس��تيالء عليه من قبل أشخاص قام بعضهم بدعم 

حملة أحمدي نجاد يف االنتخابات الرئاس��ية عام 2009،  

م��ن ناحية أخرى توج��د خالفات بني الرئي��س اإليراين 

أحمدي نجاد واملرش��د األعىل للنظام عيل خامنئي، عىل 

س��بيل املثال كان أحمدي نجاد قد عنّي حيدر مصلحي 

كوزي��ر للمخابرات، ولكنه أراد فيام بعد إقالته من هذا 

املنص��ب إال أن خامنئي اس��تخدم ح��ق الفيتو بصفته 

القائ��د األعىل للثورة ومنع ه��ذه اإلقالة، كانت النتيجة 

أن أحمدي نجاد اضط��ر إىل ابتالع الهزمية والتخيل عن 

خططه بوضع صهره رحيم مش��ايئ يف هذا املنصب، كام 

يش��ري محلل��ون إىل أن الثنايئ  نجاد � مش��ايئ قد تحول 

إىل تح��ٍد للنظام االس��المي اإليراين ألنه��ام يعتمدان يف 

سياس��تهام عىل القومية الفارس��ية أكرث من اعتامدهام 

عىل الدين، ومن ناحية أخرى ميلك هذا الثنايئ تفس��رياً 

للش��يعية يجعل من "والية الفقي��ه" أي منصب الزعيم 

الروحي للث��ورة بال أحقية وب��دون رضورة، خاصة وأن 

مشايئ يعترب نفسه األحق بقيادة العلامء.  

خارجياً تبدو إيران س��ائرة عىل طريق فقدان الدولة 

العربي��ة الوحيدة الحليفة لها، يف ظ��ل تزايد احتامالت 

س��قوط نظام األس��د، إضافة إىل أنه��ا تتعرض لضغوط 

دولية قوية بسبب طموحاتها النووية وشكوك املجتمع 

ال��دويل يف نواياها التي تس��تهدف "عس��كرة" خططها 

النووي��ة القامئ��ة،  ويضاف إىل ذلك فق��دان إيران دور 

"املُله��م" الذي كانت تطمح إلي��ه عقب اندالع إحداث 

"الربيع الع��ريب" ملصلحة تركيا، وما يرتب��ط بذلك أيضاً 

م��ن فقدان عالقات التحالف مع حركات مقاومة عربية 

كان��ت تضيف بعض��اً من الرصيد الش��عبي يف الس��لة 

اإليرانية مثل حركة حامس الفلسطينية، وصعود تيارات 

إس��المية مناوئة للنفوذ اإليراين إقليمياً، خصوصاً التيار 

الس��لفي يف مرص الذي يرفض قطعياً استئناف العالقات 

بني القاهرة وطهران بسبب ما يعتربه سعياً إيرانياً لنرش 

املذهب الش��يعي يف الدول العربية واإلسالمية، كام أن 

حركة "اإلخوان املسلمني" التي احتلت موقع الصدارة يف 

املشهد االنتخايب يف دول "الربيع العريب" ال تبدي اندفاعاً 

يف فت��ح قنوات االتصال مع طهران، وتتحفظ يف عالقاتها 

مع إيران ملصلحة ميل ملحوظ نحو التواصل مع الدوائر 

الغربي��ة، عالوة ع��ىل أن "إخوان س��وريا" يلعبون دوراً 

بارزاً يف مواجهة مامرس��ات نظام بشار األسد، ما يجعل 

من الصعوب��ة مبكان عىل أي تيار أخواين آخر يف أي من 

دول املنطقة الحديث عن بناء عالقات مع إيران، بدليل 

أن حركة حامس الت��ي كانت تنظر إىل طهران باعتبارها 

حاضنة سياس��ية لها مل تع��د تنظر ب��ذات الدرجة من 

األهمية إىل هذه العالقات، وباتت تعيد النظر يف إعادة 

هيكلة عالقاتها اإلقليمية.

ويعتقد خ��رباء أن التعاطي اإليراين مع الربيع العريب 

يقف وراء القلق الذي انتاب التيارات السياسية العربية 

الجدي��دة حيال إي��ران، حيث بادرت إيران عىل لس��ان 

مرشدها األعىل غري مرة إىل تفسري االحتجاجات الشعبية 

التي أطاحت بنظامي مبارك وابن عيل باعتبارها امتداداً 

للثورة اإلس��المية اإليرانية 1979، م��ا أثار الفزع يف كل 

م��ن القاهرة وتونس خش��ية ربط التح��والت الحاصلة 

يف الدولت��ني بإي��ران، م��ا ينطوي عليه ه��ذا الربط من 

إشكاليات داخلية عىل املس��تويني العقائدي والسيايس، 

ناهي��ك عن موقف املجتمع الدويل الذي ينظر إىل نظام 

الحكم اإليراين بارتياب.

واملؤكد أن موقف النظام اإليراين الداعم ملامرس��ات 

بش��ار األسد ضد الش��عب الس��وري، قد وضع املسامر 

األخري يف نعش التعاطف العريب اإلقليمي مع سياس��ات 

النظ��ام اإلي��راين، الذي كان ينظر إلي��ه قبل نحو عامني 

باعتباره رمزاً للمقاومة والصم��ود يف مواجهة الضغوط 

األمريكية، ولكن متس��ك إيران بحليفها السوري ودعمه 

عس��كرياً ولوجس��تياً للقضاء عىل احتجاجات شعبه قد 

وجه��ت رضبة قاصم��ة ألي مح��اوالت للرتويج للنظام 

اإليراين لدى الشعوب السنية العربية.

املتغري األمرييك
يلع��ب املوقف األمرييك حيال كل من إيران وتركيا دوراً 

أساس��ياً يف بن��اء معادلة جديدة للق��وة مبنطقة الرشق 

األوس��ط يف ظل احت��امالت انكفاء ق��وى تقليدية مثل 

مرص وسوريا، وانشغالهام بالداخل خالل املدى املنظور 

عىل أق��ل التقديرات، ويف هذا اإلط��ار ميكن القول بأن 

املتغري األمرييك س��ريجح كف��ة تركيا يف لعب��ة التنافس 

اإلقليمي مع إيران، ألسباب واعتبارات عدة يف مقدمتها 

أن  م��كان تركيا عضو حلف األطليس وموقعها الجغرايف 

االس��رتاتيجي عىل مضيق البوس��فور الحيوي، فضالً عن 

عالقاتها مع إرسائيل بغض النظ��ر عن التوترات القامئة 

حالياً، ورغبة الجانب األمرييك يف نرش النموذج اإلسالمي 

الرتيك، باعتباره الضامن األسايس للجم أي توجهات دينية 

متطرف��ة ألنظمة الحكم الجديدة يف دول الربيع العريب، 

أضف إىل القواس��م واالهتاممات املش��رتكة التي تجمع 

بني أنقرة وواش��نطن بدءاً من الع��راق وامللف النووي 

اإليراين، مروراً بالقضية الفلس��طينية، وأفغانستان وغري 

ذلك.

آفاق مستقبلية
تؤكد الش��واهد كافة أن العالقات ب��ني تركيا وإيران قد 

بات��ت ع��ىل املحك، وبات م��ن الصعب ع��ىل الجانبني 

تج��اوز الخ��الف الحاد ح��ول املصالح، خصوص��اً يف ما 

يتعلق بتطورات األزمة يف س��وريا، حيث بات الجانبان 

بالفع��ل عىل طريف نقي��ض، يف الوقت ال��ذي ظهر فيه 

قرار تركيا باس��تضافة الدرع الصاروخي لحلف ش��امل 

الناتو عىل أنه نقطة خالف مركزية أخرى بصعب القفز 

عليها تحليلياً؛ ومع ذل��ك يبقى من الصعب القطع بأن 

ه��ذه التقاطعات يف املصالح س��تقود حتامً إىل مواجهة 

أو تده��ور ح��اد يف العالقات الرتكي��ة � اإليرانية، بل إن 

فه��م هذه العالق��ات املعقدة من واقع ه��ذه املقاربة 

قد يؤدي إىل س��وء فهم ويفرز اس��تنتاجات غري واقعية 

باملرة، وب��دالً من ذلك ميكن القول بأن مس��ار امللفات 

الخالفي��ة ب��ني أنقرة وطه��ران، هو املوج��ه لدفة هذه 

العالقات، فشبكة العالقات بني الجانبني واسعة ومعقدة 

وال تقترص عىل س��وريا، بل وفيها م��ن املصالح بقدر ما 

فيها م��ن عوامل التنافس وال��رصاع، إذ من الصعب أن 

تضحي طه��ران بعالقاتها م��ع أنقرة، الس��يام يف اآلونة 

الراهنة حي��ث يلعب موقف تركيا الرافض لرضب إيران 

ع��ىل خلفية طموحاته��ا النووي��ة دوراً يصعب التقليل 

من��ه ضمن حس��ابات املجتمع الدويل، ع��الوة عىل أن 

الرصاعات الطائفية بني تركيا الس��نية وإيران الش��يعية 

ميك��ن تأجيلها ملصلحة اعتب��ارات أخرى تحظى بأولوية 

يف الوقت الراهن بالنس��بة لكال البلدين، ومع ذلك فإن 

ذلك كله ال يعني أن تركيا س��تكون س��عيدة وهي ترى 

إيران يف طريقها المتالك الس��الح النووي، فاملس��ؤولون 

األتراك أعلنوا عن موقفه��م يف هذا الخصوص بوضوح، 

وهو أن امتالك إيران لقنبلة نووية يش��كل تهديداً عىل 

أمن بالدهم وع��ىل أمن املنطقة بالكام��ل، ولكن تركيا 

تتعاط��ي مع امللف النووي اإليراين وفق رؤية قامئة عىل 

استبعاد املتغري العس��كري، وتتالقى يف الوقت ذاته مع 

رؤية املجتمع الدويل الرامية إىل إقناع إيران بالكش��ف 

عن حقيقة نواياها النووية •

املصادر:

  كتاب "الجمهورية الرتكية الجديدة"، املؤلف 

جراهام فولر 2009.

 كتاب: إعادة طرح مستقبل كل من إيران وتركيا 

وأمريكا للمؤلف ستيفن كينزر.

صحيفتي نيويورك تاميز وواشنطن بوست، مقاالت 

منشورة. 

 شبكة يب يب يس، تقارير منشورة عن األحداث يف 

سوريا.

 صحيفة "انرتناشونال هريالد تربيون"، تحليل 

للباحث األمرييك الزميل يف معهد واشنطن لسياسات 

الرشق األدىن سونر كاغابايت بعنوان الرصاع املقبل: تركيا 

ضد إيران.

مجلة فورين أفريز األمريكية، مقاالت وتقارير 

منشورة.

 مجلة ذا دبلومات األمريكية، مقاالت منشورة.

مجلة ذا دبلومات األمريكية، مقاالت منشورة.

53 |  أبريل 2012 |  العدد 483  |



جملـــس التعـاون اخلليجــــــــي مــــــــــــــــن التعــاون إلـى االحتـــاد
الصيغــة االحتاديــة حتصيــن وضمانــة لألمــن اخلليجــي

أطلق العاهل السعودي 

يف شهر فرباير 2012 خالل 

القمة الـ 32 لدول مجلس 

التعاون التي عقدت يف 

الرياض دعوته لالنتقال من 

مرحلة التعاون إىل مرحلة 

االتحاد لتشكل دول املجلس 

كياناً واحداً، وقد تم تكليف 

الهيئة االستشارية للمجلس 

األعىل ملجلس التعاون 

الخليجي بدراسة هذه 

الدعوة واستطالع وتقييم 

واستعراض تجارب االتحاد 

الفدرايل والكونفدرايل، 

وأسباب وظروف الدعوة 

لالتحاد  وما هي الصيغ 

املالمئة للحالة الخليجية. 

إعداد: 
د.صالــح الفـــي 
املعايطــة

باحث وحملل يف 
القضايا اإلقليمية 

54

استراتيجيات

|  العدد 483  |  أبريل 2012  |



جملـــس التعـاون اخلليجــــــــي مــــــــــــــــن التعــاون إلـى االحتـــاد
الصيغــة االحتاديــة حتصيــن وضمانــة لألمــن اخلليجــي

مجلس التعاون األكرث ثباتاً ومتاسكاً بفضل حكمة القيادات السياسية واإلدارة الناجحة
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يف ظل متغريات البيئة اإلس��راتيجية الس��ائدة، ورسعة 

املتغ��ريات واألحداث فإن دول الخليج العريب تعترب أكرث 

دول اإلقليم أمناً واستقراراً، وأفضل اقتصاداً، وقد حظي 

حكامها مبحبة ش��عوبهم ألنه��م األقرب إىل نبض الناس، 

واألكرث ش��عوراً مبعاناته��م والذين يعمل��ون عىل تأمني 

الحياة الكرمية ملواطنيهم وللمقيمني عىل أراضيها.

 م��ن هنا أق��ول إن دول الخليج العريب تجد نفس��ها 

مطالب��ة بحكم إمكانياتها وقدراته��ا )وطنياً وقومياً( أن 

تسد الفراغ األمني واالقتصادي والسيايس العريب الناشئ 

م��ن ثورات الربيع العريب، ويعترب هذا الدور مس��ؤولية 

قومية وتاريخي��ة لدول الخليج لحامي��ة األمن الوطني 

الخليجي والعريب مع��اً للحفاظ عىل املصالح العربية يف 

مواجهة الرياح العاتية التي تعصف باملنطقة، إضافة إىل 

تحصني الداخل العريب من التدخالت الخارجية يف شؤون 

املنطقة، وهذا التح��رك الجامعي لدول الخليج العربية 

ظهر بش��كل إيجايب بإرس��ال ق��وات درع الجزيرة حني 

إستشعرت املنظومة الخليجية تعاظم املخاطر املحدقة 

مبملكة البحرين تنفيذاً التفاقية الدفاع املشرك وانطالقاً 

من مبدأ أن األمن الخليجي كل ال يتجزأ.

ع��ىل الجانب اآلخر كان التح��رك الخليجي يف اليمن 

إليج��اد مخرج آم��ن يحقق االس��تقرار واألم��ن للناس 

وحياته��م  والعمل عىل إنجاح املب��ادرة الخليجية التي 

وصل��ت يف نهايته��ا إىل تحقيق الهدف املنش��ود، وهو 

انتقال السلطة بشكل س��لمي، ويف نفس الوقت تعمل 

دول الخليج العريب عىل تأمني الحامية للشعب السوري 

وإيص��ال املعون��ات اإلنس��انية ك��ام فعل��ت يف الحالة 

التونسية واملرصية والليبية من خالل تقديم املساعدات 

اإلنسانية ومعالجة الجرحى واملرىض.

أعتق��د أن ه��ذا ه��و زم��ن دول مجل��س التعاون 

الخليج��ي )أمن��اً ومتاس��كاً واس��تقراراً( الذي س��ينتقل 

م��ن الصيغ��ة التعاوني��ة اىل صيغة أخرى أق��وى وأكرث 

فاعلي��ة وهي الصيغ��ة االتحادية، والتي س��تكون فيها 

دول الخلي��ج الع��ريب ذات وزن إقليم��ي ودويل أثقل، 

وس��يكون لها دور إقليمي فاع��ل يف مواجهة التحديات 

واملخاطر والتدخالت الخارجية الهادفة لتأجيج الطائفية 

وتوظيفها لخدمة األجندة الخارجية وإضعاف النس��يج 

االجتامعي الخليجي.

دول مجلس التع��اون الخليجي له��ا تاريخ وحضور 

وإنجاز، فأهل الخليج امتدت أرشعتهم ومخرت سفنهم 

أقايص  عباب البحار قبل أن يعرف فاس��كو ديجاما تلك 

املناطق، وساروا وجاوروا وأبحروا مبشاعرهم تجاه حب 

اآلخرين وتقديم املساعدة لهم، وعرفوا حقوق اإلنسان 

قبل ظه��ور املنظ��امت والهيئات التي تن��ادي بحقوق 

اإلنس��ان وتحت مس��ميات وأجندة متباينة، واس��تطاع 

أهل الخليج أن يبنوا أجياالً كاملة يف مجال التواصل مع 

كل شعوب العامل.

قدرات وإمكانيات
متتلك دول مجل��س التعاون ق��درات وإمكانيات أو ما 

يس��مى )عنارص القوة الوطنية( التي تؤهلها أن تشكل 

إتح��اداً كونفدرالياً قوياً لتحقي��ق تطلعات وطموحات 

شعوب الخليج )املطالب واملصالح الوطنية( وتالياً أهم 

القدرات واإلمكانيات:

- متتل��ك دول مجل��س التع��اون موقعاً اس��راتيجياً، 

وتعي��ش حالة أمن واس��تقرار ممي��زة متكنها من طرح 

مبادرات التوافق وحل النزاعات.

- دول مجل��س التعاون قادرة عىل الخروج من الحيز 

الجغرايف إىل ما هو أبعد إقليمياً ودولياً من خالل البيئة 

جملس التعاون

منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل 
عىل الخليج العريب هي اإلمارات والبحرين والسعودية 
وســلطنة عامن وقطر والكويت، ويعد كل من العراق 
باعتباره دولــة عربية مطلة عىل الخليج العريب واليمن 
)الذي ميثل االمتداد اإلسرتاتيجي لدول مجلس التعاون 
الخليجي( حيــث ميتلك كل من العراق واليمن عضوية 

بعض لجان املجلس كالرياضية والصحية والثقافية.
تأســس املجلس يف 25 مايو 1981 باالجتامع املنعقد يف 
أبوظبي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وكان كل من 
املغفور لهام بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
والشيخ جابر األحمد الصباح من أصحاب فكرة إنشائه. 
يتــوىل األمانة العامة للمجلس حالًيــا عبد اللطيف بن 

راشد الزياين، ويتخذ املجلس من الرياض مقراً له.

اإلتحاد الجمريك والسوق املشرتكة أحد إنجازات مجلس التعاون

متتلك دول 
جملس التعاون 
قدرات وإمكانيات 

أو ما يسمى 
تؤهلها أن تشكل 
إحتادًا كونفدراليًا 

قويًا

حتتل الدول 
اخلليجية 

مراكز متقدمة 
يف مؤشرات 

حتسني بيئة 
االستثمار واحلرية 

االقتصادية
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االستثامرية اآلمنة.

- تبل��غ مس��احة دول مجل��س التع��اون 2.1 مليون 

كل��م2، أي ما يعادل 15 % من مس��احة الوطن العريب، 

إضافة إىل موارد طبيعية هائلة.

- يبل��غ عدد س��كان دول مجلس التع��اون نحو 27 

مليون نسمة )بدون املقيمني( وحوايل 43 مليون نسمة 

مع )املقيمني والوافدين( ومعدل منو س��كاين عايل يصل 

إىل 4,4 %، وهناك تباين بني املس��احة والس��كان أي أن 

الكثافة الس��كانية قليلة نس��بياً، وتتميز بتنوع مناخي 

يساعد عىل التكامل الزراعي والغذايئ.

- يبلغ الناتج القومي اإلجاميل لدول الخليج مجتمعة 

حوايل 900 مليار دوالر سنوياً، ويبلغ معدل دخل الفرد 

حوايل 21 ألف دوالر سنوياً.

- يبل��غ النات��ج النفطي ل��دول مجل��س التعاون 16 

مليون برميل يف اليوم. 

- يصل االحتياط النفطي لدول الخليج اىل 500 مليار 

برميل، أي ما نسبته 41 % من االحتياط العاملي.

- يصل احتياط الغاز ل��دول مجلس التعاون إىل أكرث 

من 42 ألف مليارم3 أي ما نس��بته 45 % من االحتياط 

العاملي للغاز.

مكونات مجلس التعاون الخليجي
يتكون مجلس التعاون من الهياكل التنظيمية التالية:

املجلــس األعىل: ويتكون من زعامء ورؤس��اء الدول 

الست وتكون الرئاسة دورية.

املجلس الوزاري: ويتكون من وزراء الخارجية للدول 

األعضاء أو من ينوب عنهم.

األمانــة العامة: وه��ي الجهاز املس��ؤول عن العمل 

اإلداري والفني واملتابعة والتنسيق الداخيل والخارجي.

هيئة تسوية النزاعات: تشكل من غري أطراف النزاع 

وال يقل عددها عن 3 أعضاء ودورها الوساطة وتقريب 

وجه��ات النظر واحت��واء األزمات وحله��ا داخل البيت 

الخليجي.

تحديات
تواجه املنطقة بش��كل عام ومنه��ا دول مجلس تعاون 

الخليج العريب تحديات وصعوبات ومنها:

متغ��ريات وتداعي��ات ث��ورات الربيع الع��ريب وتقاطع 

املصال��ح واألهداف وغياب أنظم��ة االعتدال واملامنعة، 

وتحدي��ات الطائفية واإليدولوجي��ات املختلفة والعنف 

والتطرف.

تداعيات املل��ف العراقي بعد االنس��حاب األمرييك 

وتداعيات امللف النووي اإليراين ودور مجموعة )5+1(.

بع��ض دول الج��وار الجغ��رايف ل��دول الخليج تعاين 

م��ن عجز مايل ومديونية عالية، ومن ش��ح املوارد أيضاً، 

وظهور ما يس��مى بال��دول املتهالك��ة واملثقلة بالديون 

والفس��اد والراجع االقتصادي، وهذا ما يش��كل عوامل 

ضغط عىل دول مجلس التعاون الخليجي.

األبعاد واملؤرشات اإلسرتاتيجية
لالتحاد الخليجي أبعاد ومؤرشات إس��راتيجية نوجزها 

يف التايل:

األبعاد االقتصادية
تحت��ل دول مجل��س التع��اون الخليجي حالي��اً مراكز 

متقدم��ة يف مؤرشات تحس��ني بيئة االس��تثامر والحرية 

االقتصادية والتنافس��ية العاملي��ة، فتحتل دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة املرتبة ال��� 25 عاملياً، وت��أيت بعدها 

الس��عودية باملرتبة ال� 27 يف مجال االستثامر والتجارة، 

وه��ذا يقودنا إىل القول وبلغة األرقام أن الناتج القومي 

اإلج��اميل الخليجي س��يكون بح��دود 3 تريليون دوالر 

س��نوياً، األمر الذي س��يدفع به��ذا النات��ج إىل أن يقفز 

باالقتص��اد الخليج��ي اىل املرتب��ة ال� 16 عاملي��اً ومبرتبة 

واح��دة بعد االقتصاد الكندي. ه��ذه الكتلة االقتصادية 

املتكاملة سيكون لها إنعكاس إيجايب عىل األمن الوطني 

الش��امل لدول االتحاد مس��تقبالً، وفيام يتعلق بنصيب 

الفرد الخليجي من الناتج فسريتفع إىل 4 أضعاف، وهذه 

الكتلة االقتصادية املتوقعة س��تكون األوىل من نوعها يف 

الرشق األوسط حيث س��تتفوق عىل تركيا مبرتني، وعىل 

إيران بحوايل 5 مرات، وهذا اليأيت إال من خالل التوظيف 

الصحيح للم��وارد البرشية لدول الخليج بعد أن توفرت 

القوة االقتصادية ومستلزمات التكنولوجيا الحديثة التي 

يشهد العامل تفاعالتها اآلن.

األبعاد السياسية
هذه الكتلة االقتصادية إذا ما قدر لها النجاح وترجمت 

اىل قوة وطنية خليجية بكل أبعادها، ستنعكس وترجم 

عىل شكل دور س��يايس إقليمي يف املنطقة، فلن يكتب 

النج��اح ألي ق��رارات عاملي��ة أو إقليمية تتخذ بش��أن 

املنطق��ة دون أن مت��ر تلك القرارات باملطبخ الس��يايس 

الخليجي، ألن الدور السيايس الخليجي املقبل وخصوصاً 

إذا ما اقرن بتخطيط اس��راتيجي رصني، سيجعل العامل 

الع��ريب كله ملتفاً حول االتح��اد الخليجي، وهذه القوة 

الخليجية س��تكون عام��الً مهامً يف رجح��ان كفة توازن 

الق��وى اإلقليمي��ة إذا كان��ت الق��وة الخليجي��ة بحكم 

أهميتها الجيواس��راتيجة ق��ادرة أن تتحكم يف 3 أحزمة 

جيوبوليتيكية مهمة يف املنطقة وهي:

- الحزام الفضايئ اإلقليمي: وهذا يتطلب جهداً وطنياً 

وقاع��دة علمية صناعي��ة متقدمة وامت��الك تكنولوجيا 

الفضاء وتعاون إقليمي ودويل يف مجال اتصاالت الفضاء.

- الحزام البحري اإلقليمي: وهذا يتطلب ربط البحر 

األحم��ر والبحر األبيض املتوس��ط مبي��اه الخليج العريب 

وبحر العرب وصوالً إىل املحيط الهندي.

- الحزام الربي اإلقليمي: هذا الحزام سيخلق لالتحاد 

الخليجي مساحة شاسعة من مجال الحركة اإلسراتيجية 

للسياس��ات الدفاعية الربية وس��يخلق مجاالً برياً أوسع 

للقدرات العسكرية الخليجية.

األبعاد األمنية 
تعيش دول الخليج العريب أمناً واستقراراً اجتامعياً متميزاً 

مقارنة مع باق��ي دول اإلقليم، وتعترب هذه النعمة هي 

حجر األساس لالستقرار االقتصادي ألي دولة، لقد نجحت 

املؤسس��ات األمنية لدول الخليج يف خلق ثقافات أمنية 

ومنظوم��ات قيمية داعمة لألمن الوطني يف املجتمعات 

الخليجية وخصوص��اً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ويف حالة قيام االتحاد الخليجي فإن املؤسس��ات األمنية 

قوات درع الجزيرة خالل تحركها إىل البحرين للمشاركة يف حفظ األمن والنظام يف اململكة
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مدع��وة لتطبيق سياس��ة التكامل والتناغم والتنس��يق 

والتعاون مع املواطن الخليجي لخلق حالة من التقارب 

الروحي والحس الوطني املتبادل.

دور االتحاد يف تعزيز منظومة األمن الوطني
هن��اك تصورات واقراحات ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار 

يف حالة قيام وتأسيس االتحاد ومنها:

- إعادة هيكلة املؤسسات األمنية الخليجية من خالل 

دمج اإلدارات وتبادل الخربات واستحداث تقنيات أمنية 

جديدة لدعم التنمية إنطالقاً من القاعدة التي تقول )ال 

تنمية بدون أمن وال أمن بدون تنمية(.

- اشتقاق االس��راتيجيات املناسبة )أمنية، اقتصادية، 

سياسية، اجتامعية، دبلوماس��ية، بيئية....الخ(  ملواجهة 

التحديات القامئة والقادمة.

- اس��تحداث مناه��ج تعليمي��ة وأكادميي��ة وثقافية 

يف االتح��اد الخليج��ي ترك��ز عىل ترس��يخ مفهوم األمن 

يف املجتم��ع والثقاف��ة االس��راتيجية ببعديه��ا )التفكري 

االس��راتيجي، والتخطيط االس��راتيجي( فهذه الثقافات 

األمنية املتنوعة ستخلق وعياً جامهريياً مبستوى الجهود 

التي تبذلها املؤسس��ات األمنية يف س��بيل تحقيق األمن 

واالستقرار.

- تعزيز تفاعالت مؤسسات املجتمع املدين مع أجهزة 

الرشطة وأجهزة األمن الوطني األخرى من خالل لقاءت 

دورية للوق��وف ع��ىل احتياجات ومطال��ب املواطنني 

مبارشة واالس��تامع إىل مقرحات املواطنني ألن األمن هو 

مسؤولية الجميع )أفراداً ومؤسسات وسلطة(.

االستنتاجات والتحليل
لقد تغ��ريت قواعد اللعبة وتغريت الظ��روف والبد من 

إغتنام متغريات التاري��خ والجغرافيا التي مير بها العامل، 

والب��د ل��دول الخليج أن تق��وم باالعتامد ع��ىل النفس 

وحامي��ة مصالحها عرب االنتقال إىل صيغة إتحادية قادرة 

عىل الوفاء مبتطلبات املرحلة القادمة، س��واء يف حامية 

املكتس��بات الوطني��ة الخليجية أو لع��ب دور إقليمي 

فاعل مب��وازاة األدوار اإلقليمية األخ��رى، كالدور الريك 

واإليراين واألورويب واألمرييك.

إن الصيغة االتحادية س��تكون باإلضافة إىل ما س��بق 

ه��ي الصيغة القادرة ع��ىل ردع التهدي��دات والعدوان 

الخارجي، ك��ام أنها الكفيلة بتحويل املنظومة الخليجية 

للعم��ل عىل تحص��ني األمن الوطن��ي الخليجي وضامن 

األم��ن اإلقليم��ي، وه��ذا ال ي��أيت إال من خ��الل العمل 

املشرك للوصول إىل إتحاد خليجي فاعل.

االتح��اد املنتظر س��يتيح لدول الخلي��ج القدرة عىل 

التعامل مع التحديات الجامعية بإس��راتيجية واحدة يف 

الش��ؤون األمنية والدفاعية والخارجي��ة والنفطية وأمن 

الطاق��ة، وذل��ك ألن تحدي��ات املرحلة تقت��ي تعامل 

دول مجل��س التعاون الخليجي م��ع التكتالت اإلقليمية 

والدولي��ة ككتلة واحدة وليس كل دولة عىل حدة ومن 

كونفدرالي��ة خليجية متع��ددة إىل كونفدرالية خليجية 

صلبة وواحدة.

دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات كثرية 

وعىل رأسها واقع عريب وإقليمي متحرك ومشهد سيايس 

مرتبك من عراق يتش��كل عىل خطوط صدع وتداعيات 

غامضة بعد االنس��حاب األمرييك من العراق، وإيران يف 

مواجهة املجتمع الدويل وسط سيناريوهات وتهديدات 

بعمل عسكري قد يهدد أمن واستقرار الخليج كله.

تساؤالت
هناك أس��ئلة مطروح��ة بحاجة لإلجاب��ة لضامن نجاح 

مب��ادرة االتحاد ومن هذه األس��ئلة: ه��ل تحظى هذه 

املبادرة بدع��م وتأييد القي��ادات الخليجية؟ هل هناك 

فهم وإملام واضح عىل مس��توى رأي واتجاه الش��عوب؟ 

وهل ستحافظ مبادرة االتحاد عىل سيادة الدول األعضاء 

دون املساس بها؟ ومن سيس��وق ويرشح هذه املبادرة 

لش��عوب الخلي��ج، وهل س��تطرح املبادرة لالس��تفتاء؟ 

وهل ميك��ن األخذ بالنم��وذج األورويب كمثال يحتذى؟ 

وم��ا هي األولوي��ات لالتح��اد القادم، وهل يب��دأ مثالً 

بتوحيد سياسات األمن والدفاع، أم الخارجية والسياسة 

النفطية؟ وما هو ش��كل الهوية وجواز الس��فر ملواطني 

الخليج العريب؟ وما هو ش��كل السوق املشركة والعملة 

املوحدة؟

تطلعات وآمال
أعتق��د أن التطلع إلتحاد خليجي هو جهد طيب ونبيل 

ولكن��ه يبقى تطلع��اً مثالياً ال يأخ��ذ الواقع الحايل بعني 

االعتب��ار، واألفض��ل أن يتم الركي��ز يف املراحل القادمة 

عىل األولويات والرضورات امللحة ويحتاج إىل مزيد من 

الحوارات الوطنية والندوات وورش��ات العمل يف معظم 

دول الخليج.

الخي��ارات املتاح��ة أم��ام صان��ع الق��رار واملخطط 

اإلسراتيجي يف دول الخليج العريب كثرية وميكن أن تأخذ 

أحد األشكال التالية:

- الوحدة: وهذا خيار مستحيل بسبب متغريات البيئة.

- الفدرالية: وهذا خيار صعب لنفس األسباب أعاله.

- التحول االتحادي التدريجي: وهذا هو الخيار املمكن.

الجميع متفق عىل أن الس��يادة الوطنية ليست محل 

نقاش، وأن إتحاداً سياس��ياً غري ممكن، وإذا كان الهدف 

هو تعزيز القوة الدفاعي��ة، فيمكن ملجلس التعاون أن 

يعمل عىل تحويل ق��وات درع الجزيرة إىل )ناتو عريب( 

فرمبا يكون هذا هو التعاون األنس��ب بني دول الخليج 

إىل حني أن تستقر املنطقة.

ختام��اً أق��ول أن مجلس التعاون منذ إنش��ائه حقق 

الكثري من اإلنجازات يف مجاالت التعاون والتنس��يق بني 

الدول األعضاء، كام تبنى الكثري من املبادرات والسياسات 

والترشيع��ات املتوازية، وخلق س��وقاً مش��ركة واتحاداً 

جمركي��اً بني الدول األعض��اء، وهو يس��ري بخطى ثابتة 

نحو مزيد من التكام��ل واالندماج، كام ثبت من خالل 

األزمات التي عرفتها وتعرفها منطقة الرشق األوسط، أن 

مجلس التعاون الخليجي ميلك رؤية مش��ركة حول أكرث 

القضايا إثارة للخالف فيام يعكس حالة انسجام وتناغم 

واستقرار وثبات يف السياس��ات واالسراتيجيات بعد أن 

بقي مجلس التعاون األكرث ثباتاً ومتاس��كاً بفضل حكمة 

القيادات السياسية واإلدارة الناجحة للموارد•

املصادر:

أمن الخليج، دراسة تحليلية، مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث اإلسراتيجية.

نحو صياغة نظرية ألمن دول مجلس التعاون، كامل 

محمد األسطل، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

اإلسراتيجية.

البيئة الطبيعية يف دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية واإلسراتيجية املطلوبة، رضا عبدالجبار 

الشمري، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

اإلسراتيجية.

تعيش دول 
اخلليج العربي 
أمنًا واستقرارًا 

اجتماعيًا متميزًا 
مقارنة مع باقي 

دول اإلقليم
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دروس من فكر زايد الوحدوي 

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

عندما جاءت دعوة العاهل الســعودي امللك عبدالله بن عبدالعزيز يف القمة الخليجية األخرية يف الرياض لتعزيز 

دور مجلــس التعــاون لدول الخليج العربيــة بالتحول به من مرحلة التعاون إىل االتحــاد أعادت تلك الدعوة إىل 

ذاكرتنــا الفكر الذي أصبحنــا يف دولة اإلمارات العربيــة املتحدة نعيش من خالله، وهو الفكــر الوحدوي للوالد 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويا لها من دروس عظيمة يقدمها لنا هذا الفكر الذي ميكن 

أن ينري الطريق أمام الخليجيني يف سريهم نحو االتحاد الخليجي، ولعلنا نستحرض هنا بعضاً منها.

أول الــدروس التي علمتنا إياها مدرســة زايد الوحدوية هي أن الوحدة تتطلــب اإلميان بها والقناعة بحتميتها، 

لقد كان زايد "رحمه الله" مقتنعاً كل االقتناع بأن مصري إمارات ما كان يعرف بالساحل املتصالح أو املتهادن هو يف 

وحدتها، لذلك مل يتواىن عن لعب األدوار التي كان من شأنها إنجاح الوحدة وتعزيزها بني إمارات املنطقة، إن قناعته 

بأهميــة االتحاد هي التي أنجحت الفكرة، حيث أن تلك القناعة جعلته يتبنى الفكرة ويأخذ عىل عاتقه مســؤولية 

تحقيقها عىل أرض الواقع، فمن ينىس زياراته الشــخصية "رحمه الله"، وزيارات مبعوثيه املتكررة إلمارات الســاحل 

ولبعض دول املنطقة من أجل إنجاح فرص االتحاد، فلوال قناعته ما كان ميكن لهذا االتحاد أن يجد النور، فإذا ما أراد 

االتحاد الخليجي النور فإن عليه أوالً وقبل كل يش أن تكون هناك قيادة خليجية مقتنعة كل القناعة بإقامة االتحاد، 

وعليهــا بالتــايل أن تعمل دون كلل أو ملل نحو إنجاحه من خالل الرتويج له بني الدول الخليجية متاماً كام فعل زايد 

"رحمه الله" بخصوص اتحاد اإلمارات العربية املتحدة.

ثاين الدروس التي علمتنا إياها مدرسة زايد الوحدوية هي أن الوحدة ليست شعارات، بل هي مامرسة وتطبيق 

تتطلب التضحيات يف سبيل تحقيق الهدف املرجو، نعم لقد كان زايد منصفاً عندما أراد لالتحاد أن يقوم، فقد عمل 

عــىل تقديم التنازالت لصالح إنجاح االتحــاد، فلم يبخل "رحمه الله" عىل االتحاد بيشء، بل كان مســتعداً لتحمل 

كلفة االتحاد، وكان واضحاً يف جعل مصلحة االتحاد فوق املصالح األخرى، لذلك مل يقف يف وجه مطالب اإلمارات يف 

العديد من األمور التي رأت بأنها رضورية لها، بل لعب زايد "رحمه الله" دور الداعم لقيام االتحاد، وسعى لتحقيق 

التوزيــع املنصف لألدوار بني اإلمارات األعضاء دون أن يكون يف باله أن تســتأثر إمارتــه باملصالح واألدوار، فإذا ما 

أراد االتحــاد الخليجي النجاح فــإن عىل الدول األكرب فيه أن تقدم التضحيات وتتنازل يف العديد من املواقف للدول 

األصغــر، وعليهــا أيضاً أن تقدم الضامنات لتلك الدول بأن دورها محوري يف االتحاد، وأن وجودها جزء أســايس من 

أجل إنجاح االتحاد، متاماً كام فعل زايد "رحمه الله" يف اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وثالــث الــدروس التي علمتنا إياها مدرســة زايد الوحدوية هي أن الوقوف يف وجــه فكرة االتحاد ال تعني عىل 

اإلطالق نهاية الطريق بل هي حافز للســري يف وضع األســس التي ميكن أن تشــجع اآلخرين عىل االنضامم، نعم لقد 

َل - "رحمه  فعلها زايد "رحمه الله" عندما وجد أن فكرة االتحاد كالقارب الذي تتالطمه األمواج يف يوم عاصف، َفَفضَّ

الله" - أخذ زمام املبادرة مع أخيه املغفور الله بإذن الله الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، اللذين نجحا يف زرع 

بذرة االتحاد عندما شــكال االتحاد الثنايئ والذي أصبح النواة التي أتت باآلخرين ملناقشــة فرص انضاممهم لالتحاد، 

فإذا ما أراد االتحاد الخليجي أن يرى النور فعليه أن يكون جاداً يف توجهه، ويبدأ يف وضع اللبنات األوىل لهذا االتحاد 

بني - عىل األقل - من يرغب فيه يف املرحلة الراهنة ويرتك الباب مفتوحاً لآلخرين لالنضامم إليه متى ما رأوا يف ذلك 

مصلحــة لهم، متاماً كام فعل زايد "رحمه الله" مع اتحاد دولة اإلمــارات العربية املتحدة، الذي ما زال بابه مفتوحاً 

لألخوة الخليجيني إذا ما شاءوا االنضامم إليه وفقاً ملادة دستوره األوىل•

59 |  أبريل 2012 |  العدد 482 |



دور القــوات املسلحة يف إدارة األزمـــــــــــــــــــــــات والكـــــــــــوارث
توفر اإلمداد واملساندة والبحث واإلنقاذ واإلخالء

األزمات والكوارث بأنواعها 

املختلفة، قدمية قدم 

التاريخ، وهي جزء من 

نسيج الحياة اإلنسانية 

يف أي مجتمع، وسمة من 

سامت الحياة املعارصة، 

وقد ازدادت خطورتها يف 

العرص الحايل، الذي يطلق 

عليه البعض أحياناً "عرص 

األزمات والكوارث"، فأصبح 

مصطلح األزمة أو الكارثة 

من املصطلحات الشائعة يف 

لغتنا اليومية.

إعداد: 
عميد )م( علي حلمي 
علواين

 

األزميية تعني تهديييداً خطييراً متوقعاً أو غيير متوقع 

ألهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات األفراد واملنظامت 

والييدول، والتي تحد ميين عملية اتخاذ القييرار، وهي 

موقييف يتضمن قدراً ميين الخطييورة والتهديد وضيق 

الوقت واملفاجأة، ويتطلب اسييتخدام أسيياليب إدارية 

مبتكرة ورسيعة إلعادة التوازن، وغالباً ما تتزامن األزمة 

مع عنيير املفاجأة، مام يتطلب مهييارة عالية إلدارتها 

والتصييدي لها، ومن سييامت األزمة فقييدان أو ضعف 

السيطرة عىل األحداث، وضغط عامل الوقت، والشعور 

بالضبابييية واالضطراب، ونقييص املعلومييات والتعقد 

والتشابك يف األمور أثناء حدوثها.

أما الكارثة فهي حدث يسييبب دماراً واسعاً ومعاناة 

عميقة، وقييد تعددت تعريفاتها ميين قبل العديد من 

الكتاب والباحثني، وكذلك املؤسسات الدولية ومنظامت 

االغاثة، ويتضح من استعراض هذه التعريفات أن هناك 

عنارص مشرتكة تشكل يف مجموعها مالمح الكارثة، ومن 

هييذه العنارص: فجائية الحدوث، وأنها تحدث خسييائر 

كبرة يف األرواح واملمتلكات، والكارثة قد تكون طبيعية، 

وقد تكون بفعل اإلنسييان، عمييداً أو إهامالً، وتتطلب 

الكارثة دعامً وطنياً وإقليمياً، وأحياناً مساعدات دولية.

 Crisis ورغم أهمية علم إدارة األزمييات والكوارث

مل  الباحثييني  أن  إال   and Disaster Management

ينتبهييوا إىل أهمية هييذا الحقل املعييريف إال يف العر 

الحديث كأسلوب للتكيف مع املتغرات املفاجئة وغر 

القابلة للتوقع املسييبق، حيث ميثل هذا العلم العملية 

اإلدارية املستمرة التي تهتم بالتنبؤ باألزمات والكوارث 

املحتملة عن طريق االستشعار، ورصد املتغرات البيئية 

الداخلييية أو الخارجييية، املولييدة لها، وتعبئيية املوارد 

واالمكانييات املتاحة ملنع أو اإلعداد للتعامل معها بأكرب 

قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، ومبا يحقق أقل قدر 

ممكن من األرضار، مع ضامن العودة لألوضاع الطبيعية 

يف أرسع وقييت وبأقل تكلفيية ممكنة، وأخراً دراسيية 

أسباب األزمة أو الكارثة الستخالص النتائج ملنع حدوثها 

أو تحسني طرق التعامل معها مستقبالً.

وللقوات املسييلحة دور فاعل يف التعامل مع سلسلة 

عريضة من األزمييات والكوارث، خصوصيياً يف الحاالت 

التي ينجم عنها تدهور يف األوضاع، ويف سيييناريوهات 

أخرى كثرة، حتى ولو كانت من الفئة التي تنطوي عىل 

قييدر محدود من املخاطرة، فإن القوات املسييلحة هي 

التي توفر املحيط األمني األسايس الالزم إلطالق سلسلة 
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واسييعة من املبييادرات، حيث متتلك القوات املسييلحة 

عديداً من القدرات واملهييارات التي متكنها من الوجود 

والسيييطرة عىل األوضاع، والتعامل معها بأقىص رسعة، 

وبشييكل منظم ومنضبط، كل ذلك إضافة إىل ما متتلكه 

القوات املسلحة من مراكز االستشعار عن بعد، وأنظمة 

التحكم واملراقبة، والتي ميكن من خاللها التنبؤ- إىل حد 

ما- بوقوع الكييوارث، أو اتجاه تطورها بعد وقوعها، أو 

إمكانية حدوثها مرة أخرى.

ولقد سييلطت كييوارث وأزمييات السيينوات األخرة 

الضييوء عىل مدى فاعلية دور قدرات عسييكرية معينة 

عندما تجد األجهزة املدنية نفسها عاجزة عن االضطالع 

مبهمة التصدي، ويف هذا اإلطار تقوم القوات املسييلحة 

باتخيياذ اإلجييراءات الالزميية لتنفيييذ دورهييا يف إدارة 

األزمييات والكوارث وفقاً لقرارات القيادات العسييكرية 

العليييا يف الدولة، لضامن التبييادل الرسيع للمعلومات، 

وعمل  التحضرات الالزمة التي تتضمن خطط انتشييار 

واسييتخدام القوات للقيييام باملهام املختلفيية، يف ضوء 

اإلمكانيات والقدرات املتاحة. 

ويف ظروف األزمات والكوارث تتخذ القوات املسلحة 

اإلجراءات املناسبة لتأمني األهداف الحيوية، والجسور، 

واملخزون اإلسييرتاتيجي من مصييادر الغييذاء والطاقة، 

والطرق التي تشكل محاور مهمة وإسرتاتيجية، وتقديم 

الدعم واملسيياندة للدفيياع املدين باإلميييداد، والتموين 

العسييكيري حسييب اإلمكانات املتيرسة، وما تم تنسيق 

التعاون بشييأنه، ويف أعامل اإلنقاذ التي تتطلب معدات 

ثقيلة وآليات، وفرق املهندسني، واألفراد، واملساهمة يف 

نقييل فرق التدخل ومعداتها، بيييراً أو جيواً أو بحراً، إىل 

منطقية الكارثة، وتقوم بعمليات اإلمداد باملسيياعدات 

الفنية، واملعيدات، واإلمدادات املتيرسة إلعييادة تشغيل 

املرافق العيامة، وإصالح األضيرار التي لحقت بالطييرق 

والجسييور بفعل الكارثة بالتنسيييق مييع الجهات ذات 

العالقة.

مساندة الجهات املدنية
نظراً لضخامة بعض الكوارث وصعوبة السيييطرة عليها 

ميين قبل الجهييات املدنية مبفردهييا، كان هناك أهمية 

كربى لتضافر جهود هذه الجهات مع القوات املسييلحة، 

والعمييل عىل إزالة الحييدود الفاصلة بينهييام من أجل 

مواجهة هذه الكوارث، حيث تستخدم القوات املسلحة 

آلية عملها املناسييبة والرضورية بالتعاون والتنسيق مع 

األجهييزة املعنية يف الدوليية وفقاً لخطة معدة مسييبقاً 

يجرى التنسيييق والتفاهم وعمل التجارب عىل تنفيذها 

من أجل ضامن فعالية وانسجام كافة األجهزة املشاركة. 

ويف هذا اإلطار تقوم الطائرات والسفن واملركبات الربية 

بنقل األشخاص واملعدات، كام تشارك الطائرات يف مهام 

التصوير واملسح، وتشارك القوات الربية يف املهام األمنية، 

ويتييم تحريك القييوات والتجهيزات يف هييذه الحاالت 

حسب نوع املهمة وبناءاً عىل أوامر محددة من الجهات 

العليا ذات الصالحية، ويتضميين ذلك تأمني املعلومات 

والبيانييات الدقيقة عيين الكارثة، واتجاهييات تطورها، 

وحجييم الخسييائر الناجمة عنها، وذلك للمسيياهمة يف 

اتخاذ القرارات السييليمة الالزميية للتعامل الرسيع مع 

الكارثة، وعىل سبيل املثال، فإن طائرات اإلطفاء مجهزة 

باملعدات املناسييبة إلطفاء الحرائييق يف املباين املرتفعة 

أو األماكيين املزدحميية التي ال تصل إليهييا فرق االطفاء 

األرضييية، وكذلك تسييتخدم الطائرات أيضيياً لنقل كبار 

املسؤولني إىل املناطق النائية.

وتقوم القوات املسلحة بإنشاء املستشفيات امليدانية 

املجهزة باألطقيم الطبية، واملعييدات، واألدوية إلسعاف 

الضحايا مبوقييع الكارثة، وكذلك تقوم بإمداد شييبكات 

الكهربيياء واملاء باإلمكانات املتاحة من وحدات اإلضاءة 

املتنقليية، ومولييدات الكهربيياء املخصصيية للطييوارئ، 

والفنيني املختصني، وتضع الخطط املناسبة لرفيع كفاءة 

املستشييفيات العسييكيرية، وزييادة قدرتها االستيعابية 

السييتقبال الحيياالت املصابيية، وإقاميية املستشييفيات 

امليدانية، ودعمها باألطقم، واملستلزمات الطبية. 

وأيضاً، تسيياعد القييوات املسييلحة يف املحافظة عىل 

األمن، وتأمييني املواطنني من أعامل الرسقة، والسييلب، 

والفوىض التي قد يقوم بها ضعاف النفوس، والخارجون 

عيين النظييام أثناء األزميية أو الكارثة، وإرشيياد وتوجيه 

عمليات إخالء طبي - كوريا 2008

مهام بحث وإنقاذ لضحايا زلزال تسونامي اليابان 2011
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لجان اإلغاثيية واملنكوبييني إىل األماكن اآلمنيية، والقيام 

بأعييامل التوعييية، والتثقيييف، واإلرشيياد لالبتعاد عن 

األوبئة عرب وسييائل اإلعالم املختلفيية، وإعداد الخرائط 

والخطييط الالزمة التي تسيياعد عىل تقدييير املوقف يف 

املنطقيية املنكوبيية، للخروج بقرارات سييليمة، ورسيعة 

تلبي احتياجات السييكان، واملساهمة يف إعادة البناء ملا 

خلفته الكييوارث من حيث إعادة البنية التحتية للطرق 

والكباري مرة أخرى.

املراقبة
الطائرات العسييكرية والسييفن مجهزة بكافة املعدات 

الفنية الالزمة ملراقبيية مرسح األزمة من الجو أو البحر، 

كام أن مستشعراتها تستخدم يف مسح وتصوير املناطق 

املتييرضرة يف حاالت الكييوارث الطبيعية، وعىل سييبيل 

املثال، فإن الطائرة E-2C Hawkeye األمريكية صممت 

أصالً لتسييتعملها البحرية األمريكية كناقلة جوية، لكن 

معظم الذين اعتمدوها، ما عدا فرنسييا، يسييتعملونها 

يف دور حامية الشييواطئ والحدود واملجيياالت الجوية 

والوطنييية بعد تركيب املعييدات االلكرتونية عليها، وقد 

تولت هذه الطائرة يف السيينوات األخرة مهاماً إضافية، 

شييملت مراقبيية الحركة الجوييية الطارئة بعييد كوارث 

وأزمات طبيعييية، ودعم عمليات مواجهة القرصنة عىل 

الوحدات البحرية.

وأثبتييت طائرات االنييذار املبكر أنها اسييتثامر كبر، 

ليس فقط يف العمليييات القتالية، بل أيضاً يف العمليات 

إبان السييالم، وهذه تشييمل مهام اإلنقاذ بعد الكوارث 

الطبيعييية، واألمن الداخيل يف البييالد، وعمليات أخرى، 

وقد ظهر ذلك بعد أن رضب إعصار "كاترينا" مدينة "نيو 

أورليانييز" األمريكية يف أواخر أغسييطس 2005، والذي 

بلغييت فيه رسعة الرياح أكرث من 140 كلم يف السيياعة، 

وكانت طائييرات "هوك آي" بني الطائييرات األوىل فوق 

املوقع، والتي اعتمدت عليها البحرية األمريكية وسييالح 

الطران ومؤسسات حكومية أخرى للدعم، وقد استعمل 

رادار هذه الطائييرات ومجموعة االتصاالت فيها ملراقبة 

املجييال الجوي، وتحديييد مواقع الضحايييا املحتجزين، 

وتوجيييه أعامل االنقاذ، وتحديد مواقييع األبنية القامئة، 

ومواقع الهبوط اآلمنة، وتوفر االتجاه لنشاط الطائرات 

يف املنطقة، ونسييقت هذه الطائرات مع طران البحرية 

الجهييود إلنقيياذ املعزولييني واملهددين مبييياه الفيضان، 

وسيياعدت عىل اخييالء الضحايا من األبنييية، ومن فوق 

الطرق العامة وسييطوح املنازل، ونسييقت أطقمها أيضاً 

إلقيياء الطعام عىل املباين واملحييالت الكربى التي تجمع 

فيها السييكان الجوعى، وكانت هذه الطائرات تحلق يف 

الجو عىل مدار السيياعة، عىل مدى أسييبوع تقريباً بعد 

اإلعصار، وتتحكم بجهود اإلنقاذ الجوية، التي شييملت 

اإلنقيياذ بالعموديات، وباتت صورهييا عادية يف تغطية 

أخبار الكارثة.

البحث واإلنقاذ
يسييهل اسييتخدام القوات املسييلحة يف أعييامل البحث 

واإلنقيياذ والوصييول اىل أماكن صعبيية التضاريس، مثل 

الوديان والشييقوق الصخرييية والصحيياري أو األرايض 

املغطيياة بالثلييوج، أو مناطق الكييوارث الطبيعية، مثل 

الزالزل والفيضانات، وطائرات وسييفن البحث واإلنقاذ 

مجهزة باملعدات الخاصة الالزمة إلمتام عمليات البحث 

واإلنقيياذ واإلخييالء يف املهييام التي تصعييب عىل رجال 

الدفاع املدين إنجازها، وتقوم يف هذه الحاالت الطائرات 

العمودية بعمليات البحث عن املفقودين يف الرب والبحر 

ملسيياندة الفرق األرضية أو البحرية للعثور عليهم، ومن 

ثم نقلهم. 

وتقييوم الطائييرات العمودييية بالهبييوط يف األماكن 

املنكوبيية، حيث تحمل املترضرييين إىل أماكن أكرث أمناً 

وسييالماً، ويتم أيضاً إنقيياذ املحتجزين يف حاالت حرائق 

املباين العالية، وإنقاذ الغرقى باستخدام ونش اإلنقاذ مع 

النقالة أو حزام اإلنقاذ النتشييالهم من البحر، ثم نقلهم 

إىل أقرب مستشييفى، أو إىل قاعدة جوية، والبحث عن 

املفقودين يف األماكن الواسييعة، مثل الصحاري والجبال 

أو خالفه، وذلك بالتعاون مع الجهات األمنية األخرى.

اإلخالء
تساهم القوات املسلحة بأعامل النقل، واإلخالء، وإقامة 

معسكرات اإليواء للمرشدين، وتقديم املساندة الجوية 

أو البحرية املناسييبة يف حاالت صدور أمر بإخالء الجزر 

البحرييية إذا دعت الييرضورة لذلك. وقييد اعتمد إخالء 

املصابييني يف الكييوارث عىل مييدى قييرون عديدة عىل 

اإلخييالء الربى يف مختلف أنييواع املركبات، وكان املرىض 

عييادة ال يتلقون أي عالج يف أثنيياء عملية اإلخالء، حتى 

يتييم نقلهم إىل املستشييفيات امليدانية، ولكن مع بداية 

عيير الطران، ظهييرت فكييرة اسييتخدام الطائرات يف 

اخييالء املصابني، واقتر ذلييك يف بداية األمر عىل إخالء 

الطيارين واملصابني يف حوادث سييقوط الطائرات فقط، 

ثم تطور األمر مع مييرور الوقت ليصبح االخالء الجوي 

أهم األسيياليب لنقييل املصابني يف الكييوارث، وأصبحت 

الخدمييات الطبية املقدميية عىل منت بعييض الطائرات 

املتخصصة يف عمليات اإلخالء الطبي تضارع، ويف بعض 

األحيان تتفوق، عىل أعىل مستويات الخدمات الطبية يف 

املستشفيات الرئيسية املتقدمة، واستخدمت الطائرات 

يف أعامل اإلسييعاف واإلخالء الطبييي واإلنقاذ أول األمر 

لألغراض العسكرية فقط، وفيام بعد دخلت القطاعات 

املدنييية عند حصول حوادث الطرقييات وأثناء الكوارث 

والحرائق وللبحث عن املفقودين وإنقاذهم.

نقل إمدادات اإلغاثة
تقدم القوات املسلحة املساندة البحرية املناسبة يف حالة 

تفاقم كارثة السيييول واألعاصر يف املناطق السيياحلية، 

واملساعدة يف نقل فرق التدخل األخرى ومعداتهم بحيراً 

توفر القوات 
املسلحة احمليط 

األمني األساسي 
الالزم إلدارة 

األزمات والكوارث

أثبتت العموديات 
دورها املهم يف 

املراحل األوىل 
لعمليات اإلغاثة
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إىل مواقع األحداث عندما يتطلب املوقف ذلك.

ومن بييني اإلمكانييات والقدرات التييي متتلكها 

القوات املسييلحة، ومتكنها من القيييام بدور مهم 

يف مجال نقل اإلمييدادات واإلغاثة وسييائل النقل 

الجييوي الرسيعة وغيير املتاحة لألجهييزة املدنية، 

حيث أثبتت العموديييات دورها املهم يف املراحل 

األوىل لعمليات اإلغاثيية يف الدول التي وقعت بها 

الكييوارث، وذلك يف حالة ترضر الطرق، سييواًء من 

جييراء السيييول، أو الزالزل أو الرباكني، أما وسييائل 

النقييل البحييري التى متتلكهييا القوات املسييلحة 

فيمكنها أن تعزز جهييود اإلغاثة، حيث إنها تعترب 

أكرث فاعلييية من النقييل الجوي والييربي، وخاصة 

للمناطييق القريبيية من املسييطحات املائية، أو يف 

حالة كوارث غرق العبارات.

وتقوم القوات املسييلحة بإقامة جرس جوي، أو 

بري، أو بحري لييإرساع بعمليات اإلغاثة، يتم من 

خاللييه توفر عدد كاف من العموديات، ووسييائل 

النقل الرسيعة، واإلسعاف الطائر، وعمليات اإلنقاذ 

واإلغاثيية ملنكييويب الكييوارث، من خييالل الوصول 

الرسيع للمناطييق املعزولة أو املوبوءة، أو الواقعة 

تحت تهديد الكارثة، وتوفر املأوى البديل، ونصب 

وإقامة الخيام، وتوفر األغطية، وذلك السييتيعاب 

املرشدين، واملهجرين، والنازحني بسبب الكارثة.

أن األزمات والكوارث لن تتوقف، وال ميكن ألي 
جهة يف العامل أن متنع حدوثها، ولكن هناك كثر من 

اآلليييات والجهات التي ميكن أن يكون لها دور بارز 

يف تخفيف حدتها، وتقليل الخسائر البرشية واملادية 

الناجميية عنهييا، ومن بني هييذه الجهييات القوات 

املسييلحة، وذلك ملا يتوافر لديها من معدات وأفراد 

مدربني، ومبا تتمتع به من رسعة انتشييار، وانضباط، 

وقدرة عىل التعامل مع الظروف االستثنائية، وهو ما 

أثبتته تجارب كثر من دول العامل.

ولييي تقوم القوات املسييلحة بهذا الدور يجب 

أن يكون لديها خطة مسييبقة لكيفية التعامل مع 

األزمييات والكوارث بأنواعهييا، ومراحلها املختلفة، 

ويتطلييب ذلييك وجييود عنييارص مدربيية للقيام 

بعمليات اإلغاثيية، واإلنقاذ، واإلمداد، والتموين يف 

ظل الظروف الصعبة واالستثنائية، مع توافر مراكز 

الدارة األزمييات والكوارث تكييون مجهزة بأحدث 

الوسييائل التكنولوجييية، التييي ميكن ميين خاللها 

تلقي البالغات الرسيعة، وتحريك القوات املعنية، 

ومتابعة سر األحداث أوالً بأول •

املصادر والصور:

http://alayedhasan.maktoobblog.com

www.tawhed.ws

www.jrms.gov.jo

http://ar.wikipedia.org/wiki

www.flyingway.com

www.natoreview.com 

www.gettyimages.com

نقل اإلمدادات

من أمثلة دور القوات املس��لحة يف نقل إمدادات 
اإلغاثة ما نفذته القوات األمريكية يف إندونيس��يا 
بعد تس��ونامي عام 2004، وم��ا فعلته يف إعصار 
كاترينا، ويتصف النقل الجوي بأهمية حاسمة يف 
نق��ل إمدادات اإلغاثة، الت��ي تكون مطلوبة عىل 
وجه الرسعة، الس��يام أن النق��ل الجوي التجاري 
ال يك��ون متوافراً دامئاً بأعداد كافية، باإلضافة إىل 
ذلك، أثبتت العموديات دورها الحيوي يف املرحلة 
األوىل لعملي��ة إغاثة ضحايا الك��وارث واألزمات 
عندما تكون الطرق ق��د ترضرت عىل نحو يسء، 
وعىل سبيل املثال، أدت عمليات اإلغاثة التي قام 
بها حلف شامل األطليس NATO إلغاثة منكويب 
إعصار كاترينا يف الواليات املتحدة وزلزال جنوب 
آسيا يف باكستان إىل وضع الحلف يف موقع متميز 

يف ما يتعلق مبد يد العون عند وقوع الكوارث.

إسعاف أحد املصابني يف افغانستان 2007
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الساعات األخرية
 من حياة الطغاة

يف الوقت الذي أخذت وكاالت حقوق اإلنسان تبحث يف الكيفية التي انتهت إليها حياة "معمر القذايف" 

وسوء املعاملة التي انتهت مبرصعه من قبل خصومه الذين أحاطوا به ملا فوجئوا به يجر أقدامه جراً عىل 

مقربة من مجرى مياه أوساخ كان مختبئاً داخله، واملشهد امللحمي الذي مل يستمر طويالً حسم بإطالق 

الن��ار عليه، ثم ثار جدل حول ظاهرة الرصاع مع الزمن. عندما ميس��ك التاري��خ برقاب العابثني مبصائر 

الناس ملا تدق أجراس ساعاتهم األخرية، ومع الفارق يف الزمان واملكان، تناقلت وكاالت األنباء ترسيبات 

لوثيقة تاريخية عرث عليها مؤخراً، بها إفادات كش��فت رس اللحظات األخرية يف حياة زعيم النازية القائد 

األملاين "أدولف هتلر".

وعىل نحو ما كان يظن "القذايف" أنه باق يف الس��لطة إىل ما ال نهاية، مل يدر أيضاً بخاطر "هتلر" أن القوات 

الروسية دخلت برلني فجر 30 أبريل عام 1945، وأن بقائه يف مخبأه تحت األرض سيكون مالذه األخري، كان ماثالً 

أمام بعض املراس��لني العس��كريني أن كل الدالئل تشري أن برلني عىل وش��ك السقوط، يف ذلك الصباح الباكر كان 

"هتلر" محاطاً بكبار معاونيه والش��قراء "ايفا براون" رفيقة دربه تجلس بجواره يف جو مش��بع بالقلق ومخاوف 

الشعور باملصري املجهول، عندها نصحه وزير داخليته "جوبلز" أن يسارع للهروب يف مخبأ آخر أعده هو لقائده، 

إال أن "هتلر" رفض مفضالً أن ينهى حياته بطريقته الخاصة، وأش��ارت الوثائق الروس��ية التي تم التعتيم عليها 

طوال س��نوات الحرب الب��اردة أن "هتلر" قرر أن ينتحر هو وزوجته وكلبه حتى ال يقع أس��رياً يف أيدي الروس 

مس��تخدماً مسدس��ه، بينام تناولت "ايفا براون" كمية مقدرة من عقار الس��يانيد كان معداً لها من قبل، وتبني 

أن الجرنال "جوبلز" وزوجته "ماجدة" وأطفالهم الس��ت أخذوا جرع��ات من ذات العقار إذ وجدت جثامينهم 

يف غرفة مجاورة، ويش��اع أن "مارتن بورمان" الس��كرتري الخاص للزعيم النازي توىل جمع وحفظ الجثث يف قاع 

القبو، وملا بدأت يف التعفن صب عليها الغاز وأحرقها، إال أن الروس يف وقت الحق قاموا بحرصها والتعرف عىل 

أصحابها بناء عىل تعليامت "ستالني".

وما نرش من ترسيبات أفاد أن جثة "هتلر" تم التعتيم عليها، وأشيع أنها نقلت تحت حراسة مشددة ودفنت 

يف حقل زراعي ال يبعد كثرياً عن مدينة "راثيناو"، وتم عىل عجل زراعة بعض أش��جار الرسو للتضليل والتمويه 

حتى ال يستدل أحد عىل املكان، وبعد سنوات الحقة تم نبش املقربة وحرق ما تبقى من الجثة وألقى برمادها يف 

قاع النهر، حدث ذلك يف 13 يناير1946، والثابت أن شعبة مكافحة الجاسوسية الروسية تولت إرسال جمجمة 

"هتلر" إىل موسكو تنفيذاً للتعليامت الصادرة من "الكرملني"، ولتأكيد أن العملية متت بناء عىل التعليامت حتى 

يس��دل الستار عىل شخصية "هتلر" التي أزعجت البرشية طوال س��نوات حياته، ومازالت يف مخيلة الكثري من 

الرؤى واألحاديث واألقاويل التي تتناول األرسار الغامضة يف حياة أكرث الزعامء املعارصين يف العامل إثارة للجدل.  

والالفت لألنظار أن كل الزعامء الذين قرأوا مذكرات "هتلر" )كفاحي(، وانبهروا بشخصيته املركبة واملتناقضة 

راعتهم النهاية املأساوية التي انتهى إليها "الفهرر" ذو الشخصية السيكوباتية، لكن أي منهم مل يضع يف حسبانه 

أنه س��ينال نفس املصري، وبس��بب الغفلة ينىس معظم الزعامء آلة الزمن والقدرة عىل حس��اب إيقاع اللحظات 

األخرية، ناس��ني أو متناس��ني أن النهايات املأساوية تأيت فجأة، وغالباً دون سابق إنذار، وعىل مدى التاريخ تبقى 

هي درس الجزاء العادل واألخري الذي تخبئه األقدار ملستحقيه قبل أن ينتهي بهم املصري يف مزبلة التاريخ • 

رؤى 
وقضايا
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تعد الطائرات اآللية غري 

املأهولة طفرة صناعية يف 

عامل الطريان، إذ ساعدت 

هذه الطائرات يف إنجاز 

العديد من املهام والعمليات 

سواء العسكرية أو املدنية، 

والتي تتطلب أبعاداً 

واعتبارات عّدة، تجعل من 

استخدامها ذات أفضلية عن 

غريها من الطائرات

بقلم:
ميكا زنكو

ويف س��ياق املوضوع التايل ميكننا استعراض 10 حقائق 

عن الطائرات غري املأهولة، مدرجة يف النقاط التالية:

1 - تصمي��م النس��خ األوىل م��ن الطائرات 
اآللية )غري املأهولة( بهدف اصطياد أسامة 

بن الدن:
يف ع��ام 1998 ألغ��ى الرئي��س األمري��ي األس��بق بيل 

كلينتون عملي��ة لتصفية زعيم "القاع��دة" بن الدن يف 

أفغانس��تان باس��تخدام صواريخ كروز، وذلك بس��بب 

تقدي��رات الخرباء حول إمكانية س��قوط 300 قتيل من 

الضحايا األبرياء، وبس��بب قلة املعلومات االستخباراتية 

الت��ي مل تتج��اوز نس��بتها 50 %، وق��د ذك��رت لجنة 

11 س��بتمرب يف تقريره��ا أنه "بعد ه��ذه الواقعة كثف 

مخططو البنتاجون اإلس��راتيجيون جهودهم بحثاً عن 

بديل أكرث واقعية وعملية".

 ويف عامي 2000 و2001 جاهد سالح الجو األمريي 

من أجل إعادة تهيئة الصاروخ Hellfire املضاد للدبابات 

مبا يس��مح بتثبيته عىل طائرة االستطالع واملراقبة اآللية 

Predator  ويف اجت��اع ج��رى قبل أس��بوع واحد من 

عملي��ات 11 س��بتمرب رأى مجل��س األم��ن القومي أن 

الطائرة ليس��ت جاهزة بعد لتنفيذ هذه املهمة، وشهد 

ش��هر نوفم��رب 2001 أول واقع��ة قتل بواس��طة هذه 

الطائرة عندما تم اس��تهداف محم��د عاطف أحد كبار 

القادة العسكريني يف تنظيم "القاعدة" يف أفغانستان.

2 - الطائرات اآللية )غري املأهولة( متيل إىل 
السقوط حتى اآلن:

يف الرابع من ديس��مرب سقطت طائرة تجسس من طراز 

RQ-170 يف إي��ران، وعزى أحد املس��ؤولني األمريكيني 

املس��ؤولني عن برنامج الطائرة هذا الس��قوط إىل عطل 

يف وصل��ة املعلومات، وإىل عطل آخر مل يحدد طبيعته، 

وبعدها بأسبوعني سقطت طائرة غري مسلحة من طراز 

Reaper عند نهاية املمر الجوي يف جزر سيشل، ورصح 

 Aviation Week & أحد املس��ؤولني العسكريني ملجلة

Space Technology بأن الحادث "عادي وال يحمل أي 

جديد"، موضحاً أن الواليات املتحدة فقدت أكرث من 50 

طائرة يف مراحل سابقة.

 ومنذ ش��هر يوليو 2010 حرص سالح الجو 79 حادثة 

س��قوط تجاوزت قيم��ة الطائرة الواح��دة منها مليون 

دوالر، وحدد س��الح الجو رداءة األحوال الجوية وعطل 

أو انقط��اع وصالت االتصاالت و"عوامل الخطأ البرشي" 

كأس��باب رئيس��ية وراء هذه الحوادث، ورصح الفريق 

ديفيد دبتيوال نائب رئيس أركان س��الح الجو األس��بق 

لش��ؤون االس��تخبارات بأن "بعض الطائرات التي لدينا 

اليوم تواجه ظروف��اً بيئية محفوف��ة باملخاطر تجعلها 

تنهمر من الساء كاملطر".

3 - الطائرات اآللية يف طريقها إىل أمريكا:
ه��ل ينتاب��ك القلق بس��بب عس��كرة املج��ال الجوي 

األمريي باملركبات الجوية اآللية؟ فحتى ش��هر أكتوبر 

 Federal أف��ادت تقارير بأن إدارة الط��ريان الفيدرالية

 285 أص��درت   Aviation Administration: FAA

ش��هادة مع��رف بها ل� 85 متدرباً تغط��ي 82 نوعاً من 

هذه املركبات، ورغم رفض اإلدارة اإلفصاح عن أصحاب 

تل��ك الش��هادات؛ إال أن التقدي��رات التي وضعت عىل 

مدار العام املايض تش��ري إىل أن نصيب البنتاجون منها 

يصل إىل 35 %، ونصيب "ناس��ا" 11 %، ونصيب وزارة 

األم��ن الداخيل 5 %، ويتزايد ع��دد الحائزين يوماً بعد 

يوم؛ فمصلحة الجارك وحاية الحدود األمريكية تقوم 

بتشغيل مثاين طائرات Predator بالفعل، وتحت ضغط 

اللويب املؤيد للطائرات غ��ري املأهولة داخل الكونجرس 

)الذي يص��ل ع��دده إىل 50 نائباً( تم إرس��ال طائرتني 

إضافيت��ني من طراز Predator إىل والية تكس��اس هذا 

الخريف رغم ترصيح أحد مسؤويل وزارة األمن الداخيل 

بأن "الوزارة مل تطلب ذلك".

4 - اتس��اع مجال مهام الطائرات األمريكية 
بدون طيار:

يج��ري حالياً التوس��ع يف مجاالت اس��تخدام الطائرات 

اآللية العس��كرية األمريكية يف امله��ام املختلفة، حيث 

قطعت تلك الطائرات ش��وطاً طوي��الً يف أقل من عرش 

س��نوات من اس��تخدامها يف عملي��ات القصف الجوي، 

ويس��تخدم جنود املش��اة حالياً طائرات آلية محمولة 

ع��ىل الظهر ال يتجاوز وزنها خمس��ة أرطال يف عمليات 

املراقب��ة واالس��تطالع التكتيكية، وس��يتم نرشها قريباً 

فيا تصفه الرشكات املصنعة مبهام "الطلقة الس��حرية" 

Magic Bullet االنتحارية، وقد طورت قوات العمليات 

الخاصة رأس��اً حربياً ميكن إطالقه من عىل منت الطائرة 
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Predator لتدم��ري املب��اين، وتق��وم الطائ��رات اآللي��ة 

املروحي��ة K-Max بنقل امل��ؤن واإلم��دادات للقوات 

املتمركزة يف القواعد العس��كرية األمامية يف أفغانستان، 

وتق��وم الطائرات اآللية Tempest الت��ي تقوم بدورها 

 Cicadas بإطالق طائرات استطالع أصغر حجا تُسمى

تنطلق نحو األرض بهدف جمع املعلومات.

 وتق��وم وزارة الخارجي��ة األمريكية حالياً بتش��غيل 

أسطول صغري من طائرات التجسس اآللية فوق العراق 

بهدف حاية الس��فارة األمريكية حالياً، والخالصة هي 

أن أعداداً متزايدة م��ن الطائرات اآللية تدخل الخدمة 

تباعاً، ويبدو استخدام الجيش األمريي لها غري محدود.

5 - اس��تخداماتها املدني��ة ال تزال أعىل من 
العسكرية:

قام مفتشو األمن والسالمة باستخدام الطائرات اآللية يف 

مفاعل فوكوش��يا ديتيش الياباين بهدف تحديد األرضار 

يف أعقاب مد تس��ونامي يف العام املايض، كا يس��تخدم 

عل��اء اآلثار الروس طائرات آلي��ة صغرية مزودة بآالت 

تصوير تعمل باألش��عة تحت الحمراء لبناء مقابر أثرية 

ثالثية األبعاد، كا يستخدم نشطاء البيئة الطائرة اآللية 

Osprey لرصد ومراقبة س��فن صيد الحيت��ان اليابانية، 

ويط��ور مص��ورو الفضائ��ح )الباباراتزي( طائ��رة آلية 

ملالحقة مشاهري النجوم.

وم��ن املق��رر أن تقتح��م طائ��رات GALE اآللي��ة 

األعاصري الجوي��ة بهدف رصد قوتها بص��ورة أكرث دقة، 

وق��د انض��م مهندس��و رشك��ة بوينج إىل ط��الب معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بهدف تصميم هاتف 

iPhone للتحك��م يف الطائرة اآللية من عىل بُعد 3000 

ميل، وقد استخدم مهندسو جامعة ساوثهامبتون طابعة 

ليزري��ة ثالثية األبعاد يف بناء طائ��رة آلية صامتة تقريباً 

عمليات إخالء طبي - كوريا 2008

جنود يستعدون إلطالق طائرة غري مأهولة

حتديات

مع توس��ع رقعة أنواع واس��تخدامات الطائرات 
املس��رية وإرشاكها عىل نطاق واسع يف العمليات 
العسكرية يف السنوات األخرية، ظهرت العديد من 
التحديات التي تقف يف طريق هذه التكنولوجيا 
الصاعدة، ولع��ل أهمها أنظمة الدفاعات الجوية 
الق��ادرة ع��ىل رضب األهداف الصغ��رية مبا فيها 
الطائ��رات املس��رية، كام ش��كلت مس��ألة حجم 
الطائ��رة ومس��توى ارتفاعها وف��رة قدرتها عىل 
البق��اء يف الجو، نقاطاً هام��ة تؤخذ بعني االعتبار 
عند تصميم هذه الطائرات، و بش��كل عام توجد 
الكث��ري م��ن التصنيف��ات املس��تخدمة يف مجال 
الطائ��رات املس��رية، فهنال��ك الطائرات املس��رية 
 Micro UAV واألصغ��رMini UAV  الصغ��رية

واملتوسطة والكبرية.
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ميكن تجميعها يدوياً يف دقائق قليلة.

6 - الطائ��رات اآللي��ة غري مصمم��ة لتنفيذ 
عمليات القصف:

رغ��م أن هذا النوع من العمليات رمبا اس��تأثر باهتام 

املس��ؤولني العس��كريني؛ إال أن معظم الطائرات اآللية 

تُستخدم يف عمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالع، 

وتس��تطيع أول طائ��رة آلي��ة قادرة ع��ىل التحليق عىل 

ارتفاع��ات عالية تابع��ة للبحرية األمريكي��ة بث صور 

باللونني األبيض واألس��ود ملس��احة واس��عة، وتستطيع 

 Global أجه��زة ال��رادار املتقدمة الخاص��ة بالطائ��رة

Hawk التقاط صور تفصيلية للك��رة األرضية ومحاولة 

التع��رف عىل العن��ارص الكياوي��ة أو البيولوجية بحثاً 

عن أسلحة الدمار الش��امل، ومن املقرر قريباً أن تنجح 

الطائرة اآللية Gorgon Stare يف "تغطية مدينة كاملة 

وبطريقة يصعب عىل العدو معها معرفة ما تبحث عنه، 

وباستطاعتها رصد كل يشء" عىل حد قول اللواء جيمس 

أو بوس.

7 - تحت��اج الطائرات اآللي��ة إىل مزيد من 
جنود املشاة عىل األرض:

 معظ��م الطائ��رات غ��ري املأهول��ة الت��ي يس��تخدمها 

الجيش األمري��ي ال تحتاج إىل مجرد "قائد" عىل األرض 

فحس��ب، وإمنا إىل فصيلة كاملة من محليل املعلومات 

االس��تخباراتية )مبع��دل 19 محلالً لكل طائ��رة تقريباً( 

ومش��غيل أنظمة االستش��عار وطاقم للصيانة، ويحتاج 

األم��ر إىل ح��وايل 168 ف��رداً للحف��اظ ع��ىل الطائ��رة 

Predator يف حال��ة تش��غيلية ممت��ازة، وإىل 180 فرداً 

لتشغيل أختها األكرب حجاً Reaper، مقابل حوايل 100 

.F-16 فرد فقط لطائرة مقاتلة نفاثة مثل

ولتلبي��ة الطل��ب املتزايد قام س��الح الج��و بتدريب 

مش��غيل الطائرات اآللي��ة أكرث من الطياري��ن العاديني 

خالل العام��ني املاضيني؛ ويعزو مكت��ب امليزانية التابع 

للكونج��رس تلك الزي��ادة إىل أن الطائرات اآللية "عادة 

ما تك��ون أقل تكلفة م��ن الطائ��رات املأهولة" )حيث 

 Global Hawk 15 ال تتج��اوز تكلفة طائرة آلية مث��ل

ملي��ون دوالر، مقابل ح��وايل 55 ملي��ون دوالر لطائرة 

جديدة من طراز F-16( عىل الرغم من أن تكلفة أنظمة 

االستش��عار ومعدالت س��قوط الطائرات اآللية العالية 

تعوضان هذا الفرق.

8 - الطائرات اآللية س��الح اختياري وليست 
هناك جهة مسؤولة عنها:

عىل مدار سنوات العقد املايض جرى حوايل 300 قصف 

بالطائرات اآللية يف ساحات القتال يف العراق وأفغانستان 

وليبيا، منها حوايل 95 % جرت يف باكس��تان، والباقي يف 

اليم��ن والصومال، حيث تم قتل أك��رث من ألفي عنرص 

من العنارص املتشددة املش��تبه فيها، باإلضافة إىل عدد 

غ��ري معلوم من املدنيني، ورغم اعراف الرئيس األمريي 

باراك أوباما مؤخراً بأن "جزءاً كبرياً من هذه العمليات" 

تم يف املناطق القبلية يف باكس��تان؛ إال أن هناك اعتقاداً 

سائداً بني الوكاالت الحكومية بوجود العديد من "قوائم 

االغتيال" kill lists باس��تخدام الطائ��رات اآللية، ولقد 

كش��ف كت��اب Top Secret America لع��ام 2011 

"ث��الث "قوائ��م اغتي��ال" منفصلة ل��دى مجلس األمن 

القوم��ي ووكالة املخابرات املركزية )يس آي إيه( وقيادة 

العمليات الخاصة املشركة التابعة للجيش.

9 - دول أخرى تالحق الواليات املتحدة:
كمعظم الربامج العسكرية تعترب الواليات املتحدة دولة 

رائ��دة يف مجال تطوي��ر تقنية الطائ��رات اآللية، ومن 

املتوق��ع أن تخصص لها 77 % م��ن امليزانية املخصصة 

للبحوث والتطوي��ر الخاصة بالطائ��رات اآللية و69 % 

من مش��رياتها خالل العقد الق��ادم، ورغم هذا يراوح 

عدد الدول التي لديها طائرات آلية بني 44 و70، وهناك 

حوايل 680 برنامجاً للطائرات اآللية عىل مستوى العامل، 

وه��و ع��دد كبري إذا ما ق��ورن بالعدد ال��ذي كان عليه 

)195( يف ع��ام 2005، وتعمل الصني حالياً عىل تكثيف 

برنامجه��ا إلنتاج الطائرات اآللي��ة، ولديها 25 نوعاً عىل 

األقل من الطائرات قيد التطوير.

10 - مستقبل الطائرات اآللية بدأ بالفعل:
 يتباه��ى البنتاجون حالياً بامتالك أس��طول يضم حوايل 

7500 طائ��رة آلية، مقابل 50 فقط قبل عرش س��نوات، 

وأفاد تقرير صادر عن الكونجرس بأن "نس��بة الطائرات 

املأهول��ة انخفضت م��ن 95 % ع��ام 2005، إىل 69 % 

حالياً، وخالل سنوات العقد القادم يتوقع البنتاجون أن 

يتضاع��ف عدد الطائرات اآللية "املتع��ددة األدوار" أي 

لتنفيذ عمليات القصف واالس��تطالع معاً- مبعدل أربع 

م��رات ليص��ل إىل 536، ويف ع��ام 2011 توقعت رشكة 

Teal Group لالستشارات أن يصل اإلنفاق العاملي عىل 

املركبات الجوي��ة اآللية إىل الضعف تقريباً خالل العقد 

القادم لريتفع من 5.9 مليار دوالر إىل 11.3 مليار دوالر 

سنوياً •

املصادر والصور:

www.foreignpolicy.com

www.avidef.com

www.gettyimages.com

تستطيع أجهزة 
الرادار املتقدمة 
اخلاصة بالطائرة 

 Global Hawk
التقاط صور 

تفصيلية للكرة 
األرضية
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من املتوقع أن تساهم 

التطورات الحديثة يف 

صياغة شكل ميادين القتال 

مستقبالً، ومن املعروف 

أن القوات البحرية تواجه 

العديد من التحديات 

املختلفة، بدءاً من الزوارق 

البحرية الصغرية وانتهاءاً 

باملركبات الجوية املتقدمة.

ويحتاج األمر إىل طرح 

حلول ملواجهة تلك 

التحديات.

 ورمبا أصبحت أسلحة 

الليزر عالية الطاقة التي 

تتميز بدقتها الفائقة الحل 

املدروس واملطلوب قريباً 

إلبعاد شبح الخطر عن 

السفن البحرية.

إعداد:
 بي. راج 

وضم��ن نط��اق خط��ة البحري��ة الجدي��دة املعروفة 

 Maritime Laser البح��ري"  اللي��زر  باس��م "جه��از 

 Northrop رشك��ة  تس��تخدم   Demonstration

Grumman Corporation خربتها الطويلة وس��جلها 

الحافل يف مجال أنظمة الليزر إلنتاج نظام سالح ليزري 

من أجل مواجهة التهديدات املختلفة الراهنة.

وقد أرس��ت هيئة البح��وث البحري��ة يف آرلنجتون 

بوالية فرجينيا عقداً غري محدد الكمية بقيمة 98 مليون 

دوالر ع��ى رشك��ة Northrop Grumman لتموي��ل 

"ع��رض الليزر البحري" الذي م��ن املتوقع االنتهاء منه 

مع حلول ش��هر يونيو 2014، وقد رصد س��الح البحرية 

اعتامداً مبدئياً بقيمة 499.999 دوالر حتى نهاية العام 

املايل الحكومي الحايل بهدف متكني الرشكة من االنتهاء 

من مراجعة التصميامت الالزمة لهذا العرض.

ما هو جهاز الليزر؟
يتكون جهاز الليزر املخصص للتطبيقات واالستخدامات 

الدفاعية من ثالثة أنظمة ثانوية، األول هو نظام الليزر 

الثانوي الذي يولد الش��عاع الفائق الق��وة، والثاين هو 

النظام الثان��وي الخاص بالتحكم يف الليزر الذي يحصل 

ع��ى املعلومات م��ن النظام الثانوي الخ��اص بالقيادة 

والتحكم املثبت عى الوض��ع املبديئ للهدف، ثم يقوم 

برصد الهدف برصياً ومن ثم تسليط الشعاع عليه ، أما 

النظام الثانوي الخاص بالتحكم يف الشعاع فيشمل جهاز 

إدارة الشعاع وتسليط ومتابعة أنظمة االستشعار، ومن 

املمكن أن يحتوي أيضاً عى نظام إلنهاء عمل الش��عاع، 

أم��ا النظام الثانوي الثالث فه��و نظام القيادة والتحكم 

الذي يضم جه��از رادار لرصد الهدف يف املرحلة األوىل 

ومامرسة القيادة والتحكم.

عرض الليزر
يف ش��هر إبري��ل 2011 أثبتت أنظم��ة الطاقة املوجهة 

ق��درة  بنج��اح   Directed Energy Systems :DES

أس��لحة الليزر عى حامية أس��طول البحرية األمريكية 

ضد تهديدات الزوارق الصغرية، ويف اختبارات جرت يف 

املحيط الهادئ دشنت Northrop Grumman "جهاز 

اللي��زر البحري" من عى منت س��فينة اختبارات بحرية 

متحرك��ة عى مدار ثالثة أي��ام متواصلة، نجح املرشوع 

خاللها يف رصد وتكثيف النريان عى عدة أهداف عبارة 

عن زوارق صغرية غري مأهولة.
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مهمة تدريبية يف نظام التشبيه الليزري القتايل
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وأثن��اء مرحلة التنفيذ نجح "جه��از الليزر البحري" 

مبدئياً يف رصد ومالحق��ة أهداف أرضية، ثم قام جهاز 

اللي��زر املوجه مبالحقة وتدم��ري زوارق صغرية متحركة 

غ��ري مأهول��ة يتم التحك��م فيها عن بُعد وهي تس��ري 

برسعات مختلفة وعى مسافات مختلفة أيضاً. 

وت��م إطالق س��الح الليزر، ال��ذي تم بن��اؤه لهيئة 

البحوث البحرية خصيصاً، بقوة تفوق القوة املعتادة ب� 

35 مرة اعتامداً عى استخدام الطاقة الكهربية الخاصة 

بس��فينة االختبارات فقط، وأثبت جهاز الليزر البحري 

قدرته عى تحمل الظروف البحرية الفعلية التي تعمل 

فيها سفن البحرية بصورة يومية مثل األمواج املتالطمة 

التي يص��ل ارتفاعها إىل مثانية أق��دام، والرياح العاتية 

التي تص��ل رسعتها إىل 25 عقدة، ع��الوة عى األمطار 

والضباب.

اختبارات املحيطات املفتوحة
نجح��ت اختب��ارات املحيط��ات املفتوح��ة التي جرت 

داخل أحد مضامري الرماي��ة التابعة للبحرية األمريكية 

قبالة جزيرة س��ان نيكوالس يف تحقيق عدة "فتوحات" 

يف مج��ال الطاق��ة املوجهة، حيث أصبح جه��از الليزر 

البحري:

- أول جه��از ليزر بحري يتم اس��تخدامه بحراً، وهو 

مثب��ت عى إحدى املدم��رات الحربي��ة املتقاعدة من 

.Spruance طراز

- أول جه��از ليزر بحري يتم دمجه مع جهاز الرادار 

واملالحة الخاص باملدمرة.

- أول سالح ليزر كهريب يتم إطالقه بحراً من عى منت 

منصة بحري��ة متحركة، أما بالنس��بة لبقية االختبارات 

األخرى الخاصة بأجه��زة الليزر القوية التابعة للبحرية 

فقد جرت من عى منصات أرضية.

وس��تقوم البحري��ة األمريكي��ة باس��تخدام نتائ��ج 

االختب��ارات البحري��ة للمس��اعدة يف توجي��ه مرحلة 

التصنيع الهنديس لس��الح الليزر البحري بهدف تطويره 

إىل برنامج لخدمة مثانية طرازات من الس��فن البحرية 

التي حددها س��الح البحرية كمنص��ات محتملة، وقد 

أثبت��ت االختبارات التي ج��رت يف املحيطات املفتوحة 

قدرة س��الح الليزر عى العمل بصورة فعالة يف مسارح 

العملي��ات البحرية الصعبة، باإلضاف��ة إىل قدرته عى 

التغل��ب عى الصعوبات املختلفة مثل ظروف األحوال 

الجوية واألمواج وعدم ثبات منصة التشغيل واألهداف 

البحرية، مع قدرته عى توفري الحامية الذاتية.

مراحل التطوير
قامت رشك��ة Northrop Grumman، بوصفها املنتج 

الرئييس ألجهزة اللي��زر الدفاعية الفائقة القوة للجيش 

األمري��ي ببناء عدد من أجهزة الليزر عالية القوة التي 

أثبتت قدرتها عى إس��قاط التهدي��دات املحمولة جواً 

أثناء تحليقها يف الجو، وتش��مل أجهزة الليزر الرئيسية 

التي نجحت الرشكة يف تطويرها جهاز الليزر الكيميايئ 

املتقدم العامل باألش��عة تحت الحم��راء وجهاز "ألفا" 

وجهاز الليزر التكتي��ي العايل القوة، وجهاز الليزر من 

ن��وع Megawatt املثبت عى منت منصة اختبار الليزر 

املجوق��ل  Airborne Laser Test Bed، ع��الوة عى 

.JHPSSL جهاز

وتتع��اون رشك��ة BAE System حالي��اً م��ع رشكة 

Boeing م��ن أج��ل إنتاج جه��از لي��زر SS بطاقة 10 

  Mk. 38 كيلووات ميك��ن تثبيته عى املدفع الرش��اش

الذي تستخدمه البحرية حالياً يف توفري الحامية الالزمة 

ألف��راد الس��فن والقط��ع البحرية العاملة ف��وق املاء، 

وميك��ن توجيه الجهاز نحو الذخ��رية من عيار 50 ملم 

املثبتة ع��ى منت الطائرة املعادية والتس��بب يف تفجري 

الذخرية جواً، وميكن تعظي��م القدرة التدمريية للجهاز 

عن طريق زيادة الطاقة الكهربية عند اللزوم.

Standard Missile :SM-6 الجهاز
يعترب الجهاز Standard Missile :SM-6 الجديد عبارة 

عن جه��از ملحق مبحفز رسع��ة booster بعيد املدى 

مزود بجهاز بحث قوي مثبت عى الصاروخ جو – جو 

املتقدم املتوس��ط امل��دى AMRAAM، وهو ما مينح 

للص��اروخ SM-6 القدرة عى االش��تباك مع األهداف 

البعيدة عن مجال "رؤي��ة" الرادار لدى منصة اإلطالق 

ما هو الليزر؟

يعترب الليزر االسصصم املختصصر ملصطلح "تكثيف 
 Light "الضوء عن طريق البث املحفز لإلشصصعاع
 Amplification by Stimulated Emission
of Radiation :LASER وهو عبارة عن شصصعاع 
من الضوء عايل الرتكيصصز والتوجيه، وعادة ما يتم 
إنتصصاج الليصصزر عن طريصصق "تحفيز"  الصصذرات أو 
الجزئيصصات داخل مادة ما بطريقة محكمة للغاية 
إىل أن تفصصرز الربوتون بطريقصصة منظمة ومحكمة 
للغايصصة، وتعتمد أجهصصزة الليصصزر الكيميائية عىل 
تشصصكيل الذرات أو الجزئيات املحفزة عن طريق 
اإلشعاعات الكيميائية، وتسصصتخدم أجهزة الليزر 
القويصصة Solid-state lasers :SSLs البلورات أو 

املواد الزجاجية املحفزة باأليونات.

يتكون جهاز 
الليزر اخملصص 

للتطبيقات 
واالستخدامات 

الدفاعية من ثالثة 
أنظمة ثانوية

تقنية تعتمد عىل الليزر
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وه��ي ميزة متطورة للغاية، ومن املقرر أن تكون أجهزة 

الرادار مكملة لألنظمة الدفاعي��ة األخرى عند مواجهة 

أخط��ار معينة بطريقة أكرث ق��وة وفعالية وبتكلفة أقل 

من األسلحة التقليدية األخرى.

Free Electron Laser: FEL جهاز الليزر
تعت��رب الطاق��ة املوجهة إح��دى التقني��ات األخرى قيد 

الدراسة التي تستخدمها البحرية األمريكية حالياً إلنتاج 

جهاز Free Electron Laser :FEL الذي ميكن تعديله 

تبعاً لط��ول املوجة يف الجو، باإلضافة إىل رفع مس��توى 

 FEL الطاقة إىل مس��تويات عالية للغاية، ويعترب جهاز

مث��االً حياً ع��ى التكنولوجيا القادرة ع��ى تغيري أمناط 

االستخدام لألش��ياء، بدءاً من استشعار وتتبع األهداف 

م��روراً باإلج��راءات الوقائي��ة املضادة للدف��اع الحريك 

وانتهاءاً بتدمري األهداف املعادية.

 Free Electron Laser Innovative وستمكن مناذج

Naval Prototypes :FELINP البحرية األمريكية من 

اس��تخدام التصدي ألهداف املعادية برسعة الضوء عن 

طريق اس��تخدام تكنولوجيا اللي��زر ذي الطاقة العالية 

بحراً للدفاع عن الس��فن والقط��ع البحرية، ومن املقرر 

تطوير هذا املرشوع إىل ليزر قابل لالستخدام يف البيئات 

البحري��ة وقادر عى تلبي��ة متطلبات خط��ط البحرية 

الرامية إىل االعتامد عى سفن كهربائية مائة يف املائة.

 Laser Weapon نظصصام السصصالح الليصصزري
System

تقوم البحري��ة األمريكية باختبار من��وذج أجهزة الليزر 

القوية Solid-State lasers :SSLs التي تسمى "أنظمة 

أس��لحة اللي��زر" Laser Weapon System  التي تبدو 

مبرشة من حيث تحييد أو شل حركة الهدف أو تعطيله 

متاماً. 

Chemical Laser الليزر الكيميايئ
هو نوع آخر م��ن الليزر مثل الجهاز املثبت عى منصة 

 ،Airborne Laser Test Bed اختب��ار الليزر املجوق��ل

وهي عبارة عن طائرة معدلة من طراز 747، حيث تنتج 

اإلش��عاعات الكيميائي��ة الطاقة، ولكن الب��د من إعادة 

شحن املواد الكيميائية عند نفادها.

املزايا
من املعروف أن��ه حتى أكرث الصواريخ االعرتاضية رسعة 

تحت��اج إىل ث��وان حتى تص��ل إىل أهدافه��ا، ولكن من 

املمك��ن تركيز ش��عاع الليزر عى الهدف بصورة ش��به 

فورية، وتتميز أش��عات الليزر بدقتها الفائقة وإمكانية 

اس��تخدامها كنظام استشعار وكسالح يف آن واحد، وهي 

ق��ادرة عى حامية الس��فن ضد تهدي��دات خطرية مثل 

صواري��خ كروز الفائقة الرسعة املضادة للس��فن، وتتيح 

دقتها العالية إمكانية االش��تباك م��ع العدو بأقل أرضار 

ثانوية، كام ميكن تعديل الجهد الكهريب مبا يسمح لسفن 

البحرية باس��تخدام قوتها التدمريية وغري التدمريية ضد 

األه��داف املعادي��ة حس��ب الظروف، وميك��ن تعديل 

الطاقة تبعاً ملدى اله��دف وحجمه وحجم الرضر املراد 

إلحاقه.

العيوب
تواجه أجهزة الليزر عدة تحديات تتعلق بالدقة، فالليزر 

يولد الطاقة، ولكن البد من إرسال تلك الطاقة عرب جهاز 

برصي، والبد من تركيز أشعته عى أهداف صغرية بعيدة 

لع��دة ثوان لتنفيذ عملية التدمري املطلوبة، ويكون هذا 

الجه��از الب��رصي مثبتاً عى هيكل م��رن موجود بدوره 

فوق س��فينة مرن��ة تتحرك فوق مي��اه متحركة، كام أن 

التدخالت الجوية تس��اهم يف تشويش الشعاع الليزري 

وتذبذبه، وعى مس��تخدمي أجه��زة الليزر يف الظروف 

البحري��ة أن يضعوا يف اعتبارهم عوام��ل املوج والرمال 

والدخان والغبار واملياه وامللح واملؤثرات الجوية األخرى 

التي ميكن أن تؤثر س��لباً عى الش��عاع الليزري، س��واء 

بفقدان الرتكيز أو تبعرث األش��عة أو تعرضها لالمتصاص، 

وتعترب األهداف الس��طحية أصعب م��ن حيث إصابتها 

بسبب هذه العوامل.

مستقبل أسلحة الليزر
م��ن املتوقع أن تعم��ل أجهزة اللي��زر يف تناغم تام مع 

أس��لحة الطاق��ة الحركي��ة مس��تقبالً به��دف تكريس 

الدفاعات الخاصة بالسفن، وميكن أن تزود أجهزة الليزر 

سفن البحرية بوسيلة قليلة التكلفة للتعامل مع أهداف 

معينة مثل الصواريخ أرض- جو، و جو- جو والصواريخ 

الباليستية•

املصادر والصور: 

www.northropgrumman.com 

www.defensemedianetwork.com

www.baesystems.com

 US Navy

جنح "جهاز الليزر 
البحري" أثناء 

مرحلة التنفيذ 
مبدئيًا يف رصد 

ومالحقة أهداف 
أرضية 

تقديم فني الستخدام الليزر البحري
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ال تعترب أوروبا األكرث كثافة 

من حيث عدد السكان بني 

أقل قارات العامل املأهولة 

فحسب، وإمنا صاحبة املجال 

الجوي األكرث كثافة يف عامل 

اليوم أيضاً، وهو ما يثبت 

أن "القارة العجوز" التي 

تغطي مساحة قدرها أربعة 

ماليني مرت مربع ما تزال 

واحدة من أكرث قارات العامل 

ازدحاماً بالسكان.

إعداد:
 جني ميشيل جول

وخالف��اً للواليات املتحدة، حي��ث تعترب صناعة الطريان 

ملكة متوجة، تفتقر أوروبا إىل وجود مجال جوي موحد 

تُ��دار فيه املالحة الجوية بي��د أوروبية موحدة مائة يف 

املائة، ورغم ذلك، يعترب املجال الجوي األورويب من أكرث 

املجاالت الجوية حركة عىل مستوى العامل، حيث يشهد 

أكرث من 33000 رحلة يف املواسم املزدحمة، عالوة عىل 

كثافة عالية للغاية يف مجال الحركة الجوية، األمر الذي 

يجعل املراقبة الجوية مشكلة أكرث تعقيداً وإلحاحاً، ويف 

ظل هذا الوض��ع يعترب املجال الجوي األورويب من أكرث 

املج��االت الجوية العاملية حرك��ة وازدحاماً بكل تأكيد، 

ورغ��م وجود نظام مراقبة الحركة الجوية ATM الحايل 

الذي يعترب نظام��اً مركزياً تحت مظلة االتحاد األورويب 

)ال��ذي يض��م 39 دولة( إال أن��ه يعاين قص��وراً واضحاً 

م��ن عدة أوجه مثل اس��تخدام ح��دود مراقبة الحركة 

الجوية تبعاً للحدود الجغرافية لكل دولة، باإلضافة إىل 

تخصيص مساحات كبرية لألغراض العسكرية دون دواع 

حقيقية.

ويجري حالياً طرح عدة حلول لعالج هذه املش��كلة 

املتفش��ية التي أصبح��ت تعيق حركة الط��ريان املدين 

اليوم، من أبرز هذه الحلول برنامج "الس��اء األوروبية 

املوح��دة" Single European Sky: SES الذي تديره 

لجنة املواصالت التجارية التابعة لالتحاد األورويب والتي 

تعترب هيئة موحدة تضم حوايل ثالثني دولة.

ويعترب برنامج "الساء األوروبية املوحدة" برنامجاً 

تابع��اً للمفوضي��ة األوروبي��ة يتم من خالله تنس��يق 

عملي��ة تصمي��م وإدارة وتنظي��م املج��ال الجوي عىل 

 European "نطاق "منطقة الطريان األوروبية املوحدة

Common Aviation Area: ECAA التابعة لالتحاد 

األورويب الت��ي تض��م أوكراني��ا وتركيا وثالث��ة من دول 

منطقة القوقاز )جورجي��ا وأرمينيا وأذربيجان(. ويعترب 

الربنام��ج الذي تديره كل من فرنس��ا وأملاني��ا وإيطاليا 

وإس��بانيا وبريطانيا برنامج��اً طموحاً يهدف إىل إصالح 

آلية نظام املراقبة الجوية األوروبية لتلبية التوس��عات 

املس��تقبلية ومتطلبات األمن والس��المة، وقد ش��هدت 

أوروب��ا مؤخراً زيادة حادة يف ع��دد الرحالت التجارية 

املتأخ��رة، ومن املع��روف أن التأخري بس��بب املطارات 

والرح��الت يكل��ف رشكات الطريان ما ي��راوح بني 1.3 

ملي��ار و 1.9 ملي��ار يورو س��نوياً، وتش��ري التقديرات 

الحالية إىل منو الحرك��ة الجوية األوروبية بنس��بة 5 % 

سنوياً خالل السنوات العرش القادمة، األمر الذي يعني 
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يهدف برنامج 
SESAR إىل 

رفع مستوى 
التخطيط 

للرحالت اجلوية 
وحتسني 

قوانني الطريان

تضاعف الحركة الجوية مرتني تقريباً بحلول 

2020 ابتداء من عام 2001.

نظام الحركة الجوية
من املتوقع أن يؤدي التحول إىل أنظمة الحركة الجوية 

الجديدة بالتعاون الوثيق مع املنظمة الدولية للطريان 

املدين ICAO إىل تحقي��ق فوائد كبرية من حيث الكم 

والكيف تفوق بكثري تكلفة استخدامها، وميكن تحديد 

الفوائ��د املرتبة عىل تطوير أنظمة الحركة الجوية، كا 

أن إدخال تحس��ينات نوعية عىل األساليب واإلجراءات 

ي��ؤدي إىل زي��ادة كبرية من حيث القدرة االس��تيعابية 

والكفاءة، وتشمل تلك التحسينات:

- تحسني الرؤية البرصية.

- تحسني عملية اقراب الطائرة عىل املمرات الجوية 

البديلة املتوازية.

- تحسني عملية اقراب الطائرة يف املرحلة األخرية يف 

املجاالت الجوية املحدودة.

- تقليل عملية تكدس الطائرات )استعداداً للهبوط( 

يف الجو )من  2000 قدم إىل 1000 قدم فقط(.

- رف��ع كفاءة التش��غيل يف املج��االت الجوية ذات 

االرتفاعات العالي��ة عن طريق تطبيق نظرية "الطريان 

.Free Flight "الحر

- رفع كفاءة العمليات األرضية يف الظروف املناخية 

التي تتدىن فيها نسبة الرؤية.

- رف��ع كفاءة تش��غيل الرحالت الجوي��ة املعتمدة 

 Visual البرصي��ة  الجوي��ة  األرص��اد  أح��وال  ع��ىل 

املج��ال  يف   Meteorological Conditions: VMC

الجوي ككل.

- رف��ع كفاءة التعامل مع الحركة الجوية يف املناطق 

الخالية من املراقبة  الرادارية.

وكقاعدة عامة، تتطلب زيادة الحركة الجوية التأكيد 

املس��تمر عىل عنرصي األمن والس��المة، وهو ما يعني 

رضورة تعزي��ز إطار لوائح وإدارة األمن والس��المة من 

أجل ضان اس��تمرار منو الحركة الجوية دون تعريض 

أمن وسالمة الركاب للخطر.

ويف ش��هر أكتوبر 2001  تبن��ت املفوضية األوروبية 

مقرحات لتنفيذ برنامج "الس��اء األوروبية املوحدة" 

من أج��ل وضع قانون موح��د إلدارة الحرك��ة الجوية 

داخل االتحاد األورويب والرنويج وسويرسا، وهو القانون 

الذي ي��ؤدي إىل دمج املجال الجوي األورويب املقس��م 

حالياً إىل مناطق قومية، وس��يعمل ه��ذا القانون عىل 

تنظي��م هذا املجال الجوي بصورة موحدة اس��تناداً إىل 

كفاءة التش��غيل دون الحدود القومي��ة أو الجغرافية، 

كا س��يعمل عىل دم��ج إدارة الحرك��ة الجوية املدنية 

والعسكرية.

البحث عن سامء أوروبية موحدة
يعت��رب برنام��ج "الس��اء األوروبية املوح��دة" الخاص 

باالتح��اد األورويب برنامج��اً مح��دداً أطلقته املفوضية 

األوروبية عام 2004 بهدف إصالح عملية إدارة الحركة 

الجوية األوروبية، وهو اإلصالح الذي يس��تند إىل أربع 

ركائز أساس��ية هي األداء والسالمة والتقنيات الجديدة 

وإدارة القدرة االس��تيعابية عىل األرض، وتم اعتبار كل 

ه��ذه الركائ��ز رضوري��ة، ولقيت قبول ع��دد كبري من 

الرشكات الصناعية العاملية.

وم��ن الواضح أن أح��د األهداف الرئيس��ية لربنامج 

SESAR رف��ع مس��توى التخطي��ط للرح��الت الجوية 

وتحس��ني قوانني الط��ريان وتجنب عملي��ة التداخل يف 

مس��ارات الطائرات واالصطدام ببعضه��ا البعض...إلخ، 

األم��ر ال��ذي يؤدي إىل خل��ق أدوات أفضل ملس��اعدة 

الطياري��ن وضب��اط املراقب��ة الجوية عىل حد س��واء 

باعتباره��ا العن��رص البرشي الوحي��د يف عملية اتخاذ 

القرار، ويأمل برنامج SESAR يف النهاية إىل املس��اعدة 

يف خفض تكالي��ف إدارة الحركة الجوي��ة إىل النصف، 

باإلضاف��ة إىل  تقليل عدد ضباط املراقبة الجوية الذين 

يش��كلون نس��بة 70 % من التكاليف اإلجالية لنظام 

الحرك��ة الجوية يف أوروبا. كا يعترب خفض عدد ضباط 

الحرك��ة الجوي��ة األوروبيني أحد األهداف املنش��ودة، 

وذل��ك بهدف خف��ض أعدادهم بص��ورة تدريجية مع 

الوقت من 68 إىل 20 ضابطاً فقط.

SESAR برنامج
يعترب الهدف الرئييس لربنامج SESAR إفس��اح املجال 

أمام استخدام نظام جديد إلدارة الحركة الجوية بحلول 

عام 2020 باعتباره نظاماً قادراً عىل التعامل مع زيادة 

الحرك��ة الجوية مبع��دل ثالثة أضع��اف )مقارنة بعام 

2004( مع تحسني عنرصي األمن والسالمة مبعدل عرش 

مرات، ويتحقق ذلك بنصف التكلفة اإلجالية الحالية 

مع خفض أرضار البيئة بنسبة 10 %.

وتص��ل التكلف��ة التقديري��ة اإلجالية 

ملرحلة تطوي��ر برنامج SESAR 2.1 مليار 

ي��ورو )2.77 ملي��ار دوالر( تتحمله��ا بص��ورة 

متس��اوية كل من املفوضي��ة األوروبية والوكالة 

التنفيذي��ة لش��بكة املواص��الت ع��رب األوروبية 

 Eurocontrol و"يوروكن��رول"   TENTEA

ورشكات الط��ريان )مبعدل 350 ملي��ون يورو لكل 

م��ن املفوضي��ة األوروبي��ة وTENTEA و700 مليون 

ي��ورو ل��� Eurocontrol و مثلها ل��رشكات الطريان(، 

ونظراً لطبيعة الربنامج ومجاله ستأيت مساهمة االتحاد 

األورويب بص��ورة متس��اوية م��ن األرص��دة املخصصة 

للبحوث وشبكة املواصالت عرب األوروبية.

ويعترب برنام��ج SESAR الحل التش��غييل والتقني 

للتحدي��ات الكب��رية املتمثلة يف من��و الحركة الجوية يف 

أوروبا. ويهدف الربنامج إىل تحديث نظام إدارة الحركة 

الجوي��ة األوروبي��ة عن طري��ق تنس��يق وتركيز كافة 

الجهود البحثية والتطويرية داخل االتحاد األورويب، كا 

تكلفة الربامج

ومن املمكن أن تصل القيمة الصافية لربامج التحول 
إىل أنظم��ة املالح��ة الجوية الجديدة عىل مس��توى 
الع��امل إىل 897 ملي��ار دوالر من الي��وم وحتى عام 
2035. وعن��د تحلي��ل ه��ذه القيمة عىل مس��توى 
املناط��ق الجغرافية نجدها عىل النح��و التايل: 281 
مليار دوالر لربنامج NexGen األمرييك و 266 مليار 
دوالر لربنامج SESAR األورويب و 350 مليار دوالر 

بالنسبة لبقية الربامج األخرى عىل مستوى العامل.
م��ن املرج��ح أن تحقق إعادة تصمي��م أنظمة إدارة 
النق��ل الجوي مدخرات كبرية رمب��ا وصلت إىل 135 
مليار يورو )178 مليار دوالر( عىل مس��توى العامل، 
باإلضافة إىل توفري ثالثة مليارات من الوقود وتجنيب 
الج��و 29 مليون م��رتاً مكعباً م��ن الكربون وخفض 
معدل تأخري الرحالت مبا يعادل أربعة ماليني س��اعة 

سنوياً. 
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تتطلع الرشكات الخاصة إىل املس��اهمة يف إنجاح برنامج 

SESAR، مث��ل رشكة Dassault Aviation الفرنس��ية 

)بوصفها ممثلة عن املنظمة األوروبية للطريان التجاري 

 European Business Aviation Association:

EBAA التي تقوم بدعم مقرحات محددة داخل مجال 

برنام��ج SESAR أبرزه��ا صعود الطائ��رة أثناء مرحلة 

رسعة التحليق ومرحلة االس��تعداد للهبوط، عالوة عىل 

قوانني محددة خاصة بعملية اقراب الطائرة من مرحلة 

الهبوط(.

ولتمهيد الطريق أمام املستقبل أقلعت أول طائرة يف 

العامل باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا إدارة الحركة 

الجوية الرباعية األبعاد يف مطلع شهر فرباير 2012 بعد 

أن قام��ت إحدى طائ��رات إيرب��اص A320 املخصصة 

لالختب��ارات الجوية بالطريان من تول��وز إىل كوبنهاجن 

ومنه��ا إىل س��توكهومل، ويُطلق عىل هذا املرشوع اس��م 

I-4D ويدي��ره كل م��ن مرك��ز ماس��ريخت ملراقب��ة 

 Maastricht Upper Area Control املناطق العلي��ا

Centre: MUAC التاب��ع ل��� Eurocontrol ورشك��ة 

Noracon وه��ي عبارة ع��ن كونس��ورتيوم يضم مثاين 

 Austro Control رشكات لخدمة املالح��ة الجوية هي

و  North European ANS Providers: NEAPو

 Finaviaاإلس��تونية( و( EANSو )الرنويجية( Avinor

)الفنلندية( وIAA )األيرلندية( وISAVIA )األيسلندية(  

وLFV )السويدية( وNaviair )الدمناركية(.

ومن أب��رز أهداف مرشوع I-4D تقليل االس��تهالك 

الناتج عن احراق الوقود وتقليل انبعاثات ثاين أكس��يد 

 SESAR الكربون بدرجة كبرية متشياً مع هدف برنامج

الرام��ي إىل تقلي��ل أرضار البيئة التي تتس��بب فيها كل 

رحلة مبع��دل %10 وتقليل عملي��ات التأخري، ومن ثم 

اختص��ار زمن الرحل��ة وجعلها أكرث يرساً ع��ىل الركاب. 

ويط��رح هذا املرشوع ح��الً عملياً لرفع كف��اءة النظام 

األورويب الحايل الذي وصل إىل أقىص طاقته االستيعابية، 

وعىل هذا األس��اس يعترب املرشوع مرشوع��اً عاملياً رائداً 

يف رحلة التطوير املس��تمرة لنظام إدارة الحركة الجوية 

يف أوروبا.

وتعتم��د إدارة م��رشوع I-4D عىل إح��دى وظائف 

الطائ��رة التي تتنب��أ باملعلومات ثم تقوم بإرس��الها إىل 

املحط��ة األرضية، األمر الذي ميك��ن الطائرة من متابعة 

مس��ارها وتجاوز أي تقاطعات بدقة بعد التنس��يق مع 

األنظمة األرضية، ويس��تمد املرشوع اس��مه من األبعاد 

الثالث��ة )العمق والطول والعرض مع وجود الزمن كبُعد 

راب��ع(. ويعترب املرشوع أول خط��وة عىل طريق تطوير 

إحدى الركائز األساس��ية الالزمة لربنامج SESAR وهي 

التوفيق ب��ني كثافة الحرك��ة الجوية املتزاي��دة وكفاءة 

الرح��الت الجوية، ويعت��رب الربنامج مثرة ش��هور طويلة 

م��ن التعاون بني الرشكات املس��اهمة يف املرشوع وهي 

 Airbus, Eurocontrol, Noracon, Indra, Thales

 ATM, Honeywell, Thales Avionics and

.Airbus

األمر املؤكد هو أن التحس��ينات التي س��يتم إدخالها 

ع��ىل برنام��ج SESAR س��ترك بصمة قوي��ة عىل بقية 

مناطق العامل، خاصة إذا تم تعميمه خالل العقد القادم 

دون وضع املزيد من العراقيل أمامه •

املصادر والصور:

Thales 

Airbus 

Boeing 

 الطائرة A380 تقلل إنبعاث ثاين أكسيد الكربون 

A380 مقصورات القيادة الفائقة التطور الخاصة بالطائرة إيرباصSESAR موجز ألهداف برنامج
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الطائرة املقاتلة متعددة املهام
األكثـر قـدرة واألسـرع يف العـالـم

 F – 15E Strike Eagle تعد الطائرة القتالية

متعددة املهام األكرث قدرة يف العامل، حيث أنها 

تتميز مبدى ال نظري له كام تتميز بالرسعة والثبات 

يف العمليات، ومتثل هذه الطائرة املقاتلة من إنتاج 

رشكة Boeing العمود الفقري ألسطول سالح الجو 

األمرييك.

ترجمة:
حممد سليمان موسى

ولق��د أنتجت رشك��ة Boeing يف العقود الثالثة املاضية 

أك��ر م��ن 1600 مقاتلة F – 15،  ك��ا تخطط القوات 

 F – 15 E  الجوي��ة األمريكية الس��تخدام املقاتالت فئة

حت��ى عام 2035، وتم تجهيز التقنيات التي يتم تركيبها 

لتطوير التصنيع، مع تطوي��رات األنظمة لتكون جاهزة 

متاماً لدع��م برامج هذه املقاتالت طيلة الفرتة املذكورة، 

وذل��ك بغرض الحفاظ عىل تفوق ه��ذه املقاتالت. وقد 

منح��ت الق��وات الجوي��ة األمريكية ع��ام 2008 رشكة 

Boeing عقداً بقيمة 238 مليون دوالر أمرييك لتحديث 

 ،F –  15 E األنظم��ة الرادارية العاملة عىل املقات��الت

ويتم دمج برنامج تحديث الرادار نظام املسح االلكرتوين 

النش��ط AESA الذي يحمل الرمز APG-82 مع إسناد 

أنظمة إلكرتونية عديدة للرادار.

التطوير
ودخلت املقاتالت بع��د تطويرها بالربامج وأطلق عليها 

اس��م الربام��ج F – 15E RPM  يف مرحل��ة االختبارات 

والفح��وص والط��ران العمليايت يف 18 يناي��ر 2011 يف 

قاع��دة Elgin الجوية، وتم تنفيذ فحص الخواص خالل 

الط��ران، ويع��رف اختص��اراً باملصطل��ح FCF وإكال 

االس��تعداد لفح��ص الط��ران العملي��ايت FCR والذي 

استغرق 14 ش��هراً مع تنفيذ وتجهيز برامج 110 طلعة 

جوي��ة، وينتظ��ر بلوغ املرحل��ة الهامة م��ن الربنامجني 

MRP – تحديث الرادارات والخواص – يف الربع الثالث 

من عام 2011، وهو ما تم بالفعل. 

وتعم��ل املقاتل��ة  F – 15 E مبحرك��ني توربيني��ني 

يستخدمان وقود ما بعد االحرتاق afterburning يعمل 

كاله��ا بقوة 29,000 رطل م��ن الدفع، وميكن للطائرة 
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أن تحل��ق برسعة أكرب من رسع��ة الصوت مبرتني، باإلضافة 

لقدرتها عىل حمل 23,000 رطل من الذخرة، والتي تشمل 

صواريخ أرض – جو مثل القنابل الذكية أو ما تعرف باسم 

ذخرة املب��ارش املش��رتك JDAM، والصواري��خ الهجومية 

بعي��دة املدى SLAM – ER واألس��لحة ج��و – جو مثل 

الصاروخ متوس��ط املدى املط��َور AMRAAM والصاروخ 

AIM – 9X Sidewinder وقناب��ل صغ��رة الحجم ذات 

قوة تدمرية عالية.

أم�ا ال���رادار الذي تم تطويره للعم��ل عىل املقاتلة  

F – 15E وه��و ال��رادار املس��مى APG – 70 ال��ذي 

صنعت��ه رشك��ة Raytheon  فهو يتمي��ز بإنتاج الصور 

عالي��ة الوضوح م��ع الخرائط الربية ببيان��ات واضحة، 

م��ا يؤهل طاق��م املقاتلة للتعرف ع��ىل األهداف من 

مسافات بعيدة، كا تزيد درجة اليقظة يف كل املواقف 

وتع��زز ق��درات الفتك وق��درة بقاء املقاتل��ة واألطقم 

 Lockheed يف م��رسح العمليات الجوي��ة، أما رشك��ة

Martin  فقد جهزت لربنام��ج املقاتلة F – 15E نظام 

املالحة وتحديد األهداف ليالً LANTIRN، وهو نظام 

لييل التش��غيل لتغطي��ة املالحة يف االرتف��اع املنخفض 

مع تحديد األهداف باس��تخدام األشعة تحت الحمراء، 

ويتيح ه��ذا النظ��ام للطاقم الط��ران باملقاتلة برسعة 

عالية يف االرتفاعات املنخفضة ليالً، ويف األحوال الجوية 

الرديئة مع االش��تباك ورضب األه��داف بكل دقة. كا 

توظف املقاتل��ة  F – 15Eحاوية تحديد األهداف من 

رشك��ة Lockheed Martin، ونظ��ام Litening وه��و 

نظام يع��زز كفاءة تحدي��د األهداف م��ن إنتاج رشكة 

.Northrop Grumman

العمالء
تشمل قامئة مس��تخدمي وزبائن هذه املقاتلة: القوات 

الجوي��ة األمريكية والقوات الجوي��ة العاملة يف الحرس 

الوطني، حيث تعمل 5 مناذج طائرات F – 15 مختلفة 

 Boeing حيث تعاقدت رشكة E,A,B,C,D األنواع هي

لتطوير 18 طائرة ANG F – 15C مع النظم الرادارية  

APG – 63 (V3) AESA مع عدة عقود تتابعت الحقاً  

لالستمرار يف إنتاج هذه األنظمة.

االرتفاع: 
18.5 قدم 
)5.65 متر(

احملركات: محركني من برات آندويتني 
 GE  F110 أو محركان P&W F100 2

من جنرال الكتريك بقوة 29.000 
رطل بقوة دفع )13.154 كلج( بوقود 

ما بعد االحتراق

الوزن: 45.000 رطل )20.411 كلج( 
بوزن إقالع أقصى يصل 81.000 

رطل )36.700 كلج(
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 F-15 للمقاتالت
سجل حافل 
باالنتصارات يف 

القتال اجلوي تزيد 
على 140 انتصار

ويض��اف للواليات املتح��دة األمريكية زبائن آخرين 

للمقاتالت F – 15 بينهم: اململكة العربية الس��عودية، 

وكوريا، وسنغافورة، واليابان، وإرسائيل.

وقد منحت حكومة س��نغافورة رشكة Boeing عقداً 

 F – 15 يف ديس��مرب عام 2005 إلنتاج ع��دد 12 مقاتلة

SG كجيل جديد يحل محل مقاتالتها النفاثة، مع خيار 

بع��دد 8 مقاتالت إضافية من نف��س النوع يتم تحديد 

موعد تس��ليمها الحقاً. وبدأ إنتاج النوع F – 15 SG يف 

مارس عام 2007، ويف أكتوبر 2007 مارس��ت سنغافورة 

تجربة خيارها الذي حدد 8 مقاتالت، وطلبت 4 أخريات 

 F – 15 SG1 وت��م إنتاج منوذج ه��و F – 15 SG م��ن

وقدمته الرشك��ة للتعريف به يف احتفال أقيم يف مصانع 

Boeing يف س��انت لوي��س يف 4 نوفم��رب ع��ام 2008، 

وينتظر الزبون استالم هذه املقاتالت.

 F – 15 ع��دد 40 مقاتلة Boeing وس��لمت رشك��ة

Slam Eagles طلبتها جمهورية كوريا ROK يف أكتوبر 

ع��ام 2005. ويف أبريل ع��ام 2008 منحت كوريا رشكة 

Boeing عق��داً بعدد 21 طائرة أخرى، أما س��نغافورة 

وكوري��ا معاً فق��د مددتا خط اإلنت��اج حتى عام 2013 

ملنح فرصة لع��دد من الزبائن الج��دد والحاليني لرشاء 

طائرات إضافية.

سجل حافل باالنتصارات
متتلك عائلة املقاتالت F-15 س��جل حافل باالنتصارات 

يف القت��ال الجوي تزي��د عىل 140 انتصار، ومل تس��جل 

أي��ة هزمية، ولقد أس��قطت املقات��الت F – 15 أربعة 

مقاتالت نوع MiG – 29 خالل حرب البلقان، باإلضافة 

إىل إس��قاط 33 م��ن أصل 35 طائرة ثابت��ة األجنحة يف 

عمليات القت��ال الجوي أثناء عمليات عاصفة الصحراء. 

وقد كانت املقاتل��ة F – 15E خالل حرب البلقان هي 

الوحيدة القادرة ع��ىل مهاجمة األهداف األرضية طيلة 

األربعة وعرشين ساعة ويف جميع األحوال الجوية •

املصادر والصور:

www.boeing.com

الطول: 63.8 قدم )19.45 متر(

طول اجلناح: 
42.8 قدم 

)13.05 متر(

السرعة: 2.5 ماخ

التسليح:
املقاتلة طراز F – 15A/B/C/D: حتتوي على 
مجموعة من ذخيرة جو-جو مثل: مدفع 

عيار 20 ملم،  صواريخ نوع AIM  - 120 فئة 
 Sidewinder: AIM – صواريخ نوع ،AMRAAM

.Sparrow: AIM – 7 9، وصواريخ نوع
املقاتلة طراز F 15E تسليحها يحتوي على: 

مدفع جو – أرض يشمل الذخائر املوجهة 
عالية الدقة، ومجموعة متنوعة من الصواريخ 

والقنابل، وأسلحة جو – جو تشمل مدفع 
وثمانية صواريخ قصيرة ومتوسطة املدى.



إدارة األزمــات األمـنـيــة
عملية إدارية تقوم على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

يهدف كتاب )إدارة األزمات 

األمنية( إىل تقيص األصول 

النظرية ومفاهيم إدارة األزمات 

األمنية، والوقوف عىل املنظور 

اإلداري لألزمات األمنية من 

خالل عمليات التخطيط 

والتنظيم والتوجيه والرقابة، 

والتعرف عىل مدى أهمية دور 

نظم االتصاالت واملعلومات 

والخطط والقيادة والسيطرة يف 

مواجهة األزمات األمنية.

وم��ن خالل ه��ذا الجهد، توّصل املؤل��ف إىل منوذج قد 

يس��اعد يف تطوير عملي��ات مواجهة األزم��ات األمنية، 

باستخدام الوسائل واألساليب العلمية الحديثة، بوصفها 

نتيجة أساس��ية من نتائج هذا البح��ث. كام توصل إىل 

مجموعة من التوصيات املهمة التي تتطلب من األجهزة 

املعنية مبواجه��ة األزمات مراعاتها، واألخذ بها يف اإلطار 

املحيل، ويف إط��ار تعاون دويل وتع��اون إقليمي للتنبؤ 

باألزم��ات، ومواجهته��ا؛ حيث تش��كل خ��رة كل دولة 

رصيداً إضافياً للدول األخرى.

الفص��ل األول: مفاهي��م األزم��ة األمني��ة 
وإدارتها

يعرف الكاتب د. س��امل عبدالله عل��وان الحبيس األزمة 

األمنية ع��ى أنها موقف مفاجئ، ونقط��ة حرجة ينتج 

عنه��ام تهدي��د خطري لألم��ن واالس��تقرار، وقد تحدث 

خسائر برشية ومادية ومعنوية، وتتصاعد فيها األحداث 

واألعامل املكونة لها بش��كل رسيع لتصل حد التش��ابك 

والتعقيد والتداخل يف األمور يف ظل ضيق الوقت، وقلة 

اإلمكانيات، ونقص املعلوم��ات، وتحتاج إىل اتخاذ قرار 

رسيع، وتكاتف الجهود، وأعامل التنسيق بني الكثري من 

الجهات األمنية وغري األمنية ملواجهتها والسيطرة عليها.

أم��ا إدارة األزمات فهي عملية إداري��ة فنية خاصة، 

تقوم ع��ى التخطي��ط والتنظي��م والتوجي��ه والرقابة، 

ويديره��ا مجموع��ة م��ن اإلداريني املنتق��ني واملدربني 

تدريباً جي��داً، ممن يتمتعون مبه��ارات وقدرات عالية، 

فض��اًل عن االبتكار واإلب��داع يف إدارة األزمات، واملقدرة 

عى توق��ع األزمة والتنبؤ به��ا، ومواجهتها قبل حدوثها 

ويف أثنائها وبعدها، من خالل تكاتف الجهود وتوظيف 

الخ��رات واملعلوم��ات واإلمكاني��ات املتاح��ة، واتخاذ 

القرارات الرش��يدة؛ بهدف تقليل الخسائر إىل أدىن حد 

ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة، وأقل وقت.

وهناك ثالث مراحل أساسية إلدارة األزمة هي:

- مرحل��ة ما قب��ل األزمة: وهي املرحل��ة التي تنذر 

بوقوعها، ويطلق عليها يف هذه املرحلة "اإلدارة املبادرة".

- مرحل��ة التعامل مع األزمة: التي تتس��م بطابع رد 

الفعل، حيث يتم تنفيذ النشاطات التي تشملها بعد أن 

تقع األزمة، ويحدث فيه��ا احتواء األرضار أو الحد منها 

واستعادة النشاط.

- مرحل��ة ما بعد األزم��ة: ومتثل هذه املرحلة عملية 

كتاب

• العنوان:         إدارة األزمات األمنية

• تأليف:        د. سامل عبدالله علوان الحبيس

• إصدار:            مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية

• عدد الصفحات:   227 صفحة

• سنة اإلصدار:     2010

|  العدد 483  |  أبريل 2012  |82



ترميم ما ح��دث، وإعادة التوازن، والدراس��ة والتقويم 

واالستفادة من خرات األزمة.

 أما مستويات األزمة فهي تتعدد وفقاً لحجم األزمة 

وأبعادها وتتدرج من:

- املس��توى الرئ��ايس )األزمات الدولي��ة، والحروب، 

والكوارث القومية الكرى(.

- املستوى الوطني.

 - املستوى املحيل. 

الفص��ل الثاين: دور التخطي��ط والتنظيم يف 
مواجهة األزمات األمنية

يتطرق الكتاب إىل أجزاء ونقاط، فيتحدث أوالً عن دور 

التخطيط يف مواجهة األزم��ات األمنية، ويرشح يف أربع 

نقاط أهمية التخطي��ط واملعنى املقصود من التخطيط 

يف األزمة، والنقاط األربع ترشح ما ييل:

- التخطي��ط واألزمات: ويُقصد ب��ه التنبؤ باألزمات 

املحتمل��ة إذ ميكن��ه أن يس��اعد ع��ى إزال��ة املفاجأة 

واملخاط��رة، ويتي��ح لفري��ق إدارة األزم��ات أن يكون 

أك��ر تحكامً يف األزم��ات املختلف��ة والس��يطرة عليها، 

باالس��تعداد والتجهيز املس��بق. وتتم مواجهة األزمات 

بالش��كل الفعال، بإسناد عملية التخطيط إىل جملة من 

املب��ادئ أهمها: العلمية، واملركزية، واإللزامية، واملرونة، 

والواقعية، واملشاركة، واالستمرارية

- التنب��ؤ باألزم��ات: ويعن��ي تقدي��ر املوقف الذي 

سيكون عليه املستقبل، والتنبؤ ركيزة لنشاطات معالجة 

األزمة. وتوجد أس��اليب عدة ميكن استخدامها يف التنبؤ 

باألزمات أهمها، مصفوفة تحدي��د األولويات لألزمات، 

ومصفوفة تقويم األزمات املحتملة باس��تخدام أسلوب 

.)FINK(

- خطة إدارة األزمات: وهي وثيقة تهدف يف جوهرها 

إىل مح��اول��ة منع األزم��ة باتخاذ إج��راءات وقائية أو 

االس��تعداد - ع��ى األق��ل - للتعامل بكف��اءة وفاعلية 

إزاء األزم��ة حال اإلخفاق يف منعه��ا، مع ضامن العودة 

إىل األوض��اع، كام كانت عليه من قب��ل. وتتميز الخطة 

الفعال��ة إلدارة األزمة األمني��ة مبجموعة من الخصائص 

أهمه��ا: وضوح األهداف وتحديدها، البس��اطة، املرونة 

وسهولة التعديل، اإلحكام، والقابلية للتنفيذ.

- سيناريو إدارة األزمة األمنية: يعرف سيناريو األزمة 

األمني��ة بأنه »مجموعة من الف��روض املتعلقة بحدث، 

أو موق��ف أمن��ي، وهي الت��ي ميكن حدوثه��ا، ويقوم 

املس��ؤولون بتحليلها ودراس��تها التخاذ ق��رار املواجهة 

املناسب؛ الحتوائها بأقل خسائر ممكنة«.

ويف الفصل الثاين أيضاً يس��لط الكاتب الضوء عى ما 

يس��مى ب��� "دور التنظيم يف مواجهة األزم��ات األمنية" 

ويع��د التنظيم أحد الوظائف األساس��ية إلدارة األجهزة 

األمنية، فهو عملية تحديد وتجميع للعمل الذي ينبغي 

أداؤه، وإقام�ة العالقات بغرض متكني األفراد من العمل 

بفاعلية كرى، وللتنظيم أشكال كثرية منها: 

• التنظي��م ال��رأيس )العم��ودي أو الهرم��ي(، وهو 

يع��د أق��دم األش��كال التنظيمية، ويكر اس��تخدامه يف 

املجتمعات العسكرية.

• التنظيم الرأيس االستش��اري، ويتمي��ز عن التنظيم 

ال��رأيس التقليدي بوجود كيان استش��اري يتبع الرئيس 

األع��ى مبارشة، ويعيب هذا الش��كل تعق��د العالقات 

التنظيمية؛ نتيجة حالة املنافس��ة الش��ديدة بني الجهاز 

التنفيذي والجهاز االستش��اري، وزيادة التكلفة، وطول 

الوقت الالزم التخاذ الق�رار.

•التنظي��م الوظيفي، وه��و يركز ع��ى التخصص أو 

الوظيفة، بحيث يكون لكل تخصص أو نش��اط وظيفي 

إدارة خاصة. 

• تنظي��م االس��تعانة باللجان التي يق��ع عى عاتقها 

دراس��ة املوضوع��ات املكلف��ة به��ا، من خ��الل تبادل 

املعلوم��ات، وهناك لجان متلك س��لطة اتخاذ القرار يف 

بعض األمور، وبعضها يُقصرَ دوره عى إصدار التوصيات.

• تنظيم مصفوفة األزمات، وهو تنظيم يقوم أساس��اً 

عى س��لطات تنفيذية، متارس من القم��ة إىل القاعدة، 

وسلطات فنية متارس أفقياً؛ وهذا يحقق درجة كبرية من 

هذه املزاوجة بني النموذجني يف جميع مراحل األزمة. 

الفص��ل الثال��ث: دور التوجي��ه والرقابة يف 
مواجهة األزمات األمنية

ويطالع القارئ يف هذا الفصل "دور التوجيه يف مواجهة 

األزم��ات األمنية"حيث يعتر التوجيه أحد مراحل إدارة 

األزم��ة األمني��ة، وهو يبدأ ف��ور االنتهاء م��ن مرحلتي 

التخطيط والتنظيم، ويس��تمر طوال فرتة التنفيذ، حتى 

يتم تحقيق الهدف املنشود.

ويتحدث الفصل عن "دور الرقابة يف مواجهة األزمات 

األمنية"، ويفصل يف النقاط التالية ما يعنيه بالرقابة:

- الرقاب��ة واألزم��ات: وه��ي ترم��ي إىل التيقن من 

أن تنفي��ذ خط��ة إدارة األزم��ة يس��ري ع��ى الخطوات 

املحددة والنهج املرس��وم، واكتشاف العراقيل والعوائق 

وتصحيحها.

- اإلن�ذار املبك�ر واألزم��ات: ويعرف اإلنذار املبكر، 

بأنه »الوسيلة أو األداة اللتان يستطيع بهام نظام مادي 

أو نظام برشي أو نظام معنوي استش��عار الخلل املنتظر 

حدوث��ه، ويصنف اإلن��ذار املبكر تبع��اً ملعايري مختلفة 

وهي: ن��وع األحداث الت��ي يوضحه��ا، أهميتها، وقت 

التحذي��ر املعطى، واحتامل الح��دوث، الثبات، التكلفة 

املصاحبة، واملصداقية.

ويوج��د لتحدي��د عالمات اإلن��ذار املبك��ر نظامان 

أساس��يان، األول وه��و )إع��داد محفظ��ة األزمات( أي 

التس��جيل والتوثيق والدراس��ة للنتائج التي تولدت عن 

أزمات س��ابقة، أم��ا الثاين فهو)دراس��ة البيئة املحيطة( 

مبعنى فهم األبع��اد والهياكل واالتجاه��ات والتغيري يف 

البيئة الخارجية ومكوناتها.

ويض��ع الكات��ب يف النهاية توصيات عام��ة ألهم ما 

اس��تعرضه من فصول وتحالي��ل إلدارة األزمات األمنية، 

مام يتطلب من األجهزة املعنية مبواجهة األزمات بالدول 

املختلفة رضورة وضعها يف الحسبان، وهو يوجزها فيام 

يأيت:

- اإلع��داد والتطوير للسياس��ات والخط��ط املعنية 

مبواجهة األزمة والكوارث. 

- االستفادة من القادة املتقاعدين - من ذوي الخرة     

- يف عمليات األمن الداخيل واألزمات والكوارث.

- تجهي��ز مركز معلومات متطور للعمليات واألزمات 

والكوارث.

- إنش��اء وحدات للتنبؤ باألزم��ات األمنية وإمدادها 

بكل الوسائل واملعدات الالزمة.

- تدري��ب املختص��ني يف إدارة األزمات عى مهارات: 

التخطيط، واتخاذ القرار.

- اإلعداد والتجهيز مليادين متكاملة عى سيناريوهات 

مواجهة األزمات األمنية •

الكاتـــب

الدكتور سامل عبدالله علوان الحبيس، حاصل عىل درجة 
الدكتوراه يف العلوم الرشطية من كلية الدراسات العليا 

بأكادميية مبارك لألمن بالقاهرة عام 2007.
حاصل ع��ىل درجة املاجس��تري من الكلية نفس��ها عام 

.2002
حاص��ل ع��ىل درج��ة الليس��انس يف العل��وم القانونية 

والرشطية من كلية الرشطة بأبوظبي عام 1996.
يعم��ل مح��ارضاً يف كلية الرشط��ة بأبوظب��ي )دورات 
مرشحني( لألزمات والكوارث وغرف العمليات منذ عام 

.2007
يعمل محارضاً يف معهد تدريب ضباط الرشطة للدورات 

الخاصة باألزمات والعمليات منذ عام 2008.
حاصل عىل عدد من األوسمة والجوائز كوسام الخدمة 
املخلصة، وجائزيت راش��د للتف��وق العلمي عامي 2003 

و2008.
ش��ارك يف العديد م��ن ال��دورات واملؤمت��رات املحلية 
والخارجي��ة يف مجاالت األزمات والك��وارث واإلرهاب: 
كإدارة األزم��ة )1996(، التدريب ع��ىل إدارة األزمات 
األمني��ة والكوارث )1998(، مكافحة اإلرهاب )2002(، 
اإلعالم واإلرهاب )2005(، التخطيط بالس��يناريوهات 

)2006( وغريها.
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 هدفنـــا إعــداد مقاتــل بحــري معاصــر

سقف 
طموحاتنا 

لتطوير الكلية 
ليس له حدود 

تعترب الكلية البحرية إحدى 

الرصوح التعليمية البارزة يف 

القوات املسلحة، وقد أصبحت 

الكلية بفضل توجيهات ورعاية 

واهتامم صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات 

املسلحة »حفظه الله« تواكب 

أحدث املؤسسات والكليات 

العسكرية املتقدمة يف العامل من 

حيث العلوم األكادميية النظرية 

والتدريبات التطبيقية العملية 

وبأرقى وأحدث الوسائل والخربات 

التقنية والعسكرية.

حــــــــــــوار: مرمي الشحــي
تصويـر: حممد بن حمـــاد

ومبناس��بة تخري��ج الدفع��ة الثانية عرش من مرش��حي 

الكلي��ة البحرية، التقت "درع الوطن" مع العقيد الركن 

بحري س��امل عيل س��يف املحرزي قائد الكلية البحرية، 

وفيام ييل نص اللقاء :

هل لكم أن تحدثونا عن بدايات الكلية البحرية؟

تأسست الكلية البحرية يف فرباير عام 1999، بتوجيهات 

من قيادتنا الرش��يدة متمثلة بس��يدي صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األع��ى للقوات املس��لحة »حفظ��ه الل��ه«، حيث جاء 

إنش��اء الكلية بن��اء عى دراس��ة تبني حاج��ة القوات 

البحري��ة املتزاي��دة لضب��اط متخصص�����ني يف العلوم 

البحري��ة، ومؤهل��ني للعمل وفق مه��ارات ومتطلبات 

خاصة لخدمة قواتنا املسلحة.

ما هي الشهادة العلمية التي متنح للخريجني؟

متنح الكلي��ة خريجيها ش��هادة البكالوريوس يف العلوم 

البحري��ة، كام تتي��ح لخريجيها من الضب��اط البحريني 

فرص��ة الحص��ول عى درج��ة علمية يف مج��ال اإلدارة 

والقان��ون البحري الدويل من خ��ال تقدميها لعدد من 

الساعات املعتمدة يف نفس املجال يستطيع من خالها 

الضاب��ط بعد تخرجه اس��تكامل املتطلب��ات الازمة يف 

كليات التقنية العليا.  

كيف يتم التعامل مع الطلبة املستجدين؟

يلتحق الطلبة بصفوف الكلية البحرية ليتم تنش��أتهم 

يف بيئة عسكرية قوية تؤهلهم مستقباً للقيام بدورهم 

يف تحمل املس��ؤوليات امللقاة ع��ى عاتقهم من حامية 

ألرض الوط��ن ومياهه اإلقليمية، حي��ث يلتحق الطلبة 

املس��تجدين مبركز التدريب األس��ايس بكلية زايد الثاين 

العس��كرية والذي يعمل عى إعداده��م بدنياً وذهنياً 

ونفس��ياً للحي��اة العس��كرية ورفع مس��تواهم البدين 

وإكس��ابهم املهارات العسكرية والقيادية بعدها ينضم 

الطلبة إىل الكلية البحرية إلكامل تدريبهم وإعدادهم يف 

فرتة ترتاوح ما بني أسبوعني إىل ثاثة أسابيع، يتم الرتكيز 

خاله��ا عى موضوع االنضباط العس��كري والتدريبات 

واللياق��ة البدنية، وبعد اجتياز هذه املرحلة يس��تطيع 

الطلبة البدء يف دراسة مناهج ومقررات الكلية.

ماه��و النظام واملنهاج الدرايس املتبع بالكلية؟ وكم 

هي مدة الدراسة فيها ؟

ته��دف مناه��ج الكلي��ة إىل تخري��ج ضب��اط بحريني 
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 هدفنـــا إعــداد مقاتــل بحــري معاصــر

متس��لحني باملعارف العلمي��ة والتطبيقية التي تؤهلهم 

للعمل العس��كري االحرتايف، حيث تق��دم الكلية تعليامً 

عس��كرياً نوعي��اً يق��وم ع��ى ع��دة مناه��ج أكادميية 

عس��كرية تخصصية، تس��اهم كل منها يف بناء شخصية 

الضاب��ط القيادي وتضيف إليه ع��دة معارف ومهارات، 

ولتحقيق ذلك تم تقس��يم املنهاج الدرايس إىل عدد من 

املواد، وهي أوالً: املواد األكادميية وتش��مل: الرياضيات 

للعل��وم البحري��ة، والفيزي��اء يف التطبيق��ات البحرية، 

والرس��م  الوصفي��ة،  والهندس��ة  والهيدروداينامي��ك، 

الهن��ديس، واللغة االنجليزية، والدراس��ات اإلس��امية، 

وتكنولوجيا املعلومات.

ثانيا: املواد العس��كرية وتش��مل: تدريبات املش��اة 

واألس��لحة الخفيفة، العلوم العس��كرية، ف��ن القيادة، 

اللياق��ة البدني��ة، اإلدارة واإلمداد، الجيوجيتس��و، تليها 

م��واد العل��وم البحري��ة التخصصي��ة وتش��مل: املواد 

البحري��ة التخصصي��ة، امل��واد الفنية، القان��ون البحري 

الدويل، األرصاد الجوية، العملي��ات بأنواعها: العمليات 

السطحية، العمليات تحت السطح، والعمليات الجوية.

ك��ام تتب��ع الكلية البحري��ة نظاماً وخططاً دراس��ية 

عامة وش��املة لكل ما يتعلق بعملية اإلعداد والتأهيل 

العس��كري، ليحوز املرش��ح عى الصف��ات التي تؤهله 

ليكون ضابطاً كفؤاً يف مجال تخصصه .

لقد ح��ددت مدة الدراس��ة يف الكلي��ة بثاثة أعوام 

ونصف، موزعة عى عامني دراس��يني يتم فيهام تدريس 

امل��واد األكادميية والتخصصي��ة البحرية والعس��كرية، 

والسنة والنصف الباقية تم تخصيصها للتدريب العميل 

عى الوحدات والسفن البحرية وتدريس املواد البحرية 

التخصصية.

ما هو حجم التعاون بني الكلية البحرية واملؤسسات 

التعليمية األخرى داخل الدولة و خارجها؟

إن انته��اج الكلي��ة ملبدأ االرتق��اء بأهدافه��ا وبرامجها 

التعليمي��ة البد أن يقابله انفت��اح وتواصل مع الكليات 

واملؤسس��ات التعليمية املختلفة، وذلك لتس��تقي منها 

ما يتناس��ب مع حاجة كليتنا البحري��ة، ومن أجل ذلك 

ارتبط��ت الكلي��ة البحرية عى الصعي��د املحيل برشاكة 

تع��اون مع جامعة اإلم��ارات وجامعة أبوظبي وجامعة 

حمدان ب��ن محمد االلكرتونية، كام اس��تطاعت الكلية 

أن تضي��ف إىل رصيد انجازاتها نجاحاً جديداً بفتح آفاق 

العقيد الركن بحري سامل عيل سيف املحرزي قائد الكلية البحرية
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الكلية البحرية

يف األول م��ن فرباي��ر ع��ام 1999 تم وض��ع اللبنة 
بصف��ة  الس��عديات  معس��كر  يف  للكلي��ة  األوىل 
مؤقت��ة،  وقد تخرج��ت الدفع��ة األوىل عام 2001.
ويف 26 م��ن أغس��طس ع��ام 2006  انتقلت الكلية 
إىل موقعه��ا الح��ايل يف منطق��ة الطويل��ة لتواكب 
التطوي��ر والتحديث الفعيل ال��ذي تحقق من حيث 
البن��اء املط��ور والحدي��ث ملبنى الكلي��ة وملحقاته 
والبناء النوعي للعملية التعليمية وإدخال الوس��ائل 

واألسلحة الحديثة واملتطورة.
ووضع��ت الق��وات البحرية الدعائ��م األوىل للكلية 
البحري��ة بالتع��اون بينه��ا وب��ني الق��وات البحرية 
الباكستانية، مستفيدة من تطور وخربات الجمهورية 

الباكستانية يف هذا املجال.
وقد اس��تقلت الكلية يف السنة الرابعة معتمدة عىل 
دعم وإرشاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

نعتز بأمسنا 
ونفخر بحاضرنا 

ومنضي إىل غدنا 
بيقني ووعي 

وعزم أكيد

املرشحون أثناء العرض العسكري

التعاون بينه��ا وبني كليات التقني��ة العليا وذلك بطرح 

تخصصاً علمياً جديداً يختص بدراس��ة هندس��ة العلوم 

البحرية.

أما يف املجال التدريبي للطلبة فقد اتجهت الكلية إىل 

التعاون يف عملي��ة إدارة التدريب مع الرشكات املحلية 

مث��ل رشكة الفتان، وذلك الس��تخدام س��فنهم من أجل 

أغراض التدري��ب العميل ليعيش الطالب يف بيئة تحايك 

ما سيواجهه من تحديات وأخطار مستقباً. 

وعى الصعيد الخارج��ي فالزيارات متبادلة دامئاً بني 

كليتن��ا البحرية  والكليات البحري��ة األخرى مثل الكلية 

الربيطاني��ة و الفرنس��ية واألس��رتالية واألملانية، كام أن 

ابتعاث طلبة الكلية إىل الخارج للدراس��ة يف تخصصات 

متنوعة متكنهم من االطاع عى أحدث ما يتم تدريسه 

عاملياً يف املجال البحري.

ما هي برامج اإلعداد البدين املعمول بها يف الكلية؟

تهدف الكلية البحري��ة لبناء ضابط قيادي متميز ينمي 

عقل��ه بالعل��وم واملعرف��ة، ويبني جس��مه بالتدريبات 

الرياضية وامله��ارات القتالية العس��كرية، ومن منطلق 

ذل��ك حرصت الكلية عى وضع برنام��ج يومي للطالب 

ميلء باألنش��طة الرياضي��ة موزعاً بني اللياق��ة البدنية 

والس��باحة واملواد العس��كرية التي من ضمنها املشاة، 

مس��تفيداً من املباين الرياضية التابعة للكلية كالصاالت 

واملاع��ب املغطاة والخارجية، باإلضافة إىل إدخال مادة 

رياض��ة الجيوجيتس��و لتك��ون ضمن املق��رر الدرايس، 

وتعيني مرشفني رياضيني مؤهلني يتولون مهمة التنظيم 

واإلرشاف عى األنشطة وتطوير املهارات الرياضية. 

 هل لك أن تحدثنا عن املشاركات الرياضية للكلية؟

تعترب الكلية من الكليات الرائدة عى مس��توى العامل يف 

املشاركات الرياضية، ومش��هود لها بحصولها عى نتائج 

مرشفة، حيث اس��تطاعت الكلية أن تنتزع املركز األول 

يف س��باق بطولة العامل لليخوت الرشاعية يف ايطاليا عام 

2008 و2010 ، ك��ام متكنت من إحراز املركز الثاين عى 

مس��توى العامل يف الس��باقات البحرية بالهن��د، أما عن 

مشاركتها عى الصعيد الخليجي فقد حصلت عى املركز 

الثاين يف السباقات البحرية مبملكة البحرين.

كيف تقيمون سياسة التطوير الشاملة بالكلية؟

 إن س��قف الطموحات يف تطوي��ر الكلية البحرية ليس 

ل��ه ح��دود، وحرصنا ع��ى تحديث القدرات يكتس��ب 

أولوي��ة قصوى، فع��زم الكلية الدائم وس��عيها الدؤوب 

لتحقيق أهدافها املتمثلة بتقديم برامج تعليمية متميزة 

وبأس��لوب وإمكانيات حديثة وإدارة مستوعبة لجميع 

هذه املتطلبات يجعلها تتحدى نفسها يف كل عام، لتايف 

سلبيات العام الدرايس السابق واإلبق����اء عى ايجابياته 

م��ع تطويره��ا وتنميته��ا، وألجل هذا ت��م اعتامد ركن 

لنظام الجودة الذي يقيم عملية اإلدارة والتعليم بشكل 

مس��تمر بغية الوصول باملناهج والعملية التعليمية إىل 

مستوى الكليات املتقدمة يف العامل.

ومل تغف��ل الكلية تطوير ال��كادر التعليمي واإلداري، 
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الطلبة يؤدون التامرين امليدانية

واالرتقاء مبستواهم العميل والنظ��ري، واضعة هدف 

زيادة العنرص املواط��ن يف الهيئة التعليمية واإلدارية 

نص��ب أعينه��ا من خ��ال تأهي��ل ضب��اط مواطنني 

مدربني ومؤهلني، كل ماتم ذك��ره يرتتب عليه توفري 

البيئة املناسبة للتعليم سواء أكانت بني����ة تحتي���ة 

أو منش��آت أو كل ماي��ؤدي لخدم��ة تطوير العملية 

التعليمي��ة، وم��ن منطلق ذل��ك تم تطوي��ر مكتبة 

الكلية البحرية ومراجعة أهدافها وأولوياته��ا، لتضم 

يف جنباته��ا أفضل وأح��دث إص��دارات الكتب التي 

تتناول امل��واد البحرية املتخصص��ة والفنية والتقنية 

والعس��كرية، وإمدادها بالتقنيات الحديثة لتمكينها 

م��ن تقدي��م خدمات متمي��زة ملرتاديه��ا من جميع 

فئ��ات العاملني يف الق��وات البحرية، كام تم تحديث 

مختربات الكلية العام���ة واملتخصصة وأجهزته���ا مبا 

يحقق أهداف العملي��ة التعليمية بتدعيم الجوانب 

النظرية للمواد الدراس��ية، مثال عى هذه املختربات: 

مخترب رسم الخرائط ومخترب مادة فن البحر واملخترب 

امليكانييك.

هل م��ن كلمة ت��ودون إضافته��ا وأنت��م تحتفلون 

بتخريج الدفعة )12( من املرشحني البحريني؟

إن ه��ذه االنجازات التي تحقق��ت يف الكلية البحرية مل 

تكن لتتحقق لو مل تكن هناك يد كرمية متتد لهذا الرصح، 

متمثلة يف س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعى للقوات املس��لحة 

»حفظه الله«، ونحن إذ نشكر لقيادتنا الرشيدة رعايتها 

املستمرة ملسرية الكلية، ونتقدم بالشكر لكل من ساهم 

يف دعم مس��رية الكلية البحرية ودف��ع بعجلة التطوير 

والتحديث فيها إىل األمام .

إننا إذ نحتفي اليوم بتخريج الدفعة الثانية عرش من 

بني جنبات هذا الرصح الش��امخ بإنجازاته، نعتز بأمسنا 

ونفخر بحارضنا ومنيض إىل غدنا بيقني ووعي وعزم أكيد 

وإرادة التعرف الرتدد تنطلق من رؤى واضحة وأهداف 

واقعية تأسيس��اً ملرحلة جديدة نهجها التنسيق لارتقاء 

باملس��توى لتظل الكلية البحرية دامئاً مرآة تعكس تقدم 

قواتن��ا البحرية، ومواكبة لتقدم العرص وعلومه، وجديد 

ابتكاراته ومكتشفاته، ساعية بذلك وبكل جهد لتحديث 

كافة إمكاناتها وقدراتها وعى جميع املس��تويات لتقوم 

بدورها الوطني بكف��اءة وفعالية، ملتزمة دامئاً باملعايري 

واملس��تويات العاملية يف املناهج والربامج ونظم العمل 

وترس��يخ كافة القيم التي تعم��ق االنتامء الوطني لدى 

منتس��بيها، وإع��داد مقات��ل بح��ري مع��ارص ليتمكن 

وبجاهزي��ة احرتافي��ة م��ن تس��خري مهارات��ه الذهنية 

والقتالي��ة يف أداء الواج��ب، ومواكبة ع��رصه والتفاعل 

اإليجايب مع املستجدات والتحديات التي يفرضها •

الطلبة أثناء الدراسة
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يف ذاكرة األيام، رجال تركوا 

بصامتهم حيث عملوا وأنجزوا، 

فبذلوا جهدهم من أجل الوطن، 

وكانوا منوذجاً يحتذى به، عارصوا 

تأسيس القوات املسلحة وبداية 

قيام االتحاد وتأسيس الدولة، 

وعملوا عىل تنفيذ توجيهات 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، فوضعوا والء 

الوطن راية نصب أعينهم، ومل يألو 

جهداً يف خدمة بالدهم من خالل 

العمل يف قواتنا املسلحة حتى 

أصبحت من أحدث الجيوش بني 

نظرياتها من الجيوش املتقدمة.

حوار: أحمد جمعة الكعبي
تصوير: عبدالرحمن بن عباد

وها نحن نعود بالذاكرة إىل القادة الذين كان لهم قدم السبق 

يف أداء الواجب لقواتنا املس��لحة وكانوا رمزاً للوفاء واإلخالص، 

لنستعيد معهم مثرة س��نوات طوال م���ن العمل واإلنج���از، 

ويف ه��ذا العدد كانت لنا وقف��ة تاريخية مع اللواء الركن )م( 

سمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي رئيس األركان األسبق، 

وفيام ييل نص اللقاء وحديث الذكريات:

مب��ا أنكم أحد أقدم العس��كريني الذي��ن التحقوا بالقوات 

املس��لحة لدول��ة اإلم��ارات، ه��ل ميك��ن أن تحدثنا عن 

البدايات وكيف أتت فكرة االلتحاق بالقوات املسلحة؟

كان��ت بدايتي يف قوة الس��احل املتصالح، وه��ي القوة التي 

تش��كلت يف ع��ام 1951، وكان��ت تض��م عدداً م��ن الضباط 

الربيطانيني الذين س��اهموا يف تأس��يس هذه القوة، ففي عام 

1956 التحقت بدورة بالكلية العس��كرية يف اململكة األردنية 

الهاشمية، وتخرجت منها ألعود إىل قوة الساحل املتصالح، وما 

لبث��ت حتى التحقت بكلية مون��ز الحربية الربيطانية ألتخرج 

منها عام 1960، وبعد تويل املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهي��ان مقاليد الحكم بإم��ارة أبوظبي، عينت 

رئيساً لديوان سمو ويل عهد أبوظبي، وحني تشكلت قوة دفاع 

أبوظبي شغلت منصب وكيل وزارة الدفاع.

فيصل القاسمي: قواتنا املسلحة مســـــــــرية مــــن اإلجناز
رؤية خليفة متثلت يف إعداد قوات مسلحة على أسس منهجية

 اللواء الركن )م(  الشيخ فيصل القاسمي مع مجلة درع الوطن
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فيصل القاسمي: قواتنا املسلحة مســـــــــرية مــــن اإلجناز
رؤية خليفة متثلت يف إعداد قوات مسلحة على أسس منهجية

اللواء الركن )م(  الشيخ فيصل القاسمي رئيس األركان األسبق
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فيصل القاسمي يف سطور

تخرج من كلي��ة مونز الحربية الربيطانية عام 1960 
والتح��ق بقوة دف��اع أبوظب��ي يف ع��ام 1966، كام 
التح��ق بالعديد من الدورات منه��ا: دورة يف الكلية 
العسكرية األردنية عام 1956، ودورة يف كلية الحرب 

الربيطانية ورمنسرت. 
كام تقلد س��موه عدداً من األوس��مة أهمها وس��ام 
توحيد القوات املس��لحة، وسام الخدمة من القوات 
الربيطانية، وس��ام تونيس، وس��ام االس��تحقاق من 
الطبق��ة األوىل من مرص عام  1972، وس��ام النيلني 
من الطبقة األوىل من الس��ودان عام 1974، وس��ام 
الكوك��ب األردين عام 1974، الوس��ام العلوي درجة 
ضاب��ط كبري من املغرب عام 1974، وس��ام اإلمارات 
العسكري من الطبقة األوىل 1989، ووسام اإلمارات 

العسكري عام 1990. 
وشغل س��موه عدداً من املناصب أهمها وكيل وزارة 
الدف��اع، رئيس األركان، ورئي��س مجلس إدارة الهيئة 

العربية للتصنيع.

هل لكم أن تخربنا عن القوات املسلحة يف السابق؟ 

وما التغريات التي طرأت عليها بعد التوحيد؟

 يف البداي��ة كان ل��كل إم��ارة قوة مس��تقلة تتمثل يف 

عدد قليل من األف��راد والضباط، األمر الذي تطلب منا 

االس��تعانة بأهل الخربة من األقطار العربية واإلسالمية 

املختلف��ة والذين قدم��وا لنا الخربة الالزم��ة يف مجال 

الق��وات الربي��ة والق��وات البحرية والق��وات الجوية 

والدف��اع الج��وي، وه��و األمر ال��ذي يعك��س الرؤية 

الحكيمة للشيخ زايد "طيب الله ثراه" وصاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان "حفظه الله" رئيس 

الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة حيث كان لهم 

هدف وغاية يف اس��تقطاب هذه الخربات، وهو إعداد 

قوات مسلحة عىل أسس ومنهجية صحيحة.

بع��د قيام االتح��اد وقي��ام دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة كان البد م��ن وجود جيش موح��د يضم كل 

ق��وات اإلمارات، وهو األمر ال��ذي تحقق بفضل جهود 

الشيخ زايد بن س��لطان "رحمه الله" والشيخ راشد بن 

س��عيد آل مكتوم "رحم��ه الل��ه"، وإخوانهام أصحاب 

الس��مو أعضاء املجلس األعىل ح��كام اإلمارات يف عام 

1976 حيث صدر القرار بتوحيد القوات املسلحة تحت 

قيادة واحدة وعلم واحد، وبعد هذه الخطوة كانت أول 

مشاركة للقوات املسلحة ضمن قوات الردع العربية يف 

لبنان والتي استمرت حتى عام 1979 لتتلوها مشاركات 

أخرى إقليمياً وعاملياً.

أعاملك��م ومناصبك��م الت��ي توليتموها متي��زت بالعمل 

مع الش��يخ زايد بن س��لطان "طيب الله ثراه"، وصاحب 

الس��مو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة "حفظه الله" فام هي أهم املواقف التي 

صادفتكم وظلت يف الذاكرة؟

كان الش��يخ زايد "رحمه الله" عىل إطالع دائم بكل ما يخص 

القوات املس��لحة، فكان دامئاً يس��ألني عن التط��ورات التي 

تط��رأ يف القوات املس��لحة وعن عدد الضب��اط واألفراد وعن 

أنواع األس��لحة املستخدمة يف التدريبات، حتى أنني أصبحت 

أصطح��ب قامئ��ة املوازنة اليومي��ة للقوات املس��لحة كل ما 

ذهبت ملجلسه رحمه الله، كذلك ال أنىس دور صاحب السمو 

الش��يخ خليف��ة بن زايد "حفظ��ه الله" رئي��س الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة والذي كان ال يرتدد عن تقديم الدعم 

لن��ا يف القوات املس��لحة بكل ما نحتاجه، حيث كان س��موه 

يحرص عىل أن تؤسس القوات املسلحة بكل ما هو جديد من 

الشيخ زايد »رحمه الله« يف زيارة تفقدية للقوات املسلحة

الشيخ فيصل القاسمي 

أدعــو أبنــاء 
القوات املسلحة 
ملواصلة العمل 

بجد واجتهاد
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حرص الشيخ 
خليفة على تزويد 
القوات املسلحة 
بكل ما هو جديد

أس��لحة وآليات ومعدات تواكب متطلبات القيادات والوحدات 

العسكرية املختلفة.

سيدي..ماذا عن مرحلة اإلنشاء والتأسيس؟

كان إنشاء كلية عس��كرية هو الهدف الذي سعى له الشيخ 

زايد »طيب الله ثراه« يف السبعينات، فقمنا آنذاك باستشارة 

الخرباء الربيطانيني الذين أكدوا لنا أن إنش��اء كلية عسكرية 

لجيش يتكون من 3000 فرد  هو أمر ش��به مستحيل، لكنه 

رحمه الله مل ييأس، وقام س��موه بتس��ليمي رس��الة خطية 

للملك حس��ني بن طالل مل��ك اململكة األردنية الهاش��مية 

"رحمه الله" والذي أمر بإرس��ال عدد من الضباط األردنيني، 

وقامت الكلية العس��كرية تحت مس��مى "كلي��ة زايد الثاين 

العسكرية" وبقيادة العميد الركن صالح مصطفى حسني أبو 

الهيج��اء والذي توىل القيادة م��ن 1972 إىل 1975، وتناوب 

بع��ده عىل قيادة الكلية كل من املش��ر عبد الحافظ مرعي 

فالح الكعابنة والفريق الركن س��امل محم��د الرتك، والفريق 

الركن عارف محم��د فاضل، والعميد الرك��ن أحمد محمود 

عبد الهادي والذين كان لهم الفضل الكبر يف تأسيس الكلية 

الشيخ خليفة يتفقد املشاغل والهندسة العسكرية

وكذلك تطوير الكلية عرب الس��نوات األوىل من إنشائها زايد »رحمه الله« وخليفة »حفظه الله« والقاسمي

ليتسلمها قادة مواطنون من بعدهم.

كام أذكر حني أمر الشيخ زايد "رحمه الله" بأن تبنى 

مدينة مصفح، حيث كانت عبارة عن س��بخة ال يسكنها 

أحد، وكان الكثر ال يعلمون ما يس��عى له الش��يخ زايد 

يف ذلك الوقت، والي��وم أصبحت منطقة مصفح مدينة 

كبرة يس��كنها عدد كبر من الس��كان وتقدم خدمات 

مختلف��ة، وهذا األم��ر يعكس بعد نظ��ره "رحمه الله" 

حي��ث كان يتطلع للصورة التي س��تكون عليها أبوظبي 

يف املستقبل.

س��يدي..ما ه��ي الصعوب��ات الت��ي واجهتموها يف 

املايض؟ وكيف استطعتم التغلب عليها؟

من املش��كالت التي واجهناها يف ذلك الحني هو إيجاد 

العدد الكايف من الطالب املؤهلني ليك يكونوا مرش��حني 

للكلية، نظراً لقلة األشخاص املتعلمني أو الحاصلني عىل 

شهادات تخولهم لاللتحاق بالكلية يف تلك الفرتة، حيث 

كانت الثقافة قليلة أو ش��به معدومة، ولكن بدعم من 

الش��يخ زايد "رحمه الل��ه" وبتضافر الجهود اس��تطعنا 

أن نجم��ع عدداً ال بأس به م��ن الطالب  الذين انضموا 

للكلية وتخرج��وا ليصبحوا أول دفعة من الضباط 

تغذي مختلف قيادات ووحدات القوات املسلحة.

كذلك واجهنا بعض الصعوبات يف مرحة إنشاء 

وتكوين وحدات القوات املسلحة والتي تحتاج إىل 

كوادر مؤهلة تس��تطيع أن تنجز واجباتها وتنظم 

س��ر العمل، كام كانت هناك بع��ض الصعوبات 

يف إيج��اد كادر إداري يتمت��ع بالقدرة عىل إنجاز 

األم��ور اإلداري��ة الت��ي تخص مختل��ف وحدات 

القوات املس��لحة، فباإلضافة إىل املهام املوكلة إىل 

العس��كري كان عليه تأمني قوت��ه اليومي، وتوفر 

ما يلزمه من ماء للرشب، وهو أمر ليس بالبسيط 

يف ضوء ش��ح املياه نظراً لقل��ة اآلبار االرتوازية يف 

تلك الفرتة، كام كنا ننتقل من منطقة إىل أخرى يف 

الصحراء بواسطة آليات بدائية، بدون طرق معبدة 

أو إن��ارة يف الليل، فيتحتم ع��ىل الجندي العيش 

يف ظ��روف صعبة تتطلب منه عمالً ش��اقاً وجهداً 

بدني��اً عالياً، أم��ا اليوم بفضل الل��ه تعاىل وجهود 

الشيخ زايد "رحمه الله" وبفضل قيادتنا الرشيدة، 

أصبحت القوات املسلحة أحد املؤسسات الرائدة 

يف الدولة تتيح للعسكري فرصة التعلم يف كلياتها 
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تتيح القوات 
املسلحة ألفرادها 

فرصة التعلم يف 
كلياتها ومعاهدها 

اخملتلفة

ومعاهدها املختلفة، باإلضافة إىل الجامعات والكليات 

واملعاهد يف داخل وخارج الدولة لينهل العس��كري من 

مختل��ف العلوم والت��ي تس��اعده يف أداء واجبه تجاه 

القوات املسلحة وبالتايل تجاه وطنه.

أذكر أنن��ي كلفت بإيجاد مبنى مناس��ب بأن يكون 

مبن��ى القيادة العامة للقوات املس��لحة آنذاك، مل تكن 

أبوظبي مث��ل ما هي عليه اآلن، فق��د كان هناك عدد 

قلي��ل من املباين يف منطقة صحراوي��ة مبنية عىل  بنية 

تحتية بس��يطة، وبع��د البحث اس��تطعت إيجاد بناية 

صغرة قد  تكون مناس��بة، وبالفعل تم توس��يع البناية 

وإضاف��ة التعديالت الالزمة لها لتكون أول مقر للقيادة 

العامة للقوات املسلحة.

احتفلت كلية زايد الثاين العسكرية يف الفرتة املاضية 

بالذكرى األربعني عىل تأسيسها، ماذا تحب أن تقول 

بهذه املناسبة؟

أنتهز الفرصة مبناس��بة مرور 40 عاماً عىل تأسيس كلية 

زايد الثاين العس��كرية ألوجه كلمة شكر ألخواين وأبنايئ 

العاملني يف القوات املس��لحة عىل ما قدموه من جهد، 

وأهنئهم عىل اإلنجازات التي حققتها القوات املس��لحة 

يف ظل القيادة الرش��يدة لسيدي صاحب السمو الشيخ 

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

للقوات املس��لحة "حفظه الله" وأخيه صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب "رع��اه الله" والفريق 

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

أبوظبي نائب القائد األعىل القوات املسلحة، كام أدعو 

أبناء القوات املسلحة ملواصلة العمل بجد واجتهاد وهو 

األمر الذي أوصانا به املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، وفقكم الله يف أعاملكم ولكم مني 

كل الشكر والتقدير.

س��يدي ش��هدتم املرحلة األوىل إلصدار مجلة "درع 

الوطن"، فكيف نش��أت الفك��رة؟ وما هي العوامل 

التي ساعدت عىل استمراريتها؟

يف السابق مل تكن هناك أي مجالت عسكرية يف الدولة، 

فأتت فكرة إنشاء مجلة عس��كرية لقوة دفاع أبوظبي 

وعرضنا الفكرة عىل صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان "حفظه الله" ويل عه���د أبوظبي ورئيس 

دائرة الدف�����اع يف ذل���ك الوقت، وأب��دى موافقت���ه 

عليه��ا، ثم قمن��ا بع��رض الئح���ة باألس��امء املقرتحة 

لتس��مية املجلة، وتم اختيار اس�����م "درع الوطن" من 

ب���ني تلك األسامء. 

يف بداي��ة إصدار املجل��ة واجهنا بع��ض الصعوبات 

والتي متثل��ت يف عدم تواف��ر الك��وادر املتخصصة إىل 

جان��ب املوقع الذي ميك��ن إصدار املجل��ة منه، وعدم 

تواف��ر مطابع لطباع��ة املجلة، ولكن بالع��زم واإلرصار 

اس��تطعنا أن نق��وم بطباعة املجلة خ��ارج الدولة ومن 

بعدها اس��تطعنا طباعتها داخل الدولة بعد أن توفرت 

إمكاني��ات الطباعة، فمع الوقت تط��ور كل يش وتغر 

حت��ى وصلت مل��ا ه��ي علي��ه اآلن، ويف املقاب��ل فإن 

املجل��ة تعّد من أبرز املجالت العس��كرية املوجودة يف 

املنطق��ة، وكنا ندعمه��ا لتتواجد يف جميع املناس��بات 

واملعارض العسكرية ولتكون ملّمة باألحداث واملعدات 

العسكرية الحديثة.

ماذا تعني لكم مجلة "درع الوطن"؟

الش��ك يف أن املجلة كان يرتقبها أفراد القوات املس��لحة 

وخصوصاً يف س��نواتها األوىل كون ال منافس لها يف ذلك 

الوق��ت، فمجلة "درع الوطن" تعني يل مبعنى اس��مها، 

أن تكون صادة  للرياح العاتية من األفكار املس��توردة 

والهدامة التي تغزو عقول الس��ذج من الش��باب، وتنر 

طري��ق الحق للقارئ، وتحم��ل يف طياتها محبة الوطن 

والقائ��د والخدم��ة العس��كرية الرشيفة، متمني��اً لها 

االس��تمرار بخطى ثابتة يف األعوام القادمة، وكل النجاح 

والتوفيق والصدارة، وبأن تكون مصدر عٍز وافتخاٍر بني 

مثيالتها من املجالت •

قوة الساحل املتصالح 

خليفة يف زيارة تفقدية للقوات املسلحة ويرى يف الصورة فيصل القاسمي

تأسست قوة الس��احل املتصالح )قوة ساحل عامن( 
باملرس��وم املليك رقم )1( لع��ام 1951 – املادة )28( 
م��ن نظ��ام اإلم��ارات املتصالحة، ووقع ع��ىل وثيقة 
التأس��يس الس��يد "روبرت ه��او" املقيم الس��يايس 
الربيطاين مبنطقة الخليج العريب والس��يد "ايرنس��ت 
بيف��ن " وزير الخارجية الربيطاين، وكانت القوة تقوم 
بع��دد من امله��ام من أهمه��ا الحفاظ ع��ىل النظام 
واألمن والس��لم يف اإلمارات املتصالحة، باإلضافة إىل 

توفري الحامية للمندوبني السياسيني الربيطانيني.
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صور باألبيض واألسود.. صور ملونة
زيارة بعض من قادة قوة ساحل ُعامن التي تأسست يف عام 1951 عىل يد الرائد "هنكن تريفن" وكانت 

تس��مى يف البداية T.O.L أو Trucial Oman Levies، وتعني مجندي أو متطوعي س��احل ُعامن، ثم 

تغريت إىل مس��مى آخر عام T.O.S 1956  أو  Trucial Oman Scouts  أي كش��افة س��احل ُعامن، 

والذين أسس��وا رابط��ة لهم يف لندن تجمعهم م��ع ذكرياتهم وزمالئهم يف الخدم��ة من ضباط وضباط 

ص��ف وجنود، وقدومهم إىل اإلم��ارات يف زيارة تعد تاريخية ورضورية لهم ولنا، لهم ليك يتذكروا بعضاً 

م��ن أيامهم التي أمضوها هنا، يف صعوبة املكان والوقت والظروف املعيش��ية، وليك يعرفوا كم حرقت 

اإلمارات من مراحل خالل األربعني عاماً، وإىل أين وصلت يف نهضتها الشاملة، والزيارة كذلك رضورية لنا 

ليك نتذكر من خدم هنا، ونش��كره عىل ما قدم، ونعرّفه أن األصالة ما زالت باقية فينا، وإن تغري الوقت 

وتغرينا، وتبدلت املساكن، ونعم العيش. 

ه��ؤالء الضب��اط الذين قدموا إىل اإلمارات اليوم بعضهم انقطعت به األس��باب، ومل ير اإلمارات منذ 

انته��اء خدمته، لذا عقدت لس��انه الدهش��ة، وكاد ال يصدق، حتى األماكن الت��ي تختزنها ذاكرته بقيت 

يف الذاك��رة، وصعب عليه إيجادها يف واقع الحياة، لعلها زي��ارة أفرحت الكثريين ممن عملوا قدمياً من 

املواطن��ني يف هذه القوة، وحان له��م أن يتذكروا زمالء الوقت البعيد، وأفرحتني ش��خصياً ألنني أعرف 

بعضهم، وكتبت عن بعضهم، وكنت قد رأيت بعضهم يف عمر الش��باب، ويف صورهم باألبيض واألس��ود، 

وه��م يتجولون يف قلعة الجاهيل يف العني أو يف معس��كر الدفاع "آل نهي��ان" يف أبوظبي، بعضهم أثبت 

اس��مه ورس��مه حتى اآلن، كمديري مدرستنا "مدرس��ة الثقافة لألوالد" "امليجور" "ماكدونالد" والرائد 

"إدوارد"، بعضهم غيبتهم األيام واألحداث واكتظاظ الذاكرة بالكثري، وأردت اليوم أن أراهم يف أعامرهم 

الجدي��دة ويف صوره��م امللونة. بعض هؤالء العاملني يف قوة س��احل ُعامن أو الس��احل املتصالح ارتبط 

بالناس، وصادقهم، وتردد عليهم، وعرف مناطقهم، وس��اهم يف حل مش��كالتهم، مثل "أريك جونسون" 

ال��ذي خ��دم أثناء أحداث واحة الربميي، و"بي��رت ماكدونالد" الذي خدم يف الع��ني، بعضهم أّرخ للمكان 

والناس وصوّرهم بكامريته البدائية ممس��كاً بالزمن يف إطار، هو اليوم الش��اهد الوحيد عىل التغيريات، 

والتب��دالت وحرك��ة الوقت، مثل "مايكل مان"، بعضهم اآلخر كان آخ��ر عهده يوم وداعه عىل الطريقة 

العسكرية، وقت اإلستالم والتسليم، وأداء طقوس التوديع بجر عربته بالحبال من قبل الجنود العاملني 

يف رسيته أو كتيبته تقديراً له ولخدماته وإخالصه، بعض من هؤالء رجع إىل هنا واس��تقر، وامتهن مهنة 

أخرى بعد تقاعده، آخرون أكملوا عملهم يف قوة دفاع أبوظبي، مثل العقيد "تاغ. ويلس��ون" الذي توىل 

قيادة قوة دفاع أبوظبي حني نش��أتها عام 1965، آخرون عملوا مع أناس مواطنني كانوا يعملون معهم 

سابقاً يف القوة، وحينام فتحت الدنيا وفتح املواطن أعامالً يف لندن اشتغل معه وأدار أعامله، كام حدث 

مع املتعهد "عيىس موىس" الذي كان يتعهد "كانتني ومغاسل" القوة، و"امليجور ديفيد سيفرن". 

كان��ت عالق��ة الناس بهؤالء عالقة فيها الكثري من الود، والكثري م��ن املواقف الختالف اللغة والطبائع 

والعادات، لكن يف النهاية كانت تلك األمور تجري بني الفريقني بروح من الدعابة والتبسط، فمثلام كانوا 

يطلق��ون عليهم األهايل، وخاصة البدو غري املتعلمني - حين��ذاك- "العنكريز، والُحمر، والنصارى"، كانوا 

هم يطلقون عىل بعض األهايل العاملني معهم صفات مثل: "جرذ الصحراء، الضب، تراب الصحراء" بعض 

من هؤالء الضباط الذي اس��تمر طويالً يف الخدمة يف قوة دف��اع أبوظبي غلبت عليه كنيته التي أطلقها 

الناس عليه، ونس��وا اس��مه الذي كان صعباً يف ذاك الوقت مثل " أبو شدق"  أو العقيد "تشارلز".. تلك 

كانت زيارة أنعش��ت ذاكرة الكثري، وأضافت صورة ملونة جديدة عىل صور "ألبوماتهم" التي تجمعهم 

مع هؤالء الضباط باألبيض واألسود يف ذلك الزمن البعيد •

بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم
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تزخر الساحة العلمية 

والعملية يف مختلف قياداتنا 

ووحداتنا العسكرية بالعديد 

من املواهب واإلبداعات  

حيث غدت هذه الوجوه 

املتميزة عالمة فارقة يف 

محيطها يشار إليها بالبنان، 

وعالوة عىل ذلك فهي تعد 

أثراً واضحاً يتجىل فيام ميكننا 

تسميته بـ"اقتناص الفرص" 

تلك الفرص الثمينة التي 

تتيحها القوات املسلحة 

ملنتسبيها من تعليم وتأهيل 

وتدريب ومتابعة حتى يصلوا 

إىل مستوى الطموح الكبري 

الذي تعول قيادتنا الرشيدة 

عىل أبنائها لينالوا به أعىل 

الرتب وأرقى املستويات 

العلمية والعملية.

حوار:نازيل ناصر البلوشي 

أول إماراتـــي يتسلـــق أعلــى قمــــم فـــــــــــــــــــــــي العالــــــــم
 سعيد املعمري :حلمي رفع علم الدولة وصورة فقيد األمة على سطح القمر

بطل يحب املغام��رة والتحدي، إميانه بالله يجعله دامئاً 

يف املقدمة، تس��لق أع��ى ثالثة قمم يف آس��يا وإفريقيا 

وأمريكا الجنوبية، حلمه الذي يراوده أن يتس��لق أعى 

7 قم��م يف العامل ليضع عى كل قمة صورة لش��يخ  من 

شيوخ اإلمارات السبع وليصبح أول إمارايت يتسلق أعى 

القمم يف العامل ، تالياً س��نتعرف أكرث عى البطل س��عيد 

املعمري من خالل هذا الحوار :

عرفنا بنفسك ؟

 س��عيد خميس ابراهيم محيوس املعم��ري من مواليد  

1977/1/31ول��دت يف إمارة الفجرية متزوج ولدي أبناء، 

انتمي للمؤسس��ة العس��كرية التي أوجب��ت يف نفيس 

صفات الجلد والعزم وعلو الهمة وهي مهمة ملن يسعى 

إىل اإلنجازات والتفوق .

ما هي هوايتك ؟

الس��باحة والصي��د والغط��س والقفز الح��ر واملالكمة 

والتيكواندو وتس��لق الجبال وأهوى املغامرات بش��كل 

عام.

ماهي الجوائز التي حصلت عليها ؟

حصل��ت عى 3 ميداليات ذهبية  و3 فضية و3 برونزية 

يف الس��باحة واملالكمة والتيكواندو والكثري من الجوائز 

والشهادات.

كم عدد القمم التي تسلقتها ؟ وما هي ؟

ثالث قمم، وأنا أول إمارايت يتس��لق أعى قمة يف العامل 

بإرتفاع 8000 مرت ، والقمم التي تسلقتها هي إفريس��ت 

– كيليامنج���ارو – اكونكاجوا، وبتاري���خ 2012-2-29 

حققت اإلنجاز الثالث بتس��لقي ثاين أعى قمة يف العامل 

يف قارة جنوب أمريكا وهي قمة اكونكاجوا.

ما هي أعىل سبع قمم يف العامل تود تسلقها ؟

- كيليامنجارو )قمة كيبو(: ارتفاعه 5.895 م يف أفريقيا 

يف جمهورية تنزانيا. 

- فينس��ون ماس��يف: ارتفاعه 4.892م ق��ارة أنتاركتيكا 

سلسلةجبال إلزورث. 

- هرم كارس��تنز )بونكاك جايا(: ارتفاعه 4.884 م غينيا 

الجديدة جبال ماويك إندونيسيا. 

- إفرست : ارتفاعه 8.848 م آسيا جبال الهياماليا نيبال، 

الصني. 

- ألربوز:  ارتفاعه 5.642 م أوروبا )آسيا( جبال القفقاس 

روسيا. 

- جب��ل ماكن��ي )دين��ايل( : ارتفاع��ه 6.194 م أمريكا 

املتح��دة  الوالي�������ات  الش��املي����ة جب��ال أالس��كا 

األمريكية. 

- أكونكاج��وا : ارتفاعه 6.962 م أمريكا الجنوبية جبال 

األنديز األرجنتني .

كيف ولدت لديك فكرت تسلق قمم جبال العامل ؟

بين��ام كنا يف رحلة س��ياحية وكان ج��زءاً منها جولة يف 

جبال الهياماليا نظرت إىل قمة جبل افريست وأعجبت 

بش��موخ القمة ففك��رت يف أن أرفع علم دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة عى تل��ك القمة خاص��ة وأن اليوم 
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أول إماراتـــي يتسلـــق أعلــى قمــــم فـــــــــــــــــــــــي العالــــــــم
 سعيد املعمري :حلمي رفع علم الدولة وصورة فقيد األمة على سطح القمر

سعيد املعمري يتسلق سلسلة جبال الهياماليا   علم اإلمارات يزين قمة كيليامنجارو يف أفريقيا
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الوطن��ي كان بع��د ش��هرين ألهديها إىل مقام س��يدي 

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

الدولة »حفظه الله« وحكام وشعب اإلمارات .

هــل تتوقــع دخولــك موســوعة جينــــس لألرقام 

القياسية ؟

إن شاء الله وأنني أسعى لهذا اليشء قريباً. 

ماهي رسالتك ؟

أؤكد للع��امل مدى حبنا لإلم��ارات العربية املتحدة وأن 

أرف��ع علم الدولة ألعى قمة عى  األرض وأحاول أن أرد 

بع��ض الجميل لهذه الدولة التي تربيت وترعرعت فيها 

ووف��رت يل األمن واألمان، وأوض��ح  للع���امل بأن هناك 

شعب مس��تعد أن يض��حي بحياته من أجل حكام���ه 

ومدى حبن��ا وترابطنا ووفاءن���ا ووالءن��ا لهذه القيادة 

الحكيمة ونقول كلنا خليفة، وندخل التاريخ عن طريق 

موس��وعة جينس لألرقام القياس��ية، ونقول للعامل بأننا 

لسنا أقل منهم وبإمكاننا الوصول إىل القمم العالية.  

ماهي أصعب لحظات تسلقك الجبال ؟

أصعب لحظات تس��لقي الجبال أنني لفرتات طويلة ال 

أس��مع ص��وت األذان وصعوبة الص��الة يف تلك األماكن 

والوحدة.

ماهــي املخاطر التــي تعرضت لها  أثنــاء صعودك 

القمم ؟

تأث��ري االنهي�����ارات الثلجي��ة والخ�����وف من حدوث 

ال��زالزل أثن��اء التس��لق و ال��ربودة الزائ��دة وتج���مد 

األطراف و الرياح الشديدة و تساق���ط األمطار والثلوج 

أثناء التس��لق ورحلة النزول و الح��رارة الزائدة وذوبان 

الثلوج و قلة األكس��جني وانخفاض الضغط الجوي كلام 

صعدت إىل أعى ووصول درجات الحرارة من 45 إىل 65 

درجة تحت الصفر .

وكيف تغلبت عليها ؟

بالصرب واإلمي����ان وقوة التحم�ل والح��ذر وإج��راءات 

السالم�ة واس��تخدام املالب��س واملعدات الخاص��ة لكل 

مرحلة.

كيف يتكيف الجسم مع نقص األوكسجني؟

أثناء التسلق أتوقف كل 1000 مرت تقريباً وأقيض الليلة 

يف املكان  ليتأقلم جس��مي عى نقص كمية األوكسجني 

التي تق��ل يف الجو كلام ارتفعت عن س��طح األرض إىل 

أعى ثم اشق طريقي للصعود .

ما هي العوامل التي تساعدك عىل تسلق الجبال ؟

اللياق��ة البدني��ة، التدريب املتواصل يف التس��لق، حب 

املغام��رات واملخاطر، اإلميان بالله والتوكل عليه، اإلميان 

بالقضاء والقدر، الصرب وقوة الشكيمة والعزم وهي أمور 

وهبنى الله أياها.

ماهي أمنياتك ؟

أمتنى أن أتس��لق ب��رج خليفة و أعى فن��دق يف العامل 

وأمتن��ى أن أكون  ضمن أول رحلة س��ياحية تنطلق إىل 

س��طح القمر من رأس الخيمة ألرفع علم دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وصورة فقيد األمة الش��يخ زايد »رحمه 

الله« فوق أعى قمة عى س��طح القمر وتس��مية هذه 

القمة بقمة زايد، وبهذا ندخل موس��وعة جينس لألرقام 

القياسية .

من يشجعك عىل تسلق الجبال والوصول إىل القمة ؟

الوال��دة أط��ال الله عمره��ا، واأله��ل، وكل الدعم من 

القيادة العامة للقوات املسلحة.

املعمري يرفع القرآن عىل قمة أكونكاجوا يف أمريكا الجنوبية 

املعمري يتسلق جبل ايفرست ويرفع صورة الشيخ زايد »طيب الله ثراه« ورئيس الدولة ونائبه وويل العهد
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هــال حدثتنا عن فريق دراجي العني؟ وما هو دورك 

يف الفريق ومتى تأسس؟  

أسس��نا فريق دراجي العني أنا و عبدالله سيف البلويش 

قائ��د الفري��ق ، ودوري ه��و رئيس قس��م املغامرات، 

وتأسس الفريق يف يناير 2009.

حدثنا عن مشاركات الفريق.

ش��اركنا يف فعالي��ات التصويت لجزي��رة بوطينة، وقام 

الفريق بجولة لجميع اإلمارات السبع وتعريف الجمهور 

بالجزيرة وحثهم للتصويت .

كام شاركنا يف حملة التوعية )أتعهد( التي تستهدف 

الش��باب وس��ائقي املركبات للحد من خطورة استخدام 

الهواتف املتحركة أثناء القيادة وكتابة الرسائل النصية .

ما هــي الفعاليـــات التي شــارك بها فريق دراجي 

العني ؟

 فعالية أصدقاء الرشطة يف مهرجان قرية وزارة الداخلية 

وتوعي��ة املجتم��ع والجمهور بأهمية اس��تخدام ولبس 

املالب��س الواقية لحامية مس��تخدمي الدراجات، حملة 

الت��ربع بالدم يف مدينة العني لتش��جيع أف��راد املجتمع 

لدع��م مرىض الثالس��يميا، فعالية بطول��ة العني الدولية 

للرماي��ة الخاصة بفئة مس��تخدمي الدراج��ات بالدولة 

املشاركة يف فعاليات العيد الوطني 39 و 40 بالدولة.

كلمة تود أن تضيفها ؟

أمتن��ى أن أحق��ق كل ما تصب��و إليه نف��يس وأن أقدم 

املزيد من اإلنجازات ألهديها إىل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة الغالية وأفتخر بأين إمارايت وكلنا خليفة • 

أهداف وطموح

- أن أرفع علم دولة اإلمارات العربية املتحدة.

- أن أرف��ع أعى صورة عى وجه األرض للمغفور له 

بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه 

الله« وصورة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وصورة صاحب 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله« والفريق 

أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة.

- أن أكون أرسع متسلق يف العامل.

املعمري وعبدالله البلويش مؤسيس فريق دراجي العني 

ميني الصورة سعيد املعمري أثناء قيامه بتدريب الغطاسني

املعمري يحصل عىل الذهبية يف التيكواندو

شهادات مشاركته يف تسلق الجبال
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سليمـــان القانوين..
سلطـــان الشـــرق العظيـــم

حكم الس��لطان سليامن األول بن سليم ملدة 46 

عاماً منذ 6 نوفمرب 1520 حتى وفاته أثناء حصار 

مدينة س��يكتوار يف 5 سبتمرب 1566، وعرف عند 

الغرب باس��م سليامن العظيم، ويف الرشق باسم 

س��ليامن القانوين ملا قام به من إصالح يف النظام 

القضايئ العثامين، كام كان سليامن حاكامً بارزاً يف 

أوروبا يف القرن الس��ادس عرش، ووصلت الدولة 

العثامني��ة يف عهده إىل قمة مجدها العس��كري 

والس��يايس واالقتصادي، قاد س��ليامن الجيوش 

العثامني��ة لغ��زو املعاقل والحصون املس��يحية 

يف بلغراد ورودس وأغل��ب أرايض مملكة املجر 

قب��ل أن يتوقف يف حص��ار فيينا يف 1529، ومن 

جهة أخرى ضم الس��لطان أغلب مناطق الرشق 

األوس��ط يف رصاع��ه م��ع الصفوي��ن، ومناطق 

شاس��عة من شامل أفريقيا حتى الجزائر، ويعترب 

املؤرخ��ون الغربيون هذا الس��لطان أحد أعظم 

امللوك ع��ى مر التاريخ ألن نط��اق حكمه ضم 

الكث��ر من عواص��م الحضارات األخ��رى كأثينا 

وصوفيا وبغداد ودمشق وإسطنبول وبودابست 

وبلغراد والقاهرة وبوخارس��ت وتربيز وغرهم، 

ك��ام متكنت قوات��ه البحرية من الس��يطرة عى 

ثالث بحار: هي البحر األبيض املتوس��ط والبحر 

األحمر، والخليج العريب.

ويف خض��م توس��يع اإلمرباطوري��ة، أدخ��ل 

سليامن إصالحات قضائية تهم املجتمع والتعليم 

والجباية والقانون الجنايئ، وحدد قانونه ش��كل 

اإلمرباطوري��ة لقرون عدة بع��د وفاته. ومل يكن 

س��ليامن ش��اعراً وصائغاً فقط، ب��ل أصبح أيضاً 

راعياً كب��راً للثقافة ومرشفاً ع��ى تطور الفنون 

واألدب والعامرة يف العرص الذهبي لإلمرباطورية 

العثامني��ة. وكان يتحدث بأربعة لغات: العربية 

والفارس��ية والرصبي��ة والجغائي��ة )لغ��ة م��ن 

مجموع��ة اللغ��ات الرتكية مرتبط��ة باألوزبكية   

واألويغورية(.

املولد والنشأة
ولد س��ليامن يف طرابزون الواقعة عى س��واحل 

البحر األسود يوم 6 نوفمرب 1494 لوالدته عائشة 

حفصة سلطان، أو حفصة خاتون سلطان والتي 

ماتت يف 1534، وحينام بلغ س��بع سنوات أُرسل 

س��ليامن إىل القس��طنطينية ليدرس يف مدارس 

الب��اب الع��ايل العلوم والتاري��خ واألدب والفقه 

والتكتيكات العس��كرية، وصاح��ب يف طفولته 

إبراهيم وهو أحد مرافقيه وسيصبح يف املستقبل 

أحد أكرب مستشاريه.

يف فرتة ش��بابه وعندما كان يبل��غ من العمر 

س��بعة عرش س��نة توىل س��ليامن منص��ب وايل 

فيودوسيا ثم س��اروخان )مانيسا( ولفرتة قصرة 

أدرنة. 

مقاليد السلطة
بع��د وفاة وال��ده س��ليم األول )1520-1465(، 

دخ��ل س��ليامن القس��طنطينية وت��وىل مقاليد 

الحكم كعارش الس��الطن العثامنين يف 9 شوال 

926ه��� - 22 س��بتمرب 1520 م، وبدأ يف مبارشة 

أمور الدولة، وتوجيه سياستها.

ويف الف��رتة األوىل من حكمه نجح يف بس��ط 

هيبة الدولة والرضب عى أيدي الخارجن عليها 

من ال��والة الطامحن إىل االس��تقالل، معتقدين 

أن صغر س��ن الس��لطان الذي كان يف السادسة 

والعرشي��ن من عم��ره فرصة س��انحة لتحقيق 

أحالمهم، لكن فاجأتهم عزمية الس��لطان القوية 

التي ال تلن، فقىض عى مترد "جان بردي الغزايل" 

يف الش��ام، و"أحم��د باش��ا" يف م��رص، و " قلندر 

جلب��ي" يف منطقتي قونيه ومرع��ش الذي كان 

ش��يعيًا جمع حوله نحو ثالثن ألف��اً من األتباع 

للثورة ع��ى الدولة، وبعد أن ثبت أركان دولته، 

توجه الس��لطان س��ليامن يف حمالته العسكرية 

وفتوحاته التي ش��ملت العديد من األرايض إىل 

أوروبا والرشق األوسط.

ك��ام ع��رف أن��ه كان يس��تهل خطابات��ه باآلية 

الكرمية "إِنَُّه ِمن ُسلَيْاَمَن َوإِنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن 

الرَِّحيِم"، واألعامل التي أنجزها السلطان يف فرتة 

حكمه كثرة وذات شأن يف حياة الدولة.

الحلف مع فرنسا
كان العداء متبادالً بن ملك فرنسا فرنسوا األول 

وش��ارل الخام��س )أو ش��ارلكان( ملك إس��بانيا 

وإمرباط��ور اإلمرباطوري��ة الرومانية املقدس��ة، 

فكان ش��ارل الخامس مبوجب ذلك يحكم أجزاء 

دخل السلطان سليامن القانوين 

التاريخ من أوسع أبوابه 

باعتباره أحد أعظم امللوك 

عىل مر الزمان،  حيث وصلت 

الدولة العثامنية يف عهده إىل 

ذروة مجدها وعزها، وإحدى 

القوى العظمى يف العامل آنذاك.

قال عنه اللورد كيرنوس:

"مل يكن قائداً عسكرياً عظيامً 

فقط، رجل سالح، كام كان أبوه 

وجد جده من قبله، بل اختلف 

عنهم ألنه كان رجل قلم. كان 

عاً عظيامً، يقف أمام قومه  مشرّ

كحاكم نبيل املشاعر ونارص 

للعدالة شهم".

إعداد: 
مرمي الرميثي

99 |  أبريل 2012 |  العدد 483  |



شاس��عة م��ن أوروبا مبا فيه��ا أملانيا وهولندا والنمس��ا 

واملجر وغره��ا، وألن امللك الفرنيس مل يكن ميلك القوة 

الكافي��ة ملنازلة غرميه ومنازعته ع��ى لقب اإلمرباطور، 

حاول التقرب من  الدولة العثامنية.

وح��دث أن ذهب وفد فرنيس إىل س��ليامن القانوين 

يطلب منه مهاجمة بالد املجر يف سبيل تشتيت جيوش 

شارلكان وإضعافها، واكتفى السلطان بكتاب من طرفه 

يع��د فيه باملس��اعدة، وكان يريد االس��تفادة من هذه 

الفرصة من أجل تسديد رضباته ململكة النمسا وتشديد 

الخن��اق ع��ى دول أوروبا، ومام يجدر اإلش��ارة إليه أن 

استعانة فرنس��ا مبا لها من قوة وثقل كاثولييك مسيحي 

يف أوروب��ا آن��ذاك بالدول��ة العثامنية املس��لمة يعطي 

املطلع فكرة عام وصل إليه العثامنيون من قوة وصيت 

وعاملية يف ذلك الزمان.

وقد أمثر هذا الحلف بن الدولتن يف إضعاف ماملك 

شارل الخامس والجمهوريات اإليطالية، فعى الرغم أن 

الفرنس��ين مل يستطيعوا االنتصار عى األسبان يف الغرب 

إال أن ش��ارلكان خرس أراض عديدة من أوروبا الرشقية، 

كام قامت القوات البحرية العثامنية-الفرنس��ية بقيادة 

خر الدي��ن بربروس باس��تعادة مدينة ني��س وجزيرة 

كورس��يكا لصال��ح الفرنس��ين، كام انترصت األس��اطيل 

العثامني��ة عى البحرية اإلس��بانية واإليطالية يف مواقع 

عديدة.

ميادين القتال
تع��ددت ميادي��ن القت��ال الت��ي تحركت فيه��ا الدولة 

العثامني��ة لبس��ط نفوذها يف عهد س��ليامن فش��ملت 

أوروبا وآس��يا وأفريقيا، فاس��توىل ع��ى بلج���راد ع��ام 

1521م، وجزي��رة رودس عام 1522م، وحارص فيينا عام 

1529م لكن��ه مل يفلح يف فتحها، وأعاد الَكرّة مرة أخرى 

ومل يكن نصيب تلك املحاولة بأفضل من األوىل، كام ضم 

الس��لطان س��ليامن إىل دولته أجزاء من املجر، مبا فيها 

عاصمتها بودابست، وجعلها والية عثامنية.

ويف إفريقيا فُتحت ليبيا والقس��م األعظم من تونس، 

وإريرتيا، وجيبويت والصومال،وأصبحت تلك البالد ضمن 

نفوذ الدولة العثامنية.

فتح بلغراد
بعد توليه الخالفة ومقاليد الس��لطة خلف��اً لوالده بدأ 

سليامن سلس��لة من الحمالت العسكرية، ومن ضمنها 

إخ��امد ثورة دعمها حاكم دمش��ق يف 1521، كام توجه 

س��ليامن بعد ذلك إىل بلغراد وأعد العدة لغزو مملكة 

املجر ونجح يف ما فش��ل فيه جده األك��رب محمد الثاين 

)الفات��ح( حي��ث كان املجري��ون األع��داء الوحيدي��ن 

املتبقن بعد سقوط البيزنطين والرصب والبلغار الذين 

يستطيعون ردعه من مواصلة فتوحاته يف أوروبا، ويذكر 

التاريخ أن محمد الفاتح حاول فتح بلغراد ولكنه فشل، 

ب��ل أصيب إصابات خطرة أثن��اء حصارها، وملا انرصف 

عنه��ا قال: "عىس أن يخرج الل��ه من أحفادي من يفتح 

تلك املدينة ع��ى يديه"، وقد س��قطت بلغراد متاماً يف 

س��نة 1521، وقد كانت الس��يطرة الكاملة عى بلغراد 

خطوة أوىل نحو الس��يطرة عى بالد املجر، وامليض قدماً 

يف فتوحاته نحو أوروبا. 

بعد فتح بلغراد، عرب السلطان سليامن البحر املتوسط 

متوجها نح��و جزيرة رودس ذات املوقع االس��رتاتيجي، 

ومتكن من غزوها يف صيف س��نة 1522، بفضل أسطول 

مكون من نحو 400 باخرة حربية، وجيش مسلح قوامه 

حوايل 100 ألف رجل بقيادة السلطان سليامن نفسه.

وبعد أن أحكم قبضته عى رودس، تحولت طموحات 

الس��لطان سليامن إىل بالد املجر، التي غزاها بعد تفوقه 

يف موقع��ة »موهاك��س« بتاريخ 29 أغس��طس 1526، 

التي انته��ت بانتصار العثامنين، لتصب��ح اإلمرباطورية 

مالمح سليمان

يق��دم مبعوث جمهورية البندقية بارتلوميو كونتاريني 
أقدم وصف للس��لطان بعد أس��ابيع من توليه الحكم 
فيق��ول: يبلغ من العم��ر الخمس��ة والعشين، طويل 
ونحيف، وبشته حساس��ة. عنقه طوي��ل قليالً، وجهه 
رقيق ومعقوف األنف. ش��ارباه متدليان ولحيته قصرية 
ومع ذلك له طلعة لطيفة مع بشة متيل إىل الش��حوبة. 
يقال أنه حكيم ومولع بالدراس��ة والتعلم وكل الرجال 

يأملون الخري من حكمه وله عاممة كبرية للغاية.
يعتق��د بعض املؤرخني أن س��ليامن الش��اب كان يكن 
التقدي��ر لإلس��كندر األكرب، حي��ث تأثر برؤيت��ه  لبناء 
إمرباطورية عاملية من شأنها أن تشمل الشق والغرب، 
وهذا خلق دافعاً لحمالته العس��كرية الالحقة يف آسيا 

وأفريقيا، وكذلك يف أوروبا.

سليامن القانوين 1566-1494

خري الدين بربروس يهزم اللجنة املقدسة تحت قيادة أندريا دوريا يف معركة بروزة يف 1538م
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العثامنية القوة األوىل يف أوروبا الرشقية.

يف عهد ش��ارل الخام��س وأخيه فردناند، أرش��دوق 

النمسا، أعاد الهابس��بورغ احتاللهم لهنغاريا، كرد فعل 

لذلك عاد س��ليامن مرة أخرى عرب وادي الدانوب، وأعاد 

غزو بودا، ويف الخريف الذي تاله أعاد حصار فيينا، وكان 

ذل��ك أقىص امت��داد للعثامنين يف أوروب��ا نحو الغرب، 

وق��د أصبحت األراض الهنغارية فيام بعد س��احة حرب 

بن النمس��اوين والعثامنين، وكانت الحرب سجاالً بن 

الطرف��ن ال تلبث أن تنطفئ حتى تش��تعل من جديد، 

ومالت كفة االنتصار للعثامنين مام جعل النمسا تدفع 

الجزية لألس��تانة يف معظم األوقات، وحارص الس��لطان 

فيينا مرة ثانية ومل يتمكن من فتحها يف 1532، فانسحب 

بجيوشه، وذلك لس��وء األحوال الجوية التي كانت متنع 

العثامني��ن من نق��ل معدات حصاره��م الثقيلة، وبعد 

املس��افة عن حارضة الخالفة وامت��داد خطوط اإلمداد 

الطويل��ة وراء الجيش، وقد اس��تمر التنافس العثامين-

الهاسبورغي حتى مطلع القرن العرشين.

يف 1541 التقى الهابسبورغ بالعثامنين يف رصاع آخر، 

وحاول��وا فرض حص��ار عى بودا، وبع��د صد جهودهم 

ووق��وع قالع منس��اوية أخرى يف ي��د العثامنين اضطر 

فردينان��د وأخ��وه ش��ارل الخامس إىل توقي��ع معاهدة 

مع س��ليامن مدتها خمس س��نوات، تخى فرديناند عن 

أطامعه يف مملكة املجر وأجرب عى دفع فدية سنوية إىل 

الس��لطان لقاء أراض مجرية اس��تمر يف السيطرة عليها، 

األم��ر ال��ذي جعله يضطلع ب��دور ريادي يف السياس��ة 

األوروبية.

الصدام مع الدولة الصفوية
بعد تثبيت حدوده يف أوروبا اتجه س��ليامن نحو آس��يا 

حي��ث قام بحمالت كربى ضد الدول��ة الصفوية لتندلع 

بذل��ك الح��رب العثامني��ة الصفوي��ة )1532–1555(، 

ويرجع السبب يف ذلك لحدثن بارزين، األول هو مقتل 

وايل بغداد املوايل لس��ليامن عى يد الش��اه طهامس��ب 

وتعويض��ه مبوايل ل��ه، والثاين تحال��ف وايل بدليس مع 

الصفوي��ن، ابت��دأت م��ن ع��ام 1533م، حيث نجحت 

الحملة األوىل يف ضم تربيز وبدليس إىل س��يطرة الدولة 

العثامني��ة دون أي مقاوم��ة، حيث س��اق الوزير األول 

إبراهيم باشا الجيوش وضم العديد من الحصون والقالع 

يف طريقه كقلعتي وان وأريوان.

ويف شهر سبتمرب من نفس السنة وصل سليامن األول 

إىل تربيز واستأنف العمليات الحربية بنفسه ضد الشاه 

طهامس��ب الذي كان يرتاجع بجيش��ه عوض املواجهة، 

لكن س��وء الطرق وكرثة األوحال وسوء األحوال الجوية 

جعلت نقل املدفعي��ة العثامنية الضخم��ة أمراً محاالً، 

فق��ام الخليفة بتحوي��ل الوجهة نحو بغ��داد وبالفعل 

دخلها بعد هروب حاميتها الصفوية يف 1535م. 

قام سليامن بحملة أخرى لهزم الشاه يف 1549-1548، 

وكالحمالت السابقة تفادى طمهاسب املواجهة املبارشة 

م��ع الجيش العثامين واختار الرتاجع فأحرق أرمينيا فلم 

يجد العثامنيون مكاناً يقيهم من ش��تاء القوقاز القايس. 

وقد أنهى س��ليامن حملته مبكاس��ب عثامنية مؤقتة يف 

تربيز وأرميني��ا وموقع دائم يف محافظ��ة فان وقالع يف 

جورجيا.

يف 1553 ب��دأ س��ليامن حملته الثالث��ة واألخرة ضد 

الشاه، وبعد خسارة أررضوم يف وقت سابق البن الشاه، 

اس��تهل س��ليامن الحملة باس��رتجاعها وعب��ور الفرات 

العلوي وصوالً إىل بالد فارس، فأكمل جيش الشاه خطته 

التي ترم��ي إىل الرتاجع وعدم االش��تباك مع العثامنين 

م��ام أدى إىل حال��ة جم��ود، فلم يكن هن��اك ال غالب 

وال مغل��وب، ويف عام 1555م أجرب الس��لطان س��ليامن 

الشاه طهامس��ب عى الصلح وأحقية العثامنين يف كل 

من  أري��وان وتربيز ورشق األناضول، وأمن بذلك بغداد 

وجنوب بالد الرافدين ومصبات الفرات ودجلة.

محاربة الربتغاليني
أرسل حاكم مدينة أحمد آباد وما حولها رسالة استغاثة 

إىل الخالفة العثامنية طالباً املس��اعدة ض��د الربتغالين 

الذي��ن اجتاحوا ب��الده ومتكنوا من الس��يطرة عى أهم 

ثغورها، فأرس��ل الس��لطان خطاباً إىل سليامن باشا وايل 

مرص يأم��ره ببناء عامرة بحرية كب��رة بأرسع ما ميكن، 

وبالفع��ل ق��ام ال��وايل ببناء 70 س��فينة حربي��ة، اتجه 

العثامنيون من خالله��ا إىل مواجهة نفوذ الربتغالين يف 

املحيط الهندي والخليج العريب، فكانت وجهتهم األوىل 

نحو ع��دن يف 1538 لتش��كل قاع��دة لهجوماتهم ضد 

املمتلكات الربتغالية يف الهند، فأخفقوا يف إسقاط موقع 

ديو يف س��بتمرب 1538 لكنهم عادوا إىل عدن وحصنوها 

مبائة قطعة مدفعية، وبعد إحكام الس��يطرة عى البحر 

األحمر بدأ س��ليامن بش��ن هجوم عى الطرق التجارية 

للس��فن الربتغالية املارة نحو الهند، ومعها بدأت حركة 

تجارية مهمة يف القرن السادس عرش مع الهند.

شامل إفريقيا والبحر املتوسط
بعد تثبي��ت أقدامه عى أرايض اإلمرباطورية، اس��تقبل 

عمل سليمان 
على تطوير البحرية 
العثمانية وأسس 

أقوى األساطيل 
البحرية
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سليامن أنباء عن أن قائد أساطيل شارل الخامس، أندريا 

دوريا، احتل حصون كوروين يف موريا حالياً )بيلوبونيز(. 

وقد أرق التواجد اإلس��باين يف رشق البحر املتوس��ط بال 

سليامن الذي رأى منافسة ضمنية للسيطرة العثامنية يف 

املنطقة، ولتأكيد القوة البحرية للعثامنين يف املتوسط، 

كل��ف س��ليامن القائ��د البحري املش��هور خ��ر الدين 

برب��روس واملعروف لدى األوروبين باس��م بارباروس��ا، 

وقد قام بإعادة بناء األسطول العثامين ليبلغ عدد سفنه 

مجموع س��فن أس��اطيل الدول املتوسطية مجتمعة، يف 

1535 انترص ش��ارل الخامس ع��ى العثامنين يف تونس، 

وم��ع الحرب ضد جمهورية البندقية يف العام التايل قبل 

س��ليامن اقرتاحات فرانس��وا بالتحال��ف، يف 1538 هزم 

بارباروس��ا األسطول اإلسباين يف معركة بروزة وأمن رشق 

املتوسط للرتك ألكرث من 33 سنة حتى الهزمية يف معركة 

ليبانتو.

ض��م س��ليامن أرايض واس��عة رشق املغ��رب حيث 

أصبحت الدول الرببرية وهي طرابلس وتونس والجزائر 

والي��ات ذاتية الحكم يف اإلمرباطورية، وش��كلت طليعة 

جيش سليامن يف رصاعه مع شارل الخامس الذي حاول 

إخراج العثامنين منها وفشل يف 1541.

يف ع��ام 1542 بس��بب مواجهتهم لع��دو واحد هو 

الهابس��بورغ سعى فرانس��وا لتجديد التحالف الفرنيس 

العثامين، واس��تجابة لذلك بعث الس��لطان مائة سفينة 

تحت قيادة باربروسا ملساعدة فرنسا يف غرب املتوسط، 

رضب باربروس ش��واطئ صقلية ونابويل قبل وصوله إىل 

فرنس��ا حيث قدم تولون كمقر للبحرية العثامنية، ويف 

إط��ار الحملة هاجم وحارص باربروس��ا نيس يف 1543، 

وبحلول 1544 انته��ى التحالف الفرنيس العثامين مؤقتاً 

بسبب السالم بن فرنسوا وشارل الخامس.

يف مكان آخر يف املتوسط، أعاد فرسان القديس يوحنا 

تش��كيل أنفسهم تحت اس��م فرس��ان مالطا يف 1530، 

وأثارت أفعالهم ضد س��فن املسلمن غضب العثامنين 

الذين شّكلوا جيشاً عظيامً لطرد الفرسان من مالطا، غزا 

العثامنيون مالط��ة يف 1565 وبدأوا حصار مالطا الكبر 

يف 18 مايو، واس��تمر حتى 8 س��بتمرب، يف البداية بدت 

املعارك كإعادة للمع��ارك يف رودوس حيث دمرت عدة 

م��دن يف مالطا وقتل نصف الفرس��ان أثناء القتال، لكن 

رسع��ان ما وصل��ت قوة إمداد م��ن إس��بانيا نتج عنها 

30000 قتيل يف صفوف العثامنين.

تطوير البحرية العثامنية
كان��ت البحري��ة العثامنية قد منت منًوا كب��رًا منذ أيام 

الس��لطان بايزيد الثاين، وأصبحت مس��ؤولة عن حامية 

مي��اه البحار التي تطل عليها الدولة، ويف عهد س��ليامن 

ازدادت قوة البحرية عى نحو مل تشهده من قبل حيث 

استطاع الس��لطان سليامن أن يؤس��س أقوى األساطيل 

البحري��ة بانض��امم القائد "خ��ر الدين برباروس��ا" إىل 

البحري��ة العثامنية، وكان يقود أس��طوالً قويًا يهاجم به 

سواحل إس��بانيا والس��فن الصليبية يف البحر املتوسط، 

وبع��د انضامم��ه إىل الدول��ة منح��ه الس��لطان لق��ب 

"قبودان".

وقد ق��ام خر الدين - بفضل املس��اعدات التي كان 

يتلقاها من السلطان سليامن القانوين- برضب السواحل 

اإلس��بانية، وإنقاذ آالف من املسلمن يف إسبانيا، فقام يف 

عام 1529م بس��بع رحالت إىل السواحل اإلسبانية لنقل 

سبعن ألف مسلم من قبضة الحكومة اإلسبانية.

وقد وكّل الس��لطان إىل خر الدي��ن قيادة الحمالت 

البحرية يف غرب البحر املتوس��ط، وحاولت إس��بانيا أن 

تق��يض عى أس��طوله، لكنها تخف��ق يف كل مرة وتتكبد 

خس��ائر فادحة، ولعل أقىس هزامئها كانت معركة بروزة 

عام 1538م.

التطور الحضاري والثقايف
كان السلطان سليامن القانوين شاعرًا له ذوق فني رفيع، 

وخطاطًا يجيد الكتابة، وملاًم بعدد من اللغات الرشقية 

من بينها العربية، وكان له برص باألحجار الكرمية، مغرًما 

بالبناء والتشييد، فظهر أثر ذلك يف دولته، فأنفق بسخاء 

عى املنشآت الكربى فشيد املعاقل والحصون يف رودس 

وبلجراد وبودا، وأنش��أ املساجد والصهاريج والقناطر يف 

ش��تى أنحاء الدولة، وبخاصة يف دمشق ومكة وبغداد، 

غر ما أنشأه يف عاصمته من روائع العامرة.

وظهر يف عرصه أشهر املهندسن املعامرين يف التاريخ 

اإلسالمي، سنان آغا، الذي اشرتك يف الحمالت العثامنية، 

واطّل��ع عى كثر من الطرز املعامرية حتى اس��تقام له 

أسلوب خاص، ويعد مسجد سليامن القانوين أو )جامع 

الس��ليامنية( يف إس��طنبول الذي بناه للسلطان سليامن 

يف عام 1557م من أش��هر األع��امل املعامرية يف التاريخ 

اإلسالمي.

ويف عهده وصل فن املنمن��امت العثامنية إىل أوجه، 

وقد قّدم "عاريف" وثائق الحوادث السياسية واالجتامعية 

التي جرت يف عرص سليامن القانوين يف منمنامت زاهية، 

ومل��ع يف هذا العرص ع��دد من الخطاط��ن العظام يأيت 

يف مقدمتهم: حس��ن أفندي جلبي القره حصاري الذي 

كتب خطوط جامع الس��ليامنية، وأستاذه أحمد بن قره 

حص��اري، وله مصح��ف بخطه، يعد م��ن روائع الخط 

العريب والفن الرفيع، وهو محفوظ مبتحف "طويب قايب".

وظهر يف عهد الس��لطان سليامن عدد من العلامء، يف 

مقدمتهم: أبو السعود أفندي صاحب التفسر املعروف 

باسم "إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم".

اإلنكشاريــــــــــة

طائفة عس��كرية من املش��اة العثامنيني شكلوا تنظيامً 
خاص��اً، له��م ثكناتهم العس��كرية وش��اراتهم ورتبهم 
وامتيازاتهم، وكانوا أقوى فرق الجيش العثامين وأكرثها 

نفوذاً.
وكان ه��ؤالء الجنود يُختارون من س��ن صغرية ويربون 
تربيًة عس��كرية يف معسكرات خاصة بهم، باإلضافة إىل 
تلقيه��م مختلف العلوم اإلنس��انية كالدين اإلس��المي 
واللغ��ة وغريها، ويف أثناء تعليمهم يقس��مون إىل ثالث 
مجموع��ات: األوىل تعد للعمل يف القصور الس��لطانية، 
والثانية تُعد لشغل الوظائف املدنية الكربى يف الدولة، 
والثالثة تعد لتش��كيل فرق املشاة يف الجيش العثامين، 
ويطلق عىل أفراده��ا اإلنكش��ارية، أي الجنود الجدد، 
وكانت ه��ذه املجموعة هي أك��رب املجموعات الثالث 

وأكرثها عدًدا.
مل يك��ن اإلنكش��اريون يخرجون إىل الح��رب إال برفقة 
الس��لطان العثامين، وه��و األمر الذي أبطله س��ليامن 
القان��وين حني أجاز لهم القتال تح��ت إمرة قائد منهم، 
وكان لذلك أثر يف تقاعس السالطني التالني عن الخروج 

إىل املعارك لقيادة الجيوش بأنفسهم.

الختم الخاص لسليامن القانوين
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قانون السلطان سليامن
اشتهر السلطان س��ليامن القانوين بوضعه للقوانن التي 

تنظ��م الحي��اة يف دولته الكب��رة واقرتن ذلك باس��مه، 

حيث كان القانون السائد يف اإلمرباطورية هو الرشيعة 

اإلسالمية وكان تغيرها خارج صالحيات السلطان، حتى 

ظهر قانون سليامن الذي غطى مجاالت القانون الجنايئ 

وحي��ازة األرايض والجبايات، جمع في��ه جميع األحكام 

الت��ي ص��درت من قبل الس��الطن العثامنين التس��عة 

الذين س��بقوه. وبعد القضاء عى االزدواجية واالختيار 

بن الترصيحات املتناقضة، أصدر مدونة قانونية واحدة 

أطلق عليه��ا "قانون الس��لطان س��ليامن" وراعى فيها 

الظ��روف الخاصة ألقطار دولت��ه، وحرص عى أن تتفق 

مع الرشيعة اإلس��المية والقواع��د العرفية. حينام وصل 

القانون إىل ش��كله النهايئ س��مي القان��ون العثامين أو 

قانون الس��لطان س��ليامن وبقي جارياً العمل به قرابة 

ثالمثئة سنة، أي حتى مطلع القرن الثالث عرش الهجري 

- التاسع عرش امليالدي، كام جعل أكرب الوظائف العلمية 

وظيفة املفتي، وقس��م جيش اإلنكشارية إىل ثالث رتب 

بحسب سنن خدمتهم.

ومل يطل��ق الش��عب عى الس��لطان س��ليامن لقب 

القان��وين لوضعه القوانن، وإمن��ا لتطبيقه هذه القوانن 

بعدال��ة، ولهذا يع��د العثامنيون األلق��اب التي أطلقها 

األوروبيون عى سليامن يف عرصه مثل: الكبر، والعظيم، 

قليلة األهمية واألثر إذا ما قورنت بلقب القانوين الذي 

ميثّل العدالة.

وكان من القوانن التي س��نها القانوين أيضاً: السامح 

لالنكش��ارية بخوض الحروب بدون خروج الخليفة عى 

رأسهم، والسامح للوزراء بتداول شؤون الدولة يف وجود 

الصدر األعظم عى رأس��هم مندوباً عن السلطان، وكان 

من مساوئ القانون األول أن ضعفت سيطرة السالطن 

التي تلته عى االنكشارية، أما الثاين فقد سمح للدسائس 

أن تحاك عى الدولة وعى الس��لطان كالدسيس��ة التي 

تسببت يف مقتل ابنه البكر مصطفى.

كام أعطى السلطان سليامن اهتامم���اً خاصاً للرعايا 

املس��يحين العاملن يف أرايض العثامني��ن، حيث طبق 

قانون الرعايا الذي يضب��ط الجبايات والض��رائب التي 

يدفعونه��ا، كام حرص عى حامي����ة اليهود املوجودين 

يف اإلمرباطورية. وعالوة عى ذلك، س��ن سليامن قانوناً 

جنائي��اً جدي��داً وقان��ون رشط��ة جدي��د، يح��ث عى 

مجموعة م��ن الغرامات ع��ى املخالف�����ات الخاصة، 

فض��اًل عن الحد من الحاالت الت��ي تتطلب القصاص أو 

التشويه.

يف املج��ال الرضيب��ي، كان��ت الرضائ��ب مفروض��ة 

عى عدة س��لع ومنتج��ات منها الحيوان��ات واملعادن 

واألرباح التجارية ورس��وم االستراد والتصدير، باإلضافة 

إىل الرضائ��ب، كام ص��ادر الس��لطان أرايض وممتلكات 

املسؤولن الذين لهم سمعة سيئة.

التعليم
اهتم الس��لطان س��ليامن بالتعليم اهتامماً بالغاً حيث 

منحت مدارس املس��اجد والتي متولها املؤسسة الدينية 

تعليامً مجانياً ألطفال املس��لمن وكان��ت متقدمة عى 

تلك يف الدول املس��يحية يف ذلك الوقت، ويف العاصمة، 

زاد س��ليامن عدد مراكز التعلي��م إىل أربعة عرش مركزاً 

تعلم الصغار القراءة والكتابة ومبادئ اإلس��الم. وأمكن 

لألطفال الذين رغبوا مواصلة تعليمهم االلتحاق بواحدة 

من مثانية مدارس جامعة، والتي ش��ملت شعبها قواعد 

اللغة وامليتافيزيقيا والفلسفة وعلم الفلك والتنجيم.

كام منح��ت املدارس الجامعة العلي��ا تعليامً بدرجة 

جامع��ات الي��وم، وأصب��ح خريجوها أمئ��ة أو معلمن، 

وش��ملت املراكز التعليمي��ة يف كثر م��ن األحيان أحد 

املب��اين الع��دة املحيطة بباحات املس��اجد، أم��ا املباين 

األخرى فكان به��ا املكتبات وقاعات الطع��ام والنوافر 

ومطابخ الحساء واملستشفيات لصالح العامة.

إرثه وأثره
عند وفاة السلطان سليامن كانت اإلمرباطورية العثامنية 

بقوتها العسكرية وخراتها االقتصادية وتوسعاتها أقوى 

دولة يف العامل. وقد وضعت فتوحات سليامن أهم املدن 

اإلس��المية )مك��ة واملدينة والقدس ودمش��ق وبغداد( 

ومقاطع��ات البلق��ان )تصل اآلن إىل كرواتيا والنمس��ا( 

وأغلب أرايض ش��امل أفريقيا تحت حك��م العثامنين، 

ومنحت التوس��عات للعثامنين مكانة مهمة يف موازين 

القوى.

مل يظهر إرث سليامن يف املجال العسكري وحده، بل 

كان الفرنيس جان دي تيفينوت شاهداً بعد قرن عى قوة 

القاعدة الزراعي��ة للبالد ورفاهية املزارعن ووفرة املواد 

الغذائية األساسية وحس��ن اإلدارة والتنظيم يف حكومة 

س��ليامن، وقد بقيت اإلمرباطورية قامئة بعد عدة قرون 

وذلك بس��بب اإلصالح��ات الحكومي��ة والقضائية التي 

قام به��ا والتي عرف بها وهو إنج��از تطلب أجياالً من 

ذريته لقلبه، ترأس سليامن العرص الذهبي لإلمرباطورية 

العثامنية م��ن خالل رعايته الش��خصية لقمة إنجازات 

العثامنين الثقافية يف مجال الهندسة املعامرية واألدب 

والفن والفقه والفلسفة.

ومل يك��ن عهد القانوين العهد الذي بلغت فيه الدولة 

أقىص حدود لها من االتساع، وإمنا هو العهد الذي متت 

فيه إدارة أعظم دولة بأرقى نظام إداري.

الي��وم ويف أفق التاريخ س��جل الس��لطان س��ليامن 

القانوين اس��مه كقائد مس��لم عظيم قاد دولته بعدالته 

وحكمته إىل مجدها وأقىص اتس��اع لها، واستحق بذلك 

أن سمي بسلطان الرشق العظيم •

املصادر والصور:

موسوعة ويكبيديا

www.arab-ency.com :املوسوعة العربية

لعب السلطان 
سليمان القانوين 

دورًا رياديًا يف 
السياسة األوروبية

عهد القانوين هو 
العهد الذي متت 
فيه إدارة أعظم 

دولة بأرقى نظام 
إداري

نقش غائر لسليامن يزين مجلس النواب االٔمرييك
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ج��رم قانون العقوب��ات إجهاض املرأة الحامل بش��كل 

عام، وش��دد العقوبة إذا ما قام بهذه الجرمية طبيب أو 

صيديل أو جراح، وعلة تش��ديد العقاب بالنس��بة لهذه 

الفئة تتمثل يف سهولة ارتكابهم للجرمية، وقدرتهم عىل 

إخفاء معاملها مام يشجع الحوامل إىل االلتجاء إليهم. 

تعريف اإلجهاض
عرف الفقهاء اإلجهاض بأنه "إخراج الجنني من بطن أمه 

قبل موع��ده الطبيعي ميتاً، أو حياً غري قابل للحياة، أو 

قتله عمداً يف الرحم"، كام عرف بأنه "إنزال الجنني قبل 

أن يستكمل مدة الحمل"، ويتضح من ذلك أنه يتطلب 

تواف��ر أربعة رشوط حتى يعت��ر الفعل إجهاضاً مجرماً 

وهي: انفصال الجنني عن الرحم وخروجه منه، وأن يتم 

انفص��ال الجنني قبل موعده الطبيعي، وأن يكون فصل 

الجنني قد تم عن عم��د، وأن يكون انفصال الجنني قد 

تم دون أن تكون هناك رضورة تدعو إىل ذلك.

صور اإلجهاض
ميكن تقس��يم صور اإلجهاض من رض��ا الحامل بوقوع 

الفعل عليه��ا إىل إجهاض رضايئ وإجه��اض غري رضايئ، 

وم��ن حي��ث التجري��م إىل إجه��اض جن��ايئ وإجهاض 

اضطراري، وهي عىل الشكل التايل:

اإلجهاض الرضايئ
تتحق هذه الصورة عندما تقوم املرأة بإس��قاط نفسها 

عم��داً ودون مس��اعدة أح��د أو دون أن يحرضها أحد 

وب��أي طريق��ة كانت، وتك��ون املرأة الحام��ل يف هذه 

الصورة هي الجاين والجنني هو املجني عليه، كام ميكن 

أن تتحقق هذه الص��ورة من اإلجهاض بأن متكن املرأة 

جرميـة اإلجهــاض

إعداد: يوسف جمعة احلداد

الحامل شخصاً آخر من مبارشة فعل اإلجهاض عليها.

اإلجهاض غري الرضايئ
يتحقق ه��ذا النوع م��ن اإلجهاض عندما يت��م بإرادة 

وعلم الغري، وبدون رضا املرأة ورغامً عن إرادتها وبغض 

النظر عن الوس��ائل املستخدمة، فالطبيب الذي يكتب 

وصفة طبية تحتوي عىل دواء يؤدي إىل اإلجهاض يعتر 

مرتكب��اً لجرمية اإلجهاض برشط أن ي��ؤدي الدواء فعالً 

إىل اإلجه��اض، فال عقاب عىل الطبيب إذا مل يؤد الدواء 

إىل اإلجهاض.

وقد ش��دد املرشع االمارايت العقوبة إذا كان إسقاط 

الحم��ل قد ت��م مبعرفة الغ��ري ومن دون رض��اء املرأة، 

حيث نصت املادة )340( من قانون العقوبات اإلمارايت 

عىل أن��ه "يعاقب بالس��جن مدة ال تزي��د عىل خمس 

س��نوات من أجهض امرأة حبىل عم��داً بإعطائها أدوية 

أو باس��تعامل وس��ائل مؤدية إىل ذل��ك، وتكون عقوبة 

غسيل األموال
ممارسات غري مشروعة يجرمها القانون

متثل ظاهرة غس��ل األموال إحدى الظواهر التي برزت 

عىل الس��احة الدولية منذ بداية القرن العرشين، وهي 

تعتر من األموال املتأتية من املامرس��ات غري املرشوعة 

والت��ي يجرمها القان��ون، كام تعد ه��ذه الظاهرة من 

الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل أو بآخر عىل املجتمع 

املحيل واإلقليمي والدويل.

وبالرغ��م من أن نس��بة جرائم غس��ل األموال قليلة 

يف دول��ة اإلمارات، بس��بب القوانني الرادع��ة املطبقة، 

خصوص��اً فيام يتعلق بتهريب وتجارة املخدرات، إال أن 

الدول��ة رشعت العديد من القوان��ني ملكافحة عمليات 

غس��ل األم��وال، مؤك��دة أن التصدي لعمليات غس��ل 

األم��وال يتطلب تضاف��ر كافة الجه��ود الحكومية منها 

وغري الحكومية، وذلك ملكافحة ووقاية املجتمع منها.

مفهوم غسل األموال
 Money Laundering يعود أصل تسمية غسل األموال

إىل عصاب��ات املافيا يف الثالثين��ات من القرن العرشين، 

حيث تم القبض يف عام 1931 عىل زعيم تلك العصابات 

آل كاب��ون بتهمة التهرب من دفع الرضائب، وبعد هذا 

التاري��خ تحدي��داً عمل��ت عصابات املافيا عىل إنش��اء 

وتأسيس العديد من الرشكات، لتمرر من خاللها أرباحها 

الطائلة من العمليات غري الرشعية التي متارسها.

 وق��د عرف القانون االتحادي لدول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة رقم 4 لسنة 2002 يف شأن تجريم غسل األموال 

يف امل��ادة األوىل، بأن��ه كل عمل ينط��وي أو تحويل أو 

إي��داع أموال أو إخف��اء أو متويه حقيق��ة تلك األموال 

املتحصلة من إحدى الجرائ��م املنصوص عليها يف البند 

2 من املادة2 من هذا القانون.

حجم غسل األموال
أش��ارت بعض اإلحصائيات إىل أن حجم غس��ل األموال 

عاملياً خالل الفرتة م��ن 1991 – 1995 بلغ ما بني 350 

إىل 500 مليار دوالر س��نوياً، وميثل ما نسبته 70 % من 

حجم الدخول غري املرشوعة عىل املستوى العاملي.

وأش��ارت تقديرات صن��دوق النقد ال��دويل، إىل أن 

حجم عمليات غس��ل األموال ت��رتاوح بني 2 % و 5 % 

م��ن النات��ج املحيل اإلج��اميل العاملي، أي ح��وايل 600 

ألف مليون دوالر أمرييك، بينام تش��ري تقديرات بعض 

املنظامت الدولية إىل أن حجم عمليات غس��ل األموال 

إىل م��ا بني 800 ملي��ار دوالر وواح��د ونصف تريليون 

دوالر س��نوياً، مب��ا يعادل أكرث من ضع��ف قيمة الناتج 

العاملي من البرتول.

مصادر ومناطق غسل األموال
تنتمي عمليات غس��ل األم��وال يف الحقيقة إىل العديد 

من األنشطة واملامرسات غري املرشوعة، وهي كالتايل:

أوالً: تج��ارة املخدرات: تعتر تج��ارة املخدرات من 

أهم عمليات غسل األموال، وهي املصدر األول للدخول 

غري امل��رشوع إىل مختلف الدول املتقدمة منها النامية، 

ولق��د جرم املرشع يف دولة اإلم��ارات يف املادة 17 من 

القانون االتحادي رقم 14 لسنة 1995، يف شأن مكافحة 

املواد املخ��درة واملؤث��رات العقلية، االتج��ار يف املواد 

املخدرة أو املؤثرات، إال بعد الحصول عىل ترخيص من 

الجهات املختصة بالدولة.

ثانياً: الرش��وة: جرمية الرشوة من أكرث الجرائم التي 

تؤدي إىل الحصول عىل أموال طائلة غري قانونية، تصبح 

فيام بعد مصدراً من مصادر األموال املراد غسلها.
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تعريفات قانونية

القانون
يخت��ص بتنظيم العالقات بني األش��خاص والدولة 
يف املجتم��ع، وب��ني الدول��ة وغريه��ا م��ن الدول 
أو املنظ��ات الدولي��ة بوصفها صاحبة الس��يادة 
والس��لطة العامة، والقانون مجموعة من القواعد 
القانونية العامة واملجردة والتي تهدف إىل تنظيم 
س��لوك األفراد يف املجتمع، وتكون مصحوبة بجزاء 
توقعه السلطة العامة عىل املخالف عند االقتضاء، 
ويف معظ��م املجتمعات تضطلع أجه��زة حكومية 
متع��ددة، وبخاص��ة أقس��ام الرشط��ة واملحاكم، 
مبهمة التأكد من إطاعة القوانني، ويقس��م القانون 
إىل فرعني رئيس��يني، ها: القانون العام والقانون 

الخاص.

القانون الخاص
يعن��ى بتنظيم الحق��وق وااللتزامات التي تنش��أ 
نتيج��ة عالقات أف��راد املجتمع بعضه��م ببعض، 
ك��ا يح��دد الحق��وق والواجب��ات القانونية ألي 
ش��خص فيا يتعل��ق بكثري م��ن أنواع األنش��طة 
الت��ي تربط��ه بأش��خاٍص آخرين، وتش��تمل هذه 
األنشطة عىل كل يشء تقريًبا مثل عمليات إقراض 
واقرتاض النق��ود، ورشاء املن��ازل، أو توقيع عقود 
العمل، وميكن تقس��يم القانون الخاص إىل س��تة 
فروع رئيس��ية بحس��ب نوع الحقوق وااللتزامات 
القانونية املتعلقة به، وه��ذه الفروع هي: قانون 
العق��ود والتج��ارة، قانون الرضر، قان��ون امللكية، 
قانون املواريث، قانون األحوال الش��خصية، قانون 

الرشكات.

القانون العام
يرتب��ط ارتباطًا مبارًشا بالحكوم��ة، ويحدد حقوق 
أي ش��خص والتزاماته تجاه الحكومة، ويقرر أيضاً 
األقس��ام املختلفة للحكومة، ويب��ني اختصاصاتها، 
وميكن تقس��يم القان��ون الع��ام إىل أربعة فروع، 
هي: القانون الجنايئ، القانون الدستوري، القانون 

اإلداري، القانون الدويل.

القانون الدستوري
ه��و مجموعة م��ن القوانني التي تتن��اول التوزيع 
ومارس��ة الحكومة للس��لطة، ليس��ت كل الدول 
القومية تدون الدس��اتري، عىل الرغم من أن جميع 
هذه الدول لديها الحكومة اآلمرة وقانون األرايض، 
والت��ي ق��د تتك��ون م��ن مجموع��ة متنوعة من 
قواع��د حتمية، وهذه قد تش��مل القانون العريف، 
االتفاقي��ات، القوان��ني الترشيعية الت��ي من صنع 
القانون القايض، أو القواعد واألعراف الدولية، الخ.

وق��د جرم املرشع بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

الرش��وة يف املادة 234 وما يليها م��ن قانون العقوبات 

االتحادي رقم 3 لسنة 1987، ويتبني لنا من هذه املادة 

أن��ه يتطل��ب لوقوع جرمية الرش��وة أن يك��ون الجاين 

موظفاً عام��اً أو مكلفاً بخدمة عامة، طلب لنفس��ه أو 

ألحد غريه أي��ة عطية نظ��ري األداء أو االمتناع عن أداء 

واجب م��ن واجبات��ه الوظيفية، مثل من��ح الرتاخيص 

التجارية واملوافقات الحكومية وإرساء العطاءات دون 

وجه حق وغريها من الجرائم.

ثالثا: اخت��الس األموال: تعتر جرمي��ة اختالس املال 

من أهم الجرائم املرتبطة بالفس��اد اإلداري، وارتباطها 

بعمليات غس��ل األموال، حيث يتج��ه الحاصلون عىل 

األموال املختلس��ة الكبرية إىل القيام بإيداعها يف البنوك 

األجنبي��ة الخارجية، كمرحلة أوىل يتم فيام بعد عودتها 

م��ن جديد إىل البالد بش��كل قانوين ب��أي صورة كانت، 

ولقد جرم امل��رشع اإلمارايت اختالس األم��وال يف املادة 

224 م��ن قان��ون العقوب��ات االتحادي، تح��ت عنوان 

االخت��الس واإلرضار باملال العام فارضاً عقوبة الس��جن 

املؤقت عىل مرتكبيها.

رابع��اً: جرائم السياس��يني: هناك عالق��ة كبرية بني 

الفس��اد الس��يايس وعمليات غس��ل األموال، حيث أن 

أخطر عمليات غس��ل األموال تنتج عن س��وء استخدام 

الس��لطة السياس��ية، حيث يس��تغل أحده��م موقعه 

السيايس ويقوم بجمع ثروات كبرية ويحولها إىل الخارج 

لغس��لها ومن ث��م اس��تثامرها يف مرشوع��ات تجارية 

مختلفة، ومن ث��م إعادتها بعد إضفاء الصبغة الرشعية 

عليها.

خامس��اً: تج��ارة الرقي��ق األبيض: عاق��ب املرشع 

اإلم��ارايت كل األفعال التي تحرض عىل الفجور أو تدعو 

إليه يف امل��ادة 363 من قانون العقوبات االتحادي رقم 

3 لس��نة 1987، بعقوبة السجن، وتقدر تقارير منظمة 

العم��ل الدولي��ة أن ع��دد الفتيات والصبي��ان ما دون 

السابعة عرشة الذين يعملون يف تجارة الجنس يف أنحاء 

آس��يا بحوايل امللي��ون 90 % منهم من الفتيات و10 % 

من الصبيان.

مناطق عمليات غسل األموال
تبحث عصابات غس��ل األموال عن البلدان التي تطبق 

نظ��ام الرسية املرصفية وال��دول ذات الرقابة الضعيفة 

عىل عمليات رصف النقد األجنبي، والتي ليس��ت لديها 

رقاب��ة عىل عمليات إدخ��ال أو إخ��راج العملة، والتي 

تتمتع مبيزة اإلعفاء الرضيبي، والتجرم عمليات غس��ل 

األموال، كذلك الدول التي ينترش فيها الفس��اد اإلداري 

والتي تكرث فيها تجارة تهريب املخدرات.

وتعتر س��ويرسا أبرز الدول وأكرثها خصوبة ملامرسة 

عمليات غس��يل األموال ع��ىل أراضيها، حيث يرجح أن 

عدد البنوك الس��ويرسية ) 14700 بنكاً(، ، ويعود ذلك 

لقوانني املصارف الس��ويرسية الت��ي تنص عىل الحفاظ 

عىل رسي��ة الحس��ابات املرصفية، وع��دم اتباع معظم 

البنوك املرصفية سياس��ة مالية ذات فائدة عىل الودائع 

املوجودة لديها •

الس��جن مدة ال تزيد عىل س��بع س��نوات إذا وقعت 

الجرمية بغري رضائها".

اإلجهاض التلقايئ
وه��و الذي ينتهي به الحم��ل يف غري موعده الطبيعي 

دون أن تتدخ��ل اإلرادة أو تتس��بب يف حدوث ذلك، 

وهذا النوع من اإلجهاض يحدث ألس��باب كثرية منها 

وج��ود خلل يف تركي��ب الجنني منذ بداي��ة تخلقه أو 

نتيجة مرض أصيب به الجنني يف أيامه األوىل.

ولك��ن يف الحقيقة فإن اإلجهاض التلق��ايئ غالباً ما 

يخف��ي وراءه إجهاضاً عمدياً، ف��إذا قامت املرأة ب�أي 

مجه��ود عنيف قاصدة إس��قاط الحم��ل فعند قيامها 

بذلك تصاب بنزيف، وهنا ال يس��تطيع الطبيب القيام 

ب��أي يشء س��وى إجهاضه��ا، وتقيد الحال��ة عىل أنها 

إجه��اض تلقايئ بالرغ��م من أن��ه يف الحقيقة إجهاض 

عمدي، ولكن من الصعب إثبات ذلك.

اإلجهاض العالجي )االضطراري(
يب��اح اإلجهاض إذا ما ثب��ت طبياً أن حالة األم الحامل 

الصحية ال تتحم��ل الحمل وآالم الوضع، أو كانت األم 

صغرية السن ال تقوى لصغرها عىل أن تتحمل مصاعب 

ومتاعب الحمل، أو إذا تس��بب الحمل يف سوء الحالة 

النفسية للحامل وصار محققاً إقدامها عىل االنتحار أو 

إحداث إصابات جس��يمة بنفسها إذا ما استمر الحمل 

وذل��ك ألن مصلحة األم تقدم عىل مصلحة الجنني ألن 

بقاء األم أصلح للمجتمع.

والجدي��ر بالذك��ر أن القانون اإلم��ارايت ال يعاقب عىل 

اإلجهاض الذي يلجأ إليه الطبيب إلنقاذ حياة امرأة حامل، 

وذل��ك ألن عمله هذا نتيجة حالة ال��رضورة طبقاً للامدة 

)64( من قانون العقوبات اإلمارايت •

شرعت اإلمارات 
العديد من القوانني 

ملكافحة غسيل 
األموال
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 يصنع اجللد الصناعي 
من أحماض تذوب 

تلقائيًا يف النسيج 
البشري

ثــــورة جديــــدة يف عـــالج احلــروق
تطوير اجللد الصناعي البديل وجتربة نسيج »السوبراثيل«

إعداد: حنان الذهب

يتعرض الجندي يف الحروب لكثري من اإلصابات الجسدية، 

وم��ن تلك اإلصابات الحروق التي تتعدد أس��بابها يف تلك 

املواضع، والتي من ش��أنها أن ترتك أثراً كبرياً عىل جس��ده 

ونفس��يته أيض��اً، وتكمن أهمية ه��ذا املوضوع يف إيجاد 

حلول وعالجات من ش��أنها التوص��ل لعالج رسيع وفعال 

له��ذه الحاالت، وتعددت الدراس��ات حول عالج الحروق 

وتطوي��ر تقنيات حديثة تس��اعدهم يف مج��ال معالجة 

الح��روق يف الحروب، ويس��تفاد منها أيض��اً يف جراحات 

التجميل وعمليات زراعة األنس��جة وغريها، وتعترب تقنية 

زراعة الجلد هي األحدث يف هذا املجال. 

وميكننا تعريف الجل��د بداية بأنه عضو غني باأللياف 

العصبية التي تقوم باس��تقبال ونق��ل جميع أنواع الحس 

م��ن املحي��ط الخارجي )ح��س األمل والح��رارة والضغط 

وال��ربودة واللم��س( ويتكون من ثالث طبق��ات البرشة، 

طبقة األدمة، النسج تحت األدمة، أما الحروق فهي إصابة 

أنسجة الجسم بتلف ورضر بسبب مواد كيميائية كاوية 

أو ساخنة أو كهربائية.

أسباب الحروق ودرجاتها
الحرارة الجافة كالتعرض املبارش للنار والتعرض للسوائل 

الس��اخنة، وحروق الكهرب��اء، أماال��ربودة الجافة فهي 

مالمسة الغازات مثل غاز النيرتوجني أو األكسجني، املواد 

الكياموية الكاوية.

 أنواع أو درجات الحروق هي: 

حروق الدرجة األوىل: ال تتعدى طبقة الجلد الس��طحية 

وعالماتها االحم��رار وتغري اللون، التورم البس��يط، األمل 

الش��ديد، وال ترتك أثراً أو ندباً بعد شفائها، ويعترب حرق 

س��طحي، وحروق الدرج��ة الثانية: ال تتع��دى طبقات 

الجلد الداخلية وعالماتها هي أمل شديد، احمرار شديد، 

تكون نفطات )فقاقيع( ممثلة بالس��وائل بحيث يظهر 

الجلد وكأنه مبل��ل دامئاً عند انفجار هذه البرثات، تورم 

وانتف��اخ. أم��ا حروق الدرج��ة الثالثة: متت��د إىل جميع 

طبقات الجل��د والطبقات الدهنية واألنس��جة الرخوة 

تح��ت الجل��د وقد تص��ل إىل العظام، وت��رتك ندباً بعد 

الشفاء.

جلد صناعي يحايك عملية االلتئام الطبيعية
نج��ح خرباء صينيون يف تطوي��ر جلد صناعي حيوي من 

خاليا الجلد الب��رشى الطبيعي، لعالج املصابني بالجروح 

والح��روق، مش��ريين إىل أن هذا الجلد ت��م تطويره يف 

الجامعة العسكرية الطبية مبدينة شيآن.

ك��ام نجح علامء بريطانيون من��ذ فرتة، يف إنتاج جلد 

صناعي ميكنه التكامل بش��كل تام ومتواصل مع الجسم 

الب��رشي، وال يخلف أي ن��دوب يف موضع الجروح التي 

يوضع فيها، حيث أوضح باحثون يف رشكة »انرتسايتكس« 

الربيطانية املتخصصة يف التقنيات الحيوية التي أنتجت 

الجلد الجديد أنه ينفذ عمله بش��كل أفضل من البدائل 

السابقة، وأظهرت االختبارات أنه تالحم كلية مع الجلد 

األصيل بعد انقضاء 28 يوماً عىل وضعه، وأدى إىل إغالق 

الجروح امللتئمة.

ويح��ايك الجلد الذي أطلق عليه  ICX-SKN عملية 

التئ��ام الجل��د الطبيعي��ة، إذ أنه يصنع من ش��بكة من 

مادة»الفيربين«وهي بروتني يوجد يف الجروح امللتئمة، 

كام توضع يف الش��بكة الخاليا الليفية املنتجة للكوالجني 

يف الجلد الطبيعي. 

 أم��ا عن الجلد الصناعي فيت��م تصنيعه من أحامض 

لبني��ة متع��ددة ال يلفظها الجس��م وت��ذوب تلقائياً يف 

النس��يج البرشي بعد فرتة من اس��تعاملها، واس��تخدم 

نس��يج األح��امض اللبنية كناق��ل لبوليم��رات متعددة 

ش��كلت مع األحامض بنية نسيج »الس��وبراثيل« الذي 

تتخلله املسامات التي تسمح بالتنفس والتعرق. 

 وق��د اس��تطاع األطب��اء التحك��م يف قابلي��ة الجلد 

الصناعي عىل الس��امح بالتبخر لتصل إىل مستوى قابلية 

الجلد الطبيعي لإلنس��ان الذي يسمح بتبخر 20 مليمرتاً 

من املرت املربع من مس��احة جس��م اإلنسان السطحية 

كل ساعة، ومتت تجربة»س��وبراثيل«عىل 1000 مصاب 

بالحروق يف مختل��ف العيادات األوروبي��ة، لكنها املرة 

األوىل الت��ي يثبت فيه��ا فعاليته يف مكافح��ة الحروق 

الكبرية، ويج��ري التعاون حالياً مع رشكة تقنية أمريكية 

إلنتاج الجلد الصناعي بكميات تجارية.

زرع كبسوالت صغرية تحت الجلد
إن اس��تخدام الكبس��والت يعد ث��ورة علمية جديدة يف 

علم جراحة التجميل فقد نجح جراح تجميل س��عودي 

يف زرع كبس��والت صغرية جداً تحت جلد مريضة كانت 

تع��اين من حروق يف الس��اق م��ا أدى إىل مت��دد الجلد 

املصاب واستئصاله، وتعد هذه العملية األوىل من نوعها 

يف الرشق األوس��ط التي يتم فيها استخدام هذه التقنية 

الحديثة، حيث أن استخدام الكبسوالت يعد من أحدث 

ط��رق ع��الج الحروق، ويرج��ع الفض��ل يف ظهور هذه 

التقنية إىل الطبيب األملاين »فايرس« الذي قام باستخدام 

هذه الكبس��والت ألول مرة يف مؤمت��ر جراحي التجميل 

األملاين يف مدينة ديسلدورف األملانية.

تتك��ون هذه الكبس��والت من م��ادة »الهيدروجل« 

املجفف��ة واملعقمة التي يت��م وضعها عن طريق جروح 

صغرية تحت الجلد ومن ثم تنتفخ الكبس��والت تلقائياً 

عن طريق امتصاص املاء يف الجسم ما يؤدي إىل انتفاخها 

ومتدد الجلد حولها ما يس��هل عملية استئصال الندبات 

وإغ��الق الجروح بس��هولة، تح��اط هذه الكبس��والت 

بكيس رقيق من مادة الس��لكون يحتوي عىل صاممات 

تس��مح بدخول السوائل من الجسم إىل الكبسولة ببطء 

ما يس��مح بتمددها تدريجيا خالل 6 أس��ابيع، وتكمن 

صعوب��ة الجراح��ة يف اختي��ار املكان املناس��ب لوضع 

الكبس��والت تحت الجلد الس��ليم والحف��اظ عىل عدم 

ح��دوث تجمع دموي تحت الجل��د ألن ذلك مينع متدد 

الكبسولة •

ICX-SKN  الجلد الصناعي
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أحدث العالجات

استخدام ذبابة »تيس تيس« لعالج مرض النوم
يعتقد ع��دد من العلامء أنهم توصلوا إىل وس��يلة 

لعالج مرض النوم، وذلك باس��تخدام بكترييا داخل 

ذباب��ة "تيس تيس" الت��ي تنقل امل��رض إىل البرش، 

وع��ىل غ��رار البكتريي��ا النافعة املوج��ودة داخل 

جسم اإلنسان، توجد بكترييا نافعة داخل عضالت 

الذبابة وغدده��ا اللعابية، وقام خ��رباء يف بلجيكا 

بتعدي��ل ورايث عىل ه��ذه البكتريي��ا، حتى ميكنها 

مقاومة الطفيل الذي تحمله الذبابة، ونرشت آخر 

 Microbial Cell نتائ��ج أبحاث العلامء يف مجل��ة

Factorie العلمية.

 ومتك��ن الفريق من العثور ع��ىل بكترييا داخل 

جسم الذبابة ميكن استخدامها يف مهاجمة الطفيل 

م��ن الداخل، وعندما قام العلامء بإحداث تغيري يف 

جين��ات البكترييا وجدوا أن ه��ذا التغيري أدى إىل 

انبعاث أجس��ام مضادة صغ��رية مقاومة للطفيل، 

ويأمل الباحثون أن يس��اعد ذلك عىل إنتاج أجسام 

مضادة ميكنها قتل أو إعاقة منو الطفيل.

قليل من الشوكوالتة قد ينفع القلب
خلصت دراس��ة شملت أكرث من ألف شخص إىل أن أكل 

الش��وكوالتة ليس فقط شيئاً لذيذ الطعم وإمنا قد يكون 

له بعض الفوائد امللموسة بالنسبة إىل صحة القلب مثل 

تخفيض ضغط الدم قليالً.

وأضاف��ت الدراس��ة التي ش��ملت نتائج 42 دراس��ة  

ون��رشت يف املجل��ة األمريكي��ة للتغذي��ة الرسيرية أن 

املش��اركني فيها الحظوا تحسناً طفيفاً يف وظيفة األوعية 

الدموية وانخفاضاً يف مستويات األنسولني لديهم.

وقال��ت املرشفة الرئيس��ية عىل الدراس��ة، يل هوبر: 

"رسالتي هي إذا كان الناس يحبون الشوكوالتة الداكنة، 

فإن أكل قطعة صغ��رية منها بدالً من حلويات أخرى ال 

بأس به وقد يكون مفيداً".

يعتق��د باحثون داخ��ل الواليات املتح��دة أن التوقيت 

خ��الل اليوم قد ميثل عنرصاً هام��اً يف احتاملية اإلصابة 

بالع��دوى، ما يربط ب��ني املناعة والس��اعة البيولوجية 

للجس��م، وتشري الدراس��ة إىل تغريات تطرأ عىل بروتني 

مرتب��ط بالجهاز املناع��ي عىل مدار الي��وم، وأوضحت 

النتائ��ج، التي نرشت يف دورية Immunity، أن توقيت 

اإلصابة بالع��دوى يؤثر عىل درج��ة خطورتها، ويتوقع 

أح��د الخرباء أن تس��تفيد رشكات األدوية من الس��اعة 

البيولوجية يف املستقبل القريب.

ومتر النباتات والحيوانات والبكترييا مبنظومة يومية 

عىل مدار الس��اعة تعرف ب�"إيقاع الساعة البيولوجية"، 

وق��ام باحثون يف كلي��ة الطب بجامعة "ييل" بدراس��ة 

بروت��ني Toll-like receptor nine ال��ذي ل��ه عالق��ة 

بعملية رصد حدوث الع��دوى، إذ ميكنه رصد الحمض 

النووي من بعض أنواع البكترييا والفريوسات.

ويف تج��ارب أجريت عىل الفرئان، تب��ني للعلامء أن 

كمية الربوتني وطريقة عمله تتأثر بالس��اعة البيولوجية 

وتختلف عىل مدار اليوم، ويقول الباحثون إن االستجابة 

املناعية للفرئان تحس��نت عندم��ا كان الربوتني يف ذروة 

نشاطه، ويشريون إىل أن األش��خاص الذين يعانون من 

تسمم الدم أكرث عرضة للوفاة يف توقيتات معينة خالل 

اليوم.

أظهرت دراس��ة أملانية شملت أكرث من 40 ألف شخص 

عىل مدى نحو عرش س��نوات أن الذين يتناولون القهوة 

ال يواجه��ون مزي��داً من مخاطر اإلصاب��ة بأمراض مثل 

القلب أو الرسطان وأنهم أق��ل احتامالً لإلصابة بالنوع 

الثاين من مرض البول السكري.

جاءت هذه النتائج التي نرشت يف الدورية األمريكية 

للتغذية الرسيري��ة "أمريكان جورن��ال اوف كلينيكال 

نيوتريش��ن" بعد العديد من الدراس��ات السابقة التي 

توصلت لنتائج متضاربة حيث ربطت بعض الدراسات 

بني تن��اول القه��وة وزي��ادة اإلصابة بأم��راض القلب 

والرسطان والسكتة الدماغية وأمراض أخرى.

وقالت أنا فلويجل كبرية الباحثني بالدراس��ة وخبرية 

عل��م األوبئة باملعه��د األمل��اين للتغذية اإلنس��انية يف 

بوس��تدام ريربيك:"النتائج التي توصلنا إليها تش��ري إىل 

أن تناول القهوة غري ض��ار بالبالغني األصحاء من حيث 

مخاطر اإلصابة مبرض مزمن خطري".

وجمع الباحثون املعلومات يف بداية الدراس��ة بشأن 

ع��ادات تن��اول القهوة والنظ��ام الغ��ذايئ والتدريبات 

والصح��ة من أكرث من 42 ألف بالغ أملاين ال يعانون من 

أي أمراض مزمنة.

وعىل م��دى التس��ع س��نوات التالية تاب��ع الفريق 

املش��اركني كل سنتني أو ثالث س��نوات ملعرفة إن كانوا 

أصيبوا بأي مشاكل صحية وخاصة السكتة الدماغية أو 

نوبات قلبية أو البول السكري أو الرسطان.

ووجد الفريق أن الذي��ن يتناولون القهوة والذين ال 

يتناولونها كان��وا متامثلني يف احتامالت اإلصابة بأي من 

هذه األمراض.

من ناحية أخرى وج��د الباحثون أن الذين يتناولون 

القه��وة كانوا أقل احت��امالً لإلصابة بالن��وع الثاين من 

م��رض البول الس��كري وهو النوع ال��ذي ال يحتاج إىل 

العالج باألنس��ولني ويرتبط بالسمنة من أولئك الذين ال 

يتناولون القهوة.

الساعة البيولوجية تؤثر على اجلهاز املناعي

تناول القهوة ليس له صلة باألمراض املزمنة
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إعداد: د. احلافظ العامل
اهتم اإلسللام برب الوالدين واإلحسان إليهام كنوع من رد 

الجميل، ومجازاة اإلحسللان باإلحسللان فجعل برهام من 

أوجب الواجبات، واإلحسللان إليهللام من أعظم القربات، 

وطاعتهللام مللن أجّل الطاعللات، فقد قرن جللل وعا بر 

الوالدين بتوحيده وشللكره وطاعته يف آيللات من القرآن 

الكريم منها قوله تعاىل: ) َواْعبُُدوا اللََّه َوَل تُْشِكُوا ِبِه َشيْئًا 

َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا( النساء:36. 

وِذكُْر اإلحسللان إىل الوالدين وشكرِهام يف هذه اآليات 

بعد توحيد الله عز وجل وشللكرِه وطاعته، فيه إشارة إىل 

بيللان عظم حقهام ووجوب برهللام، وأنه ليس بعد رعاية 

حللق الله تعاىل يشء أوجب من رعاية حقهام، ويتأكد الرب 

يف حللال بلوغ الوالديللن الِكرَبَ أحدهللام أو كاهام، وهو 

ا يَبْلَُغنَّ  حال الضعف البدين والعقيل قللال الله تعاىل: )إِمَّ

ِعْنللَدَك الِْكرَبَ أََحُدُهللاَم أَْو كِاَُهاَم فَاَ تَُقللْل لَلُهاَم أُفٍّ َولَ 

تَْنَهرُْهللاَم( ، ولو ُوِجَد يشء يف العقوق أدىن من أٍف لحرمه 

الللله تعاىل، وهللي كلمة تضجر تقال لكل مسللتثقل، كام 

يف تفسللري القرطبللي: 10/241، والظاهر أن نظريها عندنا 

اليوم كلمة: )أُوْف( ونحوها، وملا نهى الله تعاىل عن القول 

القبيللح والفعل القبيح لهام، أمر بالقول الحسللن والفعل 

الحسللن لهام فقال تعاىل:)َوقُْل لَُهاَم قَْوًل كَِرميًا * َواْخِفْض 

لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُْل رَبِّ ارَْحْمُهاَم كاََم َربَّيَايِن  لَُهاَم َجَناَح الذُّ

َصِغريًا(.

فوائد بر الوالدين

أنه سللبب ملرضاة الللله تعاىل، ولدخول الجنللة، ولتفريج 

بر الوالدين قرين التوحيد
العقوق من أكرب الكبائر ومقرون بالشرك

س & ج
هل يُطلب من املرأة الُْمَجاَفاُة يف

 السجود كالرجل أم ال؟
 بعد االستنجاء أحس بقطرة تخرج مني فإذا فتشت تارة أجدها وتارة ال 

أجدها فماذا علي؟

يسللتحب للرجل يف السللجود أن يجايف لللل أي يباعد لل 

بللني ركبتيه وبني مرفقيه وبني بطنه وفخذيه مع مراعاة 

الوسطية يف ذلك كله.

 أما املرأة فا يسللتحب لها ذلك بل األفضل أن تكون 

ًة يِف ركوِعَها وسللُجوِدَها فَتُلِْصللُق بَطَْنَها ِبَفِخَذيَْها  ُمْنَضمَّ

ا الَْمْرأَُة فَتَُكوُن  َوِمرْفََقيَْها ِبرُكْبَتَيَْها قال يف الرسللالة:)َوأَمَّ

ًة ُمْنزَِويًَة يِف ُسُجوِدَها َوُجلُوِسَها ، َوأَْمرَِها كُلِِّه(. ُمْنَضمَّ

ل يشء عليللك يف ذلك إذا فعلَت مللا يطلب منك بعد 

قضاء حاجة البول، ول يلزمك التفتيش عنها، فقد سئل 

مالك يف هللذا املعنى فقال: "أرجوا أن ل يشء عليه ول 

سللمعت َمْن أعاد الوضوء من مثللله، ولو أحس بيشء 

خرج منه بعد البول قال هذا من الشيطان". 

واملطلوب بعد قضاء الحاجة هو: استفراغ املحل من 

البللول أي بأن يصرب قلياً بحيث مل يبق يشء ُمْسللتَِعدٌّ 

للخللروج، حتى يغلب عىل ظنلله التخلص من البول ثم 

يسللتنجي باملاء، فإن مل يجده فيكفيه السللتجامر وهو 

مسللح املحل بيشء طاهر، َوَما َشكَّ يِف ُخرُوِجِه بَْعَد ذلك 

الكروب: كام ورد عن النبي:  يف شأن نجاة أصحاب الغار، 

وكان أحدهم باراً بوالديلله يقدمهام عىل زوجته وأولده،  

والحديث رواه البخاري ومسلم.

كام أنه سللبب يف زيادة العمر ويف حصول مربة األبناء، 

فعن أىب هريرة ريض الله عنهام قال: قال رسول الله صىل 

الله عليه وسلللم: )بروا آباءكم تربكم أبناؤكم وعفوا تعف 

نساؤكم( رواه الطرباين.

كيف نرب بوالدينا

والحاصل أن بر الوالدين يكون بالقول، والقلب، والجسد، 

واملللال، فالقول أن تقللول لهام قولً كرمياً كللام يف القرآن 

أي حسللناً جمياً ليناً، والقلللب أن تحبهام، ألن أصل الرب 

حبهام وأصل العقوق بغضهام، والجسللد أن ل تفعل شيئا 

يؤذيهام، ول تسافر لل ولو يف طاعة لل إل بإذنهام، واملال أن 

ْن َخرْيٍ فَلِلَْوالَِديِْن  تنفق عليهام، قال تعاىل: )قُْل َما أَنَفْقتُم مِّ

َواألَقَْرِبني( البقرة: 215 ، وبرهام بعد املوت يكون بالدعاء 

لهللام، وإنفللاذ وعدهام، وصلللة أرحامهام، وإكللرام أهِل 

مودتهام، وعكس الرب العقوق، وهو من أكرب الكبائر، فإذا 

كان الللرب مقروناً يف القللرآن بالتوحيللد، فالعقوق مقرون 

بالشك بالله تعللاىل، كام قال: "أل أنبئكللم بأكرب الكبائر: 

الشك بالله، وعقللوق الوالدين".. الحديث. رواه البخاري 

ومسلم، ومن شللؤم العقوق أن الله تعاىل يعجل عقوبته 

يف الدنيللا قبل اآلخللرة، فعن أيب بكللر ريض الله عنه عن 

النبي قال: "كل الذنوب يؤخر الله تعاىل ما شللاء منها إىل 

يللوم القيامة إل عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه 

يف الحياة قبل املوت" رواه الطرباين والحاكم وصححاه. 

قبل فوات اآلوان

وأخرياً بُشاك أيها البار لوالديك، فالرب من أحب األعامل 

إىل الله تعاىل، فبه تكفر السيئات، وتضاعف الحسنات، 

وتجاب الدعللوات، وتنشح الصللدور وتطيب الحياة، 

ويبقى الذكر الحسللن بعد املللامت، ويُنال به يف الجنة 

ا أنت  أعىل الدرجات، فالجنة تحللت أقدام األمهات، أَمَّ

أيها العاق لوالديك، إن مل تَتُْب فستفوت الفرصة عليك، 

فهام عن قريب راحلني من بني يديك، وحينئذ سللتعض 

أصابع الندم، َولََت َساَعَة َمْنَدْم • 

كَُنْقطَللٍة فََمْعُفللوٌّ َعْنَها، ول يلزملله التفتيش عنها خوف 

يِن والعقل، فَإِْن فَتََّش  الوقوع يف الوْسَوَسِة َوِهَي تَُضُّ ِبالدِّ

َورَآَهللاَ أنتقض ُوضوءه، وَوجب عليه السللتنجاء وطهارة 

ثوبه منها.

أمللا مللن ل يراعي آداب السللتنجاء ورمبللا قام قبل 

استفراغ املحل من البول، فوضوؤه باطل كام يف حاشية 

الدسللوقي، وقد ثبت يف الصحيحللني عن النبي أن عدم 

السللتنجاء من البول من أسللباب عذاب القرب والعياذ 

بالله تعاىل.

الرب من أحب األعمال إىل اهلل 
تعاىل به تكفر السيئات

 وتضاعف احلسنات
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عامل املدينة  
)أبو عبد اهلل اإلمام مالك بن أنس(

 مصطلحـــات فقهيــــة

َِبيرَةُ : الجْ

اْلَجِبريَُة: هي ما يداوى به الُجرح مثل اللزقة التي تكون 

عىل الجللرح، والجبس مكان الكرس، وسللميت جبرية 

تفللاؤًل أن تجرب الكرس فتصلح عظمه، وهي رخصة يف 

الطهارة املائية والرتابية، قال الشلليخ خليل "إن ِخيَف 

غسللل جرح: كالتيمم ُمسللح ثم جبريته" يعني أن من 

كان يف أعضاء وضوئه أو أعضاء غسللله جرح فإن قدر 

عىل غسل الجرح من غري رضر وجب عليه غسله، فإن 

خاف من غسللله باملاء خوفاً كالخللوف املبيح للتيمم 

فله أن ميسللح عىل ذلك العضو مبللارشة،  قال النبي: 

)إمنا كان يكفيه أن يعصب عىل جرحه خرقة ثم ميسح 

عليها( رواه أبو داود والبيهقي.

َعُة:  فجْ الشُّ

الشفعة: بضم الشني وسكون الفاء مشتقة من الشفع 

ضللد الوتر فهي: حق الشيللك يف رشاء نصيب رشيكه 

فيام هو قابل للقسللمة، حتى ل يلحق الشيك رضر، 

َي َذلَِك ُشللْفَعًة، َواآْلِخُذ َشللِفيًعا، َوالَْمُْخوُذ ِمْنُه  فَُسللمِّ

َمْشُفوًعا َعلَيِْه، ول شللفعة فيام قد قسم، وُحدت فيه 

الحدود وهذا ينفي الشفعة للجار قريباً كان أو بعيداً، 

وإمنا الشللفعة يف املُشللاع من العقار كالدور واألرضني 

والحوانيللت والبسللاتني وكل مللا يصلح فيه القسللم، 

ويضب فيه الحللدود من الربللاع والحوائط واألرض، 
واألصل يف ذلك حديث املوطأ، أن رسول الله صىل الله 

عليه وسلللم قىض بالشفعة فيام مل يقسم بني الشكاء، 

فإذا وقعت الحدود بينهم فا شفعة.

قالــوا عنــه
قال فيه أحمد ابن حنبل تلميذ الشللافعي: مالك سيٌد 

من سللادات أهل العلم وهو إمللام يف الحديث والفقه، 

وقدملله عىل األوزاعي والثوري والليللث وحامد والَحَكْم 

يف العلم، وسئل عمن يريد أن يكتب الحديث وينظر يف 

الفقه فقال: حديث مالك ورأي مالك.

قال فيه تلميذه الشافعي: مالك أستاذي وعنه أخذت 

العلللم وما أحد أَمنَّ علليل من مالك وإمنللا أنا غام من 

غلامن مالك، وجعلت مالللكاً حجة بيني وبني الله، وإذا 

ذكللر العلامء فاملللك النجم الثاقللب ومل يبلغ أحد مبلغ 

مالللك يف العلللم لحفظه وإتقانلله وصيانتلله، ومن أراد 

الحديث الصحيح فعليه مبالك.

منُت عن صالة حتى خرج وقتها فهل 
يجوز يل قضاؤها يف أوقات أخرى؟

هل الدابة من عالمات الساعة الكربى؟ وهل صحيح أن باب التوبة يغلق عند 
خروجها فال تقبل توبة بعد ذلك؟

نعللم يجوز لك أن تقضيها يف كل وقٍت من ليٍل أو نهار، 

ولللو عند طلوع الشللمس أو غروبها، لعموم قوله صىل 

الله عليه وسلللم: "من نام عن صاة أو نسيها، فليصلها 

إذا ذكرها ل كفارة لها إل ذلك"، رواه البخاري ومسلم.

واملراد بقضاء الصاة هو فعل الصاة بعد خروج وقتها، 

ول يجوز للمسلللم أن يؤخللر الصاة حتى يخرج وقتها، 

إل لعذر كنوم ونسيان، والواجب عليه أن يحافظ عليها 

اَة  يف وقتها الذي حدده الله تعللاىل لها بقوله: )إِنَّ الصَّ

كَانَْت َعىَل الُْمْؤِمِننَي كِتَابًا َمْوقُوتًا( النساء: 103.

أبو عبد الله اإلمام مالك بن أنس رحمه الله تعاىل، هو شيخ 

اإلسام، حجة األمة، إمام دار الهجرة، حامل لواء أهل السنة، 

أبو عبللد الله مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو 

بن الحارث األصبحي نسبة )لذي أصبح( بطن من حمري فهو 

من بيوت ملوك اليمن ولد يف املدينة املنورة  سنة )93هل(. 

اشللتهر رحمه الله تعللاىل بعامل املدينة، عند سلللف هذه 

األمللة، متأولني بذلك مللا رواه أبو هريللرة ريض الله عنه عن 

النبللي: "يوشللك أن يضب الناس أكباد اإلبللل يف طلب العلم 

فللا يجدون أعلم مللن عامل املدينة" أخرجلله أحمد والرتمذي 

والنسايئ وابن حبان والحاكم والبيهقي، بروايات متعددة، وقد 

حسنه الرتمذي، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، 

فاملراد بعامل املدينة يف هذا الحديث هو اإلمام مالك بشهادة 

السلف له بذلك رضوان الله عليهم.

قال األوزاعي: مالك 
عامل العلماء وعامل 

أهل املدينة ومفتي 
احلرمني

نعللم خروج الدابللة من عامات السللاعة الكربى، التي 

سللتقع قبل قيام السللاعة مبارشة، وإذا خرجت الدابة 

انتهللى األجل الذي تنفللع فيه التوبللة، وحينئذ ترتعد 

فرائص املذنبني، ويحق القول عىل الظاملني.

والدليل عللىل خروج الدابة قوله تعللاىل: )َوإَِذا َوقََع 

الَْقللْوُل َعلَيِْهْم أَْخرَْجَنا لَُهْم َدابَّللًة ِمَن اأْلَرِْض تَُكلُِّمُهْم أَنَّ 

النَّللاَس كَانُوا ِبآيَاتَِنللا َل يُوِقُنوَن( النمللل: 82،  قال ابن 

كثري: هذه الدابة تخرج يف آخر الزمان عند فساد الناس 

وتَرْكِهم أوامر الللله وتبديلهم الدين الحق، فيخرج الله 

لهم دابة من األرض فَتَُكلِّم الناس عىل ذلك.

وقللد وردت أحاديث صحيحة يف خروج الدابة، منها ما 

رواه حذيفة ريض اللله عنه قال: اطلع علينا النبي صىل 

الله عليه وسلللم ونحن نتذاكر فقللال: )ما تذاكرون؟( 

قلنا: نذكر السللاعة قال: )إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 

عش آيات، فذكر منها: الدابة...الحديث رواه مسلم.

وأما كون باب التوبة يغلق عند خروج الدابة، فيُدل 

عليلله قوله صىل الله عليه وسلللم: )ثثََاٌث إَِذا َخرَْجَن َل 

يَْنَفُع نَْفًسللا إِميَانَُها لَْم تَُكْن آَمَنْت ِمْن قَبُْل أَْو كََسبَْت يِف 

اُل، َوَدابَُّة  جَّ ْمِس ِمْن َمْغِرِبَها، َوالدَّ إِميَانَِها َخرْيًا: طُلُوُع الشَّ

اأْلَرِْض( أخرجه مسلم.

ويكفللي اإلمام مالللكاً من املناقب أن النبللي  بشَّ به يف 

هذا الحديث كام أشار إىل ذلك اإلمام السيوطي الشافعي يف 

كتابه )تزيني املاملك مبناقب سيدنا اإلمام مالك(، وقد أكرمه 

الله تعاىل بأمور حصلت له وامتاز بها عن غريه منها:

- أن أصحللاب املذاهب املتبوعني أخللذوا عنه جميعاً إما 

مبارشة أو بواسللطة، بل وأخذ عنه شلليوخهم، قال الذهبي: 

وروت األمئللة عنلله ممن كان أقللدم منه سللناً، كالليث عامل 

أهللل مرص واملغرب، وكاألوزاعي عامل أهل الشللام ومفتيهم، 

والثوري، وهو املقدم بالكوفة، وشعبة عامل أهل البرصة. سري 

أعام النباء: 7/37.

نللوُه، كاإلمام  - أنه شلليخ شلليوخ أمئة الحديث الذين َدوَّ

أحمد والبخاري ومسلللم وأصحاب السللنن األربعة، ولذلك 

لُقللب بإمام األمئة وإمام أهل السللنة، فقد جمع الله له بني 

اإلمامتني: إمامللة الحديث وإمامة الفقه، فكان بذلك أهدى 

سبياً وأقوم قياً، وأصح تفريعاً وتأصياً. 

- تقديم أمئة السلللف له عىل غللريه، وترجيحهم ملذهبه.       

ولللد باملدينة دار الهجللرة ومل يخرج منهللا إىل أن مات عام 

)179هل( عن ست ومثانني سنة، وُدِفن بالبقيع •
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أبريــــل1972 من الذاكرة

] العدد09 [
االفتتاحية

 من خالل تطلعه الوثاب نحو يوم أس��عد، وانطالقاً من 

رغبت��ه األكيدة يف إض��اءة قبس من النور عىل س��احل 

الخليج وآخذاً بيد الش��قيق وعون الصديق، وبهدى من 

إس��راتيجية عربية مخلصة، وإرس��اء للسياسة القدمية 

الت��ي تلي��ق بالدولة الفتي��ة لتأخذ مكانه��ا يف املحيط 

العامل��ي، كانت رحلة صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رئيس الدول��ة التي زار خاللها بعض 

من الدول العربية معقد آمال ومهبط رجاء.

والناظر إىل خريطة العمل التي رس��مها قائد نهضتنا 

ورائد وحدتنا وزعيم مسريتنا "زايد" يبهره الوجه العريب 

األصيل والنبع الوطني الفياض، والحس العريب املرهف، 

ومس��ريات الخري عىل درب األمل التي يس��ريها "زايد" 

بوح��ي من عميق اإلمي��ان تزرع األم��ن والطأمنينة يف 

قل��وب املواطنني، ومتتد خالل غرس��ها إىل األمة العربية 

بأرسها، وها هي البيانات الثنائية املشركة التي أذيعت 

يف وق��ت واحد م��ن أبوظبي ح��ارضة دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة وكل من الخرط��وم وطرابلس الغرب 

ودمشق ش��اهدة عىل عظمة "زايد" اإلنسان من خالل 

عظمة مواقفه ووجهه العريب األصيل.

إن صفح��ات التاريخ لتس��جل بكل فخر ولس��وف 

تس��جل بكل اعتزاز اس��م "زايد" مع كل الرشفاء، وكل 

العاملني لرفعة اإلنسان، ما بقي "زايد" اإلنسان.

محادث��ات ودية بني رئي��س دولتنا ورئيس 
دولة البحرين

يف قاع��ة االس��تقباالت الك��رى مبطار البحري��ن أثناء 

رحلة العودة، ألتقى صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رئيس الدولة بأخيه صاحب الس��مو 

الش��يخ عيىس بن سلامن آل خليفة أمري دولة البحرين 

الشقيقة، وقد انتهزا صاحبي السمو فرصة اللقاء لتبادل 

اآلراء حول تدعيم أوارص األخوة والصداقة بني الدولتني 

الشقيقتني، كام بحثا العالقات العربية بصفة عامة.

دي��وان س��مو ويل العه��د ورئي��س مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع واملالية

تق����وم األجهزة املختلف��ة لدي��وان س��مو ويل العهد 

ورئي��س الوزراء بنش��اط كبري من أج��ل رسعة إنج��از 

كاف��ة املطال����ب والتحقي��ق يف كافة الش��كاوي التي 

يتوجه بها عرشات املواطنني يومي���اً إىل ديوان س��موه 

بق��ر املنهل الع���امر وذلك بن��اء عىل التوجيه���ات 

التي وجهها سموه برضورة الرسعة يف إنجاز متطلبات 

الجامهري.

فوج اإلنعاش التاسع يف مدرسة الالسليك
احتفل يف األول من مارس بتخريج فوج اإلنعاش التاسع 

للدرجة الثانية يف مدرس��ة الالس��ليك لجنود قوة دفاع 

أبوظب��ي، وترأس الحفل قائد رسية الالس��ليك وحرضه 

قائد وضباط ومدربو املدرسة، وبلغ عدد أفراد الدورة 

س��تة عرش جندياً من مختلف الوح��دات أمتوا الدورة 

جميعهم بنجاح.

صورة الغالف: عزمية وإرصار وإميان بالوطن والدفاع عنه

إعداد: حنــــان الذهـــب
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ذاكـــرة العدســـةإبريــــل1972

فراير 1978 القوات املسلحة تجري أول مناورة بالذخرية الحية

سبتمر 1985 تخريج دفعة جديدة من طلبة املدارس أبريل 1987 زايد يرعى حفل تخريج الدورة الثانية عرش من كلية زايد

نوفمر 1984 خليفة يرعى حفل يوم الدفاع الجوي ويتفقد املعدات الجديدة
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- أن دقات القلب يف الصباح أرسع منها يف املساء . 

- ميوت الفيل إذا دخلت يف أذنه منلة.

- أن البعوضة لها أس��نان، وعدد أسنانها 47 سناً وللفيل 

32 سناً وللكلب 42، ولألرنب 28 سناً يف فمه.

- أن الزي��ت وامل��اء ميكن أن يختلط��ا .. إذا ُوضع��ت قطعة من 

الصابون معهام.

- تبيك األفيال عندما تكون حزينة.

- أن أول حديقة حيوان أنشئت يف العامل كانت يف باريس

 عام 1793 م.

- أكرث الحيوانات حدة يف السمع هي الذئاب والحمري.

- أن األفعى ال تسمع، إال أنها تعوض عن ذلك بقوة 

حاسة النظر وحاسة الشم.

من بالدي

1. من هو أول قائد مواطن توىل قيادة كلية زايد الثاين العسكرية؟ ومتى؟

2.  يف أي إمارة تم تدريب أول دفعة من قوة ساحل عامن عام 1952؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )482( هي:  السؤال األول: 73 مرشح 
  السؤال الثاين: فروع جمعية املتقاعدين خمس باإلضافة إىل أبوظبي وهو املقر 

الرئييس، الفروع هي ديب،الشارقة، والفجرية، والعني، ورأس الخيمة 

 الفائزان:
1. فتحية حارب الجهوري.  

2. محمد أحمد راشد عبيد الظنحاين.

مسابقة العدد )483(

• ال يص��ل اإلنس��ان إىل حديق��ة النج��اح دون أن مير مبحطات 

التع��ب والفش��ل واليأس، وصاح��ب اإلرادة القوي��ة ال يطيل 

الوقوف يف هذه املحطات .

• ال يعترب الفشل أسوأ يشء يف هذا العامل، إمنا الفشل األعظم هو 

أن ال تج��رب؟ وتأكد أنه لن يتم تحقيق أي يشء عظيم يف هذه 

الحياة دون لحظات تعرث ومشاهد سقوط .

من الرتاث

هل تعلم؟

وارِْب، َمذاريْب األفْعاْل " •"والّنِعْم ِمْنُهْم ْخواْن َشّمة، َعطْريِن الشَّ

تذكر هذه الجملة عند ذكر الرجال الطيبني .

•" آزم��ت رشوا اليل يطب��خ الفاس، يبغي املرق من حديده " أي أصبحت 

كالذي يطبخ فأساً لطعامه، ويبغي املرق من حديده .

•" فاْلْن ِيزَْعْل ِمّن أْدناة الّدوْن " أي يغضب من أقل يشء وألقل هفوة .

ْ العميَاْن بَاش��َه " يرضب يف أن  •" األْعَوْر ِبنينٌ

بعض الرش أحسن من كل الرش، أو أن قليل 

العلم أو املال بني الجه��الء واململقني يكون 

بارزاً .

•" أَليل َم��ا ِيعرِْف البَاْز ِيْش��ويه " يرضب يف 

الجاهل الذي ال يعرف قيمة ما عنده وييسء 

الترصف فيه .

إعداد: أمل احلوسني
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جزيرة بوطينه .....

تبع��د بوطينه ح��وايل 130 كيلومرت تقريباً غ��رب أبوظبي وهي جزء من 

محمي��ة م��روح للمحيط الحيوي التي كان��ت أول محمية محيط حيوي 

بحرية يف املنطقة يتم ضمها لش��بكة محميات املحي��ط الحيوي التابعة 

لليونسكو. وتشبه بوطينة يف شكلها حدوة الحصان، وتحتوي عىل أنظمة 

بيئي��ة غنية بحرية وبرية جدي��رة باالعرتاف الدويل، تم رصد تواجد عدد 

كبري من السالحف الخرضاء منقار الصقر املعرضة لالنقراض. 

ك��ام هي موطناً ملجموعات الدالفني مبا يف ذل��ك دولفني املحيط الهندي 

– الهادي األحدب والدولفني قاروري األنف والدولفني الش��ائع. ويتعرض 

الجانب املحمي من الجزيرة بانتظام لغمر املد والجزر مام يسمح بوجود 

وبقاء مجموعات أشجار قرم مزدهرة بارتفاع متوسطه 5 أمتار.

وعالوة عىل ذلك تس��تخدم العديد من الطيور املهاجرة الجزيرة كمحطة 

توقف للراحة والتغذية خالل مس��ار هجرتها من وسط آسيا إىل أفريقيا، 

وتس��تضيف الجزيرة أيضا مجموع��ة صغرية من طائر الخرش��نة بيضاء 

الوجه و25000 من طيور الغاق السقطري والذي يعترب أيضاً من الطيور 

املهددة عاملياً.
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استراحة العدد



  " الحرية  ال ميكن أن تعطى 
ع��ى جرعات، فامل��رء إما أن 
يكون حراً أو ال يكون حراً "  

نلسون مانديال
جمهورية جنوب أفريقيا
18 يوليو 1918

مصطلــــحات عسكرية

 همس القصيد

حل 
لعبة

السودوكو:

ح�����ب الوط����ن

إم����ارايت .. إم���ارايت .. إم����ارايت
حب الوطن ما هو مجرد حكاي���ة
أو كلمة تنقال يف أعذب أسل����وب

حب الوطن إخالص مبدأ وغاي����ة
تبرص به عيون وتنبض به ق����لوب

إم����ارايت .. إم���ارايت .. إم����ارايت
حب الوطن احساس ميال حشاي����ة
وأنا بدونه يف األمم غري محس����وب

موجود يف دمي وكام�ل عضاي������ة
سامي وهو للنفس غايل ومرغ���وب

إم����ارايت .. إم���ارايت .. إم����ارايت
لك يا وطنا يف سام املجد راي�������ة
وأسمك عليها باحرف العز مكت�وب

إشمخ وحنا لك أمان وحامي�������ة
ولك عهد منا نويف بكل مطل���وب

حب الوطن ما هو مجرد حكاي���ة
أو كلمة تنقال يف أعذب أسل����وب

                                           كلمـــات الشاعر:
  سامل سيف اخلالدي

:Colonialism االستعامر•
هو نوع من االمربيالية ينطوي عىل اس��تيطان األرايض األجنبية واالحتفاظ بحكم 

س��كان خاضعني وفصل الجامعة الحاكمة عن السكان املحكومني، وتكون العالقة 

عالقة استغالل. 

:Conciliation التوفيق •
ش��كل من أش��كال تدخل طرف ثالث يف حاالت الرصاع، ويكون هذا التدخل غري 

منحاز، وحيادياً، وينطوي عىل الوس��اطة، وهدفه األس��ايس هو إعادة االتصال بني 

األطراف ومساعدتهم عىل التوصل إىل تفهم أفضل ملوقف بعضهم إزاء بعض. 

؟
؟؟  ؟
؟

طريقة اللعبة
إدخال األرقام من 1 إىل 9 يف كل خانة برشط

• كل صف أفقي يحتوي عىل كل رقم مرة واحدة فقط 
• كل عمود يحتوي عىل كل رقم مرة واحدة فقط

؟
  

  ؟

؟

سودوكو
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