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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

أم اإلمــارات
قـدم صاحـب الســمـو الشــيـخ محمـد بـن راشـــد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة 

رئيـس مجلـس الوزراء حاكـم دبـي "حفظـه الله" كعادتـه درســـاً جديـداً ولفتـة لهـا 

مـن املعانـي والـدالالت الشــيـئ الكثيـر، كمـا قـــدم دليـالً واضحـاً ومبـادرة عظيمـة 

عكسـت مكانـة األم فـي قلـب سمـوه، جـاء ذلك من خـالل تكريـمه لسمـو الشيخـة 

فاطمـــة بنـت مبـارك رئيســة االتحاد النســايئ العام الرئيس األعىل ملؤسســة التنمية 

األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة "أم اإلمـارات" مبنحهـا )وشـاح محمـد 

بـــن راشـــد( تقديـراُ لدور وجهود ســموها يف تطوير ونهضة املــرأة يف دولة اإلمارات 

وملنجزاتهـــا فـي دعـم صـورة املـرأة اإلماراتيـة املتســلحـة بالقيـــم العربيـة األصيلـة 

وملواقفهـا الريـاديـة فـي متكيـن املـرأة اإلماراتيـة فـي مختلـف املشاركـات ولحرصهـا 

علـــى تعزيـز وتطويـــر بنـت اإلمـارات مـن أجـل إتاحـة املجـال أمامهـا لالســتفـادة 

مـن مختلـف الفـرص املتاحـة أمامها، وتقديراً لجهودها يف مجال العمل الخريي وغرس 

العادات االجتامعية األصيلة.

لقـــد أثلـــج هـذا التكريـم صـــدر كـل مـن يعيـــش علـى أرض دولـــة اإلمـارات 

العربيـة املتحـدة باعتبـار ســموهـا لهـا العديـد مـن اإلســهامـات املتنوعـة والخالقـة 

والتـي حظيـت بإشـــادة عامليـة واســعـة علـى مختلـف األصعـدة املحليـة والعربيـة 

والعامليـة تشــمـل كـل مناحـي األســـرة واملجتمـع والثقافـة وغيـرها مـن املبـادرات 

مـــن أجـل اإلرتقـــاء باملـــرأة اإلماراتيـة ودفعهـــا لتحقيـق املزيـد مـــن اإلنجـازات 

واملشــاركـة اإليجابيـة فـي العمليـة التنمويـة بالدولـة وإبـراز مواهبهـا وقدراتهـا فـي 

مختلـــف املجـاالت، ولتفانيهـا املتواصل وجهودهـا فـــي دعـم قضايـا املـرأة ورعايـة 

الطفولـة واملعاقيـن واملسنيـن واأليتـام وملختلـف األنشطـة اإلنسانيـة فـي الدولـة.

 إن حصـول سموهـا علـى هـذا التكريـم هـو فـي الحقيقـة تكريـم لكـل إماراتيـة 

خاصـة وإن ســموهـا واكبـت الفكـر الوحـدوي للمغفـور لـه بـإذن الله الشيـخ زايـد 

بـن ســلطـان آل نهيـان "طيب الله ثراه" مـن خـالل تشــكيـل االتحـاد النسائـي فـي 

عـــام 1975 ليضـم كافـة الجمعيـات النســائيـة فـي الدولـــة، وبلـورت منـذ البدايـة 

اســراتيجيـة واضحـــة ملحـو األميـــة إدراكـاً منهـا بـــأن التعليـم يجعـــل مـن بنـت 

اإلمـــارات عضـواً فاعـالً فـي املجتمـع، وعملـت ســموهـا علـــى إزالـة كـل العقبـات 

أمـــام تعليـــم الفتـاة فـي الدولـة حتـــى غـدا لبنـت اإلمـارات حضـوراً يشـــار إليـه 

بالبنـان فـي كافـة املجـاالت املدنيـة منهـا والعسكريـة داخـل الدولـة وخارجهـا. 

تســتحـق وبجـدارة الشــيخـة فاطمـة بنـت مبـارك "أم اإلمـــارات" هـذا التكريـم 

نظيـر جهودهـا وعطاءاتهـا املتميـزة فـي مســيـرة التنميـة بالدولـة فهـي بحـق رمـزاً 

ونرباســـاً وعنوانـاً واضحـــاً لألمومـة والقيـادة النســائيـة والقـــدوة الحقيقيـة لكـل 

األمهـات فـي اإلمـارات ألنهـا أخـذت بيـد جميـع النســـاء فـي الدولـة وشــجعتهـن 

ودفعتهـن لألمـام والتقـدم إميانـاً منهـا بقـدرات وإمكانيـات بنـت اإلمـارات •
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األخبار 

حممد بن راشد يحضر فعاليات معرض البحرين الدويل للطريان

تصوير:علـــي اجلنيبـي / سالــم العامري
أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

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

»رعاه الله«، أن مشاركة نخبة من صقور الجو اإلماراتيني 

يف مع��رض البحرين الدويل للط��ريان 2012، يأيت تعبرياً 

صادقاً ع��ا تكنه اإلمارات قيادة وحكومة وش��عباً من 

حب ودعم ومس��اندة ململكة البحرين الش��قيقة ملكاً 

وحكومة وشعباً، وتشجيعاً للدول الشقيقة، خاصة دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنظيم واستضافة 

مثل هذه املعارض واملناسبات التي تسهم يف بناء جسور 

التواصل الحضاري والثقايف واالقتصادي بني دولنا ودول 

العامل وشعوبه.

وأبدى س��موه ارتياحه ملشاركة نخبة من صقور الجو 

اإلماراتيني يف املعرض، وأثن��ى عىل جهودهم وكفاءتهم 

العالية ودعاه��م إىل املزيد من اإلبداع والتميز وتطوير 

قدراته��م يك يظل��وا يف أعىل جهوزيتهم واس��تعدادهم 

للدف��اع ع��ن الوطن الغ��ايل، جاء ذلك خ��ال  حضور 

س��موه فعاليات معرض البحرين الدويل للطريان 2012 

يف دورت��ه الثانية يناير املايض وذل��ك يف قاعدة الصخري 

الجوي��ة باململك��ة البحرينية الش��قيقة، والذي افتتحه 

صاح��ب الجالة امللك حمد ب��ن عيىس آل خليفة ملك 

مملكة البحرين بحضور ع��دد من كبار الوفود الدولية 

وك��رى ال��ركات العاملية املتخصص��ة يف صناعة النقل 

الجوي والفضاء.

وقد قام صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش����د 

آل مكت��وم نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاكم ديب »رعاه الله« والوفد املرافق بجولة ميدانية يف 

أرض املعرض ش��اهد خالها مناذج حديثة من الطائرات 

املدنية والعس��كرية والتي تشارك يف املعرض، كا حرض 

س��موه يرافقه جالة امللك حمد ب��ن عيىس آل خليفة 

ملك مملكة البحرين عرضاً جوياً يف ساء قاعدة الصخري 

الجوية اس��تهله فريق »الفرسان« التابع للقوات الجوية 

والدفاع الجوي لدولة اإلمارات والذي قدم لوحات فنية 

رائعة وتش��كيات وعروض عكست مدى كفاءة ومهارة 

طياري القوات املسلحة يف أداء مثل هذه العروض حيث 

قادوا رسباً ضم س��بع طائرات إيرمايك حديثة رسمت يف 

تش��كياتها االستعراضية يف ساء البحرين مجموعة من 

األش��كال واللوحات الجالية والفني��ة باأللوان األربعة 

لعلم اإلمارات.

ثم ش��اركت يف العرض طائرة امل��رياج 2000 املطورة 

التابع��ة لقواتنا الجوي��ة ويقودها طيار إم��ارايت أبدى 

مهارة فائقة يف فنون الطريان املتنوعة.

كا ش��اركت طائرة فانت��وم 16 املتط��ورة والتابعة 

لقواتن��ا الجوية ويقوده��ا طيار إم��ارايت أثبت مبهارته 

العالي��ة قدرة ش��باب اإلمارات عىل اس��تيعاب أحدث 

تقنيات الصناعات الجوية العس��كرية وتعاملهم مبهنية 

عالية مع كل ما هو جديد يف عامل الطريان العسكري.

فريق » الفرسان » يف سطور
 تأس��س فريق الفرس��ان  عام 2009 ويتكون من س��بع 

طائرات ترم��ز إىل عدد إمارات الدولة الس��بع يقودها 

نخبة من طياري القوات الجوية والدفاع الجوي، وأطلق 

الفريق رس��مياً يف يناير 2011، معلناً بذلك مياد فريق 

ج��وي وطني يعت��ز مبش��اركته يف مختلف املناس��بات 

الوطنية ويفتخر بتمثيل دولة اإلمارات يف شتى املحافل 

اإلقليمية والدولية.

مشاركة صقور اجلو اإلماراتيني يف املعرض تعبري صادق عما تكنه اإلمارات للبحرين

[محمد بن راشد وحمد بن عيىس يف صورة تذكارية مع طياري شباب اإلمارات]
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إشادة وتقدير
يعد املعرض منذ انطاقته األوىل موضع إش��ادة وتقدير 

عىل املس��تويات الوطنية واإلقليمي��ة والعاملية وأرضية 

خصب��ة لتحقيق طموحات العديد من الركات املنتجة 

واملس��تثمرين والت��ي ترجم��ت إىل صفق��ات تجارية 

واتفاقات تعزز من مكانة مملكة البحرين كمقر إقليمي 

لصناعة الطريان مبنطقة الرق األوسط.

وقد ش��هدت فعاليات املع��رض الذي اس��تمر ملدة 

)3 أي��ام( إقباالً كب��رياً من قبل الركات والش��خصيات 

املش��اركة وم��ن صن��اع الق��رار واملتخصص��ني يف عامل 

الط��ريان والجاه��ري، حيث تخلل املع��رض العديد من 

االس��تعراضات الجوي��ة والفعاليات املتعلق��ة بالطريان 

والت��ي حازت عىل إعجاب الجاه��ري، واحتفظ املعرض 

طيل��ة أيام فعالياته بجاذبية خاصة أش��اد خالها الزوار 

واملهتمني مبا ش��اهدوه من معدات وتكنولوجيا حديثة 

وأجهزة ماحية جوية متطورة وأنظمة األمن والسامة، 

كا أبدو إعجابهم بالعروض الجوية التي عكست قدرة 

وكفاءة الطيارين املشاركني .

حرض س��عادة الفريق الركن حم��د محمد ثاين الرميث��ي رئيس أركان 

القوات املس��لحة حفل افتت��اح الدورة الثانية من مع��رض »البحرين 

الدويل للطريان 2012«، وقام سعادته والوفد املرافق بجولة يف املعرض 

ش��ملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والركات العاملية املتخصصة 

أطلع خالها عىل أحدث املعروضات من الطائرات العسكرية واملدنية 

وأجهزة املاحة الجوية وما توصل��ت إليه الركات من تقنية متطورة 

يف مج��ال صناعة الطريان، واس��تمع إىل رشح من قبل رؤس��اء وممثيل 

هذه الركات.

وأبدى س��عادة رئيس أركان القوات املسلحة إعجابه مبا شاهده من 

معروض��ات ومعدات مثمناً الدعوة لحضور فعاليات املعرض، مش��يداً 

بحس��ن التنظيم واملشاركة الواس��عة لكريات الركات املتخصصة يف 

مجال الطريان . [رئيس األركان خالل السالم عىل ملك البحرين يف افتتاح معرض البحرين الدويل للطريان]

[العروض الجوية لفريق الفرسان اإلمارايت يف معرض البحرين الدويل للطريان]

[محمد بن راشد وحمد بن عيىس يشهدان العروض الجوية]

رئيس األركان يحضر فعاليات معرض 
البحرين الدويل للطريان
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األخبار 

حممــد بــن زايـــد يفتتــح القمة العاملية لطاقـة املستقبـل

أكد الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه 

الل��ه( ملتزمة بتحمل مس��ؤولياتها كمزود عاملي رئييس 

للطاقة، وأنها تعكف عىل ترسيخ هذه املكانة من خال 

خلق مزيج متنوع من املصادر يش��مل تطوير القدرات 

يف مجال الطاقة املتجددة.

وش��دد س��موه لدى افتتاحه القم��ة العاملية لطاقة 

املستقبل عىل أهمية النقاشات والندوات التي تشهدها 

القمة يف رسم مامح السياسات الكفيلة بتعزيز التعاون 

بني أعضاء املجتم��ع الدويل من أجل ضان أمن الطاقة 

وتحقيق التنمية املس��تدامة والحد م��ن تداعيات تغري 

املن��اخ، منوهاً س��موه ب��أن االرتق��اء مبس��توى الحياة 

وجودته��ا هو أحد األهداف الس��امية التي تحتل أعىل 

مراتب األولويات بالنسبة لقيادة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. 

وق��ال س��موه: »الطاقة هي الري��ان الحيوي الذي 

يغذي كافة أوجه الحضارة اإلنسانية، ويف ظل التحديات 

التي تواجه العامل عىل مختلف الصعد، من واجبنا العمل 

عىل ضان أمن الطاقة والرتكيز عىل تطوير التكنولوجيا 

النظيفة الس��تغال املصادر املتج��ددة عىل نحو يحفظ 

املوارد الطبيعية ويسهم يف تحقيق التنمية املستدامة«.

وأضاف س��موه: »بدأنا بالعمل عىل بناء القدرات يف 

مجال الطاقة املتجددة منذ ما يزيد عىل خمس سنوات، 

والي��وم نرى أن هذا التوجه أخذ يحظى باهتام متزايد 

س��واء عىل مستوى املنطقة أو العامل، حيث ال مير وقت 

طويل دون أن نس��مع عن إطاق مش��اريع جديدة يف 

مجال الطاقة الشمسية أو غريها من املصادر املتجددة، 

وهذا أمر طيب ألننا بحاجة ماسة إىل التعاون وتكثيف 

الجه��ود لضان أمن الطاق��ة، ونحن ماضون يف خططنا 

الهادف��ة إىل العم��ل عىل مس��ارين متوازي��ني بتطوير 

املش��اريع املحلي��ة والعاملية ملا لذلك م��ن دور يف نقل 

املعرف��ة والخرات وتعزيز جس��ور التواص��ل بني أفراد 

املجتمع الدويل«.  

وأشاد سموه بجهود »مصدر« يف تنظيم القمة العاملية 

لطاقة املستقبل وبدورها يف تعزيز مكانة أبوظبي ودولة 

اإلمارات العربي��ة املتحدة يف املحافل الدولية والعاملية، 

الس��يا يف مجايل الطاق��ة والتنمية املس��تدامة، منوهاً 

س��موه بأن »مصدر« ه��ي مبادرة وطنية اس��رتاتيجية 

طويلة األمد تشكل استثاراً هاماً له جدواه االقتصادية 

والسياسية والعلمية واالجتاعية.

وألقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي 

ل�»مصدر« كلمة ترحيبية، ثم جاءت كلمة رئيس مجلس 

الدولة الصين��ي، ون جيا باو، ورئيس ال��وزراء الكوري، 

كيم هوانج سيك، ومعايل نارص عبد العزيز النرص؛ رئيس 

الجمعية العام��ة لألمم املتحدة، ومع��ايل بان يك مون، 

األمني العام لألمم املتحدة.

ثم قام برتراند بيكار، العامل الس��ويرسي الذي صمم 

طائرة شمس��ية حلقت ملدة 26 س��اعة متواصلة بدون 

قطرة وق��ود مبخاطبة الحضور حول نجاح مبادرته التي 

كان املش��جع األول لها سمو الش��يخ محم���د بن زايد 

آل نهي��ان لدى لقائه مصم��م الطائرة الذي عرض فكرة 

املروع عىل سموه يف أحد مهرجانات املفكرين فأجابه 

س��موه حينها إنني عىل ثق��ة كبرية بنجاحك وتحقيقك 

مروعك؛ وح��ث بيكار أصح��اب العاق��ة والقيادات 

وغريه��م إىل إح��داث ثورة يف أمن��اط التفك��ري وتغيري 

أس��اليب اإلنتاج الحالية واعتاد األطر القانونية لإلنتاج 

والعمل بشكل مبتكر مبا يش��جع استخدام التكنولوجيا 

الحديثة والنظيفة يف استخدام الطاقة، وتقدمت بعدها 

مجموعة من املبدعني من جيل الش��باب بتقديم ملحة 

عن ابتكاراته��م يف مجال الطاقة املتجددة واس��تخدام 

التقنيات الحديثة واملبتكرة واألفكار الجديدة يف تصميم 

ألواح الطاقة الشمسية.

املس��تقبل  لطاق��ة  العاملي��ة  القم��ة  وناقش��ت 

حل��ول الطاق��ة املتج��ددة واملس��تقبلية، واالبتكارات، 

واالستثارات، والسياس��ات، والرؤى ذات الصلة بقطاع 

الطاقة، وتخلل الحدث جلس��ات عامة تتناول النواحي 

السياسية واالقتصادية لقطاع الطاقة، مبشاركة نخبة من 

كبار املسؤولني واملؤسسات املتخصصة يف مجال الطاقة 

املتجددة. وضمت أجندة الحدث أيضاً جلسات حوارية 

حول الفرص املتاحة يف مجاالت طاقة الرياح، دور الغاز 

يف مزي��ج طاق��ة املس��تقبل، الطاقة والتنمي��ة الريفية، 

كفاءة اس��تخدام الطاقة للحد من الكربون. كا شهدت 

القمة نقاش��ات إضافية حول إنشاء مجتمعات وأنظمة 

نقل مس��تدامة، والتعليم، والتدريب، وتنمية رأس املال 

البري •

[محمد بن زايد يفتتح أعامل الدورة الخامسة لقمة طاقة املستقبل العاملية يف أبوظبي]  

الطاقة هي الشريان احليوي الذي يغذي كافة أوجه احلضارة اإلنسانية
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حممد بن زايد يطلق قمة عاملية حول املياه
تسهم املبادرة يف تعزيز أمن املياه    

أطلق الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة، »القمة العاملي��ة للمياه« التي س��تعقد دورتها األوىل العام 

املقبل يف أبوظبي بالتزامن مع »القمة العاملية لطاقة املستقبل«. 

وحرض س��موه حفل إطاق هذه القمة حيث أقيم بعده��ا مؤمتراً صحفياً يف مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض مبش��اركة معايل الدكتور راش��د أحمد بن فهد، وزير البيئة 

واملياه؛ والدكتور س��لطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي ل� »مصدر«، والدكتور جلني 

دايجر، رئيس »الجمعية العاملية للمياه«.

وقال معايل الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة واملياه: تواجه الكثري من دول العامل 

يف الوقت الحارض مش��كلة حقيقية بش��أن موارد املياه نتيجة الضغوط املتزايدة التي 

تتعرض له��ا تلك املوارد واملتمثلة يف الزيادة الس��كانية والنم��و الزراعي واالقتصادي 

وأمناط االستهاك غري املستدامة. وجاءت التغريات املناخية لتضفي املزيد من الضغوط 

عىل تلك املوارد. ويف إطار حرص واهتام قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله(، يأيت إطاق هذه املبادرة 

اإلسرتاتيجية التي نتطلع أن تسهم يف تعزيز أمن املياه«. 

م��ن جانبه قال الدكتور س��لطان أحمد الجابر الرئيس التنفي��ذي ل� »مصدر«: »إن 

إطاق القمة العاملية للمياه من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، الي��وم يأيت تأكيداً عىل الدور 

اله��ام الذي تلعبه دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف دعم الجه��ود الدولية وإطاق 

املبادرات الطموحة الهادفة للتصدي ألهم التحديات التي تواجه العامل«. 

وأوضح الدكتور س��لطان أحمد الجابر أن إطاق القمة العاملية للمياه يأيت يف سياق 

خطة مدروس��ة ومنهجية علمية تعكس النظرة طويلة األمد للفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، وش��دد عىل العاق��ة العضوية التي تربط بني املياه والطاقة 

إذ إن أك��ر م��ن 70% من تكاليف إنتاج ومعالجة املياه ه��ي ناتجة عن كلفة الطاقة 

املطلوبة للضخ والتنقية والتخزين والنقل والتوزيع، فضاً عن الطاقة املطلوبة للتحلية 

يف املناطق التي تفتقر للاء العذب، مثل منطقتنا.

ورشح الدكتور سلطان أحمد الجابر املنهجية اإلسرتاتيجية للقيادة الرشيدة موضحاً 

أنه قبل خمس سنوات تم تأسيس »مصدر« بهدف تعزيز أمن الطاقة وترسيخ املكانة 

املتقدم��ة لدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف هذا القطاع، وذل��ك من خال تطوير 

الطاق��ة املتجددة واملس��اهمة يف خلق مزيج متنوع من مص��ادر الطاقة، ومن ثم تم 

إطاق القمة العاملية لطاقة املس��تقبل لتأس��يس منصة فاعلة تس��هل تعاون املجتمع 

ال��دويل وتجمع القادة واملفكرين والخراء وتع��زز الجهود الهادفة للتصدي لتحديات 

أمن الطاقة. ويف ضوء العاقة اإلس��رتاتيجية بني أم��ن الطاقة واملياه ومع ريادة القمة 

العاملية لطاقة املس��تقبل، أوضح الرئيس التنفي��ذي ل�»مصدر« أن الوقت أصبح ملحاً 

لتأسيس منصة متخصصة باملياه تتيح لصناع القرار  والجهات املختصة والخراء، تبادل 

املع��ارف والخ��رات وإعداد الخطط اإلس��رتاتيجية وتوحيد الجهود، م��ن أجل تعزيز 

التطور يف قطاع اإلدارة املستدامة للمياه. 

من جانبه أش��اد الدكتور جلني دايجر، رئيس الجمعية العاملية للمياه بهذه املبادرة 

قائاً: »أود أن أهنئ الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عىل اتخاذ هذه 

املبادرة الحيوية بش��أن إحدى أه��م القضايا العاملية، فمن خ��ال »مصدر« و»القمة 

العاملية لطاقة املستقبل« وغريها من املبادرات يف أبوظبي، أصبح العامل يتوقع أن تقوم 

دولة فتيًة مثل اإلمارات العربية املتحدة باتخاذ خطوات متقدمة لتس��هم يف التصدي 

للتحديات التي تواجه العامل«. 

وتع��د الجمعية العاملية للمياه ش��بكًة عامليًة تضم كبار الخ��راء واملختصني باملياه 

حيث يعملون لتوفري املياه وخدمات تنقيتها مبا يوفر ظروفاً معيش��ية صحية، ويدفع 

عجلة النمو االقتصادي، ويس��هم يف حاية البيئة، فضاً عن تحسني الظروف املعيشية 

لجميع سكان األرض. 

وأوضح الدكتور جلني مشاركة الجمعية قائاً: »ستوفر القمة العاملية للمياه منتدى 

يتي��ح الفرصة لكبار املهنيني واملختصني باملياه تبادل املعارف والخرات مع نظرائهم يف 

مختلف أنحاء العامل، وبالتايل، النهوض بقدرتنا عىل خدمة البرية والحياة عىل كوكب 

األرض بأقىص رسعة ممكنة. وس��تقام ال��دورة األوىل من »القمة العاملية لطاقة املياه« 

بالتزامن مع الدورة السادسة من القمة العاملية لطاقة املستقبل العام القادم  •

إطالق القمة العاملية للمياه 
يأتي تأكيدًا على الدور الهام 

الذي تلعبه دولة اإلمارات يف دعم 
اجلهود الدولية للتصدي ألهم 

التحديات التي تواجه العامل

[محمد بن زايد يطلق القمة العاملية للمياه]  
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اس��تقبل  صاحب الس��مو الش��يخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة يف 

قرص البديع بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن 

سلطان القاسمي ويل عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو 

الش��يخ عبدالله بن س��امل بن س��لطان القاسمي نائب 

حاكم الشارقة س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة، وعدد من كبار 

قادة القوات املسلحة.

وأعرب س��عادة  رئيس أركان القوات املس��لحة عن 

خالص تهانيه  مبناس��بة نجاح العملي��ة الجراحية التي 

أجري��ت لس��موه يف باري��س مؤخراً ، و بتام الش��فاء 

وعودت��ه إىل أرض الوطن بس��امة الله وحفظه، متمنياً 

لسموه دوام الصحة والعافية.

سلطان القاسمي يتلقى تهنئة رئيس األركان بالشفاء وعودته ساملًا

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محم��د ثاين الرميث��ي رئيس أركان 

القوات املس��لحة يف مكتبه بالقيادة العامة للقوات املس��لحة الفريق أول 

ديفي��د هرييل رئيس أركان القوات األس��رتالية والوف��د املرافق الذي يزور 

الباد حالياً. 

ورحب س��عادة رئي��س أركان القوات املس��لح��ة يف مس��تهل اللق��اء 

برئي��س أركان القوات األس��رتالية، وأش����اد بالعاقات الطيب��ة بني دولة 

اإلمارات العربية املتحدة واس��رتاليا، مؤكداً الحرص الدائم عىل تطويره���ا 

وتنميته��ا خاص��ة في��ا يتعل���ق منه��ا باملجاالت العس��كرية وتب��ادل 

الخرات وتطويرها، كا ت�ناول اللق��اء ب��حث عدد من املوضوعات ذات 

االه���تام املش��رتك. من جهت��ه أشاد الفريق أول ديفيد هرييل مبست��وى 

العاقات العس��كرية بني البلدين، مؤك��داً حرص باده عىل تعزيز ه���ذا 

التعاون وتعميقه.

رئيس أركان القوات املسلحة يبحث التعاون العسكري مع نظريه األسرتايل

مذكرة لتعزيز التعاون بني القوات املسلحة و»زايد اإلنسانية«
وقعت القي��ادة العامة للقوات املس��لحة، مذكرة 

تفاه��م مع مؤسس��ة زاي��د بن س��لطان آل نهيان 

لألع��ال الخريية واإلنس��انية، لتعزي��ز التعاون يف 

مج��ال دعم املش��اريع اإلنس��انية، وتقديم العمل 

الخ��ريي ضم��ن منظوم��ة التع��اون املش��رتك بني 

مختلف املؤسس��ات الحكومية. وق��ع املذكرة عن 

القيادة العامة للقوات املسلحة سعادة اللواء مطر 

س��امل عيل الظاه��ري رئيس هيئ��ة اإلدارة والقوى 

البرية، وعن مؤسس��ة زايد بن سلطان آل نهيان 

لألعال الخريية واإلنس��انية س��عادة س��امل عبيد 

الظاهري مدير عام املؤسسة.

وتأيت املذكرة يف إطار التعاون بني القيادة العامة 

للقوات املسلحة واملؤسسات الخريية العامة، والتي 

ته��دف إىل تقدي��م األعال اإلنس��انية يف مختلف 

املجاالت سواء الصحية أو التعليمية أو االجتاعية 

أو الثقافية وتس��خري إمكانات القوات املس��لحة يف 

خدمة ودعم املش��اريع اإلنسانية والذي يأيت ضمن 

توجيهات القيادة الرش��يدة لصاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد األعىل 

للقوات املسلحة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو 

الش��يخ محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب رعاه الله، 

والفري��ق أول س��م���و الشي��خ محم��د بن زاي���د 

آل نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة. 

ك��ا ي��أيت توقي��ع املذك��رة للوقوف ع��ىل آلية 

التنس��يق والتنظيم لدعم هذا العمل اإلنس��اين مع 

املؤسس��ات الخريية، وتوحيد الجهود املش��رتكة بني 

القيادة العامة للقوات املس��لحة، ومؤسسة زايد بن 

سلطان آل نهيان لألعال الخريية واإلنسانية .
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حمدان بن حممد وأولياء العهود يشهدون إحتفال يوم الوحدة 
للقوات اجلوية والدفاع اجلوي الـ 38     

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ويل عه��د ديب احتفال القوات املس��لحة بي��وم القوات 

الجوية والدفاع الجوي الثامن والثاثني.

وش��هد االحتفال الذي أقيم عىل أرض ميدان قاعدة 

املنهاد الجوية بديب س��مو الشيخ سلطان بن محمد بن 

س��لطان القاسمي ويل عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو 

الش��يخ عار بن حميد النعي��مي ويل عه��د عجم��ان 

و س��مو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعا ويل عهد 

أم القيوين وس��مو الش��يخ محمد بن س��عود بن صقر 

القاسمي ويل عهد رأس الخيمة ومعايل محمد أحمد املر 

رئيس املجلس الوطني االتحادي وسمو الشيخ أحمد بن 

سعيد آل مكتوم رئيس هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل 

ملجموعة طريان اإلمارات وسمو الشيخ ماجد بن محمد 

بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بديب.

كا حرضه سعادة الفريق الركن عبيد محمد الكعبي 

وكيل وزارة الدفاع وس��عادة الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة إىل جانب 

عدد من كبار املسؤولني من مدنيني وعسكريني.

وق��د ب��دأ االحتفال بالس��ام الوطني ثم اس��تعرض 

راعي الحفل س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكت��وم يرافقه رئيس أركان القوات املس��لحة وقائد 

الق��وات الجوية والدف��اع الجوي طاب��ور العرض الذي 

ش��ارك يف االحتفال وأدى بعد ذلك عرضاً عس��كرياً أمام 

املنصة الرئيس��ية وهت��ف ثاثاً بحياة صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة )حفظه الله(.

كا شهد أصحاب السمو الش��يوخ والحضور عروضاً 

جوي��ة رائعة قامت به��ا عىل التوايل طائ��رة فانتوم 16 

وطائرة مرياج 2000 التابعت��ان لقواتنا الجوية وتعتران 

من جيل الطائرات الحديثة واملتطورة جداً .

ثم أدى فريق الفرسان التابع للقوات الجوية والدفاع 

الج��وي  املكون من س��بع طائرات من ن��وع )ايرمايك(

اإليطالي��ة عروض��اً يف س��اء االحتفال نال��ت إعجاب 

ودهش��ة الحض��ور. وعكس��ت ه��ذه الع��روض مهارة 

صقور الجو من طياري ش��باب الوطن الذين يش��اركون 

يف العديد م��ن األحداث واملناس��بات املحلية والدولية 

ويرفعون اس��م وعلم اإلمارات عالياً براعتهم وقدرتهم 

عىل التحكم بالطائرات يف الجو.

ثم قام س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راش��د 

آل مكتوم بتكريم عدد م��ن الضباط املتقاعدين الذين 

خدم��وا يف صف��وف الق��وات الجوية والدف��اع الجوي 

وساهموا بعطائهم وإخاصهم لوطنهم يف تطوير قواتنا 

الجوية والدفاع الجوي منذ إنشائها.

ك��ا كرم س��موه ثلة م��ن الضباط وضب��اط الصف 

والجنود واملدنيني من منتس��بي القوات الجوية والدفاع 

الجوي وهنأهم عىل مثابرتهم وجهودهم  التي تصب يف 
خدمة الوطن والوالء لقيادته الرشيدة •

 

تصوير: حممود الشرفا/حممد اخلضر  
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بتوجيه���ات صاحب الس��م����و الشيخ خليف����ة بن زايد 

آل نهي��ان رئي��س الدولة القائ��د األعىل للقوات املس��لحة 

)حفظه الله(، وتحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد 

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

للقوات املسلحة، شهد س��م��و الشيخ حم���دان بن زاي��د 

آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية، العرس الجاعي 

الثاين ال��ذي نظمته القيادة العامة للقوات املس��لحة ملائة 

عريس من منتسبيها.

حرض الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات املس��لحة 

معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل 

والبح��ث العلم��ي، والفري��ق الركن عبيد محم��د عبدالله 

الكعبي وكي��ل وزارة الدفاع، والفري��ق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة، وعدد من كبار 

ضباط القوات املسلحة.

وأش��اد س��مو الش��يخ حمدان بن زاي��د آل نهيان بهذه 

املناس��بة بتوجيهات صاحب الس��مو رئيس الدولة، بإقامة 

العرس الجاعي الثاين ألبناء القوات املس��لحة حاة الوطن 

األوفياء، مؤكداً س��موه أن التوجيهات تأيت يف إطار الحرص 

عىل رعاية أبنائه ودعمهم، س��واء كانوا يف القوات املسلحة، 

أو أي قطاع آخر م��ن قطاعات التنمية املختلفة يف الوطن. 

وعر س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان عن ش��كره 

حمدان بن زايد يشهد العرس اجلماعي الثاين لـ100عريس مــــــــــــــــــــــــن منتسبي القوات املسلحة
تعزيزًا ملبدأ الشراكة اجملتمعية وسعيًا لبناء أسرة إماراتية متماسكة

 تصوير: 
حممود الشرفا/عبدالرحمن بن عباد
حممـــد اخلضـــر/حسيـــن اليافعــــــي
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حمدان بن زايد يشهد العرس اجلماعي الثاين لـ100عريس مــــــــــــــــــــــــن منتسبي القوات املسلحة
تعزيزًا ملبدأ الشراكة اجملتمعية وسعيًا لبناء أسرة إماراتية متماسكة

للرعاية الكرمية للفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة، والتي متثل لفتة من س��موه ألبنائ��ه يف القوات 

املسلحة والعمل عىل االستقرار االجتاعي واملعييش لهم.

ونوه سموه بهذه املبادرة املهمة من قبل القيادة العامة 

للقوات املس��لحة، وتنظي��م العرس الجاعي الث��اين ألبناء 

القوات املسلحة، وأثنى سموه عىل هذه املبادرة التي ستوفر 

للش��باب وتخفف عنهم تكالي��ف ال��زواج الباهظة، وتعد 

مبثابة دعم لهم عىل مواصلة حياتهم العلمية واألرسية.

كا عر سموه عن شكره للقيادة العامة للقوات املسلحة 

وكافة املنظمني للعرس الجاعي، متمنياً س��موه للمشاركني 

التوفيق والنجاح.

وكان الحفل قد بدأ بوصول سمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان، حيث عزف الس��ام الوطني، ث��م ألقى العريس 

أحم��د الزحمي كلمة العرس��ان تقدم فيها بجزيل الش��كر 

واالمتن��ان عىل االهتام الكب��ري الذي تولي��ه قيادتنا العليا 

ألبناء الوطن، مش��يداً باللفتة الطيب��ة التي قامت بها قواتنا 

املس��لحة من خال تنظيم عرس جاع��ي ألبناء الوطن من 

ضباط وجنود القوات املسلحة.

وعاهد العرس��ان يف كلمتهم قيادتنا الرش��يدة عىل بناء 

األرسة الفاضل��ة املتمي��زة وتربي��ة األبناء الرتبي��ة الصالحة 

القامئة عىل الوالء واالنتاء.

ث��م ألقى الش��اعر س��يف عبدالرحمن نع��ان الكعبي 

قصيدة ش��عرية وطنية ابتهاجاً بهذه املناس��بة، كا ش��ارك 

يف الحفل فرقة موس��يقى القوات املس��لحة، وفرقة الفنون 

الش��عبية الت��ي قدمت ف��ن »العيالة« مبش��اركة عدد من 

العرسان.

ويف ختام الحفل قام العرس��ان مبصافحة س��مو الش��يخ 

حمدان بن زاي��د آل نهيان، والتقاط الص��ور التذكارية مع 

سموه.

وقال العقيد الركن طيار ط��ارق محمد البناي املتحدث 

الرس��مي باسم القوات املس��لحة يف العرس الجاعي الثاين 

إن الع��رس ي��أيت انطاقاً من حرص القي��ادة العامة للقوات 

املس��لحة عىل تعزي��ز مبدأ الراك��ة املجتمعي��ة كإحدى 

مؤسس��ات الدولة الفاعلة وس��عياً منها لبناء أرسة إماراتية 

متاس��كة ومس��تقرة بعيدة ع��ن أعباء وتكالي��ف الزواج 

الباهظة.

وأضاف أن هذه املب��ادرة االجتاعية تهدف إىل تحقيق 

املزيد من التكامل االجتاعي يف صفوف القوات املس��لحة 

والتيس��ري والتخفيف من أعباء وتكاليف الزواج ملنتس��بيها 

م��ن ضباط وأفراد ومدنيني مبا يس��هل عليه��م بناء حياتهم 

وتحقيق االستقرار املعييش لهم بعيداً عن الديون والتكاليف 

الباهظة التي تكون لها تداعيات سلبية عىل حياتهم األرسية 

يف املستقبل.

وأش��ار إىل أن فك��رة العرس الجاعي ملنتس��بي القوات 

املسلحة جاءت متوافقة مع اإلسرتاتيجية العليا للدولة وهي 

االهتام بالعنرص البري ودعمه وتنميته يف كافة املجاالت 

ومنه��ا توفري االس��تقرار املادي، والذي يؤدي إىل االس��تقرار 

النف��يس واالجتاعي، ما ينعكس با ش��ك ع��ىل تحصيله 

العلمي وعطائ��ه العميل، الفت��اً إىل أن العرس الجاعي يف 

القوات املسلحة يقام بشكل سنوي.

وقال س��يف الش��حي وهو من العرس��ان املش��اركني يف 

العرس الجاعي: كلمة ش��كر أحب أن أوجهها إىل س��يدي 

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

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة )حفظ��ه الله( و أخيه 

الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة  وكذلك القيادة 

العامة للقوات املسلحة عىل رعايتهم للعرس الجاعي الثاين  

للقوات املس��لحة،كا أهنئ أخ��واين املتزوجني و أمتنى لهم 

مستقباً زاهراً وحياة زوجية سعيدة و أنصح إخواين املقبلني 

عىل الزواج باالش��رتاك يف العرس الجاعي والذي سيقام يف 

العام القادم بإذن الله تعاىل.

من جانبه قال العريس  أحمد الياحي: يف البداية أهنئ 

إخواين املتزوجني وأمتنى لهم التوفيق والس��داد يف أمورهم، 

كا أش��كر القامئني عىل هذا العرس مب��ا له من فوائد تعود 

عىل املتزوجني من خال تقليل نفقة و أعباء الزواج و بالتايل 

تس��هيل الزواج عىل فئة الش��باب مبا يضمن لهم االستقرار 

يف حياتهم .

وق��ال العريس فيصل الش��حي هذا الع��رس يف اعتباري 

مبثابة فرحة ليس للمتزوجني وحس��ب بل لجميع منتسبي 

القوات املس��لحة، وإن العرس الجاع��ي يدل عىل اهتام 

القيادة العامة بالقوات املس��لحة مبنتس��بيها حيث نظمت 

ندوات ودورات توعوية للمتزوجني مبا يضمن تهيئة املتزوج 

نفسياً وفكرياً للزواج وباألخص أنه مقبل عىل حياة جديدة 

مع رشيك حياته • 
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ومن منطلق التضامن العريب والقيم اإلسالمية واإلنسانية 

جاءت توجيهات صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

-حفظ��ه الل��ه- بإرس��ال مس��اعدات للمترضري��ن من 

األح��داث التي ش��هدتها ليبيا عن طري��ق هيئة الهالل 

األحمر والهيئات الخريي��ة بالدولة، وبذلك قامت مجلة 

"درع الوطن" بإجراء حوار مع قائد فريق اإلغاثة اإلمارايت 

املوح��د الس��يد عبدالرحم��ن إبراهيم ب��ن عبدالعزيز 

ليحدثنا عن هذه املهمة، وفيام ييل نص الحوار: 

م��ا هي املهم��ة الرئيس��ية لفريق اإلغاث��ة اإلمارايت 

املوحد؟

إن مس��رية العط��اء لدولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

تستمر يف ركبها تواصل املسري يف كل صوب وحدب، فقد 

كان املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رحمه 

الله - النرباس الذي مضت عليه املسرية واستمرت قدماً 

يف عهد س��يدي  صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

] فريق اإلغاثة واملهمة اإلنسانية[

شهدت الساحة العربية عدة أحداث مؤملة أدت إىل تفاقم 

األوضاع وتدهورها يف ليبيا مام أدى إىل حدوث أزمة إنسانية 

متمثلة يف نزوح أعداد كبرية من العاملني يف ليبيا وتكدس تلك 

األعداد عىل املنافذ الحدودية مع جمهورية مرص والجمهورية 

التونسية. 

حوار: 
أمل سامل احلوسني 

فريــــــق اإلغــــــاثــة اإلمـــــــــــــــاراتـــي املوحــــد
بسمة أمل تستقبل النازحني
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فريــــــق اإلغــــــاثــة اإلمـــــــــــــــاراتـــي املوحــــد
بسمة أمل تستقبل النازحني

-حفظه الله-  وستستمر بإذن الله.

كانت دولة اإلم��ارات من أوائ��ل املبادرين بتقديم 

املعون��ات للش��عب الليب��ي وكعهدها دامئ��اً مل تتأخر 

يف تلبي��ة الن��داءات اإلنس��انية ، فلق��د عم��ل الفريق 

عىل ثالث��ة اتجاهات من خالل م��ر عن طريق معرب 

الس��لوم إلدخال املس��اعدات واملواد الطبية وتس��هيل 

دخ��ول وخروج العالقني عىل الح��دود بني مر وليبيا، 

ومن خالل الحدود الليبية التونس��ية مبعرب رأس جدير 

ومعرب ذهيبة وبالتنس��يق مع اله��الل األحمر التونيس، 

تم إنش��اء معس��كرين بس��عة س��بعة آالف ش��خص 

الس��تيعاب النازح��ني من ليبيا باتج��اه تونس، وقد قام 

الفريق باإلرساع بدراس��ة طبيعة املنطقة التي س��يقام 

عليه��ا املخيم وقياس درجة ملوحة األرض ووضع خطة 

واضحة إلنش��اء املخيم وذلك يف مطلع شهر مارس عام 

2011 وب��كل احرتافي��ة تم تجهيز املخي��م يف غضون 5 

أي��ام وتم تركيب الخيام للمبي��ت، وقد ضم املخيم 90 

خيمة تتس��ع الواحدة منها ل� 16 فرد ومسجد وقاعات 

دراس��ية وعيادة طبية مجهزة بخدمات وتقنيات عالية  

كام احت��وى املخيم عىل مطبخ ميداين يعمل عىل مدار 

الساعة وبأعىل املواصفات.

وقد زود املخي��م بكل املس��تلزمات الرضورية التي 

يحتاجه��ا النازحون من مس��تلزمات غذائية أساس��ية 

وكاملية وبطانيات ومراتب وأدوية غذائية، وكان مصدر 

املاء من خط اإلم��داد الحكومي وبرئ تم حفره بالقرب 

من املخيم، وقد بلغ إجاميل املساعدات 7500 طن  من 

املس��تلزمات الغذائي��ة وعدد 1000 خيم��ة وبطانيات 

عدد 305000 باإلضافة إىل مستلزمات االطفال .

هل باإلمكان توضيح آلية العمل التي تم من خاللها 

استقبال النازحني ؟

أن آلية العمل يف اس��تقبال النازحني متت بكل سالس��ة 

واحرتافية، فقد استقبل فريق اإلغاثة اإلمارايت النازحني 

بصدر رحب، فقد كانوا يف أمس الحاجة إىل من يخفف 

عنه��م مأس��اتهم التي مروا بها، فمهم��ة الفريق كانت 

مهمة إنسانية بالدرجة األوىل، حيث يتم تسجيل أسامء 

النازح��ني إىل املعس��كر ومن ثم توزيعه��م عىل الخيام 

دولة اإلمارات من 
أوائل املبادرين 

بتقدمي املعونات 
للشعب الليبي 

وكعهدها دائمًا 
مل تتأخر يف تلبية 
النداءات اإلنسانية

]أبناء اإلمارات معدن نقي يسعى دامئاً ألعامل الخري اإلنسانية[]سفري اإلمارات لدى تونس يتفقد األوضاع داخل املخيم [
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وإمدادهم باملس��تلزمات الرضورية ، كام تم التنس��يق 

مع سفارات النازحني لرتتيب عودتهم ساملني إىل وطنهم 

وإعط��اء املحتاج منه��م مروفاً يكفي��ه لحني عودته 

لوطنه حي��ث تم ترحيل قراب��ة 11000 ألف نازح من 

جميع الجنسيات.

فريق اإلغاثة اإلمارايت تعامل مع الكارثة اإلنس��انية 

بروح حضارية متفهمة لنفس��ية النازح��ني، حيث قام 

الفري��ق بتقدي��م استش��ارات نفس��ية للنازح��ني وتم 

تركيب األراجيح واأللعاب لألطفال يف س��احة املعسكر، 

وت��م تقديم برنامج ترفيهي لألطف��ال، والقيام بزيارات 

ميدانية لكبار الس��ن الذين يتواجدوا باملخيم، وقد عرب 

النازحون عن شكرهم بكلامت كتبوها عىل الخيام التي 

يقنطون بها.

 ومن جانب آخر كان هناك اجتامع يومي مع أعضاء 

فريق االغاثة لبحث الخطط ولتجنب السلبيات وتعزيز 

اإليجابي��ات وأوجد الفريق فرصة لتوظيف التونس��يني 

العاطلني عن العمل.

هل باإلمكان أن تحدثنا عن املستشفى امليداين الذي 

تم تجهيزة وعدد املصابني الذين تم استقبالهم ؟

بالتزام��ن م��ع تركيب املخيمني تم تركيب املستش��فى 

امليداين ويف نصف يوم ع��ىل الطريق بالقرب من معرب 

رأس جديرة ، وأحتوى عىل نفس تجهيز املستش��فيات 

الكب��رية واملتطورة، وقدم االس��عافات األولية للجرحى 

واملصاب��ني وامل��رىض، وق��د ض��م املستش��فى امليداين 

ع��ىل غرفة للعملي��ات ووحدة لألش��عة ووحدة للرنني 

املغناطييس وغرفة عناية مركزة وعيادة لرف األدوية، 

وأحتوى املستش��فى عىل 30 رسيراً وتم عالج ما يقارب  

169000 ألف بني تقديم عالج واستشارة طبية ، كام تم 

تحويل بعض الحاالت إىل مستشفيات حكومية وخاصة 

بتونس، و قد تم تزويد مستش��فى جرجيس وذهيبة ، 

]عملية إستقبال النازحني متت بكل سالسة وبصدر رحب[

وبن قردان وتطاوين بأحدث املعدات واألجهزة الطبية 

واألدوية واملستلزمات الرضورية.

تضامنت املؤسس��ات الخريية بالدولة تحت مسمى 

فري��ق اإلغاثة اإلم��ارايت املوحد، وتش��كل الفريق من  

مؤسس��ة زايد بن س��لطان آل نهيان لألع��امل الخريية 

واإلنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل 

اإلنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل 

الخريية واإلنسانية وهيئة الهالل األحمر.

 ما ه��و نوع وحجم املس��اعدات الت��ي قدمت من 

خالل فريق اإلغاثة اإلمارايت املوحد ؟

تحرك��ت القوافل الربية والبحرية والجوية من اإلمارات 

متجهة إىل األرايض الليبية فور إنتهاء األزمة السياس��ية، 

وقد قوبلت باس��تقبال حار وترحيب وتهليل من أفراد 

املجتم��ع رجاالً ونس��اءاً ، كب��اراً وصغ��اراً معربين عن 

فرحته��م بوصول اإلغاث��ة اإلماراتية، من املس��اعدات 

الغذائي��ة واملواد الطبية وس��يارات أس��عاف لتس��هم 

هذه املس��اعدات يف عودة الحياة م��ن جديد، وقد تم 

التنس��يق لتوزيع املساعدات مع الهالل األحمر الليبي، 

وكانت املساعدات اإلماراتية هي أول مساعدات عربية 

ودولية تصل إىل ليبيا، وبحمد الله وصلت املس��اعدات 

إىل مدينة بنغازي ومدينة طربق ومنطقة الجبل الغريب  

والزنتان والنالوت  وبني وليد ورست ومنطقة الشاطئ 

والكفرة، كام وصلت األدوية إىل املستش��فى العسكري 

مبعيتيقة بطرابلس ومستشفى الزاوية املركزي.

ق��ام فريق اإلغاثة اإلمارايت بتوزيع أكرث من خمس��ة 

آالف حقيبة مدرس��ية ع��ىل طلبة وطالب��ات عدد من 

امل��دارس يف مدن ليبية م��ن بينها طرابل��س العاصمة 

ومرات��ه والزاوي��ة ونالوت وجب��ل الزنت��ان والقلعة 

بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم الليبية.

ويف مدينة طرابل�س تم توزي�ع أكرث من ألف حقيبة 

مدرس��ية مجهزة بكافة الوسائل التعليمية والقرطاسية 

عىل طلبة وطالبات مدرس��ة حفصة للتعليم األس��ايس، 

وتم تقديم تربع مادي للس��وق الخ��ريي الذي نظمته 

املدرس��ة، والذي عاد ريعه لصالح األرس املحتاجة، وتم 

كذلك توزيع املس��تلزمات املدرس��ية عىل مدن أخرى 

مثل الزاوية.

م��ا هو الصدى الذي ملس��تموه خ��الل تواجدكم يف 

عمليات اإلغاثة ؟

إن املس��ؤولني يف تون��س أبدوا إعجابه��م بالدور الذي 

قامت به دولة اإلمارات يف تقديم املس��اعدة اإلنسانية 

للش��عبني الليب��ي والتون��يس، وأكدوا أن جه��ود دولة 

اإلمارات اإلنسانية حالت دون وقوع كارثة كبرية.

أن دول��ة اإلمارات العربية املتحدة قامت بدور كبري 

لدعم ومساندة الشعب الليبي منذ بداية محنته، وقد 

حظي بإش��ادة دولية من الهيئ��ات واملنظامت الدولية 

املتواجدة يف ليبيا نظراً لرتكز جهود الفريق عىل الجانب 

اإلنس��اين البحت بتوف��ري مواد اإلغاث��ة ممثلة يف مواد 

غذائية وطبية وغريها من املواد األساسية.

إن الكث��ري من املنظامت والهيئ��ات الدولية التابعة 

لألم��م املتحدة وغريه��ا املتواجدة يف ليبيا اس��تعانت 

بفري��ق اإلغاث��ة اإلمارايت نظ��راً لتجاوبه م��ع الحدث 

وتلبيته املطالب العاجلة والخدمات اللوجستية خاصة 

فيام يخ��ص مواد االغاثة واملواد الطبي��ة وتوصيلها إىل 

مستحقيها يف مواقعهم.

ونوه إىل أن املفوضية العليا لالجئني والصليب األحمر 

قامتا بزيارة ملخيم دولة اإلمارات الذي تم انشاؤة عىل 

الحدود الليبية التونس��ية مبنطقة رأس جدير والذهيبة 

وأبدتا إعجابهام مبستوى التنظيم وترتيب املخيامت •  

]تحويل بعض الحاالت املرضية إىل املستشفيات يف تونس[
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قواتنا.. وصناعة الصورة

االهتامم ببناء الصورة الذهنية للدول واملؤسس��ات زاد مؤخ��راً بطريقة الفتة، مل تعد الدول غري مهتمة 

مب��ا ميكن أن يعتقد عنها الرأي العام، بل باتت الدول تدفع مبالغ مالية ضخمة لتحس��ني صورتها كدور 

مهم يف تشكيل اتجاهات الناس وسلوكهم تجاه الدولة، وكذلك تجاه األشخاص الذين ينتمون إليها، وما 

يصدر من اآلخرين من ترصفات ومواقف تجاه دولة ما ناتج عن الصورة الذهنية املرسومة لديهم عنها، 

أحيان��اً تكون تلك الصورة واقعية، وأحياناً أخرى يكون اإلعالم هو الذي قد رس��مها، فالصورة اإليجابية 

عن دولة ما تحقق الكثري من األشياء عىل املستوى العاملي؛ أقلها السمعة الجيدة واملصداقية يف التعامل 

وهذان املبدآن أصبحا مرتبطني باإلمارات. 

القوات املس��لحة اإلماراتية والجندي اإلمارايت س��اهام بش��كل أس��ايس يف صناعة الص��ورة الذهنية 

اإليجابية عن الدولة من خالل املش��اركات وأس��لوب التعامل اإلمارايت، االنطباع األويل ألي إنس��ان عن 

املش��اركة اإلماراتية أن هذه القوات تقدم مساعدات إنس��انية توصف بأنها عالية املستوى، وأنها تقدم 

تلك املس��اعدات دون متييز أو تفرقة س��واء ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية، وترسخت هذه الصورة 

من خالل تعدد مشاركات قواتنا يف العديد من مناطق األزمات والحروب يف العامل، ومنها مناطق وصفت 

أنها خطرة كأفغانس��تان، ومع ذلك نجحت قواتنا يف رس��م الصورة اإليجابية لدى الناس. رأينا الجندي 

اإلمارايت بجانب سالحه وعتاده القتايل ميارس الجانب اإلنساين للمنكوبني، ويطبب املصابني. 

هذه الصورة س��اهمت بش��كل كبري يف أن تكون اإلمارات كدولة قبلة للكثريين من الناس يف العامل، 

وس��اهمت هذه الصورة يف تس��هيل مهام القوات اإلماراتية يف اإلصالح بني املتخاصمني والتوفيق بينهم 

وتحقي��ق نجاحات سياس��ية يف أثناء األزمات، التع��اون الذي يلقاه جنودنا م��ن املتخاصمني يف مناطق 

األزمات س��ببه الصورة اإليجابية، فالجن��دي اإلمارايت كرس القاعدة النمطي��ة لطبيعة الجندي يف العامل 

ورس��م صورة ذهنية جديدة للجندي وللجيوش، اليوم هو مرجع مهم للجيوش العاملية األخرى، مل يعد 

دور الجي��ش يقترص عىل الجانب القتايل فقط بل هناك دور أس��مى من ذلك هو الحفاظ عىل الس��لم 

اإلنس��اين يف العامل، والصورة الذهنية تصنعها أكرث من مؤسس��ة يف الدولة الواح��دة، ولكن أحياناً نجاح 

مؤسس��ة أو س��لعة معينة تجعل من تلك الدولة منوذجاً "ماركة" مسجلة. وعىل سبيل املثال، إذا جاءت 

س��رية أملانيا الدولة التي أبدعت وتفننت يف صناعة الس��يارات املتمي��زة واإللكرتونيات الدقيقة يعتقد 

الناس أنها ال يوجد فيها عيوب، ما أريد قوله أن السمعة مرتبطة بأشياء أصغر من الدولة ولكن نجاحها 

ينعك��س ع��ىل الدولة كلها، وصار كل ما هو أملاين جيداً. وكذلك صارت ماليزيا رائدة الس��ياحة العائلية 

ومل يعد أحد ينظر إىل األش��ياء األخرى التي قد تيسء إليهم، هذا يفرس لنا إقبال الكثريين عىل الس��فر 

إىل كل من أملانيا وماليزيا، س��واء لألعامل أو الس��ياحة أو العالج، فالصورة الذهنية الراسخة عنهام هي 

الت��ي دفعت إىل اإلعجاب بهام. ويعترب رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الرتيك س��اهم بطريقة كبرية 

يف إعادة رس��م الصورة الذهنية اإليجابية عن بالده حتى وجد فيها الناس منوذجاً سياسياً واقتصادياً، بل 

تطور األمر ألن يغري االنطباع العاملي عن اإلسالم واملسلمني. 

والعك��س صحي��ح أحياناً، قد يكون يف بعض الدول الكثري من األش��ياء الجميل��ة والرائعة، وميكن أن 

تكون منوذجاً لآلخرين، ولكن السمعة السيئة يف سياستها الخارجية من خالل تعاملها مع املجتمع الدويل 

واتخاذ مواقف سلبية تجاه ملفات تحتاج إىل تهدئة وعدم توتريها تطغى عىل ما تحمله من حضارة ومن 

إرث تاريخي فرسمت صورة ذهنية غري إيجابية. 

بناء الصورة الذهنية ليس باألمر الس��هل، إنه عمل تراكم��ي طويل، وبالتايل من املهم الحفاظ عليها 

لتبقى ناصعة •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

نبض 
الديــــرة
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املؤمتر الدويل الثالث  إلدارة الطوارئ واألزمات 2012..يف أبوظبي
اإلعداد ملواجهة حتديات املستقبل

تحت رعاية س��مو الش��يخ ه��زاع بن زاي��د آل نهيان، 

مستش��ار األمن الوطني، نائب رئيس املجلس التنفيذي 

إلم��ارة أبوظبي، رئي��س مجلس إدارة الهيئ��ة الوطنية 

إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، عقد املؤمتر الدويل 

إلدارة الطوارئ واألزمات 2012 يف العاصمة أبوظبي يف 

الفرتة م��ن 17-16 من يناير2012، وي��أيت املؤمتر الذي 

حمل عنوان "اإلعداد ملواجهة تحديات املستقبل..حلول 

مبتكرة يف إدارة الطوارئ واألزمات" يف نس��خته الثالثة 

اس��تمراراً للنجاح الذي ش��هدته النس��ختان السابقتان 

واللتان عقدتا يف عامي 2008-2009.

واختت��م املؤمتر الذي اس��تضاف 18 خب��راً دولياً يف 

إدارة الط��وارئ واألزم��ات بينهم مس��ؤولون إقليميون 

وتابع��ون لألمم املتحدة فعاليات��ه بتوصيات تؤكد عىل 

أهمي��ة إقام��ة نظام خليج��ي موح��د إلدارة الطوارئ 

واألزم��ات والك��وارث، إىل جانب وضع اس��رتاتيجيات 

وخطط وأس��اليب تدري��ب موحدة، وتنظي��م متارين 

مشرتكة، واستخدام معدات متامثلة، ملواجهة أية أزمات 

أو ك��وارث قد تح��دث يف أي دولة م��ن دول املنطقة، 

إىل جانب تب��ادل الخربات يف مج��ال مواجهة األزمات 

والك��وارث، كام دعت التوصيات يف مجملها إىل رضورة 

تدريب القادة عىل أزمات الط��وارئ وحاالت الكوارث 

وتحدي��د االختصاص��ات ضم��ن آلية خاص��ة بالقيادة 

تغطية: 
جميلـــة الكعبـــــــي

أكد املؤمتر يف 
توصياته على 

مراعاة كل 
املستويات 

والثقافات أثناء 
الطوارئ واألزمات 

والكوارث

] الدورة الثالثة ملؤمتر إدارة الطوارئ واألزمات يف أبوظبي  [

|  العدد 481  |  فرباير 2012  |18

معارض ومؤتمرات

mmm.indd   18 1/30/12   8:03 AM



وإع��داد برامج تعليمي��ة تدريبية تعزز م��ن قدراتهم 

ومتكنه��م من التعامل مع حاالت الط��وارئ وفق رؤية 

واضحة، ورضورة مش��اركة مؤسس��ات املجتمع املدين 

واملؤسس��ات التعليمية والجمعي��ات األهلية يف جميع 

الخط��ط اإلس��رتاتيجية الخاص��ة بالط��وارئ واألزمات 

والك��وارث، وتعزيز ثقافة التط��وع املجتمعي ملواجهة 

الح��االت الطارئة وزيادة الوعي لدى أفراد املجتمع من 

خ��ال برامج توعوية وتثقيفي��ة، إىل جانب وضع دليل 

إرش��ادي متكامل مام يس��هل من مهم��ة القامئني عىل 

إدارة األزمات والطوارئ عند وقوع أية حالة طارئة.

ك��ام أكد املؤمت��ر يف توصياته ع��ىل رضورة التعامل 

م��ع أف��راد املجتم��ع بكل ش��فافية وص��دق، وإيصال 

الرس��الة الدقيقة والس��ليمة لهم بكل اللغات، ومراعاة 

كل املس��تويات والثقاف��ات أثن��اء الط��وارئ واألزمات 

والك��وارث، ألن ذل��ك يح��ارب اإلش��اعات، ويقلل من 

النتائج السلبية ألي كارثة ويساعد عىل اإلدارة الصحيحة 

والفاعل��ة للكارثة أو األزمة، ودع��ت إىل االهتامم بفئة 

ذوي االحتياج��ات الخاص��ة عند وضع االس��رتاتيجيات 

والخطط املتعلق��ة مبواجهة الطوارئ ومراعاة حاالتهم، 

وتأمني أمنهم وسامتهم.

كام أوصت برضورة االعتامد عىل وسائل التكنولوجيا 

والتقنيات الحديثة يف جميع مراحل االستعداد ملواجهة 

الطوارئ واألزم��ات والكوارث، والتأك��د من أن خطط 

الط��وارئ واألزمات تس��تخدم كل اإلمكاني��ات املتاحة 

للتعام��ل مع املخاط��ر، ومن ضمنها نظ��م املعلومات 

الجغرافية.

خطة الطوارئ الوطنية

أطلق��ت هيئة تنظي��م االتصاالت يف وقت س��ابق من 
الع��ام 2011 خطة الطوارئ الوطنية لقطاع االتصاالت، 
به��دف حامي��ة املجتم��ع يف دولة اإلمارات وتأس��يس 
نظام فعال ومنس��ق لالستجابة للطوارئ من قبل قطاع 
االتص��االت يف دول��ة اإلمارات، كام ت��م تصميم الخطة 
ملعالجة قضايا الطوارئ التي من شانها أن تؤثر يف البنية 

التحتية لالتصاالت.

محاور ومناقشات املؤمتر
ش��هد اليوم األول من برنامج مؤمتر الطوارئ واألزمات 

2012، مناقش��ات وورش حول عدة قضايا واهتاممات، 

قدمها خرباء عّدة يف مجال الطوارئ واألزمات وحرضها 

جمع غفر من املسؤولني وممثيل املؤسسات الحكومية 

واملهتم��ني، فخ��ال الجلس��ة االفتتاحي��ة األوىل ألقى 

مع��ايل الدكتور عب��د اللطيف بن راش��د الزياين األمني 

الع��ام ملجلس التعاون ل��دول الخلي��ج العربية كلمته 

التي أوضح فيه��ا أن أولويات مجل��س التعاون تتمثل 

يف خمس��ة أهداف إس��رتاتيجية رئيس��ية أولها تحصني 

وحامي��ة دول املجل��س ضد كل التهدي��دات واملخاطر 

الداخلي��ة أو الخارجية، ثانياً تحقي��ق النمو االقتصادي 

املستدام، ثالثاً تطوير املوارد البرشية وتنميتها وتحقيق 

طموحات املواطن الخليجي واحتياجاته، رابعاً التوعية 

بإدارة املخاطر واألزمات والكوارث، خامس��ًا وأخراً كان 

الهدف اإلسرتاتيجي هو تعزيز املكانة الدولية للمجلس 

الذي دأب عىل تقديم املس��اعدات التنموية واإلنسانية 

إىل كث��ر من دول العامل املترضرة و املحتاجة إىل الدعم 

واملعونة.

وجاءت محارضة الجلسة الثانية لليوم األول بعنوان 

"الصمود والتحديات الرئيس��ية" والتي ترأس��تها فيونا 

ماكريس املستش��ارة يف الهيئ��ة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزم��ات والكوارث، كام ش��هد الي��وم األول للمؤمتر 

انعق��اد ورش��تي عم��ل تناول��ت األوىل "إدارة أحداث 

الك��وارث من خال توحي��د الجهود ب��دءاً من إعصار 

كاترين��ا إىل حادثة الترسب النفطي"، أما ورش��ة العمل 

الثانية فتناولت موضوع" تس��هيل تخطيط اس��تمرارية 

األع��امل من خال تعزيز التعاون ب��ني القطاعني العام 

والخاص".

يف حني رّكزت مناقش��ات الي��وم األخر للمؤمتر عىل 

أهمية مركز الكوارث لدى مجلس التعاون لدول الخليج 

باعتب��اره أداة من أدوات االتحاد بني دول املجلس التي 

يقع عىل عاتقها حامية املكتس��بات التي حققتها دول 

التعاون الخليجي، وبدأت الجلسة األوىل والتي حملت 

عنوان "إدارة التنس��يق والتعاون يف األزمات" بجلس��ة 

نقاش افتتحها س��امل بطي القبييس تح��ّدث من خاها 

الس��يد أمجد أبش��ار رئي��س املكتب اإلقليم��ي للدول 

العربي��ة التاب��ع لربنامج األم��م املتحدة لإلس��رتاتيجية 

الدولي��ة للح��د م��ن الكوارث ع��ن إط��ار هي��وج���و 

2005-2015 حي��ث بن��اء قدرات األم��م واملجتمعات 

عىل مواجهة الكوارث، يف حني اس��تعرض السيد كيونج 

س��و هان نائب رئيس "الرشكة الكوري��ة للطاقة املائية 

والنووية" عن إدارة األزمات يف محطات الطاقة النووية 

وأنظمة الس��امة والخطط األكرث فاعلي��ة لحاميتها. يف 

حني ناقش��ت الجلس��ة العامة الثانية من أعامل اليوم 

الثاين للمؤمتر بيئة املعلومات  وأهميتها يف مجال الحد 

م��ن الكوارث واألزمات، وقد ألقى الس��يد خالد خليفة 

رئيس مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الشؤون اإلنسانية  

كلمة ح��ول "دور املعلومات يف بيئ��ة العمل الحالية"، 

كام تحدث رئيس قس��م نظم املعلومات الجغرافية  يف 

الهيئة حول "البنية التحتية األساس��ية للبيانات املكانية 

عىل املس��توى الوطن��ي وتطبيقاته��ا يف إدارة الطوارئ 

والك��وارث"، ويف ختام الجلس��ة تح��دث تيم جودوين 

نائ��ب مف��وض رشطة لن��دن يف اململك��ة املتحدة عن  

"تطور دور وسائل اإلعام االجتامعية يف إدارة األزمات".

م��ام تجدر اإلش��ارة إلي��ه أن مؤمت��ر إدارة الطوارئ 

واألزم��ات عق��د برشاك��ة حكومية مع كل م��ن وزارة 

شؤون الرئاسة والهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، 

والقي��ادة العام��ة للقوات املس��لحة واألمان��ة العامة 

للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي •
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C-130 AMP تسلم أول طائرة معدلة فئة Boeing  

س��لمت رشكة Boeing  مع مركز اإلسناد الجوي يف أول 

يناير 2012 أول طائ��رة C-130 تم تعديل الكرتونيات 

 Avionics طريانها بالربنامج: تطوير الكرتونيات الطريان

Modernization Program: AMP وه��و التعدي��ل 

. Boeing الذي نفذه مركز اإلسناد الجوي مع

وتعت��رب ه��ذه الطائرة الرابع��ة التي يتم تس��ليمها 

لقاع��دة Little Rock Air Force Base وق��د نفذت 

رشكة Boeing لوحدها تطوير الثالثة طائرات السابقة.

 C-130 AMP الطائ��رة ويوج��ز تطوي��ر كابين��ة 

مس��تويات التطوي��رC-130 التي تعمل م��ع القوات 

الجوي��ة األمريكي��ة. وعل��ق John Adams  رئي��س 

قس��م طائرات النقل التعبوي يف قاعدة روبنز الجوية، 

عىل الربام��ج بأنها توفر أفضل الق��درات للقوات التي 

تستخدم الطائرة املعدلة، وتدخل الطائرة مع املجموعة 

لتش��كيل5 طائ��رات تج��ري عليها اختب��ارات الفحص 

العمليايت والتقييم األولية 10T&E يف قاعدة ليتل روك 

الجوية. 

  A-29 Super Tucano  تفوز بعقد دفاعي أمريكي
أعلن��ت الواليات املتح��دة األمريكية عن اختيارها 

A-29 Super Tucano التي تنتجها رشكة صناعات 

 Embraer Defense الدف��اع واألم��ن الربازيلي��ة

Security &  لربنام��ج اإلس��ناد الج��وي الخفيف، 

ويتم توفري الطائ��رة يف تنفيذ الرشاكة مع املتعاقد 

 Sierra Nevada Corporation الفردي للربنامج

املعروف��ة اختصاراً باس��مSNC  ليتم اس��تخدامها 

لتنفيذ تدريب الطريان املتطور واالستطالع الجوي 

وعمليات اإلسناد الجوي الخفيف.

وتح��دثLuiz Carlos Aguiar  كبري الضباط 

التنفيذي��ن يف رشك��ة Embraer بقوله إن الرشكة 

ملتزم��ة مبتابعة إس��رتاتيجية االس��تثامر األمرييك 

بتوفري الطائرات يف الوقت املحدد، مع أهمية هذه 

الطائرات لجهود الوالي��ات املتحدة خالل رشاكتها 

مع أفغانستان ويف جهات عاملية أخرى.

متت إجازة النظ��ام  TACLANE-C100الذي صممته 

وذل��ك   General Dynamics C4 Systems رشك��ة 

باعتامده يف وكالة األمن القومي األمريكية NSA، ليعمل 

عىل تأمن شبكة االتصاالت يف املستوى الرسي فام دون، 

 TACLANE-C100 وبهذه اإلجازة يصبح نظام التشفري

مبثابة النظام الذي يتيح ملس��تخدميه تشغيله يف بيئات 

الشفرة التي تزيد فيها مخاطر عالية تواجهها املعدات.

 General Dynamics C4 رشك��ة  ع��ن  ويع��رف 

Systems أنها جزء من رشكة General Dynamics األم 

والتي اس��تلمت العقد لتصميم هذا النظام والذي صار 

Non- بإجازته من "الفئة التش��فريية" عالية املس��توى

Controlled Cryptographic Item: CCI وهو يركز 

عىل املهمة أكرث من تركيزه عىل املعدات وإجراءاتها.

ورصح "مايك غوزليان" نائب رئيس قس��م ومنتجات 

 General Dynamics C4 الصوت والبيان��ات يف رشكة

Systems ب��أن املنت��ج  TACLANE-C100 ذو قيمة 

عالي��ة وجه��از من الفئ��ة CCI وميثل ج��زءاً هاماً من 

اإلسرتاتيجية الحكومية الجديدة، حيث أنه يعمل إليجاد 

التالؤم العميل بن أف��رع الحكومة األمريكية ووكاالتها 

املختلفة، مع توفريه نفس الخدمة للجهات العس��كرية 

وقوات حلف الناتو.

 General Dynamics C4 رشك��ة  ظل��ت  ولق��د 

Systems توف��ر املعلوم��ات وتقنيات تأمن الش��بكات 

وجميع املنتجات ذات الصل��ة، ملدة تزيد عن 40 عاماً، 

ويعم��ل أكرث م��ن 295,000  جهاز تش��فري مام صنعته 

الرشكة ح��ول العامل يف الوقت الراه��ن وذلك يف جميع 

املستويات حتى درجة الرسية العالية.

إجازة نظام TACLANE-C100  إلسناد االسرتاتيجيات
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Abrams تطور الدبـــابـــات General Dynamics 

ينتظ��ر بلوغ طائرة رشك��ة Eurocopter EC175 مدًى 

أطول من اتس��اعها لحمولة أكرب عند دخولها الخدمة يف 

أوائل العام 2012 الحايل، وتكون الطائرة مصنعة بالفئة 

الت��ي تنقل 7 أطنان مرتية ضم��ن عموديات النقل من 

الجيل الجديد.

وأعلن��ت رشك��ة Eurocopter أنه��ا وبتعزي��ز أداء 

ومواصف��ات الطائرة توصلت لنص��ف القطر /الحمولة 

املطلوب تنفيذه بحم��ل 16 راكباً ملدى135  ميالً خالل 

عملها يف املناطق البحرية، متجاوزة كل ما ميكن تنفيذه 

بعموديات النقل األخرى من فئتها، وتس��تطيع الطائرة 

نقل 12 راكباً ملدى190 ميالً كمدًى أبعد.

ويض��اف لكل ذلك إط��الق الرشك��ة 18 راكباً كخيار 

آخر، مع الس��عي لحملهم ملدًى نصف قطره يصل 100  

ميل، وتهدف Eurocopter بتلك الربامج لبلوغ أهداف 

الحوار مع املش��غلن والتي ترمي ه��ي األخرى ملعرفة 

وتلبي��ة متطلباتهم العملياتية ب��دءاً من عام 2012 وما 

بعده.

وق��د تم تنفي��ذ فحصن ل��� EC175 ش��مال فحص 

"القدرة العملياتية" وقدرة تنفيذ مهام املناطق البحرية 

متهيداً لدخول الطائرة الخدمة، وتستمر الفحوص الحقاً 

لفحص متانة التصميم وقدرة العمل يف األجواء الباردة 

والحارة وكفاءة تش��غيل علبة ال��رتوس ملدة 30 دقيقة 

بعد نفاذ الوقود.

وت��م اإلعالن عن تحقيق هذه الطائ��رة بلوغ املدى 

بكمية وقود تزيد عن 2000 كلج، مع قدرتها عىل تنفيذ 

مه��ام البحث واإلنقاذ بحمولة هي ب��ن 7 إىل 8 أطنان 

مرتي��ة مع تنفيذ أق��ى مدى وتحقيق ق��وة االحتامل 

لضغ��وط التش��غيل. ومتكنت الطائرة م��ن تنفيذ مهام 

اإلنقاذ الطبي  واإلخالء، وأثبتت الفحوص كفاءة العمل 

ثاليث األبعاد وكفاءة تش��غيل أنظمة التش��بيه وقدرات 

وكفاءة الصيانة. 

ارتفاع أداء الطائرة EC 175 ألكرث من 30 %

منح��ت قيادة إدارة امل��واد TACOM األمريكية رشكة 

GD صانعة املع��دات واملركبات الربية عقداً بقيمة 60 

ملي��ون دوالر أمرييك امتداداً لعقد س��ابق لتس��تمر يف 

 M1A2 لتصبح M1A1 فئة Abrams تطوي��ر الدبابات

من الفئة SEP-V2، ويتم تنفيذ العقد يف قس��م الرشكة 

املس��مى General Dynamics Land Systems، أم��ا 

النموذج ال��ذي تنتج فيه الدبابات بع��د التطوير وهو 

M1A2 SEP V2 فيشمل نظم العرض امللونة املتطورة 

ونظم الرؤية الحرارية التي تعمل ليل / نهار مع محطة 

تشغيل الس��الح CROWS II ونظام التشغيل الحراري 

وهاتف املشاة.

وتعم��ل الدباب��ة M1A2 SEP V2 عىل توفري أقى 

القدرات التي ميكن منحها يف ساحة القتال، مع تجهيزها 

بحيث تلبي متطلبات املس��تقبل، وكان الطلب السابق 

قد تم كعقد لسنوات عديدة تم منحه الرشكة يف فرباير 

2008، وهو ال��ذي أتاح تطوير 435 دبابة M1A1 وقد 

ظل��ت تعمل مع الق��وات ألكرث من 20 عاماً، وتس��تمر 

الرشك��ة يف تحويل الدباب��ات لتنضم للق��وات بنموذج 

جديد هو M1A2 SEP V2. وينتظر اكتامل التطويرات 

 Tallahasseeو Anniston بحلول شهر يونيو 2013 يف

مبواق��ع   Scrantonو  Limaو  Sterling Heightsو

الرشكة.

م��ن جهة أخ��رى أوجدت رشك��ة نظ��م املعلومات 

 General Dynamics Advanced Information

 G.D Global Imaging قس��اًم جديداً باسم Systems

Technologies بغ��رض توف��ري حل��ول التصوير عالية 

الكفاءة للقوات املسلحة.

ويص��ل ه��ذا القس��م الجدي��د إلنت��اج "كام��ريات 

الكرتوبرصي��ة" والعديد من املكون��ات عالية الدقة، مع 

إنتاجها "منتجات التحكم يف الحركة" وأنظمة التعريف 

املتوازنة.

 General Dynamics Advanced وتعم��ل رشك��ة

Information Systems بع��د ه��ذا الدع��م الجدي��د 

بقس��م التقنيات عىل توفري الحلول املتطورة التي تجابه 

تحديات عدي��دة يريد الزبائن دحرها، م��ع إنتاجها ما 

يدعم نظم األسلحة ودعم كامريات املراقبة بعيدة املدى 

وإسناد تلسكوبات التصوير.

وتشمل قامئة زبائن الرشكة القوات األمريكية وقوات 

األم��ن القوم��ي وقوات حف��ظ النظام وتعزيز س��لطة 

القانون، ممن يحتاجون تطبيق أفضل وس��ائل املراقبة، 

مع دعمها رشكات اإلنتاج السيناميئ. 

وكان��ت رشك��ة General Dynamics ق��د أضافت 

لقدراته��ا رشكة Axsys عام 2009 مام وس��ع إنتاجيتها 

 .EO/1R وجودتها مع زي��ادة إنتاج أع��داد الكامريات

ورصح Bob McGill نائ��ب رئي��س رشك��ة GD مدير 

القس��م الجدي��د بأن اإلنتاج يس��تمر بدخ��ول تقنيات 

جديدة وإنتاج أنظمة أعىل قدرة وكفاءة بعد ظهور هذا 

.General Dynamics القسم يف رشكة
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حصلت رشكة Boeing ع��ىل عقد من الجيش األمرييك 

بقيمة تصل 370 دوالر تقريباً، لتوفري 14 طائرة عمودية 

CH-47 F Chinook أخ��رى، بحي��ث يت��م تس��ليم 

الطائرات للجيش األمرييك خالل عام 2014.

 CH-47 ورصح "ل��ن كاريت" نائب رئي��س الربنامج

بقول��ه إن هذه الصفقة تجعل طائرات الرشكة من نوع 

"شينوك" تصل لعدد 200 طائرة مخصصة للزبائن داخل 

الواليات املتحدة وخارجها حول العامل.

وأضاف بأن رشكة Boeing تستثمر 130 مليون دوالراً 

من��ذ فرتة بغرض تجهيز مصنع ينتج طائرات "ش��ينوك" 

مبس��توى عاملي، ويقام ه��ذا املصنع ق��رب "فيالدلفيا" 

وذلك لتتمكن الرشكة من تلبية الطلبات التي وصلتها.

وتش��ري هذه املبيعات الهتامم الزبائ��ن حول العامل 

ممن يحتاجون لألفضل يف فئت��ه وقدرات النقل الثقيل 

متعددة األدوار للعمل مع الجهات العس��كرية وتنفيذ 

مه��ام اإلنق��اذ وامله��ام اإلنس��انية، حس��بام رصح به 

"كاريت".

وقد أكملت الطائرات "ش��ينوك" حتى اآلن 70,000 

ساعة طريان عمليايت مع االستعداد مبعدل 85 % لتنفيذ 

مه��ام الهجوم والنق��ل واإلخالء الطبي ومهام اإلس��ناد. 

وتعمل 450 عمودية "ش��ينوك" CH-47 F مع القوات 

املسلحة يف 17 دولة حول العامل.

 Boeing توفر 14 عمودية CH-47 F Chinook للجيش األمريكي

اس��تلمت رشكة Raytheon عقداً بقيمة122.5  مليون 

دوالر من وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية لتستمر يف 

 Missile-3 تطوير وإنتاج الربام��ج الصاروخية املتطورة

Block IA and IB. ويت��م بناء ع��ىل التعديالت توفري 

الرشكة التصميم SM-3 وهندس��ته، مع توفري خدمات 

اإلس��ناد خالل فرتة استخدام الصواريخ ومتابعة هندسة 

املنتج ومراقبة التشغيل وتنفيذ الفحوص.

وكان ه��ذا العقد قد تم اإلعالن عنه بواس��طة وزارة 

الدف��اع ح��ول الربام��ج SM-3 والت��ي تصممه��ا رشكة 

Raytheon للدفاع ضد تهديدات الصواريخ البالس��تية 

قصرية ومتوسطة املدى، خالل مراحل طريانها وصعودها 

يف منتصف مدى الطريان نحو أهدافها.

ويعترب النموذجSM-3  األول من مناذج هذه العائلة 

والت��ي ت��م نرشها إلس��ناد املرحل��ة األوىل م��ن برامج 

الدفاع الصاروخية PAA البالس��تية، ولقد سلمت رشكة 

Raytheon عدد 130 نظام��اً SM-3 Block IAs  قبل 

 SM-3 Black املوعد املحدد لتسليمها، مع إنتاج الرشكة

IB كنم��وذج ثاٍن ويتميز بباح��ث يف الرأس الحربية تم 

تعزيزه، مع إضافة نظام التحكم ونظام اإلشارة املتطور.

وتعت��رب الن��امذج SM-3 Black IB حج��ر زاوية يف 

املرحلة الثاني��ة وبرامجها والتي تدخل ع��ام 2015 براً 

وبحراً.

 Raytheon حتصل على عقد بقيمة 122.5 
مليون دوالر إلنتاج صواريخ

أنتجت رشكة Embraer طائرتها متوس��طة الحجم 

النفاثة التنفيذي��ة Legacy 500  لرجال األعامل يف 

23  ديسمرب 2011 .

ويتيح ه��ذا اإلنتاج الفرصة أمام التطويرات، كام 

يوفر فرص إجراء املهندس��ن الفحوص األرضية قبل 

تنفي��ذ الطائرة تجربة الط��ريان يف الربع الثالث من 

عام 2012.

وتدخ��ل الطائ��رة يف املرحل��ة التالي��ة يف تقييم 

األنظم��ة، والتي مته��د الطريق هي األخ��رى أمام 

فح��ص املح��رك ث��م فح��وص الذبذب��ة GVT ثم 

الفحوص األرضي��ة الكاملة، ويعم��ل أكرث من 800 

من مهنديس الرشكة يف إس��ناد الجهود الفنية، والتي 

تفت��ح املجال أمام فحوص تجي��ز خاللها فرق إتحاد 

  FAA واألمرييك ANAC-Brazil الط��ريان الربازييل

املس��تويات  لتقييمه��ا حس��ب   EASA واألورويب

املطلوبة.

 HTF 7500 E وتعمل الطائرة مبحركن توربينين

صنعتهام رشكة Honeywell وينتج كل منها 6.540 

رطالً عند إق��الع الطائرة، مام يتيح للطائرة التحليق 

برسع��ة عالية تبلغ 0.82  م��اخ وتبلغ مدى 5.600 

كلم 3.000 ميل بأربع��ة ركاب، وتربز هذه الطائرة 

 Rockwell مالمحاً متطورة تم تحديدها مبس��توى

 Collins pro-line fusion ( r ) integrated

flight deck   مع تطبيق أس��لوب الطريان بالسلك 

والحامية.

 Embraer تنتج النفاثة 
 Legacy 500

GeoMux  نظام املوجات الجديد Thales أنتجت رشكة

وه��و اإلنتاج ال��ذي أطلق��ت عليه االس����م التج��اري 

PR4G F@ Stent Waveform وه��و أكرث نظم قياس 

املوج��ات االلكرتونية والوقاية منها حداثة مام يوجد يف 

األسواق.

وتجدر اإلش��ارة إىل أن خواص هذه املوجات تضم ثالثة 

خدمات يتم توفريها عىل التوايل وهي الصوت، البيانات، 

 GeoMux ك��ام تضم النظ��م GPS وتحدي��د املواق��ع

الجدي��دة ق��درة االتصاالت مبا يف ذلك تش��غيل أنظمة 

الراديو يف قناتن مس��تقلتن، أولهام تس��تخدم كصوت 

عادي يف الوقت الذي تستخدم فيه القناة الثانية لتبادل 

البيانات الجغرافية.

ويتم تنفيذ عمليات النظام GeoMux ش��بكياً حيث 

أن الحاجة للمعلومات تتزايد مام يجعل العمل يتم عىل 

كل املستويات لفائدة القوات وحلفائها مستقباًل.

وتلبي ه��ذه القدرات جميع املتطلب��ات العملياتية 

خالل الصوت والبيانات وتتبع األهداف حيث أن النظم 

GeoMux تلب��ي متطلب��ات املس��تخدمن. ويتم حالياً 

تشغيل 150.000 نظام@ PR4GF  عىل مستوى العامل 

يف عدة جيوش.

 Thales تطلق أشكال املوجات اجلديدة
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"االحتاد للطريان"تفوز بجائزة "شركة 
الطريان الرائدة عامليًا"

ف��ازت االتحاد للطريان، الناق��ل الوطني لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، بلقب "رشكة الط��ريان الرائدة عاملًيا" 

للعام الثالث عىل التوايل من قبل جوائز السفر العاملية.

كذلك منحت لجنة التحكيم، االتحاد للطريان، جائزتن، 

رشك��ة الط��ريان الرائدة عاملًي��ا للدرج��ة األوىل، ورشكة 

الطريان الرائدة يف الرشق األوسط.

وتأيت ه��ذه الجوائز تتويجاً لس��نة ممي��زة للرشكة، 

متكن��ت فيها من تحقيق إنجازات هامة، كافتتاح س��بع 

وجهات دولية جديدة، واالنتق��ال إىل تحقيق الربحية، 

ورشاء 29.2 % من أس��هم رشكة ط��ريان برلن، الخطوة 

املميزة التي ستتيح لرشكة االتحاد للطريان، الوصول إىل 

33 مليون مسافر يف أوروبا 

من جهت��ه، أكد الرئي��س التنفيذي التح��اد الطريان 

جيمس هوجن عىل أهمية الجائزة، وسعادته باملناسبة، 

حي��ث قال: "نحن س��عداء بحصولنا ع��ىل جائزة رشكة 

الط��ريان الرائدة عاملًيا، من قبل جوائز الس��فر العاملية 

للع��ام الثالث عىل الت��وايل. فقد كان ع��ام 2011 عاًما 

حافاًل بالنس��بة لن��ا، إذ بدأنا بجن��ي الفوائد من خالل 

اسرتاتيجياتنا املالية والتشغيلية التي عمدنا اىل تطويرها 

عىل مدى السنوات الخمس الفائتة".

وأضاف: "بالنس��بة لنا ال يشء أكرث أهمية من ضيوفنا 

األع��زاء، الذين من أجلهم نعم��ل بال كلل، حتى نضمن 

متتعه��م بتجربة س��فر ممي��زة، ومجزية م��ع االتحاد 

للطريان. إننا نعمل بش��كل دائم البتكار األفضل، س��واء 

كان ذلك من خالل تأمن طهاة عاملين عىل منت الطائرة 

للمس��افرين عىل منت الدرجة املاس��ية األوىل، او تأمن 

أفضل أنظم��ة الرتفيه م��ع خدمة االتص��ال باالنرتنت، 

لألجهزة النقالة، والكمبيوتر الشخيص عىل منت الطائرة.

 Sukhoi أكمل��ت رشكة الصناع��ات الجوي��ة الروس��ية

 (Su-27SM (3 تسليم12  طائرة مقاتلة متعددة األدوار

للقوات الجوية الروسية.  وهي طائرات تم التعاقد عليها 

بن رشك��ة Sukhoi ووزارة الدفاع خالل املعرض الجوي 

ال��دويلMAKS-2009  وتم االتف��اق عىل تنفيذ اإلنتاج 

.Amur يف  Sukhoi’s KnAAPO بالتضامن مع مصانع

وتتميز املقاتلة  Su-27SM(3) ببدنها املقوى الذي 

يتي��ح لها اإلقالع بوزن يزيد 3 أطنان مع حدوث نقاط 

فصل الحركة التي تتيح الفرصة أمام حملها التس��ليح 

الالزم للمهام. 

أعلن��ت الهند ع��ن صفق��ة قيمتها 1.2 بلي��ون دوالر 

 MBDA تشرتي مبقتضاها 500 صاروخ جو – جو من

(الف��رع األورويب) بغرض تحديث قواتها، وجاء اإلعالن 

من وزارة الدفاع الهندية.

وكان رئيس مجل��س إدارة اللجنة الدفاعية الهندية 

"مامنوهان س��ينغ" قد أجاز الصفقة كجزء من الربامج 

املعلنة لتطوير 51 طائرة Mirage 2000، كام سبق أن 

أجيزت ميزانية تطوير الطائرات يف يوليو عام 2011 مع 

رشكة Thales ورشكة Dassault Aviation الفرنسيتن 

عند توقيع عقد تطوير الطائ��رات مع تطوير املصانع 

الجوية يف رشكة Hidustan الجوية.

ويتوق��ع أن تتج��ه الهند قريباً لعق��د صفقات مع 

��ع صن��ع املقاتلة  رشك��ة Dassault الفرنس��ية وتجمُّ

Eurofighter تبلغ جملته��ا 12 بليون دوالراً وتختص 

باملقاتالت.

وهذه العقود تختص برشاء 18 مقاتلة مع بناء 108 

مقاتلة يف الهند وخيارات قد تؤدي لرشاء املزيد.

ولقد خصصت الهند لتطوير قواتها الجوية بأنظمة 

البيان��ات م��ا يصل 10 بلي��ون دوالر، وه��ذا ملواجهة 

االضطرابات اإلقليمية وملشكالتها مع الصن وباكستان.

MBDA تبيع للهند صواريخًا بقيمة 1.2 بليون دوالر

 SAAB السويدية تعلن عن 
صفقة الطائرات املدنية

الدفاعي��ة واألمني��ة  الصناع��ات  أعلن��ت رشك��ة 

الس��ويدية SAAB  عن صفقة تش��مل 5 طائرات 

ويبلغ إجامليها حوايل 400 مليون كرون س��ويدي  

(60 مليون دوالر أمرييك).

وتشمل الصفقة بيع الطائرات بواسطة املكتب 

األورويب بالس��ويد للرشك��ة الس��ويدية والخطوط 

الجوي��ة Silver Airways والخط��وط األمريكية 

 Alandia والفنلندي��ة Aero Cantury املس��امة

Air وينتظر تكملة اإلجراءات التي بدأت منذ بدء 

الرب��ع األخري من ع��ام 2011 يف النصف األول من 

عام 2012.

وتعمل طائرات SAAB مع 71 مش��غل يف 38 

دولة حول العامل يش��ٌغلون م��ا جملته 450 طائرة 

من ن��وع Saab340  وSaab 2000. ويتواجد مقر 

رشكة تأج��ري الطائ��رات يف Sterling ولها مكاتب 

إقليمية يف طوكيو ولينكوبينغ.

وتجدر اإلش��ارة إىل أن الصفقة األخرية تضم 67 

طائرة بينها 42 مملوكة للواليات املتحدة األمريكية 

وتدار برامجها خالل عقود مربمة بحيث تتبع بقية 

الطائرات للسويد.

Su- تسلم املقاتالت Sukhoi 
27SM -3 للجوية الروسية
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  AleniaAermacchi اسم واحد..فريق واحد..وسماوات متعددة
تساهم الشركة اجلديدة يف بناء مستقبل صناعة الطائرات اإليطالية

يف األول من يناير تم اإلعالن عن مولد الرشكة الجديدة 

AleniaAermacchi إح��دى رشكات مجموع��ة رشكة 

Finmeccanica ونتج��ت الرشك��ة الجدي��دة باندماج 

رشك��ة Alenia Aeronautica م��ع أفرعها وهي رشكة 

.Alenia SIA ورشكة Alenia Aermacchi

باس��م  ش��عاراً  الجدي��دة  الرشك��ة  وتبن��ت 

AleniaAermacchi الذي يضم الش��عارين السابقني 

التاري��خ  ي��رزان  والل��ذان   Aermacchiو   Alenia

والتقالي��د والخرات والنجاح ال��ذي تحقق يف الصناعة 

الجوية اإليطالية.

الضب��اط  كب��ر   Giuseppe Giordo وتح��دث 

 AleniaAermacchi التنفيذي��ني يف الرشكة الجدي��دة

 Finmeccanica ورئي��س قطاع الصناع��ة الجوي��ة يف

Aeronautica Sector بقول��ه: إن هذا الرنامج يحقق 

ث��روة م��ن املعرف��ة والتقنيات وج��ودة اإلنت��اج التي 

ظل��ت الصناعة اإليطالية الجوي��ة تتميز بها، مع تأكيد 

اس��تمرارية اإلنتاج الذي يدعم السوق الدولية متزايدة 

االحتياجات.

وتجدر اإلشارة إىل مالمح الرشكة الجديدة، وتسجيل 

الرئاس��ات التقليدية ووضعه��ا يف Aermacchi ليصبح 

مكتب نابويل ومكتب تورينو رئاستان عمليتان لقطاعي 

الط��ران املدين والعس��كري عىل الت��وايل، وبهذا تصبح 

الرئاس��تان العمليت��ان مجمعاً ألنش��طة التصنيع التي 

تنفذها س��تة مراكز تصنيع متط��ورة: أنظمة التدريب، 

الطائ��رات العس��كرية، طائ��رات النق��ل العس��كري، 

الطائرات املدني��ة، واملواد املركبة والبني��ات املعدنية، 

وقد تم توزيع األنش��طة عىل تس��عة مواقع موزعة يف 

كل إيطاليا وتعمل فيها قوى عاملة تصل 12,000 فرد.

 Alenia Aeronautica وص��ار التكامل الذي تم بني

وAlenia Aermacchi مبثاب��ة الزن��اد ال��ذي أطل��ق 

املق��ذوف الصناعي م��ع رفع االقتصادي��ات ومعدالت 

اإلنت��اج يف مجايل العمليات واملنتجات من خالل تقوية 

الف��رق الهندس��ية وتعري��ف أنظمة اإلنتاج وسلس��لة 

اإلم��داد ذات الصلة من خ��الل تخصيص كل موقع من 

مبادئ التقنية / املنتجات.

وتصب��ح رشك��ة AleniaAermacchi بذل��ك أك��ر 

رشك��ة صناعة جوي��ة يف إيطاليا، مختص��ة يف التصميم، 

والتطوير، والصناعة والصيان��ة، والفحوص، فيام يخص 

الطائ��رات العس��كرية واملدنية والطائ��رات التدريبية 

والطائرات ب��دون طيارين وأب��دان الصناعات الجوية، 

وتكتس��ب هذه الرشكة الس��معة الواضح��ة من ظهور 

ونج��اح الصناعة الوطنية االيطالي��ة وكام ظهرت عاملياً 

العالمة التجارية االيطالية Fiat وRomeo وIMAM و

Aeritalia والتي ظلت تحقق اإلنتاج والنجاحات عاملياً 

 AleniaAermacchi 
أكرب شركة صناعة 
جوية إيطاليةص 

خمتصة بصنع 
الطائرات العسكرية 
واملدنية والتدريبية

 ]AleniaAermacchi كبر الضباط التنفيذيني يف الرشكة الجديدة Giuseppe Giordo[ 

يف األسواق.

ويع��ود الفض��ل ل��كل ذل��ك إىل الخ��رات التي تم 

اكتس��ابها بتصميم وتصنيع ما زاد ع��ن 12,000 طائرة 

حت��ى اليوم وصنع��ت الرشكة خ��الل تاريخها أكرث من 

7,000 طائ��رة بينها 2,000  طائرة تدريبية بيعت ألكرث 

م��ن 40 دولة حول العامل، كام صممت الرشكة وطورت 

أنظمة الكرتونية وأنظمة فرعي��ة وأنظمة بيانات ذات 

صل��ة مام يت��م تركيب��ه عىل الطائ��رات مع إس��نادها 

التصميم والعمليات خالل األنشطة املذكورة •
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املرأة يف ساحات 
اجليوش العسكرية

بقلم:
جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@gmail.com

مقالة 
وداللة

لعبت املرأة والتزال دوراً بارزاً يف حياة األمم والشعوب، فعىل الرغم من دورها الحيوي والفطري الذي 

تق��وم به كزوجة وأم وربة منزل إالّ أنها خاضت مجاالت مختلفة أثبتت من خاللها قدرتها وفعاليتها يف 

القي��ام باملهام التي تتطلبها هذه املج��االت أو الوظائف واملهن املختلفة، ومع تزايد التطورات يف العامل 

وكرثة الحروب والرصاعات الدولية تطور وضع املرأة معها أيضاً، فخدمت يف الجاسوس��ية واس��تخدمت 

ألغراض عديدة لتحقيق املصالح واألهداف، وبعدها تطّور اس��تخدام املرأة فتقدمت للعمل يف الخدمة 

العس��كرية والتطوع يف الجيش واألعامل العس��كرية، فبلغ عدد الاليئ خدمن يف الحرب العاملية األوىل 

43000 أمريكي��ة، ويف الح��رب العاملية الثاني��ة كان عددهن 500.000، أما يف ح��رب الخليج )عاصفة 

الصحراء( فقد بلغ عددهن ما يقارب 40.000 امرأة.

ف��إذا نظرنا إىل عمل املرأة يف الجيوش نجد أن هناك آراء عّدة إزاء عملها يف صفوف الرجال، فالنظرة 

الغربية رأت يف عمل  املرأة يف الجيش عىل أنه باب من أبواب إطالق الحرية بعد أن كانت املرأة ضحية 

لح��روب واعتداءات عىل حقوقها وحرياتها، فمن أجل الدفاع عن نفس��ها واملش��اركة يف اس��راتيجيات 

حكومة بالدها أطلقت يديها للمش��اركة يف الخدمة العس��كرية، أما النظرة الرشقية  والعربية عىل وجه 

الخصوص،  نجد أن نس��اء خالدات تعامل معهن اإلس��الم بكل تقدير واعتزاز، حيث شاركن يف الحروب 

والعمليات العس��كرية، وتش��ر بعض الدراس��ات إىل أن أول من  أدخل امل��رأة يف الجيش هو الخليفة 

العبايس" املأمون" ويقال أن عددهن بلغ 1700 امرأة مدربة عىل القتال.

ومهام تكن األس��باب وراء تجنيد النس��اء يف الجيوش الغربية املتقدمة،  إالّ أنه اليزال بعض الرجال  

يعتق��د بأن املرأة غر قادرة جس��دياً عىل أداء املهام التي يؤدونها هم، بل ينظرون إليها كونها وس��يلة 

لتهيئة األمور اللوجستية للرجل؛ كام تفعل يف البيت ليس أكرث، وبحسب الباحث األملاين "فولف هنمرب" 

ال��ذي يق��ول:" عىل الرغم من أن الرجل الغ��ريب ليس لديه من عقدة تجاه دور امل��رأة يف املجتمع، إال 

أّن وجوده��ا يف األجواء العس��كرية م��ازال حتى اآلن يث��ر حفيظة الرجال" ، ف��رى أن بعض الجيوش 

وخصوص��اً املتقدمة منها كالوالي��ات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة قد اس��تبعدت عمل املرأة يف 

س��الح املش��اة، وقرصت بعض امله��ام يف الخط األمامي عىل ع��دد معني من األدوار كعملهن يف س��الح 

املدفعية والدعم اللوجس��تي كسائقات للشاحنات ومسعفات، إىل جانب جمع املعلومات االستخبارية 

واالتصاالت والشؤون اإلدارية.

وبالرغ��م من عدم متكنهن من العمل عىل الغواصات إال أن هناك تقارير تش��ر إىل أن العيش داخل 

غواصة ال يؤثر س��لباً عىل الس��يدات الحوامل، حيث أصبحت الرائد البحري "س��ارة ويس��ت" أول قائد 

لسفينة حربية باألسطول الربيطاين ، وتعترب األمريكية " ماري كروفورد" أول ضابط يف البحرية األمريكية 

عام 1984، وتأيت "مارسيا أندرسون" كأول امرأة أمريكية من "أصول أفريقية" ترقى من رتبة عميد إىل 

ل��واء بالجيش األمرييك وتعمل يف وظيف��ة نائب قائد القوى البرشية بعد أن قضت 30 عاماً يف الخدمة، 

بين��ام تعد "جايك باركر" أول امرأة طيار تتأهل لقيادة املقاتلة F-16 وذلك يف العام 1994، وعىل صعيد 

التجرب��ة الخليجية تعت��رب دولة اإلمارات العربية املتحدة ذات تجربة فريدة، حيث أنش��ئت مدرس��ة 

"خولة بنت األزور العس��كرية" يف العام 1991 والتي تعترب األوىل من نوعها يف املنطقة، وتحظى برعاية 

كرمية من س��مو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية 

األرسية رئيس��ة املجلس األعىل لألمومة والطفولة "أم اإلمارات" والتي تش��جع عمل املرأة اإلماراتية يف 

شتى املجاالت، وقد خرّجت هذه املدرسة النسائية العسكرية العديد من الدورات ملجندات يعملن يف 

الخدمة العسكرية لدولتهن اإلمارات. 

داللة...

إن دالل��ة م��ا كان يف املقال، هو أن امل��رأة ويف مختلف مجاالت تواجدها متثل قاع��دة تنموية عريضة 

ومش��ارك أس��ايس يف عملية البناء والتطوير ألي بلد تنتمي إليه، كام أنها تشكل رافداً من روافد القوى 

البرشية ألي قطاع تنموي تعمل فيه، ومتى أتيحت لها الفرص ومهدت لها الس��بل أعطت دومنا اكتفاء 

وبذلت يف سبيل تحقيق مكانتها وغاياتها كل جهد وعطاء •
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 Oshkosh Defense تقدم حلول مبتكرة للتحديات اجلديدة
النظام TAK-4 لرفع كفاءة العمل يف األراضي الوعرة

تش��هد ميادين القتال الحديثة تشكيل أولوياتها وفق ما 

تقوم به جيوش دول الرشق األوس��ط حالياً من تحديث 

أو إحالل ألساطيلها من املركبات العسكرية.

وتتطل��ب عملية تصفيح املركب��ات الثقيلة ومركبات 

الخدمة الشاقة اس��تخدام تقنيات متقدمة فيام يتعلق 

بنظ��ام التعلي��ق. فالتهدي��دات املميت��ة الجديدة غر 

املكشوفة تفرض عىل الجيوش رضورة البحث عن طرق 

جدي��دة لتأمني الحامي��ة الالزمة ألفراده��ا، عالوة عىل 

ذلك، فإن العمليات اللوجستية املتزايدة الخطورة تعني 

أن الوقود سلعة حيوية للغاية يف ميادين القتال.

وتفتق��ر املركب��ات القدمية التي مىض ع��ىل إنتاجها 

عق��ود طويلة إىل خف��ة الحركة وأس��اليب التكنولوجيا 

الحديث��ة الالزم��ة ألداء العملي��ات الحديث��ة، وتواصل 

رشك��ة Oshkosh Defense عملياته��ا يف تصميم عدد 

كبر من األس��اليب التكنولوجية العاملية الحديثة بهدف 

تقديم الدعم الالزم لعملية تحديث األس��اطيل الحربية 

الخارجية.

خفة حركة غر مسبوقة
ظل نظ��ام التعليق املس��تقل ®TAK-4  ال��ذي تنتجه 

رشك��ة Oshkosh Defense يف مقدمة أنظمة التعليق 

الخاص��ة باملركبات ذات الخدمة الش��اقة لفرتة طويلة، 

وتس��تخدم املركب��ات املتطورة مثل املركب��ات املقاومة 

 Mine-Resistant Ambush واأللغ��ام  للكامئ��ن 

Protected: MRAP واملركب��ات الصالح��ة للعمل عىل 

 All-Terrain Vehicle: M-ATV مختل��ف التضاريس

التي تنتجها رشك��ة Oshkosh Defense نظام التعليق 

TAK-4 م��ن أجل متكني إط��ارات املركب��ة من العمل 

بنظ��ام تعليق بزاوية 40 س��نتيمرتاً وزيادة قدرتها عىل 

العمل فوق الطرق الوعرة بنسبة 70%، األمر الذي مينح 

املركبة الق��درة عىل التغلب عىل وع��ورة الطريق، كام 

يس��مح نظام التعليق TAK-4 أيضاً للمركبة االحتفاظ 

بكام��ل حمولتها رغم زيادة قدرتها التصفيحية من أجل 

توفر قدر أكر من الحامية واألمان ألفرادها.

وقد جرى اس��تخدام نظ��ام التعليق TAK-4 يف أكرث 

من 20.000 مركبة عسكرية حتى اآلن ولساعات طويلة 

ف��وق األرايض الصخرية والوع��رة، وباإلضافة إىل إدخال 

نظام التعليق TAK-4 عىل املركبات الجديدة يف مرحلة 

التصمي��م قام��ت رشك��ة Oshkosh Defense بتزويد 

املركب��ات املتط��ورة مثل املركب��ات املقاوم��ة للكامئن 

واأللغ��ام "القدمي��ة" بح��وايل 3,400 نظام م��ن أنظمة 

التعلي��ق TAK-4، م��ا أدى إىل زيادة خف��ة حركة تلك 

املركبات التي تم تصميمها خصيصاً للعمل فوق الطرق 

املمهدة.

أداء مستقل
ورغم أن أنظم��ة التعليق املتطورة متن��ح األفراد تفوقاً 

نوعي��اً من حيث خفة الحرك��ة إال أن بعض الجيوش قد 

تفضل إرسال املركبة إىل مناطق محفوفة باملخاطر دون 

االعتامد عىل العنرص البرشي.

وق��د نجح��ت املركب��ة الري��ة اآللية غ��ر املأهولة 

 TerraMax™ unmanned ground vehicle: UGV

الت��ي تنتجه��ا رشك��ة Oshkosh Defense يف تحويل 

حلم ه��ذا النوع من املهام )غ��ر املأهولة( إىل حقيقة، 

حيث تستخدم هذه املركبة أحدث أساليب التكنولوجيا 

املتقدم��ة، باإلضاف��ة إىل احتوائها عىل أجه��زة كمبيوتر 

مس��تقلة فائقة الق��وة ومخصصة لألغراض العس��كرية 

فقط، عالوة عىل استخدامها تقنية تسمح بقيادة املركبة 

باستخدام الس��لك، وتتيح هذه املميزات إمكانية تقليل 

ف��رص تعرض ركاب املركبة للخط��ر، باإلضافة إىل زيادة 

الوعي التكتي��ي بامليدان عند إضاف��ة العنرص البرشي 

إليها.

وقد قام��ت رشكة Oshkosh Defense باس��تخدام 
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تقني��ة املركبة الري��ة اآللية )غر املأهول��ة( يف عملية 

 Medium اس��تبدال املركب��ات التكتيكي��ة املتوس��طة

عن��د   Tactical Vehicle Replacement: MTVR

تنفي��ذ خطة املركب��ات الري��ة اآللية )غ��ر املأهولة( 

Cargo UGV الخاص��ة بس��الح البحري��ة األمريكية، 

وقد اجت��ازت املركبة غر املأهولة بنج��اح اختباراً فنياً 

محدوداً، وقام��ت رشكة Oshkosh Defense بتدريب 

أفراد س��الح البحري��ة األمريكية عىل كيفية اس��تخدام 

ونرش املركبة املستقلة ألول مرة.

تطور يف مجال الطاقة
تح��د آخر يضي��ف أعباءاً جديدة ع��ىل كاهل الجيوش 

ويع��رض األف��راد ألخط��ار متزايدة ه��و االعتامد عىل 

الطاق��ة يف تش��غيل القواع��د العس��كرية واملع��دات 

واملركبات، فاألس��اطيل تس��تخدم طرقاً وعرة ومختلفة 

التضاري��س عند نقل الوقود واملحوالت الكهربائية، ويف 

معظم األحي��ان تواجه قوافل املركبات التي تقوم بنقل 

الطاق��ة إىل ميدان القتال مواقف غاية يف الخطورة عند 

التعامل مع التهديدات املعادية، وبتقليل االعتامد عىل 

الوقود واملح��والت الكهربائية تقل بالتايل فرص تعرض 

األف��راد لألخطار املصاحبة له��ذا النوع من املهام، ومن 

ثم إنقاذ أرواحهم.

ويس��تطيع النظام الهج��ني ProPulse الذي يعمل 

بالدي��زل والكهرب��اء يف آن واحد والت��ي تنتجها رشكة 

Oshkosh Defense نقل حمولة من الطاقة التي تصل 

قوته��ا إىل 120 كيلو وات، وهي حمول��ة كافية لتوفر 

الطاقة الالزمة لتشغيل املدارج الجوية أو املستشفيات 

أو مراك��ز القي��ادة، ويطب��ق هذا النوع م��ن املركبات 

تقني��ة مختلفة متاماً م��ن حيث التعامل م��ع الهياكل 

)الشاسيهات( التقليدية، مع القدرة عىل تخزين الطاقة 

الناتج��ة عن نظام املكاب��ح، ومن ثم نق��ل الطاقة إىل 

العجالت أثناء عملية تس��ارع املركبة، األمر الذي يوفر 

اس��تهالك الوقود بنس��بة تزيد عىل %20، باإلضافة إىل 

تقليل اإلمدادات الخاصة باملركبة، ومن ثم إنقاذ أرواح 

األفراد يف نهاية املطاف •
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GMD تفوزان بعقد تطوير نظام الدفاع األرضي NGCو Boeing 
يوفر العقد اإلسناد الرئيسي لنظام الدفاع األرضي

 Northrop ورشيكتها الصناعية Boeing استلمت رشكة

Grumman عق��د تطوير وإس��ناد DSC نظام الدفاع 

األريض - الدفاع خالل منتصف املسار- من وكالة الدفاع 

الصاروخي األمريكية للعمل مس��تقباًل يف عنارص نظام 

الدفاع األريض خالل املسار GMD التابع لنظام الدفاع 

الصاروخي الباليستي األمريي.

وكب��ر  رئي��س   Dennis Muilenburg وتح��دث 

الضب��اط التنفيذي��ني يف رشك��ة Boeing D & S حول 

العق��د بقوله إن الرشكت��ني ظلتا رشيكتني يف العمل مع 

وكالة الدفاع الصاروخي، خالل مراحل التطوير ومرحلة  

انفتاح نظام الدفاع األريض وتفخران باالستمرار يف هذه 

الرشاكة خالل املرحلة التالية للرنامج.

وتس��تمر رشك��ة Boeing بن��اًء عىل عق��د التطوير 

واإلسناد DSC يف قيادة الفريق الصناعي لتطوير نظام 

الدف��اع GMD وإجراء عملي��ات الفحص وتوفر قطع 

الغي��ار، اعتامداً ع��ىل خراتها يف أعامل وكال��ة الدفاع 

الصاروخ��ي كمتعاقد ف��ردي منذ ع��ام 2001، وتعمل 

رشكة Northrop Grumman الرشيك االسرتاتيجي يف 

تحفيز "عنارص النظام األريض" مع توفر اإلسناد الرئيس 

الالزم للخيارات وتنفيذ كل األعامل الهندسية.

ومتثل هذه الرامج مجتمعة مجاالً جديداً يف برنامج 

نظام الدفاع GMD حيث تجمع الرشكتان خرة العقول 

والخرات لتنفيذها، حسبام رصح به Wes Bush رئيس 

مجل��س اإلدارة كب��ر الضباط التنفيذي��ني رئيس رشكة 

Northrop Grumman وال��ذي قال إن خرة 50 عاماً 

 Boeing من العم��ل يف برامج الدفاع مع قدرات رشكة

يف تنفي��ذ متطلب��ات برامج الدف��اع الصاروخي، تجعل 

الحصول عىل إمكانيات التنفيذ وسهولة تجهيز الرنامج 

املتعاقد عليه ممكنة جميعها.

ويعم��ل الفريق الذي تقوده رشك��ة Boeing حالياً 

يف تجهي��ز النظ��ام GMD مع تطوي��ره وإجراء فحص 

التقني��ات الجديدة لتوفر االعتامدي��ة، بغرض مواجهة 

احتياج��ات الزبائ��ن ومتطلباته��م، ولق��د ظلت رشكة 

Northrop Grumman متث��ل ج��زءاً هام��اً من هذه 

الرامج منذ عام 1998 ومس��ؤولة عن تصميم وتحضر 

أنظم��ة القيادة والس��يطرة يف كل املرشوعات املتعلقة 

بنظام الدفاع األريض للعمل خالل املسار.

 Boeing وكان اختي��ار الفري��ق املكون م��ن رشكتي

وNorthrop Grumman ق��د ت��م يف وكال��ة الدفاع 

الصاروخي لتمتع أفرادهام بالخ��رة واملهارات كأفضل 

فريق موجود عىل املستوى العاملي، للعمل عىل تطوير 

هذا النظام وتنفيذ كل برامجه املس��تقبلية، وتستخدم 

عن��ارص النظام الدفاع��ي الصاروخ��ي العاملي األنظمة 

الرادارية املخصصة لنظام الدفاع األريض GMD وأنظمة 

االستش��عار األخرى ونظم التحكم والس��يطرة وأنظمة 

االتصاالت وش��بكة اتصاالت ليفية مداها 20,000 ميل، 

وهن��اك أكرث م��ن 20 نظام اعرتاض عملي��ايت يف قاعدة 

 Fort Greely الجوي��ة يف كاليفورنيا ويف Vadenberg

يف األس��كا، للدفاع عن الواليات املتحدة األمريكية ضد 

تهديدات الصواريخ البالستية بعيدة املدى.

ومعروف عن رشك��ة Northrop Grumman أنها 

رائدة دولياً يف مجال الصناعات الدفاعية واألمنية وصنع 

األنظم��ة املبتك��رة واملنتجات والحل��ول الجوية ونظم 

املعلومات، وتوفر الخدمات الفنية للحكومات والزبائن 

التجاريني حول العامل.

ك��ام ويعرف عن رشك��ة Boeing أنه��ا أكر رشكات 

الصناع��ة الجوي��ة ومقره��ا Alabama وتنفذ الرشكة 

عملياتها حالياً يف Huntsville مبا يشمل برنامج الدفاع 

األريض ملنتصف املس��ار وع��دة أعامل أخرى ذات صلة 

بش��بكة الدفاع الصاروخي مبا يف ذلك برامج الصواريخ 

Missile 3 Block IIB ونظام Arrow System ونظام 

م��ع   Patriot Advanced Capability 3 seeker

إس��نادها نظم اإلطالق لرامج اكتشاف الفضاء ومحطة 

الفض��اء الدولية مع تنفي��ذ العديد من برامج إس��ناد 

الجي��ش األمريي وتنفي��ذ عدة برامج إس��ناد هنديس 

وإسناد العديد من الطائرات التجارية •

تعمل شركة 
Boeing على تطوير 
 GMD نظام الدفاع

وإجراء عمليات 
الفحص وتوفري 

قطع الغيار

 ]نظام الدفاع األريض GMD التابع لنظام الدفاع الصاروخي الباليستي األمريي[

28

تقارير

|  العدد 481  |  فرباير 2012  |

REPRT ARBC.indd   28 1/29/12   1:48 PM



REPRT ARBC.indd   29 1/29/12   1:48 PM



"بيانات" تسّلط الضوء على استخدام املعلومات يف إدارة األزمات
أهمية املعلومات اجليومكانّية يف اإلعداد خلطط الّدفاع واألمن

 ، Bayanat Mapping & Surveying Services)ش��اركت )بيانات للخدمات املس��احية

إحدى الرشكات اململوكة بالكام��ل لرشكة مبادلة للتنمية الرشكة الوطنّية الرائدة يف مجال 

توفري خدمات املس��احة وإنتاج الخرائط واملعلومات الجيومكانية، يف الدورة الثالثة ملؤمتر 

إدارة األزمات والطوارئ CEMC والذي ميثل املبادرة الرائدة للهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث NCEMA يف دولة اإلمارات. وس��عت الرشكة من خالل مش��اركتها يف 

ه��ذا الحدث، إىل توضيح الدور الذي تلعبه املعلوم��ات والخدمات الجيومكانية يف مجال 

إدارة األزمات عىل املستوى الوطني.

وناقش مؤمتر إدارة األزمات والطوارئ الس��نوي النظم والعملّيات التي ينبغي تطبيقها 

م��ن جانب دول��ة اإلمارات ودول الخلي��ج يف مواجهة األزمات. وق��ام معهد الرشق األدىن 

والخلي��ج للتحليل العس��كري وللمرة األوىل بتنظيم دورة الع��ام الجاري من هذا الحدث، 

ال��ذي جمع مرة أخرى أهم صّناع القرار من املؤّسس��ات الحكومّية يف دولة اإلمارات مثل 

وزارة شؤون الرئاس��ة والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والكوارث ووزارة الداخلية والقوات 

املسلحة وجهاز حامية املنشآت واملرافق الحيوّية ووزارة الصحة.

وسّلطت "بيانات" من خالل مشاركتها كداعم وعارض رئييس يف املؤمتر الضوء عىل مدى 

أهمّية خدماتها يف مجال مس��ح وتحليل ومتثيل املعلومات الجيومكانية يف اإلعداد املتقدم 

لخطط الدفاع واألمن الوطني.

وقال خالد امللحي، مديرالعمليات التنفيذي يف رشكة "بيانات  للخدمات املس��احّية":إن 

األع��داد املتزاي��دة من التهدي��دات الطبيعية والتي يصنعها االنس��ان تتطل��ب املزيد من 

االس��راتيجّيات الفّعالة يف مجال التخطيط واإلدارة ملواجهته��ا. ويعّد مؤمتر إدارة األزمات 

والطوارئ منصة هامة بالنسبة لنا للتأكيد عىل أهمية تطوير قدارت إضافّية يف مجال إدارة 

األزم��ات والط��وارئ يف دولة اإلمارات والعامل العريب وكيفية مس��اهمة منتجاتنا وخدماتنا 

يف ه��ذا اإلطار. ومتتلك رشكتنا املؤهالت وامل��وارد والتقنيات الالزمة لدعم إجراءات الدفاع 

واألمن الوطني والتي ترثيها خرباتنا وتجاربنا الواسعة مع القوات املسّلحة لدولة اإلمارات" 

يف هذا املجال عىل مدى 35 عام.

وتستخدم بيانات، أحدث  تقنيات املسح وإنتاج الخرائط كأجهزة املسح الليزري الجوي  

)LIDAR( وكام��ريات التصوير الجوي الرقمية عالية الدقة وأجهزة قياس األعامق متعددة 

الح��زم لتوفري خدمات ذات معايري عاملّية يف مجال املس��احة وإنتاج الخرائط واملعلومات 

الجيومكانّي��ة. وتش��مل اختصاصات الرشكة جم��ع ومعالجة وتحليل ومتثي��ل املعلومات 

الجيومكانية باإلضافة اىل تطوير وتعديل نظم املعلومات الجغرافّية وتقديم االستش��ارات 

املتعلقة.

رشكة "بيانات"
"بيان��ات" هي إحدى الرشكات الرائدة يف مجال توفري خدمات املس��احة ورس��م الخرائط. 

وتس��عى بيانات إىل تعزيز مكانتها الريادّية من خالل تقديم خدمات تش��مل طيف كامل 

من الخدمات الجيومكانّية.

وتم تش��كيل رشكة "بيانات" من خالل عملية تحويل املساحة العسكرية، والتي شّكلت 

يف الع��ام 1974 بهدف تزويد القوات املس��لحة اإلماراتّية بإدارة مخصصة لتنظيم املس��ح 

الجغرايف ورس��م الخرائط، إىل رشك��ة خدمية تجارية. وتغطي منتج��ات وخدمات الرشكة 

مجاالت املس��وح الجيوديسية وامليدانّية، واملسح الجوي ومعالجة الصور، واملسح البحري، 

وإدارة البيانات الجيومكانّية، ومتثيل املعلومات الجيومكانّية وطباعة الخرائط.

كام تقدم رشك��ة "بيانات" إىل جانب خدماتها املتكاملة يف مجال البيانات الجيومكانية، 

مجموعة كاملة من خدمات املس��ح الجوي وامليداين والبحري. وتعود ملكية رشكة بيانات 

بالكامل إىل "مبادلة للتنمية" •

تستخدم بيانات، أحدث  تقنيات 
املسح وإنتاج اخلرائط 

كأجهزة املسح الليزري اجلوي 
وكامريات التصوير اجلوي 

الرقمية عالية الدقة وأجهزة 
قياس األعماق

تقدم شركة "بيانات" 
جمموعة كاملة من خدمات 

املسح اجلوي وامليداين 
والبحري
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االستسهال!
ال أظن عيباً تعانيه ذهنيتنا العربية، اليوم، أخطر من االستسهال!

واالستسهال، أيها السيدات والسادة، أن يُطلب منك أداء عمل ما، فتؤديه بأقل ما ميكن من إتقان!

إنك عندما تؤدي العمل بالصفة الس��ابقة، فأنت أش��به ما تكون بالطالب الذي ينجح )بالدف(، والدف بلغتنا 

املحلي��ة ه��و )الدفع( من قبل الغري، عىل أن��ه ال عالقة له، هنا، بالدفع الرباعي، وإن كان، غري بعيٍد، عن الش��لل 

الرباعي، لكنه شلل الهمة واإلتقان، ال الجسم أو األطراف، عياذاً بالله!

خطورة االستس��هال، أن صاحبه، لو أعطى من نفس��ه، وركّز، ومنح عمله اهتامماً أكرب، فسينجزه بشكل أفضل 

مبراحل، لكنه يعتقد، أنه إذا أنجزه عىل عجل، فإنه يحسب ضمن العاملني، ويعد يف سياق املنجزين، وألن الحياة 

متيض، فهو يعترب نفسه متقناً, ألنه يعمل، وال يصنف نفسه، بأنه يعمل عمالً متواضعاً.

إن ش��يوع ثقافة االستس��هال يف املجتمع، ه��ي التي جعلت املوظف يذهب إىل دوام��ه متأخراً، وينرصف منه 

مبكراً، من أجل متعة عارضة، مثل تدخني املعس��ل، مع أصحابه، يف مقهى، أو اس��راحة، عىل أن صانع الشيشة، لو 

فرّط يف تجهيز كيف صاحبنا، لناله منه التوبيخ، وشديد التعنيف... فكيف يفرط يف عمله؟!

نجلس يف املس��اء عىل أرائكنا، نحتيس فناجني القهوة، وأقداح الش��اي، ونحن نندب حظنا من س��وء الخدمات، 

وت��ردي ح��ال التعامل مع املراجعني هنا وهناك، وننىس أننا استس��هلنا يف أداء مهمة هن��ا، وأخرى هناك، فخلقنا 

منظوم��ة ذهنية من ثقافة االستس��هال، هي التي تصنع هذه األزمات، وت��ردي الخدمات، فالجميع، إال من رحم 

الله، بات يؤدي القليل، ويطالب بلسان لجوج بالكثري، وتلك لعمري قسمة ضيزى!

إن من املناحي الخطرية لثقافة االستسهال، أنها باتت أحد الجرعات التي نُطعمها صغارنا، كام حليب األمهات، 

م��ن حي��ث ندري وال ندري، يف جرعة مكثفة من الكس��ل والدعة والخمول، وإن مل نتفوه به��ا ونَُنظِّر لها، إال أننا 

أس��اتذتها عملياً، وأباطرتها عىل األرض، وألن القدوة أعظم معلم، فينش��أ الصغري وقد استس��هل األمور، فيواصل 

استسهال ما استسهله األسالف، ويا قلب ال تحزن!

أمل يقل شاعرنا العريب القديم:

عىل ما كان عّودُه أبوُه وينشأ ناشئ الفتيان فينا  

كيف نتبجُح بأننا ش��عوٌب متدينة، ونحن نعلم أن نبينا أخربنا عن ربه تعاىل أنه يحب اإلتقان، فال نتقن، طاملا 

نحن ننجح بالدف؟!

يف الحديث: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه"!

ال ميكن أن نتصور كيف يُنتج اإلتقان يف نفس صاحبه ثقة بالنفس، ورضا بالعمل، وتفرداً بتنا نتوق إليه يف ظل 

مجتمعات تشجع عىل التناسخ، حتى بتنا كاألواين املستطرقة، تفرق يف األحجام، وتتساوى يف الشخصيات!

ثم تأملوا: لَِم يُِحُب اللُه العمل املُتَقن؟! وتذكروا كيف قال سبحانه عن نفسه: )ُصنع الله الذي أتقن كل يشء(!

أيها الس��يدات والس��ادة، تذكروا أن املس��تهدف بإتقانك عملك، ليس الطرف الذي تقدم له العمل، سواء أكان 

مديراً أو موظفاً، أو عميالً أو مراجعاً!

املس��تهدُف هو نفس��ك التي قد تعتاد باالستس��هال عىل الركود فتألف عليه، وعىل الدعة فال تعرف غريها، فال 

يكون أحٌد أكرث منك غبناً، ولله در البوصريي يوم شبه النفس تشبيهاً رائعاً بقوله:

حِب الرضاع وإن تفطمه ينفطم والنفس كالطفل إن تهمله شّب عىل  

فتأملوا، كم من نفوس الكهول وأصحاب املش��يب، أُهملت باالستس��هال، فش��ّبت عىل حب الرضاع، كفاين الله 

وإياكم رش االستسهال، ووقانا النفوس الرديئة الراكدة، الراكنة، وسالمتكم! •

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com

يف خاطري شئ
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رئيس أركان القوات األسرتاليــة: إلتزامنـــــــــــــــــــــــا بالشرق األوسط دائم ومستمر
جتمعنا باإلمارات عالقة إيجابية قوية أساسها حسن النوايا

مثة تقارير تتحدث عن انس��حاب القوات األسرتالية 

من أفغانستان، فام هو املوقف الحايل؟

تعت��ر التقاري��ر التي تحدث��ت عن انس��حاب القوات 

األسرتالية من أفغانستان تقارير مضللة، فالحقيقة هي 

أننا، مثلنا مثل بقية الدول املشاركة يف قوة املساعدات 

األمني��ة الدولي��ة )إيس��اف( بالتع��اون م��ع الحكومة 

األفغاني��ة، بصدد نقل مس��ؤولية األمن من )إيس��اف( 

التابع��ة لحلف ش��ال األطليس )النات��و( إىل الحكومة 

األفغانية، ولذلك، تقوم الدول املش��اركة يف )إيس��اف( 

مبراجعة متطلبات هذه العملية. 

من الناحية االس��رتاتيجية أعلنت أسرتاليا عىل لسان 

رئيس الحكومة التزامها بالتعاون مع أفغانس��تان خالل 

العقد الق��ادم، األمر الذي يعني التزامن��ا أمام الجيش 

بعملية تقديم الدعم الالزم خالل العقد الحايل والعقد 

القادم عىل أقل تقدير. 

أم��ا من الناحية العس��كرية فنحن نعم��ل يف إقليم 

أوروزجان من خالل التعاون م��ع اللواء الرابع للجيش 

األفغاين، ومبجرد االنتهاء من عملية نقل مسؤولية األمن 

إىل الجيش األفغاين س��ندرك ساعتها حجم وشكل القوة 

الجديدة، وبعد نقل الس��لطة سيكون دورنا أكرث تركيزاً 

عىل تقديم خدمات الدعم الالزمة عن طريق التدريب 

األس��ايس، والتعاون مع القوات الخاصة وتقديم املزيد 

من املس��اعدات للحكوم��ة األفغانية م��ن أجل تنمية 

املجتمع، لذلك، فاألمر املؤكد هو أن انس��حاب القوات 

األسرتالية من أفغانستان غري وارد يف الوقت الحايل.

بعي��داً عن منطقة جنوب رشق آس��يا، هل توش��ك 

أس��رتاليا ع��ى لعب دور عس��كري أك��ر أهمية يف 

منطقة الرشق األوسط؟

ترتبط أسرتاليا مبنطقة الرشق األوسط منذ حرب الخليج 

األوىل عام 1991. وظلت أسرتاليا عىل التزامها باملنطقة 

من��ذ ذل��ك التاري��خ، والحقيق��ة ه��ي أن الفرقاطات 

األس��رتالية تتواج��د يف املنطقة منذ عرشي��ن عاماً بناء 

ع��ىل دعوة دول املنطقة من أج��ل دعم األمن البحري 

يف املنطقة.

يف مقابلة حرصية مع مجلة 

"درع الوطن" رصح الفريق أول 

ديفيد هرييل رئيس أركان القوات  

األسرتالية بأن انسحاب القوات 

األسرتالية من أفغانستان أمر 

غري وارد يف الوقت الحايل. وفيام 

ييل مقتطفات من تلك املقابلة 

التي غطت موضوعات كثرية 

ومتنوعة:

حوار:الرائد جاسم شاهني
تصويــــــــر: عبد الرحمن بن عباد
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[ لقاء رئيس أركان القوات األسرتالية مع مجلة درع الوطن ]
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 ولدين��ا يف الوقت الحايل أيضا طائرات P-3 لدعم األمن 

البح��ري، وأثن��اء الحرب يف العراق وأفغانس��تان لعبت 

أسرتاليا دوراً مهاً يف منطقة الرشق األوسط ، فهي متثل 

منطقة مهمة بالنس��بة ألس��رتاليا، ومثة اهتام مش��رتك 

بتطوير هذه املنطقة، ومن الصحيح أن الرشق األوسط 

ميثل أهمية كرى بالنس��بة ألس��رتاليا، ونحن نستكشف 

الف��رص األخرى بحك��م القيم واملبادئ املش��رتكة التي 

تربطنا بدول املنطقة.

قامت أس��رتاليا والواليات املتحدة بتعزيز عالقاتهام 

مؤخ��راً، مث��ة تقاري��ر تفيد ب��أن اله��دف من هذه 

الخطوة ه��و مواجهة النفوذ الصين��ي املتزايد، فام 

مدى صحة هذه التقارير؟

يف ش��هر نوفمر 2011 زار الرئيس األمرييك باراك أوباما 

أسرتاليا حيث أعلن أمام رئيس وزراء أسرتاليا أننا سنزيد 

جرع��ة التدريب مع القوات الري��ة والبحرية والجوية 

األمريكية كاً وكيفاً. والحقيقة هي أن الواليات املتحدة 

تعمل عىل زيادة مناورات تدريب سالح مشاة البحرية 

)املارين��ز( مع أس��رتاليا، وال يوجد أي جدي��د يف ذلك، 

ولكننا نأمل خالل السنوات األربع إىل الست القادمة يف 

تعزيز هذه العالقة تدريجياً من أجل تشكيل قوة كاملة 

قوامها 2500 ف��رد من أفرع القوات املس��لحة الثالثة، 

وهذا أمر عادي ومألوف بالنسبة لنا.

وق��د قمنا بزي��ادة الجرع��ة التدريبية م��ع القوات 

األمريكي��ة كل عامني، حيث ي��أيت حوايل 30000 جندي 

أمرييك من القوات الرية واملارينز للتدريب يف أسرتاليا، 

كا تتع��اون القوات الجوي��ة لدى أس��رتاليا والواليات 

املتح��دة، وبدأنا لتونا يف رفع وت��رية هذا التعاون، ومن 

املؤك��د أن تكثيف الوجود الج��وي األمرييك يف منطقة 

غ��ريب املحيط الهادئ وجنوب رشق آس��يا س��يؤدي إىل 

زي��ادة التعاون االقتصادي وزيادة اإلنتاجية يف املنطقة، 

 ANZUS alliance ويربطنا بالواليات املتحدة تحالف

منذ س��تني عام����اً الذي ميثل اتفاقي���ة يقوم كل طرف 

فيه��ا بتلبية املتطلب������ات الدفاعي��ة واألمنية للطرف 

اآلخر.

ويعتر ه��ذا التحالف خطوة أخرى لتعزيز العالقات 

مع ال��دول من أصح��اب املصالح املش��رتكة، فمصلحة 

الص��ني ال تقل عن مصلح��ة أس��رتاليا أو أي من الدول 

األخ��رى يف منطق��ة غريب املحي��ط اله��ادئ من حيث 

االس��تقرار االقتص��ادي يف املنطقة، خاص��ة فيا يتعلق 

بحرية املالحة الدولية، فنحن نس��عى لتكريس الوجود 

األمري��يك يف املنطقة من أجل مس��اعدة الدول، وليس 

الستهداف أي دولة، فاألمر يتعلق بالعالقات األمريكية-

األسرتالية أكرث ما يتعلق بوجودنا يف املنطقة.

هل تس��عى أس��رتاليا لبناء قوة بحرية أكرب بعد أن 

أصبحت الس��يطرة عى البحار أداة رئيسية يف لعب 

أي دور اس��رتاتيجي مهم يف منطقتي جنوب ورشق 

آسيا؟

إن حري��ة املالح��ة التجاري��ة والتح��رك ع��ر أرخبيل 

إندونيس��يا مروراً إىل منطقة غ��ريب املحيط الهادئ أمر 

مهم للغاية بالنس��بة لكل الدول، وظلت أسرتاليا تتمتع 

ببحرية قوية دامئاً باعتبارها مجموعة من الجزر، وميكن 

وصف إسرتاتيجيتنا األمنية حالياً بأنها اسرتاتيجية بحرية، 

وهو ما يدفعنا للبحث عن سبل التعاون مع جرياننا من 

أجل تحقيق األم��ن، وإذا أطلعت عىل الخطاب األبيض 

لعام 2009 فس��يتضح لك كم هو مهم بالنسبة لنا تبني 

اس��رتاتيجية بحري��ة تنطلق م��ن أس��رتاليا إىل املنطقة، 

وتبني ق��وة بحرية قادرة عىل تقديم املس��اعدة يف أي 

أزمة، س��يكون لدين��ا فرقاطات ومدم��رات وغواصات 

وطائرات قادرة عىل االنطالق من سواحل أسرتاليا.

كيف ميك��ن لدول الرشق األوس��ط، الس��يام دولة 

اإلم��ارات، التعاون مع أس��رتاليا م��ن أجل تكريس 

األمن اإلقليمي والدويل؟

تبدي أس��رتاليا اهتاماً خاصاً مبنطقة الرشق األوس��ط، 

وه��ي منطق��ة مهمة للغاية بالنس��بة لنا م��ن الناحية 

االقتصادية، وال تبخل أس��رتاليا بأي جهد ملساعدة دول 

العامل عند اللزوم، وقد لعبنا دوراً بناءاً يف منطقة الرشق 

األوسط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل 

تكريس لغة الحوار وتناول بعض القضايا األخرى، ونحن 

نش��عر أن تلك هي أفضل وس��يلة لتحقيق االس��تقرار، 

صحيح أن املس��افة بني الخليج العريب وأسرتاليا مسافة 

طويلة ولكن مصالحنا يف املنطقة مهمة، ونحن ملتزمون 

باألمن البحري وبكل القضايا الدولية والثنائية األخرى.

كيف تقيمون التعاون بني دولة اإلمارات وأس��رتاليا 

يف املجال العسكري؟

تجمعن��ا عالقات قوي��ة باإلمارات حي��ث تواجدنا منذ 

س��نوات. وم��ع زي��ادة التق��ارب نبحث س��بل الدعم 

والتفاعل فيا بيننا، ونحن نتعاون مع القوات املسلحة 

يف دولة اإلمارات طبقاً لخطة مرس��ومة وموضوعة سلفاً 

وتبعاً للفرص التي تظهر أمامنا، وسنشعر بسعادة غامرة 

إذا أحسس��نا أنه ميكننا تقديم املس��اعدة بأي ش��كل، 

خصوص��اً إذا تم ذلك من خالل تعاون مش��رتك. صحيح 

أنه ليس لدينا قوات بحرية كبرية ولكن لدينا الكثري من 

املهام، كا أن املسافة بني الدولتني مسافة طويلة، وهو 

ما يشكل عائقاً لوجس��تياً أمام إجراء مناورات مشرتكة، 

م��ا لدينا هو عالقات قوية وإيجابية مبنية عىل أس��اس 

حسن النوايا.

أسرتاليا ملتزمة 
بتقدمي الدعم 

الالزم ألفغانستان 
ومن غري الوارد 

حاليًا انسحاب 
القوات األسرتالية 

من أفغانستان
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تلعب دول��ة اإلمارات دوراً فع��االً يف مجال تقديم 

املساعدات عى الساحة الدولية، كيف تقيمون هذا 

الدور؟

البد من اإلش��ادة بق��وة بدولة اإلم��ارات وبعد نظرها، 

خاصة يف مجال تقديم املس��اعدات اإلنسانية، قد يكون 

م��ن الصعب عىل دول مثل اإلمارات وأس��رتاليا تحريك 

قواته��ا العس��كرية أو املدنية عىل نطاق واس��ع، ولكن 

دولة اإلمارات لها مس��اهات مالي��ة ضخمة، باإلضافة 

إىل الدعم العس��كري واملدين الذي تقدمه، فقد قدمت 

اإلم��ارات ترعات س��خية عندم��ا تعرض��ت كوينزالند 

األسرتالية لفيضانات مدمرة، وهو ما يعكس روح الكرم 

الكبري الذي تتمتع به اإلمارات حكومة وشعباً.

تعترب دولة اإلمارات العباً أساس��ياً يف مجال املعارض 

الدولي��ة، حيث تقيم مع��رض آيدكس ومعرض ديب 

للطريان، كيف تقيمون تلك املعارض؟

مل يسعدين الحظ بكل أسف ملشاهدة معرض آيدكس أو 

معرض ديب للطريان، ولكن سالح البحرية األسرتالية عرض 

إحدى الس��فن يف NAVDEX، وحرض قائد سالح الجو 

معرض ديب للطريان. ونحن نؤمن بأهمية تلك املعارض، 

وهو ما يدفعنا إلرس��ال ممثلينا وسفننا، ليس من أجل 

عرض املعدات واألجهزة العس��كرية فحسب، وإمنا من 

أجل اغتنام الفرصة لالجتاع مع نظرائنا وبحث القضايا 

ذات االهتام املشرتك، وقبل سنوات طويلة كنت رئيس 

هيئة تطوير األسلحة يف أسرتاليا، وكان من عاديت حضور 

مع��رض فرانرا ومعرض باري��س الجوي، ومن املؤكد أن 

معارض مثل آيدكس وديب للطريان تشكل فرصة سانحة 

ملعرف��ة اتجاهات العم��الء وتوجهاته��م، واإلطالع عىل 

أح��دث التقنيات وبحث القضايا م��ع نظرائنا، وآمل أن 

تسنح يل الفرصة لحضور معرض آيدكس القادم.

هل من رسالة خاصة توجهونها لقراء "درع الوطن"؟

متثل العالق��ة مع دولة اإلمارات أهمية كبرية بالنس��بة 

ألسرتاليا، والهدف الرئييس من هذه الزيارة هو أن تسنح 

يل الفرص��ة لالجتاع مع القادة واملس��ؤولني يف الدولة، 

وأن تس��نح الفرصة للقاء املسؤولني لبحث القضايا ذات 

االهتام املش��رتك، ونحن نتمتع بعالقات قوية مع دولة 

اإلم��ارات، ونتطلع إىل إقام��ة عالقة دامئة مع هذا البلد 

وهذا الشعب املميز •

سرية ذاتية

ول��د الفريق أول »ديفيد ه��رييل« يف وولنغونغ 
Wollongong ع��ام 1953 وتخ��رج يف الكلية 
  Royal Military College العس��كرية امللكية
يف »دون��رتون« Duntroon يف ديس��مرب ع��ام 
1975 للعمل يف قوات املشاة امللكية األسرتالية.

وعم��ل يف الكتيبة امللكية األس��رتالية، كام عمل 
يف بداي��ة حياته العملية كضابط معار مع كتيبة 
الح��رس األيرلندي األوىل يف الجي��ش الربيطاين، 
وخالل عودته ألسرتاليا عمل الفريق أول »ديفيد 
هرييل« مع الكتيبة الخامس��ة والكتيبة السابعة 

يف القوات امللكية األسرتالية.
كام التحق للدراس��ة يف كلي��ة الحرب يف الجيش 
األمرييك ليعود ويتم تعيينه سكرترياً عسكرياً يف 

مكتب القائد العام للقوات املسلحة.
ت��م ترفيع��ه لرتبة عمي��د يف يناي��ر 1999، ويف 
الفرتة بني ع��ام 2001 وعام 2003 عمل الفريق 
أول »هرييل« قائداً عام��اً لربامج تطوير القوات 
الربية امللكية األس��رتالية، وقائداً للقوات الربية 

األسرتالية، كوظائف عمل فيها عى التوايل.
وبنهاية ع��ام 2003 تم ترفيع��ه لرتبة »فريق« 
يف مهمة رئيس ملجموع��ة تطوير القدرات، ويف 
أكتوبر 2007 تم تعيينه رئيساً لقيادة العمليات 
املش��رتكة، ليت��م تعيينه يف يوليو ع��ام 2008 يف 

وظيفة نائب رئيس أركان القوات األسرتالية.
ويف 4 يولي��و 2011 ت��م ترفيعه لرتبت��ه الحالية 
»فريق أول« والتي ال يزال عليها رئيس��اً لألركان 
للقوات األس��رتالية، كام وأنه ومن��ذ عام 2010 
من��ح منصب��اً رفيعاً لنيل��ه الخدم��ة الرفيعة يف 
القوات األسرتالية، وقد تم منحه »وسام الخدمة 
املتمي��زة« لخدمته يف الصوم��ال خالل عمليات 

.SOLACE

قدمت اإلمارات 
تربعات سخية عندما 

تعرضت كوينزالند 
األسرتالية لفيضانات 

مدمرة، وهو ما 
يعكس روح الكرم 
الكبري الذي تتمتع 

به اإلمارات حكومة 
وشعبًا
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البحرية الصينية..والسعـــــــــــــــي نحو القوة البحرية األكرب
تـــوق للماضــــي وإبحـــار نحـــو املستقبــــل

أصبحت البحرية الصينية تتمتع بدور كبري، وال بد 

أن يتعزز هذا الدور يف املستقبل، وكانت البحرية 

الصينية قد أدرجت منذ العام 2006 يف جدول 

البحريات الثامنية األكرب يف العامل ضمن نرشة: 

»أساطيل قتالية« Flottes de Combat وقد ترتب 

عىل ظهور الصني يف هذا الجدول، إىل دفع الصني 

إلجراء عدة مراجعات هامة، خصوصاً أنها وصلت 

ألول مرة إىل املركز الثالث مبارشة بعد روسيا، وقبل 

بريطانيا. »ما املدهش يف األمر؟ فالصني أصبحت 

إحدى القوى العظمى يف الكرة األرضية«، وفق ما 

يقول »برنار بريزلن« مؤلف هذه النرشة املرجعية 

التي تصدر كل سنتني. ويكشف وصول البحرية 

الصينية إىل املرتبة الثالثة بني القوى العظمى عن 

األهمية العظمى التي توليها بكني لسالحها البحري، 

الذي بلغ تعداده 230000 )مبا يف ذلك طريان البحرية 

و7000 من مشاة البحرية(، يضاف إىل ذلك نحو 

350,000 يف االحتياط.

إعداد:
 معني أحمد حممود
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خلفية تاريخية
أقلع��ت قوات الصني البحري��ة يف العام 1949، منطلقة 

نحو مكان يدعى »باي ما مياو« )معبد الحصان األبيض( 

بعد فرتة من بنائه��ا، وراحت وحداتها الخمس الكربى: 

وحدة البوارج، وحدة الغواصات، وحدة السالح الجوي، 

وحدة الدفاع الس��احيل، ووحدة مشاة البحرية، تتقدم 

بخطوات واسعة من مرحلة مكنتها نحو مرحلة تعميم 

بناء املعلوماتية فيها.

لقد أصبح��ت القوات البحري��ة الصينية قوة بحرية 

ضارب��ة تق��در - يف جمي��ع الظ��روف - ع��ى مواجهة 

التهدي��دات املتنوع��ة  لألم��ن، وتنفيذ س��ائر املهامت 

العظيم��ة امللقاة ع��ى كاهلها، بعد 62 س��نة من بناء 

وتنمي��ة نفس��ها، من س��فن مدفعية من الخش��ب إىل  

مدمرات »تشونهوا ش��ن دون« )الدرع الصيني الرائع( 

ويف الثالث والعرشين م��ن إبريل 1949، أقلعت بوارج 

الش��عب الصين��ي البحرية م��ن نه��ر اليانغتيس الذي 

تتالطم أمواجه الهائجة إىل البحر بصعوبة.

متحف قوات الصني البحرية يف مدينة »تش��ينغداو« 

يس��تعرض، بصورة نابض��ة بالحياة، مس��رتها املكتنفة 

باملصاع��ب واملش��قات يف التق��دم الظاف��ر م��ن املياه 

الصفراء إىل املياه الزرقاء.

يف ع��ام 1954، خصص��ت الص��ني مبلغ��اً ضخامً من 

املال الس��تراد 4 مدمرات من صنع االتحاد السوفييتي 

الس��ابق. ويف ع��ام 1962 نجحت الص��ني يف ابتكار أول 

صائ��دة غواصات، ويف ع��ام 1971، ب��دأت أول مدمرة 

صواري��خ موجه��ة »املدمرة جين��ان« صنعته��ا الصني 

بنفس��ها، عى ض��وء التصميم الذي وضعت��ه مببادرتها 

الذاتي��ة، يف أداء الخدم��ة العملي��ة، ويف عام 1975، تم 

تسليم أوىل سفينة حراسة مزودة بالقذائف املوجهة من 

صنع الصني إىل وحدة منتفعة بها من بحريتها، األسلحة 

واملعدات العس��كرية لبحرية الصني شقت طريقها إىل 

مرحل��ة لتطورها الرسيع بعد أن كانت من اس��ترادها 

من الخارج إىل  إيجادها من صنعها هي، باالعتامد عى 

قواها الذاتية.

يف ع��ام 1981 ظهرت »جينان« للعي��ان، من جديد 

بع��د أن صارت، رسي��اً، أث��راً بعد عني، لس��نة واحدة، 

وقد أضيفت إليها منص��ة تحمل طائرات ونظام ملالحة 

األقامر الصناعية يف حني ال تزال محافظة عى صواريخها 

املوجهة املضادة للغواص��ات مام زادها قوة هائلة ضد 

الغواصات ومهاجمتها، ومذ ذاك سارت بحرية الصني يف 

خط املالحة العايل التكنولوجيا، برسعة كبرة.

املدمرة »هاربني« التي أنعم عليها باسم »أول مدمرة 

صينية الصنع« كانت واحدة م��ن الجيل الثاين ملثيالتها 

الصينية الصن��ع واملزودة بفئة م��ن الصواريخ املوجهة 

للدفاع الجوي، واألس��لحة املض��ادة للغواصات، وذات 

القدرة عى حم��ل الهليكوبرتات، وق��د تزودت بحرية 

الصني بهذا النوع من املدمرات الحديثة خالل تسعينات 

الق��رن املايض، وذل��ك إن دل عى يشء فإنه دل عى أن 

السفن الحربية للصني رشعت تشق الطريق إىل تحقيق 

أغراض عديدة والقيام بعمليات يف أعايل البحر.

يف الس��نوات األخرة، تزودت ق��وات الصني البحرية 

مبدمرات »ال��درع الصيني الرائع« املجه��زة بالصواريخ 

بنى الصينيون 
سور الصني 

العظيم ليحموا 
حدودهم الربية 

واآلن يسعون ألن 
تصبح بالدهم أكرب 
قوة بحرية عرفها 

التاريخ

 التنظيم العام للبحرية الصينية

توج��ه القيادة العلي��ا البحرية الصيني��ة الدائرة 
والدائ��رة  والعملي��ات،  األركان  السياس��ية، 
اللوجس��تية، واألس��اطيل الثالثة )أس��اطيل بحر 
الش��امل، بحر الرشق، بحر الجن��وب(، والطريان 
البحري وقوات الدفاع الساحيل، ويبدو أن هناك 
خططاً إلنش��اء األس��طول الرابع الذي س��يكون 

مهمته االنتشار البعيد يف البحار واملحيطات.
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املوجه��ة الصينية الصنع م��ن الجيل الحدي��ث، تزوداً 

تدريجياً أكس��ب وحدات س��فنها الحربية قدرة للدفاع 

الج��وي زاوية وإقليام يف آن واحد، ويف الوقت نفس��ه، 

تزودت مبدمرات الصواريخ املوجهة للحراس��ة، وس��فن 

الصواري��خ املوجهة، وصائدات  الغواصات، وكاس��حات 

األلغ��ام ، وس��فن اإلمدادات يف املحيط��ات، من الجيل 

الجدي��د، وقد رفع ذل��ك قدرتها عى القي��ام بعمليات 

متعددة األغراض يف املحيطات البعيدات.

قوات غواصات البحرية الصينية هي األخرى تقدمت 

وثب��اً إىل األمام، حيث أنزل��ت أول غواصة نووية للصني 

إىل امل��اء ع��ام 1970، ث��م أنزل��ت أول غواص��ة نووية 

صيني��ة الصن��ع وم��زودة بالصواريخ املوجه��ة إىل املاء 

عام 1981، وأكرث من ذل��ك أن الصني أطلقت ألول مرة 

وبنجاح صاروخ��اً من غواصة، ع��ام 1981، اليوم ازداد 

عدد الغواصات الصيني��ة وحموالتها اإلجاملية، عرشات 

أضعاف، قياس��اً لألي��ام األوىل لبناء ه��ذه القوات، وقد 

شكل ذلك ترساً حصيناً تحت املاء.

التحديث
يف الواق��ع، كان��ت بكني قد عزمت عى تحديث س��الح 

 SSN الغواصات بشكل جذري، بعد أن أطلقت غواصتني

يف نهاية العام 2002 ونهاية عام 2003، والجدير بالذكر 

أن ه��ذا النوع من الغواصات مش��تق م��ن الغواصات 

الروس��ية طراز Victor III، وقد أحي��ط بناؤها برسية 

قصوى. وقد تس��لمت الصني يف العام 2006 الغواصات 

الثامنية  طراز Kilo التي طلبتها من ثالثة أحواض سفن 

روس��ية مختلفة منذ العام 2002 بهدف تسلمها رسيعاً 

حس��ب قول »برنار بريزلن«، ال��ذي يضيف: »ازداد إىل 

 Song حد كبر اإلنتاج املتسلس��ل للغواصات من طراز

فضالً عن إنش��اء حوضني لبناء الغواصات، توجد اثنتان 

منه��ا يف الخدم��ة اآلن عن أربع أخرى ع��ى األقل قيد 

البناء«.

تس��تطيع ه��ذه الغواصات زن��ة 2250  طن يف أثناء 

الغ��وص، أن تنطلق برسعة 22 عق��دة تحت املاء، كام 

تم تزويدها بصواريخ مضادة للس��فن، ويف هذا السياق 

ال بد من اإلش��ارة إىل نجاح بكني يف إنتاج غواصة أخرى 

أحدث من طراز Yuan، بحجم وسط بني Song الصينية 

وKilo الروسية.

السفن الَخِفّية
تغرت صورة األسطول الصيني رساً ولكن بثقة، مع سفن 

أصبحت تتخذ أش��كال اإلخفاء مقرتبة بذلك من أشكال 

الس��فن الغربي��ة، ينطب��ق ذلك عى املدم��رات صنف 

Lanzhou، التي تس��لمها من أحواض صناعة الس��فن 

يف ش��انغهاي حديثاً، هذه الس��فن تبلغ إزاحتها 7000 

طن، وهي م��زودة بصواريخ جوية مضادة صينية طراز 

 Ying Ji-3 C803 و16 صاروخاً مضاداً للس��فن HQ-9

مب��دى 160 كل��م. مجهزة أيض��اً برادار رباع��ي األوجه 

املستوية يبدو مستوحى من منظومة Aegis األمريكية.

دخلت يف الخدمة أيضاً خالل الفرتة األخرة وحدتان 

من طراز Guangzhou مزودتان بصواريخ روسية طراز 

.C803 وصواريخ مضادة للسفن طراز SA-N-7

ه��ذه املدمرات تبل��غ إزاحته��ا 6800 ط��ن، وهي 

ق����ادرة عى االنطالق برسعة 29 عقدة، ويبلغ طوله���ا 

160 م. وحسب معطيات برنار بريزلن: »هناك مدمرتان 

  Shenzen �أخريان قاذفتان للصواريخ مش��تقتان من ال

التي كان��ت قد وضعت يف الخدمة ع��ام 1999 )إزاحة 

6600 طن(، ولكن عى األرجح مزودتان بصواريخ سطح 

- ج��و ط��راز HQ-9 أو SA-N-6، اكتمل بناء إحداهام 

واألخرى قيد البناء. ومع املدمرات األربع الروسية طراز 

Sovremenny الت��ي طلبته��ا الصني م��ن أحواض بناء 

السفن يف »سان بطرسبورغ«، ستكون الصني قد وضعت 

يف الخدمة، يف غضون أقل من س��نتني، عرش سفن دفاع 

ج��وي كبرة، كام أن تطور الفرقاطات الصينية هام أيضاً 

 Ma`Anshan مع وضع الوحدتني األوليني م��ن صنف

ط��راز Jankai يف الخدم��ة، مام يرفع ع��دد املجموعة 

املتسلسلة إىل أربع سفن.

كان من املعتقد، خطأً، أن هذه الس��فن، التي تتميز 

بأشكالها الخفية، والتي بنى منها ثالثون نسخة، مصممة 

عى ش��اكلة فرقاط��ات La Fayette الفرنس��ية، تحمل 

هذه الس��فن، التي تبلغ إزاحته��ا 3500 طن، منظومة 

دفاع جوي طراز Crotale و8 صواريخ مضادة للس��فن. 

 Jiangwei II تض��م فئة الفرقاطات أيضاً عرشاً من طراز

أصغر حجامً بقليل من ال� Ma`Anshan( 2250( طن، 

ولكن بتسلح مامثل.

فض��الً عن ذلك، متل��ك الصني أكرث من 100 س��فينة 

برمائية، بينها 36 س��فينة تزيد حمولتها عن 6000 طن، 

وكذل��ك عدداً من املدرعات الربمائي��ة خاصة بالجيوش 
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الربي��ة، وهن��اك دراس��ات للحصول عى ق��وارب إنزال 

مسطحة بحمولة 12000 طن.

امتالك حامالت الطائرات
ما بقي حتى اآلن رساً ش��ائعاً ب��دأ يتخذ مظهراً واضحاً، 

ومن بعد تردد وتأخر وتخلف عن دول أخرى، دش��نت 

الص��ني يف العارش من أغس��طس 2011 حاملة طائراتها 

األوىل، لتصبح بذلك خامس دولة آسيوية متلك مثل هذا 

الس��الح، والدولة الحادية عرشة عى مستوى العامل من 

بعد الواليات املتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 

وأس��بانيا والربازي��ل والهن��د واليابان وكوري��ا الجنوبية 

وتايالند، فعى صعيد الدول اآلسيوية سبقت الهند الصني 

يف امت��الك بحريته��ا لحامالت الطائ��رات، وذلك حينام 

اشرتت يف عام 1994 حاملة الطائرات الروسية »أدمرال 

غوروشكوف« التي تزن 45.5 ألف طن، مببلغ 1.6 بليون 

دوالر، علامً بأن البحرية الهندية بدأت منذ عام 2005 يف 

بناء حاملة طائرات أخرى محلية التصنيع بالكامل بوزن 

يناهز 37.5 ألف طن، كام أن تايالند سبقت الصني أيضاً 

بامتالكها لحاملة طائرات إس��بانية الصنع بدءاً من عام 

1997، عل��امً بأنها صغرة الحجم )ال يتجاوز وزنها 11.5 

ألف طن، وال يتس��ع سطحها ألكرث من 26 طائرة نصفها 

من املروحيات(. أما اليابان، التي كانت رائدة يف امتالك 

حام��الت الطائرات الضخم��ة قبل هزميته��ا يف الحرب 

الكونية الثانية، فصارت بس��بب القيود املفروضة عليها 

تتحاىش استخدام اسم حاملة الطائرات يف وصف سفنها 

الحربية الضخمة ذات التقنيات العالية والتي ميكنها أن 

تتح��ول إىل مهابط للطائرات املقاتل��ة واملروحيات عند 

الحاجة، ومتلك كوريا الجنوبية حاملة طائرات مصنوعة 

محلياً، وت��زن 14 ألف طن، وبإمكانها حمل 700 عنرص 

مقات��ل و12 مقاتلة حربي��ة و10 مروحيات، إن دخول 

الصني ع��رص امتالك حامالت الطائ��رات أثار الكثر من 

عالمات االس��تفهام يف األوساط العاملية ومراكز البحوث 

االسرتاتيجية، إىل الدرجة التي دفعت واشنطن رسمياً إىل 

طلب تفس��ر من بكني حول الح��دث ومراميه، ذلك أن 

الكثرين ش��بهوا تدشني حاملة الطائرات الصينية األوىل 

بتدشني األمريكيني لحاملتهم األوىل »يوجني إيالي« من 

حوض بناء الس��فن يف برمنغه��ام يف 14 نوفمرب 1910، 

مفرتض��ني أن الح��دث الصين��ي رمبا كان مث��ل الحدث 

األمري��ي قبل قرن من الزمن لجهة بداية حقبة جديدة 

من االس��رتاتيجيات والعمليات الحربية يف أعايل البحار، 

وب��كالم آخر هل الخطوة الصيني��ة هي البداية ملرشوع 

صيني أكرب يكتمل يف عام 2020 مثالً، ومفاده استخدام 

القوة العس��كرية يف أعايل البحار لرتجيح وتأمني املصالح 

السياسية واالقتصادية للصني مثلام فعلت واشنطن من 

قب��ل، ورغم أن بكني قاومت جميع أش��كال املبالغة يف 

االحتف��ال بتدش��ني حاملتها األوىل، بل حاولت إس��دال 

ق��در من الغموض عى الح��دث، إىل حد تجنبها إطالق 

اس��م معني عى الحاملة، بل واإلرصار عى أن ما دشنته 

بحريته��ا ليس س��وى س��فينة أبح��اث وتدري��ب، فإن 

املراقبني راحوا ينقبون عن غر املعلن، فإذا كان صحيحاً 

أن الحامل��ة، الت��ي تع��ود إىل الحقبة الس��وفيتية، وتم 

بناؤه��ا يف أوكرانيا، وتزن 67 ألف طن، واش��رتتها بكني 

من موس��كو يف ع��ام 1998، ثم أج��رت عليها تعديالت 

وتجدي��دات كث��رة يف مين��اء »داليان«، مجرد س��فينة 

أبح��اث وتدريب، ف��إن الصحيح أيضاً ه��و أن العملية 

مبجملها اس��تباق وتحضر لقيام الجيش األحمر بتدشني 

حاملة طائرات صينية خالصة يف عام 2014 ضمن ثالث 

أخريات تعتزم بكني إلحاقها بسالحها البحري املتعاظم، 

وبعضها م��زودة بقدرات نووي��ة، وإذا كان صحيحاً أن 

بكني تحاش��ت إطالق اس��م ع��ى الحامل��ة التي كانت 

ع�ُرف��ت يف الحقبة الس��وفيتية باس��م »فاري��اغ«، فإن 

مصادر مقربة م��ن جرناالت الجيش األحمر رسبت خرب 

اختيار »يش النغ« كاسم للحاملة، وذلك تيمناً باألدمرال 

»يش الن��غ« املنحدر من س��اللة »قين��غ« التي حكمت 

الصني ما بني 1644 - 1911.

واستناداً إىل ما ع��ُرف عن هذا العسكري من دعوات 

بالس��يادة عى تايوان، فقد قيل إن إطالق اس��مه عى 

الحاملة متعمد ويستهدف إرسال رسالة تحذير مفادها 

أن أي عمل متهور بإعالن اس��تقالل تايوان سوف يواجه 

بالقوة العس��كرية، عى أن خبراً عس��كرياً أمريكياً هو 

األدم��رال املتقاعد »إيريك ماك فارون« له رأي آخر، إذ 

قال إن إطالق اسم »يش النغ«، رغم حساسيته، ليس فيه 

إيحاءات بالتهديد لتاي��وان، مضيفاً أن حاملة الطائرات 

غر رضورية لس��ينايوهات غزو تاي��وان، ألن لدى بكني 

أعداد هائلة من املقاتالت التي ميكن تحريكها بس��هولة 

من ال��رب الصيني عرب مضيق تاي��وان يف عمليات قصف 

خاطفة ورسيعة، كام أن الخبر العس��كري األمريي أثار 

نقطة هامة كانت مجلة »وايرد« قد طرحتها من قبل يف 

عددها الصادر يف يونيو املايض، وهي أن نقطة الضعف 

الرئيس��ية يف الحاملة الصينية »موجودة تحت جلدها« 

وتتمث��ل يف محركاته��ا األوكرانية الصنع م��ن تلك التي 

أثبتت فشالً ذريعاً يف تحقيق الرسعة املطلوبة، بدليل ما 

حدث لحاملة الطائرات »كوزنتسوف« الروسية املطابقة 

للحامل��ة »فارياغ« تصميامً ومضموناً، يف أس��باب لجوء 

بكني إىل هذه الخطوة من بعد تأخر وتلكؤ، تباينت آراء 

املحللني، فمن قائل إن بكني تس��عى إىل فرض هيمنتها 

يف بح��ر الصني الجن��ويب، ومياه املحي��ط الهندي حيث 

التنافس عى أش��ده بني بكني من جه��ة وقوى إقليمية 

كالهند والياب��ان وكوريا الجنوبية م��ن جهة أخرى، إىل 

قائل بأن لألمر عالقة بردع كل من يس��تهدف الصني أو 

يقلل من ش��أنها أو يحاول فرض األمر الواقع عليها، إىل 

قائل بأن الخطوة ليس��ت سوى محاولة لرفع معنويات 

سالح البحرية يف الجيش األحمر والذي ه��ُم�ّ�ش طويالً 

لصالح س��الحي الجو والرب، ه��ذا ناهيك عمن قالوا بأن 

الخطوة تس��تهدف اإليحاء ملن يعنيه األمر بأن البحرية 

الصيني��ة تواك��ب التط��ورات العاملية لجه��ة عمليات 

 »فارياج« أول حاملة طائرات صينية

دش��نت الص��ني أغس��طس 2011 أول حاملة 

طائ��رات صينية والت��ي تجس��د طموحات بكني 

البحرية، ويبلغ طول السفينة »فارياج« 300 مرت، 

واإلزاح��ة املائية 60 ألف طن، الرسعة، 30 عقدة، 

الطائرات: حوايل 50 طائرة.

وصنع��ت الس��فينة أصالً للبحرية الس��وفيتية 

وتوق��ف بناؤه��ا يف 1991 عن��د انهي��ار االتحاد 

الس��وفيتي وأع��ادت الص��ني رشاء هيكله��ا من 

أوكرانيا يف 1998. 

ال��دويل  املرك��ز  م��ن  في��رش  ري��ك  ورصح 

لإلسرتاتيجية والتقييم أن »سفينة فارياج ستخضع 

أوالً لتجارب عديدة وستستخدم يف متارين تدريب 

ألسطول طائراتها، لكن السفينة مستعدة ملساندة 

مهام قتالية«.

الشواهد تدل على 
أن الصني تبني 

يف الوقت الراهن 
قوة بحرية لتحتل 

بالفعل املرتبة 
الثالثة بعد الواليات 

املتحدة وروسيا
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حراس��ة الس��فن التجارية يف أع��ايل البح��ار، ومحاربة 

القرصن��ة واإلره��اب، واملس��اهمة يف عملي��ات اإلنقاذ 

واإلغاث��ة واإلجالء وتقديم الخدمات اإلنس��انية، أي أن 

الصني تتحمل مسؤولياتها كدولة عظمى دامئة العضوية 

يف مجل��س األمن، وبطبيعة الح��ال، كان هناك من قال 

بأن املسألة تتعلق بالتنافس األمريي – الصيني، وحول 

هذا املوضوع علق »إيريك ماك فارون«، قائالً إن البون 

شاس��ع جداً يف ما خص القدرات القتالية البحرية، ليس 

بني الصني والواليات املتحدة فقط، وإمنا بني األخرة وكل 

دول العامل مجتمع��ة، فالواليات املتحدة متتلك مثالً 20 

حاملة للطائرات، بينام دول العامل األخرى مجتمعة متلك 

10 منها فقط، ناهي��ك عن أن الحامالت األمريكية أكرب 

حجامً وأكرث تقدماً يف تقنياتها.

ويف ه��ذا الس��ياق يكف��ي أن نوض��ح أن املس��احة 

اإلجاملية ألس��طح الحامالت األمريكي��ة العرشين تبلغ 

280 ألف م��رت مربع، بينام ه��ي يف الحامالت األجنبية 

األخ��رى كلها ال تزيد ع��ن 60 ألف م��رت مربع، ويجزم 

األدم��رال »ماك فارون« ب��أن الصينيني ع��ى قدر من 

ال��ذكاء الذي يجعله��م يتعاطون بواقعي��ة مع قدرات 

الق��وى األخرى، مضيفاً أن األرجح ه��و تعاون حامالت 

الطائ��رات الصينية واألمريكية م��ع بعضها البعض من 

أجل تحقيق األهداف املش��رتكة، وليس تنافس��هام، ويف 

قول مش��ابه، يؤكد »يويش يوش��يهارا« األستاذ املشارك 

يف معهد السياس��ات اإلسرتاتيجية التابع للكلية البحرية 

يف »رود آيالند« ب��أن الصينيني واقعي��ون، وبالتايل فإن 

اس��تثامراتهم يف السالح البحري ستكون معتدلة وحذرة 

بحيث ال تقودهم إىل س��باق تس��لح مكل��ف يؤدي يف 

نهاي��ة املطاف إىل اإلفالس واالنهيار مثلام حدث لالتحاد 

السوفييتي.

مع حل��ول القرن الواحد والعرشين، س��جل س��الح 

الطران لبحرية الصني تقدماً بخطوات أوسع إىل األمام، 

وأصب��ح نصف قط��ر قيامه بعمليات أط��ول، ذلك ألنه 

تزود ش��امالً وكام��الً مبقاتالت »الفهد الطي��ار« املمتازة 

بالقدرة الكربى يف القيام بعمليات جو - بحر الهجومية، 

ومقات��الت الجيل الثالث ذات الكفاي��ة العليا يف القيام 

بعملي��ات معلوماتية، وبذلك صارت ل��ه قوة قتالية يف 

جمي��ع الظروف الجوية، والتناس��ق الوثيق بني طائرات 

األس��طول من الجيل األول وبوارج البحرية ارتقى مبزيد 

من كفاءة البحرية املض��ادة للغواصات والهجوم عليها 

يف ح��ني أرىس التصاعد الش��امل للكف��اءة القتالية لدى 

طائرات االس��تطالع والتزويد بالوقود والقاذفات أساساً 

منيعاً لكس��ب الس��يادة الجوية مليدان املعركة البحرية 

والسيادة القيادية للجو الكهرومغناطييس.

ع��الوة ع��ى ذلك ت��م تعمي��م الصواري��خ املوجهة 

كأس��لحة ركائزية يف وح��دات قوات الدفاع الس��احيل 

ع��ى العموم، لتح��ل محل املدافع املض��ادة للطائرات، 

كام ج��رى تحقيق املكنن��ة يف وحدات مش��اة البحرية 

يف حني اتخ��ذت تدابر تجعل كل اس��تعداداتها للقتال 

معلوماتية، املعدات الحديثة للعمليات الربمائية ارتقت 

بالقدرة عى التحرك وعمليات اإلنزال ملشاة البحرية يف 

جميع النواحي، وقد تم تصعيد األسلحة واملعدات لدى 

أس��لحة البحرية الصينية الخمس، تصعيداً كامالً وشامالً 

إىل املستوى الرفيع.

 سياسة األمر الواقع

وقعت الصني م��ع بقية الدول األعضاء يف رابطة جنوب 

رشق آس��يا يف الع��ام 2002 عى إعالن بالت��زام الحيطة 

وضب��ط النف��س يف التعام��ل م��ع كل قضاي��ا املنطقة 

ومش��كالتها، ويف الع��ام 2010 اجتمعت الدول األعضاء 

يف الرابط��ة، وحرضت االجتامع هي��الري كلينتون وزيرة 

خارجي��ة الواليات املتحدة، لتعل��ن أن بالدها تنظر إىل 

نزاعات الدول يف بحر الص��ني الجنويب يف إطار املصلحة 

القومي��ة األمريكية، وانضم إليه��ا يف اإلعراب عن قلقها 

إزاء تط��ورات الوض��ع يف املنطق��ة ق��ادة ع��رش دول 

مجاورة للصني، ش��عروا أن القوة املتصاعدة للصني عى 

أرض الواق��ع جعلت اإلعالن الصادر قبل مثاين س��نوات 

خ��ايل املضمون وغر ذي معن��ى، ومل يعد رساً أن الصني 

تعمل منذ س��نوات عى بناء قاع��دة بحرية للغواصات 

يف جزي��رة هاين��ان وهو ما اعتربه محللون عس��كريون 

تحوالً اس��رتاتيجياً جذرياً يف العقيدة العسكرية للصني، 

أول معنى من معاين ه��ذا التحول كام فرسته الواليات 

املتح��دة هو أن الحالة املالحي��ة يف بحر الصني الجنويب 

س��وف تتعرض لقي��ود، وقد تصبح مس��احة املياه التي 

ميكن ألس��اطيل ال��دول األخرى أن تتح��رك فيها بحرية 

صغ��رة للغاية، إذ س��يتعني إن آج��الً أو عاجالً عى كل 

بواخر الشحن والبوارج وحامالت الطائرات والغواصات 

الت��ي ترفع أعالم الدول األخرى إط��الع القيادة البحرية 

الصينية مسبقاً عى تحركاتها.

فاألم��ر الواضح واملؤكد - وال حاج��ة بنا إىل املراهنة 

عى صدق هذه التوقعات من عدمه - هو أن الصني قد 

واجهت العامل بأمر واقع جديد يف اإلس��رتاتيجية الدولية 

حني أعلنت عى املأل أن بحر الصني الجنويب بؤرة اهتامم 

صينية ليس��ت أقل خطورة عى أمن الصني واستقرارها 

من البؤرتني التقليديتني، وأعني بهام تايوان والتبت.

مل تخ��ف الصني انزعاجها من موقف الوزيرة هيالري 

وترصيحاته��ا، وبخاصة تلك التي دع��ت من خاللها إىل 

مقاربة متعددة األطراف لحل مشكالت الحدود البحرية 

يف إطار منتدى أمن آسيوي يضم إىل جانب الصني فيتنام 

والفلبني وبروناي وتايوان وإندونيسيا، أي الدول صاحبة 

الحق��وق يف ه��ذا البحر الذي ميتد م��ن جزيرة هاينان 

شامالً إىل جزيرة بورنيو جنوباً.

والجدي��ر بالذكر أن هذا االهتامم املتزايد من جانب 

الص��ني ببحر الصني الجن��ويب، وكذل��ك ببحرها الرشقي 

وبحر الياب��ان ومضايق تايوان يعكس انش��غاالً طبيعياً 

ومنطقي��اً بأمنها املب��ارش، خاصة أن املناط��ق املتاخمة 

له��ذه البحار أصبحت خالل الثالث��ني عاماً املاضية أهم 

قواع��د النمو الصناعية والتجاري��ة يف الصني إن مل يكن 

يف كل آس��يا، يعكس أيضاً توجهاً اس��رتاتيجياً أوسع نحو 

العاملية، خاصة أن الش��واهد تدل ع��ى أن الصني تبني 

يف الوق��ت الراهن قوة بحرية لعلها احتلت بالفعل اآلن 

املرتبة الثالثة بعد الواليات املتحدة وروسيا.

ويف ه��ذا الس��ياق، يذكرنا متخصصون يف الش��ؤون 

] Sinodefence.comوكالة أنباء الصني الجديدة،غلوبل سيكيوريتي،موقع[

43 |  فرباير 2012 |  العدد 481  |

File.indd   43 1/29/12   12:51 PM



الصينية بأرقام ال ميكن إغفالها عند متابعة ثم مناقش��ة 

توجهات الصني العس��كرية يف السنوات األخرة، مل يعد 

خافي��اً أن الصني تس��تعد، ومنذ فرتة ليك��ون يف حوزتها 

78 غواصة يف ع��ام 2020، مبعنى آخر يكون لديها عدد 

من الغواصات يعادل ما س��يكون لدى الواليات املتحدة 

األمريكي��ة، يتوقعون أيضاً أن يكون لدى الصني ما يزيد 

عى س��بعامئة قطعة بحرية مسلحة مزودة بالصواريخ، 

وأحدث أجه��زة االتصاالت والتوجي��ه، وهي اآلن تقيم 

مراف��ئ يف ب��الد عديدة أهمه��ا باكس��تان وبنجالديش 

وسريالنكا تقول عنها بكني إنها محطات متوين ألسطولها 

التجاري ومخازن لبضائعها املتوجهة إىل الرشق األوسط 

وما وراءه، مبعنى آخر ترفض الصني اتهام دول الغرب لها 

بأنها تقيم قواعد عسكرية يف تلك الدول.

ومييل الخرباء العس��كريون من أمريكيني وبريطانيني 

إىل تصدي��ق بيانات الص��ني عن املوانئ التي تش��يدها 

يف الخ��ارج، وأنها ليس��ت قواعد عس��كرية، ولكنهم ال 

يس��تبعدون أن تضطر الصني قريباً جداً إىل التفاوض مع 

دول بعينه��ا للحصول عى قواعد أو تس��هيالت بحرية 

تحتمي فيها أس��اطيلها التجاري��ة والحربية، أو لتنطلق 

منها ملطاردة القراصنة الذين ينشطون يف املياه القريبة 

م��ن رشق إفريقيا ومداخل البحر األحمر واملضايق التي 

تحكم طرق املالحة يف بحر الصني الجنويب.

ما أش��به اليوم بالبارحة، عى األقل يف املقارنة اآلتية، 

إذ مت��ر الص��ني اآلن مبا مرت به بريطاني��ا العظمى قبل 

قرون حني احتاجت إىل أس��طول ح��ريب يحمي مراكبها 

وتجارته��ا العاملي��ة، وهن��ا ينتهي التش��ابه، ففي أزمنة 

هيمن��ة التج��ارة الربيطاني��ة مل يكن هن��اك يف البحار 

واملحيط��ات واملضايق قواعد عس��كرية بحرية وبوارج 

ومدم��رات لدول��ة أقوى وأعظ��م تتوىل حامية س��فن 

بريطاني��ا وغرها من ناقالت التج��ارة الدولية، بينام يف 

األزمن��ة الراهنة تصع��د الصني كقوة تجاري��ة لها وزنها 

وتبحر سفنها يف كل البحار مطمئنة إىل أن دولة عظمى 

هي الواليات املتحدة تتوىل حامية هذه السفن الصينية 

ضم��ن مهمتها املوكلة لها ضمن��اً أو انتزاعاً من املجتمع 

الدويل لحامية طرق التجارة العاملية، ولكن يصعب علينا 

أن نتصور أن الصني ستواصل منوها االقتصادي والتجاري 

معتمدة عى حامية الواليات املتحدة األمريكية لتجارتها 

يف ممرات املالحة اإلس��رتاتيجية يف العامل، سيأيت يوم لن 

تكون فيه الصني ورشكاتها التجارية العمالقة ومصالحها 

االقتصادي��ة مطمئنة إىل الحامي��ة األمريكية، هنا تظهر 

أهمي��ة وخطورة ما ح��دث يف اجتامع رابطة اآلس��يان 

عندما تأكدت مخاوف الص��ني بإعالن الواليات املتحدة 

أن بح��ر الصني الجنويب يندرج تح��ت مظلة التزامها أن 

تبقى املمرات املائي��ة ومنها بحار الصني مفتوحة لكافة 

الدول وللتجارة العاملية. كان يعنيها بش��كل خاص بحر 

الص��ني الجنويب حيث متر أكرث من ثلث التجارة البحرية 

العاملية، وحيث مير نصف مجمل واردات ش��امل رشق 

الص��ني والكوريتني واليابان وتايوان م��ن النفط والغاز، 

وللس��بب نفس��ه مل تقب��ل الص��ني أن تت��وىل الواليات 

املتحدة حامية هذا البحر والتجارة فيه، ولتأكيد رفضها 

الوج��ود األمريي قامت بإجراء من��اورات بحرية تثبت 

بها س��يادتها عى البحر والجزر املتنازع عليها، وبخاصة 

مجموع��ة الجزر املعروفة باس��م س��بارتيل وباراس��يل، 

ويعرف العس��كريون الصينيون كام يع��رف أقرانهم يف 

جنوب آس��يا والغرب أن حامية تجارة الصني وأساطيلها 

وقواعده��ا يف الخ��ارج تتوقف عى نجاحه��ا يف تأكيد 

هيمنتها عى مياه هذا البحر، فهو البحر الذي ستنطلق 

منه غواصاتها وس��فنها العس��كرية وبواخرها التجارية 

املتجهة إىل املحيط الهندي والخليج والبحر األحمر.

  Sempfendorfer »يطل��ق الكاتب »س��يمفيندورفر

تعبر طريق الحرير الجديد عى خطوط املالحة الصينية 

املمت��دة من بح��ر الصني الجنويب إىل أق��ى نقطة عند 

األمريكتني مروراً بالرشق األوسط، يختلف هذا الطريق 

ع��ن طريق الحرير القديم يف أن القديم اعتمد عى الرب 

من مواقع يف غرب الصني مروراً بوسط آسيا حتى غربها 

وجنوب أوروبا، بينام يعتمد الطريق الجديد عى البحر 

من موانئ عى سواحل بحر الصني الجنويب مروراً ببحار 

الهند والعرب وصوالً إىل مياه األطليس، هذا الطريق وما 

ينقله من بضائع هو ال��ذي يفرض اآلن عى الصني بناء 

أكرب قوة بحرية بعد القوة األمريكية سعياً وراء أن تصر 

قريباً أق��وى قوة بحرية يف التاريخ، وه��و التعبر الذي 

اس��تخدمه روب��رت كاب��الن Robert Kaplan يف مقال 

نرشت��ه ل��ه مجل��ة Foreign Affairs  األمريكي��ة ويف 

ح��وارات أجراها يف مواقع متعددة، لكن��ه يق���ول: إن 

إرصار الصني عى بن��اء قوة بحرية يف ظل وج���ود قوة 

أمريكية عظمى تحمي ط��رق التجارة الدولية ال يخرج 

عن كون��ه رفاهة تزين به��ا صعودها الرسيع يف س��لم 

املكانة الدولية، بينام كان بناء بريطانيا قوة بحري���ة يف 

القرني��ن الثامن عرش والتاسع عرش رضورة ال غنى عنها 

لحامية تجارتها العاملية.

الصينيون الذين عاش��وا قروناً يبنون القالع واألسوار 

ومنها س��ور الصني العظيم ليحموا حدودهم الربية من 

غزو الربابرة، أي األجانب، هم أنفس��هم الذين قرروا يف 

الثالث��ني عاماً األخرة أن تصبح بالدهم أقوى قوة بحرية 

عرفها التاريخ.

إنزعاج العديد من الجريان
ولق��د أدى هذا التوج��ه إىل إزعاج العدي��د من جران 

الص��ني، وت��رى وزارة الدف��اع يف الوالي��ات املتحدة أن 

الصني تهدف من وراء ذلك إىل بناء سلسلة من القواعد 

اإلسرتاتيجية العس��كرية والدبلوماسية � أو ما يسمى ب�ِ 

»عقد اللؤل��ؤ« � إىل جانب املمرات البحرية الكربى من 

بحر الصني الجنويب إىل الرشق األوسط الغني بالنفط.

والحقيق��ة أن الصني ال تس��عى إىل تأم��ني إمداداتها 

القوات البحرية 
الصينية أصبحت 

قوة بحرية 
ضاربة تقدر  يف 

جميع الظروف  
على مواجهة 

التهديدات 
املتنوعة  
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من الطاقة فحس��ب، بل إنها ترغب يف تحقيق أهداف 

أمنية أوس��ع نطاق��اً. ولنذكر عى س��بيل املث��ال ميناء 

جوادار العس��كري الذي تعكف الصني عى إنشائه اآلن 

يف جنوب غرب باكس��تان، والذي اخت��ر له هذا املوقع 

اإلسرتاتيجي لحراسة املمر الذي يؤدي إىل الخليج، حيث 

أنش��أت الصني مواقع إلكرتونية السرتاق السمع ومراقبة 

الس��فن � مبا يف ذلك السفن الحربية � املارة عرب مضيق 

هرمز وبحر العرب.

ويف بح��ر الصني الجن��ويب تعمل الص��ني عى تطوير 

أنظمة تس��مح لها بن��رش وحدات من قواته��ا البحرية 

والجوية عى نطاق واس��ع من خ��الل تحصني قواعدها 

ع��ى جزي��رة هانيان واملنطق��ة الس��احلية من جنوب 

الص��ني. وعى جزيريت س��باراتيل وباراس��ل تبني الصني 

موانئ إلرس��اء السفن ذات األس��طح الضخمة، ومدارج 

طائ��رات متس��عة عى نحو يس��مح بصع��ود وهبوط 

قاذفات القناب��ل البعيدة املدى، وتعكف الصني بالفعل 

اآلن ع��ى بن��اء مجموعة م��ن حام��الت الطائرات غر 

القابلة للغرق يف وسط بحر الصني الجنويب.

ت�رى ما األس��باب التي تدعو الصني، الت�ي كان ينظر 

إليه��ا عادة باعتبارها »قوة قارية«، إىل االنخراط يف مثل 

هذه األنشطة البحرية التوس��عية؟ كانت الصني تفرض 

هيمنته��ا عى آس��يا يف مج��ال »الق��وة البحرية« حتى 

القرن الس��ابع ع��رش، فخالل حك��م أرسة منج )-1368

1644( كانت »البحرية العظمى« تحت قيادة األدمرال 

زن��ج هي القوة البحرية األعظ��م يف العامل، ولكن الصني 

مل تكن لها إسرتاتيجية بحرية عاملية طيلة القرون الثالثة 

املاضية، بل ومل متتلك ومل تس��ع إىل امتالك قوات بحرية 

قادرة عى دعم إسرتاتيجية عاملية.

وعى ذلك فإنه ملا يثر العجب أن تكون لإلسرتاتيجية 

البحرية الحالية للصني جذور يف الواليات املتحدة ذاتها، 

وهي الدولة التي تنظر إليه��ا الصني باعتبارها املنافس 

الرئييس لها عى الصعيد اإلسرتاتيجي، وخاصة ف�ي إطار 

نظرية »الق��وة البحرية« الت�ي وضعها األدمرال ألفريد 

ثاي��ر ماهان يف نهاية القرن التاس��ع ع��رش، ففي كتابه 

»تأثر الق��وة البحرية عى التاري��خ« الذي نرش يف عام 

1890، يؤكد ماه��ان أن العالقة وثيقة للغاية بني القوة 

البحري��ة والتنمية االقتصادية، وهو يرى أن القدرة عى 

حامي��ة القوة التجارية عن طريق البحر هي فقط التي 

من شأنها أن تعمل عى تأمني هذه الرابطة.

ولق��د حدد ماهان الرشوط الت��ي تقرر مدى »القوة 

البحري��ة« فيام ييل: املوق��ع الجغرايف والبيئ��ة، القدرة 

اإلقليمي��ة، وخاص��ة ع��ى الح��دود الس��احلية، تعداد 
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الس��كان، ش��خصية األف��راد الذي��ن يتول��ون الحمالت 

البحرية، ش��خصية الحكومة املتلهف��ة إىل تبني »القوة 

البحرية«.

كانت هذه الرشوط تنطبق عى الواليات املتحدة يف 

زمن ماهان، ومن املؤك��د أنها تنطبق عى الصني اليوم، 

فلق��د أصبحت الصني بالفعل ثال��ث أضخم أمة تجارية 

عى مس��توى العامل، وهي تعمل اآلن بقوة ورسعة عى 

تطوي��ر قدراتها م��ن حيث املوانئ بحي��ث تتمكن من 

اس��تيعاب وإدارة هذا الحجم الهائل املتزايد باس��تمرار 

م��ن التجارة، وتعد الس��عة الطنية لس��فنها )باس��تثناء 

أس��اطيلها التي تبحر تحت أعالم دول أخ��رى( الرابعة 

من حيث الضخامة عى مس��توى العامل، وتأيت التوسعة 

الرسيع��ة للس��عة الطني��ة للس��فن كجزء م��ن الخطة 

الخمسية الحالية للصني، ومن املرجح أن تتزايد قدرات 

بناء السفن لدى الصني حتى تتمكن من منافسة قدرات 

اليابان وكوريا.

ولك��ن ع��ى النقيض من سياس��ة ال��دول الكربى يف 

املايض، تضطر الصني الي��وم إىل بناء القواعد عرب البحار 

بدالً من اس��تعامر الدول سعياً إىل تعزيز قوتها البحرية، 

وحت��ى اآلن مازالت الص��ني تعمل ع��ى تحويل قوتها 

البحري��ة الس��احلية إىل ق��وة بحرية ق��ادرة عى عبور 

املحيط، برسعة تفوق كل تقديرات الخرباء، فمن املتوقع 

مع نهاية العام الجاري 2011 أن متتلك الصني سبعني من 

أكرث الس��فن الس��طحية حداثة، عالوة عى العديد من 

الغواصات النووية اإلس��رتاتيجية الحديثة وعدة عرشات 

من الغواصات الهجومية املستحدثة، بحيث تتفوق عى 

الق��وات البحري��ة الحديثة لتايوان، ب��ل وحتى القوات 

البحري��ة اليابانية التابعة لقوات الدفاع عن الذات، عى 

األقل من حيث الكم.

فضالً عن ذلك فإن الصني تخطط لتحس��ني وتوسعة 

قدراته��ا يف مجايل اإلن��زال البحري الهجوم��ي والدعم 

اللوجيستي املش��رتك، وكان كل من املجالني ميثل نقطة 

ضعف يف القوة البحرية للصني، وهذا من ش��أنه أن ميد 

الصني بالقدرات الالزمة لغ��زو أكرث جزر اليابان انعزاالً، 

مب��ا يف ذلك جزر س��ينكاكو املتنازع عليه��ا، عالوة عى 

تايوان.
اسرتتيجية الصني البحرية

تستند اإلس��رتاتيجية البحرية الصينية الراهنة إىل ركائز 

ثالث: تدريبات عس��كرية ترمي إىل التدريب والردع يف 

آن واح��د، تجارب أجهزة قذف الذخائ��ر بعيدة املدى. 

االنتشار العسكري الرسيع، ودبلوماسية عسكرية تتمثل 

يف إقامة عالقات ثنائية وتبادل استخدام املرافئ.

يف األع��وام 2010 و2011 ضاعف��ت الصني تدريباتها 

الوقائية، البحرية منه��ا والربية، وبعكس ما كانت عليه 

س��ابقاً ركزت القوات البحرية جهوده��ا عى تدريبات 

ملواق��ف قتالي��ة حيّ��ة. ركزت ع��ى حامية الس��واحل 

والتعبئ��ة الرسيع��ة ومرون��ة القيادة والس��يطرة وقوة 

القذف البعيدة املدى، مام س��اعد عى تضاعف تطوير 

األسطول البحري الصيني.

يف بداية شهر أبريل 2010، قامت ست عرشة سفينة 

حربية تابعة لألس��اطيل الثالث )أسطول البحر الشاميل 

والرشق��ي والجن��ويب( بتدريب��ات بحرية غر مس��بوقة 

لجمهورية الصني الش��عبية، حيث أبحرت الس��فن عى 

بعد 140 كلم من جزيرة أوكيناوا اليابانية عرب قناة بايش 

وباتجاه مضيق مالكا، وأجرت اختبارات بالذخرة الحية، 

إضافة إىل مضادة للغواصات عى طول الساحل الصيني، 

هذا وقد قامت أساطيل بحرية صينية أخرى وأفواج من 

السالح الجوي بشّن غارات وهمية عى األسطول خالل 

فرتة تدريبه.

وقد أوضح هذا العرض بلوغ األسطول البحري الصيني 

ألقى درج��ات املرونة يف قدرته عى نرش عنارصه بحراً 

وجواً وبراً بشكل متزامن، كام برهن العرض عن اكتساب 

األس��طول الثقة املطلوبة لإلبحار عرب مس��افات طويلة، 

يف الوقت الذي تس��عى فيه الصني إىل تدعيم مطامحها 

اإلقليمية ضمن نطاق بحر الصني الجنويب.

كام قامت البحرية الصينية يف شهر يوليو املايض بأوىل 

التدريبات العسكرية لسفن الهجوم الصاروخي الرسيع 

Houbei 022  التابعة للفيلق السادس عرش يف أسطول 

البحر الرشقي. وتشكل سفن Houbei 022 التي كانت 

كالً منها تحمل مثانية صواريخ مضادة للس��فن من نوع 

YJ-83 أهم دعائم اإلس��رتاتيجية الدفاعية التي تتبناها 

الص��ني يف حامية س��واحلها، وهي إس��رتاتيجية معروفة 

بهج��وم الذئ��اب Wolf Pack يعتم��د ع��ى مضايق��ة 

أساطيل العدو عن بعد.

ويف خض��م التوت��رات املحيطة ببح��ر الصني الجنويب 

أصبحت هذه التدريبات العسكرية البعيدة األمد مبثابة 

رس��الة ردع واضحة لجران الصني وكش��فت عن قدرتها 

وعزمه��ا عى بّث قوتها البحرية بش��كل مرن وش��امل 

عرب بحر الصني الجنويب، وع��ن عدم انحصار مجهودات 

األس��طول البحري الصيني يف اكتساب القدرة العسكرية 

لحل مشكلتها مع تايوان.
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وللربهنة أمام العامل عى قدرة الصني عى نرش حلقة 

دفاعي��ة متعددة الجبهات ومتنوعة الّس��الح يف مياهها 

اإلقليمي��ة، قام األس��طول البح��ري الصين��ي بتجريب 

صواريخ طويلة املدى عى س��واحل املنطقة العسكرية 

نانجن��غ، مس��تخدماً لذل��ك أنظم��ة )ال ب ه ل –03( 

الصاروخي��ة املتعددة اإلطالق، يص��ل مدى قذف هذه 

األنظم��ة إىل نح��و ال��� 150 كلم، كام تس��تطيع إطالق 

ذخائ��ر موجه��ة بدقة، وق��د أّمنت ش��عبة الطران يف 

األس��طول البح��ري الصين��ي PLANAF الدعم الجوي 

الشامل للتدريبات البحرية.

االنتشار البعيد املدى
عى الرغم من مش��اركة الص��ني الفاعلة يف قوات حفظ 

األمن لدى األمم املتحدة، إال أن هذه املشاركة اقترصت 

ع��ى القوات غر القتالية، ولكّنها ومنذ ديس��مرب 2008 

س��ّخرت بوارجها ملحارب��ة عمليات القرصن��ة يف خليج 

عدن من خالل مناوبات يتّم استبدالها بعد حوايل أربعة 

أشهر عى بدء مهمتها، وتضم كل مناوبة عادة مدمرتني 

أو فرقاطتني وس��فينة لتزويد املؤن، ويس��مى األسطول 

البحري الصيني هذه املش��اركة »بالعمليات العسكرية 

غر الحربية«، ويعتربها فرصة لتدريب الضباط، ذلك أن 

القوات املس��لحة الصينية مل تشهد حركة ملحوظة عى 

حدودها منذ نزاعاتها مع فيتنام يف الثامنينات.

لق��د اكتس��ب األس��طول البح��ري الصين��ي خ��ربة 

واس��عة من انتشاره، كام أس��تطاع التغلب عى مشاكل 

لوجستية مختلفة، فأس��طوله األول عاىن من نقص حاد 

من األغذية الطازجة ألن��ه مل ميلك ميناء للتزود باملؤن، 

وبعكس األساطيل الغربية التي كانت ترسو إىل الشاطئ 

باستمرار، كلام مرت عى إبحارها فرتة زمنية ُمعينة )من 

10 إىل 14 يوماً(، فإن األس��طول الصيني األول مكث يف 

عرض البحر طوال م��دة املناوبة، مام عرض صحة أفراد 

طاقم��ه للخطر وقلل من فعالي��ة أدائه، أضف إىل ذلك 

أن تعامل هذا األس��طول مع هج��امت القرصنة األوىل 

كان رديئاً ومفتقراً إىل التنسيق، لعجز األسطول البحري 

الصيني عن وضع أسس متينة للمشاركة.

بحل��ول موعد املناوبت��ني التاليتني كان��ت الصني قد 

قام��ت بتدريبات من أجل تأمني مرافئ للمؤن، فصارت 

الس��فن الصينية ترس��و يف موانئ مثل جيبويت، وصاللة 

يف ع��امن وع��دن يف اليمن، ك��ام أن الق��وات الخاصة 

الصينية اس��تأنفت مش��اركتها يف االجتامعات الشهرية 

»من أجل الوعي املش��رتك ودرء نشوب النزاعات« التي 

تتبادل خالله��ا الق��وات البحرية املختلف��ة معلوماتها 

العملية، كام ش��اركت بوارج األس��طول البحري الصيني 

يف تدريبات مش��رتكة وعمليات لتب��ادل الضباط، كذلك 

وقد اس��تهدفت اكتس��اب الخربة ضد أع��امل القرصنة 

من الق��وات البحرية األخ��رى، باإلضافة إىل ذلك أعرب 

األسطول البحري الصيني عن اهتاممه مبضاعفة دوره يف 

املجه��ود ضد القرصنة، وهي خطوة ذات داللة وأهمية 

عاليتني، فعى س��بيل املثال متت تبادالت اس��تخباراتية 

متعّددة بني األسطول البحري الصيني والقوات البحرية 

السنغافورية، بعد احتجاز قراصنة لسفينة صينية الصنع 

والطاقم مسجلة يف سنغافورة.

الدبلوماسية العسكرية
  بن��ي الج��زء الثالث م��ن إس��رتاتيجيتها البحرية عى 

مفهوم الدبلوماسيّة العسكرية، وإن الهدف من برنامج 

الحكوم��ة الصينية الدبلومايس هو بن��اء عالقات ثنائية 

وعالقات عامة متعددة يف آس��يا واملحي��ط الهادئ وما 

وراءهام، باإلضافة إىل الحد من وترة النزاعات اإلقليمية 

مع جرانها، وكبح نزاعاتهم املحتملة إىل توطيد عالقاتهم 

العس��كرية بالواليات املتح��دة، وبصفت��ه أكرب أجنحة 

الجي��ش الصيني مرون��ة وتركيزاً، فقد أثبت األس��طول 

البحري أنه أنجح الوس��ائل للربهنة عى قوة الصني، إن 

الوجود البح��ري الصيني املكثف ع��رب محيطات العامل 

ش��هد، وما زال، عى تقّدم هذه الدبلوماسية العسكرية 

بشكل غر منظور، فالسفن املنترشة يف خليج عدن تعود 

من مهامتها البحرية إىل الصني عرب مس��ار دائري يخولها 

زيارة املوانئ املختلفة والقيام بأنش��طة تدعم العالقات 

العامة.

فبعد استكامل املهام املسندة ضد القراصنة، أرسلت 

املدمرة غوانغزهو عرب قناة الس��ويس إىل البحر األبيض 

املتوسط، لتحط رحلتها يف مرافئ مرص واليونان وإيطاليا، 

ثم زارت ميامنار واستكملت رحلتها الدبلوماسية بوقفة 

يف مرفأ س��نغافورة، أجرت خالله��ا تدريبات خاصة مع 

القوات البحرية الس��نغافورية يف الخامس من س��بتمرب 

املايض.

ويف هذا الس��ياق ال ب��د من التذكر هن��ا أن فعالية 

الجهود الدبلوماسية املذكورة ما تزال قيد االختبار، لكن 

الس��فن الصينية قد اكتس��بت بالفع��ل مرافئ صديقة 

تس��تطيع من خاللها تجدي��د مؤونتها، والدبلوماس��ية 

العس��كرية قد س��جلت نجاح��اً ملحوظاً أيض��اً حيث 

تزامن��ت لفت��ات النوايا الحس��نة مع عملي��ات متويل 

ملموسة، مثل مرفأ هامبانتوتا الرسيالني الذي استكمل 

من��ذ فرتة وجيزة بدعم مادي صيني، وس��يوفر لس��فن 

املالحة الصينية مركزاً مهاّمً إلعادة تخزين الوقود.

إّن الح��امس ال��ذي يتعاط��ى به األس��طول البحري 

الصين��ي م��ع التدريب��ات الثنائية بني الص��ني من جهة 

ودول آس��يا واملحيط اله��ادئ من جهة أخ��رى، يدعم 

التبادل العس��كري والش��فافية، ويهيئ ل��دول املنطقة 

فرصة للتعرف عى القوة العسكرية الصينية عن قرب.

إسرتاتيجية مستقبلية
ما تزال الصني تعمل بجد ونشاط لتحقيق هدفها لخلق 

ق��وة بحرية تخوض غامر البح��ر وتعمل عرب املحيطات 

املفتوحة ب��ال عراقيل، لذل��ك فإن التحدي��ات البحرية 

س��تحتل مكان��ة ذات أهمي��ة يف سياس��تها الخارجي��ة 

والدفاعي��ة يف الس��نوات العرش املقبلة ع��ى األقل، أما 

بالنسبة لركائز إس��رتاتيجية الصني البحرية الثالث، فهي 

ترم��ي إىل ف��رض ق��وة ردع إقليمية، واكتس��اب الخربة 

العملية وتوطيد التعاون الثنايئ، ومن املرجح أن توظف 

الحكوم��ة الصينية قدرته��ا البحري��ة املتنامية يف دعم 

مطالبته��ا بالجزر املتنازع عليها داخل نطاق بحر الصني 

الرشق��ي وبحر الصني الجنويب، كام يرجح أن تس��تخدم 

القدرات عينها يف أي حل عس��كري قد يطرأ عى مسألة 

تايوان.

لقد حققت إسرتاتيجية الصني البحرية نتائج ملموسة 

ع��ى الرغم من محدوديتها، وبش��كل عام فإن نش��اط 

األس��طول البح��ري الصيني قد أفصح ع��ن تنامي ثقته 

وخربته العملية يف آن معاً، وإذا ما اس��تمر منو القدرات 

البحري��ة للصني بهذا املعدل الحايل، فلرمبا تصر صاحبة 

الق��وة البحرية األعظم عى مس��توى العامل بحلول عام 

• 2020

املصادر:

 www.history.navy.mil

 In a class of their own: new corvettes take

centre stage – janes defense weekly . 

The New Navy, www. Global security.com

 Naval Operations Concept 2010 SMALL

WARS JOURNAL . 

 Britannica Encyclopedia dictionary . 

 Corvette and frigate market armada 2/2008 . 

 Stealth ships steam ahead-By Chris

 Summers BBC News Online . 

www.project-syndicate.org

    www.iiss.org

اكتسب األسطول 
البحري الصيني 

خربة واسعة 
من انتشاره، كما 

أستطاع التغلب 
على مشاكل 

لوجستية 
خمتلفة

47 |  فرباير 2012 |  العدد 481  |

File.indd   47 1/29/12   12:51 PM



صعود جنم الطاقة الشمسية بعـــــــــــــــــــد تراجع االحتياج للطاقة النووية
تطوير "شبكات ذكية" كهربائية ميكن استخدامها يف القواعد العسكرية

تراجع دور الطاقة النووية عام 2011 

نظراً لتكاليف اإلنتاج املتزايدة وتراجع 

الطلب عىل الكهرباء والذكريات األليمة 

الناتجة عن كارثة مفاعل فوكوشيام يف 

اليابان مؤخراً.

عىل الرغم من تكاليف اإلنتاج املتزايدة 

وتراجع الطلب عىل الكهرباء والذكريات 

األليمة الناتجة عن كارثة مفاعل 

فوكوشيام يف اليابان مؤخراً مثة تراجع 

ملحوظ يف الطلب عىل الطاقة النووية 

التي كان الطلب عليها قد وصل إىل 

مستويات قياسية يف العام املايض، حيث 

تراجعت الطاقة اإلنتاجـية النوويـة  من 

375.5 جيجاوات يف نهاية 2010 إىل 

366.5 جيجاوات عام 2011.

[الطاقة الشمسية مصدر ال ينضب ويعزز مفهوم الطاقة املستدامة]  
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صعود جنم الطاقة الشمسية بعـــــــــــــــــــد تراجع االحتياج للطاقة النووية
تطوير "شبكات ذكية" كهربائية ميكن استخدامها يف القواعد العسكرية

ومل يك��ن غريب��اً أن يتزامن ه��ذا الرتاجع يف 

الطاقة اإلنتاجية النووية مع تراجع االستهالك 

العاملي للطاقة النووي��ة، وقد تراجع نصيب 

الطاق��ة النووية من اس��تخدام موارد الطاقة 

الرئيس��ية التجاري��ة عىل مس��توى العامل إىل 

حوايل 5 % ع��ام 2010، ووصل هذا الرتاجع 

إىل أعىل مس��توى له )ح��وايل 6 %( يف عامي 

2001 و 2002. ومل يرتف��ع نصيب دول العامل 

م��ن الطاق��ة النووية بنس��بة تتج��اوز 1 % 

ب��ن عام��ي 2009 و 2010 إال يف أربع دول 

هي جمهورية التش��يك ورومانيا وسلوفاكيا 

واململكة املتحدة.

وجاء معظ��م الرتاجع يف الق��درة النووية 

نتيج��ة التوقف عن بناء املفاع��الت النووية 

عىل مس��توى العامل، ورغم أن بناء 16 مفاعالً 

نووي��اً جدي��داً بدأ يف ع��ام 2010، وهو أكرب 

عدد م��ن املحطات نش��هده من��ذ أكرث من 

عقدين، إال أن هذا العدد تراجع إىل محطتن 

اثنتن فقط يف ع��ام 2011، مع إقامة محطة 

واحدة يف كل من الهند وباكستان، وباإلضافة 

إىل ه��ذا الرتاجع الهائ��ل يف إقامة املحطات 

النووية ش��هدت الش��هور العرشة األوىل من 

عام 2011 إغالق 13 مفاعالً نووياً.

املخاطر عىل السالمة
يف ش��هر يناير 2011 تعرض��ت اليابان لزلزال 

بقوة 9 درجات عىل مقياس ريخرت الذي كان 

من أسوأ الكوارث الطبيعية يف التاريخ، وكان 

مفاعل فوكوش��يام دايتيش الن��ووي من أكرث 

املواقع ترضراً من الزلزال، حيث شهد املفاعل 

ترسب��اً نووياً جزئي��اً بعد يوم��ن من وقوع 

الزل��زال، ويعترب ه��ذا الحادث أس��وأ كارثة 

نووية بع��د كارثة مفاع��ل ترشنويل الرويس 

ع��ام 1986، ويبدو أن التاريخ يكرر نفس��ه 

فيام يتعلق بالكوارث النووية، األمر الذي أثار 

مخاوف عدد كبري من الدول من امليض قدماً 

يف خططها لبناء محطات نووية جديدة.

ومن الس��ابق ألوان��ه الجزم ب��أن الطاقة 

تراجع إنتاج 
الطاقة النووية 

بسبب ارتفاع 
التكلفة وتراجع 

الطلب على 
الكهرباء

أخذت اإلمارات 
بزمام املبادرة 

يف جمال الطاقة 
املتجددة 

بتنفيذها مشروع 
مدينة مصدر

[الطاقة الشمسية مصدر ال ينضب ويعزز مفهوم الطاقة املستدامة]  
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النووية ب��دأت رحلة تراجع عىل امل��دى الطويل ولكن 

اإلحصائي��ات الحالية ال تصب يف مصلحة هذه الصناعة، 

فالتكاليف العالية لتوليد الطاقة النووية وما يسببه هذا 

الن��وع من الطاقة من أخطار غري مقبولة عىل الس��المة 

العام��ة ال تعطيان مؤرشاً كافياً ع��ىل أن الطاقة النووية 

ستس��اهم يف إبطاء تغري املناخ بسبب اإلنسان، أو ميكن 

أن تطرح بديالً جذاباً لالس��تهالك املتزاي��د عىل الوقود 

األحفوري.

النمو السلبي
تشكل القدرة عىل إنتاج الطاقة النووية مفارقة صارخة 

مع زيادة شعبية الطاقة النووية عىل مستوى العامل عىل 

مدار س��نوات العقد املايض، ورغ��م وجود عوامل كثرية 

وراء هذا الرتاجع إال أن السبب الرئييس يعود إىل ارتفاع 

التكلفة وتراجع الطلب عىل الكهرباء وتدين أسعار الغاز 

الطبيعي خالل الشهور األخرية.

كام جاء الترسب النووي من مفاعل فوكوشيام الياباين 

منذ س��بعة أشهر ليزيد من حدة املشكلة. فهناك عرشة 

مفاعالت فقط من بن 54 مفاعالً نووياً يف اليابان مرتبطة 

بالشبكة حالياً، ولجأت الصن إىل تجميد خططها إلقامة 

25 مفاعالً عقب كارثة فوكوش��يام مبارشة، وأعلنت كل 

من أملانيا وس��ويرسا عزمهام عىل خفض الطاقة النووية 

يف أعقاب تلك الكارثة.

وقد وصل��ت الطاق��ة اإلنتاجي��ة الجدي��دة للطاقة 

النووي��ة لدى الص��ن والهند وإيران وباكس��تان وكوريا 

الجنوبي��ة مجتمعة إىل 5 جيجاوات من��ذ بداية 2010، 

وخالل تلك الفرتة ت��م وقف طاقة إنتاجية قدرها 11.5 

جيج��اوات تقريبا يف فرنس��ا وأملانيا والياب��ان واململكة 

املتح��دة، وبلغ��ت الطاقة اإلنتاجي��ة النووي��ة ألملانيا 

وحدها 8 جيجاوات يف ذلك العام.

ويوجد 65 مفاعالً نووياً قيد البناء عىل مستوى العامل 

حالياً منها عرشون تم بناؤها منذ أكرث من 20 عاماً. وقد 

ت��م تأجيل بناء أول محطة للطاق��ة النووية يتم إقامتها 

يف فرنس��ا منذ 15 عام��اً، تم تأجيله��ا إىل 2016، وهي 

املحطة التي ارتفع��ت تكلفتها التقديرية من 3.3 مليار 

ي��ورو )حوايل 4.4 مليار دوالر( إىل 6 مليار يورو )حوايل 

8 ملي��ار دوالر(. كام ارتفع متوس��ط العم��ر االفرتايض 

للمحطات املحالة إىل التقاعد إىل 23 عاماً عىل مس��توى 

العامل، ويف ع��ام 2009 تلقت وكال��ة اللوائح التنظيمية 

النووي��ة األمريكي��ة 26 طلباً إلقامة محط��ات نووية ال 

يوجد من بينها س��وى أربع مواق��ع لديها خطط فعلية 

إلقامة املحطات.

وتنم��و مصادر الطاقة البديل��ة مبعدل يتجاوز 70 % 

وأكرث س��نوياً، وتعترب الطاقة النووية التقنية الرئيس��ية 

الوحيدة التي تعاين منو س��الباً، ك��ام أن الطاقة النووية 

تعت��رب خطراً ع��ىل الصحة العام��ة واألم��ن، فضالً عن 

تكاليفها الباهظة.

ورغ��م أن الطاقة النووية تظل إحدى مصادر الطاقة 

املهمة بالنس��بة لكثري من الدول مثل روس��يا وفرنس��ا 

إال أن م��ن املرج��ح أن تواصل أهميته��ا رحلة الرتاجع، 

وللمحافظة عىل مس��تويات الطاق��ة النووية اإلنتاجية 

الحالي��ة يحتاج العامل إىل 18 جيج��اوات إضافية بحلول 

2015، و175 جيجاوات أخرى بحلول 2025، ويف أعقاب 

كارثة فوكوش��يام، ونظراً لوض��ع االقتصاد العاملي الهش 

من املستبعد حدوث مثل هذه الزيادة الكبرية.

الصني والواليات املتحدة حالتان استثناءيتان
تعت��رب الص��ن والواليات املتح��دة حالتن اس��تثناءيتن 

بالنسبة للكس��اد العاملي يف توليد الطاقة النووية، سواء 

من حيث عدد املحطات الت��ي يجري بناؤها أو القدرة 

اإلنتاجي��ة للمحطات. ويوجد يف الصن حالياً 27 محطة 

نووية وتعم��ل حالياً عىل إقامة محط��ات لتوليد طاقة 

إنتاجية قدرها 27 جيجاوات تقريباً. ورغم توقف الصن 

ع��ن بناء بعض محط��ات الطاقة النووي��ة عقب كارثة 

مفاعل فوكوش��يام إال أن احت��امل تخفيضها لهذا النمو 

الكبري يظل ضئيالً بس��بب س��عيها إىل تلبية احتياجاتها 

املتزاي��دة من الطاق��ة وأهدافها الطموح��ة الرامية إىل 

تقليل االعتامد عىل ثاين أكسيد الكربون.

كام مل يصدر عن الواليات املتحدة أي ش��واهد حتى 

اآلن ت��ؤرش لتخليها عن الطاقة النووية، ففي عام 2010 

وافق��ت إدارة أوبام��ا عىل ضامنات لتقدي��م 8.3 مليار 

دوالر إلقام��ة مفاعالت نووي��ة، ويف فرباير 2011 أظهر 

م��رشوع امليزانية االتحادية إضافة مبلغ 36 مليار دوالر 

لهذه االعتامدات.

الطاقة املتجددة
أفاد تقرير نرشته مجلة "ناش��ونال ديفنس" مؤخراً بأن 

وزارة الدف��اع األمريكية اس��تهدفت توف��ري 25 % من 

طاقتها م��ن مصادر الطاق��ة املتجددة بحل��ول 2020، 

وتش��ري توقع��ات املحلل��ن إىل تزاي��د حاج��ة القواعد 

العس��كرية ملصادر طاقة مأمونة ميك��ن االعتامد عليها، 

وق��د بدأت كربي��ات الرشكات امل��وردة ل��وزارة الدفاع 

بالفعل يف االس��تجابة للحاجة إىل تكنولوجيا نظيفة عن 

طريق تطوير "شبكات ذكية" كهربائية ميكن استخدامها 

يف القواعد العسكرية.

مدينة مصدر
أخذت دول��ة اإلمارات بزمام املب��ادرة يف مجال الطاقة 

املتج��ددة بتنفيذه��ا م��رشوع Masdar Power الذي 

يط��رح الرؤية املس��تقبلية للقي��ادة الرش��يدة يف دولة 

اإلمارات، ويعترب املرشوع واحداً من بن خمسة مشاريع 

لخطة الطاقة النظيفة يف أبوظبي.

ويهدف مرشوع مصدر إىل بناء وتش��غيل مش��اريع 

الطاقة املتجددة عىل نطاق واس��ع، وهي املشاريع التي 

س��تمكن أبوظبي، عاصمة دولة اإلم��ارات، من تحقيق 

طاق��ة إنتاجية متثل 7 % من الطاقة اإلنتاجية اإلجاملية 

م��ن مص��ادر الطاقة النظيف��ة بحلول ع��ام 2020، من 

أبرز املش��اريع التي تنفذها "مص��در" محطتي الطاقة 

"ش��مس1-" و "ن��ور1-" ومزرع��ة "بني ي��اس" لتوليد 

[مدينة Prypiat األوكرانية التي هجرها سكانها عقب كارثة مفاعل ترشنوبل]  [محطةTsuruga للطاقة الشمسية يف اليابان]

50

استراتيجيات

|  العدد 481  |  فرباير 2012  |

Al Quwa Al Radi3a.indd   50 1/29/12   12:23 PM



الطاقة باس��تخدام الرياح، عالوة عىل مرشوعات عاملية 

  London Array, Torresol Energy’s أخ��رى مث��ل

Gemasolar, Valle 1 ومحطت��ي Valle 1& 2 للطاقة 

الشمس��ية يف إسبانيا ومزرعة الرياح يف سيشل، وتهدف 

"مص��در" إىل تحقيق قصب الس��بق يف مج��ال الطاقة 

الشمس��ية املركزة solar PV ومحط��ات الطاقة الربية 

والبحرية لتوليد الطاقة من الرياح.

وتعمل "مصدر" حالياً عىل إقامة محطة "ش��مس 1" 

بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميجاوات التي تعترب من أكرب 

محطات توليد الطاقة الشمسية املركزة يف العامل، واألكرب 

ع��ىل اإلط��الق يف منطقة الرشق األوس��ط، وقد دخلت 

املحطة، التي تعترب واحدة من بن خمس��ة مشاريع يف 

اإلمارات مس��جلة لدى برنامج "آلية التطوير النظيف"  

CDM التابع لألم��م املتحدة، دخلت عامها الثالث من 

التشغيل هذا الشهر، ومنذ بدء التشغيل وفرت املحطة 

24.000 طناً من انبعاثات ثاين أكس��يد الكربون، أي ما 

يعادل االستغناء عن 3300 سيارة يف أبوظبي.

طاقة شمسية نظيفة ال تنضب
أف��ادت الوكال��ة الدولية للطاق��ة الذرية ب��أن الطاقة 

الشمس��ية قادرة ع��ىل تقديم إس��هامات كبرية يف حل 

بعض من أكرث املشاكل امللحة التي يعانيها العامل اليوم.

إن تطوي��ر التقنيات الخاصة بإنتاج طاقة شمس��ية 

رخيص��ة ال تنض��ب س��يعود بفوائد جمة ع��ىل املدى 

الطوي��ل، حيث س��يزيد قدرة الدول ع��ىل تحقيق أمن 

الطاقة ع��ن طريق االعتامد عىل مص��در ال ينضب وال 

حاجة إىل اس��ترياده من الخارج، وسيعزز مفهوم الطاقة 

املس��تدامة، وس��يقلل التلوث ويقلل التكاليف املرتتبة 

عىل تقليل تغري املناخ، وسيقلل أسعار الوقود األحفوري 

عن معدالتها الحالية. وتتميز هذه املميزات بأنها عاملية 

الطابع. كام يج��ب اعتبار التكالي��ف اإلضافية الخاصة 

مبمي��زات نرش ه��ذه التقنية نوعاً من االس��تثامر الذي 

يجب توخي الحصافة عند إنفاقه، مع الحرص عىل نرشه 

عىل نطاق واسع.

ويف ع��ام 2011 ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أن التقني��ات الخاص��ة بالطاقة الشمس��ية مثل األلواح 

الضوئية وس��خانات املياه الشمس��ية ومحطات الطاقة 

التي تس��تخدم املراي��ا ميكن أن تلبي ثل��ث احتياجات 

الع��امل م��ن الطاقة م��ع حل��ول ع��ام 2060 إذا أعلن 

رجال السياس��ة التزامهم بتقليل العوامل املؤدية لتغري 

املناخ. فالطاقة الشمس��ية قادرة عىل لعب دور رئييس 

يف اس��تغناء االقتصاد العاملي ع��ن املنتجات الكربونية، 

باإلضافة إىل تحس��ن س��بل اس��تهالك الطاقة وتعظيم 

تكلف��ة الغازات املنبعثة من البيوت املحمية )الصوب(. 

وذكرت الوكالة أن "قوة الطاقة الشمسية تكمن يف متيز 

تطبيقاتها بالتنوع واملرونة الشديدين"•

املصادر والصور:

www.worldwatch.org

 www.masdar.ae

www.wikipedia.org

النانوتكنولوجي

تج��ري البحوث حالي��اً يف مج��ال النانوتكنولوجي 

القادرة عىل التقاط حزمة أكرب من أش��عة الشمس 

الس��اقطة عىل الخلية. ويؤدي س��طح الخلية الذي 

يعتمد ع��ىل تقنية النانوتكنولوجي إىل تقليل كمية 

الضوء املنعكس منها، األم��ر الذي يؤدي بالرضورة 

إىل احتجاز ضوء أكرب، ومن ثم الحصول عىل نس��بة 

أكرب من الفوتونات التي ميكن تحويلها إىل كهرباء.

[منظر عام لوحدات الطاقة الشمسية مبدينة مصدر]

»حمطة 
شمس1« من 

أكرب حمطات 
توليد الطاقة 

الشمسية 
على اإلطالق يف 
منطقة الشرق 

األوسط

الطاقة الشمسية 
قادرة على لعب 

دور رئيسي 
يف استغناء 

االقتصاد العاملي 
عن املنتجات 

الكربونية

توزيع الطاقة الشمسية على مستوى العالم

أفريقيا

آسيا

أسرتاليا

أوروبا

األمريكتان

رواندا

الصن والهند واليابان وإرسائيل وجنوب آسيا وكوريا الجنوبية

أسرتاليا

بلجيكا، اليونان، إيطاليا، أملانيا، الربتغال، اسبانيا، اململكة 

املتحدة

الواليات املتحدة وكندا واملكسيك
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األمــــن الوطـــــني..قـــراءة يف املفـــــــــــــــــهوم ورؤية للتعليم
اجلانبان العسكري والسياسي وجهان لعملة واحدة هي األمن الوطني

يتسع مفهوم األمن الوطني  

National Security

يف الدراسات السياسية 

واالسرتاتيجيات األمنية 

األحدث، ليشمل خمسة 

مكونات أساسية غري 

منفصلة، وإمنا هي متصلة 

أشد االتصال، وهي األمن 

العسكري، واألمن السيايس، 

واألمن االقتصادي، واألمن 

البيئي، وأمن الطاقة واملوارد 

الطبيعية.

إعداد: 
بروفيسور جميل عبد 
اجمليد

ويرج��ع مفهوم األم��ن الوطني بوصفه إطاراً فلس��فياً 

يُعنى ب� )حفظ س��يادة الدولة( إىل نشأة مفهوم الدولة 

القومية Nation State يف أوروبا خالل القرنني السادس 

عرش والسابع عرش، وما أرسته معاهدة صلح ويستفاليا 

ع��ام 1648 من نظام جديد يف أوروبا الوس��طى، مبني 

عىل مبدأ )س��يادة الدولة( مبا يحميها من أطامع الدول 

األخرى. أما استخدام )األمن الوطني( بوصفه مصطلحاً 

سياسياً عسكرياً، فقد شاع يف الواليات املتحدة األمريكية 

وغريها من دول العامل يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية 

الثانية، وقد تباينت مفاهيمه ضيقاً واتس��اعاً حس��ب 

معطيات الواقع ومتغريات العرص. وميكن تصنيف أبرز 

املفاهيم الش��ائعة لألمن الوطني يف منظورين أساسيني 

عسكري واقتصادي.

منظور عسكري
وه��و ي��رى األم��ن الوطن��ي يف )التحرر م��ن التهديد 

العسكرى واإلكراه الس��يايس(، ويدخل يف هذا املنظور 

العدي��د م��ن التعريف��ات واملفاهيم، أبرزه��ا وأقدمها 

تعري��ف وال��ر ليبامن: "تك��ون الدولة آمن��ة عندما ال 

تضطر إىل التضحية مبصالحها املرشوعة لتجنب الحرب. 

وإذا ما واجهت تحديات، فإنها تكون قادرة عىل حامية 

تلك املصالح بالحرب". فالتعريف يأيت من منظور حريب 

بحت؛ حي��ث يقرن األمن الوطني بالحرب: القدرة عىل 

تجنبها / القدرة عىل ش��نها حامي��ًة للمصالح الوطنية. 

ويقرب كثريًا من هذا املنظور تعريف هارولد: "املعنى 

املمي��ز لألم��ن الوطني يعن��ى التحرر م��ن اإلمالءات 

الخارجي��ة"؛ فالتعريف مييز األمن الوطني بالقدرة عىل 

مواجهة اإلك��راه الخارجي، الذى غالباً ما يكون ناتجاً – 

وفق هذا املنظور – عن الهزمية العس��كرية أو الضعف 

العس��كري. إن األمن الوطني – وفق املنظور العسكري 

– إمن��ا يركز يف ركائز بعينها م��ن قبيل إعداد الجيوش، 

وتكوين أجهزة االس��تخبارات، والصناعات العس��كرية، 

وسباق التسلح، وباختصار فإن األولوية للبندقية.

وقد أدركت الواليات املتح��دة األمريكية أنه مل يعد 

ممكن�ً��ا التعامل مع املس��ائل العس��كرية يف فراغ، أو 

بوصف تلك املسائل كينونة مستقلة بذاتها، وإمنا يجب 

التعامل معها يف إطار ارتباطها الوثيق باعتبارات سياسية 

واقتصادية، س��واء عىل املس��توى الداخيل أو الخارجي، 

ويعك��س مفهوم )األم��ن الوطن��ي( يف االس��راتيجية 

العسكرية األمريكية جانبًا كبريًا من هذا اإلدراك؛ حيث 
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األمــــن الوطـــــني..قـــراءة يف املفـــــــــــــــــهوم ورؤية للتعليم
اجلانبان العسكري والسياسي وجهان لعملة واحدة هي األمن الوطني

األمن معناه 
التنمية وليس 

املعدات 
العسكرية

أورد معجم أكسفورد التعريف التايل:

األم��ن الوطن��ي: مصطلح ش��امل يتضمن كالً 

من الدفاع الوطني والعالقات الخارجية للواليات 

املتحدة. األمن الوطن��ي حالة ناتجة – عىل وجه 

التحديد –عن:

- تف��وق عس��كري أو دفاع��ي ع��ىل أي دولة أو 

مجموعة دول أجنبية.

- األفضلية إلنشاء عالقات خارجية مع أمريكا.

- أو وض��ع دفاع��ي ق��ادر عىل التص��دي بنجاح 

ألي عم��ل عدواين أو تخريبي، س��واء كان من 

الداخل أو الخارج، وسواء كان ظاهراً أو رسياً.

- واضح من املفهوم ربطه بني الجانبني العسكري 

والسيايس إىل حد عدهام وجهني لعملة واحدة 

)األمن الوطني(.

منظور اقتصادي
إن القوة العس��كرية تعتمد – ضمن ما تعتمد – 

ع��ىل االقتصاد، ويبدو ذلك جلياً بقوة يف النفقات 

الطائلة ع��ىل التس��ليح والصناعات العس��كرية 

واألبحاث والتج��ارب املوجهة لخدم��ة األغراض 

العس��كرية، فاالقتص��اد ركيزة لألمن العس��كري 

واألم��ن الوطن��ي بصف��ة عامة؛ حيث يتش��ابك 

االقتصاد مع مختلف مناح��ي الدولة ويؤثر فيها 

إيجاب��اً وس��لباً، وقد أثبتت األحداث أن الس��الح 

مل مين��ع اإلخ��الل باألم��ن، فع��ىل س��بيل املثال، 

أرج��ع روبرت ماكن��امرا )وزير الدف��اع األمرييك 

واالضطراب��ات  العن��ف  ظاه��رة   )1968:1961

الداخلية يف النصف الجنويب من الكرة األرضية إىل 

الفقر وضعف البني��ة االقتصادية؛ لذا رأى األمن 

يف التنمي��ة، يقول: "ويف أي مجتم��ع مير مبرحلة 

التح��ول إىل مجتمع ع��رصي، فإن األم��ن معناه 

التنمية. واألم��ن ليس هو املعدات العس��كرية،  ]www.csbsju.edu :ال سبيل لألمن الوطني ما مل يُعن بالتعليم يف فلسفته ونظامه ومناهجه / املصدر[
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وإن كان يتضمن املعدات العس��كرية، واألمن ليس هو 

القوة العس��كرية، وإن كان قد يش��ملها، إن األمن هو 

التنمية، وبدون تنمي��ة ال ميكن أن يوجد أمن" إزاء كل 

هذا، ظهر الحديث عن األمن االقتصادي بوصفه إحدى 

مرتك��زات األمن الوطني. ويعن��ي )األمن االقتصادي( - 

حسب تعريف كروز وناي: "غياب التهديدات بالحرمان 

الشديد من الرفاهية االقتصادية"، وتتمحور قضايا األمن 

االقتص��ادي حول السياس��ات املالمئة لتطوي��ر اقتصاد 

الدولة، والتعام��ل مع النظام املع��ارص املعقد للتجارة 

الدويل؛ حيث االتفاقيات متعددة الجنسيات، واالعتامد 

املتب��ادل، وتوفري امل��وارد الطبيعية، وق��د اتخذ خطاب 

ب��اراك أوبام��ا ع��ام 2010 االقتصاد يف نطاق��ه الدويل 

املع��ارص مرتكزاً من مرتكزات األم��ن الوطني األمرييك: 

"اقتص��اد أمرييك خالق متنام��ي يف ظل نظام اقتصادي 

عاملي منفتح يعزز الفرص والرخاء".

أعتق��د أن االهت��امم باألمن االقتص��ادي كان البوابة 

الرئيسية لتوس��يع مرتكزات األمن الوطني، فمن األمن 

االقتص��ادي كان االهت��امم ب��� )أم��ن الطاق��ة واملوارد 

الطبيعي��ة( و)األم��ن البيئ��ي(. ذل��ك أننا ل��و عدنا إىل 

تعريف األمن االقتص��ادي" غياب التهديدات بالحرمان 

الش��ديد م��ن الرفاهي��ة االقتصادي��ة"، وأخذنا يف رصد 

املهددات املادية املبارشة للرفاهية االقتصادية أو األمن 

االقتص��ادي؛ لوجدناها متعددة متنوع��ة، أبرزها ثالثة: 

الغزو العس��كري، ون��درة املوارد الطبيعية، واملش��اكل 

البيئية.

فالدول��ة الغازية – تاريخياً – تنه��ب ثروات الدولة 

املحتلَّة؛ م��ن ثم فالعالقة بني األمن العس��كرى واألمن 

االقتصادى عالقة جدلية؛ فمثلام تحتاج القوة العسكرية 

إىل القوة االقتصادية، تحتاج القوة االقتصادية إىل القوة 

العس��كرية. وتش��كل ندرة املوارد الطبيعي��ة من مياه 

ونف��ط ومعادن..إلخ عامل إفقار اقتص��ادي، بل عامل 

Geo- رصاع وحروب. ووفق نظرية الجغرافيا السياسية

political، ف��إن املوق��ع وامل��وارد الطبيعية "يش��كالن 

الس��بب الرئييس )الحقيقي( ملعظ��م الحروب؛ ويفرس 

ذلك الرصاعات املس��تمرة عىل مدى ق��رون يف مناطق 

مح��دودة دامئ��اً: وس��ط أوروب��ا، رشق البح��ر األبيض 

املتوسط، ش��امل الخليج". وقد كان الس��تخدام العرب 

]www.rogerogreen.com :االقتصاد ركيزة لألمن العسكري واألمن الوطني/ املصدر[

تعريفات

تعكس بعض التعريفات اتساع مجاالت األمن الوطني 
ومرتكزات��ه، ومنها تعريف هارولد براون )وزير الدفاع 
األمري��ي -1977 1981(: »األم��ن الوطني هو القدرة 
عىل الحف��اظ عىل س��امة وح��دة الب��اد وحدودها، 
والحف��اظ ع��ىل عاقاته��ا االقتصادية مع بقي��ة العامل 
ب��روط معقولة، والحفاظ عىل طبيعتها ومؤسس��اتها 
وحكمه��ا م��ن التمزي��ق الخارج��ي، والس��يطرة عىل 
حدوده��ا« فقد تضمن التعري��ف - تقريباً - املرتكزات 

الخمس األساسية لألمن الوطني.

س��الح النفط يف حرب أكتوبر 1973 أثر بالغ يف التنبيه 

إىل أهمية تأمني املوارد الطبيعية والحفاظ عىل معدالت 

تدفقها يف رشايني االقتصاد العاملي. وإزاء هذه األهمية 

القصوى للموارد الطبيعية، اتس��ع مجال األمن الوطني 

ليشمل )أمن الطاقة واملوارد الطبيعية(.

ويتمث��ل ثال��ث امله��ددات املادية املب��ارشة لألمن 

االقتصادي يف املش��اكل البيئية، مثل الجفاف والتصحر 

واألعاص��ري وال��زالزل والرباك��ني وغريها م��ن الكوارث 

الطبيعية. ومثة مش��اكل بيئية عاملية مث��ل تغري املناخ 

نتيج��ة ظاه��رة االحتباس الح��راري، وفق��دان التنوع 

البيولوج��ي. وكثرياً م��ا خلّفت الحروب مش��اكل بيئية 

نتيجة الحرق والتدمري، كام أن كثريًا ما تسببت املشاكل 

البيئية يف نش��وء توترات ورصاعات "بس��بب النزاعات 

ح��ول ن��درة املياه يف ال��رشق األوس��ط، أو الهجرة غري 

الرشعية إىل الواليات املتحدة بس��بب فشل الزراعة يف 

املكس��يك، وكانت اإلبادة الجامعي��ة يف رواند ناتجة - 

بشكل جزيئ أو غري مبارش – عن زيادة السكان وتضاؤل 

توفر األرايض الزراعية".

األمن الثقايف
إذا تأملن��ا مفه��وم األمن الوطني الذى يتس��ع لخمس 

مرتك��زات، نلحظ أن��ه ينظر إىل التهديد – س��واء كان 

خارجي��اً أو داخلياً – عىل أنه تهديد عس��كري بالدرجة 

األوىل. ويف إط��ار ه��ذه النظرة، يب��دو االهتامم باألمن 

االقتصادي واألمن البيئي وأمن الطاقة واملوارد الطبيعية 

وكأنه يأيت لخدمة األمن العسكري، فاملفهوم إذن – عىل 

اتس��اعه - مل يخرج عن العباءة العسكرية، ويؤكد ذلك 

التدابري املتخذة لضامن األمن الوطني، فهي:

- اس��تخدام الدبلوماس��ية لحش��د الحلف��اء وعزل 

التهديدات.

- توجيه القوة االقتصادية لتيسري التعاون أو فرضه.

- الحفاظ عىل فعالية القوات املسلحة.

- تنفيذ الدف��اع املدين وإج��راءات التأهب لحاالت 

الطوارئ )مبا يف ذلك ترشيعات مكافحة اإلرهاب(.

- ضامن مرونة وجاهزية البنية التحتية الحساسة.

- اس��تخدام أجهزة االس��تخبارات لكش��ف وتفادى 

التهديدات والتجسس وحامية املعلومات الرسية.

فه��ذه التدابري ه��ي يف مجملها عس��كرية، يدعمها 

االقتص��اد والعمل الدبلوم��ايس أو العالق��ات الدولية، 

كام أن الجه��ات املن`وط بها إجراء ه��ذه التدابري، أو 

– باألحرى – الجه��ات املنوط بها الدفاع الوطني، تكاد 

تنح��رص يف وزاريت الدفاع والداخلي��ة والهيئات التابعة 

لهام واملتصلة بهام اتصاالً مبارشاً.

إن املفه��وم - وهو صناعة أمريكي��ة بامتياز - أغفل 

)األمن الثق��ايف( بوصف��ه مرتكزاً من مرتك��زات األمن 

الوطن��ي؛ وقد يرجع ذلك إىل غياب التهديد الثقايف ضد 

الواليات املتحدة األمريكية، لكن التهديد قائم بقوة ضد 

الدول النامية. إن التهديد الثقايف أو ما يعرف ب� )الغزو 

الثقايف( ال يقل خطورة - إن مل يكن أش��د - عن التهديد 

العس��كري، وأعن��ي بالثقافة هنا الثقاف��ة يف مفهومها 

الواسع الشامل كام حددها روبرت بريستد: "إن الثقافة 

هي ذلك ال��كل املركب الذي يتألف م��ن كل ما نفكر 
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فيه، أو نق��وم بعمله، أو منتلكه كأعض��اء يف مجتمع". 

فالثقاف��ة متتد من أعقد الظواهر كالفنون إىل أبس��طها 

كترسيحة الش��عر. إن التهديد العسكري إذا حدث فهو 

أمر واضح جيل، يدركه املس��تهَدف من ثم يس��تعد له. 

أما التهدي��د الثقايف فهو أمر غامض خفي، قد ال يدركه 

املس��تهَدف من ثم ال يستعد له؛ وهنا تكمن الخطورة. 

إن الغزو الثقايف يتخذ آليات متعددة متنوعة، أخطرها 

تل��ك اآللي��ات أو األس��لحة الناعمة الفتاك��ة كاألغنية 

والدراما التليفزيونية والسينامئية؛ فهي لها فعل السحر 

يف تش��كيل األفكار واملعتقدات وغرس أمناط س��لوكية 

بعينه��ا، وهي أس��لحة تعمل لي��ل نه��ار يف قلب كل 

بيت؛ حيث الع��رص عرص الفضائيات واإلنرنت. والعامل 

العريب واقع – بال ش��ك– يف قل��ب املرمى، مرمى الغزو 

الثقايف،  فام أحوجه إىل اتخاذ )األمن الثقايف( مرتكزًا من 

مرتكزات األمن الوطني.

التعليم
إن اإلنس��ان هو املن��وط به تحقيق األم��ن الوطني يف 

مرتكزاته الس��ت، وال س��بيل لتحقيق ذلك م��ا مل يُعد 

اإلنس��ان إع��داداً تعليمي��اً جيداً، ينمي عقله ويوس��ع 

مداركه، ويُكس��به مهارات التفكري من ربط واس��تنتاج 

وتفس��ري وتحليل وتخطيط. فالتعليم – عىل هذا النحو 

– هو املدخل األس��ايس لألمن الوطني، أو – لنقل – هو 

القاع��دة التي ينبني عليها األم��ن الوطني يف مرتكزاته 

الس��ت. لقد أعجبن��ي روبرت ماكنامرا يف رؤيته لس��د 

الفج��وة الصناعية التكنولوجية، الت��ي كانت قامئة بني 

ال سبيل لتحقيق 
األمن الوطني 

دون إعداد 
اإلنسان إعدادًا 

تعليميًا جيدًا

ال��دول األوروبية والواليات املتحدة يف س��تينات القرن 

املايض؛ لقد رأى الحل يف املنبع )التعليم( فحسب، يقول 

ماكنامرا: "فكيف إذن ميكن س��د الثغرة التكنولوجية؟ 

إن��ه ميكن س��دها يف النهاي��ة عند منبعه��ا فقط وهو 

التعلي��م. ولكن ليك أش��ري إىل أن التق��دم التكنولوجي 

برشطيه األساس��يني وهام املعلوم��ات العامة العريضة، 

والق��درة اإلداري��ة العرصية، ال ميك��ن أن يتحقق دون 

تحسني األس��اس كله. وهذا األساس هو التعليم بكامل 

مراحله، وال س��بيل لألمن الوطني يف العامل العريب ما مل 

يُعن بالتعليم يف فلس��فته ونظامه ومناهجه وأس��اليبه 

وأدواته والقامئني عليه.

الدراسة اإلسرتاتيجية األمنية
إذا أنش��ئت – يف عاملنا العريب – كلية للدراسات العليا 

يف مج��ال )إس��راتيجية األمن الوطني(، فإنه س��يكون 

حدث��اً مهامً ميكن أن يكون حدث���اً تاريخياً، إذا نجحت 

مثل ه��ذه الكلية يف أداء رس��التها، التي ميكن إيجازها 

– حس��بام أتصوره��ا – يف خمس كل��امت )إعداد قادة 

اس��راتيجيني لألمن الوطني(. وم��ن التخصص العلمي 

للكلية ورس��التها؛ يكون املبدأ الحاك��م )الوطن( الذي 

يحدد للكلي��ة أولوياتها وتوجهاتها، ويخصص لربنامجها 

التعليمي قضاياه وموضوعاته. توضيح ذلك أنه حسب 

الوطن )قضاياه، إمكاناته وطاقاته، احتياجاته الحقيقية، 

خصوصيته السياس��ية والجغرافية واالجتامعية ... إلخ(؛ 

تتحدد مجاالت األمن الوطني )عسكري، سيايس...إلخ( 

تك��ون لها األولوية، وكذل��ك القضايا واملوضوعات التي 

يركز عليها الربنامج التعليمي، وحسب املجاالت األمنية 

تتح��دد - كذل��ك - التخصص��ات العلمي��ة والوظيفية 

للط��الب املطلوب التحاقه��م بالربنامج. الحق أن األخذ 

بهذا املبدأ، إمنا هو ترجمة عملية علمية لطبيعة الحقل 

املعريف الذي تنتمي إليه الدراس��ات اإلسراتيجية، وهو 

حقل )العل��وم االجتامعية( التي تتس��م بطابع املرونة 

والنس��بية؛ حيث تختلف القضايا واألولويات واملنظور 

م��ن مجتم��ع آلخر. وينبهن��ا هذا إىل خطورة اس��ترياد 

املقررات الدراسية؛ حيث أنها تكون معّدة يف ضوء واقع 

املجتمع ال��ذى أعدها؛ فقضية مث��ل )األمن الصناعي( 

تربز بقوة يف املقررات الدراس��ية للمجتمعات الصناعية 

مث��ل أمريكا وأملانيا، كام أن منظور املعالجة يف القضية 

نفسها قد يختلف بني الدولتني. وقضية أخرى مثل )أمن 

الطاقة النفطية( يختل��ف منظور معالجتها بالطبع بني 

الدول الخليجية والدول الغربية. من ثم يجب أخذ هذا 

بع��ني االعتبار ما مل يكن املقرر يتناول مس��ائل وقضايا 

عامة، مثل املنظامت الدولية والقانون الدويل اإلنساين.

إن الربنامج التعليمي لدرجة املاجستري يف إسراتيجية 

األم��ن الوطني، ينبغي أن ميّك��ن خّريجيه من املعارف 

واملهارات التى تجعلهم قادرين عىل:

تحديد مصادر التهديد ودرجته.

تجني��د اإلمكان��ات املتاح��ة وتطويره��ا ملواجه��ة 

التهديدات.

تحليل قضاي��ا املجتمع ومقدرات الوطن من منظور 

األمن الوطني.

التخطيط االسراتيجي ألمن الوطن يف حالتي الحرب 

والسالم.

تقديم االستشارات العلمية األمنية لصانعي القرار.

إج��راء البحوث والدراس��ات يف مجال اإلس��راتيجية 

األمنية.

يف ض��وء كل ما س��بق، تحدد املس��اقات وأهدافها، 

واملوضوعات واألنش��طة البحثية، وأس��اليب التدريس؛ 

حت��ى ي��أيت الربنام��ج يف منظوم��ة تعليمية متناس��قة 

متامس��كة. وأتصور هنا هيكالً عاًما للربنامج عىل النحو 

التايل:

مساقات الربنامج
تبدأ مس��اقات الربنامج ب� )التفكري العلمي( وتنتهي 
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ب��� )مرشوع التخرج(، ذل��ك أن النجاح يف إنجاز أي من 

املخرجات التعليمية الست الس��ابقة، إمنا يتوقف عىل 

قدر ما يكتس��ب الدارس من التفك��ري العلمي، وأقصد 

ب��ه ما أوضح��ه الدكتور ف��ؤاد زكريا: "ذل��ك النوع من 

التفك��ري املنظم، الذي ميكن أن نس��تخدمه يف ش��ؤون 

حياتنا اليومية، أو يف النش��اط ال��ذي نبذله حني منارس 

أعاملنا املهني��ة املعتادة، أو يف عالقتن��ا مع الناس ومع 

العامل املحيط بنا. وكل ما يشرط يف هذا التفكري هو أن 

يكون منظامً، وأن ينبنى عىل مجموعة من املبائ العامة 

الت��ي نطبقها يف كل لحظة دون أن نش��عر بها ش��عوًرا 

واعيً��ا"؛ أي يصبح التفكري العلم��ي املنظم جزءاً يف بنية 

العقل ومنط�اً سلوكيًا معتاًدا، وسبيل ذلك اتباع املنهجية 

العلمي��ة Methodology، وما أح��وج الطالب العرىب 

إىل اكتس��اب مه��ارات التفكري العلمي. ت��أيت بعد ذلك 

مجموعة من املس��اقات يف إس��راتيجية األمن الوطني، 

ميكن تقس��يمها إىل مجموعتني: )مساقات املسار العام( 

يدرس��ها جميع الطالب، و)مس��اقات املس��ار الخاص( 

تنبن��ى عىل أس��اس املج��ال الوظيفي للط��الب؛ حيث 

يتشعبون حس��ب مجاالت عملهم؛ ليدرسوا موضوعات 

وقضايا تتص��ل اتصاالً مبارًشا مبجال عملهم، الذي ميكن 

تقسيمه إىل ثالثة مجاالت أساسية:

1.املجال العس��كري:  وزارتا الدفاع والداخلية واألجهزة 

التابعة لهام.

2. املجال االقتصادي: وزارات االقتصاد، املالية، التجارة، 

الصناعة، الزراعة.

الربي��ة  الخارجي��ة،  وزارات  االجتامع��ي:  املج��ال   .3

والتعليم، اإلسكان، اإلعالم، الثقافة.. إلخ.

وينجز الطالب )بش��كل ف��ردى أو جامعي( مرشوع 

التخ��رج يف ختام الربنامج، يطبق��ون فيه ما تعلموا من 

معارف وما اكتس��بوه من مهارات يف مس��ألة أو قضية 

تخت��ص مبج��ال عملهم. وهن��ا تتوثق الصل��ة أكرث بني 

الربنامج التعليمي وقضايا املجتمع. ومثل هذه املشاريع 

قد تكون نواة لرسائلهم العلمية للحصول عىل الدكتوراه، 

وتدور تلك الرس��ائل يف إطار عام أو قضية كربى عنوانها 

العريض )قضايا املجتم��ع واألمن الوطني(، ترصد بدقة 

وتحلل مبنهجية علمية قضايا املجتمع ومقدرات الوطن 

يف عالقتها باألم��ن الوطني. س��يصبح خّريجو الكلية – 

حينئذ – قادة يف مختلف وزارات الدولة، يحددون - مبا 

مكونات األمن الوطني

امتلك��وا من أدوات علمية ومه��ارات فكرية – مصادر 

التهدي��د ودرجته، ويحس��نون تجنيد كاف��ة اإلمكانات 

والطاقات وتطويره��ا؛ ملواجهة التهديدات القامئة منها 

واملحتملة، ويرسمون السياسات األمنية ويرشفون عىل 

تنفيذها. ولك أن تقدر األثر العظيم ملثل هذه األعامل، 

عىل يد قادة اسراتيجيني أكفاء يف كل وزارة من وزارات 

الدولة ؛ ستكون – بال شك – نهضة للمجتمع بأرسه •

املصادر:

روبرت  ماكنامرا: جوهر األمن، ترجمة يونس 

شاهني، الهيئة املرصية العامة للكتاب 1970.

كتاب )نظرية الثقافة( ترجمة د. عيل سيد الصاوى، 

عامل املعرفة، الكويت 1997.

د. فؤاد زكريا: التفكري العلمى، دار مرص للطباعة، 

القاهرة.

موسوعة ويكبيديا.

www.gale.cengage.com  

www.oxfordreference.com  

www.moqatel.com  

التهديد الثقايف 
)الغزو الثقايف( ال 
يقل خطورة عن 
التهديد العسكري

األمن العسكري

األمن السيايس

األمن االقتصادي

األمن البيئي

أمن الطاقة واملوارد الطبيعية

األمن الثقايف
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بقلم:
 د.موزه العبار
كاتبة إماراتية
moza@bmig.aw

العلوم االجتماعية 
العسكرية

تعت��رب العلوم االجتامعية العس��كرية حزم م��ن العلوم التي تعنى بدراس��ة الحياة العس��كرية بجميع 

تجلياتها..وي��درك الق��ارئ أن عوام��ل عديدة لعب��ت دوراً هاماً أدى إىل اهتامم بعض العلامء بدراس��ة 

املجتمع العس��كري للتعرف عىل خصائصه البنيوية، س��يام وأن املجتمع العس��كري يعد مجتمعاً مغلقاً 

تحكمه وتتحكم فيه قواعد الضبط العسكري عىل عكس املجتمع املدين الذي تسيطر عىل سلوك أفراده 

الضوابط االجتامعية..كالقيم، والعادات، والتقاليد املوروثة.

ومن ثم مل يكن لس��نوات طويلة مس��موحاً للعلامء املدنيني القرب أكرث مام يجب للتعرف عىل البناء 

االجتامعي للمجتمع العسكري من أجل دراسته، وبقي الوضع عىل ما هو عليه عقوداً طويلة حتى نشبت 

الحرب العاملية األوىل عام 1914، فألقت تداعياتها بظالل كثيفة يف أنحاء عديدة من دول العامل، بس��بب 

تع��دد الدول األوروبية التي دخلت معرك الحرب، ويف أقل من ثالث عقود تش��ابكت وتعارضت مصالح 

الدول األوروبية بسبب الرصاع عىل موارد الدول النامية.

ويف مطلع األربعينات ويف األرض األملانية اشتعلت الرشارة األوىل للحرب العاملية الثانية، واستطاعت 

أع��داد من املراس��لني الصحفيني تغطية أخبار الحرب، والتعريف بحج��م الدمار والخراب الذي أحدثته 

فضالً عىل األرضار والعديد من املشكالت التي الزمت الجنود بسبب القصف املتكرر للقنابل والصواريخ 

التي تس��اقطت كاملطر فوق رؤوس الجنود وس��كان املدن، وأمام تداعيات نزيف الحرب س��قط آالف 

الجنود رصعى اضطرابات وتش��نجات وعلل نفسية، وقف أمامها األطباء يف حرية، فام كان من القيادات 

إال طلب املس��اعدة من أطباء نفس��يني للتدخ��ل الرسيع، فانفت��ح الباب للبداي��ات األوىل لعلم النفس 

العسكري، ومن جهة أخرى استعان الصليب األحمر بعدد من علامء االجتامع للمساعدة يف إيجاد حلول 

رسيعة آلالف األرس التي ترشذمت بفقدانها الزوج وبعض األبناء واألقارب، وهكذا دخل علم االجتامع 

امليدان العس��كري أيضاً، يف محاولة لرتق النس��يج االجتامعي الذي تهتك بسبب حرب مل تبقي ومل تذر، 

ومبرور الوقت نشطت يف القرن املايض العديد من مراكز البحث العلمي، كام ظهرت دوريات متخصصة 

تعنى باإلسراتيجيات وإرساء منهجية للعلوم االجتامعية العسكرية، ونعني بها علم االجتامع العسكري 

والخدمة االجتامعية العس��كرية، وعلم النفس العس��كري، وقد ساعدت البدايات األوىل لهذه العلوم يف 

جمع شتات املفقودين واألرسى واملفقودين، بل ودراسة ظاهرة الحرب وأساليب اختيار الجنود الجدد، 

ومبس��اعدة فرق من األخصائيني االجتامعيني تم إجراء بحوث لدراس��ة حاالت ضحايا الحرب، حيث تم 

حشد آالف املتطوعني للمساعدة يف البحث عن األرسى واملفقودين، وللتعرف مع ذوى املفقودين عىل 

الجثامني التي تفحمت أو تحللت أو تشوهت.

ويف مراحل الحقة اهتم عدد من الباحثني  بدراس��ة املش��كالت ذات العالقة بالقوات املسلحة، مثال 

دور التوجيه املعنوي يف رفع الكفاءة القتالية والروح املعنوية، وسبل اختيار املتقدمني لاللتحاق بالقوات 

املس��لحة والعالقات العس��كرية املدنية، لقد استطاع علم النفس العس��كري يف سنوات قليلة الحقة أن 

يفتح آفاقاً رحبة يف الحياة العسكرية، كام متكن من بناء جسور للعالقة املدنية العسكرية، وإزالة الكثري 

من الحساس��يات التي شابت تلك العالقة، وبنفس القدر ساهم علم االجتامع العسكري يف تحليل البناء 

االجتامعي للمجتمع العس��كري، وإيجاد املناخ الذي يس��مح بنمو عالقة سلس��ة بني الجيش واملجتمع، 

حيث انفتح الباب لدراسة وإجراء البحوث العلمية، تناولت قضايا التوجيه املعنوي والتفاعل االجتامعي 

ورفع الروح املعنوية ودراسة الجامعات الصغرية وأوضاع األرسى، ويرجع الفضل إىل "روبرت ي�ريكس" 

Yerkes الذي كان يش��غل رئيس��اً للجمعية األمريكية لعلم النفس، يف تبن��ي املنهج التطبيقي يف عملية 

اختيار الجنود الجدد واملتطوعني، واس��تخدام الدعاية ضمن منهاج اإلعالم العس��كري كأداة للتأثري عىل 

ال��رأي العام، وكام ه��و معلوم أن تداعيات الحرب الكورية وحرب فيتن��ام لعبتا دوراً محورياً يف تطور 

العلوم االجتامعية العسكرية، وسنعرض تباعاً لعالقة القوات املسلحة باملجتمع يف مقاالت الحقة •

رؤى 
وقضايا 
عسكرية
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الطائرة PAK-FA منافس جــــــــــــــــــــــــــديد يف عامل طائرات الشبح
خصائص فريدة جتعلها طائرة هجومية ومقاتلة يف آن واحد

متثل الطائرة الهجومية 

 F-22 Raptor املقاتلة

الجيل الخامس الذي قلل 

من تفوق روسيا والهند 

يف الجو بفضل الطائرة 

Sukhoi 30 MKI عىل 

مدار عرش سنوات تقريباً، 

والستعادة مكانتها املفقودة 

تعمل روسيا حالياً عىل 

إنتاج الجيل الخامس من 

الطائرة الهجومية املستقبلية 

الخفية PAK FA للقوات 

الجوية التكتيكية.

وي��رى خ��راء أن قابلية الطائ��رة Raptor عىل اخرتاق 

املج��ال الج��وي املع��ادي دون التعرض لرص��د أجهزة 

ال��رادار أو الدفاعات األرضية هي الت��ي جعلتها أقوى 

طائ��رة مقاتلة ش��بح يف العامل، عالوة ع��ىل كونها أقوى 

طائرة أمريكية تحقق التفوق الجوي، وقد مرت الطائرة 

F-22 بسلس��لة من التطورات من��ذ بداية بنائها إىل أن 

أصبح��ت أكرث الطائرات الهجومية املقاتلة فتكاً ومرونة 

من حي��ث أداء األدوار املختلف��ة، باإلضافة إىل قدرتها 

عىل التحمل، وقد استفادت الطائرة من أحدث أساليب 

التكنولوجي��ا، وهو م��ا أمن لها التف��وق كطائرة قادرة 

عىل تنفيذ مهام عديدة ومتنوعة مثل جمع املعلومات 

االس��تخباراتية واملراقبة والتنصت واالستطالع والهجوم 

باستخدام األساليب اإللكرتونية.

وقد بدأت روس��يا العم��ل يف بناء الجي��ل الخامس 

من الطائرات الش��بح بهدف مواجهة الطائرة األمريكية 

F-22 املوج��ودة يف صف��وف الخدم��ة بس��الح الج��و 

األمرييك حالياً، بينام ما تزال الطائرة الروسية يف مرحلة 

االختبارات الجوية.

تطور الطائرة
 Sukhoi يف مطل��ع عام 2002 وق��ع االختيار عىل رشكة

لتكون املقاول الرئييس املكلف ببناء الجيل الخامس من 

الطائرة الروسية املسامة PAK FA أي طائرة املستقبل 

الجوية للقوات الجوية التكتيكية وقرر الروس أن تكون 

تلك الطائرة املتوس��طة ذات املحرك��ن أكر حجامً من 

 ،Su-27 وأصغر حجامً م��ن الطائرة MiG-29 الطائ��رة

وج��رى أول اختبار لتجربة الطائ��رة يف 29 يناير 2010 

يف Komsomolsk -on-Amur ويف مطلع شهر مارس 

2011 ج��رى اختبار الطريان الثاين، وج��رى أول اختبار 

عام للطائرة PAK FA يف 17 أغسطس مبعرض الطريان 

ال��دويل MAKS-2011 يف Zhukovsky بالق��رب من 

العاصمة موسكو، وتم إجراء أكرث من 100 اختبار جوي 

يف سياق برنامج الطائرة حتى اآلن.

وقد جرت أول رحلة الختب��ار النموذج الثالث للطائرة 

PAK FA امل��زود بجه��از ال��رادار AESA مبصن��ع رشكة 

Komsomolsk-on- مبدين��ة KNAAPO س��وخوي يف

إعداد:
 جي. سرات
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الطائرة PAK-FA منافس جــــــــــــــــــــــــــديد يف عامل طائرات الشبح
خصائص فريدة جتعلها طائرة هجومية ومقاتلة يف آن واحد

] رحلة الطريان األوىل للنموذج الثالث للطائرة PAK يف 22 نوفمرب 2011 [
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 Sergey يف ش��هر نوفم��ر 2011، وق��اد الطائ��رة Amur

Bogdan وهو طيار اختبارات متميز تابع لالتحاد الرويس.

وطبق��اً للتقارير ال��واردة، كان االختبار ناجحاً وطبقا 

لخطة الط��ريان، وتم اختبار قدرة الطائ��رة عىل االتزان 

أثناء الطريان، وتقييم أداء املحركات، وقد أثبتت الطائرة 

نفس��ها يف كاف��ة مراحل برنام��ج الط��ريان، وأكد طيار 

االختبارات إمكانية االعتامد عىل تش��غيل كافة أنظمتها 

ومكوناتها.

التكنولوجيا
وعند مقارن��ة الطائرة باألجيال الس��ابقة من الطائرات 

املقاتل��ة نجد أن الطائرة PAK FA تتمتع مبجموعة من 

الخصائص الفريدة التي تس��مح بإمكانية اس��تخدامها 

كطائ��رة هجومية وكطائرة مقاتل��ة يف آن واحد، وطبقاً 

للمواصف��ات الفنية نج��د أن الطائرة تتميز بوزن عادي 

عند اإلطالق ال يتج��اوز 20 طناً، وهو معدل قريب من 

مثيله ل��دى الطائرت��ن األمريكيت��ن F-35 JSF مبعدل 

)17.2( طناً و F-22 مبعدل)24( طناً، والطائرة الروس��ية 

PAK-FA مصنوعة من املواد املركبة وبتقنيات مبتكرة، 

كام أن تصميمه��ا االيرودينامييك يجع��ل رصد محركها 

صعباً، وه��و ما يصعب مهمة رصدها من جانب أجهزة 

الرادار واألجهزة البرصية واألجهزة التي تستخدم األشعة 

تحت الحم��راء، وذلك دون أن تفقد الطائرة ميزتها من 

حيث الفعالية القتالية ض��د األهداف الجوية واألرضية 

يف أي وق��ت وبغض النظر عن ظ��روف األحوال الجوية 

املعاكسة.

التصميم
يفيد التحلي��ل الفني لهيكل النموذج األويل من الطائرة 

PAK-FA بوجود هيكل أمامي وجسم علوي وجناحن 

وذي��ل وتصميم مينح الطائرة خاصية التخفي والتس��لل 

VLO/stealth ألعىل مس��توى، ويعتر ه��ذا التصميم 

األفضل عىل اإلط��الق بن الطائ��رات األوروبية الحالية 

م��ن حيث "خفة الحركة الش��ديدة"، وه��ي أفضل من 

مثيلتها ل��دى الطائ��رة Su-35S وقد تحق��ق ذلك عن 

طريق اس��تخدام األبع��اد الثالثية الخاص��ة بالتحكم يف 

فوهة املحرك واستخدام أسطح متحركة ملجموعة الذيل 

وبناء تصميم انس��يايب يحقق االتزان للطائرة، مع توخي 

الحرص عن��د توزيع كتلة الطائرة م��ن أجل التحكم يف 

اآلث��ار الناتجة عن التحرك الذايت كام أن الطائرة مجهزة 

بقدرة حمل أس��لحة قوية مخفية بهدف تنفيذ عمليات 

اإلق��الع والهب��وط عمودياً م��ن عىل امل��دارج القصرية 

.STOL

كام يشري التحليل أيضاً إىل أن تصميم الطائرة يسمح 

 F-35 بتحقيق خاصية التخفي والتس��لل مث��ل الطائرة

Joint Strike Fighter م��ع انخف��اض تصميم جس��م 

الطائ��رة الخلفي، وهو ما يحقق له��ا خاصة التخفي يف 

مقابل الطائ��رة F-22A Raptor كام أن الطائرة النفاثة 

قادرة عىل اإلقالع من مدرج جوي ال يتجاوز طوله -300

400 مرت، والتحلي��ق برسعة أرسع من الصوت تصل إىل 

2000 كيلومرت يف الساعة، باإلضافة إىل إمكانية تزويدها 

• االرتفاع:

20000 مرت

• منطقة الجناح:

الجناح 14.2 )78.8 مرت مربع(

• الوزن )كيلوجرام(:

كحد أقىص 37000

الوزن الطبيعي: 26000

الوزن فارغة: 18500

• الحمول��ة القتالية:)كيلوجرام(                            

7500 كحد أقىص

AA max 2260 conformal 
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بالوقود جواً عدة مرات، كام تتمتع الطائرة مبرونة عالية 

متكنها من التحليق إىل مدى يصل إىل 5500 كيلومرت.

التسليح
نظ��راً  ألن مواصفات الطائرة PAK FA ما تزال محاطة 

بالرسي��ة، تظل التكهن��ات كثرية حول نظام تس��ليحها. 

النامذج املعلومة مصممة بحيث تسمح للطائرة بحمل 

مثاني��ة صواري��خ R-77 جو – جو متقدم��ة، أو قنبلتن 

كبريتن مضادتن للس��فن زنة كل واح��دة منهام 1500 

كيلوجرام. ويعتر أحدث صاروخ رويس متوس��ط املدى 

R-77 املعروف ب� AA-12 AMRAAMSKI مش��ابهاً 

AIM- ومعادالً من نواح كثرية - للصواريخ األمريكية -

AMRAAM 120 والصاروخ الرويس R-77 مزود بجهاز 

بح��ث راداري فعال، ويصل م��داه إىل 100-90 كيلومرت 

كح��د أق��ى )أي أطول من م��دى الص��اروخ األمرييك 

AMRAAM بخمس��ن كيلوم��رتاً(، وه��و ق��ادر عىل 

التحليق برسعة تعادل أربع مرات من رسعة الصوت.

عالوة عىل ذلك، تس��تطيع الطائرة الروسية الجديدة 

حمل صاروخن طوييل امل��دى قامت بتطويرهام رشكة 

Novator Bureau، وه��ام ق��ادران عىل إصابة أهداف 

عىل بُعد 400 كيلومرت.

F-22  الطائرة الروسية كمنافس لألمريكية
 PAK-FA تش��ري األدلة املتاحة حتى اآلن إىل أن الطائرة

لديها القدرة عىل منافس��ة الطائ��رة F-22A من حيث 

خاصية التخفي والتس��لل، وأنها ميكن أن تشكل تهديداً 

عىل الطائ��رة F-22A الت��ي تتميز بانس��يابها وطاقتها 

الحركية. لهذا، ومن وجهة نظر اإلسرتاتيجية التكنولوجية 

 Initial البحتة، بعد أن تدخل مرحلة التش��غيل املبديئ

Operational Capability: IOC عام 2015 ستشكل 

الطائ��رة PAK-FA تهديداً عىل كافة طرازات الطائرات 

 F-35 Lightning II األمريكية املقاتلة وعىل الطائ��رة

.Joint Strike Fighter

أما عىل املس��توى التكتييك، فم��ن املتوقع أن يكون 

الكرتونيات الطريان

تش��ري التقارير املنش��ورة إىل أن طائرة الجيل الخامس 
م��زودة بالكرتوني��ات طريان متقدم��ة تجمع بني نظام 
التحك��م اآليل يف الط��ريان وجه��از رادار م��زود بهوايئ 
متط��ور، ويعمل نظ��ام التحك��م اآليل يف الطريان عىل 
تقليل العبء ع��ن كاهل قائد الطائرة ومس��اعدته يف 
الرتكيز عىل األهداف التكتيكية، وتتيح األجهزة املجوقلة 
عىل منت الطائ��رة الجديدة إمكانية تب��ادل املعلومات 
مع أنظمة التحكم األرضية والطائرات األخرى بش��كل 
فوري، ومن املقرر إنتاج خمسة أنظمة AESA للطائرة 
PAK-FA وتهدف الكرتونيات الطريان املدمجة بشكل 
كب��ري إىل توفري نفس خاصية ب��ث املعلومات والتواصل 
.F-22A Raptor مع الشبكات املوجودة لدى الطائرة

 PAK-FA متتع 
بالكرتونيات طريان 

متقدمة

توقعات بوجود 
سوق أللف طائرة 
PAK-FA خالل 

العقود األربعة 
القادمة

• األداء:

 AL-41F )117C on first( املح��رك: 

 prototypes

جهاز الضغط: القطر 932 ملم، 3 مراحل

الوزن: 1350 كيلوجرام

4.2w-4.5 :زيادة الضغط

العمر االفرتايض: 4000 ساعة

• التسليح 

 • مدفع رشاش عيار 2x30 ملم

 possible 2*4 , 10  :النقاط الساخنة

external

 N050, :األجهزة اإللكرتونية •

BRLS IRBIS AFAR/AESA

• الوقود: 10300 كيلوجرام

• مدى الطريان: 4000-5500 

)2x2000kg( كيلوجرام

الرسعة: أرسع من الصوت 

2500
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للطائ��رة الروس��ية PAK-FA تأثري كبري ع��ىل عمليات 

القتال الجوي، س��واء تلك الت��ي تدخل يف مجال الرؤية 

البعي��دة  تل��ك  أو   Within Visual Range: WVR

 .Beyond Visual Range: BVR عن مج��ال الرؤي��ة

وم��ن النق��اط املهمة أن معظ��م التحلي��الت الحديثة 

الخاصة بالق��درات القتالية الجوية يف الواليات املتحدة 

تف��رتض أن عمليات القتال الجوي خ��ارج مجال الرؤية 

BVR ستصبح أكرث انتش��اراً من عمليات القتال الجوي 

داخ��ل مجال الرؤية WVR ويس��تند هذا االفرتاض إىل 

قدرة أنظمة ISR عىل رص��د وتعقب القدرات القتالية 

املعادية بسهولة، األمر الذي يسمح للطائرات األمريكية 

املقاتلة باختيار زمان ومكان ونوعية االش��تباك الجوي، 

وه��ي امليزة التي تنفرد بها، ولك��ن هذا االفرتاض ينهار 

إذا كان��ت الطائ��رة املقاتل��ة املعادية تتمت��ع بقدرات 

VLO عالي��ة مثل الطائرة الروس��ية PAK-FA وتصبح 

النتيجة هي رضورة االش��تباك م��ع الطائرات الهجومية 

مث��ل PAK-FA عىل مدى أقل بكث��ري من املدى الحايل 

الذي تتمتع به الطائرات الحالية التي ال تتمتع بخاصية 

التسلل والتخفي، خاصة وهي تدخل املجاالت الهندسية 

املتوقع��ة عند مهاجم��ة األهداف الحيوية الحساس��ة 

مثل طائرات اإلنذار املبك��ر AWACS/AEW & C أو 

طائرات التزويد بالوقود أو األهداف السطحية املحصنة.

نقطة مهمة أخ��رى هي أن ميزة خف��ة الحركة الكبرية 

 PAK-FA الت��ي يتمتع به��ا تصميم  الطائرة الروس��ية

ق��د تقلل إىل حد بعيد مي��زات كافة صواريخ جو - جو 

AAM الحالية. فمثل الطائرة F-22A س��تكون الطائرة 

PAK-FA قادرة عىل امتالك ق��درة كبرية عىل مواجهة 

الطاقة الحركية لدى أي طلقات صاروخية قادمة.

PAK-FA مصري الطائرة
 PAK-FA مثة احتياج لح��وايل 1000 طائرة من ط��راز

خ��الل العقود األربع��ة القادمة، وه��ي الطائرات التي 

سيتم إنتاجها من خالل مرشوع مشرتك مع الهند مبعدل 

250 طائرة لروس��يا والهند و500 طائرة للدول األخرى، 

مثة تقارير تتحدث عن أن مش��اركة الهند ستكون عىل 

ش��كل تعاون مش��رتك مبقتىض االتفاقي��ة الحالية دون 

املرشوع املش��رتك. وسيحصل س��الح الجو الهندي عىل 

50 طائرة روس��ية مقاتلة ذات مقعد واحد قبل أن يتم 

 Indo-Russian Fifth تطوير الطائرة ذات املقعدي��ن

Gen Fighter Aircraft: FGFA وستقوم وزارة الدفاع 

الروسية برشاء أول عرش طائرات بعد عام 2012 والباقي 

بع��د ع��ام 2016، أما أول دفعة من الطائ��رات املقاتلة 

فسيتم تسليمها باملحركات الحالية.

وبع��د عرشين عاماً من التصميم واإلنتاج فإن ما بدأ 

كمحاولة ل��رشاء 650 طائرة مقاتلة ق��ادرة عىل تجاوز 

أجهزة ال��رادار الدفاعي��ة الخاصة باالتحاد الس��وفيتي 

الس��ابق لتوف��ري الحامية والحراس��ة الالزمت��ن لوصول 

الطائ��رات املدمرة إىل أهدافها انته��ت بخروج الطائرة 

رق��م 195 من طراز Raptor من خ��ط التجميع النهايئ 

يف 13 ديس��مر 2011. وبين��ام تع��اين الواليات املتحدة 

 F-22 نفسها من مشاكل متعلقة بحيازة وصيانة الطائرة

املوجودة لدى سالح الجو األمرييك بسبب مشاكل مالية 

كبرية، ال أحد يدري إىل أي حد تس��تطيع روس��يا والهند 

تحمل التكاليف الباهظة لطائرتهام املقاتلة.

ويقول خراء إن تكالي��ف ومصادر التمويل هام اللذان 

س��يحددان مصري برنامج الطائرة PAK-FA. وحتى اآلن 

يتفق املسؤولون عىل أن تكلفة الرنامج ستصل إىل 1.5 

مليار دوالر، وطبقاً للتقارير املتاحة حالياً فإن استخدام 

الطائرت��ن FGFA وPAK-FA س��يقترص إىل  حد كبري 

عىل الهند وروس��يا، م��ع بقاء فيتنام وكوري��ا الجنوبية 

كعميلتن محتملتن يف املستقبل لرشاء الطائرة املقاتلة، 

ومن املتوقع أن يصل العم��ر االفرتايض للطائرة املقاتلة 

PAK-FA إىل 35-30 عاماً •

املصادر والصور:

www.sukhoi.org

www.ausairpower.net

www.knaapo.com

www.warfare.ru

www.lmco.com

] PAK-FA منظر أمامي للطائرة املقاتلة [] MAKS أثناء عرضه يف معرض Pak-FA بالطائرة NIIP’s AESA الرادار [

سيتم إنتاج 
الطائرة من خالل 
مشروع مشرتك 

مع الهند
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بوكس معلومات

%100
لق��ة أدويب أنيق��ة إلعالصفح��ات والتصم��م كونك يد 
الفه��ا كونك أدوافي��ة موال ومن إندي��ة الحد الصوص 
واجه��ة باس��تخدامج وم الوثائ��ف ع��ىل الظاللرتتيب 
بش��كل أدام أدام نصوص��ا كونك أدوافي��ة موال ومن 
إندية الحد  بش��كل أدام نصوصا كونك يم والرس. لقة 
أدويب أنيق��ة إلعالصفح��ات والتصمم كون��ك يد الفها 
كون��ك أدوافية أدام نصوصا كون��ك أدوافية موال ومن 
إندية الحد  بش��كل أدام نصوصا كونك يم والرس. لقة 
أدويب أنيق��ة إلعالصفح��ات والتصمم كون��ك يد الفها 
كون��ك أدوافيةموال ومن إندية الح��د الصوص واجهة 

باستخدامج وم الوثائف عىل الظاللرتتيب.

األمـن اخلليجـي املشتـرك
تش��ري األحداث يف املنطقة الخليجية ومنذ فرتة ليس��ت بقصرية  إىل أن هذه املنطق��ة تواجه ذات األخطار ألمنها 

واس��تقرارها، فالش��واهد تقول بأن أي خطر لدولة خليجي��ة هو خطر لكل الدول الخليجي��ة وليس خطراً منفرداً 

بدولة دون األخرى، فمنذ خطر املد اليس��اري يف الس��تينات والس��بعينات، إىل الخطر الثوري اإلسالمي اإليراين يف 

الثامنينات، فالخطر العراقي وخطر القاعدة يف التسعينات، ومن ثم الخطر النووي وخطر اإلرهاب وخطر التأجيج 

الطائفي منذ بداية القرن الحايل كلها تظهر بوضوح بأن املترضر من كل تلك األخطار هي الدول الخليجية جميعاً 

وليست دولة واحدة دون الدول األخرى. 

لذل��ك فإن مثل هذا األمر يفرض نفس��ه عىل دول املنطقة الخليجية للتعاون املش��رتك م��ن أجل ضامن أمنها 

واحت��واء األخطار املحدقة بها، هذا التعاون الذي من املفرتض أن يش��مل كاف��ة الجوانب وخاصة الجانب األمني 

والدفاعي، لقد متكنت ترتيبات التعاون الدفاعي املش��رتك يف ظل منظومة درع الجزيرة من درء الخطر الخارجي 

القادم عىل البحرين يف اآلونة األخرية، واس��تطاعت أن توجه رس��الة واضحة بأن البحرين خط أحمر ال ميكن ألي 

دولة تحاول زعزعة أمنه واستقراره بأن تتجاوزه، لسبٍب بسيٍط جداً وهو أن أمن البحرين من أمن الدول الخليجية 

العربية بأكملها. 

مثل هذه الرس��ائل رضورية جداً يف عامل يفتقر للحكومة العاملية والتنظيم الهرمي، وتسوده الفوىض يف توزيع 

األدوار، حيث أن الجميع متساوون فيام بينهم مبا يقومون به من أدوار يف النظام العاملي الحايل، هذه الفوضوية 

وغي��اب الهرمية ال تؤدي إال إىل س��يادة الفكر االس��رتاتيجي القائم عىل مبدأ ت��وازن القوة، أي أن كل طرف ال بد 

أن يعمل بش��تى الطرق من أجل تحقيق التوازن يف القوة العسكرية مع األطراف األخرى املنافسة أو املعادية له. 

وطامل��ا أن دول منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تش��رتك في��ام بينها يف الكثري من األمور وخاصة يف 

األخطار فإنه ال مناص من أن تُعزز من تعاونها األمني والدفاعي املش��رتك بهدف ضامن تحقيق التوازن يف القوة 

مع األطراف األخرى املنافس��ة أو املعادية لها كرشط رضوري من رشوط تحقيق األمن واالس��تقرار لها يف بيئة ال 

تعرف للضعيف مكاناً، فالتعاون املش��رتك هو أحد أهم أوجه تحقي��ق التوازن يف القوة يف النظام الدويل، والدول 

إما أن تس��عى لتحقيق التوازن عن طريق رفع قدراتها العس��كرية إىل مس��تويات متوازي��ة مع األطراف األخرى 

املعادية من خالل التطوير واإلنتاج العسكري والرشاء من الخارج، أو من خالل إنشاء تحالفات عسكرية من شأنها 

تحقيق التوازن املطلوب. إن دول الخليج العربية لديها من القدرات العسكرية الذاتية ما يؤهلها لتحقيق التوازن 

العس��كري م��ع دول اإلقليم غري العربية، ولع��ل تعاونها املكثف كفيل بأن يعزز ويطور م��ن قدرتها عىل تحقيق 

التوازن العسكري مع الدول املجاورة بطريقة تضمن لها أمنها واستقرارها، وحتى لو سعت بعض الدول املنافسة 

لرفع قدراتها العسكرية ملستويات عليا من خالل الحصول عىل السالح النووي، فإن الدول الخليجية قادرة بشكل 

مش��رتك أن تحقق التوازن العس��كري النووي من خالل التعاون املشرتك يف هذا املجال أو تنظيم ترتيبات للتعاون 

والتحالف مع دول عظمى لتقدم مظلة الحامية النووية لها عرب ما يعرف بتطوير مرشوع الدرع الصاروخي .

لق��د أثبت التعاون الخليجي يف الحالة البحرينية مؤخراً حاج��ة دول الخليج العربية إىل تعزيز التعاون األمني 

والدفاع��ي املش��رتك ووضع النقاط عىل الحروف بش��كل أكرث وضوحاً وجلياً لش��كل هذا التع��اون بحيث ال يثري 

الشبهات والتكهنات واألقاويل التي تشكك يف أي تحرك خليجي مشرتك يف املستقبل •

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي
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األخــــــطـار التي تهـــــــــدد املراسلـــــــــــــــــني العسكريني
التغطية الصحفية للحروب من أخطر املهن يف العامل

تعترب التغطية الصحفية 

لوقائع الحرب عملية خطرية 

يف حد ذاتها، وميكن القول 

إنها إحدى أخطر املهن يف 

العامل، وهناك العديد من 

الصحفيني الذين يتخذون 

قراراً شجاعاً بالتوجه إىل 

مناطق الرصاع، وذلك لنقل 

أخبار الحرب وما تكلفه من 

أرواح برشية، إنهم يقومون 

بدور حيوي يتمثل يف إطالع 

الرأي العام بواقع ما يتم 

وراء ستار دخان الحرب.

إعداد:
 سامية حممد عزت

] وسائل اإلعالم تواجه صعوبات لوجستية يف إستقاء املعلومات [
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وتُصنف األعامل الحربية إعالمياً عىل أنها أخبار عاجلة 

Breaking News، وتحظى بأولوية التغطية، وتتكلّف 

وس��ائل اإلعالم املبالغ الباهظة يف تغطية املعارك، بدءاً 

من التجهيزات املتطورة، وانتهاًء بطاقم العمل املحرتف، 

ورغم هذا االهتامم، فإن وسائل اإلعالم تواجه صعوبات 

لوجس��تية يف اس��تقاء املعلومات، مام يجعلها تلجأ إىل 

البحث عن وس��ائل أخرى، ومرد ه��ذه الصعوبات هو 

العرف العسكري السائد بالتكتم عىل الخسائر والتقليل 

من ش��أن اإلصاب��ات واإلخفاقات �� التي قد يكش��فها 

الخص��م �� من أج��ل املحافظ��ة عىل ال��روح املعنوية 

مرتفعة، واإلبقاء عىل متاس��ك الجبهة الداخلية املمثلة 

بالش��عوب وتأييدها ملهام قواته��ا الوطنية يف عملياتها 

العسكرية، ثم عدم تأليب الرأي العام العاملي ضد هذه 

الق��وات نظري األخطاء التي قد ترتكبها، عمداً أو عرضاً، 

كأخطاء حربية ال ميكن تجنبها.

وليس��ت املنطقة العربية أو اإلسالمية وحدها التي 

عرفت استهدافاً للصحفيني، حيث شهدت قارات أخرى، 

مثل آس��يا وأمري��كا الالتيني��ة، حاالت مامثل��ة، ولكن 

الجدي��د هو أن املنطق��ة العربية ب��دأت تعي رضورة 

التحرك لحامية الصحفيني بعد الحاالت التي تعرض فيها 

مراس��لون لبعض القنوات التليفزيونية إىل اس��تهداف 

مب��ارش يف حرب الع��راق، أو عندما طال��ت االغتياالت 

عدداً من الصحفيني العراقيني، وهناك أيضاً عدة حاالت 

اختط��اف لصحفيني، تارة يتم اإلعالن عنها، وتارة أخرى 

تبقى غري معروفة بس��بب تكتم الجهات املعنية عنها. 

وأم��ام هذا الخطر املحدق ال يبقى س��وى االختيار بني 

أمري��ن: إما املجازفة رغم املخاطر، أو عدم الذهاب إىل 

تلك املناطق، وهذا ما بدأت تتخذه العديد من وسائل 

اإلعالم، وباألخص وس��ائل اإلعالم الغربي��ة واألمريكية 

الك��رى التي مل تعد تبعث مبراس��لني لتغطية األحداث 

يف تل��ك املناطق، أو لتقوم مبهمة تقديم ش��هادات عام 

يحدث هناك.

ويدف��ع الس��اهرون عىل نقل الحقائ��ق من مناطق 

التوت��ر والنزاعات يف العامل مثناً باهظاً باعرتاف الجميع، 

إذ أش��ارت إيطالي��ا - اس��تناداً إىل إحصائي��ات منظمة 

األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "يونسكو" - إىل 

أن عام��ي 2008 و2009 ش��هدا إصاب��ة أكرث من 3000 

صحفي ما بني قتيل وجريح وُمتعرض لس��وء املعاملة. 

وأش��ار التقرير الس��نوي للحملة من أجل شارة لحامية 

الصحفيني لع��ام 2009 إىل مقتل 121 صحفياً يف العامل، 

وه��و ما ميثل زيادة بنس��بة 33 % عن العام الس��ابق، 

األخــــــطـار التي تهـــــــــدد املراسلـــــــــــــــــني العسكريني
التغطية الصحفية للحروب من أخطر املهن يف العامل

] وسائل اإلعالم تواجه صعوبات لوجستية يف إستقاء املعلومات [

اللجنة الدولية 
للصليب األحمر: 

الضحية األوىل 
يف احلرب هي 

احلقيقة
وهذا االرتفاع الكبري يف عدد ضحايا مهنة املتاعب أقنع 

بع��ض املرتددين باملطالب��ة بتحرك املجموع��ة الدولية 

لتوفري الحامية للمراسلني واإلعالميني.

ويف الوقت نفس��ه، نج��د أن دوالً مث��ل بريطانيا أو 

الواليات املتحدة تقر بهذا الواقع، حيث أشارت الواليات 

املتح��دة إىل مقتل أكرث من 30 صحفياً خالل الش��هور 

الخمس��ة األوىل م��ن ع��ام 2010 فقط، أم��ا بريطانيا، 

فاعترت أن عام 2009 كان أتعس عام بالنس��بة لعمل 

الصحفيني، حيث قتل م��ا ال يقل عن 132 صحفياً. من 

جهته، أش��ار االتحاد األورويب إىل أن الفلبني والصومال 

والعراق من بني أكرث املناطق س��خونة بالنس��بة لعمل 

الصحفيني، وجاء يف تقييم املقرر الخاص لألمم املتحدة 

املعن��ي بحرية التعبري والرأي أن عام 2009 عرف زيادة 

يف نسبة القتىل من بني الصحفيني بحوايل 29 %، مقارنة 

مع عام 2008.

وق��د وقعت يف الفلبني يوم 29 نوفمر 2009 مجزرة 

س��قط فيها 32 من الصحفيني قتىل يف ي��وم واحد، إىل 

جانب 20 مدني��اً آخرين بحيث ت��م إعدامهم جامعياً 

يف عملي��ة تصفية ب��ني فريقني سياس��يني متصارعني يف 

منطقة تع��رف رصاع��ات مزمنة يف جن��وب البالد بني 

املنشقني والس��لطة املركزية، وإىل جانب هذا الحادث 

املأس��اوي، اس��تمر س��قوط عدد من الصحفيني يف ظل 

تواصل رصاعات مزمنة، مثلام هو الحال يف باكستان أو 

أفغانستان والصومال والرشق األوسط، وغريها.

وكش��ف تقرير ملنظم��ة حقوقية دولي��ة عن مقتل 

 59  صحفي��اً خالل النص��ف األول من عام 2010، وذلك 

ىف مقاب��ل  53  صحفياً قتلوا ىف الفرتة نفس��ها من العام 

الس��ابق،  وذك��رت منظمة "حملة ش��عار الصحافة غري 

الحكومي��ة"، ومقره��ا جنيف، أن النس��بة األكر لعدد 

القتىل من الصحفيني كانت يف املكس��يك، حيث بلغت 

 9  صحفيني خالل الش��هور الس��تة األوىل من عام  2010  

بس��بب مطاردة الجرمية املنظمة للصحفيني، وأضافت 

أن الدول األخرى األكرث خطورة عىل الصحفيني هي عىل 

التوايل :  هندوراس ،  وباكستان،  ونيجرييا ،  والفلبني. 

ويف ي��وم 4 يوني��و 2010، خص��ص مجل��س حقوق 

اإلنسان جلس��ة يف جنيف ملناقشة حامية الصحفيني يف 

مناطق الرصاعات املسلحة، وس��محت الجلسة بتأكيد 

الجميع مجدداً عىل أن الصحفيني يدفعون الثمن غالياً 

يف مناطق التوتر والنزاعات، ويف الوقت الذي تطمح فيه 

"الحملة الدولية من أجل ش��ارة لحامية الصحفيني" إىل 

الدفع من أجل إيجاد آليات حامية جديدة، فإن غالبية 

الدول األعض��اء يف املجلس وبعض املنظ��امت الدولية 

واملهنية أرصت عىل القول بأن املشكلة تكمن يف تطبيق 

القوانني املوجودة، وجلس��ة النقاش استغرقت أكرث من 

س��اعتني ونصف، ومتت بدفع من قبل "الحملة الدولية 

من أجل ش��ارة لحامية الصحفيني"، وسمحت بالتعرف 

عن كثب عىل مواقف الدول األعضاء يف مجلس حقوق 

اإلنس��ان، واملنظامت والجهات الدولي��ة املعنية بحرية 

التعب��ري والصحافة، مث��ل منظمة اليونس��كو، واملقرر 

الخاص املعني بحرية التعب��ري والرأي، واللجنة الدولية 

للصلي��ب األحمر، ومنظ��امت مهني��ة متخصصة، مثل 

الفدرالية اإلفريقية للصحفيني.

ضحايا 2011
أعلن��ت الحملة الدولية لش��ارة حامية الصحفي أنه 

طبقاً لألرقام الت��ي رصدتها فإن 105 من الصحفيني قد 

قتل��وا يف عام 2011 يف 39 دولة مبعدل 2 من الصحفيني 

يف األس��بوع، وكان عدد القتىل م��ن الصحفيني يف دول 

الربيع العريب 20 عىل األقل.

ورصدت حملة الشارة أن املكسيك هي أخطر دولة 

يف العامل للس��نة الثاني��ة عىل التوايل بس��قوط 12 من 

الصحفيني بسبب الحرب الرضوس بني الجيش وكارتالت 

املخ��درات، وقد تكون األرقام أع��ىل لو أن هناك رصداً 

لعدد الصحفيني الذين اختفوا بشكل قرسي.

وم��رة ثاني��ة وللس��نة الثاني��ة عىل الت��وايل جاءت 

باكستان يف املرتبة الثانية بسقوط 11 صحفياً يف منطقة 

الحدود مع أفغانستان.

وجاءت الع��راق وليبيا يف املرتبة الثالثة بس��قوط 7 

صحفي��ني قتيالً يف كل منهام، ويف حالة ليبيا قتلوا خالل 

النزاع املس��لح األخري، ويف هذه الدول األربعة مجتمعة 

قتل ع��ىل األقل ثلث ع��دد الصحفيني ضحاي��ا العمل 

الصحف��ي هذا العام بواقع 37 من ب��ني ال� 105، وقتل 
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يف الفلب��ني 6 ويف الرازيل 5 ويف هندوراس 6 ويف اليمن 

5 ثم يف أفغانس��تان 3 ويف الصوم��ال 3 ويف مرص 3 ويف 

بريو 3.

وقت��ل 2 من الصحفي��ني يف تايالند وصحفي واحد يف 

كل م��ن: الجزائر، أذربيجان، بوليفي��ا، الصني، كولومبيا، 

كوت ديف��وار، غزة، جواتيامال، هايت��ي، نيبال، نيجرييا، 

أوغندا، بنام، جمهورية الكونغو الدميقراطية، جمهورية 

الدومين��كان، الس��لفادور، س��رياليون، س��وريا، تونس، 

أوكرانيا، فنزويال وفيتنام.

وتش��ري األرقام إىل أن أكرث 7 دول خطرة قتل فيها 53 

من الصحفيني أي أكرث من نصف الرقم العاملي، وس��قط 

يف أمريكا الالتينية 35، يف آس��يا 30، ويف الرشق األوسط 

وش��امل إفريقيا 28، ويف إفريقيا بدون شامل إفريقيا 8، 

ويف أوروبا 4 من بينهم 3 يف روسيا وواحد يف أوكرانيا.

ويذك��ر أن ثلث��ي الصحفيني الذين قتلوا س��قطوا يف 

ح��وادث مرتبطة باس��تهدافهم وهم يقوم��ون بتغطية 

حدث صحفي، أي نحو 70 من الصحفيني. 

وتهي��ب حمل��ة الش��ارة باهت��امم متزاي��د من قبل 

الحكوم��ات واملنظامت الدولية لألخط��ار املتزايدة ضد 

الصحفي��ني، وأن نوعي��ة األخطار جدي��دة ومتنوعة يف 

مواجهة آلة القمع.

وأيدت عدد من ال��دول املبادرات املطروحة لحامية 

الصحفي��ني، كام عقد ع��دد من املؤمت��رات منها مؤمتر 

باريس لليونس��كو يف س��بتمر، ومؤمت��ر يف فيينا نظمته 

الحكوم��ة االس��رتالية يف نوفمر، فيام عق��د يف الدوحة 

بقطر اجتامع يف يناير 2012 يف نفس االتجاه.

شارة لحامية الصحفيني
"الحمل��ة من أجل ش��ارة لحامي��ة الصحفيني"، التي 

كانت املحرك وراء تنظيم هذه الجلس��ة النقاش��ية غري 

املس��بوقة داخل مجلس حقوق اإلنسان، رغبت يف دفع 

الدول األعضاء واآلليات األممية املختصة إىل بلورة تحرك 

عميل ب��دالً عن االقتصار عىل املطالبة بتحس��ني احرتام 

القوانني املوج��ودة. وكانت هذه الحملة قد اقرتحت يف 

وقت سابق بعض النقاط التي قد تتخذ كأساس لتطوير 

"معاهدة دولية" لحامية الصحفيني يف مناطق الرصاعات 

املس��لحة، مثل تخصيص مم��رات آمن��ة للصحفيني يف 

مناطق الرصاعات، عىل غرار املمرات اإلنسانية، وتطوير 

آليات مس��تقلة للتحقيق يف مقتل الصحفيني وتعويض 

عائالتهم، لكن غالبي��ة الدول، بل حتى بعض املنظامت 

املهنية الصحفية، ت��رى أن القوانني الحالية كافية ولكن 

يجب تطبيقها بش��كل جيد. فاللجن��ة الدولية للصليب 

األحمر، التي تُعتر راعية القانون اإلنساين الدويل، وعىل 

الرغم من اعرتافها يف مس��تهل كلمة ممثلها القانوين يف 

الجلس��ة بأن "الضحي��ة األوىل يف الحرب هي الحقيقة"، 

ش��ددت ع��ىل أنه "من وجه��ة نظرنا مازال��ت القوانني 

الحالية تق��دم حامية واقعية وقوية للصحفيني"، ولكنها 

أق��رت، يف الوقت نفس��ه، بأن أكر قص��ور اليوم هو يف 

نق��ص التطبيق ويف نق��ص يف آلية التحقي��ق واملتابعة 

القانونية ومعاقبة الجناة. 

ويف انتظ��ار معرف��ة كيف س��يقرر مجل��س حقوق 

اإلنس��ان مواصلة نقاش��ه ه��ذا يف املس��تقبل، ويف ظل 

تشديد العديد من الدول، وباألخص الدول الغربية، عىل 

أن القوان��ني الحالية كافية، فإن مجرد إثارة هذا النقاش 

يعد صحياً، ألنه س��لط األضواء عىل مشكلة اإلفالت من 

العقاب يف حاالت اس��تهداف الصحفي��ني يف الرصاعات 

املس��لحة، خصوصاً وأن منظمة اليونس��كو اعرتفت بأن 

أكرث من 94 % من حاالت اس��تهداف الصحفيني بقيت 

بدون تحقيق.

حامية الصحفيني يف النزاعات
لقد قرعت الحملة من أجل شارة لحامية الصحفيني، 

التي يوج��د مقرها يف جنيف، ج��رس اإلنذار بخصوص 

أوضاع الصحفيني العاملني يف الصفوف األمامية لتغطية 

الرصاع��ات والنزاع��ات املس��لحة والح��روب، والذين 

شارة حلماية الصحفيني

لتوعية الرأي العام وال��دول برضورة حامية الصحفيني 
العامل��ني يف مناط��ق النزاعات، تم إط��الق حملة من 
أجل إقرار ش��ارة لحامية الصحفي��ني يف عام 2004 من 
قب��ل عدد م��ن الصحفيني الدولي��ني املعتمدين يف مقر 
األم��م املتحدة يف مدينة جنيف، ويف محاولة لتجس��يد 
أهداف الحملة الدولية اقرتح الس��اهرون عىل الحملة 
شعاراً يتمثل يف شارة بها دوائر فوسفورية برتقالية، ويف 
الوس��ط خطان أفقيان كتب داخله��ام كلمة "صحافة" 
PRESS إما باللون األزرق أو األس��ود )وهذا حس��بام 

سيتم االتفاق بشأنه فيام بعد(.

] أحد الضباط يرتدي خوذة الطريان لحامية شخصية وهو يتحدث للمراسلني [
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أصبح��وا عرضة بش��كل مل يس��بق له مثي��ل لعمليات 

االغتي��ال، ليس فقط يف الرصاع��ات الدولية، بل أيضا يف 

رصاعات محلية، إذ يشري التقرير السنوي لعام 2009 إىل 

مقتل 121 صحفياً يف 25 بلداً، أي بزيادة بنس���بة 33 % 

عن عام 2008، ويقول أمني عام الحملة من أجل ش��ارة 

لحامية الصحفيني "ه��ذا العدد، أي 121 صحفي قتيل، 

هو رقم قيايس مل يسبق أن تم تسجيله يف عام واحد منذ 

أن ب��دأت الحملة من أجل ش��ارة لحامية الصحفيني يف 

إحصاء االعتداءات عىل الصحفيني يف العامل". وكان الرقم 

القيايس السابق قد سجل يف عام 2007 عندما بلغ عدد 

القت��ىل الصحفيني 117 قتيالً، ولكن آنذاك كانت الحرب 

األهلية العراقية عىل أش��دها، حيث س��قط نصف عدد 

القتىل يف تلك السنة يف بالد الرافدين. 

وعن استهداف الصحفيني يف مناطق الرصاعات، يقول 

األمني العام للحملة من أجل ش��ارة لحامية الصحفيني: 

"مع األس��ف الش��ديد أن ما نالحظه هو ع��دم احرتام 

ص��ارخ لحامي��ة املدنيني م��ن قبل بع��ض املجموعات 

املس��لحة الراديكالية أو اإلرهابية، وأن الصحفيني، مثل 

باقي املدنيني، يجدون أنفس��هم وس��ط هذا الفخ، وقد 

يس��تهدفون خصيصاً ألنهم يش��كلون فئة ستثري اهتامم 

وس��ائل اإلعالم أكرث من غريها، وإذا مل تعد هناك تغطية 

صحفي��ة ىف مناط��ق الرصاعات س��وف ل��ن تصلنا أية 

ش��هادات عن هذه النزاعات يف وسائل اإلعالم، وبالتايل، 

ستتحول إىل رصاعات منسية".

لقد ول��دت الحملة الدولية من أجل ش��ارة لحامية 

الصحفي��ني انطالقاً م��ن فكرة أطلقته��ا صحفية تعمل 

مراس��لة إلح��دى وكاالت األنب��اء يف س��ويرسا منذ عام 

1999، وتجن��دت لها نخبة من الصحفيني املعتمدين يف 

جنيف، وهم يشكلون حالياً مجلس إدارة الحملة. 

الخط��وة الثانية يف تاريخ ه��ذه الحركة كانت بدعم 

من منظمة العفو الدولية التي س��اندت الحملة الدولية 

م��ن أجل تنظيم اجت��امع عىل هام��ش مجلس حقوق 

اإلنس��ان يف 19 أبري��ل 2004، وكان ذل��ك مبثابة ميالد 

الحرك��ة الدولية من أجل ش��ارة لحامية الصحفي، التي 

رسعان ما انضم إليها 35 من االتحادات الصحفية، أغلبها 

يف البلدان التي تعاين من الرصاعات املسلحة.

وبحل��ول عام 2010 ، كانت الحملة الدولية من أجل 

ش��ارة لحامية الصحفي��ني تجتاز عائق��ني مهمني: األول 

بحصولها املبديئ عىل الصفة االستش��ارية لدى املجلس 

االقتص��ادي واالجتامعي، التاب��ع ملنظمة األمم املتحدة، 

وهو اإلط��ار الذي يس��مح للمنظامت غ��ري الحكومية 

باملش��اركة يف االجتامع��ات األممية، أما اإلنج��از الثاين 

فتمثل يف قرار مجلس حقوق اإلنسان الرامي إىل تنظيم 

نقاش بني كل الرشكاء.

ميدانياً، ياُلحظ أن الصحفيني الذين يغطون األحداث 

يف مناطق الرصاعات يلجأون إىل اس��تخدام العديد من 

الوسائل لكتابة شارات عىل سياراتهم ومالبسهم لتوضح 

لكافة األط��راف أنهم رجال إعالم ومراس��لون، ويرهن 

ه��ذا اللج��وء إىل رفع العديد من الش��ارات عىل وجود 

حاجة إىل اس��تخدام ش��ارة أو عالمة تساعد عىل توفري 

الحامية واألم��ان يف مثل هذه األوض��اع الخطرية، لكن 

تعدد الش��ارات واختالفها يتطلب توحيداً لها يك تكون 

مفهومة من طرف الجميع، ويف كل مكان.

وعند وج��ود إطار قانوين، وش��ارة موح��دة معرتف 

به��ا، فإن هذا س��يعمل عىل تعريض م��ن يعتدي عىل 

الصحفي للمحاس��بة واملتابعة، وتعتزم الحملة من أجل 

ش��ارة لحامية الصحفي يف مناطق الرصاعات االستفادة 

من الخرة التي اكتس��بتها منظامت املجتمع املدين التي 

أط��رت معاهدة أوت��اوا ملنع اس��تخدام األلغام املضادة 

لألفراد. 

ما العمل؟
وأم��ام وضعي��ة مامثلة، م��ا العم��ل؟ إذا كان بعض 

الصحفي��ني ق��د اس��تهدفوا لتواجدهم يف امل��كان غري 

املناس��ب يف الوقت غري املناس��ب أثناء حدوث اعتداء 

إرهايب، فإن هناك من الصحفيني من اس��تهدفوا مبارشة 

للقضاء عليهم ألنهم قدموا ش��هادات ال تس��ري يف اتجاه 

مصالح مجموع��ات معينة، وحتى القوات العس��كرية 

النظامي��ة يف هذه البل��دان، وبالرغم م��ن اتخاذ بعض 

االحتياطات، ال تلب��ث أن ترتكب بعض الهفوات، مثلام 

ه��و الح��ال يف باكس��تان أو يف الع��راق إب��ان التدخل 

العسكري األمرييك.

يف بعض الحاالت يتطلب األم��ر التفريق بني املقاتل 

واملصور أو الصحفي، ومن هذا املنطلق فإن وجود شارة 

معرتف بها أمر ال بد منه لتحديد املس��ؤوليات، والتأكيد 

ع��ىل أهمية االس��تمرار يف القيام بالعم��ل الصحفي يف 

مناطق النزاعات يأيت نظ��راً ألهمية األدلة التي يقدمها 

اإلعالم عن حجم االنته��اكات والتجاوزات املرتكبة، ويف 

عهد تعزيز العدالة الدولية هناك حاجة ماس��ة لتواجد 

صحفي��ني عىل عني املكان لتقديم األدل��ة لهذه العدالة 

الدولية ولل��رأي العام من أجل وض��ع حد لإلفالت من 

املحاسبة والعقاب عندما يتعلق األمر مبقتل صحفيني.

يُعتر القرار الذي اتخذه مجلس حقوق اإلنس��ان يف 

ختام دورته الثالثة عرشة يوم 26 مارس 2010 والقايض 

بفتح نقاش حول حامية الصحفيني يف مناطق الرصاعات، 

تتويجاً لحملة انطلقت من جنيف، ومرشوع هذا القرار 

تبنته ثالث دول نامية هي مرص وبنجالديش واملكسيك، 

وه��ي متث��ل دوالً من 3 ق��ارات هي إفريقي��ا وأمريكا 

الالتينية وآس��يا، وهذا القرار ميث��ل مرحلة تاريخية ألن 

مجلس حقوق اإلنس��ان يعرتف بأهمي��ة هذه القضية 

ويجدولها يف صورة حلقة نقاش��ية تض��م كل األطراف، 

وه��ذه س��ابقة تاريخي��ة ملجلس حقوق اإلنس��ان منذ 

إنشائه يف 2006 •

املصادر والصور:
www.swissinfo.ch

www.cnn.com 

http://gate.ahram.org.eg

www.Gettyimages.com
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 SOUVIM نظام مكافحة األلغام املــــــــــــعزز باألمان
قادر على كشف وإزالة األلغام واألنظمة الثانوية اخلداعية

قامت رشكة MBDA بتطوير 

 Systeme نظام إزالة األلغام

 d’OUVerture d’Itineraire

Mine: SOUVIM 2 لخدمة مهام 

الدعم واملساندة املتعلقة بخفة 

الحركة، ويتم أداء تلك املهام عن 

طريق التعجيل بفتح مساحات 

كبرية من الطرق امللغمة يف القطاع 

الخلفي للعمليات. 

إعداد:
 يل يادف

ويش��مل التصميم األس��ايس لنظام إزالة األلغام 

SOUVIM 2 الق��درة عىل "تنظيف" ما يعادل 

ح��وايل 150 كيلومرتاً من الط��رق يومياً، كام أن 

النظ��ام قادر ع��ىل التحرك برسع��ات تزيد عىل 

10 كيلومرتات يف الس��اعة، مع قدرته عىل رصد 

وتحييد مجموعة كبرية من األلغام املختلفة.

مخاطر األلغام
ظه��ر خط��ر األلغ��ام ب��ني الحرب��ني العامليتني 

األوىل والثاني��ة، وكان اله��دف منها ش��ل حرية 

حركة الوحدات املدرعة، وج��اء ظهور مكافحة 

األلغام يف نفس الوقت، وتطورت بنفس الرسعة 

واإليق��اع اللذين تطورت به��ام األلغام، وخالل 

حقبة التس��عينات أدى التدخل العس��كري إىل 

ظه��ور ظاهرة جدي��دة فيام يتعل��ق بالحروب 

الحديثة، أال وهي عدم وجود خط أمامي محدد 

للجبهة، ومل تعد وس��ائل مكافح��ة األلغام التي 

نرشته��ا القوات، والتي وص��ل تطورها إىل أعىل 

مدى يف ذلك الحني، مل تعد مناسبة أو قادرة عىل 

تلبية احتياجات مس��ارح العملي��ات الجديدة، 

ويف عام 1995، ويف استجابة لنظام إزالة األلغام 

SOUVIM 2 الجديد تعاقدت القوات املسلحة 

الفرنس��ية مع رشكة Armscor لرشاء خمس��ة 

 Meerkat/Husky قطارات للطرق" من ن��وع"

التي تنتجه��ا جنوب أفريقيا، وق��ررت البدء يف 

إجراء الدراس��ات الالزمة ح��ول كيفية تحديث 

وتعديل النظام بحيث يك��ون قادراً عىل تحييد 

التهدي��دات الجديدة الت��ي تواجهها القوات يف 

عمليات مسارح الحروب املمتدة، ويف عام 1999 

 la Direction قامت املديرية العامة للتس��لح

Generale de L’Armament: DGA بتكليف 

رشك��ة MBDA بتنفي��ذ عملية تطوي��ر النظام 

.SOUVIM 2 الذي ُعرف فيام بعد باسم

مميزات
يجمع نظ��ام مكافحة األلغام SOUVIM 2 بني 

األنظمة الثانوية الخاصة بالكش��ف عن األلغام 

واألنظم��ة الثانوية الخداعي��ة، وهو يتكون من 

عدة مركبات ت��ؤدي كل واحدة مهمة تكميلية: 

 Vehicule األلغ��ام  ع��ن  الكش��ف  فمركب��ة 

Detecteur  de Mines: VDM تقوم بتحديد 

 Vehicule القط��ر  ومركب��ة  األلغ��ام،  مواق��ع 

Tracteur de Remorques: VTR تقوم بقطر 

املركبات املختلفة واملركبات املش��ار إليها باسم 

 Remorques Declencheuses de Mines:

RDM التي ترتكز مهمتها يف تفجري األلغام.

 VDM وتعترب مركبة الكش��ف ع��ن األلغام

قادرة ع��ىل التدحرج ف��وق األلغام الحساس��ة 

دراسات وبحوث
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 SOUVIM نظام مكافحة األلغام املــــــــــــعزز باألمان
قادر على كشف وإزالة األلغام واألنظمة الثانوية اخلداعية

للضغط دون تش��غيلها، وذلك بفض��ل نوعية إطاراتها 

املختلفة التي قامت بتطويرها خصيصا رشكة ميش��الن 

Michelin بحيث تلبي املواصفات التي حددتها رشكة 

.MBDA

وتعمل مركبة الكش��ف عن األلغام VDM عىل نزع 

األلغ��ام والرشاك الخداعية البدائي��ة IED املزروعة يف 

طريقها لتق��وم مركبة القطر من بعدها بتأمني الطريق 

الذي تتخ��ذه املركبة الثانية، ومن ث��م تحديد الطريق 

الذي تم تأمينه ضد األلغام.

وتقوم مركبة القطر VTR باستكامل عملية تنظيف 

الطريق م��ن األلغام، وتق��وم هذه املركب��ات املجهزة 

بعج��الت خاص��ة بتفجري األلغ��ام اعتامداً ع��ىل وزنها، 

وتس��مح عجالتها املجنزرة بتغطية عرض الطريق الذي 

تتخذه املركبة بالكامل.

األمن
ت��م تطوير نظام إزالة األلغ��ام SOUVIM 2 مع وضع 

تحقيق أقىص درجات األمن والسالمة يف االعتبار، وتعترب 

أول مركبة للكش��ف عن األلغام مجهزة بإطارات قليلة 

الضغط متنحها قدرة فريدة عىل الحركة والتسلل بخفة 

رغم ثقل وزنه��ا. ومتنح هذه الخاصي��ة املركبة القدرة 

عىل املرور فوق اللغم دون أن ينفجر، كام أن تصميمها 

يشمل قاعدة مدرعة عىل شكل حرف V الذي ال يقوم 

بحامية السائق فحسب وإمنا بحامية املكونات األساسية 

للمركب��ة نفس��ها أيضاً. وم��ع األخ��ذ يف االعتبار حجم 

مكونات النظ��ام الالزم حاميتها والقي��ود التي تفرضها 

خف��ة الحركة تم تصميم هيكل املركبة خصيصاً ملقاومة 

الصدمات الناتجة ع��ن االنفجارات باإلضافة إىل حامية 

SOUVIM 2]يتميز نظام SOUVIM 2 بقدرته عىل املرور فوق األلغام دون انفجارها، وذلك بفضل تجهيزه بإطارات قليلة الضغط[

النظ�������ام    بتط��وي��ر   MBDA رشك���ة  قام��ت 
SOUVIM 2 م��ن أجل فتح ط��رق ملغمة جديدة، 
وذلك يف أعقاب الدراسة التي أجرتها املديرية العامة 
للتس��لح DGA يف عام 1999، وقد ت��م االنتهاء من 
املرحلة األوىل للدراسة يف عام 2005، وبعدها بعامني، 
 SOUVIM طلب الجيش الفرنيس رشاء أربعة أنظمة

2 وقد دخل النظام بالفعل مرحلة اإلنتاج الكمي.

]يشمل نظام SOUVIM قاعدة مدرعة عىل شكل حرف V توفر الحامية للسائق[

الس��ائق من النريان املبارشة، وج��رى تصميم مقصورة 

السائق بحيث يعظم كفاءة السائق )عن طريق تجميع 

مفاتي��ح التحكم والعدادات الرقمي��ة(. كام ميكن أيضاً 

وضع مفاتيح تحكم إضافية بكل سهولة.

 Force وبفض��ل الدخ��ول يف رشاك��ة م��ع رشك��ة

Protection Incorporated: FPI يف الواليات املتحدة 

أصب��ح تطوير نظام إزالة األلغ��ام SOUVIM 2 متاحاً 

 Buffalo MRAP اليوم يف ش��كل نظام يضم مركب��ات

الت��ي تنتجها الرشك��ة والتي ترفع كف��اءة إزالة األلغام 

وتؤمن الحامية الالزمة لطاقم التش��غيل، ويعتمد هذا 

النظام الجديد الذي يُعرف ب��� "نظام إزالة األلغام من 

 Netted Route Clearance Capability: الط��رق" 

NRCC ع��ىل وصل��ة معلومات جدي��دة محصنة ضد 

التش��ويش للربط بني كافة املركب��ات املرتبطة بالنظام. 

ويس��مح ذل��ك للطاقم بالتحك��م عن بع��د يف أجهزة 

 ،SOUVIM 2 االستش��عار الخاصة بنظام إزالة األلغام

األمر ال��ذي يؤدي إىل زيادة كفاءته��ا عند التعامل مع 

أي تهدي��د قادم من الرشاك الخداعي��ة البدائية، وأثناء 

العمليات الروتينية إلزالة األلغام عن الطرق يتيح نظام 

إزالة األلغ��ام عن الطريق NRCC إمكانية فتح طريق 

طوله 150 كيلومرتاً يومياً برسعة متوس��طة ال تزيد عىل 

20 كيلومرتاً يف الساعة •

املصادر والصور:

MBDA THIERRY WURTZ 

طورت شركة 
MBDA نظام  

مكافحة األلغام 
الذي ُعرف فيما 

بعد باسم 
SOUVIM 2
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مركبــة قــتال املشــاة األحــــــــــــــدث يف فئتـــها          
تلبي متطلبات احلركة التعبوية واإلسرتاتيجية

أوجدت مركبة قتال املشاة  PUMA  بظهورها 

مستويات عاملية جديدة من التصميم والتقنيات. 

وتعمل القوات املسلحة األملانية بالتضامن مع رشكة

Rheinmetall Land Systeme  صانعة األنظمة 

القتالية الربية عىل تنفيذ برنامج املرشوع املسمى  

PSM والخاص مبركبة القتال PUMA وهي املركبة 

األحدث يف فئتها.

ترجمة:
حممد سليمان موسى

وتجم��ع املركبة ضم��ن تكوينه��ا كل املتطلبات الالزمة 

لتحقيق خفة الحركة التعبوية واإلس��راتيجية مع توفري 

أقىص حامية وقوة النريان يف بدن مركبة واحدة.

التسليح 
ويتم تسليح املركبة القتاليةPUMA بتسليح هو الرئيس 

MK30- فيها واملتمثل يف: املدفع عايل الثبات من النوع

ABM/2، مع تس��ليح ثانوي هو Coaxial MG4 وهو 

مدفع متحد املحور.

قوة النريان املخصصة للمهام
تحت��اج املركبة ألقىص قوة ن��ريان كواحدة من متطلبات 

نجاح ش��غل األه��داف بالنريان لتحقي��ق التأثري العايل، 

خ��الل الرصاعات الكثيفة الحش��د ولتلبية الحاجة لردة 

الفع��ل خالل املهام األخرى، مع توف��ري خيار »التصعيد 

  PUMAاملتعم��د« أو تخفيف كم النريان، وتوفر املركبة

ق��وة الن��ريان خ��الل تواج��د ع��دة عن��ارص ومختلف 

االبتكارات مثل:

ثبات التسليح الرئييس
- املدفع اآليل طراز MK30-2 ABM عيار 30 ملم.

- تركيب هذا املدفع اآليل عىل برج يتم التحكم به آلياً.

- تصميم تسليح املركبة بحيث يتمكن من اإلشتباك مع 

عدة أهداف وعىل مديات بعيدة.

- تجهي��ز 200 طلقة م��ن نوعني مختلفني لالس��تخدام 

حسب نوع الهدف. 

- وتجهيز 200 طلق���ة أخ���رى يت���م رصها عىل شاسيه 

املركبة.

71 |  فرباير 2012 |  العدد 481  |

Tech.indd   71 1/30/12   7:54 AM



|  العدد 481  |  فرباير 2012  |72

تقنيات

االرتفاع:

 3.1 مر

العرض:
  3.7 مر

الطاقم:
9 

قوة املحرك:
)1088 حصان(
 KW 800 

- نظام صاروخي موجه:
 EuroSpike من صنع الرشكة SPIKE LR

- نظام الحامية:
 ضد األلغام/ ضد التفجريات IED/ ضد األس��لحة متوسطة األعرية/ 
ضد ش��ظايا املدفعية/ ضد الصواريخ املوجهة/ ضد األسلحة النووية 

/البيولوجية/الكياموية.

 الطول:
7.4 مر

- التسليح الرئييس:
MK30-2/ABM عيار 30 ملم

- التسليح الثانوي:
MG4 عيار5.56 ملم
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ويض��اف لكل ذلك ومع وج��ود املدفع عيار 30 ملم 

والذخائ��ر الفرعي��ة ثابت��ة الزعانف أثن��اء طريانها نحو 

الهدف، إمكانية إطالق ذخائر تنفجر يف الجو وهي ذات 

»فيوزات موقوتة«. وهناك أيضاً مام يدعم كفاءة املركبة 

وقدراته��ا، العديد من األنظم��ة البرصية واألجهزة التي 

تس��اند الطاقم بتوفريها املراقبة ع��ىل مدى 360 درجة 

دائرية ح��ول املركبة، وهو ما يدع��م تعريف األهداف 

وعىل مديات بعيدة.

وهن��اك بني املزاي��ا العديدة التي تتص��ف بها مركبة 

القتالPUMA  »خاصية اصطي��اد األهداف« متاماً كام 

ه��ي متواج��دة يف املركب��ة Leopard-2 - دبابة القتال 

الرئيس��ة – وهذا يتيح ش��غل عدة أه��داف خالل فرة 

وجي��زة، وحصلت املركبة PUMA عىل نظام التس��ليح 

اإلض��ايف مع تطوير النظام الصاروخ SPIKE وهو مضاد 

للدروع ومتعدد املهام وتوفره رشكة Eurospike. ويعزز 

ه��ذا النظام الصاروخي كثرياً ق��درة هذه املركبة للفتك 

باألهداف.

  MK30 2/ABMاملدفع
- مدفع عيار30 ملم.

- معدل نريانه: 200 طلقة/الدقيقة.

- مداه املؤثر يصل طلقة/الدقيقة.

- مداه املؤثر يصل3000  مراً.

- مس��توى الذخرية: واملستوى APF SDS-T، واملستوى 

KETF-ABM، م��ع احتامل اس��تخدام أنواع ذخرية 

مبستويات أخرى.

- ذو خي��ارات الس��تخدام أنواع ذخائ��ر مختلفة بدون 

اللجوء إلكامل إطالق الطلقة األخرية بواس��طة نظام 

تغذية ثنايئ.

- قياس رسع��ة الطلقة أمام فوهة س��بطانة املدفع مع 

استخدام فيوزات الطلقات التي تنجز يف الجو.

- واستخدام 200 طلقة جاهزة دامئاً لإلطالق وتحضري200 

أخرى مرصوصة مخزنة كاحتياطي.

 MG4املدفع
 Coaxial Mounted MG 4 وتم تركيب املدفع اآليل

فئة MG4 الستخدامه كتسليح ثانوي - كام ذكر يف فقرة 

التسليح أعاله- لدعم التسليح الرئيس:

- عياره 5.56 ملم.

- معدل النريان: حوايل850  طلقة /الدقيقة.

- املدى املؤثر: حتى1000  مر.

- ويس��تخدم 1000 طلق��ة جاهزة لإلط��الق مع 1000  

طلقة مرصوصة كتخزين احتياطي.

 SPIKEالنظام الصاروخي
  SPIKEوأت��اح تطوير النظ��ام الصاروخي املس��مى

للمركبة PUMA أن تتصف بقدرة شغل أهداف العدو 

وش��غل واصطياد الطائرات العمودي��ة وتوجيه النريان 

الكثيف��ة ل��كل التهديدات خلف خط��وط العدو وبكل 

تأثري:

 Launcher يتم تركيب »نظ��ام اإلطالق« الصاروخي

بغرض استخدام صاروخني SPIKE LR لتحقيق أغراض 

قتالي��ة عديدة، بق��درة فتك عالية ب��رؤوس حربية، مع 

وجود نظام اإلطالق Launcher عىل برج املركبة.

توفري قدرة اإلطالق واملراقبة.

وقدرة اإلطالق والنسيان »أطلق وانس«.

والتمي��ز ببل��وغ أدىن مدى بح��وايل 200 مر وأقىص 

مدى ببلوغ 4000  مر •

املصادر والصور:

www.psm-spz.com 

تتميز مركبة 
  PUMAالقتال

بخاصية اصطياد 
األهداف والقدرة 

على اصطياد 
الطائرات 

العمودية وتوجيه 
النريان الكثيفة

- وزن املركبة اإلجاميل:
ً  43 طنا

-الوزن/املستوى A )النقل جواً عىل الطائرة 
الضخمة A400M( 31.45 طناً

- الرسعة القصوى )عىل الطرق(:
  70 كلم/الساعة
- لألمام/ للخلف:
 30 كلم/الساعة

- الربج:
ً  غري مأهول، ويتم التحكم فيه آليا

Tech.indd   73 1/30/12   7:54 AM



القــــــوات املسلحة تصدر كتاب "األيــــــــــــــادي املمـدودة"
يسلط الضوء على املشاركة الغاعلة يف العمليات الدولية يف أفغانستان

أصدرت مديرية التوجيه املعنوي 

يف القيادة العامة للقوات املسلحة 

كتاباً خاصاً بعنوان "األيادي 

املمدودة..مهمة رياح الخري.. قوة 

اإلمارات يف أفغانستان" باللغتني 

العربية واإلنجليزية.

ويسلط الكتاب الضوء عىل مشاركة 

قواتنا املسلحة الفاعلة يف العمليات 

الدولية يف أفغانستان، كام يتناول 

األبعاد الرئيسة لعمليات حفظ 

األمن واالستقرار وضامن إيصال 

املساعدات اإلنسانية واملشاريع 

التنموية التي تقوم بها قوة 

اإلمارات يف أفغانستان.

يق��ع الكتاب يف 224 صفحة، ويحتوي عىل 188 

صورة متنوعة األحجام التقطت من قبل الفريق 

اإلعالمي العسكري يف أفغانستان. ويتضمن ستة 

فصول وهي "املهمة" و"املش��اركات الخارجية" 

و"تقديم املس��اعدة" و"أفغانس��تان.. الش��عب 

واألرض" و"حف��ظ األم��ن واالس��تقرار" وأخ��راً 

"املشاريع اإلنس��انية واملستقبل" فيام تم إهداء 

الكتاب إىل كافة قوات السالم حول العامل.

املهمة
وجاء يف فص��ل "املهم��ة" أن توجيهات صاحب 

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

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

الله، وصاحب الس��م�و الشي�خ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب رعاه الله، والفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، جاءت 

مؤكدة رضورة تحقيق االس��تقرار يف أفغانستان 

بعد املعان��اة من ويالت الح��روب والفوىض ملا 

يزيد عىل عقدين من الزمان. 

واش��تملت هذه التوجيهات ع��ىل مبادرات 

خرية إماراتية لدعم الش��عب األفغ��اين تأكيداً 

ملنهج وثوابت السياسة الخارجية لدولة اإلمارات 

التي أرس��اها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهي��ان، والتي ترتكز ع��ىل بناء عالقات طيبة 

م��ع ال��دول الش��قيقة والصديقة حي��ث تعد 

دول��ة اإلم��ارات من أكرب املس��اهمني يف تقديم 

املساعدات اإلنس��انية إىل جمهورية أفغانستان 

اإلسالمية.

املشاركات الخارجية
واستعرض فصل "املشاركات الخارجية" يف كتاب 

األيادي املم��دودة التاريخ الحافل باملش��اركات 

الدولية لقواتنا املسلحة منذ عام 1976 يف لبنان، 

م��روراً بالكويت ع��ام 1990، والصومال 1993، 

وكوك��س وكوس��وفا 1999، ولبنان م��رة أخرى 

ع��ام 2001، والكويت يف عملية الصمود 2003، 

وعملي��ات اإلغاث��ة بعد زلزال باكس��تان 2005، 

ث��م اليم��ن ع��ام 2008، وتقدميها املس��اعدات 

بعد الس��يول وفيضانات باكستان 2010، وأخراً 

مملكة البحرين، واملش��اركة يف تنفيذ قرار األمم 

املتح��دة رقم 1973 بفرض حظر جوي عىل ليبيا 

يف 2011.

حفظ االستقرار
وأوض��ح فصل "حف��ظ األمن واالس��تقرار" من 

الكتاب الدور الذي يؤديه جنود القوات املسلحة 

كتاب

] تتوىل قوة اإلمارات يف أفغانستان توزيع املساعدات اإلنسانية [
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القــــــوات املسلحة تصدر كتاب "األيــــــــــــــادي املمـدودة"
يسلط الضوء على املشاركة الغاعلة يف العمليات الدولية يف أفغانستان

اإلماراتية يف أفغانستان والظروف التي يواجهونها أثناء 

أداء واجبهم املتمثل يف تقديم املس��اعدات اإلنس��انية 

وتأمني إيصالها إىل املحتاجني.

ويف هذا الصدد يقول القائد الس��ابق لقوة املساعدة 

األمنية الدولية "إيساف" الجرنال ديفيد برتايوس "نشعر 

جميعاً بالفخر لوجود الجنود اإلماراتيني ضمن صفوف 

قوة املس��اعدة الدولية إيس��اف، فالجن��ود اإلماراتيون 

محرتفون للغاية ومجه��زون بأفضل املعدات ومدربون 

جي��داً، كام أنهم ي��ؤدون املهام الصعب��ة التي تتضمن 

املشاركة يف عمليات بالغة الخطورة".

و"اتس��مت الجهود الدبلوماس��ية مع تواجد القوة 

اإلماراتي��ة يف أفغانس��تان بالكرم الش��ديد يف ما يتعلق 

بتلبية احتياجات الش��عب األفغاين وتقديم املساعدات 

ملقاطعات عدة يف ش��تى أنحاء أفغانس��تان، وجهودها 

الحثيث��ة يف إع��ادة البني��ة التحتية املتمثل��ة يف الطرق 

واملس��اجد واملدارس والعديد من األمور التي يحتاجها 

الش��عب األفغاين، وقد أثبتت املساهامت التي قدمتها 

الحكومة اإلماراتية لدعم الحملة الشاملة يف أفغانستان 

مدى أهميتها البالغة".

تقديم املساعدة
وتن��اول الكت��اب يف فص��ل "تقديم املس��اعدة" مهمة 

توصيل وتوزيع املس��اعدات واإلمدادات ومواد اإلغاثة 

اإلنس��انية عىل املحتاج��ني، والتحديات الت��ي تواجهها 

القوة ومنها العوامل الجغرافي��ة واملناخية مثل الثلوج 

ووعورة الطرق وصعوبة الوصول إىل املناطق النائية.

املشاريع اإلنسانية واملستقبل
ويف فصل "املش��اريع اإلنس��انية واملس��تقبل" تم بيان 

املش��اريع املتع��ددة التي قامت بها القوات املس��لحة 

مثل بناء املساجد واملدارس واملراكز واملعاهد التعليمية 

والجامعات مثل جامعة الش��يخ زايد يف والية خوس��ت 

واملراف��ق الطبية وحفر املئات من آب��ار املياه الصالحة 

للرشب وعمليات نزع األلغام وترميم وصيانة وإنش��اء 

العديد من الطرق مثل طريق السالم يف مقاطعة هلمند 

ال��ذي يبل��غ طول��ه 40 كيلومرتاً يربط ب��ني مقاطعات 

قندهار والش��كرجاه وس��نجني وبلغت تكلفته أكرث من 

40 مليون دوالر.

و يحت��وي كتاب "األيادي املم��دودة" داخل الغالف 

عىل رشي��ط فيدي��و مدمج يتضم��ن برنامج��اً وثائقياً 

عن ق��وة اإلم��ارات يف أفغانس��تان باللغت��ني العربية 

واإلنجليزية.

األيادي املمدودة العنوان: 

القيادة العامة للقوات املسلحة إصدار: 

مديرية التوجيه املعنوي  

224 صفحة الحجم: 

2012 السنة: 

وتع��د دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة من أكرب 

املساهمني يف تقديم املساعدات اإلنسانية إىل جمهورية 

أفغانستان اإلس��المية، فمنذ س��نوات عديدة والقوات 

املس��لحة اإلماراتي��ة وهيئة اله��الل األحم��ر تقدمان 

إسهاماتهام داخل األرايض األفغانية.

وتضم قوة املس��اعدة األمنية الدولية "إيساف" التي 

يقوده��ا حلف ش��امل األطليس يف أفغانس��تان، جنوداً 

ينتم��ون إىل 49 دول��ة مختلفة من بينه��ا خمس دول 

إس��المية، وقامت قوى التحالف ال��دويل، بالتعاون مع 

هيئة اله��الل األحمر واملنظ��امت اإلنس��انية األخرى، 

باملس��اعدة يف إعادة إعامر وتطوير هذه الدولة، فضالً 

عن ضامن تأدي��ة األعامل األمنية واإلنس��انية بطريقة 

منس��قة ومتكامل��ة، ومنذ ع��ام 2003 قام��ت القوات 

املس��لحة اإلماراتية مبهام إنس��انية يف أفغانستان، وهو 

العام الذي ش��هد بداي��ة تقديم املس��اعدات إىل هذه 

الدولة.

ويف هذا الس��ياق تس��هم دولة اإلمارات بس��خاء يف 

الجه��ود الدولي��ة الرامية إىل دعم الحكوم��ة األفغانية 

يف مس��اعيها الهادفة إىل اس��تعادة األمن واالستقرار يف 

البالد، وقد بلغت إس��هاماتها املالية يف أفغانستان نحو 

مليار وخمسامئة مليون دوالر أمريك منذ مؤمتر طوكيو 

ع��ام 2009، ويف عام 2010 ش��اركت دولة اإلمارات يف 

أعامل قمة حلف ش��امل األطل��يس )ناتو( التي عقدت 

يف لش��بونة، ومؤمتر التعاون االقتصادي اإلقليمي الرابع 

من أجل أفغانس��تان الذي عقد يف أسطنبول، ويف مؤمتر 

املانحني الذي عقد يف برلني، وأيضاً مؤمتر املانحني الذي 

عق��د يف لندن، وإدراكاً منها للصلة الكبرة بني االقتصاد 

واألمن، استضافت دولة اإلمارات يف شهر أكتوبر 2010 

مؤمت��راً دولي��اً يف ديب لبح��ث إمكانية تنفيذ مش��اريع 

التنمي��ة يف مجاالت التعدين والبني��ة التحتية والزراعة 

يف أفغانستان •
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كلية القيادة واألركان املشرتكة إحدى كليات القوات 

املسلحة املختصة بتعليم فن الحرب عموماً والفن 

العمليايت عىل وجه الخصوص، حيث تجمع الكلية بني 

النظرية والتطبيق كأساس للمنهجية املعتمدة يف سياسة 

الكلية التعليمية، والتي تهدف إىل تطوير الشخصية 

القيادية للضباط الدارسني من خالل برامج الدورة.

كلـية القـيادة واألركـان وجامـــــــــــــــــــــــــعة أبوظبي تعاون لإلرتقاء املنشود

حوار: أمل سامل احلوسني                        
 تصوير:عبد الرحمن بن عباد

لذلك ستتعت كلية القيتتادة واألركان املشتتركة نحو تطوير 

الربامتتج التعليميتتة العستتكرية املعتمدة لديهتتا  لتواكب 

يف مناهجهتتا وأستتاليبها أرقى ما توصلت إليتته األكادمييات 

العستتتكريتة يف العتالتتتم، وتوجتهت الكليتتة نحو جتامتعة 

أبو ظبي للتعاون معها يف تحقيق االرتقاء املنشتتود، بوصفها 

جامعتتة وطنيتتة معتمدة لدى هيئتتة االعتتتاد األكادميي،  

وقتتد تم توقيع اتفاقية التعاون بتتن القيادة العامة للقوات 

املسلحة  وجامعة أبوظبي يف فرباير عام 2009.

حول هتتذا املوضوع قامت مجلتتة "درع الوطن" بإجراء 

مقابلتتة مع ستتعادة اللواء الركن طيار رشتتاد محمد ستتامل 

الستتعدي قائد كلية القيادة واألركان املشركة وسعادة عيل 

ستتعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلتتس جامعة أبوظبي 

التنفيذي عضتتو مجلس أمناء جامعة أبوظبي  للوقوف عىل 

آخر املستجدات حول هذا التعاون، وفيا ييل نص اللقاء مع 

قائد كلية القيادة واألركان املشركة :

]اللواء الركن طيار رشاد محمد سامل السعدي قائد كلية القيادة واألركان املشرتكة[

التعاون مع جامعة أبوظبي ميثل نقله نوعية للتعليم العسكري
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كلـية القـيادة واألركـان وجامـــــــــــــــــــــــــعة أبوظبي تعاون لإلرتقاء املنشود

 ما أهمية التعاون بني كلية القيادة واألركان املشرتكة 

وجامعة أبوظبي ؟

إن كلية القيادة واألركان املشركة شأنها شأن مؤسسات 

التعليم العتتايل العاملية واملحلية تستتعى لالنفتاح عىل 

الجامعتتات، واملكتبتتات ومراكز الدراستتات املتخصصة 

واملؤسستتات الحكومية، وذلك لتقديم أفضل مستويات 

التعليم املتاحة التي متكن الكلية من القيام مبهمتها عىل 

أكمل وجه، وتنفيتتذ الدور املطلوب منها ضمن القوات 

املستتلحة وفق رؤى مؤسستتية طموحة، وسياسة تعليم 

عستتكري واضحة ومحتتددة املعامل، يتابعهتتا ويدعمها 

املجلس األعىل للكلية عىل أستتاس قتترار يخول املجلس 

بذلك، ويعود إىل مادة وردت يف مرستتوم تأسيس الكلية 

حتتول منتتح خريجتتي دورة القيتتادة واألركان املؤهل 

الجامعي املستتتحق، ويأيت التعاون مع جامعة أبوظبي 

ليحقق أهدافاً عديدة ضمن هذا اإلطار، وليجعل تنفيذ 

التعليم العستتكري يف الكلية يتتتم وفق معايري أكادميية 

سليمة تنستتجم مع متطلبات التعليم العايل يف الدولة، 

ألن خريتتج كلية القيادة واألركان املشتتركة هو مواطن 

ميتلتتك من الطمتتوح والقتتدرات ما يؤهلتته ألن يكون 

قائتتداً ناجحاً، وعستتكرياً متعلاً محرفاً يستتعى إىل أن 

يفيد املجتمع والوطن عتتىل أكمل وجه، وذلك يف كافة 

مراحتتل حياته أثناء الخدمة العستتكرية وبعدها، لذلك 

يأيت التعاون مع جامعة أبوظبتتي ليمثل قيمة  مضافة، 

ونقلة نوعية للتعليم العستتكري تعمل عىل مد جسور 

التعاون التي متكن الكلية ومنتسبيها من االستفادة من 

العلوم املختلفة ومصادرها ومبا يساعد عىل إعداد قادة 

املستقبل وفق أرقى املستويات.

كيف ت��م التوفيق بني متطلب��ات الركن ومتطلبات 

التعليم الجامعي وفق معايري االعتامد األكادميي من 

قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ؟

إن مناهج الدورات يف القوات املستتلحة لدولة اإلمارات 

بشتتكل عام مصممتتة بدقتتة وعناية، وتتتتم مراجعتها 

وتحديثهتتا بصفتتة مستتتمرة لتتتتالءم متتع املعطيتتات 

الواقعية، وليك تناستتب خصائص العنارص املختلفة التي 

تؤثر وتتأثر باملناهج، ولتحقق أفضل مخرجات ممكنة، 

لذلتتك فإن منهاج دورة القيادة واألركان املشتتركة كان 

مهيئتتاً بدرجة كبتترية العتاده أكادميياً، حيث يستتتمد 

مرجعيتتته من مناهج كليات عريقتتة تم اختيارها بدقة 

متناهية، وينفتتذ العملية التعليميتتة بالكلية كادر من 

املوجهن ذوي مستتتويات عالية من الختتربة والتأهيل، 

كا أن النظام األسايس للدورة ورشوط االلتحاق تضمن 

قبول طتتالب مميزين بعد عملية فتترز واختيار دقيقة، 

فالطالب التتذي يتم اختياره لهذه التتدورة هو العنرص 

املحتتوري يف العمليتتة التعليمية خالل الدراستتة، لذلك 

فإن عمليتتة التوافق والدمج متت بستتهولة ويرس، وما 

تم إنجازه خالل العام املتتايض يدعونا للتفاؤل بتحقيق 

املزيد لقواتنا املسلحة.

كي��ف كان التوافق واالنس��جام بالربنام��ج الجديد 

بشقيه العسكري واملدين ؟

إن العلوم العستتكرية ما هي إال شتتكل آخر من أشكال 

العلوم األخرى وتلتقي معها يف جوانب كثرية، وعىل سبيل 

املثال فإن اإلدارة العستتكرية للموارد املتنوعة والوقت 

ال تختلتتف عنها يف باقي املؤسستتات العامة أو الخاصة 

كقاعدة عامة، ولكن توجد خصوصيات مميزة للمؤسسة 

العستتكرية تتناول من خاللها الطروحتتات املوضوعية 

واملنطقية التي تركز عىل جوانب وديناميكيات قد تبدو 

مختلفة يف شكلها إىل حد ما ولكنها تحمل ذات املضمون 

يف جوهرها، وهتتذه الحقيقة ال تنفي وجتتود أنواع بل 

فروع من العلوم العستتكرية البحتة التي تظل منفصلة 

عتتن املوضوعتتات الجامعية التي تم تدريستتها لطالب 

دورة القيادة واألركان املشتتركة، ومثتتة نقطة جوهرية 

أختترى وهي أن القوات املستتلحة الحديثتتة إضافة إىل 

عنارصهتتا وتخصصاتها املتفردة فيهتتا فهي تحوي كافة 

التخصصتتات التي توجتتد يف املجتمع املدين، حيث نجد 

املحامي واملعلم والطبيتتب واملهندس واإلداري والطيار 

واملتتايل واإلعالمي وكافة التخصصتتات التي تخدم هذه 

املؤسسة الهامة.

لذلتتك فإن املتتزج وعمليتتة التوفيق بن املستتاقات 

العسكرية والجامعية ما هو إال إضافة أكادميية أدت إىل 

إثراء وتنوع املنهاج، وهي ولله الحمد تستتاعد الطالب 

عىل االستفادة بشكل أفضل مقارنة بالدورات السابقة .

م��اذا عن خريج��ي الدورات الس��ابقة  هل ميكنهم 

االلتح��اق مرة أخ��رى بالكلية من أج��ل رغبتهم يف 

الحصول عىل الش��هادات املعتم��دة ؟ وهل ميكنهم 

استكامل الدراسة لنيل درجة املاجستري ؟

لقد تم االعتاد األكادميي ملنهاج دورة القيادة واألركان 

املشركة ليتم تطبيقه عىل الدورة العرشين وما يليها، ومل 

يتم إغفال الدورات السابقة، وللتوضيح فإننا أثناء إعداد 

برنامج االعتاد األكادميي قمنا بتقستتيم ضباط القوات 

املستتلحة يف دولة اإلمارات من خريجي دورات األركان 

إىل ثالث مجموعات: األوىل تشمل كافة خريجي دورات 

القيتتادة واألركان متتن خارج الدولة، وهتتذه املجموعة 

شملتها الدراسة األولية ولكن مل يشملها برنامج املعادلة، 

كا مل يشتتملها برنامتتج االعتاد األكادميتتي يف الوقت 

الحارض لعتتدة اعتبتتارات، وتم تأجيل ذلك للستتنوات 

القادمة، أما املجموعة الثانية فتضم كافة منتسبي دورة 

القيتتادة واألركان املشتتركة يف دولة اإلمتتارات العربية 

املتحدة محلياً يف كلية القيادة واألركان املشتتركة ممن 

تنطبق عليهم الرشوط، وهي رشوط دقيقة وعلمية تم 

تقييمها ومتابعتها من قبل وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي بواسطة فرق تقييم وخرباء تم استدعاؤهم من 

خارج الدولة لتقييم منهاج الدورة بكافة أبعاده، وتقييم 

مناهج دورات املرشحن يف الكليات العسكرية األساسية 

بالدولة، واستغرقت عملية التقييم بعض الوقت لضان 

نجتتاح الربنامج وإرستتائه عىل قواعد علميتتة وأكادميية 

دقيقة يك نجني مثار عمل ستتنوات مضت وللمستقبل، 

وقتتد تم التطبيتتق العميل للتعليتتم الجامعي يف الكلية 

مت االعتماد 
األكادميي 

ملنهاج دورة 
القيادة واألركان 
املشرتكة ليتم 

تطبيقه على 
الدورة العشرين 
وما يليها، ومل 

يتم إغفال الدورات 
السابقة
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اعتباراً من دورة القيادة واألركان 20 املشركة ، واليزال 

مستمراً.

وهنتتاك مجموعة ثالثة تضتتم الضباط خريجي كلية 

القيادة واألركان املشتتركة يف الدولة الذين ينقستتمون 

بدورهم إىل فئتن: فئتتة الدورات من األوىل إىل الدورة 

الستتابعة، والفئتتة الثانية وهتتي الفئة الرئيستتة التي 

يستتتهدفها الربنامج، وتتتم إعداده بصفة أساستتية من 

أجلها وتشتتمل كافتتة خريجتتي التتدورة الثامنة حتى 

التدورة التتتاسعة عترشة، وبدأ تتنفيذه، وقد استكملت 

الدفتعتتة األوىل كافتتة متطلبات برنامتتج البكالوريوس 

العتتام املتتايض، وانتظمت الدفعتتة الثانيتتة ونأمل أن 

يجتهد الضباط أنفستتهم الغتنام هذه الفرصة الذهبية 

يف األعتتوام الثالثتتة التقتادمة تقريبتتاً، ألن هناك املزيد 

من الربامج املستتتقبتلتية الطتموحة التي تتجاوز درجة 

البكتالتوريتتوس. ويتجتتتب أال ننىس هنتتا حجم الدعم 

التتتذي تتقتدمتتته التقتيتتادة العامة للقوات املستتلحة 

إلدراك قادتنتتا بأهميتتة هتتذا الجانب التتذي يصب يف 

مصلحة قواتنا املسلحة والوطن.

هل من كلمة أخرية تودون إضافتها؟

فتتتي التنتهايتتتة ال بتتتد متن كتلمتتة شتتكر وعترفتان 

نوجتهتها لقيادتتنا املوقترة عىل الرؤية الستتليمة ودعم 

التعليم بكافة مستوياته وأشكاله، والذي يشمل الضباط 

ومختلتتف الرتب، كا أشتتكر القيتتادة العامة للقوات 

املسلحة وعىل رأسها رئيس أركان القوات املسلحة عىل 

دعم كلية القيادة واألركان املشركة.

جامعة أبوظبي
وللوقتتوف عىل حيثيتتات التعتتاون بن كليتتة القيادة 

واألركتان املتشتتتتتركة وجامتعتتة أبتوظتبي أجترت مجلة 

"درع الوطن" حواراً مع ستتعادة عيل ستتعيد بن حرمل 

الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي عضو 

مجلس أمناء جامعة أبوظبي وفيا ييل نص الحوار :

يس��عدنا بداي��ًة أن تحدثنا عن التع��اون األكادميي 

بني القيادة العامة للقوات املس��لحة وباألخص كلية 

القيادة وواألركان وجامعة أبوظبي؟

تعتز جامعتتة أبوظبتتي بتعاونها األكادميتتي الرائد مع 

القيادة العامة للقوات املسلحة، هذه املؤسسة الوطنية 

التي نتتترشف جميعتتاً مبنجزاتها الحضاريتتة وما تقوم 

به متتن حاية مكتستتبات الوطن ومنجزاته وترستتيخ 

استتتقراره وإعالء رايته خفاقة، برعاية صاحب الستتمو 

الشتتيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه 

الله- وأخيه صاحب الستتمو الشتتيخ محمد بن راشتد 

آل مكتوم نائتتب رئيس الدولة رئيتتس مجلس الوزراء 

حاكم ديب -رعاه الله- وإخوانها أصحاب السمو أعضاء 

املجلس األعتتىل حكام اإلمتتارات، والفريق أول ستتمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة.

ونحتتن نعلتتم أن هذا التعتتاون يعترب واجبتتاً وطنياً 

نشعر بسعادة غامرة ونحن نقوم به، كا أننا يف جامعة 

أبوظبي نرجم من خالل هذا التعاون رستتالة الجامعة 

وأهدافها اإلستتراتيجية التي حددها لها ستتمو الشيخ 

حمتتدان بن زايتتد آل نهيان ممثل الحاكتتم يف املنطقة 

الغربيتتة رئيس مجلس أمناء جامعتتة أبوظبي كجامعة 

وطنية تأخذ بأرقى األستتاليب العلميتتة والتطبيقية يف 

التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

لكل تعاون مراحل تحضري ومشاورات، فهال حدثتنا 

عن هذه املراحل وما أسفرت عنه من نتائج ؟

بالتأكيد كانت هناك استتتعدادات متتن الجانبن لطرح 

هتتذه الربامتتج، ووجدنتتا كل التعاون متتن قبل ممثيل 

القيادة العامة للقوات املسلحة الذين قدموا إسهامات 

كبرية يف تحديد اإلطار العام لتلك الربامج، وأيضاً يف رصد 

املتطلبتتات التعليمية للقيادة العامة للقوات املستتلحة 

وكلية القيادة واألركان املشتتركة، واستتمحوا يل هنا أن 

أتوجه بالشتتكر أيضاً إىل معايل الشتتيخ نهيان بن مبارك 

آل نهيتتان وزير التعليم العتتايل والبحث العلمي نائب 

رئيتتس مجلس أمنتتاء جامعة أبوظبتتي وهيئة االعتاد 

األكادميتتي بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي حيث 

بذلت الهيئة جهوداً مشتتكورة مع الفريق العلمي من 

الجامعتتة والقيتتادة العامة للقوات املستتلحة يف وضع 

املعايتتري الخاصة بجودة هتتذه الربامج وما تحتاجه من 

بيئة تعليمية وتطبيقات متميزة.

وقد عمتتل أعضتتاء الفريتتق العميل متتن الجامعة 

  ] محمد بن راشد و محمد بن زايد يف صورة تذكارية مع خريجي كلية القيادة واألركان الدورة العرشين [
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تاريخ وسطور
- صدر يف 28 سبتمرب 1991 مرسوم القانون االتحادي 
بإنش��اء كلية القيادة واألركان لتتوىل إعداد من يقع 
عليه��م االختيار من ضباط لش��غل وظائف القيادة 

واألركان يف القيادات والتشكيالت والوحدات.

- ص��در يف 15 أكتوبر 1991 قرار نائب القائد األعىل 
للقوات املس��لحة يف ش��أن النظام األس��ايس لكلية 

القيادة واألركان .

- افتتح صاحب السمو الش����يخ خليفة بن زاي����د 
آل نهي��ان رئي��س الدول��ة القائ��د األع��ىل للقوات 
املس��لحة -حفظه الله- كلية القيادة واألركان يف يوم 

االثنني املوافق 20 يناير 1992 .

- يف ع��ام 1994 ص��در ق��رار رئي��س أركان القوات 
املس��لحة بتحويل الدورات التي تعق��د بالكلية من 
دورات قي��ادة وأركان عامة إىل دورات قيادة وأركان 
مش��رتكة، وذل��ك اعتباراً م��ن ال��دورة الثامنة، وقد 
ت��م تعديل املنهاج إىل منهاج مش��رتك يخدم جميع 

القوات الرئيسة للقوات املسلحة .

- يف ي��وم 23 فرباي��ر 2010 تم االتف��اق مع جامعة 
أبوظب��ي ملنح طلبة كلية القيادة واألركان املش��رتكة 
درج��ة البكالوريوس يف العلوم واإلدارة العس��كرية، 

ودرجة املاجستري يف املوارد البرشية. 

والقيادة العامة للقوات املستتلحة معاً وتعاونا يف إدارة 

وتنفيتتذ الربامتتج التي تطرحهتتا الجامعتتة لطلبة كلية 

القيادة واألركان املشتتركة، حيث يدرّس معلمو الكلية 

املستتاقات والتدريبات العسكرية، وأستتاتذة الجامعة 

يدرّستتون املستتاقات املدنتية. أمتا إدارة الربنامج فهي 

– بحق – منوذج للتعتتاون الجاد املخلص بن القطاعن 

العستتكري واملدين، حيتتث التفاهتتم التتتام والتعاون 

الصادق بن رئيس شتتعبة التخطيتتط والتقييم بالكلية 

ومدير الربامج األكادميية للكليات العسكرية بالجامعة، 

ما مّكن إدارة الربنامج من التغلب عىل كل التحديات، 

وجعل العملية التعليمية تسري يف يرس وسالسة.

ما هي الربامج الذي تم اعتامدها ؟

الربامج املطروحتتة يف كلية القيادة واألركان املشتتركة 

العستتكرية،  واإلدارة  العلتتوم  بكالوريتتوس  تشتتمل 

بكالوريتتوس العلتتوم العستتكرية واإلدارة املتخصصتتة 

واملاجستري يف إدارة املوارد البرشية، واعتقد أنها مقدمة 

لربامج أخرى ستتيتم طرحها ختتالل الفرة املقبلة ضمن 

إسراتيجية التعاون بن الجانبن.

ن��ود من س��عادتكم إطالعن��ا عىل آخ��ر التطورات 

واملس��تجدات القامئة بني القوات املسلحة وجامعة 

أبوظبي ؟

كا ذكرت فإننا نرتبط بتعاون وثيق مع القيادة العامة 

للقوات املسلحة وهذا التعاون نعتربه مسؤولية وطنية 

يف جامعة أبوظبي التي تزخر بنخبة من أعضاء هيئات 

التدريتتس املتخصصتتن والذين ينتمتتون إىل جامعات 

ومؤسسات أكادميية عريقة، وبالطبع فإن لهذه الكوادر 

ختتربة متنوعة يف مجتتاالت التخصص ونعتقتتد أنه من 

] سعادة عيل سعيد بن حرمل الظاهري [

ضمتتن الركائز األساستتية لرستتالة الجامعة وفلستتفتها 

املجتمعيتتة أن تتوجه هذه الختتربات لخدمة املجتمع 

والتفاعل مع مؤسساته املختلفة.

وفيتتا يتعلق بالتعتتاون مع كلية القيتتادة واألركان 

املختلفة ففتتي العام األول لتنفيتتذ الربنامج مع طالب 

دورة الركتتن 20 ، أعتتد الفريتتق املشتترك بتتن الكلية 

والجامعة مقرحاً لتأهيل خريجي دورات الركن السابقة 

للحصتتول عىل درجة البكالوريوس، وقد اعتمدت هيئة 

االعتاد األكادميي بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

املقتترح. ونخطط اآلن يف إتاحتتة الفرصة لهم لاللتحاق 

بربنامج املاجستتتري يف إدارة املوارد البرشية، كا نخطط 

- يف الوقت نفستته - مع جامعة أبوظبى إلعداد برنامج 

ماجستري جديد يف مجال العالقات الدولية.

استتمحوا يل يف النهاية أن أتوجه بخالص الشتتكر إىل 

أعضاء الفريق األكادميي املرشف عىل هذا الربنامج من 

الجامعة والقيادة العامة للقوات املسلحة، كا يسعدين 

الظاهري: 
التعاون مع كلية 

القيادة واألركان 
املشرتكة 

واجب وطني

تهنئة الخريجن الذي بذلتتوا جهوداً كبرية يف التحصيل 

التتدرايس ونالوا هتتذه الدرجتتات العالية عتتن جدارة 

واستحقاق •

  ] الطالب خالل إحدى املحاظرات األكادميية [
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تزخر الساحة العلمية والعملية يف 

مختلف قياداتنا ووحداتنا العسكرية 

بالعديد من املواهب واإلبداعات التي 

متيزت يف مجال عملها وتخصصها، 

وغدت 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 والذي تعول 

قيادتنا الرشيدة عىل أبنائها لينالوا به 

أعىل الرتب وأرقى املستويات العلمية 

والعملية.

حوار: نازيل ناصر البلوشي 
تصوير: عبدالرحمن بن عباد/ حممد اخلضر

وهنا يف باب "مبدعون" نسلط الضوء عىل شخصيات 

ووجوه عرفت باإلب��داع ومتيزت به حتى صار الوصف 

قريناً باالس��م، وعنواناً للشخص املبدع و يف هذا العدد 

نلتق��ي مع الدكت��ور أرشف الزعايب استش��اري ورئيس 

قسم أمراض الرئة يف »مستشفى زايد العسكري« وفيام 

ييل نص اللقاء:

عرفنا عن نفسك؟

أن��ا الدكتور أرشف حس��ن حميدان الزعايب استش��اري 

ورئي��س قس��م أم��راض الرئ��ة يف »مستش��فى زاي��د 

العسكري«وأس��تاذ مس��اعد يف  الط��ب الباطني كلية 

الط��ب والعل��وم الصحية جامع��ة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة ، م��ن مواليد 19/8/1972 ول��دت يف منطقة 

الجزي��رة الحمراء ب��رأس الخيمة ل��دي 5 أطفال عمر 

وحمي��د وفاطمة ومري��م وعبدالله ، درس��ت املرحلة 

االبتدائي��ة واإلعدادية والثانوية يف رأس الخيمة أكملت 

دراستي الجامعية يف الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا 

م��ن 1990إىل 1997 بعد االنتهاء من بكالوريس الطب 

والجراحة عملت س��نة االمتياز يف مستش��فى بومنت 

املستشفى التعليمي للجامعة وعدت إىل االمارات عام 

. 1998

ويف سؤال للدكتور عن دراسته قال: 

دراس��تي كانت عىل نفقة القوات املس��لحة بعد ذلك 

انضممت إىل طاقم العمل يف مستشفى زايد العسكري 

، ثم ذهبت إىل كندا لدراسة التخصص ، حيث ابتعثتني 

القوات املس��لحة إلكامل دراستي يف جامعة تورونتو يف 

كندا واس��تغرقت دراستي يف كندا 6 سنوات من 2000 

إىل 2006 وكانت عبارة عن قس��مني أول ثالث سنوات  

قدم��ت الب��ورد األمرييك لألم��راض الباطني��ة والبورد 

الكن��دي لألم��راض الباطني��ة س��نة  2003 وبعد ذلك 

أمتم��ت التخصص الفرعي يف أمراض الرئة واس��تغرقت 

الدراس��ة 3 سنوات حصلت خاللها عىل البورد األمرييك 

ألم��راض الرئة والبورد الكندي ألمراض الرئة ، بعد ذلك 

قمت بعمل الزمالة يف أم��راض اضطراب التنفس أثناء 

الن��وم وهي م��ن التخصصات القليل��ة يف املنطقة كام 

أمتمت املاجستري التنفيذي يف إدارة الرعاية الصحية من 

جامعة زايد يف عام 2011.

كيف استفدت من عمل الزمالة يف  أمراض اضطراب 

التنفس أثناء النوم كونه من التخصصات القليلة؟

د . أشرف الزعابي : قمت بإنشاء أول وحــــــــــــــــــدة ألمراض اضطراب التنفس أثناء النوم
  3.7% من سكان دولة االمارات مصابون بـ »تضيق القصبات الهوائية املزمن«

 التدخني
 أهم أسباب 

مرض تضييق 
القصبات 
الهوائية
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قمت بإنشاء أول وحدة ألمراض اضطراب التنفس أثناء 

النوم يف مستشفى زايد العسكري عام 2006.

من شجعك عىل دراسة الطب ؟

الوالد والوالدة هم من شجعوين يف هذا املجال فعندما 

كن��ت يف االبتدائية  كانوا ينادوين بالدكتور أرشف وهذا 

حفزين كثرياً.

ماهي الجوائز التي حصلت عليها ؟

  Murray Muirhead Award حصل��ت ع��ىل جائ��زة

عام 2001 وهذه الجائزة تقدم كل س��نة ألفضل طبيب 

يدرس التخصص من مستش��فى س��انت مايكل جامعة 

تورونت��و تم منحها يل إلبرازي ق��درات عالية ومهارات 

ممتازة والتعامل الراقي مع املرىض والزمالء من األطباء 

واملمرضني واملمرضات .

ويف ع��ام 2002-2003 ت��م اخي��اري كأفضل طبيب 

متمي��ز يف تدريب طلبة جامعة تورونتو يف مستش��في

Toronto General ، ويف ع��ام 2008 قام��ت هيئ��ة 

اإلمداد بالقوات املسلحة بتكرميي كأفضل طبيب متميز 

تم ترشيحه من مستشفى زايد العسكري.

وحصلت عىل جائزة »األستاذ األفضل« لعام  -2006

2007 تم منحها يل بواسطة طالب الطب يف كلية الطب 

وعلوم الصحة /جامعة اإلمارات العربية املتحدة .

د . أشرف الزعابي : قمت بإنشاء أول وحــــــــــــــــــدة ألمراض اضطراب التنفس أثناء النوم
  3.7% من سكان دولة االمارات مصابون بـ »تضيق القصبات الهوائية املزمن«

مناصبه

• استشــاري ورئيس قســم أمراض الرئة يف »مستشفى 
زايد العسكري«.

• أســتاذ مساعد يف الطب الباطني كلية الطب والعلوم 
الصحية جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

• محرر يف مجلة "الصــدر" األمريكية الخاصة بأمراض 
الرئة وتعني هذه املجلة بنرش املقاالت الطبية يف مجال 

أمراض الرئة بصورة شهرية .  
• رئيــس لجنــة امتحانات أمــراض الباطنيــة يف هيئة 
الصحة أبوظبي، ودور اللجنــة امتحان األطباء الراغبني 
يف العمل يف أبوظبي سواء يف القطاع الخاص أو القطاع 

العام يف تخصصات الباطنية .

[د.أرشف حسن الزعايب استشاري ورئيس قسم أمراض الرئة يف مستشفى زايد العسكري]
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مــا هــو البورد العــريب ومتــى تم اإلعــراف به يف 

مستشفى زايد العسكري ؟

عيينتني القوات املس��لحة يف مستشفى زايد العسكري 

مدي��راً للتعلي��م الطبي ، حيث كانت هن��اك رؤية عام 

2006  إلنش��اء برنام������ج تدريب��ي لألطب��اء الذي��ن 

يتخرجون م��ن كلية الطب وغري الراغب��ني يف االبتعاث 

خارج الدولة أو غري القادرين لظروفهم الخاصة. 

فبع��د س��نة االمت���ياز قم��ت باالتص����ال بالب��ورد 

العريب ، وهي املؤسس��ة العربية لتدري��ب األطب��اء يف 

التخصص ودعيت األمي��ن العام للب����ورد العريب لزيارة 

مستشفى زايد ألنني كنت واثق���اً بأن مستش��فى زايد 

العس��كري يف تقدميه للخدم��ات الطبية  ليس بأقل من 

أي مستش��فيات بداخل الدول��ة الحاصلة عىل االعرتاف 

لتدري��ب األطب���اء، وبالفع��ل بع���د زيارة وفد األمانة 

العام��ة للبورد العريب ومببارك���ة إدارة مستش��فى زايد 

العسكري وقيادة سالح الخدم����ات الطبية تم اإلعرتاف 

مبستش��فى زايد العس��كري للبدأ بتدري��ب األطباء يف 

تخص��ص الباطني��ة ، ونفتخر بأن الدفع���ة األوىل التي 

ب��دأت يف ع��ام 2006  هي اآلن يف الس��نة األخرية، بعد 

ذل��ك يح���صل الطبيب املت��درب عىل ش��ه�ادة البورد 

العريب التي تؤهله للعمل كاخص��ايئ يف مجال الباطنية 

وأنا افت�خر ولله الحمد بذلك ألنني كنت من بدأ بتنفيذ 

برنامج البورد العريب  يف مستشفى زايد العسكري . 

ما هي أخطر أمراض الرئة ؟

من أخطر أمراض الرئة تضيق القصبات الهوائية املزمن، 

إلرتفاع نسبة الوفيات يف العامل بسبب هذا املرض . 

مــا هــــي أهــــــم أســبـاب مــرض "تضيــــــق 

القصبــات الهوائية املزمن" ؟

أك��دت الدراس��ة  الت��ي أجريناها يف مستش��فى زايد 

العس��كري حول مدى انتش��ار مرض " تضيق القصبات 

الهوائية املزمن" أن أهم أسبابه هو التدخني .

أهمية هذه الدراسة تربز يف كونها أول دراسة علمية 

دقيقة يف هذا املجال يتم االنتهاء منها يف الرشق األوسط.

وتشري إحصاءات منظمة الصحة العاملية إىل أن مرض 

تضيق القصبات الهوائية املُزمن س��يحتل املرتبة الثالثة 

بني أسباب الوفيات الرئيسية عاملياً بحلول العام 2020، 

أي مبارشة بعد أمراض القلب والسكتة الدماغية .

كم عدد املشاركني يف الدراسة ؟

ش��ملت الدراسة 520  رجالً وامرأة ترتاوح أعامرهم بني 

40 و80 عام��اً ت��م اختيارهم بطريقة عش��وائية وبعد 

ملء استبيان خاص قام األشخاص بعمل فحص وظائف 

الرئة الخاص بالكش��ف عن وجود املرض و كانت نسبة 

االس��تجاب���ة لديهم 93.7 % منه��م 55 %من الذك��ور 

و45 % من اإلناث. 

كم من الوقت استغرقت الدراسة ؟

اس��تغرقت قرابة العام ثم  قمت مع فريق من الباحثني 

يف مستش��فى زايد العس��كري بنرش نتائج الدراس��ة يف 

مجلة التنفس األوروبية يف يناير 2011. 

مباذا تساهم الدراسات والبحوث الطبية ؟

تساهم الدراسات والبحوث الطبية يف الوصول إىل نتائج 

البورد العربي

• أســـس املجلس العريب لالختصاصات الصحية عام 
1978 م يف دمشق مبوجب قرار مجلس وزراء الصحة 
العرب بجامعة الدول العربية ويهدف إىل تحســني 
الخدمــات الصحية يف الوطن العريب عن طريق رفع 
املســتوى العلمي والعميل يف مختلف االختصاصات 
،بدأت كافة الدول العربية تراجع سياســة االعتامد 
عــىل الحصول عىل شــهادة أجنبية عالية كمســوغ 
إلعطاء لقب اإلختصايص للطبيب. وملا كان الحصول 
عىل هذه الشــهادة ال يشــرط رصيداً من التدريب 
الوايف الذي يتيح للطبيب القيام بهذا الدور بكفاءٍة 
فضالً عن فقــدان الوقت واملال وحرمان الوطن من 
خدماته خالل غيابه إضافة للصعوبات الكبرية التي 
يعــاين منهــا الطبيب بإيجــاد مركــز تدريب مينحه 

املهارة الصحية املطلوبة.

200 مليون مصاب 
مبرض »تضيق 

القصبات الهوائية 
املزمن«
يف العامل

[د.أرشف الزعايب خالل عملية املنظار الرئوي]
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مهمة وتش��كل عامالً مه��ام يف الوقاية من األمراض عن 

طريق البحث يف املس��ببات وربطها بس��لوكيات الحياة 

يف املجتمع .

هل توجد عالقة مبارشة ألستخدام البخور كمسبب 

لهذا املرض ؟

ال توجد عالقة مبارشة الس��تخدام البخور كمسبب لهذا 

امل��رض كام كان متوقعاً وإن كانت النتائج تش��ري إىل أن 

الطبخ يف بيئة مغلقة قد يكون من أحد املسببات .

هل يوجد عقار لهذا املرض ؟

يعت��رب أهم عالج لهذا املرض التخلص من مس��ببه وهو 

التدخني، وتوجد أدوية موس��عة للقصبات تس��اهم يف 

تحس��ني وظائف الرئة وتقليل أعراض املرض مام يؤدي 

إىل تحسن يف جودة حياة املريض. 

كم عدد املصابني بهذا املرض يف دولة اإلمارات ؟

أظه��رت الدراس��ه أن انتش��ار مرض تضي��ق القصبات 

الهوائية املزمن بني عينة الدراس��ة املسحية يف اإلمارات 

يبلغ 3.7 % ، و شملت الدراسة جنسيات مختلفة منهم 

مواطن��ي دولة اإلمارات بنس��بة75 % ومن جنس��يات 

أوروبية  2 % و23 % من جنسيات أخرى.

كم  عدد املصابني به يف العامل ؟

200ملي��ون مصاب مب��رض "تضيق القصب��ات الهوائية 

املزم��ن " يف العامل ، ورغ��م أن هذا الرقم مقارب ملصايب 

مرض الربو يف العامل إال أن هناك ضعف يف الوعى حوله 

حتى يف الوسط الطبي .  

يف نهاية الحديث ما الذي يدفعك للتميز واإلبداع ؟

التقيت الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زايد آل 

نهيان، ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة، وتحدث بحكمة لن أنس��اها قائ��الً :» انفقنا 

وس��عينا لتنمية الطاقات البرشية واس��تثامرها يف شتى 

املجاالت يف الدولة مام س��يجعل استعدادنا للمستقبل 

أفض��ل حتى وإن نفد النفط حينئٍذ « اس��رتجاعي لهذه 

املقولة يدفعني دامئاً للحرص عىل أن أكون أحد الثمرات 

الناجحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة  •

[الدكتور خالل الفحص بجهاز فحص وظائف الرئة][جوائز وشهادات]

 [د. أرشف الزعايب مع أحد املراجعني] 

75%
2%

23%

مواطنوا دولة اإلمارات

جنسيات أوروبية

جنسيات آخرى

عينة الدراسة املسحية في دولة اإلمارات
ملرض تضيق القصبات الهوائية املزمن
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 السفن احلربية..تاريخ حافــــل باألحــــــــــــــداث والتطــــــــــورات

الشك أن للسفينة موقعاً هاماً وحيوياً يف 

حياة البرش، لقد كان أثرها ومازال وسيظل 

حياً وباقياً عىل سري الحياة البرشية، فالفلك 

التي تجري يف البحر آية من آيات الله 

سبحانه وتعاىل، تم ذكرها يف مواضع عديدة 

من كتابه الكريم، وكام أن البحر كبري وهو 

عامل قائم بذاته فإن ما يجري يف داخله 

وعىل سطحه كثري ومتعدد الجوانب.

إن ما سنتناوله هنا هو موجز مخترص من 

تاريخ حافل باألحداث والتطورات املتعلقة 

بجزئية من عامل البحر الزاخر  بالحياة 

واملخلوقات واألحداث، وهو جانب من 

التاريخ العسكري لتلك السفن التي تجوب 

البحار، لتؤدي دوراً هاماً ومحدداً يف حياة 

البرش والذي يتمثل يف نزاعاتهم الحربية، 

وما كانت عليه وما قامت به سفن القتال 

بشتى أنواعها يف عصور التاريخ املتوالية.

إعداد:
لواء ركن )م( سعود أحمد حسون

شمل التطور كل جوانب التصميم والتسليح
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يتم تصميم وبناء سفن 
القتال بطريقة تختلف 

متامًا عن السفن 
التجارية

تنتمي السفن احلربية 
إىل األسطول احلربي يف 

أعمالها القتالية

 WARSHIP سفينة القتال أو السفينة الحربية

هي الس��فينة التي يتم بناؤها أساس��اً ألغراض 

القتال، وعادة ما يتم تصميم وبناء سفن القتال 

بطريق��ة تختلف متام��اً عن الس��فن التجارية، 

فه��ي بجانب كونها مس��لحة نجده��ا مصممة 

بحيث تقاوم أي تخريب يوجه نحوها، كام أنها 

عادة أرسع وأكرث قدرة عىل املناورة من الس��فن 

التجاري��ة، وخالف��اً مل��ا عليه الحال يف الس��فن 

التجارية نجد أن حمولة السفينة الحربية قارصة 

عىل الجنود املقاتلني واألسلحة والذخائر واملؤن 

الخاصة بطواقمها.

تنتمي الس��فن الحربية إىل األسطول الحريب 

يف أعاملها القتالية، وتقوم بتنفيذ عملياتها وفق 

خطط قيادة األس��طول وقيادة القوات املسلحة، 

رغ��م أن إدارتها تتم أحياناً م��ن قبل رشكات أو 

أفراد، خ��الل الحرب يكون التمييز بني الس��فن 

الحربي��ة والس��فن التجاري��ة صعب��اً يف أغلب 

األح��وال، إذ ج��رت العادة عىل أن يتم تس��ليح 

الس��فن التجارية وتعترب إضافة إىل املوجود من 

الس��فن الحربية بعد أن تس��تويل الدولة عليها 

وفقاً ملصالحها اإلس��راتيجية، ك��ام كان يحدث 

منذ فجر التاريخ، وكام  حدث يف الحرب العاملية 

األوىل بالنس��بة لس��فن »الكي��و« والط��رادات 

التجارية املسلحة يف الحرب العاملية الثانية.

حت��ى بداي��ة القرن الس��ابع ع��ر درجت 

ال��دول ع��ىل اعتب��ار الس��فن التجاري��ة ضمن 

س��فن األس��طول الحربية املقاتلة، ومل يكن من 

املس��تغرب أن تكون نصف سفن األسطول من 

الس��فن التجارية، حت��ى نهاية عرص القرصنة يف 

القرن التاس��ع عر، جرت العادة عىل تس��ليح 

السفن التجارية الكبرية مثل »الجاليونات«، كام 

كان يتم نقل القوات املقاتلة بواس��طة الس��فن 

الحربية وتس��تخدم أحياناً كسفن إمداد مثل ما 

جرى علي��ه العمل يف األس��طول الفرنيس خالل 

]معركة األرمادا 8 أغسطس -1588 املصدر: موسوعة ويكبيديا[
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الق��رن الثامن عر ويف األس��طول الياباين خالل الحرب 

العاملية الثانية.

نشأة وتطور السفن الحربية
م��رت الس��فينة الحربية ع��ىل العديد م��ن املراحل يف 

تطورها الذي شمل مكوناتها الرئيسية املتمثلة يف جسم 

الس��فينة وقوة دفعها وتس��ليحها وأجهزتها املس��اعدة، 

مل يتوق��ف تطور تلك املكون��ات إىل يومنا هذا، وقد تم 

تطور املكونات يف خطوط متوازية ومتزامناً مع ما يجود 

ب��ه العقل البري م��ن مخرعات جدي��دة، إال أن أبرز 

املكونات كانت تتمثل يف قوة الدفع، وعليه تم التعارف 

والتمييز بني عصور تطور الس��فينة الحربية عىل وسيلة 

قوة دفعها، فكان هنالك عرص املجاديف الذي تاله عرص 

األرشعة، ثم عرص املح��ركات الذي بدأ باملحرك البخاري 

ومحرك الديزل والغاز وأخرياً املحركات النووية.

عرص املجاديف
خ��الل العصور القدمي��ة يف »مرص الفرعوني��ة« و»بالد 

فارس« و»اليونان«و»اإلمرباطورية الرومانية« و»بيزنطة« 

و»كريت« كان النوع الس��ائد من الس��فن الحربية هي 

السفن التي تس��تمد قوة دفعها من املجداف والناتجة 

عن الطاق��ة البرية املتمثلة يف أعداد من البحارة يزيد 

عددهم أو ينقص وفقاً لحجم السفينة، والذي رمبا يبلغ 

املئات يف بعض الس��فن الكبرية، وكانت الس��فينة عبارة 

عن مركب طوي��ل وضيق، تخرج املجاديف عرب فتحات 

يف جس��م الس��فينة إىل املاء وتوضع املجاديف يف صف 

واحد أو صفني أو أكرث عىل جانبي السفينة.

تم تصمي��م تلك الس��فن لتبحر بالرسع��ة املطلوبة 

لالصطدام بالسفن املعادية وتدمريها وإغراقها، وقد يتم 

تزويد مقدمتها بكتلة قوية صلبة وحادة تسمى ب� »رأس 

الكبش« إلحداث خرق يف الس��فينة املعادية، كام ميكن 

اقراب السفينة املقاتلة من سفينة العدو وااللتصاق بها 

أو مد س��لم   خشبي يف شكل جرس صغري مير املقاتلون 

عربه لالش��تباك يداً بيد مع مقات��ي العدو، حيث تدور 

املعركة مستخدمني ما لديهم من سيوف وحراب وغريها 

من األس��لحة الش��خصية، ومع ظهور »املنجانيق« لدى 

اإلغريق يف القرن الرابع قبل امليالد تم تزويد أساطيلهم 

البحرية به وتم اس��تخدامه كأول اس��تخدام للمدفعية 

البحري��ة، ومل تش��هد فرة القرنني الس��ابقني للميالد أي 

تطور يف مجال الس��فن الحربية بس��بب توقف املعارك 

البحري��ة بني دول حوض البحر األبيض املتوس��ط خالل 

تلك الفرة.

خالل الق��رون التي تل��ت تلك الف��رة وحتى بداية 

القرن الراب��ع عر ظلت الس��فن الحربية عىل ما هي 

علي��ه، إال أنه حدث تط��ور يف صناعة املدافع من حيث 

رسعة إعادة التعمري والرمي وإعادة اس��تخدامها برسعة 

خالل املعركة، وقد أدى ذلك إىل اس��تخدامها وتس��ليح 

السفن الحربية بها، ومل تكن أحجام السفن تتسع لتضم 

مجموع��ات املجدفني واملدافع يف آن واحد مام أدى إىل 

االتجاه نحو استخدام الراع ليتم دفع السفينة الحربية 

بواسطة طاقة الرياح، وللتقليل من عدد املجدفني، وقد 

اختلف��ت وتفاوتت أحجام وأش��كال األرشعة فكان منها 

املربع واملثلث وغريها من األش��كال والتصميامت، وقد 

س��اد عرص املجاديف ملدة 43 قرناً من 3000 ق. م. إىل 

1400 م.

عرص األرشعة
ظهور الس��فينة الحربي��ة الراعية، كان ع��رصاً ذهبياً 

بالنسبة للمالحة البحرية وارتياد أعايل البحار، باالستعانة 

بالبوصل��ة التي تم اكتش��افها يف منتص��ف القرن الرابع 

ع��ر وجرت خالله الكثري من االكتش��افات يف املناطق 

النائية م��ن الكرة األرضية بجان��ب الكثري من الحروب 

البحرية املعروفة وأعامل القرصنة.

أما ع��ىل الصعيد العس��كري فقد تغ��ريت املفاهيم 

القتالية البحرية بصورة واضحة، فخالل القرن الس��ادس 

عر بدأ س��طح الس��فينة خالياً من املجدفني مفس��حاً 

املجال للمدافع التي ازداد عددها عىل السفينة الحربية.

عند منتصف القرن الس��ابع عر وم��ع ازدياد عدد 

املداف��ع وتطورها وتنوعها، ظهرت تعبئة القتال البحري 

التي تحس��ب حساب كل سفينة سواء كانت صديقة أو 

معادية وقوة النار الصادرة منها، وتبنى عىل ذلك خطط 

املعارك البحرية والتي كانت تخوضها يف الغالب السفن 

الكبرية، خالل القرن الثامن عر مل يكن للسفن الصغرية 

والس��فن أحادية الراع القدرة عىل املشاركة يف املعارك 

البحري��ة الكبرية وكان اس��تخدامها قارصاً عىل حراس��ة 

القوافل التجارية وأعامل االس��تطالع البحري وعمليات 

حصار الشواطئ املعادية.

أهم املعارك التي جرت خالل تلك الحقبة من التاريخ 

البح��ري هي معركة »قادس« 1587، ومعركة »األرمادا« 

1588، ومع��ارك الح��رب الربيطاني��ة الهولندية 1652 � 

1674 ومعركة »س��انتس« 1782 ومعركة الطرف األغر 

.1805

م��ن النتائج التي نجم��ت عن اس��تخدام املدفع يف 

تسليح الس��فينة الحربية يف تلك الفرة ظهور ما يسمى 

  األرمادا - األسطول العظيم

 أطلق امللك فيليب الثاين كلمة )األرمادا( عىل أس��طول 
كبري تحت قي��ادة دوق مدينا س��يدونا، تم تجميعه يف 
1588 لغزو إنجلرتا خالل الحرب األنجلو األس��بانية من 

.1585-1604
تم إرس��ال األرمادا يف عرص امللك اإلسباين فيليب الثاين 
من أس��بانيا، والذي تكون من 127 س��فينة حربية وقد 
اصطدمت باألس��طول البحري اإلنجليزي والذي سانده 
األس��طول الهولن��دي )200 س��فينة(، وق��د أصط��دم 
األس��طوالن يف بحر الش��امل والقى األس��طول اإلسباين 
خس��ائر فادحة قدرت بحوايل 50 سفينة باملقارنة بسبع 
س��فن فقط من الطرف اإلنجلي��زي. تعترب هذه املوقعة 
أك��رب معركة حصل��ت بن الطرف��ن بالح��رب األنجلو-

إسبانية.
هزم األس��طول اإلنجليزي األرمادا، م��ام قلّل من هيبة 
أس��بانيا )أق��وى دولة بحري��ة يف العامل آن��ذاك(. ظلت 
أس��بانيا قوًة ال يُس��تهان به��ا بعد ذل��ك، إال أن التجار 
وا األسبانين بثقة أكرب يف كل أنحاء العامل. اإلنجليز تحدَّ
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ب� »س��فينة القصف«، الت��ي كان واجبها الرئييس قصف 

األه��داف الس��احلية مثل الق��الع الس��احلية واملوانئ، 

وق��د ظهر هذا الن��وع ألول مرة يف البحرية الفرنس��ية 

عام 1681 ثم انتر اس��تخدامه يف أساطيل العديد من 

الدول.

عرص الحديد والبخار والقنابل املتفجرة 
م��ع الثورة الصناعية التي س��ادت يف ال��دول األوروبية 

خالل القرن التاس��ع عر، حدثت ثورة أخرى يف مجال 

إنت��اج وتطور الس��فن الحربية، وقد ش��مل التطور كل 

جوانب التصمي��م وقوة الدفع والتس��ليح والتكتيكات 

القتالي��ة، فف��ي الربع الثاين من القرن التاس��ع عر تم 

استحداث املحرك البخاري الذي تم استخدامه يف بداية 

األمر كقوة مساعدة لألرشعة.

قدمت »حرب القرم« التي دارت بني روسيا القيرصية 

واإلمرباطورية العثامنية )1853 � 1856( دفعة قوية يف 

تطوير املدفعية فق��د ظهرت خاللها املدافع التي ترمى 

القنابل املتفجرة  بدالً ع��ن قذائف املدافع من الكرات 

غري املتفج��رة، واس��تخدام الحديد يف تدري��ع جوانب 

الس��فينة، وكان م��ن أوائل الس��فن التي ت��م تدريعها 

الفرنس��ية »جلووير« والربيطاني��ة »وورير« ورسعان ما 

حل الحديد محل الخشب يف صناعة السفن الحربية.

توصل املخرع األمرييك »روبرت فولتون« إىل تس��يري 

أول س��فينة قت��ال مزودة مبح��رك بخاري ع��ام 1812، 

واعتباراً من خمس��ينات القرن التاسع عر تم استبدال 

الس��فن الراعية املقاتلة بسفن ذات محركات بخارية، 

والت��ي تم تطويرها الحقاً لتكون محركات توربينية، كام 

تم اس��تبدال الفرقاط��ات الراعية الصغ��رية بطرادات 

ذات محركات بخارية، وتغري تس��ليح الس��فن الحربية 

باس��تخدام املنص��ات واألب��راج املتحركة التي تس��مح 

بتصويب املدفع بصورة مستقلة عن اتجاه السفينة مام 

أتاح استخدام عدد أقل من املدافع الكبرية.

أما االخراع األخري خالل القرن التاسع عر فقد كان 

استحداث الطوربيد وزوارق الطوربيد الصغرية الرسيعة 

كبديل عن بناء أس��اطيل من الس��فن الحربية الكبرية، 

والتي كانت تؤدي نفس املهمة بتكلفة عالية من البر 

واملدافع والذخائر.

عرص »الدريدنوت« التي ال تخىش شيئاً
ش��هد  النصف األخري من القرن التاسع عر ثورة أخرى 

يف تصميم السفن الحربية، وقد تم ذلك بإنزال السفينة 

الحربية الربيطانية الكب��رية »دريدنوت« إىل الخدمة يف 

العام 1906 والتي فاقت كل الس��فن الحربية املوجودة 

مبا لها من حجم كبري ومحرك بخاري توربينى ورسعة يف 

الحركة وكثافة يف التس��ليح، ورسعان ما تم إنتاج س��فن 

حربية مشابهة لها يف دول أخرى.

ك��ام قامت بريطاني��ا كذلك بتطوي��ر أول الطرادات 

املقاتلة والتي تم تس��ليحها مبدافع كب��رية مثل املدافع 

املس��تخدمة يف »الدريدن��وت« والتي ت��م تركيبها عىل 

أبراج أوسع وقد روعي يف تصميم تلك السفن استعواض 

التدريع الثقيل بالرسع��ة، كانت تلك الطرادات املقاتلة 

أق��وى وأرسع من جمي��ع الطرادات املوج��ودة آنذاك، 

إال أنه��ا كانت عرضة للتدمري أكرث من الس��فن الحربية 

األخرى املعارصة، ويرجع ذلك إىل ضعف تدريعها.

ت��م تطوي��ر زوارق الطوربيد )املدم��رة( متزامناً مع 

كثاف��ة  أضخ��م وأرسع وذات  »الدريدن��وت« وه��ي 

تس��ليحية أعىل من زورق الطوربيد السابق، وقد كانت 

مهمتها هي حامية الس��فن الكبرية م��ن تهديد زوارق 

الطوربيد املعادية.

الحرب العاملية الثانية
خالل الفرة التي س��بقت الحرب العاملية الثانية، برزت 

أملاني��ا وبريطانيا مرة أخرى كقوتني بحريتني تس��ودان 

املحيط األطليس، ومبقتىض »اتفاقية فرساي« تم تحديد 

حجم األس��طول األملاين ليكون قارصاً عىل بعض القطع 

البحري��ة الصغ��رية فق��ط، إال أن أملانيا مل تلت��زم بذلك 

فبدأت يف إنت��اج قطع بحرية كب��رية ومتطورة أطلقت 

عليه��ا بعض التس��ميات الخادعة التي كان من ش��أنها 

تضلي��ل القيادتني الربيطانية والفرنس��ية عن حقيقة ما 

يجري إىل أن فوجئوا بظهور سفن حربية أملانية ضخمة، 

وذات كف��اءة قتالية عالية مثل البوارج »أدمريال جراف 

س��بى« و»شارنهورس��ت« و»جينزن��او« والت��ي قامت 

بش��ن غارات كاس��حة عىل خطوط إمداد الحلفاء وكان 

الخطر املاثل آنذاك هو ظهور األس��لحة األكرث فتكاً عىل 

ظهور البارجتني األملانيتني »بس��امرك« و»تريبيتز«، وقد 

تم إغراق البارجة »بس��امرك« بعد سلسلة من املعارك 

الطاحنة يف ش��امل األطل��يس، أما »تريبيت��ز«، فبعد أن 

سببت الكثري من الدمار يف صفوف الحلفاء تم تدمريها 

بواس��طة القوات الجوية الربيطانية م��ام أتاح للبحرية 

الربيطانية الس��يادة عىل البحر يف املحيط األطليس عند 

حلول عام 1943.

أت��ت الحرب العاملية الثانية بتغيريات هامة وجذرية 

يف تصميامت وأدوار العديد من الس��فن الحربية، فقد 

ظهرت ألول مرة الطائرات لتقوم بدور السفينة الرئيسية 

ظهرت السفينة 
احلربية الشراعية 
وبدأ استخدامها 

باالستعانة بالبوصلة

أتت احلرب العاملية 
الثانية بتغيريات هامة 
وجذرية يف تصميمات 

وأدوار العديد من 
السفن احلربية
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لق��وة الواجب البحرية، وقد كان ظهورها قفزة كبرية يف 

الح��رب البحرية، كانت الحرب العاملي��ة الثانية الحرب 

األوىل يف التاريخ العسكري التي وقعت فيها معارك بني 

العديد م��ن حامالت الطائرات م��ن كال جانبي القتال، 

وكان أهم ما ميز تلك املعارك هو عدم االشتباك املبارش 

بني الس��فن حامالت الطائرات، إذ كانت تقوم بإرس��ال 

الطائ��رات من عىل متنها لإلغارة عىل الس��فن املعادية، 

وق��د أثبتت بذل��ك قدرتها ع��ىل التعامل مع الس��فن 

املعادي��ة خارج نطاق النظ��ر واملدى الذي كانت تعمل 

عليه الس��فن الحربي��ة يف كل العصور الس��ابقة، وكان 

خريمثال عىل ذل��ك معارك »تارانت��و« و»بريل هاربور« 

و«بحر الكورال«، وبنهاية الحرب العاملية الثانية صارت 

حاملة الطائرات الس��فينة الحربية الرئيسية يف أساطيل 

الدول الكربى.

خ��الل الحرب العاملية الثانية ظه��ر الرادار ألول مرة 

يف املعارك البحرية، وقد كان لظهوره أثر كبري عىل س��ري 

العمليات البحرية.

تطور الغواصات  
ظهرت الغواصة ألول مرة يف أواخر القرن التاس��ع عر، 

أم��ا خطورتها الحقيقية وتأثريه��ا عىل املعارك فقد بات 

واضح��اً بعد تطوير الطوربي��د، وبنهاية الحرب العاملية 

األوىل أظهرت الغواصة جدواها.

لعبت الغواصات دوراً كبرياً يف الحرب العاملية الثانية، 

وق��د ظهر ذلك جلياً يف الحصار الذي رضبته الغواصات 

األملاني��ة ع��ىل بريطانيا م��ام كاد أن يتس��بب يف موتها 

جوعاً، إضافة إىل الخس��ائر الفادح��ة التي أحدثتها تلك 

الغواصات يف مالحة الواليات املتحدة الساحلية.

ق��اد النجاح ال��ذي أحدثت��ه الغواص��ات إىل تطوير 

دوريات مض��ادة للغواصات خالل الحرب��ني العامليتني 

األوىل والثانية مثل دوريات املدمرات.

وبطريق��ة يس��ودها االرتباك والرسع��ة والعجلة تم 

إدخال الكثري من أنواع السفن الجديدة تحت مسميات 

لسفن حربية صغرية من عرص األرشعة مثل »الكورفيت« 

و»الراعية« و»الفرقاطة«.

عرص الطاقة النووية والصواريخ
نس��بة لألهمية الت��ي اكتس��بتها الغواص��ة يف املعارك 

البحري��ة، ومبا أن م��ن عيوبها حاجته��ا إىل الطفو عىل 

سطح املاء بعد فرات قصرية من الغوص، مام يتسبب يف 

كش��فها وتعرضها للتدمري، فقد اتجه التفكري إىل إبقائها 

ألطول فرة ممكنة تحت س��طح املاء وس��ريها ملسافات 

طويل��ة  دون متك��ن العدو من كش��فها، وق��د اهتدى 

املخرع��ون يف الوالي��ات املتح��دة إىل تزويدها مبفاعل 

نووي تستمد طاقتها منه ويحقق هذا الغرض، فتمكنوا 

من تس��يري أول غواصة بالطاقة النووي��ة عام 1954 م، 

كام متكنوا من تسيري أول طراد بالطاقة النووية يف العام 

1959 )الط��راد لونج بيتش( ث��م تىل ذلك تزويد حاملة 

الطائرات األمريكية »انربرايز« بالطاقة النووية.

تبعاً لتطورات الحرب الباردة، أنتج االتحاد السوفيتي 

الط��راد »كريوف« املزود مبفاعلني نوويني، واتبعه بطراد 

آخر ث��م حاملة طائ��رات، كام أنتجت فرنس��ا حاملتي 

طائ��رات نوويت��ني بجانب حاملت��ي الطائ��رات اللتان 

تسريان بالطاقة التقليدية »كليمنصو« و»فوش«.

إن الفوائد التي تتحقق للسفن الحربية من استخدام 

املح��ركات النووية كثرية، وأهمها زيادة املدى العمليايت 

والتقليل من الت��زود بالوقود يف فرات متقاربة )حاملة 

الطائ��رات األمريكية »نيميتز« بإمكانها اإلبحار ملدة 13 

سنة قبل أن تكون يف حاجة إىل التزود بالوقود النووي(، 

إال أن تكلفة بناء املفاعالت واس��تخدام الطاقة النووية 

تعترب عالية جداً وليس بإمكان الكثري من الدول تحملها 

مام جعل استخدامها قارصاً عىل بعض الدول الكربى.

تزام��ن مع تطور الس��فن الحربية، يف أعقاب الحرب 

العاملي��ة الثاني��ة، بجانب اس��تخدام الطاق��ة النووية، 

االهتامم بتزويد الس��فن الحربي��ة بالصواريخ املوجهة 

ب��دالً عن املداف��ع التقليدي��ة، وقد اس��تمد املخرعون 
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أفكارهم حول الصاروخ املوجه مام كان يقوم به طيارو 

»الكامي��كاز« االنتحاري��ون بالتوج��ه بطائراته��م نحو 

أهدافهم من سفن السطح األمريكية.

ت��م إنت��اج أول الصواريخ املوجهة س��طح � جو عام 

1953، وت��م تزويد بعض املدمرات به ع��ام 1955، تال 

ذلك إنتاج صاروخ سطح � جو ذو رأس نووي عام 1958 

مام أحدث تغيرياً هاماً واضحاً بالتحول إىل قدرات نووية 

يف تس��ليح بعض الس��فن الحربية، وقد تبع ذلك إنتاج 

أنواع عديدة من الصواريخ سطح � جو )ضد الطائرات(  

وس��طح � سطح )ضد السفن( وس��طح � تحت السطح 

)ضد الغواصات(، كام تواصل تس��ليح الس��فن الحربية 

بالطوربي��د واملداف��ع املتوس��طة والخفيف��ة واملضادة 

للطائ��رات وراج��امت الصواريخ متعددة الس��بطانات 

وقناب��ل األعامق، كام تم تجهيز معظم الس��فن مبهابط 

لطائرات الهليوكوبر.

حالي��اً، يتم تطوير املع��دات واألنظم��ة االلكرونية 

يف الس��فن الحربية مبا يزيد من اس��تفادتها من األقامر 

االصطناعية يف مجاالت االتصاالت واملالحة واالس��تطالع 

وجلب املعلومات الدقيقة لكل ما يحيط بها جواً وبحراً 

وما تحت س��طح البح��ر بجانب التش��ويش االلكروين 

ومقاوم��ة التش��ويش االلك��روين بجان��ب االس��تعانة 

بالحاس��بات الرقمية واألنظم��ة االلكرونية يف مجاالت 

القيادة والسيطرة.  

السفن الحربية الحديثة
ميكن تقس��يم الس��فن الحربية الحديثة إىل سبع فئات 

رئيس��ية هي: حاملة الطائرات والط��رادات واملدمرات 

والفرقاط��ات والكورفيتات والغواصات وس��فن الهجوم 

الربم��ايئ، كام تضم أس��اطيل ال��دول أنواع��اً أخرى من 

الس��فن املس��اعدة أو املخصصة لواجبات محددة، مثل 

كاس��حات األلغ��ام وقانصات األلغ��ام وزوارق الدورية 

وسفن الدورية البحرية وغري ذلك من الكثري من األنواع.

تش��كل البوارج فئة ثامنة، إال أنها خرجت من الخدمة 

يف جميع أساطيل العامل عدا الواليات املتحدة التي أعيد 

فيها تنش��يط استخدامها باس��تمرار تشغيل البوارج من 

فئة »أي��وا«  بغرض زيادة كثافة نريان األس��طول وذلك 

بع��د أن متت إضاف��ة بعض األنظم��ة ذات التكنولوجيا 

الحديثة عليها.

تعت��رب »املدم��رة« حالياً، س��فينة الس��طح الحربية 

املقاتل��ة الرئيس��ية يف معظ��م األس��اطيل البحرية كام 

تتمتع جميعه��ا بقدرات تكنولوجي��ة عالية، ومع ذلك 

يج��ب مالحظة أن األدوار املح��ددة لكل من الطرادات 

واملدم��رات والفرقاطات والكورفيتات بدأت يف الذوبان 

يف بعضها البعض، حيث صارت معظم الس��فن الحربية، 

أي��اً كان نوعها، مس��لحة بخليط من األس��لحة املضادة 

لسفن السطح والغواصات والطائرات، ومل تعد تسميات 

فئات الس��فن الحربية من املقدسات الواجب التمسك 

بها، كام أن أحجام كافة أنواع القطع البحرية قد طغت 

عىل تعريفاتها التي سادت خالل القرن العرين •

املصادر: 

املوسوعة العسكرية، املجلد الرابع، املؤسسة العربية 

للدراسات والنر.

موسوعة ويكيبيديا.
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 الرياح المقدسة-كاميكازي

كاميكازي )توكو- تاي( من كامي التي تعني "اإلله" 
أو "ال��روح" ووكاز التي تعن��ي "الريح"( هي كلمة 
ياباني��ة، ترتجم ع��ادة بالرياح املقدس��ة أو الرياح 
اإللهي��ة، وهي كلمة تس��تخدم لإلش��ارة إىل إعصار 
يقال أنه أنقذ اليابان من غزو أسطول مغويل بقيادة 
قب��الي خان يف 1281، يف اليابان يس��تخدم االس��م 

"كاميكازي" لإلشارة فقط لهذا اإلعصار.
يف اللغ��ات األخرى تس��تخدم الكلمة لإلش��ارة إىل 
هجامت انتحارية ق��ام بها الطيارون اليابانيون ضد 
س��فن الحلفاء يف الج��زء األخري م��ن حملة املحيط 
اله��ادي إب��ان الح��رب العاملية الثاني��ة، حيث كان 
الطي��ارون االنتحاريون )الكامي��كازي( يصطدمون 
بسفن الحلفاء عمداً بطائراتهم املحملة باملتفجرات 
والطوربي��دات وخزان��ات الوقود اململ��وءة بهدف 
تفجريه��ا، فاله��دف ال��ذي ت��م ألجله صن��ع هذه 
الطائرات، وهي أن ترضب أو تنقل هذه املتفجرات 
ثم تعود، تم وضعه جانب��اً. فهدف إغراق أو إرضار 
أك��رب كمي��ة ممكن��ة من الس��فن وخاص��ة ناقالت 

الطائرات، كان مربراً لهذه االنتحارات الجامعية.

89 |  فرباير 2012 |  العدد 481  |

History.indd   89 1/29/12   12:48 PM



املسؤوليــة الطبيـــة يف التشريعـــات القدميــــة

تج��د املس��ؤولية الجنائية ع��ن أخطاء األطب��اء أصلها 

التاريخ��ي يف الترشيعات القدمية حي��ث ارتبط الطب 

املرصي القديم ارتباطاً وثيقاً باملعابد، وكان الكهنة هم 

الذين يقومون بتطبي��ب املرىض، وكان قدماء املرصيني 

يعتقدون أن املرض هو نتيجة روح رشيرة سكنت جسم 

اإلنسان.

وقد عرف املرصيون فن الطب وتخصصوا فيه فمنهم 

من تخصص يف عالج أمراض العيون واألسنان ومنهم من 

تخص��ص يف عالج األمراض الباطني��ة، كام عرفوا العالج 

النفيس والتحنيط والترشيح، واس��تعملوا طرقاً متعددة 

لعالج األمراض مثل الجراحة واليك والتدليك والعقاقري، 

كام كانت الخدمات التمريضية موجودة يف ذلك الوقت 

ومنه��ا كيفي��ة تغذية املري��ض وطرق ترتي��ب الفراش 

للمريض كام يعدون أول من مارس الختان.

لقد وضع قدماء املرصيني الكتاب املقدس يف الطب 

ال��ذي كان يوض��ح األس��س والقواعد الخاص��ة بعالج 

األم��راض، ويفرض عىل الطبيب املعال��ج أن يلتزم بكل 

ماجاء فيه، ويف حالة عدم مراعاة الطبيب لتلك القواعد 

ال��واردة ومات املري��ض نتيجة ذلك يعاق��ب الطبيب 

باإلعدام، أما إذا اتبع األسس والقواعد الواردة بالكتاب 

ومات املريض فال يعاقب الطبيب.

القضاء رسالة لها قيم وتقاليد ينبغي عىل القايض االلتزام 

بها، والقضاء لغة هو الحكم، ويف االصطالح هو التزام من 

السلطات عىل تنفيذ حكم القايض.

والحكم بالعدل بني الن��اس هو أمانة تؤدى إىل أهله، 

والت��زام إلهي م��ن الله س��بحانه وتعاىل، وق��د أمر الله 

س��بحانه وتعاىل داود يف سورة )ص( أن يحكم بني الناس 

بالح��ق وال يتب��ع الهوى فيضل عن س��بيل الله. وملا جاء 

اإلسالم أمر الله نبيه محمد صىل الله عليه وسلم بالفصل 

يف الخصومات »فأحكم بينهم مب��ا أنزل الله« صدق الله 

العظيم وملا انترشت الدعوة اإلس��المية إذن الرسول صىل 

الل��ه عليه وس��لم لبعض أصحاب��ه بالقضاء ب��ني الناس، 

فعندم��ا أرس��ل معاذ بن جب��ل إىل اليمن وس��أله كيف 

تقيض إذا عرض لك القضاء؟ قال اقيض بكتاب الله، فقال 

الرس��ول فإن مل تجد قال بسنة رسوله، فقال الرسول فإن 

مل تج��د ق��ال اجتهد رأي وال ألو ذل��ك ألن مهمة القايض 

ال تنحرص يف الخصومات فحس��ب، بل مهمته األساس��ية 

استنباط الحكم والقضاء من وقائع الدعوى بعد متحيصها 

جيداً، وقد توصل ش��اهد يوس��ف إىل براءته بهذا الفهم 

»إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني، 

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني، 

فل��ام رأى قميص��ه قد م��ن دبر قال إنه م��ن كيدكن إن 

كيدكن عظيم«.

فوظيف��ة القايض من أهم املناصب وأس��امها ملا فيها 

من دور فعال يف إرساء العدالة وفض املنازعات بني الناس 

وتوف��ري األمن والطأمنينة لهم وص��ون حرياتهم وحامية 

أعراضهم.

قيـــــم وتقاليـــــد القضـــــــاء

إعداد: يوسف جمعة يوسف احلداد

 املسؤولية تقام عن اخلطأ العمد واإلهمال واجلهل وعدم املهارة

إعداد: املستشار حممد أحمد حميسن
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تعريفات قانونية
املحاكم العسكرية

املحاك��م العس��كرية ه��ي محكمة تتألف م��ن قضاة 
عسكريني وتحدد العقوبات عىل األفراد العسكريني، وال 
تتط��رق املحاكم العس��كرية إىل محاكمة املدنيني، وإن 
خضع املدنيون للقضاء العس��كري فيس��مى هذا حكم 
ع��ريف؛ ولكن يجوز يف حالة وجود احتالل عس��كري أن 
تكون املحاكم العس��كرية مس��ؤولة أيضاً عن السكان 

املدنيني يف األرايض املحتلة.

محكمة العدل الدولية
هي الذراع القضايئ األس��ايس ملنظم��ة األمم املتحدة، 
ويقع مقره��ا يف الهاي بهولندا. تأسس��ت عام 1945، 
وب��دأت أعاملها يف العام الالحق، وتنظر محكمة العدل 
الدولية يف القضايا التي تضعها الدول أمامها، كام تقدم 
االستش��ارات القانوني��ة للهيئات الدولي��ة التي تطلب 
ذلك. تتألف املحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية 
العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن، ملدة 9 س��نوات، 
وميك��ن إعادة انتخ��اب األعض��اء. يتم انتخ��اب ثلث 
األعضاء كل ثالث س��نوات. وال يس��مح بتواجد قاضيني 
يحم��الن نفس الجنس��ية، ويف حال تويف أح��د القضاة 
األعض��اء، يتم إعادة انتخاب ق��اض بديل يحمل نفس 

جنسية املتويف فيشغل كرسيه حتى نهاية فرتته.

محاكم التفتيش
محكمة كاثوليكية نش��طت خاص��ة يف القرنني الخامس 
عرش والسادس عرش، مهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة 
ومعاقبتهم. اس��تخدمت بشكل عام ملحاكمة املهرطقني 
بواسطة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وكان ذلك من 
خالل املحاكامت التي كانت تقيمها الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكي��ة لقمع أو مكافحة الهرطقة، وكانت مهمتها 
اكتش��اف الس��حرة ومعاقبتهم. حيث قام��ت محاكم 
التفتيش بح��رق59 ام��رأة بإس��بانيا، 36 بإيطاليا، و4 
بالربتغال، بينام قام��ت محكمة القضاء املدين األورويب 

مبحاكمة 100 ألف امرأة، 50 ألف منهم تم حرقهم .

املحكمة الجنائية الدولية
تأسست س��نة 2002 كأول محكمة قادرة عىل محاكمة 
األف��راد املتهمني بجرائم اإلبادة الجامعية والجرائم ضد 
اإلنس��انية وجرائم الحرب وجرائم االعت��داء. يقع مقر 
املحكمة يف هولندا، لكنها قادرة عىل تنفيذ إجراءاتها يف 
أي مكان. وتقترص قدرة املحكمة عىل النظر يف الجرائم 
املرتكبة بعد 1 يوليو 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل 

قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي أول هيئ��ة قضائية دولية تحظ��ى بوالية عاملية، 
وبزم��ن غري محدد، ملحاكمة مجرم��ي الحرب ومرتكبي 
الفظائع بحق اإلنس��انية وجرائم إبادة الجنس البرشي. 

وهي هيئة مستقلة عن األمم املتحدة.

املسؤوليــة الطبيـــة يف التشريعـــات القدميــــة

من جانبهم عرف البابليون واآلش��وريون مهنة وفن 

الط��ب، وكانوا يظن��ون أن اإلصابة بامل��رض ماهي إال 

نتيج��ة صن��ع األرواح الرشيرة، أو غض��ب اآللهة الذي 

يق��ع عىل كل م��ن يذنب م��ن الناس، وكان للس��حرة 

والعراف��ني والكهنة دور كب��ري يف العمل بهذه الوظيفة، 

وعرفوا أهمية املحافظة عىل الصحة من خالل النظافة 

واالغتسال بشكل دائم ومستمر، وخطورة األمراض التي 

ينقلها الذباب والقمل وتوصلوا إىل مرض الرصع ومرض 

الج��ذام وبرع��وا يف الترشي��ع، كام توصل��وا إىل معرفة 

تك��ون الحىص يف املثان��ة، ولقد وضع��ت ملزاولة مهنة 

الطب عند البابليني واألش��وريني العدي��د من القوانني 

واللوائ��ح الخاصة التي يت��م مبوجبها معاقب��ة األطباء 

املخطئني حي��ث كان البابليون متش��ددين مع األطباء 

مام ترتب عليه عدم اإلقبال ع��ىل مزاولة مهنة الطب، 

أما اآلش��وريون فإنه إذا أخطأ الطبيب يف عالج املريض 

فإنه يجب أن يلتمس لنفس��ه الع��ذر من اآللهة ويدل 

ذلك بوضوح عىل أن الطبيب كان يسأل عن خطئه.

كام كان األش��وريون يعاقب��ون كل من يقوم بعملية 

إجهاض الحامل بأن يجلد خمسني جلدة ويدفع غرامة 

مالية معينة، وتعاقب املرأة التي تقوم بإجهاض حملها 

بنفس��ها عقوبة قاس��ية، ويفه��م من ذل��ك أن عملية 

اإلجهاض كانت محظورة عىل الناس واألطباء سواء أكان 

ذلك برضاء املرأة الحامل أو من دون رضائها.

أم��ا اليونانيون فق��د رشعوا ضواب��ط خاصة مبزاولة 

مهنة الطب حيث مل يكن يس��مح للعبيد مبزاولة هذه 

املهن��ة وإمنا كانت مقترصة عىل األح��رارا دون غريهم، 

وفيام يتعلق باملس��ؤولية الجنائي��ة للطبيب يف اليونان 

فقد كان الطبي��ب عند اليونانيني يقتل إذا ما تس��بب 

ال��دواء الذي أعط��اه للمريض يف موت��ه، وكان يعاقب 

كل من يس��اعد عىل عملية اإلجهاض بعقوبات شديدة 

وكان من الرضوري عىل الطبيب أن يتابع حالة مريضه 

باستمرار دون انقطاع.

ولق��د كان��ت مزاول��ة مهنة الط��ب عن��د الرومان 

مس��موحاً بها لكل األشخاص دون قيد أو رشوط، ولقد 

ع��رف الروم��ان املس��ؤولية الطبية املدني��ة والجزائية 

وكانت املس��ؤولية تقام ع��ن الخطأ العم��د واإلهامل 

والجهل وع��دم امله��ارة، فالطبيب يعترب مس��ؤوالً إذا 

أعطى مريض��اً دواء، وأدى إىل م��وت املريض، وتتباين 

العقوب��ة التي تلحق بالطبيب عند الرومان وذلك وفقاً 

للوض��ع االجتامع��ي للطبيب واملري��ض، وكان يعاقب 

كل م��ن يش��رك يف جرمية اإلجهاض، ك��ام كان يعاقب 

الطبي��ب الذي يهمل مريض��ه ويركه دون متابعة، كام 

نص��ت القوان��ني الرومانية ع��ىل رضورة أن يحرص كل 

األطباء عىل املحافظة عىل جميع أرسار مرضاهم وعدم 

إفش��ائها، وجاء الن��ص يف القانون الروم��اين عىل عدم 

توقيع العقوبة عىل الطبيب إذا كانت الوفاة ناتجة عن 

قصور يف العلوم االنس��انية، أم��ا إذا أهمل الطبيب يف 

عالج املريض فإنه ال يستطيع اإلفالت من العقوبة •

من الضروري على 
الطبيب أن يتابع حالة 

مريضه باستمرار 
دون انقطاع

لذلك أولت الرشيعة اإلس��المية الغراء قدراً كبرياً من 

العناية لتنظيم مدونة الس��لوك القضايئ، فال يكاد يخلو 

باب من أبواب الفقه اإلس��المي من التصنيف يف آداب 

القضاء وصفات القايض، بل إن رسالة عمر بن الخطاب 

ريض الله عنه إىل قاضيه أيب موىس األش��عري تعد بحق 

منوذجاً نهتدي به يف مجال تدوين سلوك القايض.

ووصوالً إىل تل��ك الغايات يتعني ع��ىل عضو القضاء 

العس��كري اإلميان برس��الته، وأن ميارس مهمته بكيفية 

مس��تقلة يف تقديره للوقائع وتطبيقه للقانون دون تأثري 

خارجي أو تدخل مبارش أو غري مبارش من أي طرف كان، 

أو ألي س��بب كان، فأعضاء القضاء العسكري مستقلون 

ال س��لطاء عليه��م يف قضائه��م لغ��ري أح��كام الرشيعة 

اإلسالمية والقوانني السارية وضامئرهم.

فعليه أن يحافظ ويص��ون مقومات الحياد والتجرد، 

وأن ميارس مهام��ه القضائية دون متييز أو محاباة ألحد 

وأن يكون مستقالً يف عمله عند القيام مبهامه القضائية، 

وأن يرس��خ يف ترصفه وس��لوكه ثقة الناس يف اس��تقامة 

ونزاه��ة الجهاز القض��ايئ، وأن يتنح��ى تلقائياً عن نظر 

الدعوى إذا قام لديه سبب من األسباب التي تجعله غري 

صال��ح لنظر الدعوى، أو عند استش��عاره لحرج، وأن ال 

يكشف عن عقيدته القضائية، أو عن املعلومات الرسية 

الت��ي عرفها مبناس��بة وظيفته، أو يديل بها إىل وس��ائل 

اإلع��الم أو يس��تخدمها يف أغراض أخرى ع��دا الحاالت 

املسموح بها قانوناً.

كام يتعني عىل عضو القضاء العسكري أن يكون مدركاً 

ومتفه��امً للتنوع املوجود داخ��ل املجتمع، واالختالفات 
الناشئة من مختلف األصول التي يتضمنها •
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البحــث واإلنقـاذ واإلخــالء الطبـــي اجلــوي
الكفاءة الطبية والفنية من أهم ركائز النجاح

تعت��ر خدمات البحث واإلنق��اذ واإلخالء الطبي عنرصاً 

هاماً واس��راتيجياً ألي قوات مس��لحة تس��عى لتأمني 

قواتها يف الس��لم والح��رب، كام يعتر عامل��الً الكفاءة 

الطبي��ة والفنية من أهم ركائز النج��اح يف تقديم مثل 

ه��ذه الخدمة، حيث تتمثل الكف��اءة الطبية يف وجود 

أطقم طبي��ة مدربة ومؤهلة لتقدي��م خدمات اإلنقاذ 

واإلس��عاف الطب��ي املتقدم ومن ثم اإلخ��الء إىل أقرب 

مستش��فى أو نقطة طبية، وتتمثل الكف��اءة الفنية يف 

وجود وسيلة بحث وإخالء طبي مزودة بأحدث وسائل 

البح��ث ومجهزة مبع��دات طبية للتعام��ل مع جميع 

الحاالت الحرجة .

يتكون الفريق الطبي والق��ادر عىل اإلنقاذ واإلخالء 

من مس��عفني طبيني جويني مؤهل��ني ومهيئني للتعامل 

مع شتى أنواع الطوارئ الطبية، وبالتايل يجب أن يكون 

مس��تعداً ذهنياً ألي طارئ طبي، ولدي��ه من املعدات 

واألجهزة الطبية ما يس��اعده ع��ىل أداء مهمته بكفاءة 

وسالمة، ويعمل فريق املسعفني الجويني تحت إرشاف 

طبيب الطريان، ويجب أن تتوفر لديهم وس��ائل إتصال 

مبارش بأطباء الطوارئ يف املستشفيات املختلفة.

عملية البحث واإلنقاذ
وميكننا تعريف عملية البح��ث واإلنق���اذ بأنها عملية 

مد يد املس��اعدة إىل الناس الذين هم يف ح���الة خطرة 

أو يواجه��ون خط��راً وش��يكاً، ويتمثل يف اس��تعم��ال 

اإلمكانيات والوسائ���ل املتوفرة لتحديد مكان األشخاص 

الذين يف خط��ر وإنق��اذهم، وتزوي��دهم باحتياجاتهم 

الطبية أو األولية، ومن ثم نقلهم إىل أقرب مستش��فى 

أو مكان آمن. 

اإلخالء الطبي الجوي 
ه��و عملية منس��قة م��ن قبل مرك��ز تنس��يق اإلنقاذ 

باستخدام اإلمكانات والتسهيالت املتاحة لنقل الحاالت 

املرضية من منش��أة طبية إىل منش��أة طبية أخرى ذات 

مس��توى أعىل من الرعاية، أو مجموعة مهارات معينة 

كتخص��ص طبي نادر م��ع القدرة عىل تقدي��م الرعاية 

الطبية املتقدمة وإدامة وس��ائل إنق��اذ الحياة يف أثناء 

الرحلة الجوية. 

اإلسعاف الجوي 
يتك��ون الطاق��م الطب��ي الطائ��ر م��ن مجموع��ة من 

املتخصص��ني ع��ىل رأس��هم طبيب متخص��ص يف عالج 

الحاالت الطارئة للحوادث، باإلضافة إىل اختصايص عالج 

الص��در والجهاز التنفيس وممرض��ني قانونيني للحاالت 

الحرج��ة، يقوموا بنقل املصاب أو املريض دون أي قلق 

أو عناء، وهذه الطائرة س��واء كانت عادية أو عمودية 

مجهزة بأحدث املعدات الطبية الالزمة للعناية باملرىض.

املعدات الطبية 
تنقسم املعدات الطبية املتوفرة لفريق البحث واإلنقاذ 

واإلخالء الطبي الجوي إىل:

مع��دات اإلنق��اذ واإلنع��اش املتقدم: وه��ي أجهزة 

أساس��ية متنقلة مع الطاقم وتش��تمل عىل عدة أجهزة 

كقي��اس الضغ��ط وأجه��زة التنف��س الصناعي وفحص 

العيون وقياسات النبض، وأجهزة إنعاش القلب املتقدم 

وغريها.

معدات اإلخالء والنقل: وتش��مل نق��االت مبقاييس 

الناتو لإلخالء العام ونقاالت خاصة بنقل مصايب العمود 

الفقري، مع��دات تثبيت األطراف والكس��ور، معدات 

إخ��راج املصابني من األماكن الضيقة ونقاالت انتش��ال 

املصابني من البحر.

أدوات مس��اعدة: وتتضم��ن أنابي��ب األوكس��جني 

املتنقل��ة والثابت��ة بأحج��ام مختلف��ة يف الطائ��رة مع  

الحامالت والرافعات.

أدوية ومواد طبية: واملقصود هنا األدوية املنش��طة 

للقلب والرئة ووسائل حقنها، وأدوية رسيعة االستجابة 

إليقاف س��يولة ال��دم أو تجلط��ه، مع بع��ض األدوية 

املخ��درة واملهدئة واملطه��رات واملنظف��ات واألربطة 

وأقمشة عالج الحرائق والجلود الحساسة •

 أنواع عمليات البحث  واإلنقاذ

البحث واإلنقاذ يف املناطق غري الحرضية )مناطق نائية 
أو بعيدة( وتشمل عمليات اإلنقاذ من الجبال واألماكن 

املرتفعة يف التضاريس الوعرة والجبلية.
البح��ث واإلنق��اذ الح��رضي )معروف كذل��ك بالبحث 

واإلنقاذ املدين(.
البحث واإلنقاذ املقاتل هو بحث وعمليات اإلنقاذ التي 
تنف��ذ أثناء العمليات الحربي��ة أو يف املناطق التي تقع 

ضمن أو قرب مناطق الحرب.
البح��ث واإلنق��اذ البحر الجوي يش��ري إىل االس��تعامل 
املش��رك للطائ��رة والس��فن الس��طحية للبح��ث عن 

واستعادة املفقودين يف عرض البحر.

استعداد الفريق 
الطبي ذهنيًا 

يساعده على أداء 
مهمته بكفاءة 

وسالمة

إعداد: د.ناصر حميد عبيد النعيمي 
استشاري طب الطريان
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أحدث العالجات

اس��تخدام الخالي��ا الجذعي��ة يف إنتاج 
صفائح دموية

متكن العل��امء للمرة األوىل من إنتاج خاليا صفائح 

دموية بواسطة إعادة برمجة خاليا جذعية مأخوذة 

م��ن خاليا ش��خص بالغ مام يوف��ر إمكانية مصدر 

متجدد ملكون الدم الرسيع الزوال.

وقدم باحثون يف مركز أبحاث وتطبيقات الخاليا 

الجذعية بجامع��ة »كيوتو« يف الياب��ان معلومات 

يف س��ان دييجو أثناء اجت��امع للجمعية األمريكية 

ألبح��اث ال��دم تبني أنه��م متكنوا م��ن إنتاج هذه 

الخاليا يف املعمل والتأكيد عىل أنها لها نفس دورة 

الحي��اة مثل الصفائ��ح الدموية البرشي��ة العادية 

عندما تزرع يف الفرئان.

ويتم إنت��اج الخاليا الجذعية باس��تخدام برشة 

إنس��ان ع��ادي أو خاليا دموية من خ��الل إعادتها 

إىل الحال��ة التي ميكنها عندها التمييز بني عدد من 

أنواع الخاليا املختلفة.

تجربة عىل القرود تحيي األمل يف التوصل 
إىل لقاح ضد االيدز

ق��ال باحثون أمريكي��ون أن لقاحاً تجريبياً س��اعد 

ع��ىل حامية ق��رود من ن��وع مميت م��ن فريوس 

نقص املناعة املكتس��ب )االيدز( م��ام يحيي األمل 

يف التوص��ل إىل لقاح فعال ض��د املرض لدى البرش، 

وأضاف الفريق أن اللقاح قلل خطر اإلصابة بنسبة 

وصلت إىل 80 % بني قرود تعرضوا لشكل بدايئ من 

الفريوس بينام حد اللق��اح من كميات الفريوس يف 

دماء القرود املصابة.

وقال الدكت��ور »أنطوين فويس« مدير املعهد الوطني 

للحساس��ية واألم��راض املعدية يف مقابلة ع��ر الهاتف 

»إنه تطور مهم يف املعرفة«، فقد ساعدت الدراسة عىل 

تحدي��د جزء مه��م يف جهاز املناعة يحم��ي من فريوس 

)أتش.إي.يف( املسبب لاليدز.

أظهرت دراسة سويدية أن مرىض السمنة الذين أجريت 

لهم جراحات لتخس��يس الوزن هم أقل عرضة لإلصابة 

بأزم��ات قلبي��ة أو جلط��ات يف امل��خ أو وفاتهم بأحد 

السببني مقارنة مبن مل يخضعوا للجراحة.

ونرشت هذه النتائ��ج يف دورية »أمريكان ميديكال 

 American Medical Association اسوسييش��ن« 

والتي توصلت إليها دراس��ة عىل أك��ر من أربعة آالف 

ش��خص يعانون من الس��منة املفرطة وعولجوا يف 500 

قسم من أقسام الجراحة واملراكز الصحية بالسويد.

وب��ني عام��ي 1987 و2001 اخت��ار نص��ف ه��ؤالء 

جراحات فقد الوزن أو عالجات البدانة وأغلبها تدبيس 

للمعدة بينام خض��ع النصف اآلخر للعالج الروتيني مبا 

يف ذلك الحصول عىل استش��ارات تتعلق بتغيري أسلوب 

الحياة.

ذكرت دراس��ة علمية حديثة أن أج��زاء وخاليا 

الدم��اغ تتفاع��ل عىل نحو ش��بيه ج��داً بعمل 

وتفاعل ش��بكة االنرنت، ويتناقض هذا الكشف 

م��ع االعتقاد العلمي الس��ابق ال��ذي يعود إىل 

القرن التاس��ع عرش والقائل بأن هيكلية الدماغ 

تراتبي��ة، أي أنه��ا تعمل من ف��وق إىل تحت أو 

العكس.

فقد نجح أس��لوب حديث يف التقاط إشارات 

عر مناطق فائقة الصغر يف الدماغ، مسئولة عن 

أمور مثل الضغط النفيس أو الكآبة أو الش��هية، 

ألقت الضوء عىل طبيعة تفاعلها وتواصلها، ومن 

ش��أن البحث الجديد، ال��ذي عرضت مقتطفات 

من��ه يف األكادميي��ة الوطنية للعل��وم، أن يفتح 

الباب أمام رسم خريطة كاملة وواضحة للجهاز 

العصبي، فقد متكن الباحثان »الري سوانسون« 

و»ريتش��ارد تومس��ون« م��ن جامع��ة جنوب 

كاليفورني��ا يف لوس أنجل��وس من عزل جزء من 

دم��اغ جرذ، وتحديداً يف الج��زء الذي يعتقد أنه 

مسئول عن الفرح والسعادة والبهجة.

انخفاض احتماالت اإلصابة بأزمات قلبية 
بعد جراحات تخسيس الوزن

الدماغ يعمل ويتفاعل مثل االنرتنت
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إعداد:د. إبراهيم اجلنابي

لقد حث اإلس��ام ع��ى االهتامم بالقل��ب أميا اهتامم، 

وحكم بالفوز يوم القيامة ملن جاء بقلب س��ليم، وملن 

اٌل واَالاَ  ��ُع ماَ ج��اء بقلب منيب يق��ول تعاىل: )ياَْوماَ الاَ ياَْنفاَ

��لِيٍم( الصافات اآليات  لٍْب ساَ ْن أاَتاَ اللَّهاَ ِبقاَ باَُن��وناَ * إاِلَّ ماَ

)89-88(،  فحكم أنه ال ينفع  اإلنسان يوم القيامة ماله 

مه��ام كرث، وال أبناؤه وإن كرثوا، وأن النفع الحقيقي إمنا 

يأتيه من س��امة قلبه، وحكم ب��أن الناجي يوم القيامة 

لٍْب ُمِنيٍب(  ��اءاَ ِبقاَ يِْب واَجاَ ناَ ِبالْغاَ ِشاَ الرَّْحماَ ��ْن خاَ هو: )ماَ

س��ورة ق اآلية )33( ، فصاح القل��ب وإنابته لربه هو 

الس��بب يف نجاة صاحبه يوم القيامة ويف دخوله الجنة، 

ى  ويق��ول يف معرض االعتب��ار والتفكر: )فاَِإنَّهاَ��ا الاَ تاَْعماَ

ُدوِر( س��ورة  ى الُْقلُوُب الَِّتي يِف الصُّ لاَِكْن تاَْعماَ ��اُر واَ اْلاَبْصاَ

الحج اآلية )46( فالعمى الحقيقي ليس عمى البرص بل 

ه��و عمى القلب حني ال يبرص الحقيقة وال يهتدي إليها 

ويعرض ع��ن الدالئل الواضحة البين��ة التي نصبها الله 

تعاىل أمام��ه ليأخذ منها العربة والعظة يف دينه ودنياه، 

ويخ��رب عن ح��ال املعرضني عن اله��دى وكيف تبلدت 

أحاسيس��هم ومش��اعرهم فصاروا كالبهائم العجامء بل 

��لُّ أُولاَِئكاَ ُهُم  ��اِم باَ��ْل ُهْم أاَضاَ أرُش منها:)أُولاَِئ��كاَ كاَاْلاَنْعاَ

( سورة العراف اآلية )179(، ويف السنة النبوية  اِفلُوناَ الْغاَ

املطهرة جاء التأكيد عى صاح القلب وأنه الس��اس يف 

صاح حال اإلنس��ان، يقول النبي صى الله عليه وسلم 

ُد كُلُُّه،  ساَ لاَحاَ الْجاَ ْت صاَ لاَحاَ ًة إِذاَا صاَ ِد ُمْضغاَ ساَ إِنَّ يف الْجاَ )أاَالاَ واَ

لُْب( رواه  ِهىاَ الْقاَ ��ُد كُلُُّه، أاَالاَ واَ ساَ داَ الْجاَ ْت فاَساَ ��داَ إِذاَا فاَساَ واَ

البخاري ومس��لم، وال بد من ثاثة أشياء لتحقق صاح 

القلب، الول: س��امته من الرشك ومن النفاق وسامته 

من الش��بهات التي تش��ككه يف الدين، لن الرشك بالله 

تعاىل هو أعظم الذنوب عى اإلطاق، والثاين: س��امته 

من المراض النفسية، كالغل والحسد والتكرب والكراهية 

والبغض��اء والش��حناء والناني��ة،لن ه��ذه المراض يف 

حقيقتها إمنا تتمكن من ضعيف اإلميان الذي مل يتمكن 

من املعرفة الصحيحة التامة، فقد يعرف شيئاً من دينه 

ويجهل أضعافاً مضاعفة أما الس��بب الثالث: س��امته 

من الش��هوات، وسامته من التعلق بالدنيا الفانية التي 

أهلك��ت م��ن كان قبلنا، لن الش��هوات إمنا وجدت يف 

الدني��ا ليأخذ منها املؤمن ما أح��ل الله له  منها ويتنزه 

عام حرم الله عليه منها، ولهذا ال تجد شهوة تكون سبباً 

يف إغواء الناس إال وقد وجد من الش��هوة الحال ما هو 

أفضل منها • 

سالمــــــــــــة القلــــــــــــــــــــوب
العمى احلقيقي ليس عمى البصر بل هو عمى القلب

سالمة القلب 
تقـــرب إىل

 الـلـــــه

صالح القلب هو 
األساس يف صالح 

حال اإلنسان

فوائــد سالمــة القلــب

 م��ن فوائد س��امة القل��ب اليقني بالله تع��اىل والثقة 
املطلق��ة به ج��ل جاله، والقرب من الل��ه تعاىل يف كل 
األح��وال، والف��وز بالجن��ة ودار النعي��م، والطأمنينة 
والراحة والس��كون، ومحبة الخلق والسعي يف نفعهم، 
والف��وز مبحبة اآلخرين وثقتهم، والس��عادة الغامرة يف 
كل تفاصي��ل الحياة، واالس��تقرار العائ��ي واملجتمعي، 
وخلو املجتمع من الظواهر السلبية الناتجة عن الحقد 

والكراهية والحسد.

س & ج
 رجل يصلي الظهر ويف أثناء الصالة تذكر 

أنه غري متوضئ فما الواجب عليه يف هذه 
احلال ؟

ما حكم اإلنسان الذي يدعي علم الغيب واستكشاف املستقبل عن طريق قراءة 
الربوج والطوالع؟ وما حكم من يلجأ إىل أمثال هؤالء الناس؟

إن م��ن رشوط صحة الصاة طه��ارة البدن من الحدث 

الكرب والصغر، لقوله - صى الله عليه وسلم- )الاَ ياَْقباَُل 

أاَ( رواه أحمد  تَّى ياَتاَواَضَّ ثاَ حاَ ِدكُْم إِذاَا أاَْح��داَ ةاَ أاَحاَ ااَ اللَُّه صاَ

والبخاري ومسلم. 

وه��ذا املصيل ق��د دخل يف الصاة وه��و يعتقد أنه 

متوض��ئ ثم تذكر أنه مل يكن متوضئ��اً ويف هذه الحال 

تبط��ل صاته عى الفور، وال بد م��ن خروجه عن حال 

الصاة؛ لكونها غري منعقدة أصاً، وال يجوز له االستمرار 

يف أفعال الصاة، وعليه أن يتوضأ ثم يعيد صاته كاملة.

الثاب��ت يف القرآن الكريم  والس��نة النبوية املطهرة  أن 

علم الغيب مام اس��تأثر الل��ه تعاىل -جل جاله- بعلمه 

دون خلقه، وأنه ال س��بيل لحد م��ن الخلق إىل معرفة 

��هاَاداَِة  يِْب واَالشَّ الُِم الْغاَ الغيب، قال الله تع��اىل: )ذاَلِكاَ عاَ

ُه  ِعْنداَ ِزيُز الرَِّحيُم( )6( سورة السجدة، وقال تعاىل: )واَ الْعاَ

الْباَْحِر  ِّ واَ ا يِف الرْباَ ياَْعلاَُم ماَ يِْب الاَ ياَْعلاَُمهاَا إاِلَّ ُهواَ واَ اتِ��ُح الْغاَ فاَ ماَ

ِت  بَّ��ٍة يِف ظُلاُماَ راَقاَ��ٍة إاِلَّ ياَْعلاَُمهاَا واَالاَ حاَ ا تاَْس��ُقُط ِمْن واَ ماَ واَ

اْلاَرِْض واَالاَ راَطٍْب واَالاَ ياَاِبٍس إاِلَّ يِف كِتاَاٍب ُمِبنٍي( )59( سورة 

النعام.

فكل إنسان ادعى معرفة الغيب املطلق فهو كاذب؛ 

لن علم الغيب املطل��ق ال يعلمه إال الله تعاىل، وحكم 

هذا اإلنس��ان أنه كافر خارج من ملة اإلسام إذا مل يتب 

من مقالته ويرجع إىل دين الحق، وال يجوز لي مس��لم 

أن يذهب ملثل ه��ذا الدجال الذي يخدع الناس بكذبه 

وضاله، وقد حذرنا النبي -صى الله عليه وس��لم- من 

قاَُه  دَّ رَّافاً فاَصاَ ْن أاَتاَ عاَ الذه��اب للعرافني والكهنة فقال: "ماَ

ٌة أاَْرباَِع��نياَ ياَْوماً" رواه أحمد  ااَ ِباَ��ا ياَُقوُل لاَْم تُْقباَْل لاَ��ُه صاَ

بسند صحيح. 
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فاتـــح الشــــام
 )أَبُو عبيدة عامر بن اجلراح رضي اهلل عنه(

فاتــح الشـــام 
وأمني األمة وأحد 
العشرة املبشرين 
باجلنة ومن أوائل 
السابقني لإلسالم 

 مصطلحـــات فقهيــــة

التيمم: 

ه��و التعبد لله بقص��د الصعيد الطيب ملس��ح 

الوجه واليدين ب��ه، والتيمم من خصائص المة 

اإلسامية، وهو بدل طهارة املاء، وهو إن مل يكن 

فيه نظافة وطهارة تُدرك بالحس، فإن فيه طهارة 

معنوية ناش��ئة عن امتث��ال أوامر الله عز وجل، 

ويرشع التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكرب إذا 

تعذر عليه استعامل املاء، إما لفقده، أو الترضر 

باستعامله، أو العجز عن استعامله.

الرهن: 

هو توثقة دين بعني، ميكن استيفاؤه منها أو من 

مثنها، إن تعذر االستيفاء من املدين.

مثال��ه: أن يبيع��ه بضاعة بائ��ة ألف درهم 

إىل نهاية الع��ام، ويرهن داره، ق��ال الله تعاىل: 

اٌن  لاَْم تاَِج��ُدوا كاَاتِبًا فاَرِهاَ ٍر واَ ��فاَ إِْن كُْنتُْم عاَىاَ ساَ )واَ

ٌة( سورة البقرة 282. ْقبُوضاَ ماَ

اإلبراء:

هو: إسقاط شخص حقاً له يف ذمة غريه أو هبته 

له، واإلبراء مس��تحب، وهو نوع من اإلحس��ان 

والرب، لتضمنه إس��قاط الح��ق عن املدين ولو مل 

إِْن كاَاناَ ُذو ُعْساٍَة  يك��ن معساً، قال الله تعاىل:}واَ

رْيٌ لاَُكْم إِْن كُْنتُْم  قُوا خاَ دَّ أاَْن تاَصاَ اٍَة واَ يْساَ فاَناَِظراٌَة إىِلاَ ماَ

تاَْعلاَُموناَ )280({ سورة البقرة.

سافرت يف رمضان، وأفطرت خمسة أيام وبعد العودة إىل البلد أكملت صيام رمضان، 
ومل أبادر إىل قضاء تلك األيام حتى شهر صفر، فما هو الواجب عليَّ يف ذلك؟

أنا من سكان العني و عملي يف أبوظبي 
وأقيم يف املعسكر، ويف كل يوم خميس 

أذهب للعني فهل يجوز يل قصر الصالة؟

الحمد لله والصاة والس��ام عى رسول الله وعى آله 

وصحب��ه ومن وااله، فإنه م��ن رخص الرشع الحنيف 

ومن سامحة اإلس��ام أنه أباح للمسافر يف رمضان أن 

يفطر يف أيام س��فره ثم يقيض م��ا أفطر من أيام بعد 

ذلك.

لاَيُْكُم  ُنوا كُِتباَ عاَ  ق��ال الله تعاىل )ياَا أاَيُّهاَا الَِّذي��ناَ آماَ

لَُّكْم تاَتَُّقوناَ  ياَاُم كاَاماَ كُِتباَ عاَىاَ الَِّذيناَ ِمْن قاَبْلُِكْم لاَعاَ الصِّ

ِريًضا أاَْو  ْن كاَاناَ ِمْنُك��ْم ماَ ْع��ُدوداَاٍت فاَماَ )183( أاَيَّاًم��ا ماَ

عاَىاَ الَِّذيناَ يُِطيُقوناَُه  ��راَ واَ ٌة ِمْن أاَيَّاٍم أُخاَ ٍر فاَِعدَّ ��فاَ عاَىاَ ساَ

رْيٌ لاَُه  رْيًا فاَُه��واَ خاَ عاَ خاَ ��ْن تاَطاَوَّ اُم ِمْس��ِكنٍي فاَماَ ِفْدياٌَة طاَعاَ

رْيٌ لاَُكْم إِْن كُْنتُْم تاَْعلاَُموناَ )184( س��ورة  أاَْن تاَُصوُموا خاَ واَ

البقرة.

واملطل��وب منك أن تب��ادر إىل الصيام قبل مجيء 

رمض��ان الث��اين، وال يجب عليك الرتتي��ب يف قضائها، 

وينبغ��ي أن تقدمها ع��ى أي صيام تتنف��ل به ؛ لن 

الدين أحق   بالداء.

الحمدلل��ه ، فإنه من املتفق عليه بني الفقهاء أن املقيم 

ال يج��وز له ق��رص الص��اة وال يجمعه��ا إال لعذر آخر 

كامل��رض أو املطر، وأم��ا إذا مل يكن مريضاً وليس هناك 

مط��ر فيجب علي��ه إمتام الص��اة، وأن يصيل كل صاة 

يف وقتها، وأقل مدة لإلقام��ة هي أربعة أيام، فإذا نوى 

املس��افر اإلقامة يف مكان معني مدة أربعة أيام فام زاد، 

فإنه يجب عليه إمتام الصاة، والله أعلم.

يِْب  ��رَّاِح بِن ِهااَِل بِن أُهاَ ه��و عامر بن عبد الله بن الجاَ

الِ��ِك بِن النَّرْضِ بِن  ��ارِِث بِن ِفْهِر بِن ماَ بَّةاَ بِن الحاَ ب��ِن ضاَ

اَ بِن نِزاَاِر  مْياَةاَ بِن ُمْدرِكاَةاَ بِن إِلْياَاساَ بِن ُمرضاَ كِناَاناَ��ةاَ بِن ُخزاَ

ُّ، ياَْجتاَِمُع يِف  ْدناَ��اناَ الُقراَِشُّ الِفْهِريُّ املاَ���ِّ دِّ بِن عاَ عاَ ب��ِن ماَ

- يِف ِفْهٍر، كان  لَّماَ لاَيِْه واَساَ ىَّ اللَُّه عاَ النَِّبيُّ - صاَ ِب ُهواَ واَ النَّساَ

من السابقني إىل اإلسام، وملا ازداد الذى عى املسلمني 

��ِة، ثم هاجر بعد ذلك  باَشاَ راَ إىِلاَ أاَرِْض الحاَ اجاَ يف مك��ة  هاَ

 ، ِظيْماَ عاَ الُقرْآناَ العاَ ماَ ْن جاَ ْع��ُدْوداً ِفيْماَ إىل املدينة، واَكاَاناَاَ ماَ

يُْق عاَىاَ تاَْولِياَِتِه الخافة، وأش��ار  دِّ زاَماَ  أبو بكر الصِّ قد عاَ واَ

��ِهداَ لاَُه  ِل أاَْهلِيَِّتِه ِعْنداَ أاَِب باَْكٍر، شاَ ِة؛ لِكاَاماَ ��ِقيْفاَ به يوم السَّ

ُه أاَِمنْياَ  ��امَّ نَِّة، واَساَ - ِبالجاَ ��لَّماَ لاَيِْه واَساَ ىَّ اللَُّه عاَ النَِّب��يُّ - صاَ

ْعُدْوداًَة،  اِديْ��ثاَ ماَ ى أاَحاَ ٌة، راَواَ مَّ ��ِهرْياٌَة جاَ ناَاِقبُُه شاَ ماَ ِة، واَ الُمَّ

ْشُهْوداًَة. غاَزاَا غاَزاَواَاٍت ماَ واَ

كان من أبرز القادة يف فتوح اإلسام، فقد قاد املعارك 

يف الش��ام قبل مجيء خالد بن الولي��د من العراق، ثم 

عم��ل تحت إمرة خالد بن الوليد، ث��م ملا ويل عمر بن 

الخطاب الخافة عزل خالداً عن القيادة ووىل أبا عبيدة 

قائداً عاماً لجيوش الفتح يف الش��ام، ففتحت عى يديه 

دمش��ق صلحاً، وغريها من املدن، وش��ارك يف اس��تام 

مفاتيح القدس مع أمري املؤمنني عمر بن الخطاب.

��ةاَ أاَيُّ أصحاب  ائِشاَ ��أاَلُْت عاَ : ساَ بِْد الل��ِه قاَ��الاَ ��ْن عاَ عاَ

بَّ إِلاَيِْه؟  - كاَاناَ أاَحاَ ��لَّماَ لاَيِْه واَساَ ��ىَّ اللَُّه عاَ راَُس��ْولاَ اللِه - صاَ

قاَالاَ��ْت: أاَبُو باَْكٍر ثُمَّ عمر ثم أبو عبيدة بن الجراح، رواه 

البخاري ومسلم. 

ْس��كاَِر فاَياَُقْوُل:» إالَّ رُبَّ  ةاَ  ياَِس��رْيُ يِف العاَ وكان أاَبو ُعباَيْداَ

ُهواَ لاَهاَا  نٍِّس لِِديِْنِه، إالَّ رُبَّ ُمْكرٍِم لِناَْفِسِه واَ ُمباَيٍِّض لِِثياَاِبِه ُمداَ

ِديْثاَاِت«. ناَاِت الحاَ ساَ ِدمْياَاِت ِبالحاَ يِّئاَاِت القاَ ، باَاِدُروا السَّ ُمِهنْيٌ

كان ريض الل��ه عنه من الحكامء العقاء املتواضعني، 

ْمِرواَ  فقد بعث رس��ول الله - صى الله عليه وس��لم- عاَ

اِم،  ارِِف الشَّ شاَ ااَِس��ِل ِمْن ماَ ُة ذاَاِت السَّ اِص يف غاَزْواَ بِن العاَ

ىَّ  ْمٌرو ِمْن جانبه ذلك، فاستمد رسول اللِه - صاَ افاَ عاَ فاَخاَ

اَاٍة ِمناَ  راَ يِف ساَ ُعماَ باَ أاَباَا باَْك��ٍر واَ - فاَانْتاَداَ ��لَّماَ لاَيِْه واَساَ اللَّ��ُه عاَ

، فاَلاَامَّ قاَِدُموا  ةاَ لاَيِْهم أاَباَا ُعباَيْداَ ��راَ ناَِبيُّ اللِه عاَ املُهاَاِجِريْناَ فاَأاَمَّ

 : الاَ املُهاَاِجُرْوناَ : أاَناَا أاَِمرْيُكُم، فاَقاَ اِص قاَالاَ ْمِرو بِن العاَ عاَىاَ عاَ

ْمٌرو:  الاَ عاَ ، فاَقاَ ةاَ أاَِمرْيُناَا أاَبُو ُعباَيْداَ ، واَ اِب��كاَ باَْل أاَنْتاَ أاَِمرْيُ أاَْصحاَ

ةاَ  ٌد أُْمِدْدُت ِبُكم، فاَلاَ��امَّ راَأاَى ذاَلِكاَ أاَبُو ُعباَيْداَ داَ اَ��ا أاَنْتُم ماَ إمِنَّ

ِة، ُمتَِّبعاً  يْماَ اَ الشِّ ناَ الُخلُِق، لاَنيِّ ساَ رَّاِح، واَكاَاناَ راَُجًا حاَ بُن الجاَ

لَّماَ  ْهِدِه فاَساَ عاَ - واَ لَّماَ لاَيِْه واَساَ ىَّ اللَُّه عاَ لاَْمِر راَُس��ْوِل اللِه - صاَ

ْمٍرو. اراَةاَ لِعاَ اإلِماَ

بقي أمرياً يف دمش��ق الش��ام حتى ت��ويف يف طاعون 

ْمُسْوناَ  اَاٌن واَخاَ عمواس عام 18 للهجرة النبوية، واَعمره مثاَ

ناًَة • ساَ
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فرباير1972 من الذاكرة

]العدد07[

االفتتاحية
يف هذه األيام التي متر بها أمتنا الحبيبة، ويف هذه األيام 

التي يس��جل فيها التاريخ اس��م أول ش��هيد يسقط يف 

دولتنا، كام يسجل ذكرى أول انتصار حققته قوة دفاعنا 

الت��ي يرشف "درع الوطن" أن تك��ون الصوت اإلعالمي 

املعرب عنها.

يف ه��ذه األيام ال يس��عنا إال أن نقدم لش��عبنا أحر 

العزاء عىل استش��هاد املغفور له صاحب السمو الشيخ 

خالد بن محمد القاس��مي حاكم الشارقة وفقيد دولتنا 

الفتية.

إننا ونحن نحيي يف نفس الوقت سمو الشيخ سلطان 

بن محمد القاس��مي الحاكم الجديد إلمارة الشارق���ة  

– فنح��ن عىل ثقة كاملة – إن طريقه س��يكون امتداداً 

للطري��ق الذي كان يس��ر في��ه س��لفه..طريق االتحاد 

والخر والرفاهية .

يف ذم��ة الله ش��هيد دولتن��ا الفتية..وعاش��ت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

محمود رياض يف أبوظبي
اس��تقبلت البالد خالل الش��هر املايض الس��يد محمود 

ري��اض نائ��ب رئي��س وزراء جمهورية م��ر العربية 

ووزير الخارجية الس��ابق، وقد قام س��يادته بعدد من 

املباحثات مع صاحب الس��مو رئيس الدولة ، وس��مو 

الش��يخ خليفة ب��ن زاي��د ويل العهد ورئي��س مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع. وقد أقام س��مو ويل العهد حفل 

عش��اء عىل رشف الس��يد محمود رياض حرضها عدد 

كبري من الشخصيات الهامة بالبالد.

وفد من وزارة الدفاع يقوم بجولة رسمية
غ��ادر البالد ي��وم الجمعة 14/ 1/ 1972 وفد رس��مي 

من وزارة الدفاع برئاسة سعادة الشيخ فيصل القاسمي 

متوجهاً إىل عدد من البلدان العربية واألوروبية إلجراء 

بع��ض االتص��االت املرتبط��ة بعمل الوزارة. وس��يزور 

الوف��د كالً من القاهرة وعامن وليبي��ا كام يزور لندن 

وعدد آخر من الب��الد األوروبية، وكان يف وداع  الوفد   

ع��دد من كبار ضباط قوة دفاع أبوظبي وكبار موظفي 

الوزارة وموظفي الدولة.

بيوت الشباب يف أبوظبي والعني
أع��د مع��ايل الش��يخ محمد ب��ن بطي وزير الش��ؤون 

االجتامعية والعمل مذكرة لعرضها عىل مجلس الوزراء 

للموافقة عىل إنش��اء بيوت للشباب يف مدينة أبوظبي 

والعني.

وس��تخصص هذه البيوت الس��تضافة الفرق الرياضية 

التي تزور البالد تباعاً، وكذلك اس��تضافة الش��باب من 

أعضاء أندية الشباب يف مختلف أنحاء العامل.

]صورة الغالف:جنود الالسليك هم رشيان كل جيش[

|  العدد 481  |  فرباير 2012  |96

04mesc.indd   96 1/29/12   12:28 PM



ذاكرة العدسة

]مارس 1976زايد يرعى حفل تخريج دورة املرشحني الثالثة يف كلية زايد الثاين العسكرية[

] ابريل 1979 محمد بن زايد يتخرج من كلية ساند هريست [

]مايو 1974 زايد يفتتح معسكر مربح التابع لقوة دفاع االتحاد [

] نوفمرب 1975 خليفة يتفقد املستشفى العسكري [
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هل تعلــــــم

• هل تعلم أن الطفل الميكنه البكاُء حقيقًة قبل مرور خمس��ة أس��ابيع عىل األقل بعد الوالدة.. إذ تبدأ حينئٍذ فقط 
القنوات الدمعية يف عملها.

• هل تعلم أن 40 % من كلامت اللغة املالطية ، عربية األصل.
• هل تعلم أن الحصان إذا قطع ذيله مات.

• هل تعلم أن العقرب إذا أُحيط بالنار يلسع نفسه وميوت.
• هل تعلم أن أطول الحروب يف العامل هي حرب مئة العام بني فرنس��ا وبريطانيا 

عام 1338م ، وأستمرت حتى عام 1453، أي دامت 115 عاماً .

• إذا ضلت منلة طريقها وابتعدت عن الجامعة التي تعيش وسطها 
ووجدت نفس��ها وحيدة، فإنها متتنع عن األكل ومتوت خالل أيام 

قليلة.
• اإلمرباطور الروماين "هارديان" 76 - 138 ق. م كان يعرف اسم كل 

جندي يف جيشه ويحفظه عن ظهر قلب.
• السمكة الوحيدة القادرة عىل قهر القرش هي سمكة القنفذ.

• الح��رب الذي يس��تخدم يف ختم اللحوم إلثبات أنه��ا مراقبة صحياً 
وصالحة لالستهالك اآلدمي، يصنع من قرشة العنب األسود.

• يف الصني كانوا يشيدون معظم الجسور عىل شكل أقواس متتابعة، 
إذ كانوا يعتقدون أن األرواح الرشيرة تس��ر يف خط مس��تقيم ، 
وتشييد الجسور بهذه الطريقة لعرقلة سر األرواح الرشيرة عليها.

• وزن طن الحديد بعد أن يصدأ يصبح ثالثة أطنان.
• حوايل 30 % من الناس لديهم رجل أقرص من رجل.

صدق أو ال تصدق

من الرتاث

املستعجل ماكل قرصه ين

أرس��ل مثالً للحث عىل التأين والتؤدة ألن املس��تعجل قد ينال حاجته لكن عىل غر الوجه األكمل 

كصاح��ب القرص إذا مل يتمهل حتى نضوجه رمبا أكله قب��ل أوانه فأرضه أو عىل األقل مل يجد فيه 

لذة الطعم الكافية.

املتعود عىل القرص ما تسده النتفة

يعني أن االنسان الذي ألف الهبات الجزيلة ال يرضيه القليل.

اشرت يوم ما تبغي تشرتي، وبع يوم ما تبغي تبيع

هذا املثل جاء مرشداً وحافزاً لالنسان عىل البيع والرشاء ألنك قد تصادف سوقاً لسلعك مل تكن لك 

يف حسبان ورب كاسدة رائجة يوماً من األيام.

اربط صبعك وكل بينعت لك دواء

يعني أن الناس يحبون إبداء رأيهم وإظهار معرفتهم فال تعمل بكل ما تسمع.

تهتم مدرس��ة خولة بنت االزور العسكرية بإعداد املرأة يف دولة 
االمارات إعداداً عسكرياً وميدانياً لتلعب دوراً وطنياً ومجتمعياً 

جنباً إىل جنب مع شقيقها ابن االمارات.
متى تم تأسيس مدرسة خولة بنت االزور؟

عام 1990  .1  
عام 1991  .2  
عام 1992  .3  

ترسل اإلجابة عىل الربيد االلكرتوين:
nationshield@hotmail.com 

 ومع ذكر رقم العدد ورقم اإلجابة وسيمنح الفائزون مبلغاً مالياً.

مسابقة العدد )481(

إشراقات

األفكار اإلبداعية والتجديد أمر 

رضوري لكل ش��خص ي��ود أن 

يقدم إنتاجاً متميزاً .

خصص يف يومك أوقاتاً للتجديد 

العقيل والجسدي والنفيس.
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" أجعل خططك مظلمة مثل الليل وال ميكن 
اخرتاقها ، وعند التنفيذ ،كن كالصاعقة " 

 صن تزو 
فيلسوف صيني
) 551 – 496 ق.م (

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

مصطلــــحات

 همس القصيد

احلل:

  أنا جندي 
حرام أموت يف فرايش  وأنا جندي 
أفض�ل موت�يه يف خدم�ة ب���الدي 
أس�طر للم�ال يف ملحم�ة مج��دي 
ام�ارايت أن�ا ,, و أفخ�ر بأمج��ادي 
أق�دم للوط�ن كل غال�ني عن���دي
كتبت اسم�ه عىل تاريخ مي��الدي
كتبته يف سع�ادة عم�ري ال��وردي
كتب�ته يف ش�قاي و فرحة ف��وآدي
أنا جن�دي و لو كل امل�ال ض���دي 
ف�ال تلمس تراب�ه خبث األي���ادي
انا جن�دي وقف�ت بعز متح���دي
صمودي يف جموح الريح معتادي
سي�ويف ما تع�انق فوه�ة غم��دي
أخضب��ها ب�دم الج�اي�ر الع���ادي 
رماحي تخرتق كل حاجز وس��دي
لها مع شامخ�ات املجد ميع��ادي 
أجدد لك خليف�ة حبي وعه���دي
بإسمي و باسم شبانن اش���دادي 
بأن ابقى تحت رايت�ك متج���دي 
و لو دمي يجاري موجة ال��وادي

أنا جن�دي وكل ال�يل ت���رى ودي 
أم��وت واندف�ن يف ترب�ة ب��الدي
أنا لك يا وطن يف خدمتك جندي

يف ميالدي و يف لحظة استشهادي 

كلمات الشاعر:
علي اخلوار

:Arms race    سباق التسلح •
هو التنافس عىل تكديس األس��لحة عىل األقل من قبل فاعلني اثنني متصارعني. 
والعملية األساس��ية يف س��باق التس��لح هي منط الفعل ورد الفعل. قد يبدو أن 
سباق التسلح يولد دينامية خاصة به، وال سيام يف نظام يشهد ابتكاراً تكنولوجياً 

رسيعاً. 
 :Arms Control    الحد من التسلح •

مامرس��ة ضب��ط حيازة ونرش واس��تخدام القدرات العس��كرية. ك��ام أن هذا 
املصطلح يشمل أي تدابر متّكن الفاعلني من الترصف بطريقة أكرث انضباطاً، عىل 

سبيل املثال من خالل استحداث تقنيات إلدارة األزمات. 

حل لعبة السودوكو  ؟
؟؟  ؟
؟

99 | فرباير 2012 |  العدد 481  |

estra7a 000.indd   99 1/29/12   2:01 PM




