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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

زيارات حممد بن زايد للمواطنني .. 
دالالت وسمات

تحمل زيارات الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة العديد من الدالالت الوطنية واالجتاعية، والس��ات التي 

تفردت بها اإلمارات العربية املتحدة، والتي أرس��اها املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – الذي كان يؤكد دامئاً  عىل أن كل املواطنني هم أبناؤه 

وم��ن واجبه توفري الطأمنينة والحياة الكرمية لهم حتى يكربوا ويش��تد عودهم ويتس��لحوا 

بالعلم واإلميان ليخوضوا غار التنمية واملساهمة يف تعزيز حضارة وعزة الوطن، ويتحملوا 

مس��ؤولياتهم تجاهه، حيث قال: »لقد كرس��ت جهودي من أجل راحة املواطنني..وس��هرت 

لراح��ة الصغري والكبري وراح��ة املرأة والرج��ل..ألن راحتهم هي س��عاديت وكل ما يفرحهم 

يفرحني وكل ما يؤملهم يؤملني«.

هذا هو غرس املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان، وهذه هي اإلمارات اليوم 

تجني مثار هذا الغرس الطيب املبارك، هي عائلة واحدة تجمعها روح املودة والحب والدم 

والوالء واالتحاد والتفاهم والتواصل بني القائد وأبنائه.

وهذه الروح الطيبة تتواصل اليوم يف ظل قائد مس��ريتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله - وهو امتداد لزايد 

الخ��ري وامتداد لحكمته وس��جاياه الطيبة وكرمه وبعد نظره، وهو خري خلف لخري س��لف، 

ويعاضده يف ذلك ويس��ري عىل هدي توجيهات��ه الفري��ق أول س��م�و الش��ي�خ محم��د بن 

زاي�د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائ�ب القائ��د األعىل للقوات املسلحة، الذي يقوم خالل  

ه��ذه األيام بزيارات عدة ملختلف إمارات الدولة ولعدد من أبناء الوطن بكاف��ة رشائحهم، 

ويحل ضي��فاً عزيزاً كرمياً، يتبادل معهم أمور حياتهم ومعيش��تهم بش��كل مبارش، ويناقش 

معه��م أمور وقض��ايا وطنهم.

ه��ذه داللة اجتاعي��ة وطنية تحمل قياً ومعان جليلة تؤكد متان��ة البناء العائيل الذي 

ترتك��ز عليه دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتس��ري وفق هذه القي��م لتحقيق  املزيد من 

اإلنجازات التي تحقق الرفاهية للوطن واملواطن، وتعزز أركان االس��تقرار والطأمنينة، وكأن 

اإلمارات ومنذ أكرث من أربعة عقود تقدم كل يوم للعامل دروس��اً يف معادلة البناء واالرتقاء 

والرخاء، وهذا يقودنا إىل الس��ات التي تنفرد بها اإلمارات يف هذه املسرية األبوية العائلية 

وه��ي: املواط��ن أوالً، الذي يتصدر برامج الدولة التنموية، وه��و أيضاً الذي تحرص القيادة 

ع��ىل التواصل معه، واالس��تاع إليه، كا أكد عىل ذلك قائد املس��رية يف كلمته التي وجهها 

يف احتف��االت الدول��ة بالذكرى األربعني إلتحاد اإلمارات ألبناء الوطن وللمس��ؤولني يف كافة 

مواقعه��م والتي قال فيها: "أصغوا إىل أصوات الناس، خذوه��ا يف االعتبار وأنتم تخططون، 

وتضع��ون األهداف، وتتخذون القرارات …… أصبح من ال��رورة أن تهتم الحكومات مبا 

يحقق التواصل الفعال مع املواطن يف كل مكان، واالس��تاع لصوته، والتعرف عىل توجهاته، 

واالستجابه لتطلعاته، التي تتطلب منا االنتباه وتستحق االستاع".

 ه��ذه هي الدالالت الوطنية والس��ات املمي��زة لدولة اإلمارات التي يريد أن يغرس��ها  

صاحب السمو رئيس الدولة ويؤكدها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من 

خالل زياراته املتواصلة ألهله يف ربوع الوطن •
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

تحت رعاية الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املس��لحة، شهد س��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان 

مستش��ار األمن الوطني، نائب رئيس املجلس التنفيذي 

إلم��ارة أبوظبي الحفل ال��ذي نظمته كلي��ة زايد الثاين 

العس��كرية مبناس��بة الذكرى األربعني لتأسيسها وذلك 

مبقر الكلية مبدينة العني.

وقال س��مو الش��يخ هزاع ب��ن زاي��د آل نهيان بهذه 

املناس��بة: "من��ذ أن أُسس��ت كلية زايد العس��كرية يف 

س��نة 1972، وهي ماضي��ة بجد وانضب��اط يف برامجها 

التعليمية وأنشطتها الرتبوية العسكرية، ساعية إىل نرش 

الوعي الرتبوي العسكري، وإعداد وتأهيل ضباط وقادة 

املس��تقبل"، مشرياً سموه إىل أنه "بعد ميض أربعني سنة 

عىل تأس��يس الكلي��ة نجحت بكفاءة يف تعميق أس��س 

ومظاه��ر الرتبي��ة العس��كرية واألكادميية ب��ني الطلبة 

واملرشحني، مس��اهمة بذلك يف إعداد خريجني يتميزون 

بروح العلم والتضحية والش��جاعة من أجل الدفاع عن 

الوطن وحامية مكتسباته".

وأكد س��موه أن الكلية "استطاعت عىل مدى أربعة 

عق��ود أن متتلك منهجية متكاملة لتنمية الوعي الرتبوي 

العس��كري، منطلقة من رؤية أسس لها املغفور له بإذن 

الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومكن سبل 

تطويرها سيدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة »حفظه الل��ه«، مبتابعة حثيثة 

من صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

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

»رعاه الله«، والفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد 

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

املسلحة".

حرض الحفل كل من الشيخ الدكتور سعيد بن محمد 

آل نهيان، ومعايل الش��يخ سلطان بن طحنون آل نهيان 

رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة و سعادة الفريق 

الركن عبيد محمد الكعبي وكيل وزارة الدفاع وس��عادة 

الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين الرميث��ي رئيس أركان 

القوات املس��لحة والعميد الركن طيار الشيخ أحمد بن 

طحنون آل نهيان، إىل جانب حشد من أعيان البالد وكبار 

املسؤولني يف الدولة وكبار قادة القوات املسلحة وضباط 

الرشطة وقادة كلية زايد الثاين العسكرية السابقني.

ب��دأ الحفل لدى وصول س��مو راع��ي الحفل حيث 

كان يف اس��تقباله سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة، وس��عادة اللواء 

الركن س��امل ه��الل رسور الكعبي قائد كلي��ة زايد الثاين 

العسكرية ، ثم عزف السالم الوطني بعدها تليت آيات 

من الذكر الحكيم ، بعدها قام سمو راعي الحفل  يرافقه 

سعادة اللواء الركن سامل هالل رسور الكعبي قائد الكلية 

بالتفتي��ش عىل طابور العرض العس��كري، تم اس��تمع 

هزاع بن زايد
يشهد احتفال كلية زايد الثاين العسكرية بالذكرى ) 40( لتأسيسها 

تصوير:زايد الشامسي
             حممد اخلضر
             حممود الشرفا

هزاع بن زايد يف صورة تذكارية مع املكرمني وخريجي الدفعة األوىل

خالل تكريم الفريق الركن سامل محمد الرتكخالل تكريم اللواء بطي سلطان العرياين

تغطية :النقيب جميل السعدي
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الحضور إىل كلمة مس��جلة للمغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان مبناس��بة افتت��اح الكلية عام 

1972، تح��دث فيها ألبنائه طلب��ة الدفعة األوىل مرحباً 

بهم، ومش��جعاً لهم عىل الب��ذل والعطاء والتضحية من 

أج��ل وطنهم دولة اإلمارات العربية املتحدة، والس��عي 

إىل تكوين جيش قوي يصون الدولة وترابها.

تالها ع��رض ملقطع ص��ويت مس��جل لكلمة صاحب 

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

القائد االعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« التي أعلن 

فيها افتتاح كلية زايد الثاين العسكري عام 1972.

بعد ذلك ألقى س��عادة اللواء الركن سامل هالل رسور 

الكعب��ي قائد كلية زايد الث�اين العس��كرية كل�مة بهذه 

املناس��بة رحب فيها بس��مو راعي الحف��ل وبالضيوف 

الكرام، وبقادة الكلية السابقني، وخريجي الدورة األوىل، 

ويف مقدمته��م الفريق الركن حم��د محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة.

وق��ال : "إن ه��ذه الكلي��ة التي تحمل اس��م القائد 

واملؤس��س املغف��ور له ب��إذن الل��ه تعاىل الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان طي��ب الله ثراه، عنوان��اً لإلرادة 

والعزم والتح��دي ودليالً عىل حكمة املؤس��س ورؤيته 

اإلس��رتاتيجية الثاقب��ة التي جعلت من دول��ة اإلمارات 

منوذجاً عاملياً غري مسبوق يف كافة املجاالت " .

 وأك��د قائد الكلية عىل أن قرار تأس��يس الكلية عام 

1972 م��ع بداي��ة قيام االتح��اد مل يكن صدف��ة عابرة 

بل كان��ت نابعة من فكٍر ثاقٍب وإدراٍك واس��عٍ ألهمية 

الق��وة يف الحفاظ عىل أرض الوط��ن وإنجازاته، متطرقاً 

إىل اإلنج��ازات الت��ي تحقق��ت منذ تأس��يس الكلي���ة 

والق��ف��زات النوعي��ة الكب��رية يف مناهجه��ا التدريبية 

العس��كرية واألكادميي��ة ع�����الوة ع��ىل توف��ري البيئة 

العلمية املالمئة لتواك��ب الكلية أحدث ما توص��ل إليه 

العلم، وتحقق الغايات املنش����ودة للق��يادة الرشي��دة 

يف  تأهي��ل وإعداد  الكوادر الوطني��ة لقيادة ووحدات 

وتشكيالت القوات املسلحة . 

ث��م انتقل بعد ذل��ك يف كلمته إىل م��ا أولته القيادة 

العامة للقوات املس��لحة، بتوجيهات كرمية من القيادة 

الرش��يدة، والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عه��د أبوظب��ي نائ��ب القائ��د األع��ىل 

للقوات املس��لحة، من عناية حثيث��ة لالرتقاء باملنظومة 

التعليمي��ة والتدريبي��ة يف الكلي��ة، ع��الوة ع��ىل دعم 

الرشاك��ة التعليمية، وتبادل الخربات واملعارف مع أرقى 

املؤسس��ات التعليمية داخل الدولة وخارجها، وكان من 

مثار ه��ذه الرشاكة الحصول عىل االعتامد األكادميي من 

وزارة التعليم العايل، بالتعاون مع جامعة أبوظبي يف 11 

يوليو العام 2010.

ثم تحدث س��عادة الل��واء الركن س��امل هالل رسور 

الكعب��ي قائد الكلية يف كلمته ع��ن الخريجني املؤهلني 

عس��كرياً وأكادميي��اً والقادري��ن عىل تحمل مس��ؤولية 

الدف��اع عن أرض الوطن ومكتس��باته، وتحقيق رس��الة 

القوات املس��لحة يف املشاركة اإليجابية يف نهضة الدولة 

وتقدمها.

ووج��ه يف نهاي��ة كلمته الش��كر واالمتن��ان للقيادة 

الرش��يدة، وقال: "ونحن نحتفل اليوم بالذكرى األربعني 

لتأسيس كلية زايد الثاين العس��كرية يسعدنا أن نتقدم 

بجزيل الش��كر واالمتنان لقيادتنا الرشيدة حفظها الله، 

ملا تق��وم به من إنجازات عظيمة وجهود جبارة لتثبيت 

روايس مس��رية االتحاد املباركة، واالرتقاء بقدرات قواتنا 

املس��لحة للمحافظة ع��ىل كرامة هذا الوط��ن وأبنائه، 

مجددين العهد والوالء لس��يدي صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة »حفظه الله«، سائلني املوىل عز وجل 

أن يحفظ��ه، وأن يدي��م عليه الصحة والس��المة ليقود 

مسرية الوطن نحو املزيد من التقدم واالزدهار ".

وقام سمو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان بعد ذلك 

بتكريم قادة الكلية السابقني، مشيداً سموه بجهودهم.

وبع��د التكريم اس��تمع الحفل إىل قصيدة ش��عرية 

ألقاها الش��اعر س��يف عبدالرحمن بن نعامن الكعبي 

ثم أدى طابور العرض عروضاً عس��كرياً، مبشاركة الفرقة 

املوسيقية للقوات املسلحة •

هزاع بن زايد يتفقد طابور العرض العسكري

 قادة الكلية السابقني
السنة

1975 - 1972
1978 - 1975
1981 – 1978
 1983 – 1981
 1985 – 1983
 1990 – 1985
 1995 – 1990
 1997 – 1995
1998 – 1997
 2005 – 1998
 2008 – 2005
2011 - 2008

االســـــــــــــــــــــــم
العميـــد الركـــــــن صالح مصطفى حسني
املشــــــري عبــــدالحـــافظ مرعي فــــالح
الفريــــق الركـــن ســـــامل محمــد الــرتك
العميـــد الركـــن عـــارف محـمد فاضـــل
العميــد الركـــن أحمد محمـود عبدالهادي
اللـــواء الركــــن بطي سلـــــطان العريـاين
العميــد الركـن محمد أحمد عاتق البــاكري
العميــد الركـــن حمدان خلفـــان البدواوي
العميــد عـــيل ســـامل سلطـــان الكـــــتبي
اللـــواء الركــــن معضد حارب مغري الخيييل
اللـــواء الركـــن سيـــف مفتـــاح النـــيادي
الــلـواء الركـــن ســـامل عيل ســامل الغـــفيل

الدولة
األردن
األردن
األردن
األردن
األردن

اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
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رئيس األركان يبحث التعاون العسكري مع نظريه األمريكي
تصوير: سالــم العامري

التق��ى س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة يف 

واش��نطن الجرنال مارتن دميبيس رئيس هيئة 

األركان املش��رتكة ب��وزارة الدف��اع األمريكية 

وذل��ك عىل هام��ش الزي��ارة التي ق��ام بها 

سعادته للواليات املتحدة األمريكية .

وبح��ث الجانبان خالل اللقاء الذي حرضه 

كب��ار املس��ؤولني يف وزارة الدف��اع األمريكية 

والوفد املرافق لرئيس األركان س��بل التعاون 

يف املج��االت العس��كرية وتب��ادل الخ��ربات 

وتطويرها .  

وتن��اول اللقاء بحث عدد من املوضوعات 

رئيس األركان خالل لقائه نظريه األمرييكذات االهتامم املشرتك .

التقى الفريق الركن حم��د محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة يف اململكة األسبانية، الفريق فريناندو جارثيا 

سانش��يس رئيس أركان الدفاع األس��باين، وذلك عىل هامش 

الزيارة التي قام بها ألسبانيا. 

واس��تعرض الجانبان خالل اللقاء � الذي حرضته الدكتورة 

حصة عبدالله العتيبة س��فرية الدولة لدى اململكة األسبانية 

وع��دد م��ن كب��ار املس��ؤولني يف وزارة الدفاع األس��بانية � 

العالق��ات الثنائية ب��ني البلدين الصديقني، وس��بل تطويرها 

خاصة فيام يتعلق منها بالتنسيق العسكري. 

ك��ام ج��رى تب��ادل األحادي��ث حول ع��دد م��ن األمور 

واملوضوعات الدولية ذات االهتامم املشرتك. 

رئيس األركان خالل لقائه رئيس أركان الدفاع األسباين

ويبحث التعاون العسكري مع نظريه األسباين

رئيس األركان يبحث مع وزير برازيلي أوجه التعاون
اس��تقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئي��س أركان القوات املس��لحة، يف مكتبه بالقيادة 

العام��ة للقوات املس��لحة، فرنان��دو بيمنتل وزير 

تنمي��ة التج��ارة والصناع��ة يف جمهوري��ة الربازيل 

والوفد املرافق.

جرى خ��الل اللقاء الذي حرضه ع��دد من كبار 

ضباط القوات املس��لحة، بح��ث أوجه التعاون بني 

الجانبني والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة 

إىل مناقش��ة عدد من املوضوع��ات ذات االهتامم 

املشرتك. 

  رئيس األركان خالل لقائه وزير تنمية التجارة والصناعة الربازيلية
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تصوير : عيسى الزعابي
ش��هد اللواء الركن بح��ري إبراهيم س��امل املرشخ قائد 

القوات البحرية االحتفال الذي أقامته مدرس��ة القوات 

البحرية مبناس��بة تخريج عدد من الدورات التخصصية 

وذلك مبقر املدرسة يف أبوظبي بحضور عدد من ضباط 

القوات املسلحة.

وأكد قائد مدرس��ة الق��وات البحرية يف كلمة ألقاها 

خالل الحفل أن دورات مدرسة القوات البحرية تهدف 

إىل رفع كفاءة القوات البحرية من خالل رفع مس��توى 

التحصي��ل العلمي ل��دى املتدربني م��ام ينعكس عىل 

أدائهم بش��كل إيجايب وملح��وظ يف وحداتهم وأماكن 

عملهم.

وأوىص قائ��د املدرس��ة يف خت��ام كلمت��ه الخريجني 

بالس��عي الحثي��ث يف طل��ب العل��م ملواكب��ة التطور 

التكنولوج��ي املنبث��ق م��ن روح ومتطلب��ات الع��ر 

الحديث من جميع نواحي الحياة.

ودع��ا الخريج��ني إىل طاعة الله والتح��ي باألخالق 

الحميدة والعمل بجد وإخالص يف ظل القيادة الرشيدة 

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

قائد القوات البحرية يشهد حفل تخريج عدد من الدورات التخصصية

قائد القوات البحرية يسلم الشهادة ألحد الخريجني

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله«.

ويف خت��ام الحفل ق��ام اللواء الركن بح��ري إبراهيم 

س��امل املرشخ بتوزي��ع الجوائز عىل املتفوقني وتس��ليم 

الشهادات للخريجني

تصوير : زايد الشامسي 
ش��هد س��عادة اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي قائد كلية زايد الثاين العس��كرية حفل تخريج 

دورة املهارات العسكرية التأسيسية للمستجدين ، وذلك يف مركز تدريب املستجدين يف مدينة العني 

بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة. 

قائد كلية زايد الثاين العسكرية يشهد حفل تخريج دورة تخصصية
ب��دأت فعالي��ات االحتفال بت��الوة عطرة من آي��ات الذكر الحكيم 

قام بعدها قائد كلية زايد الثاين العس��كرية يرافقه قائد مركز تدريب 

املس��تجدين بالتفتيش عىل طاب��ور الخريجني، تال ذل��ك مرور طابور 

الخريج��ني م��ن أمام املنصة عىل هيئة اس��تعراض عس��كري كام قدم 

الخريجون عرضاً للمشاة الصامتة عكس مهاراتهم التدريبية . 

بعده��ا ألقى قائد مركز تدريب املس��تجدين كلمة بهذه املناس��بة 

رح��ب خاللها براعي الحفل والحضور واس��تعرض منهاج الدورة الذي 

م��ن ش��أنه أن يصل به��م إىل مس��توى يؤهلهم للعم��ل يف وحداتهم 

العسكرية املختلفة.

ث��م خاط��ب قائد مركز التدري��ب الخريجني قائ��الً : أهنئكم اليوم 

بتخرجكم وأوصيكم ونفيس بطاعة الله ورسوله وأويل األمر واعلموا أن 

ما تعلمتموه يف هذه الدورة ما هو إال بداية للحياة العسكرية ومتهيد 

لدورات أخرى ، فعليكم الجد واالجتهاد للوصول إىل أعىل املس��تويات 

وال أنىس يف هذه املناس��بة أن أتقدم بالش��كر لجمي��ع الوحدات التي 

س��اهمت يف تقديم الدعم ال��الزم لوحدتنا، وفقنا الله يف خدمة وطننا 

الغ��ايل تحت ظل القيادة الحكيمة لس��يدي صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

»حفظه الله«. 

ويف الختام قام س��عادة اللواء الركن سامل هالل رسور الكعبي قائ�د 

كلية زايد الثاين العس��كرية بتوزيع الجوائز عىل أوائل الدورة وتسليم 

الشهادات إىل الخريجني.  قائد كلية زايد الثاين العسكرية يسلم الشهادة ألحد الخريجني
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ضمن مشروع يعد األكرب واألول من نوعه يف املنطقة

"أبو ظبي لبناء السفن" تطلق رابع سفينة "كورفيت" للقوات البحرية

تغطية : نازيل ناصر البلوشي 
تصوير: عبدالرحمن بن عباد 

دش��نت رشكة أبوظبي لبناء السفن يف مقرها يف منطقة 

مصف��ح بأبوظبي  س��فينة الكورفي��ت الرابعة  )مزيد( 

ضم��ن م��رشوع )بينونة( لصال��ح الق��وات البحرية يف 

الدول��ة، بحض��ور اللواء الرك��ن ابراهيم س��امل املرشخ 

قائد القوات البحرية، وحميد عبد الله الش��مري رئيس 

مجل��س إدارة الرشك��ة، ومحمد س��امل الجنيبي الرئيس 

التنفيذي للرشك��ة، وعدد من ضباط الق��وات البحرية 

ومسؤولون من رشكة أبوظبي لبناء السفن.

وافتتحت الرشكة عقب تدش��ني الس��فينة، مرشوع 

توس��يع األرصفة املائية ضمن حوض بناء السفن، الذي 

يضيف 155 مرتاً الستيعاب أكرب عدد من السفن إلجراء 

االختب��ارات الفنية والتقنية، وكذلك اس��تكامل إنش��اء 

العوامة الجديدة واملحطة الكهربائية الفرعية. 

بناء 6 سفن بقيمة 4 مليارات درهم
 ويتضمن مرشوع بينونة بناء 6 س��فن بقيمة تقديرية 

تبل��غ نحو 4 مليارات دره��م )800 مليون يورو(، ومن 

املتوق��ع إنهاء اختب��ارات )كورفيت 1و2( وتس��ليمهام 

بكام��ل التجهيزات إىل القوات  البحرية اإلماراتية خالل 

العام الحايل، عىل أن يتم تس��ليم باقي الس��فن بنهاية 

 .2014

وقال محمد سامل الجنيبي، الرئيس التنفيذي للرشكة: 

يأيت إطالق الس��فينة )مزيد( ليؤك��د اإلمكانات العالية 

املتاحة يف )أبوظبي لبناء السفن( ويعكس التزام الرشكة 

التام بأعىل معايري الجودة العاملية. 

وأضاف: يعد بناء السفن العسكرية املصدر الرئييس 

لدخل الرشكة، حيث متثل نسبة العقود العسكرية%80  

من أع��امل الرشكة، مقابل 20% للعقود التجارية، الفتاً 

إىل سعي الرشكة إىل زيادة نسب التشغيل التجارية.

املرشوع األكرب واألول من نوعه يف املنطقة

يعد م��رشوع )بينون��ة( األكرب واألول م��ن نوعه يف 

املنطقة مام  ميثله من إضافة مهمة وخطوة نوعية من 

شأنها تطوير أس��طول القوات البحرية لدولة اإلمارات 

واالرتقاء بالق��درة الدفاعية والحربي��ة ملواصلة ضامن 

حامية املصالح الحيوية وتعزيز األمن البحري يف الدولة. 

و يأيت تدش��ني هذه الس��فينة امتداداً لس��نوات من 

التميز والنجاح يف تعزي��ز مكانة الرشكة إقليمياً ودولياً 

يف مجال بناء الس��فن وتوفري خدمات الدعم البحري يف 

منطقة الخليج والعامل.

بناء السفينة
 بدأت عمليات بناء )مزيد( بتش��كيل الهيكل من ألواح 

الفوالذ الصلب يف مايو من عام 2007 وتم إنشاء قاعدة 

الس��فينة يف نوفم��رب من نفس العام، في��ام تم تجميع 

واس��تكامل هيكل الس��فينة يف عام 2008، وتم تركيب 

الجزء العلوي يف وقت الحق من العام ذاته.

واستخدمت الرشكة، الفوالذ الصلب يف إنشاء الهيكل، 

بينام تم إنش��اء الجزء العلوي من الس��فينة باستعامل 

األملنيوم املخصص لالستخدامات البحرية.

وقال الجنيبي: يعد مرشوع )بينونة( األضخم واألول 

من نوعه يف منطقة الخليج، إذ يضم ست سفن حربية 

متط��ورة من ط��راز )كورفيت(بطول 72 م��رتاً ملصلحة 

الق��وات البحري��ة، مض���يفاً أنه تم تزويد كل س��فينة 

بأح��دث التقن��يات والنظ��م املتط��ورة للمهام املوكلة 

إليه��ا، مبا فيه��ا امله��امت االعرتاضية وأع��امل املراقبة 

ودوري��ات خ�����ف��ر الس��واحل وعملي��ات طائ��رات 

الهليكوبرت وغريها من املهام األمنية األخرى.

مزايا السفن الحربية 
وتشتمل املزايا الرئيسية املتاحة يف السفن الحربية من 

ط��راز )كورفيت( عىل البنية الفوقي��ة املتطورة ومهبط  

لطائ��رات الهليكوب��رت، وت��م تزويد الس��فن بصواريخ 

مضادة للس��فن وصواري��خ دفاع ج��وي، باإلضافة إىل 

جهاز مراقبة ثاليث األبعاد ورادارات للمالحة، فضالً عن 

معدات الحرب اإللكرتونية.

وش��هد العام املايض إطالق الس��فينة الثانية باس��م 

)الحصن( والثالثة باس��م )الظف��رة( ومن املتوقع إنجاز 

تس��ليم الس��فن الس��ت للقوات البحري��ة بحلول عام 

.2014

وأكد الجنيب��ي أن الرشكة اعتمدت أحدث التقنيات 

ووس��ائل التكنولوجيا يف قطاع بناء الس��فن، مبا يف ذلك 

إعداد من��اذج ثالثية األبعاد لهندس��ة تصمي��م وإنتاج 

الس��فن املس��اعدة ع��ىل التجهي��ز املتطور للس��فن، 

واكتشاف حاالت االصطدام والتوجيه املتقدم باألنظمة 

الكهربائية واإللكرتونية وامليكانيكية عىل ظهر السفينة.

وأوضح أن هذه الس��فن تش��كل مناذج للمش��اريع 

التي تعكس خربة الرشكة يف مجال بناء السفن املعقدة 

ومتعددة املهام واألحجام املصنوعة من الفوالذ وسبائك 

األملنيوم واملواد املركبة.

الرؤية الشاملة لرشكة أبوظبي لبناء السفن
وأفاد بأن الرؤية الش��املة لرشكة أبوظبي لبناء السفن 

ترتك��ز يف تحوي��ل الرشك��ة إىل مصمم ومنتج للس��فن 

العسكرية عالية املستوى املزودة بأحدث الحلول التي 

تلب��ي احتياجات العم��الء، إضافة إىل تعزي��ز مكانتها 

بوصفها الرشيك األمثل يف مجال إصالح وصيانة السفن 

العسكرية وتوفري خدمات الدعم طويلة األمد.

وأكد س��عي الرشكة ألن تصبح العباً رئيس��ياً يف دول 

مجل��س التع��اون الخليجي، من خ��الل تعزيز مكانتها 

يف صناعة وتطوير الس��فن العسكرية وشبه العسكرية 

ومزوداً رئيساً لخدمات الدعم البحري.

وأض��اف : تلت��زم الرشك��ة بتقديم خدم��ات عالية 

املستوى يف القطاع وتعزيز مس��رية التنمية االقتصادية 

واالجتامعية املس��تدامة يف املنطقة م��ن خالل تقديم 

خدمات رفيعة املس��توى يف القط��اع، كام تقوم الرشكة 

أيض��اً بأعامل تجدي��د وإعادة تركيب ال��زوارق التابعة 

للقوات البحرية وتتوىل إصالح السفن والزوارق التابعة 

للق��وات البحري��ة القطري��ة والفرنس��ية، وغريها من 

الزوارق التابعة لقوات أخرى •

قائد القوات البحرية وعدد من الشخصيات املدنية والعسكرية خالل حفل التدشني

p.6-13.indd   10 2/22/12   4:15 PM



11 |  مارس 2012 |  العدد 482  |

تصوير: زايد الشامسي
انطلق��ت بطولة املدرس��ة الثانوية العس��كرية الرابعة 

يف مقر املدرس��ة مبدينة الع��ني بحضور عدد من ضباط 

القوات املسلحة وممثي الهيئات التعليمية واألكادميية 

ومدارس منطقة العني التعليمية وجمع غفري من الطلبة 

م��ن مختلف م��دارس منطقة الع��ني التعليمية. بدأت 

فعاليات حف��ل االفتتاح بتالوة عطرة م��ن آيات الذكر 

الحكيم ألقى بعدها قائد املدرس��ة الثانوية العسكرية 

كلمة بهذه املناسبة رحب فيها بالحضور.

وأش��ار إىل أنه س��تتخلل فعاليات البطول��ة العديد 

من النش��اطات الرياضية ككرة الق��دم والكرة الطائرة 

والسباحة والبولينج واملبارزة بالسيوف، ومتنى أن تسود 

الروح الرياضية واملنافس��ة النزيهة بني الفرق املشاركة 

ألن الفوز ليس من حصة فريق واحد بل الفوز للجميع، 

وليكن هذا هو ش��عارنا وجميع الفرق املش��اركة ومن 

أجل تنمية وتطوير الرياض��ة وأنواعها. كام توجه قائد 

املدرسة الثانوية العسكرية بالشكر للحضور واملشاركني 

بطولة املدرسة 
الثانوية العسكرية 

الرابعة بالعني

ولكل من ساهم يف تنظيم هذه البطولة.

وتضمن حفل االفتتاح عدداً من الفقرات اش��تملت 

ع��ىل قصائد ش��عرية ألقاها طلب��ة املدرس��ة الثانوية 

العس��كرية باإلضافة إىل عرض مرسحي و عرض للمشاة 

العس��كرية ومس��ابقة ف��ك وتركيب الس��الح كام قدم 

الط��الب عرض��اً لرياضة "الجيوجس��تو" أظهرت املهارة 

العالي��ة التي اكتس��بوها من خالل الت��درب عىل هذه 

الرياضة.

عرض املشاة العسكرية

تصوير : حممد بن حماد وحممد اخلضر 
نظمت كلية زايد الثاين العسكرية مبدينة العني يف إطار 

احتفاالتها مبناس��بة مرور 40 عاماً عىل تأسيس��ها سباقاً 

للامراثون لفئة الدراجات الهوائية والجري ملس��افة 10 

كيلومرتات تحت ش��عار )ماراثون زايد( مبشاركة 1650 

متسابقاً من مختلف وحدات القوات املسلحة. 

ح��رض انطالق الفعاليات � التي أقيمت عىل ش��ارع 

زاي��د بن س��لطان يف مدينة العني وانته��اء مبقر الكلية 

تحت إرشاف مركز الرتبية الرياضية العسكري بالقوات 

املس��لحة، اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي قائد 

كلية زايد الثاين العس��كرية وعدد م��ن ضباط القوات 

املسلحة واملسؤولني والرياضيني. 

وحق��ق املركز األول يف س��باق الدراج��ات الهوائية 

املتس��ابق حميد مح��راب بزمن ق��دره 18 دقيقة و29 

ثاني��ة، وجاء يف املركز الثاين س��لطان مب��ارك جمعة يف 

حني حل يف املركز الثالث عي سامل صالح الربييك وسط 

تنافس مثري بني املش��اركني الذين مثلوا وحدات القوات 

املسلحة. 

وفاز بذهبية س��باق الجري بدر حارب العلوي بزمن 

ق��دره 35 دقيقة و8 ث��وان وجاء يف املرك��ز الثاين عي 

كلية زايد الثاين العسكرية
 تقيم »ماراثون زايد« احتفاالً مبرور 40 عامًا على تأسيسها

خليفة الوحيش وحل يف املركز الثالث مبارك راشد. 

وقام قائد الكلية يف ختام السباق بتتويج أوائل 

املتس��ابقني، مهنئ��اً ومباركاً للجمي��ع نجاح هذه 

الفعالي��ة والتي تأيت تزامناً م��ع احتفاالت الكلية 

مبرور 40 عاماً عىل تأسيسها. 

جدي������ر بالذك����ر أن كلي���ة زاي��د الث��اين 

العس��كرية تقي��م به��ذه املناس��بة ع��دداً م��ن 

الفعالي��ات املتنوع��ة والتي تنس��جم مع مهمتها 

وتعكس طبيعة برامجها. 

وحم��ل املارثون اس��م )مارثون زايد( وف��اء للوالد القائد 

مؤس��س دولة اإلمارات العربية املتحدة ومؤسس كلية زايد 

الثاين العسكرية، املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه، ومساهمة يف تخليد ذكراه العطرة 

وتأكي��داً ملا يختلج من مش��اعر امتنان وتقدير للعطاء الذي 

قدمه زايد الخري لوطنه وش��عبه، والذي س��طر بحروف من 

نور يف س��جل التاريخ الوطني أروع مالح��م العطاء والبذل 

والتفاين طوال حياته. 

 سباق املارثون لفئة الدراجات الهوائية
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تحت رعاية س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 

الحاك��م يف املنطق��ة الغربي��ة رئيس مجلس أمن��اء جامعة 

أبوظب��ي ، احتفل��ت القي��ادة العام��ة للقوات املس��لحة و 

جامع��ة أبوظبي بتخري��ج الدفعة األوىل م��ن طلبة برنامج  

البكالوري��وس يف العل��وم واإلدارة العس��كرية الذي تطرحه 

الجامع��ة بالتع��اون مع كلي��ة القيادة واألركان املش��ركة ، 

والبالغ عددهم 90 خريجاً.

 شهد االحتفال معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

التعليم الع��ايل والبحث العلمي نائ��ب رئيس مجلس أمناء 

قواتنا املسلحة وجامعة أبوظبي حتتفالن بدفعتهما األوىل
تخصصات علمية ...وبرامج أكادميية

تغطية:
النقيب/جميل السعدي وأحمد الكعبي 

تصوير: عبدالرحمن بن عباد

الشيخ نهيان بن مبارك يتلقى هدية تذكارية من القيادة العامة للقوات املسلحة
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نحن والمجتمع

الشيخ نهيان بن مبارك يشهد حفل تخرج الدفعة األوىل
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جامعة أبوظبي، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل 

نهيان، واللواء الركن عيىس سيف محمد املزروعي نائب 

رئيس أركان القوات املسلحة،  واللواء الركن طيار رشاد 

محمد الس��عدي قائد كلية القيادة واألركان املش��ركة، 

واللواء مطر س��امل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى 

البرشية، وسعادة عيل سعيد بن حرمل الظاهري رئيس 

مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار ضباط 

الق��وات املس��لحة ونخبة من أعض��اء الهيئتني اإلدارية 

والتدريسية بالجامعة.

يف بداي��ة االحتف��ال، رحب معايل الش��يخ نهيان بن 

مب��ارك آل نهيان وزير التعلي��م العايل والبحث العلمي 

نائ��ب رئيس مجل��س أمناء جامعة أبوظب��ي بالحضور 

والخريج��ني وق��ال : " يس��عدين أن نلتق��ي لنحتف��ل 

س��وياً بتخريج هذه الدفعة م��ن الحاصلني عىل درجة 

البكالوريوس يف العلوم واإلدارة العس��كرية من جامعة 

أبوظب��ي، نعتز يف ذلك مبا ميثله ه��ذا الربنامج من مثرٍة 

طيب��ة للتع��اون العلمي بني جامعة أبوظب��ي والقيادة 

العامة للق��وات املس��لحة، وأض��اف: " أن الحفل يأيت 

تأكي��داً عىل االعت��زاز بالرؤية الثاقبة لصاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه 

الل��ه -  يف أن تك��ون جامع��ات الدول��ة أداة املجتمع 

لخدم��ة احتياجاته وأمانيه، وترتب��ط مبتطلبات التنمية 

الوطني��ة، وتنفتح عىل ما يش��هده الع��امل من تطورات 

ومس��تجدات ، حيث يجسد الخريجون الرؤية الرشيدة 

للفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، الذي 

يحرص دامئاً عىل تزويد جميع أبناء وبنات الوطن بكافة 

الطاقات والقدرات التي متكنهم من التعامل الناجح مع 

معطيات العرص، وتنمية قدرات املنتس��بني إىل القوات 

املس��لحة، وتزويِدهم بكافة املعارف والعلوم يف مجال 

تخصصاتهم " .

 وقال: " إن حفل التخريج من جامعة أبوظبي مناسبٌة 

مؤاتية، نذكر فيها بكل شكٍر وامتنان الدوَر الرائد لسمو 

الش��يخ حم��دان بن زاي��د آل نهيان ممث��ل الحاكم يف 

املنطقة الغربية، رئيس مجلس أمناء الجامعة،ودوره يف 

تأسيس هذه الجامعة، وتوجيه مسريتها عىل هذا النحو 

الناجح ونقدر حرصه الكبري عىل تطوير مس��ريتها دامئاً 

نح��و األفضل، وليك تكون بح��ق جامعًة متطورة تخدم 

الربنامج ثمرة طيبة 
للتعاون العلمي 

بني القيادة العامة 
للقوات املسلحة 
وجامعة أبوظبي

املجتمع، وبيت خربة للدراسة والتطوير، وتكون جامعًة 

تقدم لطلبتها دامئاً وباستمرار تعليامً متميزاً، وتوفر لهم 

يف الوقت ذاته كافة فرص النجاح والتفوق " .

دعم وتطوير متبادل
من جانبه قال س��عادة اللواء الركن طيار رش��اد محمد 

الس��عدي قائد كلية القيادة واألركان املش��ركة، إنه يف 

تاري��خ دولتنا أيام خالدة تزه��و باملجد وتيضء بالفخر 

وتنبض بالحياة وتش��ع مبس��تقبل باه��ر، تتواصل تلك 

األي��ام منذ اس��تجاب فيها أبناء الوط��ن إىل فكر ونداء 

املغف��ور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زاي��د - طيب الله 

ث��راه-  وإخوانه الحكام لبناء دولة عرصية، ومنذ قامت 

دولتن��ا واإلنج��ازات تت��واىل وتتالحق، وهن��ا ال بد من 

اس��تعادة كلامت القائد املؤس��س إىل الذهن حني قال 

ألبنائ��ه: "إن بناء األمم يحتاج س��واعد قوية وعظيمة، 

وهي سواعد الرجال ".

وأضاف اللواء رش��اد : يأيت صاحب الس��مو الش��يخ 

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

للق��وات املس��لحة - حفظ��ه الل��ه-  لتتواص��ل تحت 

احملتوى األكادميي 
للربنامج مت تصميمه 
من قبل فريق علمي 

متخصص
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قيادته مس��رية البناء التي ترتكز عىل اإلنس��ان، فيقول 

حفظ��ه الله: " يجب التزود بالعلوم الحديثة، واملعارف 

الواس��عة، واإلقبال عليها ب��روح عالية ورغبة صادقة يف 

كاف��ة مجاالت العمل حتى تتمكن دولة اإلمارات خالل 

األلفية الثالثة من تحقيق نقلة حضارية واسعة " . 

وأش��اد قائ��د الكلية مب��ا قامت به كل م��ن القيادة 

العامة للقوات املسلحة، ووزارة التعليم العايل والبحث 

العلم��ي لتطوي��ر ودعم برام��ج التعلي��م يف الكليات 

العس��كرية واالرتقاء باملس��تويات األكادميية ملناهجها، 

ونحن يف كلي��ة القيادة واألركان املش��ركة نثمن هذه 

الجهود وهذا الدعم ال��ذي جعلنا نعمل بجد وبتعاون 

كبري مع جامع��ة أبوظبي، ونبدأ مرحلة جديدة ما هي 

إال بداي��ة مباركة ملس��تقبل مرشق يع��ود بالنفع علينا 

جميع��اً، وقد أثبتت جامعة أبوظب��ي ممثلة يف الكادر 

التعليمي واإلداري أنهم أهل للثقة وللتعاون املستقبيل 

وميتلكون خربات كبرية لفهم مناهج وطبيعة وخصائص 

التعليم العسكري الراقي. 

برامج علمية وفق دراسات عاملية
وأش��ار إىل أن املحتوى األكادمي��ي للربنامج تم تصميمه 

من قبل فري��ق علمي متخصص من الجامعة، وس��بق 

ذلك القيام بدراسات علمية لإلطالع عىل الربامج املامثلة 

املطروحة يف الكليات واألكادمييات العسكرية املرموقة 

يف الع��امل، وبالتايل فإن ه��ذا الربنامج وغريه من الربامج 

العس��كرية يف جامعة أبوظب��ي ميكننا القول إنها بدأت 

من حي��ث انتهى اآلخرون، مؤك��داً أن جامعة أبوظبي 

تعت��ز بتخريج الدفعة األوىل من الطالب العس��كريني، 

وتنظر إليهم باعتبارهم باكورة إلس��راتيجية شاملة من 

الرشاكة مع مؤسس��ة وطنية عظيم��ة كالقيادة العامة 

للقوات املسلحة.

ويف نهاية الحفل وزع معايل الش��يخ نهيان بن مبارك 

آل نهيان، ش��هادات التخرج عىل طالب الدفعة األوىل، 

وأه��دت القي��ادة العامة للق��وات املس��لحة جامعة 

أبوظبي هدية تذكارية، كام قدم عيل بن حرمل هدية 

تذكارية ملعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تقديراً 

م��ن أرسة الجامعة لترشيف��ه الحف��ل، وهدية أخرى 

للقيادة العامة للقوات املسلحة. 

فرحة التعبري ومثرة الجهد
وقد تواجدت مجلة درع الوطن يف قلب الحدث وكان 

لها لقاء مع رئيس مجل��س جامعة أبوظبي التنفيذي، 

كام التق��ت املجلة بعدد م��ن الخريج��ني باعتبارهم 

باكورة إلسراتيجية ش��املة من التعاون بني مؤسستني 

وطنيت��ني ، حيث جمعت بني القي��ادة العامة للقوات 

املس��لحة وجامعة أبوظب��ي يف برنام��ج البكالوريوس 

يف العل��وم واإلدارة العس��كرية ، ويف بداية اللقاء  قال 

سعادة عيل س��عيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس 

جامعة أبوظبي التنفيذي :  " إن تخريج الدفعة األوىل 

م��ن الطالب العس��كريني بالتعاون مع كلي��ة القيادة 

واألركان املش��ركة ميثل نقلة نوعية يف مس��رية جامعة 

برامج أكادميية

واإلدارة  العل��وم  بكالوري��وس  برنام��ج  يه��دف 
العس��كريني  الط��اب  إع��داد  إىل  العس��كرية 
االس��راتيجي  التخطي��ط  مبه��ارات  وتزويده��م 
والقي��ادة الفعالة والقدرة عىل إجراء الدراس��ات 
التحليلي��ة ملناط��ق العمليات، وإج��راء البحوث 

والدراسات املتخصصة يف املجال العسكري . 

الشيخ نهيان يوزع الشهادات عىل أحد الخريجني

وعن التجربة العلمية يقول سهيل الكتبي:

 رغم أنها التجربة األوىل للتعاون بني جامعة أبوظبي 

وكلية القي��ادة واألركان يف طرح برنام��ج البكالوريوس 

يف العل��وم واإلدارة العس��كرية إال أنه��ا الق��ت نجاحاً 

كبرياً، وهي ب��ادرة طيبة قدمتها القيادة العامة للقوات 

املس��لحة ألبنائه��ا الضباط لينهل��وا من مناب��ع العلم 

واملعرفة من أحد أرقى جامعات الدولة.

وأضاف، يقدم برنامج البكالوريوس يف العلوم واإلدارة 

العس��كرية الكثري من املعلومات التي يحتاجها ضباط 

القوات املسلحة التي تفيدهم يف مهنهم املختلفة، وهي 

فرصة للخريجني بأن يطبقوا ما تعلموه خالل دراستهم 

يف مج��ال عمله��م ، و ال يس��عني إال أن أتقدم بأجمل 

آي��ات التهاين والتربيكات إلخواين الخريجني وأمتنى لهم 

مستقبال مهنياً مرشقاً . 

تخريج الدفعة األوىل 
من الطالب العسكريني 

بالتعاون مع كلية 
القيادة واألركان 

املشرتكة ميثل نقلة 
نوعية يف مسرية جامعة 

أبوظبي

أبوظب��ي، حيث بذلت الجامعة جهوداً كبرية يف س��بيل 

إعداد وتصميم برنامج البكالوريوس يف العلوم واإلدارة 

العسكرية والذي يعد جزءاً أساسياً من منظومة الربامج 

العلمية والتخصصات العسكرية التي تطرحها الجامعة 

بالتعاون مع القيادة العامة للقوات املسلحة، مشرياً إىل 

أن الربامج األكادميية أعدت خصيصاً لطلبة كلية القيادة 

واألركان املش��ركة به��دف النهوض بالك��وادر الوطنية 

وإعداد الطالب العس��كريني وفق أرقى املعايري العلمية 

والعملي��ة التي تواكب العرص وتلبي احتياجات القيادة 

العامة للقوات املسلحة يف هذا الجانب ". 
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أما أحمد مسعود املزروعي عربرّ فقال :

يعت��رب برنام��ج البكالوري��وس يف العل��وم و اإلدارة 

العس��كرية هدي��ة قدمتها القي��ادة العام��ة للقوات 

املس��لحة ألبنائه��ا الضباط ليتس��لحوا بالعل��وم التي 

تفيده��م يف مج��ال عمله��م العس��كري ، كام يعكس 

الرؤية الثاقبة للقيادة العامة للقوات املسلحة يف تزويد 

أبنائها بكل ما هو جديد يف مجال العلوم العس��كرية، 

فبعد تخ��رج الضباط من كلية القي��ادة واألركان تتيح 

لهم القيادة العامة للقوات املس��لحة الفرصة ليلتحقوا 

به��ذا الربنام��ج والذي يؤهله��م يف ما بع��د لاللتحاق 

بربنامج املاجس��تري يف إدارة امل��وارد البرشية، وإنني يف 

هذا املناس��بة أوجه الدعوة إلخ��واين الضباط لاللتحاق 

بربنامج البكالوريوس يف العلوم واإلدارة العسكرية ، مبا 

يعود عليهم بالنفع يف حياتهم املهنية . 

وعن اإليجابيات يقول حسن عبيد الحمودي :

إنن��ا اليوم نجني مثار الجد واالجته��اد واملثابرة عىل 

طلب العلم ، كام أننا فخورون باملس��توى الذي وصلنا 

إليه والنابع من حرص القيادة العامة للقوات املس��لحة 

بالتع��اون م��ع جامعة أبوظب��ي ع��ىل أن ينهل طالب 

برنامج  البكالوريوس يف العلوم و اإلدارة العسكرية من 

معطيات التعليم التي تفيدهم. 

لقد س��اهم برنامج البكالوريوس يف توفري املعلومات 

الت��ي نحتاج إليها كضباط يف القوات املس��لحة، ويبقى 

علين��ا دور تطبيق ه��ذه العلوم يف حياتن��ا املهنية مبا 

يخدم القوات املس��لحة وبالت��ايل يخدم دولة اإلمارات، 

األمر الذي يعترب عام��الً إيجابياً لخريجي هذا الربنامج، 

ك��ام أحب أن أوجه كلمة ش��كر لقيادة كلي��ة القيادة 

واألركان املش��ركة عىل الجهود التي بذلوها يف متابعة 

طالب الربنامج خالل فرة دراستهم .   

ويقول عبد الهادي عيل األحبايب : 

تكلل��ت تجربة التعاون بني القي��ادة العامة للقوات 

املسلحة و جامعة أبوظبي يف طرح برنامج البكالوريوس 

يف العلوم واإلدارة العس��كرية بالنجاح ، وإن تخرج 90 

طالب��اً دأب��وا عىل طل��ب العلم لخري دلي��ل عىل ذلك، 

حيث قدم هذا التخصص عدداً من املساقات يف اإلدارة 

واالقتصاد واملوارد البرشية س��اهمت يف إمداد الطالب 

يف ه��ذا الربنام��ج باملعرفة بآخر املس��تجدات يف هذه 

العل��وم ، يف النهاي��ة ال يس��عني إال أن أتقدم بالش��كر 

وجزيل العرف��ان إىل القيادة العامة للقوات املس��لحة 

وباألخ��ص كلية القيادة واألركان عىل ثقتهم بنا، وأمتنى 

أن نكون عند حسن ظنهم وأن نقدم كل ما نستطيع أن 

نقدمه يف خدمة هذا الوطن املعطاء .

و يقول عوض سامل الساعدي : 

يه��دف الربنامج  إىل إعداد ضباط القوات املس��لحة 

حتى يكونوا قادة عسكريني مزودين بالعلوم العسكرية 

واملعرف��ة القانونية والسياس��ية واإلس��راتيجية، إضافة 

إىل األدوات العلمي��ة والتكنولوجية، واملهارات البحثية 

واإلدارية واللغوية ما يؤهلهم ألداء ما يس��ند إليهم من 

مهام قيادية وعس��كرية بكفاءة واقت��دار، حيث يقدم 

ح  برنامج التخصص كامً من املساقات التي ترشح وتوضرّ

أهمية العلوم العسكرية بكافة تفرعاتها وميادينها، وال 

ننىس الدور الذي لعبته جامعة أبوظبي التي احتضنت 

هذا الربنامج ووفرت كافة السبل التعليمية املطلوبة .

وقال يارس عيل النعيمي :

يسعدين يف هذا اليوم أن أهنئ إخواين الخريجني عىل 

الجهد الذي بذلوه خالل فرة دراس��تهم ، ففي الحقيقة 

أن الفرحة اليوم ليس��ت فرحة الخريجني وحسب، إمنا 

هي فرحة لجميع منتس��بي القوات املس��لحة، كام أنها  

مدع��اة للفخر واالعتزاز أله��ايل الخريجني الذين وفروا 

الجو الدرايس املالئم لهؤالء الخريجني ، لذا أمتنى لجميع 

الخريجني مس��تقبالً باهراً وحياة مهنية حافلة بالعمل 

واالنجاز يف خدمة وطننا الغايل • 

فرصة للخريجني بأن 
يطبقوا ما تعلموه 

خالل دراستهم يف 
جمال عملهم
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مؤمتر )milsatcom(  الشرق األوسط
األهمية املتصاعدة لألقمار الصناعية العسكرية والتجارية

تغطية: جميلة الكعبي
تصوير: عبدالرحمن بن عباد

تزخ��ر دول��ة اإلمارات العربي��ة املتح��دة بالعديد من 

املعارض واملؤمترات العامة واملتخصصة ، فقد شهد يناير 

امل��ايض الكثري م��ن املؤمترات املتخصص��ة واملحارضات 

والن��دوات والنقاش��ات وورش العم��ل املنوع��ة ذات 

االختص��اص، وذل��ك يف العاصمة أبوظب��ي، فمن مؤمتر 

إلدارة الط��وارئ واألزمات ، إىل مؤمتر طاقة املس��تقبل 

وال��ذي حم��ل ب��ن طياته جائزة الش��يخ زاي��د لطاقة 

املس��تقبل، إىل مؤمتر أقامر االتصاالت العس��كرية )مل 

س��ات كوم( الرشق األوس��ط، إىل مؤمتر األمن البحري 

وغريها من املعارض واملؤمت��رات ذات األهمية العاملية 

واإلقليمية.

وق��د ناقش مؤمتر )milsat.com(  الرشق األوس��ط  

خ��ال جلس��ته االفتتاحي��ة والتي امت��دت عىل مدى 

يوم��ن ) 24-23 ( من يناير املايض يف فندق بارك روتانا 

أبوظبي أهم املواضيع املرتبطة بتكنولوجيا االتصال عرب 

األق��امر الصناعية، وتوقع خرباء الصناعة أن يصل حجم 

سوق االتصاالت العاملي بقطاعيه الحكومي والعسكري 

إىل 9 ملي��ار دوالر أي م��ا يع��ادل )33 مليار درهم( يف 

عام 2018.

كام اس��تعرض املؤمتر األهمية الكربى لقطاع األقامر 

الصناعية التجاري��ة باعتبارها مطلباً حيوياً حيث متكن 

هذا القطاع من االنتش��ار والتوسع بشكل  أبدت معه 

الحكومات والقوات املسلحة رغبتها الدامئة يف تحديث 

وتعزي��ز نظم االتص��االت فيها، يف ح��ن أن امليزانيات 

العسكرية تواجه الكثري من الضغوطات.

جانب من ورش العمل واملناقشات التي تضمنها مؤمتر األقامر الصناعية

منطقة الشرق 
األوسط ال تزال تشكل 
أهمية كربى يف قطاع 

االتصاالت العسكرية 
واحلكومية

وج��اء خ��ال املناقش��ات الت��ي جرت ب��ن الخرباء 

املختص��ن أن أنظم��ة األق��امر الصناعي��ة العس��كرية 

التجارية وخصوصاً تلك التي تم تصميمها لاستخدامات 

العس��كرية والحكومي��ة ميكنها أن تزود املس��تخدمن 

وبدرج��ة عالية من املرونة يف كيفية تلبية مس��تلزمات 

االتص��االت الخاص��ة بالعملي��ات األرضي��ة والبحري��ة 

والجوية.

ك��ام أك��د متحدثو املؤمت��ر عىل أن منطق��ة الرشق 

األوسط ال تزال تشكل أهمية كربى يف قطاع االتصاالت 

العسكرية والحكومية .

الياه سات وقمرها الصناعي الثاين
وعىل هام��ش مؤمتر)milsat.com(  الرشق األوس��ط، 

أعلنت رشكة "الياه س��ات" عن إطاق قمرها الصناعي 

الثاين الذي س��يحمل االس��م )1yB2( خال الربع الثاين 

من الع��ام الجاري، ويأيت إطاق الرشك��ة لقمرها الثاين 

ضمن خط��ط الرشك��ة الطموحة وعزمه��ا عىل إطاق 

قمرين صناعين ونظامن للتحكم باس��تثامرات بلغت 

1.6 مليار دوالر مبا يساوي ) 5.8 مليار درهم( ، ويعترب 

القم��ر الصناعي  )1yB( األول من نوعه يف العامل الذي 

يحمل حمولتن لألغراض العس��كرية والتجارية املدنية 

يف قمر واحد، إىل جانب أنه يوفر رسعة األداء يف تصفح 

الش��بكة العنكبوتية  باس��تخدام الربوبان��د) االنرتنت 

الفضايئ( وبأسعار تنافسية.

إمكانيات
كام يس��تطيع القمر أن يوفر خدم��ة االنرتنت الرسيع  

للمتصفحن يف األماكن التي التصل إليها تغطية كاً من 

رشكتي " اتصاالت" و"دو" عاوة عىل أنه مرتبط مبارشًة 

بالقارة األوروبية .

 والجدي��ر بالذكر أن رشكة "الياه س��ات" قد أطلقت 

وبنجاح قمرها الصناع��ي األول الذي يغطي 100 دولة 

حول العامل من القارة األوروبية واألفريقية ونحو 90 % 

من القارة اآلس��يوية  وذل��ك يف أبريل من العام 2011، 

كام أن الرشكة استثمرت نحو 100 مليون دوالر ) 367.5 

مليون درهم( يف بناء شبكات أرضيه لاتصال باالنرتنت 

ع��رب األقامر الصناعية، كام تعتزم الرشكة يف وقت الحق 

البت يف مشاريع جديدة من ضمنها إطاق قمر صناعي 

ثالث واس��تثامر املواقع املدارية التي متتلكها الش��بكة 

بالتعاون مع رشكات أخرى حيث متتلك الرشكة وملدة 7 

سنوات مواقع إسرتاتيجية يف الفضاء.

ويعترب النظام الذي تس��لمته القوات املس��لحة من 

رشكة " الياه س��ات" مع بروتوك��ول االنرتنت من النظم 

التي توفر الس��هولة يف نقل املعلومات  بش��كل مبارش، 

وبخاصية تتمتع باألمن والس��امة عن طريف استخدام 

أنظمة التشفري املختلفة •
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انطل��ق مؤمتر األم��ن البحري يف نادي ضب��اط القوات 

املس��لحة يف أبوظب��ي يف الف��رتة م��ن 29 إىل 31 يناير 

امل��ايض بحض��ور مختصن م��ن الحكوم��ات والقوات 

املسلحة واألمن البحري لتبادل األفكار والتباحث حول 

االحتامالت املس��تقبلية واملخاطر الت��ي تواجه املناطق 

الس��احلية والبحري��ة يف الخلي��ج الع��ريب بصفته ميثل 

أهمي��ة اس��رتاتيجية حيث يعترب مم��راً لنحو 40% من 

إمدادات النفط العاملية.

وشارك يف املؤمتر يف يومه األول أكرث من 200 مندوب 

م��ن دول اإلمارات وقطر والكوي��ت والواليات املتحدة 

األمريكية واململكة املتحدة وأوروبا والهند ورسيانكا.

تبادل خربات
وش��ملت قامئة املتحدثن نخبة من مس��ؤويل املنظمة 

البحرية الدولية، القوات البحرية املشرتكة، قوات حرس 

السواحل األمريكية، ساح الجو املليك الربيطاين، حلف 

شامل األطليس، عمليات مركز التدريب البحري، وغريها 

الكثري، وق��ال الرائد الرك��ن بحري الش��يخ مبارك عيل 

يوس��ف الصباح رئيس قسم العمليات البحرية باإلدارة 

العامة لخفر الس��واحل الكويتية "إن مش��اركتنا تأيت يف 

إطار حرصنا عىل تب��ادل الخربات"، وأضاف أن الحفاظ 

عىل األم��ن يف منطق��ة الخلي��ج ال يتأث��ر بترصيحات 

أو تهدي��دات دول يف املنطقة، ونح��ن دوماً عىل أهبة 

االس��تعداد ويف حالة عمل من دون توقف حتى ميكن 

التعام��ل م��ع أي ط��ارئ بكف��اءة عالي��ة، وأضاف أن 

الكويت ش��اركت يف قوة "الواجب 152" التي ساهمت 

فيها قط��ع بحرية من جمي��ع دول الخليج، إضافة إىل 

الوالي��ات املتحدة وفرنس��ا وأس��رتاليا لحامية خطوط 

املواص��ات البحري��ة وتأم��ن دخول وخروج الس��فن 

النفطية والتجارية والشحن عرب مياه الخليج من شامله 

إىل جنوبه. 

وركز الي��وم األول من املؤمتر ع��ىل املراقبة الفعالة 

واتخ��اذ التدابري الازم��ة لضامن األم��ن البحري والتي 

من ش��أنها تخفيف املخاطر الناجمة ع��ن التهديدات 

الخارجية، فيام ش��هد اليوم الثاين تقديم حلول ش��املة 

وإس��رتاتيجية واس��رتاتيجيات تنفيذية بش��أن معالجة 

مختلف األخطار والسيناريوهات البحرية. 

النفط ومنطقة الخليج
بحثت جلس��ات املؤمتر األمن البحري، آخر املستجدات 

عىل صعيد األمن البحري ومناقشة األخطار والتحديات 

التي تواجه منطقة الخلي��ج العريب ، حيث أكد الخرباء 

يف األمن البحري أن وقوع أي توتر أو هجوم عىل سفن 

تجاري��ة أو ناقات نفط يف مضيق هرمز من ش��أنه أن 

مؤمتر األمن البحري وأهمية مضيق هرمز
ناقش اخملاطر احملتملة على املناطق الساحلية يف اخلليج العربي

يلحق خسائر كبرية بالجميع.

وقال كريس��تيان لو مري الباحث يف القوات البحرية 

وأم��ن املرافئ: إن أواخر عام 2011 ش��هدت تهديدات 

إيرانية بإغاق مضيق هرمز، األمر الذي ميكن أن يؤدي 

ل��إرضار بالتجارة العاملية، حيث أن أكرث من 70%  من 

النفط العاملي مير من هذه املنطقة اإلسرتاتيجية. 

وأشار لو مري إىل أن التهديدات التي تحيط باملنشآت 

البحرية عىل مس��توى العامل ليس فق��ط غلق املمرات 

البحري��ة الدولي��ة الحيوية يف العامل، بل وتش��مل أيضاً 

العدي��د م��ن األخط��ار املتمثلة يف تهري��ب املخدرات 

واالتج��ار بالب��رش والهجرة غ��ري القانوني��ة والهجامت 

املخاط��ر  تحدي��د  أن  وأك��د  والقرصن��ة،  اإلرهابي��ة 

والتهدي��دات أمر بال��غ األهمية، وال يت��م إال بالتعاون 

والتنسيق بن الدول واملنظامت البحرية العاملية، وذلك 

لضامن مراقبة الخطوط املاحي��ة لتأمن طرق التجارة 

العاملية وإمدادات الطاقة. 

خطورة الهجامت اإللكرتونية
وع��ن مختلف آثار الهجامت عىل الس��فن واملنش��آت 

البحري��ة، قال لو مري إن الهجامت اإلرهابية أو القرصنة 

ت��ؤدي لخس��ائر كبرية جداً م��ن النواح��ي االقتصادية 

والبيئي��ة أيضاً يف حال مهاجم��ة ناقات غاز أو نفط ملا 

يس��ببه من ترسيب للمواد التي ترض بالبيئة الساحلية 

واألسامك واألحياء البحرية واإلنسان يف نهاية األمر. 

وطالب ل��و مري برضورة تأس��يس نظ��ام دويل أكرث 

رصامة لتأمن املنشآت البحرية، وذلك من خال التعاون 

وتبادل املعلومات بن الهيئات الدولية املوجودة حالياً، 

وذلك لتأمن السفن ومراقبة خطوط املاحة ومكافحة 

القرصنة واإلرهاب وتعزيز االستقرار. 

وح��ذر م��ن خط��ورة الهج��امت اإللكرتوني��ة عىل 

املنش��آت البحري��ة، مش��رياً إىل رضورة الحف��اظ عىل 

الوس��ائل البحرية لضامن س��امة خط��وط املاحة من 

خال تعزيز األمن يف طرق التجارة البحرية باس��تخدام 

أحدث التقنيات والربامج املعلوماتية.

مكافحة القرصنة
م��ن جانبه، ق��ال ج��وي تومس��ون مستش��ار العلوم 

والتقنيات بخفر الس��واحل األمريكية إن دور اإلمارات 

مهم يف مكافح��ة القرصنة يف منطقة بحر العرب والتي 

تع��اين منها العديد من الس��فن التي مت��ر للوصول إىل 

الجانب الغريب من العامل، وال بد أن يتم التعاون يف هذا 

األمر بن مختلف حكومات الدول املعنية باألمر.

ويف يومه األخري اختتم مؤمتر األمن البحري جلساته 

بورش عمل خاص��ة لعرض أحدث التقني��ات املتوافرة 

ملواجه��ة التهدي��دات البحري��ة املحتمل��ة، كام وفرت 

الجلس��ات التي عقدت يف اليوم الثالث فرصة للرشكات 

لعرض أحدث الحلول املبتكرة لتعزيز األمن البحري •

العميد الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان نائب قائد القوات البحرية خالل املؤمتر

احلفاظ على األمن 
يف منطقة اخلليج 
ال يتأثر بتصريحات 

أو تهديدات دول يف 
املنطقة
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مؤمتر "اإلستخبارات واإلستطالع واملراقبة"
اإلمارات تسعى لتطوير قدراتها الدفاعية واكتساب التقنيات املتقدمة

واحد يك نتحاور ونناقش أحد املوضوعات العس��كرية 

وأكرثها حساس��ية وفعالية يف حس��م املع��ارك وإحراز 

النرص بأقل جهد ممكن وبالحد األدىن من الخس��ائر يف 

الجانبن املدين والعسكري، ونحن هنا أيضا لاستامع إىل 

املختص��ن والخرباء، وأحدث ما توصلوا إليه من خربات 

وحلول يف هذا املجال، وس��نتدارس ما س��يتمخض عن 

املؤمتر من توصيات حيث نتقاسم جميعاً رؤية مشرتكة 

تتمث��ل يف مكافحة اإلرهاب ونرش الس��لم واالس��تقرار 

الدولين ". 

متكني القوات املسلحة
م��ن جانبه رح��ب رياض قهوج��ي الرئي��س التنفيذي 

ملؤسس��ة ال��رشق األدىن والخليج للتحليل العس��كري 

"إينجام" يف بداية الجلس��ة االفتتاحية، بالحضور شاكراً 

كبار ضب��اط القوات املس��لحة ووزارة الدفاع لرعايتهم 

املؤمت��ر، وق��ال: إن التط��ورات التكنولوجي��ة الحديثة 

س��اعدت قط��اع االس��تخبارات واالس��تطاع واملراقبة 

 أكد س��عادة اللواء الركن محم��د العيىس ممثل وزارة 
الدف��اع، أن اإلم��ارات بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ 

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

للقوات املس��لحة حفظه الله، وصاحب الس��مو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س ال��وزراء حاك��م ديب- رع��اه الل��ه - والفريق 

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

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، تس��عى 

إىل تطوي��ر قدراته��ا الدفاعية يف جمي��ع املجاالت، كام 

تسعى الكتساب التقنيات املتقدمة التي تساعدها عىل 

تحقيق هذا الهدف، وتعزيز خرباتها من خال التواصل 

مع الدول الصديقة والش��قيقة، وتب��ادل الخربات معها 

من خ��ال املؤمت��رات والتامرين املش��رتكة واللقاءات 

املتواصلة.

ج��اء ذلك خال مؤمتر "االس��تخبارات واالس��تطاع 

واملراقبة يف الرشق األوس��ط" الذي نظمته تحت رعاية 

وزارة الدفاع، وبدعم من القوات املس��لحة، مؤسس��ة 

ال��رشق األدىن والخلي��ج للتحليل العس��كري "إينجام"، 

يف ن��ادي ضب��اط الق��وات املس��لحة يف أبوظبي، حرض 

املؤمتر حش��د رفيع من القيادات العسكرية والسياسية 

والدبلوماس��ية من الدول العربية واألجنبية ، باإلضافة 

إىل كبار الضباط وامللحقن العسكرين والخرباء ومدراء 

الرشكات الدفاعية يف املنطقة.

رؤية مشرتكة
وقال اللواء الركن محمد العيىس ممثل وزارة الدفاع، يف 

كلمته الرئيسية للمؤمتر "إننا نجتمع اليوم تحت سقف 

تغطية : نازيل ناصر البلوشي
تصوير : عبدالرحمن بن عباد 

عىل التطور ومتكن القوات املس��لحة من التغلب عىل 

تحديات كثرية، وبالتايل ما زالت التحديات والتهديدات 

مس��تمرة وبأش��كال عديدة ومختلفة ومع ذلك تبقى 

املخاطر كبرية وعلينا مواصل��ة الجهود إما الحتوائها أو 

التغلب عليها، وأضاف أنه متاش��ياً مع رسالتها، اختارت 

"إينجام" موضوع االس��تخبارات واالس��تطاع واملراقبة، 

باعتب��اره املوض��وع الرئييس ضمن سلس��لة املؤمترات 

الدفاعي��ة الت��ي تنظمها نظ��راً ألهميته ل��دى جيوش 

دول املنطقة يف الرشق األوس��ط ودول مجلس التعاون 

الخليجي عىل وجه الخصوص.

عمليات الشبكة املركزية
بعد ذلك بدأت أوىل جلس��ات املؤمتر، وترأس��ها اللواء 

متقاعد خالد عبدالله البوعينن القائد الس��ابق للقوات 

الجوي��ة والدفاع الج��وي ورئيس" إينج��ام" ، وتحدث 

فيها الفري��ق ديفيد غولدفن قائد الق��وات الجوية يف 

القيادة الوس��طى األمريكية الذي استطلع التحول نحو 

سعادة اللواء الركن محمد العيىس ممثل وزارة الدفاع
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عمليات الش��بكة املركزية وتضمينها ملش��رتيات أنظمة 

االستخبارات واالستطاع واملراقبة املستقبلية.

وتحدث اللواء نيكوال جياو رئيس قس��م املعلومات 

واألمن يف القوات املس��لحة اإليطالي��ة متناوالً موضوع 

تحس��ن اس��تخراج اإلش��ارات م��ن مص��ادر أنظم��ة 

االس��تخبارات واالس��تطاع واملراقبة.وأوض��ح جي��او، 

أن��ه ينبغ��ي أن يكون الجمي��ع عىل علم ب��أن التقنية 

املعم��ول به��ا تس��مح وبس��هولة ألجهزة االستش��عار 

املوج��ودة عىل منت الطائرات ب��أن تكون مصممة ألداء 

مهمته��ا، إضاف��ة إىل مهام أخرى بحي��ث ميكنها إعطاء 

تنبي��ه ظريف متكامل لذلك وبتغي��ري وجهة نظرنا ميكننا 

تجميع أجهزة االستش��عار لدينا بطريقة تحدد قدراتها 

املتعلقة باالس��تخبارات واالس��تطاع واملراقبة، بدال من 

الوظائف األساس��ية، وتناول املتحدث األخري يف الجلسة 

الدكت��ور املهن��دس محم��د األحبايب املستش��ار األعىل 

لش��ؤون املعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا يف مركز 

االمتياز لدى القوات املسلحة، موضوع قوة املعلوماتية 

يف الح��روب الحديثة، موضح��اً أن قط��اع املعلوماتية 

واالتص��االت والتكنولوجيا ميثل عنرصاً رئيس��ياً يف نظم 

املعلوم��ات يف اإلمارات إذ تحرز تقدما ملحوظا يف هذا 

املجال.

أنظمة اإلنذار املبكر
وترأس الجلس��ة الثاني��ة برونو مونفي��س رئيس مركز 

االمتياز والتطوير لدى القوات املس��لحة، وسلط خالها 

اللواء جان بيري س��ريا نائب الرئي��س يف إدارة املخابرات 

العس��كرية ل��دى وزارة الدفاع الفرنس��ية، الضوء عىل 

موضوع جمع االستخبارات التكتيكية بواسطة املركبات 

الجوي��ة غري املأهول��ة يف البيئات القتالي��ة – الدروس 

املس��تفادة ، كام تحدث اللواء بحري تش��ارلز غاويت 

نائب قائد القوات البحرية يف القيادة الوسطى األمريكية 

التطورات التكنولوجية 
احلديثة ساعدت 

قطاع االستخبارات 
واالستطالع واملراقبة 

على تطور ومتكني 
القوات املسلحة

ال��ذي ق��دم مداخلة حول ق��درات تهدي��دات الحرب 

اإللكرتونية النامية وتأثرياتها عىل أجهزة االس��تخبارات 

واالستطاع واملراقبة املتواجدة يف ميادين القتال، وقال 

إن االحتياج��ات العس��كرية متنوع��ة وتتضمن مزيجاً 

م��ن االتص��االت الفضائية لدع��م العملي��ات يف زمن 

الحرب وهذا الخليط يتضمن اس��تخدام نطاقات الرتدد 

العسكرية وكذلك زيادة من أقامر االتصاالت التجارية.

ويف ختام الجلس��ة تحدث اللواء الطيار متقاعد عيل 

إبراهيم الصغري القائد السابق للجناح السادس يف ساح 

الجو املليك الس��عودي ونائب الرئيس لشؤون األنظمة 

اإللكرتونية لرشكة نورثروب غرومان يف اململكة العربية 

الس��عودية، متن��اوالً موض��وع أنظمة اإلن��ذار املبكر 

املحمولة جواً ودمجها بأنظمة االستخبارات واالستطاع 

واملراقب��ة اإلقليمية، وقدم عرضا تح��دث فيه عن دور 

اململك��ة العربي��ة الس��عودية خ��ال عملي��ة عاصفة 

الصحراء حرب تحرير الكويت.

التحديات التكنولوجيا
ويف الجلس��ة الثالث��ة واألخ��رية التي ترأس��ها جوزيف 

جي أنس��ور ممثاً ع��ن رشكة نورث��روب غرومان، كان 

أول املتحدث��ن العقي��د عم��ر بومدي��ن م��ن الجيش 

الوطني الش��عبي يف الجزائر، موضحاً موضوع تحديث 

االس��تخبارات واالس��تطاع واملراقب��ة ل��يك ترق��ى إىل 

متطلبات الحروب يف القرن الحادي والعرشين، وتطرق 

إىل التحديات التكنولوجية والثقافية ومن ضمنها مهمة 

االستخبارات واالستطاع واملراقبة بن الحروب الحديثة، 

وما بعدها باإلضاف��ة إىل تغيري النامذج الثقافية واألمن 

اإللكرتوين.

وتح��دث الدكتور موف��ق الربيعي مستش��ار األمن 

القومي الس��ابق ل��دى العراق، وال��ذي ناقش موضوع 

متطلبات االس��تخبارات واالس��تطاع واملراقبة الناشئة 

يف العراق، وأش��ار إىل أن هن��اك تهدي��داً إرهابياً كبرياً 

يستوجب قيام جهاز اس��تخبارات داخيل فضاً عن كم 

هائل من النش��اط اإلجرامي األمر ال��ذي يتطلب قيام 

مثل هذه األجهزة، وأن العراق ال يزال يعاين من حدوده 

املفتوحة نس��بياً مام يسمح بدعم اإلرهاب من أطراف 

خارجية.  

وكان آخ��ر املتحدث��ن يف الجلس��ة األخ��رية الفريق 

متقاعد ديفي��د ديبتوال النائب الس��ابق لقائد القوات 

الجوية األمريكية لاس��تخبارات واالس��تطاع واملراقبة، 

ش��ارحاً تس��خري مركبات الفض��اء األدىن للق��درة عىل 

التحديق املس��تمر، وأض��اف: إن التفك��ري يف مضمون 

الندوة وكل ما يجري يف العامل اليوم سياس��ياً واقتصادياً 

وعس��كرياً ويف مجال املعلومات جعلني أطرح مفاهيم 

جديدة خاصة باالستخبارات واالستطاع واملراقبة للقرن 

ال�21.

ويف نهاية املؤمتر تم عقد ورشتي عمل تناولت األوىل 

التحركات ذات الصلة عرب املجتمع العسكري عندما يتم 

دمج قدرات االستخبارات واالستطاع واملراقبة بأنظمة 

التهدي��ف، بينام تناول��ت الثانية موضوع االس��تغال 

الفاع��ل ألنظم��ة االس��تخبارات واالس��تطاع واملراقبة 

بالوقت الفعيل بالنسبة للبيئات التكتيكية املدنية •

عدد من املشاركني خالل املؤمتر
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تش��ري التوقعات الص��ادرة عن الدراس��ة التي أجريت 

مؤخ��راً من قبل الرشكة املس��تقلة لألبحاث ودراس��ات 

س��وق االلكرتوني��ات  IMS Research يف تقرير صدر 

أّن  إىل   ،Future Fibre Technologies رشك��ة  ع��ن 

منطق��ة "أوروبا والرشق األوس��ط وأفريقيا" س��تكون 

املهيمن الرئييس عىل األسواق العاملية لحلول ومعدات 

أمن الحدود التي تستعد ملزيد من النمو لتصل قيمتها 

إىل 443.8 مليون دوالر أمرييك يف العام 2012، ويتوقع 

أن تشكل املنطقة ككل نحو 41.6 % من هذه السوق، 

مع إمكانية تسجيل دول الرشق األوسط وأفريقيا أعىل 

معدالت اإلنفاق بالتزامن مع الحراك االجتامعي وخطط 

توسعة املطارات واملبادرات الجارية حالياً ضمن قطاع 

حلول لالخرتاقات األمنية  يف "ISNR  أبوظبي 2012"
وجهة مثالية الستعراض تطبيقات حماية احلدود

اإلنشاءات وقطاع النفط والغاز، وال تزال أجهزة الفيديو 

وأنظمة االستشعار القابلة للتثبيت عىل السياج وأنظمة 

االستشعار الحرة من أهم املجاالت الحيوية ضمن هذا 

القط��اع الذي س��يحقق املزيد من النم��و العاملي نظراً 

لتزايد التهديدات املرتبطة بالنشاطات اإلرهابية واتساع 

نط��اق التمويل الحكومي وإص��دار قوانن وترشيعات 

داعمة لتعزيز األمن.

ويتم تطبيق نظام التحري والكشف عن االخرتاقات 

األمنية للح��دود وأنظمة املراقب��ة بالفيديو عىل نطاق 

واس��ع يف منطقة الرشق األوسط، متاش��ياً مع األهداف 

الرامي��ة إىل حامي��ة البن��ى التحتي��ة الرئيس��ية مث��ل 

املوان��ئ البحرية واملطارات واملراف��ق الجوية ومصانع 

تجاوب كبري من املهتمني لحضور معرض ومؤمتر ISNR أبوظبي
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البرتوكيامويات والغاز الطبيعي واملنش��آت الحكومية. 

ويُعتقد ب��أّن الطلب عىل أنظمة املراقب��ة بالفيديو يف 

مختلف أنحاء املنطقة حققت زيادة مبعدل 10% خال 

العام الفائت، مع وصول معدالت اإلنفاق يف إمارة ديب 

لوحده��ا إىل أك��رث من 136 ملي��ون دوالر أمرييك عىل 

هذه األنظمة.

أجهزة األلياف البرصية
وتحظى أنظمة االستشعار القامئة عىل األلياف البرصية 

بإقب��ال متزاي��د بالنظر إىل املزايا العدي��دة املرتتبة عن 

اس��تخدام الضوء بدالً من اإلش��ارات الكهربائية إلرسال 

املوجات والكشف عن التهديدات، وتعد هذه األنظمة 

مفهوماً جديداً نسبياً، إالّ أنها متكنت من تحقيق نتائج 

جي��دة وأداء إيجايب عىل مدى العق��د املايض، وتتمتع 

أجهزة األلي��اف البرصية بالقدرة ع��ىل الثبات يف كافة 

البيئ��ات الطبيعية والظروف املناخية، ال س��يّام وأنها ال 

تحتاج إىل الطاقة وقابلة لاس��تخدام ملس��افات طويلة 

ومقاومة لل��ربق والتداخات والتغريات املغناطيس��ية 

والكهربائية.

تحسني أمن الحدود
بالتزامن م��ع التنوع الكبري يف التقني��ات املتاحة حالياً 

لتعزيز أمن الحدود، تزداد التعقيدات املتعلقة بتحقيق 

التوازن ب��ن الكف��اءة التش��غيلية والدق��ة والتكلفة، 

وس��يوفر "معرض ومؤمتر األمن ال��دويل ودرء املخاطر" 

–     ISNR أبوظب��ي 2012، املق��رر انعق��اده بن 19 

و21 مارس يف "مركز أبوظبي الوطني للمعارض"، منصة 

اس��رتاتيجية لتفعي��ل التواصل بن صناع الق��رار وكبار 

املس��ؤولن وال��رشكات املحلية واالقليمي��ة املتخصصة 

باألمن ودرء املخاطر واس��تعراض عدد من أبرز الحلول 

الرائ��دة يف مجال الكش��ف عن االخرتاق��ات الحدودية 

وأنظم��ة املراقبة بالفيديو، كام س��يتيح الحدث املجال 

أمام كافة املعنين بقطاع األمن ملناقش��ة أفضل السبل 

واالسرتاتيجيات التي من شأنها تحسن أمن الحدود مع 

األخذ بعن االعتبار خصوصية البيئات األمنية يف منطقة 

الرشق األوسط.

الحلول األمنية املتطورة
وق��ال آدم ويلدينغ-ويب، املدي��ر اإلقلي��مي لرشك��ة 

Future Fibre Technologies، إح��دى أبرز الرشكات 

العارضة يف "معرض ومؤمتر األمن الدويل ودرء املخاطر  

ISNR  أبوظبي 2012": "تعترب الحلول األمنية املتطورة 

مثل أنظمة االستش��عار القامئة ع��ىل األلياف البرصية 

مثالية لتلبية احتياجات الرشق األوس��ط، وباألخص أنها 

تناسب متاماً الظروف البيئية واملناخية الخاصة يف هذه 

املنطقة، ونحن عىل ثقة تامة بأّن "معرض ومؤمتر األمن 

الدويل ودرء املخاطر ISNR  أبوظبي 2012 " س��يمثل 

وجه��ة مثالي��ة الس��تعراض تطبيقات حامي��ة الحدود 

املمت��دة وحلول رص��د ومراقبة أمن خط��وط األنابيب 

وتدابري أمن ش��بكات املعلوم��ات واالتصاالت، ونتطلع 

خال الحدث إىل طرح مجموعة من التقنيات الرئيسية 

الت��ي تتوافق م��ع الخطط األمنية املتّبع��ة يف مختلف 

الدول يف العامل العريب."

الحلول املتاحة
من جانب��ه، قال محمد ب��در الدين مدي��ر املعرض يف 

رشكة "ريد للمعارض" الجهة املنظمة للحدث: "تتطلب 

دول الرشق األوس��ط أعىل مستويات أمن الحدود نظراً 

ملا تتمتع ب��ه من ثروة نفطية هائل��ة فضاً عن تنامي 

دوره��ا الحيوي كمركز اقتصادي قوي، ويف ضوء الحراك 

االجتامعي التي ش��هدناه خال العام املايض، بدأ يتزايد 

القلق ح��ول مدى موثوقية وكف��اءة األجهزة املعتمدة 

حالياً للكش��ف عن االخرتاقات األمنية يف هذه املنطقة، 

ومن هنا يأيت "معرض ومؤمتر األمن الدويل ودرء املخاطر 

ISNR  أبوظبي 2012" ليقدم منصة مناس��بة للهيئات 

الحكومية والرشكات واملنظامت يف املنطقة للتعرف عن 

كثب عىل طبيعة الحلول املتاح��ة حالياً واملتوافقة مع 

احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة."

وسيشتمل نطاق "معرض ومؤمتر األمن الدويل ودرء 

املخاط��ر ISNR  أبوظب��ي 2012" عىل أم��ن الحدود 

والنق��ل، واإلس��تخبارات وتقييم التهدي��دات، وحامية 

املنشآت واملرافق الحيوية، والتأهب واإلستجابة لحاالت 

الط��وارئ، ومكافح��ة اإلره��اب ودرء املخاط��ر )إدارة 

األزم��ات(. وس��يقام الحدث تحت رعاي��ة الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائ��د األع��ىل للق��وات املس��لّحة. ويتوقع أن 

يس��تقطب املعرض، الذي يحظى بدعم وزارة الداخلية 

يف دول��ة اإلمارات، ما يزيد ع��ن 220 رشكة عارضة من 

أكرث من 24 دولة. 

مكافحة اإلرهاب الدويل
والجدير بالذك��ر أن "معرض ومؤمتر األمن الدويل ودرء 

املخاطر–ISNR أبوظب��ي 2012" الحدث الوحيد الذي 

يناق��ش محفظة متكاملة من القضاي��ا املتعلقة باألمن 

الداخيل يف منطقة الرشق األوس��ط كام أنه يوفر منصة 

مثالي��ة لتلبي��ة الحاج��ة املتنامية إلعت��امد املزيد من 

املع��دات املتط��ورة ملكافحة اإلرهاب ال��دويل وحامية 

الحدود الوطنية فضاً عن تبني اإلس��رتاتيجيات الفاعلة 

إلدارة الكوارث سواء الطبيعية أو الناجمة عن عمليات 

إرهابية، ويش��هد املعرض حضوراً واس��عاً من قبل كبار 

الش��خصيات م��ن القطاع��ن العام والخ��اص وممثيل 

منظ��امت املجتم��ع املدين إىل جانب صن��اع القرار من 

قط��اع األمن، إلس��تعراض أحدث الحل��ول واإلبتكارات 

وتفعي��ل التواصل املبارش ومناقش��ة كيفية تطوير أطر 

التعاون والعمل املشرتك للوصول إىل عامل أكرث أمناً •

تتطلب دول الشرق 
األوسط أعلى 

مستويات أمن 
احلدود نظرًا ملا 

تتمتع به من ثروة

حلول أمنية متطورة للتنفيذ ورسعة اإلستجابة يف حاالت الطوارئ

21 |  مارس 2012 |  العدد 482  |

mmm.indd   21 2/22/12   3:58 PM



يناق��ش مؤمتر االم��دادات الدفاعية والذي ينعق��د يف أبوظبي يف الفرتة ما 

بن 16 و 18 أبريل 2012 أحداث اس��رتاتيجيات اإلمداد العسكري وينعقد 

ه��ذا املؤمتر العامل��ي الوحيد املتخصص يف ش��ؤون اإلم��دادات الدفاعية، 

وينعقد املؤمتر برشاكة القوات املس��لحة يف اإلمارات العربية املتحدة بإسم 

)Defence Logistics UAE ( كح��دث متمي��ز يجم��ع أك��رث من 80 من 

متخذي القرارات يف يف القيادة العامة للقوات املس��لحة اإلماراتية ومتخذي 

الق��رارات يف مراكز التميز وكبار ضباط القوات املس��لحة من القوات الربية 

والجوية والقوات البحرية. ويس��لط املؤمتر الضوء عىل أحدث اسرتاتيجيات 

اإلمداد واملتطلبات والقدرات التي تساند القوات املسلحة للتحضري للعمل 

بجدارة خال سلس��لة من العمليات العس��كرية واإلنسانية. ويعترب تطوير 

اإلسناد والدعم يف " قيادة اإلمداد املشرتكة" والتي تم تأسيسها العام املايض، 

من املوضوعات عالية القيمة التي يتم تداولها خال املؤمتر .

وحت��ى يتم التوُص��ل لطرق تغطي��ة كل تحديات اإلمداد م��ع التوٌصل 

لتحدي��ث عمليات التغذية وعمل حلق��ة االحتياجات والتلبية – من خال 

العمليات السابقة مثل عمليات العراق وأفغانستان – تضم قامئة املشاركن 

يف املؤمت��ر متحدثن دولين مبس��توى عاٍل من الوالي��ات املتحدة األمريكية 

من القيادة الوسطى USARCENT ومن وزارة الدفاع يف اململكة املتحدة 

 Finnish Army Material ومديري��ة اإلم��داد الفنلندي��ة UK MOD

CommAnd ووزارة الدفاع التش��يكية Gzech MOD  والقوات املسلحة 

الدمناركية.

وتحدث اللواء )روب��رت روارك( Maj. General Robert Ruark مدير 

اإلم��داد يف القيادة األمريكية الوس��طى CCJ – 4 US CENTCOM عن 

ط��رق تعزيز إم��دادات القوات املش��رتكة للعمليات الحالية. وس��يتحدث 

)غراهام ه��وارد( Graham Howard نائب رئيس برامج عمليات اإلمداد 

الدفاعي يف وزارة الدف��اع باململكة املتحدة، حول ما يقدم يف مجال تطوير 

إج��راءات امل��واد لتأكيد إنتاج املعدات ذات التأث��ري يف توفري املواد بقاعدة 

عريضة لدعم الرصاعات املستقبلية.

ولقد تم تحديد محاور مؤمتر )اإلمدادات الدفاعية( بناءاً عىل التحديات 

الراهنة، لدعم إس��رتاتيجيات اإلمداد الدفاع��ي يف املنطقة. وتحدث اللواء 

متقاعد )ديفيد شاوس��ميث( نائب رئيس األركان الس��ابق يف وزارة الدفاع 

يف اململكة املتحدة، وه��و نائب الرئيس الحايل للربامج PRTM بقوله: "إن 

مؤمت��ر اإلمدادات الدفاعية الذي س��ينعقد يف أبريل القادم بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، س��يناقش الطروح الرئيس��ية التي تظهر موضوعاتها خال 

التهديد االسرتاتيجي وبيئاته مام يشكل تغيريات السوق الدولية" •

مؤمتر اإلمدادات الدفاعية يعود إىل أبوظبي إبريل املقبل
يسلط الضوء على أحدث إسرتاتيجيات اإلمدادات الدفاعية

يناقش املؤمتر اسرتاتيجيات 
اإلمداد خالل العمليات العسكرية 

واإلسناد اإلنساين

تطوير اإلسناد والدعم يف قيادة 
اإلمداد املشرتكة من املوضوعات 

عالية القيمة التي يتم تداولها 
خالل املؤمتر
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الصحفي العسكري

املالحظ��ة املتكررة والدامئة التي ميكن أن يس��معها معظمنا من الناس يف تغطيات الفعاليات والندوات 

املتخصصة هي أن تلك التغطيات تتصف بالضعف املهني.

مثل هذه املالحظة، موضوعياً، فيها يشء من الحقيقة؛ فهناك ضعف يف تغطية القضايا الحيوية، مثل: 

التعلي��م والصحة واالقتص��اد، وحتى قضايا املحاكم، األمر ال يقترص عىل اإلع��الم اإلمارايت فقط، بل إنها 

قد تكون مش��كلة عربية بل وعاملية، منذ فرتة قرأت خرباً يف وسائل اإلعالم العاملية بأن املحاكم الهندية 

منعت الصحفيني من دخول قاعات املحاكم لتغطية املرافعات من دون أن يكون الصحفي حامالً شهادة 

تفيد بأنه دخل دورات لها عالقة باملرافعات القضائية والقوانني.

ن��درة الصحفي املتخصص هي أحد التحدي��ات املجتمعية يف العامل، ولهذا، فإن التغطيات املتخصصة 

يف مجتمعاتنا العربية إما أنها تغطيات دعائية وإعالنية تقوم بها الجهات املعنية، ويكون دور الصحفي 

فيه��ا إع��ادة التحرير أو النرش كام جاء م��ن املصدر، والنوع الثاين الذي هو ترجم��ة ما تكتبه الصحافة 

الغربية يف املجالت وهذا ال يخدم القارئ العريب، خاصة إذا كانت تلك القضايا تتطلب إملام الرأي العام 

الداخ��ي، ورمبا تفرس لن��ا هذه التغطيات العامة ضعف املعلومات ل��دى القارئ العريب، وضعف قدرة 

إعالمنا العريب يف إقناع الجامهري وتوجيههم، ويف عامل تعقدت فيه التخصصات وباتت مس��ألة تغطيتها 

أو االق��رتاب من هذه التخصصات والقضاي��ا يتطلب اإلملام الدقيق بف��روع التخصص وليس التخصص 

العام فيها.

ومثل��ام ينطبق األمر عىل فروع املعرفة املختلفة، فإن األمر ينطبق كذلك عىل املجال العس��كري؛ ما 

يعني أن مس��ألة وجود املراس��ل العسكري أو الصحفي املتخصص يف الش��ؤون العسكرية ليس ترفاً، بل 

حاجة ورضورة مهمة، هناك كتُّاب عس��كريون ومحللون عس��كريون وأكادمييون، يتم اس��تضافتهم يف 

وسائل اإلعالم، ولكن ليس هذا هو املقصود بالصحفي العسكري الذي ميكن أن ينتقل يف امليدان ويقوم 

بالتحقيقات العس��كرية ويعمل عىل تغطية الفعاليات العس��كرية املتخصصة، ويس��تطيع أن يعرف ما 

يري��ده الن��اس، وهو مازال عملة نادرة نحتاج إىل البحث الج��اد عنه واالهتامم به من خالل الزج به يف 

القضايا واملناسبات التي تشارك فيها املؤسسات العسكرية الكتساب املهارات.

مهمة الصحفي املقصود هنا تختلف عن املتخصص من ناحية الدور الذي ينبغي أن يلعبه الصحفي؛ 

فه��و الذي يقوم "بتجس��ري" العالقة املعرفية بني املتخص��ص الذي يجيد اللغة العلمي��ة ويتخاطب بها 

ويس��تخدم لغ��ة املصطلحات واملفردات الت��ي يفهمها أهل التخصص وبني اإلنس��ان العادي الذي يجد 

صعوبة يف اس��تيعابها إال إذا تدخل الصحفي وبس��طها له، ويف هذه الحالة، فإن الحديث عن الصحفي 

ال��ذي يغط��ي كل الفعاليات والذي يعتمد عىل مهاراته وتجربته الش��خصية أمر أقرب إىل ارتكاب خطأ 

بحق الجامهري، وبالتايل تكون التهمة بضعف التغطيات اإلعالمية للفعاليات املتخصصة واقعية.

إث��راء القراء بالتخصص��ات العلمية، ومنه��ا التخصص العس��كري، برسد املعلومات بطريقة س��هلة 

ومبس��طة هو أبرز التحدي��ات يف عامل ميء بالتخصصات العلمية واملعرفي��ة، الصحفي املتخصص حالة 

خاص��ة تجمع بني اإلعالم والتخصص الذي يقوم بتغطيته، نش��اهد برامج تلفزيونية غربية يتم تغطيتها 

من قبل متخصصني يف مجاالتهم، هذا النوع من اإلعالم يصعب تواجده لدينا حالياً، ولكن باالكتش��اف 

والبحث والتدريب والتأهيل، فإن األمر يكون قابالً للتطبيق.

متابعة الصحافة الغربية تكشف لنا االهتامم بالصحفي الذي ميتلك املعلومات يف مجال هو أقرب ألن 

يكون باحثاً فيه، بل إنه هو من يزود الباحث يف التخصص، ألنه متابع لكل صغرية وكبرية يف مجاله •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

نبض 
الديــــرة
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DCNS توقع عقد إسناد الفرقاطات للقوات البحرية الفرنسية
وقعت رشكة DCNS عقداً مدته أربعة سنوات إلسناد 

 Horizon - class  Frigates الفرقاط��ات  أس��طول 

العامل��ة يف الق��وات البحري��ة الفرنس��ية وذلك لتوفري 

اإلس��ناد والدع��م طيلة فرتة عمل هذا األس��طول ويتم 

 DCNS’s تنفي��ذ برامج اإلس��ناد يف أح��واض تاول��ون

Toulon shipyard حي��ث تقوم الرشكة مع الرشكاء يف 

الربامج باالنته��اء يف تركيب مرحلتني مع تنفيذ اإلصالح 

والصيانة ملركبتني من هذه الفرقاطات مع تجهيز ثالثة 

أخرى بتوفري الصيانة الروتينية، يف املرحلة املتوسطة من 

عمرها. وتنفذ رشك��ة DCNS برنامج التعاقد عىل أنها 

املتعاق��د الفردي لصيانة األنظمة املوجودة عىل س��فن 

األسطول، ماعدا نظام السالح PAAMS، وتعمل الرشكة 

خ��الل كل ذلك مع 10 رشكات لصنع معدات رئيس��ية، 

نصفها ايطايل.

وتفخر الرشكة بوضع األس��طول الفرن��ي والقوات 

البحرية الفرنس��ية ثقتهام يف أعامله��ا توفرياً لخدمات 

صيانة ودعم األسطول من خالل هذه الربامج الرئيسة. 

وه��ذا م��ا أف��اد ب��ه Thierry Kalanquin مس��ؤول 

الخدمات يف رشك��ة DCNS الذي أض��اف بأن الرشكة 

تش��كل طريق اقرتاب طويل األجل مع منظمة صناعية 

يتوق��ع لها تلبية متطلبات الزبائ��ن، مع توفري تخطيط 

الصيانة واقتس��ام املهام مع الرشكاء الصناعيني، وتقديم 

الخرباء مستوى خدمات أعىل بأقل التكلفة.

وكان��ت الفرقاطات فئ��ة Horizon قد ت��م بناؤها 

بربنام��ج تم التخطي��ط له جي��داً لتلبي��ة االحتياجات 

واملتطلب��ات املش��رتكة بني أربعة فرقاط��ات تم بناؤها 

للعمل ضد الحرب الجوي��ة، وتحتمل كل واحدة  منها 

حج��امً مزاحاً من املياه حجم��ه 7,000 طن )فرقاطتان 

للبحرية الفرنس��ية وفرقاطتان للبحرية اإليطالية( وتم 

الربنام��ج بتضام��ن عدة دول بينها الرئيس��تان فرنس��ا 

وايطالي��ا، وت��م وقتها تحدي��د نظام الس��الح وتطويره 

وإنتاجه برشكة اململكة املتحدة يف الربنامج.

الس��الح PAAMS ه��و نظ��ام الس��الح الرئي��ي 

 Aster 15 للصواريخ الجوية، ويش���مل 48 ص����اروخ

.Sylver و6 نظم إطالق رأيس من نوع Aster 30و

 General Dynamics  توفر نظام السالح 
F – 35 Lightning II Gun System

حصل��ت رشك��ة General Dynamics عىل 

عق��د قيمت��ه 23.6 ملي��ون دوالر من رشكة 

Lockheed Martin إلنت��اج أك��ر م��ن 24 

 GAU – 22/ Agun System ًنظاماً مدفعيا

.F – 35 Lightning II للعمل مع

النظ��ام GAU – 22/ A مس��تخلص من 

 U  GAUوهو Gatling Gun نظام املدف��ع

12 –/ عي��ار 25 مل��م ال��ذي أنتجت��ه رشكة 

General Dynamics قبل أكر من 40 سنة، 

وهذا النظام ذو وزن أخف وأربعة سبطانات 

 U وه��و مع��زز الدق��ة ويتميز ع��ن النظام

GAU – 12/ ال��ذي صنعته نفس الرشكة مع 

 F للمقاتالت GAU – 22/ A guns املداف��ع

35 – والذي يعمل معها منذ 2009.

 GAU – 22/A وتتوف��ر اعتامدية النظ��م

ع��ىل املزاي��ا والتكلفة األق��ل لربامجها حينام 

تعمل مع الطائرات، م��ع متيُزها مبعدٍل عاٍل 

من الن��ريان واملدى املوَس��ع، وكل ذلك يوفر 

الس��يطرة الجوية يف مواقف القتال التعبوية 

جو – ج��و، واملواق��ف جو – أرض حس��بام 

أف��اد ب��ه Steve Elgin نائ��ب الرئيس مدير 

 General برامج أنظمة التس��ليح يف رشك��ة

Dynamics مدير برامج املنتجات الفنية.

 JSF ومعروف أن املقاتلة املشرتكة الضاربة

وه��ي F – 35 Lightning II ه��ي املقاتلة 

متع��ددة األدوار التي تس��تخدمها كل أفرع 

القوات األمريكية وحلف��اء الواليات املتحدة 

األمريكي��ة، ويتم تس��ليحها بنظام الس��الح 

 GAU – 22/ A gun System الداخ��ي 

مع هذه املقاتل��ة التي تنفذ اإلقالع والهبوط 

التقليدي مع تس��ليحها خارجياً بنظم أسلحة 

خارجي��ة بنظ��م أس��لحة املدفعي��ة يف حالة 

أنه��ا مقاتلة تنف��ذ اإلقالع القص��ري والهبوط 

العم��ودي وهي املقاتل��ة F – 35A يف حالة 

التسليح الداخي واملقاتلة F – 35 B يف حالة 

التس��ليح باملداف��ع الخارجية واألخ��رية أيضاً 

مثلها بتسليح خارجي النموذج البحري وهو 

.F – 35C املقاتلة

EADS توفر العموديات 
Lakota للقوات األمريكية

حصل��ت رشك��ة EADS North America ع��ىل عق��د لتوف��ري 39 طائرة 

"الكوتا" UH-72A Lakota عمودية للقوات األمريكية، وتبلغ قيمة العقد 

212.7 ملي��ون دوالر لتوفر الرشكة هذه الطائرات والتي يتم إنتاج 32 منها 

بتصميم يس��اند العمليات األمنية وعمليات اإلس��ناد الت��ي توفرها القوات 

األمريكية خالل عمليات كتائبها.

ورصح "شيان أوكيف" كبار الضباط التنفيذيني يف رشكة EADS يف أمريكا 

الش��املية حول الصفقة بقوله إن الصفقة تش��ري لق��درات الرشكة يف توفري 

املتطلبات بتسليم "الكوتا" UH-72A للجيش األمرييك والحرس الوطني.

ويتم بعد تسليم الطائرات مع توفري املواد  MEPللكتائب تشغيل هذه 

 Eurocopter الطائ��رات يف كل الواليات املتحدة األمريكية مع تنفيذ رشكة

األمريكية التي توسع هذه القدرات خالل هذه الطائرات العمودية بتجهيز 

. Mission Equipment: MEPمعدات املهام

وتع��ني طائرات هذا العقد من فئة طائرات الكتائب - الجيش ووحدات 

الح��رس الوطني لتق��وم بتجميع الق��وى الالزمة لفرض األم��ن يف مختلف 

الوالي��ات، ويتم تجهيز وصنع ه��ذه الطائرات يف مصانع EADS لش��امل 

 MEP أمريكا يف كولومبس يف والية "ميسوري" األمريكية مع تطوير الربامج

وفحصها يف Eurocopter األمريكية يف Grand Praire يف والية تكس��اس، 

. ACAT1بالفئة الدفاعية UH-72A ويتم إنتاج الطائرات

 Horizon - class  Frigates الفرقاطات
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عرضت رشك��ة Bombardier كابينته��ا األحدث تقانة 

ومتثل كابين��ات كل عائلة طائراته��ا Series يف معرض 

البحري��ن ال��دويل للط��ريان، وذلك إلبرازها يف أس��واق 

يتنامى فيها بيع إنتاجها وهي أس��واق الرشق األوس��ط 

وأفريقي��ا، وبع��رض الكابينة تك��ون الرشكة قد قدمت 

لهذه األسواق أحدث مبتكراتها التقنية وأبرزت خرباتها 

الفنية ليس لهذه األس��واق فقط ب��ل لجميع زبائنها يف 

العامل، كام عرضت الرشكة قدراتها وخدمات الصيانة يف 

قطاع الطريان يف معرض البحرين الدويل للطريان.

وعرضت Bombardier اختياراً واس��ع الطيف من 

"طائ��رات القط��اع التجاري" وضمن الع��روض الطائرة 

Challenger 605 وChallenger 850 النفاثت��ني م��ع 

.Global Express XRS

ولطائرات رشكة Bombardier التجارية والتي تعمل 

مع مختلف الخطوط الجوي��ة تواجد قوي للنفاثة فئة 

CRJ regional jet حيث تعمل حوايل 200 طائرة منها 

م��ع العديد من الطائرات Dash – 8/Q التي تعمل يف 

خدم��ة العديد من الخطوط وبينه��ا ما تم تأكيد طلبه 

 Bombardier تعرض كابينة طائراتها Cseries يف البحرين

 C-S 300-1

وينتظر استالمه من قبل الزبائن بإقليم الرشق األوسط 

أو أفريقيا.

وتركز الرشك��ة عىل تنفيذ برام��ج عديدة تتم خالل 

العرشين عاماً القادمة حيث ينتظر تسليم 1000 طلبية 

من فئة 20 إىل 149مقعداً.

أما الطائ��رة توربينية الدفع فئ��ة Q4000 – الجيل 

القادم – وهي رائدة صناعات الرشكة، مع النفاثات من 

عائل��ة CRJ اإلقليمية النفاث��ة وكل الطائرات الجديدة 

التي تفي مبتطلبات الزبائن والفئات مقاعدها من 100 

مقعد إىل 149 مقعد، مع العديد من الحلول التي تنوى 

الرشكة توفريها.

نظام Sagem املالحي 
MLRS لنظم املدفعية

ت��م اختي��ار نظ��ام رشك��ة Sagem املالحي م��ن النوع 

 Cassidian بواس��طة رشك��ة Sigma 30 Navigation

– إح��دى رشكات EADS – لتوف��ري النظ��م املالحي��ة 

 Self propelled M270 Mars: لنظم اإلطالق املتع��دد

MLRS املدفعي��ة، وه��ي أنظم��ة تعم��ل م��ع القوات 

األملاني��ة واإليطالية والفرنس��ية. وبات منتظ��راً تطوير 

خمس��ة كتائب مدفعية يف هذه الدول الثالثة باملستوى 

GMLRS وتعتم��د أنظم��ة هذا املس��توى عىل تقنيات 

الليزر التي يعمل بها نظام Sigma 30 وهو نظام املالحة 

عايل املستوى والذي يدعم أنظمة إطالق املدفعية.

وينتظ��ر أيض��اً أن يتم دع��م النظ��م باملكونات التي 

تش��مل نظام التحكم يف ن��ريان األورويب، وهو أحد أهم 

نظم املدفعية الحاس��مة املستخدمة هذه األيام، وينتظر 

أيضاً أن يدعم نظ��ام املالحة Sigma 30 الجيل األحدث 

من النظم  SAASMالتي تم اختيارها لتحديث القوات.

ويتم حالياً انفتاح حل��ول رشكة Sagem مع الجيوش 

يف ح��وايل 20 دولة وتغطي مدًى واس��عاً من املتطلبات 

مثل: نظم املراقبة األمامية، ونظم االستش��عار الش��بكية 

ونظم الرؤية، ونظم املالح��ة والتصويب، ونظم التحكم 

يف النريان، والحواسيب، ونظم الخرائط الرقمية، وتطوير 

األنظمة.

 Patria توفر األنظمة الفنية للجيش 
السويدي

اختار الجيش الس��ويدي رشك��ة Patria وأوكلت لها 

مديرية اإلس��ناد FMLOG توفري األنظمة الفنية مع 

توفري الصيانة لعموديات القوات السويدية.

ويشمل االتفاق الذي تم بني الطرفني، طيفاً واسعاً 

من خدمات إس��ناد كل الطائرات العمودية العاملة 

مع الق��وات الس��ويدية والت��ي ه��ي يف الجاهزية 

العملياتية حالياً.

وتش��مل قامئة مناذج هذه الطائ��رات: العمودية 

HKP10 املعروفة باس��م س��وبر بوم��ا، والعمودية 

 HKP4 والعمودية ،HKP15 والعمودية ،HKP14

م��ن رشك��ة Boeing واس��مها Vetrol، والعمودية 

.Boeing105 وهي HKP9

ورصح الىس ماتيكان��ني رئي��س رشك��ة الطريان يف 

Patria بقول��ه إن االتفاقي��ة تعن��ي خط��وة كبرية 

تخطوه��ا الرشك��ة يف اتجاه إب��راز قدراته��ا الكبرية 

يف مجال إس��ناد الربامج العس��كرية وتوفري الحلول 

معقولة التكلفة وأفضل القي��م التي يجنيها الزبائن 

باس��تثامر أمواله��م والحفاظ عىل كف��اءة املعدات 

واألدوات العملياتية.

 HKP 15 العمودية

25 |  مارس 2012 |  العدد 482  |

01News Arabic 481.indd   25 2/22/12   3:47 PM



 Harris رشك��ة  األس��رتالية  الدف��اع  وزارة  منح��ت 

Corporation وه��ي رشكة دولية يف مجال إنتاج نظم 

االتصاالت وتقنيات املعلومات، عقداً قيمته 235 مليون 

دوالر لتوفري )أنظمة الراديو التعبوية( متعددة املوجات 

ملصلحة برامج وزارة الدفاع للمرحلة القادمة يف تحديث 

نظ��م الراديو التعبوي��ة، ويوفر نظ��ام الراديو التعبوي 

متعدد املوجات للقوات االسرتالية القدرات التي يعتمد 

عليها كاتصاالت بأنواع آمنة الصوت والبيانات.

وتق��وم الرشك��ة بن��اًء عىل العق��د بإم��داد القوات 

 Harris بأنظمة طراز هاريس فالكون ADF االس��رتالية

Falcon111 AN/ PRC – 152 C  وه��ي األنظم��ة 

األكر انتش��اراً من النظ��م املحمولة عىل اليد وتعمل يف 

مدى خ��ط البرص وأبعد منه لتوف��ري الصوت والبيانات 

كاتصاالٍت عالية الكفاءة، وهي مهندسة بتصاميم تعرف 

باملصطلح JTRS وتم ش��حن وتوزيع أكر من 160.000 

نظاٍم منه��ا للواليات املتح��دة األمريكية وقوات حلف 

الناتو وحلفاء آخرين حول العامل.

 Harris توفر نظم الراديو للجيش األسرتايل

تق��وم رشكة DCI التي وق��ع اختيار القوات الروس��ية 

عليها – لتوفري سفينتني BPC إحداهام للهجوم الربمايئ 

Amphibious Assault والثاني��ة للقي��ادة وتوصي��ل 

القوات للعم��ل مع القوات الروس��ية وتدريب األطقم 

التي تش��غلها لصالحها وذلك بالعمل املنسق مع رشكة 

DCNS الرشيكة يف الربنامج.

وخ��الل الربنام��ج تكون رشك��ة DCI مس��ؤولة عن 

برامج التدريب تش��غيل الس��فينتني بطاقمني روس��يني 

يتم إعدادهام حوايل 350 فرداً، وتتم الخدمات حس��ب 

بنود العقد مبا يش��مل برامج اإلسناد وتوفري قطع الغيار 

والتدريب وأعامل الصيانة وهي الربامج األساسية األكرب 

والتي تبنتها روسيا أو أي دولة أخرى.

 DCI – وتعمل الفرق الهندس��ية يف الرشكة البحرية

NAVCO وه��ي جزء من DCI ب��كل خربتها واملعرفة 

الفني��ة لتش��غيل الس��فينتني، وبحي��ث يت��م التدريب 

للحصول عىل كفاءة األطقم الروس��ية يف روس��يا نفسها 

ثم بعد ذلك يف فرنس��ا يف سانت نزاير لتطبيق التدريب 

العمي عىل كل سفينة، ويبدأ تطبيق الربامج من الجزء 

األول لعام 2014 ملدة ستة أشهر.

 DGA منحت وكالة املش��رتيات الدفاعية الفرنسية

رشكة Nexter Munitions عقداً يتم تنفيذه خالل 

عدة أعوام، ليتم توفري الرشكة ذخائر العيار الكبري.

وتبل��غ قيمة الجزء األول م��ن العقد 138 مليون 

دوالر ويخت��ص بتطوير وتأهيل العيار 155/52 ملم 

وذخائر الدخان مع توفري وتس��ليم ذخائر املدفعية 

انفجاري��ة عي��ار  CAESAR Artillery وذخائ��ر 

 Leclerc – MBT 120ملم لدبابات القتال الرئيسية

 AMX والذخائر عي��ار 105 ملم للمركبات املدرعة

RCR 10 م��ع افرتاض إنتاج الذخرية عيار 100 ملم 

للقوات البحرية.

ويغطي إجاميل العقد متطلبات القوات املسلحة 

الفرنس��ية من األعرية الكبرية، لضامن توفري الرشكة 

أيضاً األعرية لفرتة قصرية أو طويلة حس��ب الحاجة 

مع تغطية انس��يابية اإلنتاج أعامل املمولني وتوفري 

الرؤية الالزمة لتكملة جهودهم.

ويؤك��د العقد عديد الس��نوات طبيع��ة العقود 

ومالمئة األس��عار وضبطها لتنافس بقوة يف الس��وق 

الدولية.

ورشكة Nexter Munitions هي إحدى رشكات 

للق��وات  وتوف��ر   NEXTER Systems األنظم��ة

املس��لحة الفرنس��ية واألجنبية العدي��د من ذخائر 

الدبابات وذخائ��ر املدفعية من األعرية املتوس��طة 

والكب��رية مع توفريها الذخائر الذكية، وتنفذ الرشكة 

أيض��اً تطويراٍت عديدة للذخائ��ر والرؤوس الحربية 

م��ع ضامن تحقيق األمان والس��المة وأمن تس��ليح 

الوحدات وبالرشكة قوى عاملة هي 500 فرد بينهم 

312 يف موقع الرشكة يف سانت أورسني.

BPC تدرب أطقم السفن احلربية الروسية بالربامج DCI شركة

 Nexter Munitions 
توفر الذخائر للجيش 

الفرنسي

 Harris Falcon111 AN/ PRC – 152 C أنظمة هاريس فالكون
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تسليم طائرة T – 346A للقوات اإليطالية

تم تسليم القوات الجوية اإليطالية أول طائرة من عائلة 

T – 346A بع��د طول انتظار لوصولها، وهي مس��جلة 

بالتسلس��ل 55144. تم التس��ليم خالل يناير 2012 يف 

مط��ار Venegono. وبات منتظ��راً قيام فريق التجارب 

.10T & E الجوية بإجراء الفحوص والتقييم

ويتوقع إكامل الفحوص والتقييم عىل منوذج ثاٍن من 

نف��س العائلة برقم التس��جيل 55145 وهي يف مرحلة 

إعدادها للتسليم حالياً.

وتح��دث رئي��س الربام��ج اليس��اندرو فران��زوين يف 

قس��م األنظمة يف رشكة Alenia Aermacchi مسئول 

التقنيات بأن بدء مغامرة تجربة الطراز M – 346 تعني 

اللحظة التي طال انتظارها لسنوات وهي تجربة تعني 

بلوغ تعزيز األنظمة وتقويتها. وقد رصح هذا املسئول 

بذل��ك خالل التس��ليم. وأض��اف بأن برام��ج الفحوص 

تتم وفق متطلبات الفح��ص والتقييم املعمول بهام يف 

القوات الجوية اإليطالية، مع انتظار عدة زبائن النتائج.

وه��ذا الحدث ميث��ل التع��اون التاريخ��ي يف قطاع 

طائرات التدريب بني الرشك��ة صانعة الطائرة والقوات 

الجوي��ة اإليطالي��ة، والذي ب��دأ بعد الح��رب العاملية 

 SF والنموذج MB – 308 الثاني��ة مبارشة وبالنم��وذج

260EA – والنم��وذج MB – 339 وذلك باالعتامد عىل 

الطراز A/ PAN والطراز CD. وينتظر إجراء أنش��طة 

الفحوص يف براتيكا دى مور يف روما حيث تستمر طلية 

النصف األول من عام 2012 الحايل، حيث يساعد فريق 

الرشكة األعامل بالتنسيق مع الفريق EFD حيث يقوم 

الفريقان باإلسناد والصيانة أيضاً مع إدارة برامج املواد. 

ويتم تحدي��ث طائرت��ني T – 346A تدريبيتني للعمل 

م��ع الوح��دة Stormo 61 – مع أربعة من��اذج أخرى 

للتدريبات األرضية.

وقع��ت رشكة الصناع��ات األمنية والدفاعي��ة Saab اتفاقاً للتعاون يف مجال اإلس��ناد 

والدع��م مع رشكة الخدمات الجوية Sikorsky صانعة الطائرات العمودية الش��هرية، 

دعاًم لجهود الصيانة وتوفري الخدمات واملواد، خاصًة لطائرات القوات الس��ويدية فئة 

.Black Hawk

ومتثل االتفاقية اإلطار الذي يحيط بتأس��يس أس��اليب الخدم��ات التي يتم إتباعها 

ب��ني الرشكتني، خاصة لدعم برامج الطائ��رات UH – 60M Black Hawk والطائرات 

.HKP 16

وبن��اء عليه أسس��ت Saab منظم��ة الصيانة التي تس��اندها Sikorsky بقس��مها 

Aerospace Maintenance وأطقم��ه الفني��ة، لعدد 16طائ��رة للعمل مع فنييها يف 

قاعدة ماملس��الت ورصح الرس ايريك ويك بأن االتفاقي��ة تعزز االلتزام بربامج صيانة 

مكثفة للعموديات، حيث تم تأسيس الفرق الفنية عالية الخربات لهذا الغرض.

م��ن جه��ة أخرى تم اختي��ار رشك��ة Saab Sensis وهي فرع من رشك��ة الصناعة 

الدفاعي��ة واألمنية Saab لتنفي��ذ برامج اتحاد الط��ريان FAA الخاصة بتوفري قدرات 

.Assc املراقبة

ويت��م بن��اًء عىل التعاقد توف��ري 5 ملي��ون دوالر أمرييك )تع��ادل 34مليون كرون 

س��ويدي( مع توفري مبلغ 54 مليون دوالر )تعادل 370 مليون كرون سويدي( لتنفيذ 

عقٍد ملدة خمس��ة أعوام، مع خياراٍت قد تتجاوز الخمس��ة أعوام مبا قيمته 65 مليون 

دوالر أمري��يك )تعادل 442 مليون كرون س��ويدي( ليكون إجاميل العقود 119 مليون 

دوالر أمرييك )تعادل 825 مليون كرون سويدي(.

الربام��ج ASSC والخاص��ة بق��درات مراقبة املط��ارات توفر اليقظ��ة يف املواقف 

وأجهزة اإلن��ذار يف أرايض وممرات املطارات.للمط��ارات األمريكية لزيادة احتياطات 

األمن والس��المة. وبني هذه الربام��ج نظم املراقبة ADS – B ونظ��م إضاءة املمرات 

RWSL . وبني املطارات التي يتم دعمها بهذه الربامج: مطار تيد س��تيفانز يف األس��كا، 

مطار أندروز وهو يف القاعدة الجوية يف مريالند، مطار ش��امل كنتايك يف كنتايك، مطار 

كليفالند هوبكنز يف أوهايو، وعدة مطارات وممرات قواعد جوية، وكل هذه املطارات 

دولية.

 ،ASDE – X يف تجهيز هذه الربامج عىل برنامجها الس��ابق الناجح Saab وتعتمد

وقد تم تنفيذ الربامج يف 8 مطارات، وبقيت مطارات أخرى عددها 18 مطاراً.

Sikorsky يف اتفاقية تعاون لإلسناد مع شركة Saab شركة

 T-346A الطائرة 

 UH – 60M Black Hawk الطائرة 
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PAC-3 للصواريخ Hit to Kill تطور تقنية Lockheed Martin 
بلغت قيمة العقد 921 مليون دوالر

PAC- فازت رشكة لوكهيد مارتن بعقد لتطوير صواريخ

3 لصالح الجيش األمرييك، ويش��مل العقد إنتاج تقنية 

Hit to Kill يف الصواري��خ PAC-3، مع��دات تعدي��ل 

منصة اإلطالق، وقطع الغيار، واملعدات األخرى.

وقد بلغ إج��ايل قيمة العقود الت��ي حصلت عليها 

رشكة لوكهيد مارتن 921 مليون دوالر أمرييك من طريان 

الجي��ش وقيادة الصواري��خ يف الجيش األمرييك لتقديم 

أجهزة الحاس��وب والخدمات املرتبطة بربنامج منظومة 

.PAC-3 صواريخ باتريوت ذات القدرات املتطورة

ويشمل العقد املايل لعام 2012، إنتاج نظام تشغيل 

وإط��الق صورايخ PAC-3 للجي��ش األمرييك، ومتابعة 

بي��ع منظوم��ة صواري��خ PAC-3 لدولة تاي��وان، التي 

أصحب��ت يف عام 2009، العمي��ل الدويل الخامس الذي 

.PAC-3 ميتلك منظومة صواريخ

 كا يشمل العقد إنتاج تقنية Hit-to-kill للصواريخ 

PAC-3، معدات تعدي��ل منصة اإلطالق، وقطع الغيار 

واملعدات األخرى، فض��اًل عن إدارة الربامج والخدمات، 

وس��يتم إنتاج جميع املعدات يف مراف��ق رشكة لوكهيد 

مارت��ن يف داالس ولوفك��ن، تكس��اس، تشيلمس��فورد، 

ماساشوس��تس، وأوكاال بوالية فلوريدا، باإلضافة ملصنع 

صناعة صواريخ PAC-3 ALL-Up Round يف كامدن، 

وسوف يبدأ تسليم هذه املنظومة يف النصف األول من 

عام 2013.

قال مايك تروتس��يك، نائ��ب رئيس الدف��اع الجوي 

الصاروخي يف لوكهيد مارتن، قس��م الصواريخ والتحكم 

بالنريان، بخصوص ه��ذا املوضوع بأن: "طلب الحصول 

ع��ى منظومة صواري��خ PAC-3 Missile ال يزال قوياً 

من الواليات املتح��دة األمريكية ورشكائن��ا الدولين" . 

وأضاف أيض��اً: "اليوم ويف ظروف غ��ري مؤكدة، ال تزال 

لوكهيد مارتن تركز عى تقديم هذه القدرة العس��كرية 

الهامة يف املوعد املحدد ومبيزانية معقولة".

تعترب رشك��ة لوكهيد مارتن املقاول الرئييس لصواريخ 

باتري��وت، وه��ي تعمل ع��ى تطوي��ر نظ��ام الدفاع 

 PAC-3 Missile الج��وي ملنظومة صواريخ باتري��وت

PAC- وتتأل��ف منظومة صواريخ باتريوت .Segment

 ،PAC-3 3 من ص��اروخ باتريوت Missile Segment

 ،hit-to kill صاروخ اع��رايض عايل الدقة يتمتع بتقنية

 PAC-3 باإلضافة ألسطوانات محكمة اإلغالق لصاروخ

PAC- تحت��وي كل منها ع��ى أربع صواريخ( Missile

Missile 3 وأربع أس��طوانات لكل ق��اذف(، مع نظام 

كمبيوت��ر خاص بالحريق، ونظام الكروين متطور ملنصة 

اإلطالق، وأجهزة دعم منصة إطالق الصواريخ •

تعمل لوكهيد مارتن على تطوير 
نظام الدفاع اجلوي ملنظومة 

صواريخ باتريوت

 PAC - 3 إطالق الصاروخ
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قواطـع املياه بقوة احلديـد

جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com

مقالة 
وداللة

بعد أن أعلن س��يدي الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة إطالق املبادرة اإلسرتاتيجية التي تتطلع أن تسهم يف تعزيز أمن املياه ملا للمياه 

من أهمية يف توفري ظروف معيش��ية صحية لكل س��كان األرض، وتدفع بعجلة التقدم االقتصادي، فضالً 

عن إس��هامها يف حامية البيئة، إال أن هناك جانباً ال يق��ل أهمية متثل يف تقنية اتخذت من املياه عنرصاً 

محركاً ومطوراً لها، فمن خالل هذه التقنية التي ليست بالجديدة يف عامل الطبيعة، حيث يستلهم اإلنسان 

أف��كاره م��ن الطبيعة ويحايك يف ابتكاره ما كان موجوداً أمامه فيها، فيامثل، ويطابق، ويطّوع كل ما من 

ش��أنه أن ييرس عليه الحياة ويس��هل عليه أمورها، نراه قد اس��تقى هذه التقنية من خاللها ، وتستطيع 

هذه التقنية - والتي هي محور املقال - أن تقطع، وتشكّل بحرفية دقيقة كل ما يقع تحت تأثري ضغطها 

وإطار عملها، حيث باس��تطاعة القواطع املائية النفاثة والتي تس��مى أحياناً بالهيدروديناميك، أن تحل 

مح��ل القواط��ع املعدنية التي اعتدنا رؤيته��ا يف الحياة الصناعية العامرة مبختل��ف االبتكارات واآلالت 

واملعدات.

 فالقواطع املائية هذه، عبارة عن جهاز يعمل برسعة ضغط مياه عالية، تس��لط عىل مس��احة صغرية 

لقطع املعادن وغري املعادن كاألخش��اب ،الرخام ،األحجار،الجرانيت، البالس��تيك وحتى الحديد املقاوم 

للصدأ وغريه من املعادن .

والجدي��ر بالذك��ر أن الضغط الخفيف للمياه قد اس��تخدم بدايًة لتعدين الذه��ب يف كاليفورنيا عام 

1852 يف الواليات املتحدة األمريكية ، بينام اس��تخدم التدفق البخاري وتدفق املاء الحار يف بداية العام 

1900 من أجل التنظيف، يف حني استخدم الضغط العايل بقوة دفع املياه عام 1960 من أجل التعدين، 

بيدا أن اس��تخدام القواطع املائية النفاثة قد اس��تخدم عىل ما يربو عن )10( سنوات ، يف حني استخدم 

تدفق املاء الكاشط يف الصناعة عام 1980.

وترتك��ز فكرة الحفر أو القطع بقوة املياه عىل تطوي��ر الظاهرة الطبيعية والتي تحدث عند مصبات 

األنهار ومناطق الشالالت، حيث املالحظ عند هذه األماكن كرثة التجمعات الصخرية التي تتشكل فيها 

الفتحات العميقة واألشكال املتنوعة،  يف حني تتغري ألوان بعض الصخور وتتشكّل عىل هيئات مختلفة، 

وذلك نتيجًة للضغط الواقع عليها من قوة املياه املنحدرة.  وقد تم هذا التطوير واملحاكاة مبا يتناس��ب 

واملتطلبات الصناعية الحالية، فهناك بعض الصناعات التي تتطلب اس��تخدام مثل هذه التقنية كغس��ل 

الس��يارات ، بيد أّن الضغط املس��تخدم فيه��ا ليس بالقوة التي توجد يف القواط��ع املائية النفاثة، حيث 

تق��در قوة القاط��ع املايئ النفاث بحوايل  ) 30 ( ضعف ما هو موجود يف مغاس��ل الس��يارات ، وبعض 

هذه األجهزة القاطعة والحديثة تدفع املاء بقوة ضغط يرتاوح )بني 207 إىل 414 ( ميجا باس��كال بينام 

ترتاوح رسعة املياه املندفعة )بني 520 إىل 914م/ث(  وهناك نوعان من قوة دفع املياه، فتستخدم تقنية 

التدفق املايئ من أجل املواد اللينة يف حني أن املياه الكاش��طة تس��تخدم للمواد الصلبة كإزالة املواد من 

داخل أنابيب القطار، قطع أي شكل من الزجاج املضاد للرصاص، قطع أجزاء من طائرات الشبح املقاتلة 

أو طائرات أخرى واملركبات الفضائية، نحت التامثيل أو الالفتات الخشبية.

إنها قدرة عجيبة لنعمة املياه، طال نفعها إلحياء الكائنات إىل قدرتها عىل تسهيل العمليات الصناعية 

الش��اقة، فص��ارت املياه نتيجة ما تتميز به م��ن تأثري ومميزات ذات ج��دوى اقتصادية غري تلك املهمة 

االعتيادية لها من رشب وسقي للزرع.

داللة ...

إن م��ا يطالعنا به ع��امل التكنولوجيا كل يوم من اخرتاع جديد وابتكار فري��د، إمنا هو برهان لنا عىل 

حقيقة أزلية وثابتة كونية أال وهي عقل اإلنسان املفكر وقدرته عىل محاكاة الطبيعة، واالبتكار والتجديد 

والتف��رّد بكل ما هو غريب أحياناً ومفيد أحياناً أخرى يخدم العنرص البرشي يف كل أحواله وبقاعه ، مام 

يّسهل عملية العيش  ومهمة التعمري عىل سطح البسيطة دومنا عناء. فأيّن يكن ذاك االخرتاع وغريه يبقى 

الغرض منه هو إسعاد البرشية ومساعدتها •
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 Rapiscan Systems توفر حواجز األمن احلدودية الدولية
الرتكيز على كشف التهديدات مبوجات خمصصة لتلبية متطلبات الزبائن

اتضح��ت عدة حاالت م��ن التهدي��دات الخطرية التي 

 International Security ال��دويل  األم��ن  واجه��ت 

والتي نتجت عن العديد م��ن املواد واألجهزة وظهرت 

يف املناط��ق الحدودي��ة الدولي��ة وأب��رزت العديد من 

التحدي��ات التي تجابه الصناعات األمني��ة، وصار لزاماً 

تطبيق أمن إضايف مع تطوير التهديدات اإلرهابية ويتم 

ذلك بدعم الحواجز الحدودية.

ومي��ارس األمن الح��دودي وإجراءات��ه يف املطارات 

حينا تربز حاجة املس��افرين واملتواجدين يف املطارات 

م��ع حاج��ة املركبات واألمتع��ة يف كل ح��االت اجتياز 

الحدود – واملطارات متثل واحدًة منها  - وهي حاجات 

متزايدة. وتوف��ر Rapiscan Systems أوس��ع مديات 

الحواج��ز األمنية وتقنياته��ا والتي متك��ن الزبائن من 

الحف��اظ عى حدودهم آمنة متاماً س��واء كانت حدوداً 

بريًة، بحرية أو جوية.

وتزاي��دت حالياً الحاج��ة ألنظمة متط��ورة لفحص 

األمتع��ة م��ا ميكن لها مس��ح األمتعة بس��هولة خالل 

حركته��ا يف نقاط الدخ��ول/ الخروج مثل��ا يحدث يف 

املوانئ البحرية واملطارات. ويحتاج صناع هذه األنظمة 

لتطوير الحلول الالزم��ة إلجراء الفحص الدقيق وزيادة 

التأثري العمليايت بإجراء املسح برسعة عالية.

وتوف��ر األنظمة Rapiscan Systems تقنيات رائدة 

يف الس��وق، مع الركيز عى كشف التهديدات مبوجات 

مخصصة لتلبي��ة متطلبات الزبائن وبه��ذا املفهوم تم 

تجهي��ز هذه األنظم��ة وتجهي��ز املبتك��رات الجديدة 

والتوصل للحلول املرنة ملس��ح األمتعة والشحنات قبل 

الدخول والخروج يف نقاط التفتيش.

وتراوح أنظمة Rapiscan بن النوع الثابت وممكنة 

الحمل واملتحركة ما يتيح إنجاز أرسع فحوص الكشف 

 Eagle R – املتوف��رة حالي��اً. ومثال ذلك عائل��ة النظم

series Rail seanner الت��ي تنتجها Rapiscan حيث 

أن املصطلح يعني الرسيع واملسح والتي تستطيع مسح 

وتفتيش مليون حاوية أمتعة وشحنات يف العام الواحد 

وهي متر مسافرًة عى القطارات وبرسعة تصل 60 كلم/ 

الساعة الواحدة.

ولق��د تم تصميم أنظمة األش��عة X – ray املتطورة 

م��ن فئ��ة Rapiscan بتقني��ات مخصص��ة للط��ريان 

وتطبيق��ات األم��ن عالية األهمي��ة لعملي��ات املراقبة 

البرصية وعمليات الكش��ف عن املتفجرات وتهديدات 

مختلف��ة مثل املواد الس��ائلة وهذا يش��مل املتفجرات 

الس��ائلة عالي��ة الخطورة وتنتج ه��ذه األنظمة األمنية 

ص��وراً عالية الوض��وح توفر إج��راءات الفحص اليدوي 

التي تستغرق وقتاً أطول.

ك��ا وأن اختي��ار عدة حلول للحف��اظ عى الحدود 

املعاب��ر واملداخل آمنًة يعني توفري الحلول الالزمة لكل 

نقطة عبور أو س��واها مع إنت��اج تحديات متميزة ملثل 

تلك التهديدات لدمرها وعى حسب طبيعة كل تهديد.

وتنت��ج األنظم��ة حس��ب طبيعة التهديد وحس��ب 

جغرافية كل منطقة تس��تخدم فيها األنظمة وحس��ب 

أولوي��ات التهديدات وأهمي��ة الزبائ��ن. وهذا يجعل 

اختيار الحلول يف حد ذاته أمراً هاماً بقراءة املس��تقبل 

وتنفيذ التعزيز والتطوي��ر إلتاحة الفرص حِد ذاته أمراً 

هاماً بقراءة املستقبل وتنفيذ التعزيز والتطوير إلتاحة 

الفرص أمام الجهات والسلطات لفرض سيطرتها األمنية 

بالحص��ول عى مواقف أمنية دقيقة النتائج هيبة هذه 

الجهات •
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 Cassidian توفر أحدث التقنيات األمنية للشرق األوسط
طَورت الشركة حمطة أرضية ونظام ربط البيانات اآلمنة السريع

تش��ارك Cassidian يف معرض ومؤمتر األمن ال��دويل ودرء املخاطر ISNR الذي 

ينعقد يف أبوظبي يف الفرة من 19  حتى 21 مارس 2012 حيث تشارك يف القاعة 

رق��م 2250 يف الصالة 3، ولقد أكملت الرشكة تجهي��ز العديد من أنظمة املرونة 

األمنية املدمجة للتأكيد عى العديد من املتطلبات الدولية.

ولقد تأسس��ت رشكة Cassidian يف منطقة الرشق األوسط لتوفر حلوالً أمنية 

قوية التأثري ووسائل وطرق الكشف وطرق منع وردع ردود فعل التهديدات مثل 

اإلرهاب والقرصنة والكوارث الطبيعية.

وتقدم Cassidian الحلول عالية املس��توى لزيادة كفاءة املراقبة واالس��تطالع 

وقدرات االستخبارات بغرض دعم طرق ووسائل الكشف للحصول عى املعلومات 

عالية الحساس��ية حول املناطق الحرجة يف الوقت املالئ��م متاماً للجهات املدنية 

والعسكرية.

وتع��رض Cassidian يف مع��رض ISNR حلول االتصاالت اآلمن��ة ومبتكراتها 

العدي��دة والتي توفرها لألمن والس��المة وللجه��ات األمني��ة الدفاعية ولجهات 

توف��ري النقل واملواصالت واملس��تخدمن يف مختلف القطاعات ح��ول العامل، مع 

إب��راز بصمة الرشكة يف إقليم الرشق األوس��ط. وكان آخر م��ا وفرته الرشكة لهذا 

اإلقليم غرفة إدارة جزيرة ياس والتي نفذت مراقبة وضبط الفعاليات واألنش��طة 

مؤكدة أمن وسالمة إجراءات سباق فورموال Formula 1 التي أقيمت عام 2011 

برعاية طريان االتحاد مع االستعداد لتغطية أمن وسالمة كل األحداث والفعاليات 

 املركبة بدون طيار Atlante UASاملرتقب إقامتها مستقباًل.
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وس��تقدم Cassidian خالل املع��رض منتجاتها ذات الصلة بحواس��يب األمن 

واألم��ن الفضايئ التي تراوح بن الخدم��ات والحلول واملنتجات، ولقد جهزت مع 

رشيكتها رشكة Regency أنظمة التحكم الصناعي ملراقبة جهات الصناعة واإلنتاج 

واملصان��ع والعمل ملصلح��ة البنية التحتي��ة واملناطق الوطني��ة والدفاعية ودعم 

 UAS األنظمة الجوي��ة غري املأهولة Cassidian ضبطه��ا وأمنها، وتعرَض رشك��ة

وه��ي Tracker وAtlante للمراقب��ة والتتبع، يف جناحها باملع��رض، وتم تطوير 

النظام  Tracker بالرشاكة مع رشكة Survey Copter والتي توفر املركبة الجوية 

والكامريات، ولقد طَورت رشكة Cassidian محطة أرضية مع تطويرها نظام ربط 

البيانات اآلمن��ة الرسيع، بل عايل الرسعة والذي يتميز باملدى البعيد كقدرة ربٍط 

آمنة.

أم��ا النظام Atlante فهو مركبة تعبوية غ��ري مأهولة Tactical UAS صممتها 

رشكة Cassidian يف أس��بانيا بعد استالمها متطلبات الزبون عالية املستوى وهي 

 Ejercito de االس��بانية، وتعمل هذه الق��درة يف MoD واردة م��ن وزارة الدفاع

Tierra لتعري��ف األهداف وال��رب والتصحيح وتنفيذ عملي��ات تقييم الدمار 

ضم��ن العديد م��ن نظم مهام: االس��تخبارات – املراقبة – الحص��ول عى بيانات 

األهداف واالس��تطالع، ويوف��ر النظام Atlante أعال جه��از مكَون من أكرث من 

مركبة جوية ومحطة تحكم أرضية ونظام البيانات األرضية ووحدة النقل واإلطالق 

واالس��تعادة، ويش��مل الجهاز نظام الفيديو ووحدة الصيان��ة، ويقوم هذا النظام 

بتوفري قدرة التشغيل ملدة 24 ساعة كل يوم بن الظروف املائية مع عدم الحاجة 

ملمر اإلقالع والهبوط عى الرغم من أنه مصمم للعمل من ممرات غري ممهدة.

وتقوم رشكة Cassidian بتوفري تطويرات قدرات متحركة وخدمات ذات صلة 

 ULIS بكشف التهديدات وحاية املواقع، وبهذا يعمل نظام فحص األمتعة وهو

 املركبة بدون طيار Tracker UASويتم عرضه باملعرض أيضاً •
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DIMDEX 2012 معرض ومؤمتر الدوحة الدويل للدفاع البحري
يسلط الضوء على أحدث منتجات وتقنيات الدفاع البحري

 ينعقد مؤمتر ومعرض DIMDEX 2012  يف الدوحة بحضور العديد من الرشكات

DIMDEX 2012 أحدث التقنيات والنظم البحرية يف 

ينعقد وللعام الثالث تحت رعاية سمو الشيخ متيم بن حمد 

آل ثاين ويل عهد قطر واس��تضافة القوات املسلحة القطرية 

والق��وات البحرية األمريية القطري��ة، معرض ومؤمتر الدفاع 

البح��ري ال��دويل DIMDEX يف الفرة من 26 إىل 28 مارس 

الحايل،  ويجذب هذا املع��رض الدفاعي البحري قادة العامل 

يف هذا املجال وللمرة الثالثة مع حضور العديد من الرشكات 

الكربى مثل Cassidian ورشكة DCNS ورشكة Diel ورشكة 

Finmeccanica وLockheed Martin ورشكة Lurssen و

 Nakilat Damen ورشك��ة Raytheonو MTUو MBDA

وRMK Marine وSaab وThales والعدي��د من الرشكات 

األخ��رى ممن يعرضون إنتاجهم متميز التطور والتقانة ومن 

مختلف الصناعات مث��ل: االلكرونيات – األنظمة األمنية – 

السفن العسكرية، وعرضها يف مركز قطر الوطني الجديد.

وتح��رص ال��رشكات ع��ى ع��رض صناعاتها ع��ى الرغم 

من االنهي��ار االقتص��ادي يف أوروب��ا وأمريكا الش��الية يف 

DIMDEX 2012 ما يربز أحدث منتجات وتقنيات الدفاع 

البح��ري، وأحدث املعدات البحري��ة. واملعرض بذلك ال يربز 

فقط الصناعات التقليدية بل تتيح الفرصة أمام مؤمتر القادة 

للرشق األوس��ط MENC وهم قادة القوات البحرية حيث 

يحرون مع صناع القرارات والرسمين الحكومين واملحلين 

للدوحة، ملناقشة التطويرات اإلسراتيجية يف املجال البحري.

وق��ال رئيس مجل��س إدارة مع��رض DIMDEX العميد 

ركن بحري محمد بن نارص املهندي إن املعرض ميثل بالفعل 

مؤمت��راً ومعرضاً عاملين، وهو رائ��د يف مجاله، ويلقى الضوء 

عى رغبة املهتمن باملجال البح��ري يف العودة للدوحة مرة 

أخرى لعرض ابتكاراتهم التقنية، واالس��تفادة من سوق دويل 

مزده��ر رغم الظروف االقتصادي��ة يف عدة جهات من العامل 

 DIMDEX 2012 كا أن مش��اركة كربيات ال��رشكات يف –

توفر الصناعات إقليمياً ومحلياً ودولياً يف مجاالت 

صناعات الدفاع الدولية البحرية.

وأض��اف املهن��دي بأن دم��ج جه��ود كربيات 

ال��رشكات واملش��ريات الدفاعية الت��ي تبنى عى 

حض��ور كب��ار متخذي الق��رارات، ورغ��م ظروف 

االقتص��اد والس��وق الدولي��ن وأح��وال املناطق 

البحري��ة إمنا تعن��ي توفري هذا املع��رض ومؤمتره 

فرصاً مفيدة للجميع •

تعرض الشركات 
خمتلف الصناعات 
مثل االلكرتونيات 

واألنظمة 
األمنية والسفن 

العسكرية
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 Northrop Grumman توفر نظام فحص األلغام ليزريًا لليابان
 ALMDS لكشف وتصنيف األلغام البحرية

انته��ت رشكة Northrop Grumman من مراحل اتفاق بيع هو األول دولياً لنظامها 

الليزري املحمول جواً والذي ينفذ الكش��ف عن األلغام وذلك لتستفيد منه اليابان يف 

حاية الس��واحل ومراقبة وتأمن الحركة البحرية اليومي��ة التي تدخل موانئ اليابان 

وتخرج منها للعامل.

ويحمل النظام اس��م ALMDS ومخصص للقوات البحري��ة، وهذا يعترب أول بيع 

تج��اري له، مع التخطيط ألن يغطي أيضاً املس��افات الطويلة خالل الرحالت الجوية 

للطائرة  MCH – 101. ويقوم النظام ALMDS بالضغط عى الوقت املستغرق بن 

اكتش��اف األلغام وذلك ما أفاد ب��ه Donna Carson Jelley مدير برنامج النظام يف 

الق��وات البحرية األمريكية والذي أضاف بأن هذا النظ��ام يجعل اإلجراءات متقدمًة 

وتتميز عن التهديدات.

والنظ��ام ALMDS عبارة عن نظام يعتمد عى عمل الليزر مس��تفيداً من الصور 

األنبوبية الرادارية للكشف بالضوء واملدى LIDAR لكشف وتصنيف األلغام البحرية، 

ويبث النظام شعاعاً مروحي الشكل من الليزر لتحديد عرض املنطقة املغطاة، ومن ثم 

االعتاد عى الحركة األمامية للطائرة العمودية ملسح املياه بالضوء بأسلوب الكنس.

وتعم��ل الكامريات املوضوع��ة بحيث تغطي ص��ف األلغام التي يصلها الش��عاع 

فيكش��فها الليزر، لرس��ل الص��ور التي يتم اس��تالمها يف النظام م��ع تحديد والتقاط 

لوغريث��ات اللغ��م واألغراض املرص��ودة مع تصنيف صورهم بواس��طة املش��غلن 

باالستفادة من أنظمة الحاسوب وأدوات التحليل.

وتوفر إضاف��ة وحلول النظ��ام  ALMDSللقوات البحرية الياباني��ة التدابري التي 

تضي��ف القوات البحرية األمريكية، حس��با أفاد به )ب��ات ماكاهون( رئيس قطاع 

  Northrop Grumman املدير العام يف قس��م األنظمة يف رشك��ة ALMDS برنامج

وال��ذي رَصح بأن هذه القدرات تعزز تبادل املعلومات بن القوات البحرية األمريكية 

يعتمد النظام على الليزر 
والصور األنبوبية الرادارية 
للكشف بالضوء واملدى 

LIDAR

ونظام الدفاع الذايت الياباين وذلك خالل عمليات القوات املتحالفة.

 Kawasaki بالتضامن مع رشيكتها الصناعية Northrop Grumman وتعمل رشكة

Heavy Industries الياباني��ة ورشيكة الربام��ج Fujitsu Limited يف توفري وتركيب 

.ALMDS النظم

ورصح ماكاهون بأن إضافة أنظمة تدابري كشف األلغام يعمل عى توسيع العالقة 

القوي��ة بن الواليات املتحدة واليابان يف مج��ال العمل الدفاعي البحري، وهي عالقة 

تفخر به��ا الواليات املتحدة  وتعود لفرة الس��تينات، واس��تخدمت القوات البحرية 

الياباني��ة أنظمة رشك��ة Northrop Grumman   فئة E – 2C Hawkeye املحمولة 

جواً لتنفيذ اإلنذار املبكر والتحكم منذ عام 1982 •

ALMDS تستخدم نظام الكشف MCH-101 الطائرة 

38
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شيء من لغة اجلسد
ال تستغربوا ما سأورده لحرضاتكم، ففي كل رسالة نود إيصالها للطرف اآلخر، ال يتجاوز نسبة تأثري الكالم 

يف وصول الرسالة للمتلقي أكرث من 10 % بحسب الدراسات، بينام يصل تأثري لغة الجسد إىل 50 %، وتأثري 

نربة الصوت واستخدامه صعوداً وهبوطاً 40 %!

ت��كاد ثقافتنا تنطبق عىل أن" الكالم ه��و الزبدة"، لكن تأثريه يف املتلقي ال يتجاوز ُعرش بقية املؤثرات، 

لصالح لغة الجسد، ونربة الصوت!

لغ��ة الجس��د، ال تقترص عىل اس��تخدام اليدين يف الحديث، ب��ل تتجاوزها إىل قس��امت الوجه، وتأثري 

االبتسامة والعبوس، وتقطيب الحاجبني أو فردهام، وإراحة األكتاف، وطريقة الوقوف، أو حتى الجلوس.

ألرضب لكم مثالً: تخيلوا أن أحدنا أراد أن يحذر ابنه من مغبة تأخره يف الدراس��ة، لنفرتض أنه س��يقول 

له: "إن واصلت تقهقرك فأنت تعرض نفسك للعقوبة، وتحرمها من املكافأة" هذه هي الرسالة بالكلامت، 

ولكن هل يناسب أن يقولها له ووجهه يتهلل فرحاً؟!بالطبع، سيظن االبن أن هذه الرسالة غري جادة، وعىل 

األقل لن يتقبلها كام أراد األب!

لننتقل إىل مثال آخر: لو أراد زوج أن يعرب لزوجته عن محبته، فهل يناس��ب رس��الته الرومانس��ية أن 

يوصلها بوجه عبوس، وحاجبني مقطبني، ولو كانت كلامت الرسالة من أرق قصائد الغزل؟!

الجواب بالتأكيد: ال!

إذن هذه هي لغة الجسد.

وم��ن النصائح التي توجه يف اس��تخدام لغة الجس��د يف اإلع��الم وعند مواجهة الجمه��ور، الدعوة عىل 

اس��تخدام األذرع املفتوحة، وه��ي أن تكون الكفني والذراعني باتجاه الس��امء جزئياً، ما يعرب عن االنفتاح 

عىل اآلخر، واالس��تعداد اإليجايب للتواصل مع املتلقي واإلقبال عليه، بدالً من رس��الة الصد التي ميكن أن 

تؤديها األذرع املقفلة.

مثة خطأ نقع فيه كثرياً من دون أن نعلم، وميكن أن يدمر الرسالة اإليجابية التي نريد أن نوصلها لآلخر 

سواء أكان فرداً أم جمهوراً، وهي استخدام إصبع السبابة عند الحديث اإليجايب، أو حتى العادي. 

إن اس��تخدام الس��بابة ال ميكن أن يعرب إال عن لغة تهديد أو وعيد أو تحذير أو س��باب، ولذلك سّمت 

العرب األصبع التايل لإلبهام "بالسّبابة"؛ ألنها تستخدم عادة يف السب واإلقذاع.

إن أي صورة صامتة تظهر ش��خصني يش��ري أحدهام بس��بابته لآلخر، ال ميكن أن تُقرأ إال عىل اعتبار أنه 

ِذره وينذره. يُقّرع اآلخر، أو يُحِّ

 فتصور كم التش��ويش الذي ميكن أن تس��ببه لرسالتك إذا اس��تخدمت السبابة وأنت ال تريد سباباً وال 

تقريعاً وال تحذيراً •

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com

يف خاطري شئ
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بيانات: ريادة وطنية يف تزويد املنتجات واخلدمات اجليومكانية
تسعى لإلرتقاء مبستوى إمكانياتها االإسرتاتيجية

تأسس��ت "بيان��ات للخدمات املس��احية"، وهي رشكة 

مملوكة بالكامل ل� "رشكة مبادلة للتنمية"، نتيجة تحويل 

املس��احة العس��كرية MSD التابعة للقوات املس��لحة 

لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة إىل رشكة خدمي��ة تجارية 

متخصصة يف مجال املس��احة والخدمات الجيومكانية. 

وتم تش��كيل املساحة العس��كرية يف العام 1974 وفقاً 

لرؤية واضحة تهدف إىل تزويد القوات املس��لحة بجهة 

متخصصة بخدمات املس��ح وانتاج الخرائط، ومنذ ذلك 

الح��ن، نجحت املس��احة العس��كرية يف تطوير كوادر 

برشية متميزة وخربات عالية املستوى متثل حالياً جزءاً 

ال يتجزأ م��ن القاعدة املتينة واإلرث الغني الذي بنيت 

عليه "بيانات".

ولتسليط الضوء عى اإلنجازات والخطط املستقبلية 

للرشك��ة، كان ملجلة "درع الوطن" مقابلة موس��عة مع 

الس��يد خال��د امللحي، مدي��ر العملي��ات التنفيذي يف 

"بيان��ات للخدم��ات املس��احية"، ش��اركنا خاللها رؤاه 

وتطلعاته للمرحلة املقبلة.

وأوضح امللحي بأن رشكة "بيانات" تسعى إىل تحقيق 

ه��دف رئييس متمث��ل يف االرتقاء مبس��توى اإلمكانات 

االس��راتيجية املتاح��ة يف دولة اإلم��ارات وتوفري أفضل 

املنتج��ات والخدم��ات الجيومكاني��ة ع��ى املس��توى 

الوطن��ي وفق أع��ى معايري الج��ودة والتميز لكل من 

القط��اع الحكومي ومجتمع األع��ال. وأكد امللحي بأّن 

"فريق عمل "بيانات"، من الخرباء واملختصن  يف مجال 

الخدمات الجيومكانية، يتمتع مبس��توى عاٍل من الخربة 

واملعرفة فيا يتعلق مبس��ح وجم��ع ومعالجة وتحليل 

ومتثيل املعلومات الجيومكانية وإنتاج الخرائط وتطوير 

تطبيق��ات نظم املعلوم��ات الجغرافية واالستش��ارات 

الجيومكانية".

وأش��ار امللحي إىل أّن فريق عم��ل "بيانات" يعتمد 

عى أحدث املع��دات والتقنيات املتطورة لضان توفري 

الخدمات واملعلوم��ات وفقاً ألح��دث املعايري العاملية 

وضم��ن وقت قيايس، وأض��اف: "ال تقت��رص إمكانيات 

الرشكة م��ن الخدمات عالية املس��توى ع��ى خدمات 

املعلومات الجيومكانية فحسب، بل تشمل أيضاً املسح 

الجوي والبحري والطبوغرايف".

وقال امللحي: "متكنت "بيانات" من ترس��يخ مكانتها 

كمزود رائد لخدمات املساحة والخدمات الجيومكانية 

يف دول��ة اإلمارات، وهو ما يدفعنا إىل مواصلة مس��رية 

التمي��ز والريادة عرب توس��يع نطاق خدماتنا لتش��مل 

كاف��ة الخدم��ات الجيومكاني��ة"، وأكد امللحي س��عي 

الرشكة إىل تعزي��ز دورها كرشيك اس��راتيجي موثوق 

للقطاعن الحكوم��ي والخاص الستكش��اف اإلمكانات 

احتياجات ومتطلبات قطاعي األعال والصناعة، مشرياً 

إىل أّن القطاعات األساس��ية التي تقوم الرشكة بخدمتها 

تتمث��ل بقطاعات األم��ن والدف��اع الوطن��ي )القطاع 

الحكومي املحيل واالتح��ادي( والبنية التحتية والتنمية 

والنق��ل والنف��ط والغ��از واملراف��ق والس��المة العامة 

والطوارئ والبيئة والعقارات والسياحة.

كا كشف امللحي عن مشاركة "بيانات" للمرة األوىل 

يف "مؤمتر إدارة الطوارئ واألزم��ات" الذي عقد مؤخراً 

يف أبوظبي، بصفة داعم وعارض. وقال:"شاركت الرشكة 

يف ه��ذا املؤمتر بصفة داعم وع��ارض رئييس للخدمات 

والحل��ول الجيومكانية بهدف ن��رش أهمية خدماتها يف 

مج��ال إدارة الطوارئ واألزم��ات، ولفت امللحي إىل أن 

الحدث شكل منصة مثالية لتسليط الضوء عى قدرات 

الرشك��ة يف مج��ال الخدم��ات الجيومكاني��ة املتكاملة 

الخاص��ة بتطبيقات املس��ح املي��داين والبحري والجوي 

وكذلك آليات األمن الوطني والدفاع.

واختت��م امللحي: "أتاح لنا املؤمتر فرصة التواصل عن 

قرب مع صناع القرار والعمالء والرشكاء االس��راتيجين، 

حيث قمنا مبناقش��ة املش��اريع االس��راتيجية وخططنا 

الرامية إىل تحس��ن إمكانياتنا يف مج��ال إدارة األزمات 

عى املس��توين املحيل واإلقليمي وقدرتنا االس��تثنائية 

وجاهزيتنا لدعم املؤسسات الحكومية يف كافة املجاالت 

إىل جانب عدد من الهيئات الحكومية األخرى املختصة 

يف هذا املجال، واس��تطعنا خالل هذا الحدث أن نقدم 

رشكتنا بنجاح كمزود رائد لخدمات املساحة واملعلومات 

الجيومكانية املس��تخدمة يف مجال األمن الوطني، كا 

قمنا بعرض أحدث خدمات املس��احة وأنشطتها وأثبتنا 

قدرة هذه الخدمات من خالل استخدام تقنيات املسح 

بالليزر وتصميم ومحاكاة الناذج ثالثية األبعاد" •

 السيد خالد امللحي مدير العمليات التنفيذي يف 
"بيانات للخدمات املساحية"

تهدف بيانات إىل تزويد 
القوات بخدمات 

املسح وإنتاج 
اخلرائط

الواعدة املتاحة داخل وخارج اإلمارات، مشرياً إىل تبني 

اس��راتيجية ش��املة تتمحور حول محاور عدة أبرزها 

دف��ع عجلة النمو يف اإلمارات من خالل متكن الرشكات 

من اتخاذ القرارات املناس��بة استناداً إىل حلول مبتكرة 

مطورة خصيصاً من قبل أبرز خرباء "بيانات" مع الركيز 

بصورة رئيسية عى دقة وجودة البيانات.

وأف��اد الس��يد خالد ب��أّن نجاح "بيان��ات" يعود إىل 

التزامه��ا الت��ام بقيمه��ا الجوهرية القامئة ع��ى الثقة 

والش��فافية والتميز وخدمة العمالء وجودة الخدمات 

والتنمية البرشي��ة، مؤكداً بأّن "اإلنج��ازات الحيوية مل 

تك��ن لتتحقق لوال العمل الجاد والتزام موظفي الرشكة 

وحرصهم الكامل عى تجسيد رؤية وتوجيهات القيادة 

الرشيدة يف دولة اإلمارات".

واس��تناداً إىل س��نوات طويلة من الخربة الواس��عة 

املمت��دة عى مدى ثالث��ة عقود من العم��ل يف مجال 

املس��احة واملعلومات الجيومكاني��ة يف دولة اإلمارات، 

توف��ر "بيانات" منصة موحدة لتلبية احتياجات العمالء 

وتوفري الخدمات الجيومكانية املتكاملة، وتتمتع الرشكة 

بق��درة عالية عى توف��ري خدمات عاملية املس��توى يف 

مجال املس��ح الطبوغرايف والجيوديسيا واملسح الجوي 

ومعالجة الصور الجوية الرقمية واملسح البحري وإدارة 

املعلوم��ات املكانية ورس��م الخرائط ومتثي��ل البيانات 

الجغرافية والطباعة.

وقال امللحي بأن خربة "بيانات" الواسعة يف مختلف 

أنح��اء دولة اإلمارات مكنتها من اإلطالع عن كثب عى 
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ه��ل باإلمكان إطالع قراء املجلة عن مرحلة إنش��اء 

وتأسيس جمعية العسكريني املتقاعدين، واألسباب 

التي دعت إىل إنشائها؟

ونح��ن نعيش فرحة االحتفال بالي��وم الوطني األربعني 

لدولة اإلم��ارات العربية املتح��دة، واالحتفال بالذكرى 

السادس��ة والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة، وباس��م 

مجل��س إدارة وأعضاء جمعية العس��كريني املتقاعدين 

يس��عدين أن أرفع أس��مى آيات التهاين والتربيكات إىل 

مقام س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

"حفظه الله"، وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

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

ال��وزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، وإىل أصحاب الس��مو 

الش��يوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات، 

وإىل الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

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

ك��ا أهن��ئ أبناء ه��ذا الوط��ن واملقيمني ع��ىل أرضه 

داعي��اً الله س��بحانه وتعاىل أن يعيد هاتني املناس��بتني 

الغاليت��ني ودولة اإلمارات العربية املتحدة تتقدم مبزيد 

م��ن الخطى الواثقة ع��ىل طريق التنمي��ة واإلنجازات 

واالزدهار، وتنعم مبزيد من االستقرار والتميّز الحضاري 

والرفاهية.

ونحن نعيش كل ذلك مل ولن ننىس أولئك املؤسسني 

الذين حملوا ع��ىل عاتقهم عبء ومهمة وضع اللبنات 

األوىل لبن��اء هذا الوطن ويف مقدمتهم املغفور له بإذن 

الله تعاىل الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع 

بفك��ره الثاق��ب ورؤيته الس��ديدة والبعي��دة القواعد 

واألس��س القوية له��ذه الدول��ة، ثم تاب��ع بناءها لبنة 

فوق األخرى حتى غدت دولًة عرصيّة ورصحاً ش��امخاً 

يش��ار إليها بالبنان، وتعترب مثالً ورمزاً للوحدة والتقدم 

والتنمية املستدامة.

إن جمعية العس��كريني املتقاعدين والتي تأسس��ت 

مبباركة ودع��م من املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، ومبتابعة واهتام سامي من 

س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

يف مقابلة مع مجلة "درع 

الوطن" أوضح اللواء الركن )م( 

مبارك سامل عويضه الخيييل 

رئيس مجلس إدارة جمعية 

العسكريني املتقاعدين أهداف 

الجمعية وماهية الخدمات التي 

تقدمها للمتقاعدين العسكريني 

وللمجتمع، باإلضافة إىل بعض 

الخطط املستقبلية التي تسعى 

الجمعية إىل تنفيذها، ويف ما ييل 

بعض املقتطفات من تلك املقابلة 

التي غطت موضوعات كثرية 

ومتنوعة:

حوار: أحمد الكعبي
تصوير: عبدالرحمن بن عباد
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[ لقاء رئيس أركان القوات األسرتالية مع مجلة درع الوطن ]
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رئي��س الدولة "حفظ��ه الله" ومبس��اندة ورعاية كرمية 

من س��يدي الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي�د 

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

املس��لحة، تعترب إحدى املكرمات والتي وضعت لخدمة 

وتلبية حاجة العس��كريني املتقاعدي��ن كرابط يجمعهم 

ويلم شملهم يف إطار� اجتاعي � ثقايف، يؤكد انتاءهم 

لوطنهم، ووالءهم لقيادتهم الحكيمة، ويعملون كرديف 

داعم للق��وات املس��لحة واضعني أرواحه��م وخرباتهم 

يف خدم��ة الوط��ن وال��ذود ع��ن مكتس��باته وحدوده 

واستقراره، وتعمل عىل خدمة املتقاعدين، ولهذه الغاية 

تداع��ت مجموعة خرية منهم وعق��دت اجتاعاً برزت 

منه لجنة تأسيس��ية وضعت النظام األس��ايس للجمعية 

التي تأسست يف أكتوبر عام 2002.

م��ا هي أه��داف الجمعية التي ح��ددت يف مرحلة 

التأسيس، وهل تطورت يف السنوات الالحقة؟

ته��دف الجمعي��ة بصف��ة عام��ة إىل رعاي��ة املواطنني 

العسكريني املتقاعدين من جميع الرتب ممن خدموا يف 

وزاريت الدفاع والداخلية والقوات املس��لحة وجهاز أمن 

الدول��ة وإدارات الرشطة املحلية وأحيل��وا إىل التقاعد، 

باإلضافة إىل أرس الشهداء، ولهذه الغاية تسعى الجمعية 

إىل النه��وض باملس��توى الثق��ايف، االجتاع��ي، الصحي 

واالقتص��ادي، وتنمي���ة اإلحس��اس باالنت��اء الوطني، 

والعمل ع��ىل تنمي��ة روح الفريق املفع��م بالتعاطف 

والتكاف��ل والتالحم في��ا بينهم خاص��ة، وبينهم وبني 

الرشائ��ح االجتاعية األخرى بصفة عامة، وتش��جيعهم 

ع��ىل اس��تثار قدراته��م وخرباتهم التخصصي��ة الفنية 

��بوها خ��الل خدمته��م الطويلة،  والعملي��ة التي اكتسَّ

وتوظيفها لصالحهم ولصالح مش��اريع التنمية الشاملة، 

ورفد سوق العمل يف القطاعني العام والخاص بالعنارص 

البرشي��ة ذات الكف��اءة، ع��رب برام��ج إع��ادة التأهيل 

واكتس��اب مهارات التقنية الحديث��ة ومتابعة تطويرها، 

واالعتاد عىل الذات يف حل املش��كالت، ويف إطار القيّم 

والقوانني املرعيّة.

وتجري الجمعية الدراسات والبحوث التي تهدف إىل 

تعميق الوعي يف مجاالت املتقاعدين عموماً، وقضاياهم 

ومش��كالتهم، وتقدم املشورة يف هذه املجاالت للجهات 

املعني��ة، وتعمل عىل إب��راز الوجه الحضاري اإلنس��اين 

للدولة يف مجاالت رعاية العسكريني املتقاعدين وغريهم 

من الرشائح االجتاعية.

هل يوجد فروع للجمعية يف الدولة؟

حرص��اً م��ن الجمعية عل��ى تس��هيل وتقدي��م أفضل 

الخدم��ات للمتقاعدين وكذلك س��رعة التواصل معهم 

ولتمكينه��م من إنج��از معامالتهم م��ع الجمعية بكل 

يُس��ر وس��هولة ، قامت � وباإلضافة إلى المقر الرئيسي 

في مدينة أبوظبي � بفتح خمس��ة فروع لها في المدن 

الرئيس��ية للدولة وه��ي دبي والش��ارقة ورأس الخيمة 

والفجيرة والعين، وتخدم هذه الفروع المتقاعدين في 

جميع المناطق التي تقع ضمن مسؤوليتها.

ما هي املنظامت اإلقليمية والدولية التي انضمت أو 

تتعاون معها الجم��عية لتحقيق أهدافها؟

الجمعي��ة عضو كام��ل العضوية في "االتح��اد العربي 

للمحاربي��ن القدماء وضحايا الح��رب" منذ العام 2005 

وهي إح��دى منظمات جامعة ال��دول العربية ومقرها 

تعمل اجلمعية 
على إبراز الوجه 

احلضاري اإلنساين 
للدولة يف جماالت 

رعاية العسكريني 
املتقاعدين

اللواء الركن )م( الخيييل مع مجلة درع الوطن

تضم اجلمعية 
حتى تاريخه حوايل 

)15000( عضوًا 
من رتبة )فريق( إىل 

)جندي / شرطي(
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ف��ي مدينة القاهرة، كما أنها عض�و مراقب في "االتحاد 

الدول��ي للمحاربي��ن القدم��اء"، وكان��ت الجمعية قد 

اس��تضافت أعمال ال��دورة رق��م )22( لمجلس اإلتحاد 

العرب��ي للمحاربي��ن القدم��اء وضحايا الح��رب والتي 

عق��دت في أبوظبي خ��الل الفترة م��ن 10 ولغاية 14 

أكتوبر 2010.

ما هي أش��كال الدع��م الذي تتلق��اه الجمعية من 

الجهات والشخصيات الرسمية يف الدولة؟

نحن نس��عى بقوة ألن تعتمد الجمعية عىل نفس��ها يف 

تنفيذ أهدافها وخططه��ا وإقامة مرشوعاتها التي تعود 

عليها بعائد مايل تس��تطيع من خالله مساعدة األعضاء 

س��واًء م��ن أرس الش��هداء أو ذوي االحتياجات الخاصة 

أو مح��دودي الدخ��ل، أو األرس كبرية الع��دد، وتتنوع 

املس��اعدات بني النقدية والعينية، وتوفري فرص للعمل، 

وتعت��رب )املديوني��ة( من أهم املش��كالت الت��ي تواجه 

رشيح��ة م��ن املتقاعدين، ك��ا تعترب من أه��م عوامل 

اضطراب الوضعية االقتصادية واالجتاعية للمتقاعدين، 

والجمعية غنية بأعضائه��ا املتخصصني واملؤهلني إدارياً 

وفنياً، ويحتاج بعضهم إلعادة تأهيل للعمل يف املجاالت 

املدني��ة، وميكن أن يلعبوا دوراً بارزاً يف عمليات التنمية 

الش��املة والتوط��ني، وتلبي��ة احتياجات س��وق العمل 

ول��و جزئي��اً، وإىل أن يتم التغلب عىل بع��ض العراقيل 

التنظيمي��ة واإلجرائي��ة، الت��ي تتيح للجمعي��ة امتالك 

وإدارة مرشوعاتها الخاصة، فإن الجمعية مازالت تتلقى 

مكرمات ومساعدات من أصحاب السمو أعضاء املجلس 

األع��ىل لإلتحاد، حي��ث تم منح قط��ع أراٍض تجارية يف 

كل م��ن رأس الخيمة والفجرية، وقبل ذلك كان س��يدي 

الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

قد تك��رًم مبنح أرضني يف مدين��ة أبوظبي ومدينة العني 

للجمعية، ه��ذا باإلضافة إىل الدعم واملس��اعدات التي 

تتلقاها الجمعية من املؤسس��ات الرس��مية والخريية يف 

الدولة مثل هيئة الهالل األحمر لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة ومؤسس��ة زايد بن س��لطان آل نهيان لألعال 

الخريية واإلنسانية ومؤسس��ة خليفة بن زايد آل نهيان 

لألعال اإلنس��انية وصندوق الزكاة وجمعية بيت الخري 

يف ديب، والذي��ن نتوجه إليهم جميع��اً بخالص االمتنان 

والعرفان والش��كر الجزيل ملا أغدقوه علينا من كرمهم 

وجودهم.

م��ا هي اإلجراءات والخطوات الفعلية التي اتخذتها 

الجمعية لتحقيق أهدافه��ا؟ وخصوصاً ذات العالقة 

باألعضاء؟

منذ إنش��ائها بدأت الجمعية خط��وات حثيثة لتحقيق 

أهدافها، وتم اعتاد إس��راتيجية وخطط تشمل تنفيذ 

عدد من األنش��طة الثقافي��ة واالجتاعي��ة واإلعالمية، 

الهادفة إىل رفع املس��توى الثقايف ونرشه، وزيادة الوعي 

اإلجتاعي والص�حي واالقتصادي، وتنمية حس االنتاء 

الوطن��ي، وتعّزز الراب��ط االجتاعي، وتس��اهم يف مد 

جس��ور التواصل بني الجمعية وأعضائها بش��كل خاص 

وب��ني الجمعية ومجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بشكل عام، ومبا يعكس اهتام ورعاية الدولة برشيحة 

العسكريني املتقاعدين.

وخدم��ًة ألعضائها قامت الجمعي��ة بتنفيذ عدٍد من 

األنشطة واإلجراءات، ففي العام 2008 وقعت الجمعية 

مذك��رة تفاهم مع )صن��دوق الزكاة( يق��دم الصندوق 

مبوجبها مبلغ س��تة ماليني درهم ملائتني وخمسني أرسة 

من أرس األعضاء وبخاصة أرس الشهداء واملتوفني وذوي 

االحتياج��ات الخاص��ة، وصوالً لتوفري حي��اة كرمية لهم 

ورفع املعاناة عن كاهلهم.

ك��ا وقعت الجمعي��ة اتفاقية رشاكة مع )مؤسس��ة 

خليفة بن زايد آل نهي��ان الخريية(، ومبوجب االتفاقية 

تقوم املؤسس��ة بتقديم دعٍم مادي ملساعدة أرس أعضاء 

الجمعي��ة التي فق��دت عائلها، والتي تض��م أفراداً من 

ذوي االحتياجات الخاصة، وأرس الش��هداء العسكريني، 

واملتقاعدي��ن م��ن ذوي الدخل املح��دود، باإلضافة إىل 

مس��اهمة ودعم املؤسس��ة للجمعي��ة يف تقديم )املري 

الرمضاين( لتلك األرس وال��ذي بدأت الجمعي��ة بتقدميه 

منذ الع��ام 2004 ولغاية الع��ام 2011، حيث بلغ عدد 

األرس التي تم الرصف لها )7483( أرسة، وبواقع )1000( 

دره��م لكل أرسة، ومببلغ إجايل وق��دره )7.483.000( 

درهم.

وتبنت الجمعية إنشاء مرشوع "األرس املنتجة" والذي 

يه��دف إىل دعم األرس التي تحتاج إىل مس��اندة مادية، 

أو الت��ي لديه��ا الرغبة يف تحس��ني أوضاعها املعيش��ية 

واالقتصادي��ة، وذل��ك ع��رب تش��جيعها عىل املس��اهمة 

الفعلي��ة يف عملية اإلنتاج يف املج��االت واملهن والحرف 

الت��ي تجيدها أو لديها الرغبة يف مارس��تها والقيام بها 

وميكن تسويقها.

ويستهدف املرشوع جميع أرس املتقاعدين، وبصورة 

أخص أرس فاقدي املعيل كاألرامل، واملطلقات، والفتيات 

غ��ري املتزوجات وأرس ذوي االحتياجات الخاصة، ومكان 

عم��ل األرسة ه��و س��كنها، وه��ي التي تح��دد الوقت 

الذي تعم��ل فيه، وهي التي تحدد كمي��ة اإلنتاج التي 

ستحققها، وبالتايل العائد املادي الذي تطمح إىل بلوغه، 

ومرشوع "األرس املنتجة" هو مرشوع تنموي، تعتمد فيه 

األرسة عىل نفسها يف س��د احتياجاتها، وتحسني وضعها 

االقتصادي، مستندة إىل جهدها وعملها ومثابرتها.

وفي س��عيها لخدمة األعضاء وتخفي��ف األعباء المادية 

عن كواهلهم خاطبت الجمعية عدداً من المؤسس��ات 

والش��ركات الخاصة مثل )مراكز التسوق / الجمعيات / 

الفنادق / الوكاالت والشركات التجارية / إلخ...( بهدف 

االس��تفادة من االمتي��ازات والتس��هيالت والخصومات 

والتخفيض��ات الت��ي تقدمها تلك المؤسس��ات لما فيه 

مصلح��ة األعض��اء، ولق��د اس��تجاب عدد منه��ا وجاٍر 

المتابعة مع األخرى.

كم ع��دد أعضاء الجمعية، وما ه��ي طرق التواصل 

التي أقرتها الجمعية للتواصل معهم؟

بدايًة ولإلجابة عىل الس��ؤال أود أن أوضح بأنه وحسب 

النظام األس��ايس للجمعي��ة فإنه يح��ق لجميع الضباط 

واألفراد املواطن��ني املتقاعدين الذي��ن خدموا يف وزارة 

الدف��اع وزارة الداخلية والقوات املس��لحة وجهاز أمن 

الدولة وإدارات الرشطة املحلية يف إمارات الدولة وأرس 

الشهداء االنتساب كأعضاًء عاملني يف الجمعي�ة.

وتض��م الجمعية حتى تاريخه حوال��ي )15000( عضواً 

م��ن رتبة )فريق( إلى )جندي / ش��رطي( موزعين على 

جميع المناطق الجغرافية للدولة.

وكما أس��لفت س��ابقاَ فإنه وبهدف التواصل معهم فقد 

افتتحت الجمعية فروعاً لها في المدن الرئيسية للدولة، 

وتح��رص الجمعية على التواصل المباش��ر مع األعضاء 

م��ن خالل تلك الفروع، ولمزيد م��ن التفاعل والتواصل 

تس��تخدم الجمعية أحدث طرق التواصل عبر رس��ائل 

SMS، وف��ي خالل األيام القادمة س��وف يتم تدش��ين 

موق��ع الجمعية على الش��بكة االلكترونية تحت اس��م 

 ،)www.rmpa.ae  جمعية العس��كريين المتقاعدين(

والذي سيش��تمل على العديد م��ن الخدمات واألخبار 

ذات العالقة بالجمعية واألعضاء.

ما هي الخطط املستقبلية للجمعية؟

لدعم مس��اعي الجمعية الهادف��ة إىل تقديم املزيد من 

الخدم��ات والفوائ��د املادي��ة ألعضائها، نح��ن يف طور 

االنتهاء من التنس��يق مع الجهات الرسمية ذات العالقة 

بالجمعي��ة  متهيداً لقيام ومارس��ة الجمعية لعدد من 

األنشطة االقتصادية واالستثارية والخدمية والتعاونية 

والتي س��تعود بعدد م��ن املنافع املادي��ة وتوفر فرص 

عمل للمتقاعدين وتس��اهم يف دعم أوضاعهم املعيشية 

واالقتصادية واالجتاعية •

جمعية العسكريني املتقاعدين

يف يوم الثالثاء املواف��ق األول من أكتوبر 2002  
تم تأس��يس جمعية املتقاعدين طبق��اً للقانون 
االتحادي رقم )6( لس��نة 1974 م بشان تنظيم 
الجمعيات ذات النفع العام وتعديالته، وص��در 
القرار الوزاري رقم )841( بشأن إشهار "جمعية 
العس��كريني املتقاعدين"  بتاري��خ 2002/12/8 
وجاء يف املادة األوىل من القرار: "تشهر وتسجل 
جمعي��ة تحم��ل اس��م )جمعي��ة العس��كريني 
املتقاعدين( تحت الرقم )110( بسجالت الوزارة 
ويك��ون مقرها أبوظب��ي ودائرة نش��اطها دولة 

اإلم�ارات العربية املتحدة.
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شهدت منطقة الخليج العريب 

خالل الثامنينات رصاعاً مريراً 

كانت أطرافه قوى محلية 

وأطرافاً دولية أخرى، وقد متثل 

الرصاع املحيل يف الحرب العراقية 

اإليرانية التي طويت صفحاتها 

يف أغسطس من عام 1988 

أما الرصاع الدويل فقد متثل يف 

تواجد مكثف للقوى العظمى 

يف املنطقة وعىل رأسها الواليات 

املتحدة وحلفاؤها الغربيون، 

والوجود البحري السوفييتي 

»سابقاً« يف املنطقة أو بالقرب 

منها

إعداد:
 د. صالح املعايطة

باحث وحملل يف القضايا 
اإلقليمية
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 يكتس��ب الخليج العريب وممره الحيوي الهام »مضيق 

هرم��ز« اهتامماً كبرياً م��ن قبل العامل ب��أرسه وتركزت 

األنظ��ار ح��ول م��ا يجري في��ه ومن حول��ه، خاصة يف 

ظ��ل انطالق صيحات التهدي��د بإغالقه يف وجه املالحة 

البحري��ة، أو يف ظل تزايد مخاط��ر األلغام التي زرعت 

س��ابقاً يف املمرات املالحية الدولية وخاصة يف مسارات 

ناق��الت النفط املتجهة م��ن وإىل املنطقة، يف ظل هذا 

الجو الذي ساده التوتر والقلق قدمياً وحديثاً، ويف ملف 

هذا العدد نسلط الضوء عىل:

- التعري��ف بمضيق هرمز، خاص��ة في ظل تعاظم 

أهميته العالمية اقتصادياً وسياسياً واستراتجياً.

- التأكي��د، على أهمية مضي��ق هرمز لدول مجلس 

التع��اون الخليج��ي، خاصة وأن المضي��ق يعتبر معبراً 

وحيداً لصادرات وواردات معظم دول مجلس التعاون.

- تقديم رؤية حول مس��تقبل األم��ن والصراع حول 

المضيق مع تبيان اإلس��تراتيجية الت��ي يجب أن تتبعها 

دول المنطقة في ظل تداعيات الملف النووي اإليراني.

- تبيان حقيقة الصراع الدولي الذي تمر به المنطقة 

وأه��داف وسياس��ات ال��دول العظمى م��ن تواجدها 

المكث��ف في منطق��ة الخليج العرب��ي ومضيق هرمز 

بالذات، بعد أن تبي��ن أن الجغرافيا الجديدة للنزاعات 

ه��ي الم��وارد والممرات الدولية أي ما يس��مى )حرب 

الموارد(.

مضيق هرمز
قبل الحديث ع��ن املوقع الجغرايف ملضي��ق هرمز البد 

م��ن التعرف عىل تلك الجزيرة املطلة عليه والتي ارتبط 

اس��م املضيق بها، فقد كان اسم هرمز كام يشري لورمير 

يطلق يف الس��ابق عىل مدين��ة يف الرب اإليراين رمبا كانت 

بالق��رب من خور مينات، وتق��ع الجزيرة التي كانت يف 

األصل موقع��اً ملدينة هرمز القدمية ع��ىل بعد 11 ميالً 

جنوب رشق مدينة بن��در عباس، و4 أميال إىل الجنوب 

من الرب اإليراين، وتبعد عن خورفكان حوايل 19 ميالً إىل 

الرشق من الجزيرة التي بناها اردشري أحد ملوك الفرس 

الساسانيني ومع أن أهايل هذه املدينة قد هجروها عام 

1315 ميالدي��ة فإن حاكمها جريون أو زورون نقل مقره 

إىل الجزي��رة املقابلة لها والتي أصبح اس��مها منذ القرن 

التاس��ع امليالدي آورم��ر )هرمز( وتعزى أس��باب نقل 

الجزي��رة إىل عوامل دفاعية، وقد حك��م العرب املدينة 

هرمز منذ عام 1262 م، ومل تكتس��ب الجزيرة أهميتها 

يف العرص الحديث فقط، بل إن أهميتها التجارية ضاربة 

يف التاريخ، فقد كانت مدينة تعترب من أغنى مدن العامل، 

حيث عرفت بحياة الرتف التي عاشها سكانها، وكان يباع 

يف أسواقها الحرير النفيس والجواهر والآللئ والكهرمان 

واملالبس املوش��اة بالذهب والفضة، مثلام عرفت املدن 

gettyimages :خريطة مضيق هرمز - املصدر
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مضيق هرمز 
معرب هام 

لصادرات وواردات 
معظم دول 

جملس التعاون

القدمية يف الخليج.

جاء اهتم��ام العال��م وتركيز أنظ��اره، خاصة القوى 

الكبرى حول م��ا يجري حول هذا المم��ر من أحداث، 

خاص��ة بب��ؤر النزاع والتوت��ر التي تُخي��م بظاللها على 

المنطق��ة من جراء تصاع��د حدة النزاع »س��ابقاً« بين 

العراق وإي��ران والتي أدت إلى أض��رار بالغة وخطيرة 

بالنس��بة للمالحة عبر المضيق سواء تمثل ذلك بضرب 

الناق��الت الت��ي  تعبر من وإل��ى الخلي��ج أو التفتيش 

المستمر للس��فن للتأكد من خلوها من حمل األسلحة 

للع��راق، كل ذلك أضف��ى على المضي��ق أهمية كبيرة 

تضاف إلى كونه المنفذ الوحيد الذي يطل على الخليج 

العربي بالنسبة للعديد من الدول، واليوم تعود األهمية 

م��ن جديد عندم��ا تم رب��ط أهمية المضي��ق بالنفط 

والعقوبات التي س��تفرض على إي��ران والتلويح بعمل 

عس��كري ضد المفاع��الت النووية اإليراني��ة بالتزامن 

مع تزايد عناصر عدم االس��تقرار ف��ي المنطقة في ظل 

تزاي��د الطلب على النفط ومش��تقاته وتقاطع المصالح 

واألهداف بين القوى العظمى.

املوقع الجغرايف
يربط مضيق هرمز الخليج العريب )وهو بحر شبه مغلق( 

بخليج ُعامن )وهو بحر مفتوح(، وكالهام يش��كل لساناً 

بحري��اً متصالً باملحيط الهندي، وينتهي س��احل املضيق 

الجنويب عند عامن بينام تطل إيران عىل ساحله الشاميل 

والشاميل الرشقي، ويحد املضيق من جهة الخليج العريب 

خط ميتد من رأس الش��يخ مسعود عىل الساحل الغريب 

من ش��به جزيرة مس��ندم باتجاه الش��امل حتى جزيرة 

ونجام جنوب الس��احل اإليراين وحده، ومن جهة خليج 

عامن خط ميتد من رأس دبا عىل الجانب الرشقي لشبه 

جزيرة مس��ندم حتى دماغة باكخ عىل الساحل اإليراين، 

ويبلغ ط��ول الخط املمتد م��ن رأس دماغة باكخ 52,5 

مي��الً بحرياً، وميث��ل الخط الحد الش��اميل لخليج عامن 

ومدخ��ل املضي��ق الجنويب املفت��وح عىل البح��ر، وهو 

أق��ى عرض ل��ه، ويضيق املضيق إىل ع��رض 20,5 ميالً 

بحرياً يف النهاية الش��املية الرشقي��ة ما بني جزيرة الرك 

يف الجان��ب اإلي��راين وقوين الكربى – )س��المة وبناتها( 

ع��ىل الجانب الُعامين، وهو أدىن اتس��اع له، ويبلغ طول 

املضيق عند خط الوس��ط 104 أميال بحرية، وتش��كل 

سلس��لة رؤوس الجب��ال ورأس مس��ندم معه��ا امتداداً 

لسلسلة جبال الحجر الرشقي حاجزاً ما بني خليج عامن 

رشق��اً والخليج العريب غرباً، وميت��د الخليج العريب الذي 

يقع املضيق عند مدخل��ه من جهة عامن، ليصل عرضه 

50 مي��الً من رأس مس��ندم حتى مدخل ش��ط العرب، 

أما ع��رض الخليج الع��ريب فيبلغ عند رأس��ه 140 ميالً، 

وعن��د مضيق هرمز يبلغ نحو خمس��ة أميال، أما أقى 

اتس��اع له فيبلغ نحو 200 ميل، ويبلغ طول الس��واحل 

التي تطل ع��ىل الخليج 2000 ميل ويرتاوح أقى عمق 

للخلي��ج ما بني 240 – 300 قدم، بينام يبلغ عمقه قرب 

جزيرة مس��ندم 48 قدماً،  ويّك��ون الخليج عميقاً قرب 

الجانب اإليراين عادة، ولكن بالنس��بة ملضيق هرمز فإن 

العم��ق يف الجانب العريب أكرث منه عن الجانب اإليراين، 

وهناك مجموعة كبرية من الجزر املنترشة حول املضيق 

ويف الخلي��ج الع��ريب والتي ب��رزت أهميتها السياس��ية 

واإلسرتاتيجية يف الس��ابق، وظهرت أهميتها االقتصادية 

يف الفرتة األخرية نتيجة ثورة النفط التي ش��هدتها بلدان 

الخليج العريب، وقد تضاربت دراس��ات الجغرافيني حول 

عدد هذه الجزر، منهم م��ن قال أن عددها دون ال�50 

جزيرة، ومنهم من قال أن عددها يصل إىل 100 جزيرة، 

فالدراس��ات عن هذه الجزر غ��ري دقيقة، وعند التقيص 

ملعرفة عدد الجزر ودراس��ة بعضها فقد تبني أن عددها 

قد يصل إىل 126 جزيرة.

ممر منطقة جزر طنب وفرور
يق��ع هذا املمر يف املنطقة الجنوبية للخليج العريب بعد 

الخروج م��ن مضيق هرمز، وتكرث الج��زر يف هذا املمر 

وأهمه��ا جزر طنب الك��ربى – والصغ��رى وأبو موىس، 

وي��رتاوح عمق املياه يف هذه املنطق��ة بني 180 – 300 

قدم تقريباً، وبس��بب كرثة الج��زر وكثافة املالحة تقرر 

رس��م خطني ملرور الس��فن يقع األول يف الرشق ويتجه 

خارج الخليج، أما املنطق��ة الثانية للمرور فهي منطقة 

رأس تنورة، وبالنس��بة لبقية مناط��ق الخليج العريب فال 

تخضع املالحة فيها ألي تحديدات دولية أو أيه اتفاقيات 

ثنائية أو متعددة األطراف من الدول الساحلية، لذا فإن 

تحديد املالحة خارج املناطق التي سبق ذكرها يقع عىل 

عاتق مالحي الس��فن أنفس��هم بالدرجة األوىل، وبإتباع 

االتجاه��ات الجانبية وبداللة الخرائط الربيطانية املثبتة 

عليه��ا األعامق يف الخلي��ج، وجدير بالذكر أن املالحة يف 

هذه املنطقة تسري يف البحر العايل بشكل عام.

األهمية العاملية
مثلام اكتس��ب مضيق هرمز أهمية كبرية خالل القرون 

املاضية ف��إن النفط واملوقع الجغرايف االس��رتاتيجي قد 

أضفى عليه أهمية أخرى فائقة، خاصة بالنسبة للواليات 

املتحدة األمريكية ولدول أوروبا الغربية واليابان، وحتى 

االتحاد الس��وفييتي والكتلة الرشقية )س��ابقاً(، املرتبطة 

معه يف الس��نوات املاضية عىل حد تعبري خرباء الطاقة، 

إن مضيق هرمز يعت��رب ممراً دولياً للنفط يربط منطقة 

متتلك أكرب إنتاج للنفط يف العامل باألسواق العاملية وأكرب 

احتياطي له بحيث أصبح املضي��ق منفذاً ملرور ناقالت 

النفط إىل سائر أرجاء املعمورة، لهذا فإن مصالح العديد 

م��ن دول العامل وعىل اختالف أحجامها وأوزانها الدولية 

ونظمها السياس��ية ومواقعه��ا الجغرافية ومس��توياتها 

االقتصادية، ترتبط بهذه النقطة اإلسرتاتيجية التي تربط 

الخليج الع��ريب باملحيط الهندي رغم التباين يف درجات 

املصالح املرتبطة بهذا املضيق، فهي توصف عموماً بأنها 

حيوية ومهمة، ويكفي اإلشارة إىل أنه يف عام 1978 شهد 

إغالق املضيق 
يأتي يف رأس 

قائمة اخملاوف 
املرتبطة بالطاقة 

العاملية
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املضيق مرور ثلثي احتياجات العامل من النفط، فاملكانة 

الت��ي متثله��ا املنطقة يف إنتاج النفط وال��ذي مير أغلبه 

عرب املضيق جعلت منه ممراً اسرتاتيجياً بكل املقاييس.

ولمضيق هرمز أهمي��ة اقتصادية للواليات المتحدة 

وأوروب��ا الغربي��ة، فم��ع حل��ول الثمانين��ات وجدْت 

الواليات المتحدة نفسها مازالت معتمدة بدرجة كبيرة 

عل��ى النفط المس��تورد خاصة نفط الخلي��ج العربي، 

واس��تمر ه��ذا الوضع من��ذ أكثر من 15 عام��اً، إال إنه 

ومنذ زمن قريب نس��بياً وعلى س��بيل المثال في عام 

1973 وقبل اندالع الحرب العربية اإلس��رائيلية الرابعة 

كان الشعب األمريكي قد استكان إلى تأكيدات وسائل 

اإلع��الم األمريكي��ة بأن الوالي��ات المتح��دة ال تعتمد 

على نف��ط المنطق��ة إال في حدود أقل م��ن 3 % من 

اس��تهالكها، وبالطبع فإن الحقيق��ة التي أبرزتها الحرب 

دل��ت على عدم مصداقية تل��ك المقولة حيث وصلت 

ال��واردات ف��ي ذلك الحي��ن إلى ما يق��ارب 10 % من 

اقتصاد الواليات المتح��دة، وتؤكد تلك الحقيقة مجلة 

فورتش��ون األمريكية ف��ي مقال لها ع��ام 1973 تحت 

عنوان »تهديد نقطة االختناق« Choke Point بقولها 

أن العواقب ستكون مخيفة بالنسبة إلى أوروبا واليابان 

والوالي��ات المتحدة األمريكية إذا ما انقطع تدفق نفط 

الش��رق األوس��ط خاصة النفط الس��عودي، فأكثر من 

نصف اس��تهالك أوروبا من الخام و85 % من اس��تهالك 

اليابان يأتي من الس��عودية وعمان واإلمارات العربية 

المتحدة وقط��ر وإيران والكويت والع��راق والبحرين 

ويش��كل النفط المس��تورد نس��بة 18 % م��ن واردات 

الواليات المتحدة األمريكي��ة، كذلك لم يخفي الرئيس 

األمريكي األسبق كارتر تلك األهمية بل وأكدها بقوله: 

»م��ع التزايد الس��ريع لواردات الوالي��ات المتحدة من 

النف��ط أصبحت للخليج أهمية حيوية بالنس��بة للبالد 

وأيض��اً بالنس��بة لحلفائها« وذهب الرئي��س األمريكي 

الس��ابق إلى أبعد من ذلك بالتهديد بمقاطعة البلدان 

الت��ي قد تلج��أ إلى فرض حظر عل��ى واردات الواليات 

المتح��دة من البت��رول بقول��ه: بأنه لو ق��در ألي بلد 

م��ن البلدان إعالن حظر البت��رول المتجه إلى الواليات 

المتحدة فإنني س��وف اعتبر ه��ذا الفعل بمثابة إعالن 

مضيق هرمز

أحد أهم املمرات املائية يف العامل وأكرثها حركة للسفن، 
يقع يف منطقة الخليج العريب فاصالً ما بني مياه الخليج 
الع��ريب م��ن جهة ومي��اه خلي��ج عامن وبح��ر العرب 
واملحي��ط الهندي من جهة أخرى، فه��و املنفذ البحري 
الوحيد للعراق والكوي��ت والبحرين وقطر. تطل عليه 
من الشامل إيران )محافظة بندر عباس( ومن الجنوب 
سلطنة عامن )محافظة مسندم( التي ترشف عىل حركة 
املالحة البحرية فيه باعتبار أن ممر الس��فن يأيت ضمن 

مياهها اإلقليمية.
يعت��ر املضي��ق يف نظر القانون الدويل ج��زءاً من أعايل 
البحار، ولكل الس��فن الحق والحري��ة يف املرور فيه ما 
دام ال يرض بس��المة الدول الس��احلية أو ميس نظامها 

أو أمنها.
يض��ّم املضيق عدداً م��ن الجزر الصغرة غ��ر املأهولة 
أكره��ا جزيرة قش��م اإليرانية وجزي��رة الراك وجزيرة 
هرمز، إضافًة إىل ج��زر اإلمارات )طنب الكرى وطنب 

الصغرى وأبو موىس(.
عرضه 50 كلم )34 كلم عند أضيق نقطة( وعمقه 60 م 
فقط، ويبلغ ع��رض ممّري الدخول والخروج فيه ميلني 
بحريّ��ني )أي 10,5 كل��م(. وتع��ره 30-20 ناقلة نفط 
يومياً مبعّدل ناقلة نفط كل 6 دقائق يف ساعات الذروة 
محّملة بنحو 40 % من النفط املنقول بحراً عىل مستوى 

العامل.

90 % من إجمايل 
نفط اخلليج مير 

من خالل مضيق 
هرمز

www.albawwaba.net :مدمرات بريطانية تجوب مضيق هرمز - املصدر
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حرب اقتصادية وسوف أتخذ اإلجراءات الالزمة وسوف 

أفعل كل ما من ش��أنه منع وصول أي ش��يء إلى ذلك 

البلد المعل��ن للحظر على ما يصل إلي��ه من الواليات 

المتحدة: »ال أسلحة، وال قطع غيار وال أجهزة للتنقيب 

عن البترول وال أنابيب لخطوطه وال شيء مطلقاً«.

سيناريوهات إغالق املضيق
إن إغ��الق مضيق هرمز ي��أيت يف رأس قامئ��ة املخاوف 

املرتبط��ة بالطاقة العاملية، إذ أن م��ا يقارب 90 % من 

إجاميل نف��ط الخليج يغادر املنطق��ة يف ناقالت يتعني 

عليه��ا أن متر خ��الل هذا املم��ر املايئ الضي��ق مقابل 

الس��واحل اإليرانية، وس��وف يؤدي إغالقه فرتة طويلة 

إىل حرمان الس��وق من 25 % م��ن النفط العاملي ومن 

السيناريوهات املحتملة لإلغالق:

- س��يناريو األلغام: يقول البعض بأن إمكانية إغالق 

مضي��ق هرمز ع��ن طري��ق األلغام ممك��ن ألن عرض 

المضي��ق ال يتجاوز 45 كلم، وعمقه ال يتجاوز 60 متراً، 

ويصعب إغالقه بواس��طة إغراق باخ��رة أو ناقلة نظراً 

ألن��ه بهذه الطريقة يمكن فت��ح المضيق بتفجير هذه 

الناقالت إلى أجزاء صغيرة مما يسهل نقل هذه األجزاء 

إلى خارج المضيق باعتبار تلك المنطقة منطقة تيارات 

مائية، كما أن عملية التلغيم س��تزيد من رسوم التأمين 

على الس��فن القادمة إل��ى دول المنطقة مما يزيد من 

احتماالت التدخل العس��كري، وهذا السيناريو في ظل 

التفوق العس��كري الغربي لي��س وارداً من قبل إيران، 

وكما يطرح البعض تصورات قد ال تكون قابلة للتطبيق 

وذلك بردم المضيق وطمره ألنه ممر ضيق حتى تنتهي 

أهميته لألبد.

- سيناريو إغراق السفن في مداخل المضيق: بعض 

التحليالت والدراسات التي أشارت وبعد اندالع الحرب 

العراقية اإليرانية تش��ير بأنه يمكن إغالق مضيق هرمز 

بإغراق س��فينة أو عدة س��فن وال يعتقد ه��ذا الخيار 

وارداً، إذا عرفن��ا أن ع��رض المضيق م��ن ُعمان باتجاه 

إي��ران عند أقرب نقطة يبل��غ 40 كلم، كما أن هناك 3 

مس��ارات للس��فن الداخلة للخليج من المضيق إضافة 

إل��ى ذلك فإن ع��رض المضيق سيس��اعد على إمكانية 

التفاف الس��فن حول أي عائق بالمضيق حتى لو كانت 

3 ناق��الت على أقل تقدير، لذا فإن أي تصعيد من هذا 

الن��وع يمكن ردعه قبل وقوعه خاصة في ظل التواجد 

األمريكي واألوروبي المكثف والقريب إلى حد ما على 

مدخ��ل المضيق، إضافة إلى وجود ع��دد من القواعد 

العس��كرية األمريكية في كل من العراق، قطر، أمريكا، 

تركيا، أفغانستان، والبحرين.

- س��يناريو الهجمات األرضية: بعد استبعاد إمكانية 

إغ��الق المضيق بواس��طة إغ��راق س��فينة أو حتى 10 

س��فن، إضافة إلى اس��تبعاد س��يناريو التلغيم، كذلك 

التهديد من قبل القوات الجوية والبحرية اإليرانية أيضاً 

مستبعد بسبب تفوق س��الح الجو والبحرية األمريكية 

المتواجدة بالمنطقة، واألعمال الممكنة والتي س��تؤثر 

هي الهجمات األرضية الموجهة من األراضي اإليرانية، 

وه��ذه األعم��ال يمكن أن تش��ل حرك��ة المالحة في 

المضي��ق، إضافة إلى إمكاني��ة أن تحرك إيران خالياها 

وأذرعها العسكرية النائمة في المنطقة لخلط األوراق 

في المنطقة، وهو ما تهدد به حالياً إذا قامت إسرائيل 

أو أمريكا بتوجيه ضربه عس��كرية للمفاعالت النووية 

اإليرانية.

- س��يناريو الصراعات الداخلية: أن هذا الس��يناريو 

هو ما تخشاه اإلدارة األمريكية وحلفاؤها الغربيون فإن 

حصلت صراعات داخلية في إيران وحرب عقائدية على 

الس��لطة فإن هذا قد يحرك األقليات االثنية والطائفية 

وااليدولوجية في المنطقة وقد يتوقف إنتاج النفط.

التحليل واالستنتاجات
متتلك إيران قدرات بحرية جي��دة وخربات تراكمية يف 

زراعه األلغام وميكن إليران أن تس��تفيد من املنش��آت 

واإلمكانات العس��كرية املوج��ودة لديها ومن جغرافية 

املضيق يف الس��عي لوق��ف تدفق النف��ط. ويعتقد أن 

اإليرانيون س��يحاولون أن يفعلوا باألمريكيني يف املضيق 

مثل ما فعله األتراك واألمل��ان بالربيطانيني يف الدردنيل 

عام 1915 بتلغيم املمر الضيق ومن ثم القيام مبهاجمة 

الذي��ن س��يحاولون إزال��ة األلغام من مواقع س��احلية 

محصن��ة، وقد تحاول إيران عىل وجه التحديد يف البدء 

لوضع حقول األلغام يف طرق املالحة وحولها يف املضيق. 

إضافة إىل استخدام صواريخ كروز املضادة للسفن ضد 

حرك��ة املالحة التجارية وأي س��فن مض��ادة لأللغام أو 

سفن حراسة.

بالمقابل يستطيع األمريكيون مواجهة هذه األعمال 

اإليرانية باس��تخدام خيارات كان البريطانيون يفتقرون 

إليها ف��ي مضيق الدردنيل وهي الدفاعات الس��طحية 

المتط��ورة، والق��درة الجوي��ة الهجومية ض��د النيران 

المعادي��ة عل��ى الس��واحل اإليرانية ويمك��ن لحملة 

جوي��ة مركزة أن تنفذ بالتعاون م��ع مجموعات قتالية 

من الس��طح لتدمير قدرات إيران الصاروخية المضادة 

للس��فن، وس��يكون هدف الواليات المتحدة هو إزالة 

األلغام وهي مهمة فنية بس��يطة قد تنجح فيها مؤقتاً. 

لكن الخ��وف الكبير هو من الرد االنتقامي اإليراني أي 

ما يسمى بالضربة الثانية.

إن طبيع��ة المضي��ق وعمق��ه المائ��ي ال يس��مح 

إليران باس��تخدام الغواصات في زراع��ة األلغام حيث 

عم��ق المياه ال يتجاوز 60 متراً بينما يتطلب تش��غيل 

الغواص��ات عمقاً يص��ل إلى 50 متراً عل��ى األقل األمر 

الذي يحد من اس��تخدام التكتي��كات مثل الغوص من 

أجل االختف��اء أو الحماية. أض��ف أن الملوحة العالية 

ف��ي مي��اه الخليج م��ع عوامل أخ��رى مث��ل التيارات 

المائي��ة والهوائية وارتفاع الحرارة ه��ذه العوامل كلها 

س��تؤثر على أجهزة الرادارات واالتصاالت المستخدمة 

ف��ي الغواصات اإليرانية وتجع��ل منها أهداف واضحة 

لألسلحة المضادة للغواصات.

تشير التقديرات أن إيران تمتلك أكثر من 2000 لغم، 

وبالمقايي��س التاريخية ال يعد ه��ذا العدد من األلغام 

مخزوناً ضخماً، فقد زرع البريطانيون واألمريكيون على 

س��بيل المثال أكثر من 70,000 لغم في محاولة إلغالق 

بحر الش��مال في وجه الغواصات األلمانية في الحرب 

العالمية األول��ى، وقامت الوالي��ات المتحدة واالتحاد 

الس��وفيتي )س��ابقاً( بتخزين مئات اآلالف من األلغام 

أثناء الحرب الباردة.

يمك��ن إلي��ران زرع أربع حقول ألغ��ام عند مدخل 

المضي��ق، وه��و الج��زء األضيق ش��رق جزيرتي طنب 

الكبرى وطنب الصغرى إلى الجنوب مباشرة من جزيرة 

الرك، إال أن الغواص��ات اإليرانية التي س��تقوم بزراعة 

األلغام يمكن كش��فها ثم يمك��ن أن تزرع 48 لغماً من 

طراز MDM-6 بمجموعة 192 لغماً ويتطلب ذلك في 

المحصلة زرع األلغام على ثماني دفعات، وهذا يعني 

أن العمل سيكون مكشوفاً ويحتاج إلى وقت، وبسبب 
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قل��ة عدد الغواصات اإليرانية فإن البحرية األمريكية قد 

تتدخل وتبطل عملية زراعة األلغام بعمليات عس��كرية 

مح��دودة، وهذا ما يقلق اإليرانيون ويجعلهم مترددون 

حول سيناريو زرع األلغام.

الس��ؤال الذي يطرح نفسه: هل بإمكان إيران إغالق 

مضي��ق هرمز؟ وما الذي يدفع إي��ران إلى اتخاذ إجراء 

مناق��ض لمصالحه��ا االقتصادي��ة؟ وهل تمتل��ك إيران 

اإلمكانيات العس��كرية الالزمة لشن حملة عسكرية في 

المضيق؟ وما الشكل الذي ستأخذه هذه الحملة؟ ولعل 

األسئلة األكثر أهمية هي:

- م��ا الذي يجب على القوات العس��كرية األمريكية 

والغربي��ة فعله للدف��اع عن المضيق ف��ي حال تدخل 

اإليرانيين هناك؟

- م��ا ه��ي التكالي��ف المحتملة للعمل العس��كري 

وخصوص��اً أن اإلدارة األمريكي��ة الزال��ت تعان��ي م��ن 

تداعيات الحرب على أفغانستان والعراق، كما أن البيئة 

الدولية غير مهيأة لحروب جديدة؟

- ما الفت��رة المتوقعة وما هي حصيلة هذه األعمال 

واالس��تفزازات والتحديات والمخ��اوف والتي قد تقود 

العالم إلى حرب هرمزية جديدة؟

- تأت��ي أهمية المضيق كونه المم��ر المائي الوحيد 

المؤدي إلى خارج الخليج، ويتعين على جميع الناقالت 

النفطي��ة المرور عب��ره لتحميل النف��ط أو تفريغه في 

الموان��ئ المطلة على س��احل الخلي��ج، والمعروف أن 

إيران تس��يطر على الساحل الش��مالي للمضيق، وبينما 

تسيطر س��لطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

على الس��احل الجنوبي منه، ويبلغ طول المضيق 180 

كل��م بينما عرضه ف��ي أضيق نقطة من��ه 45 كلم وهو 

يحوي مسارين تستخدمها السفن الضخمة ويبلغ عرض 

كل من المسارين 3,2 كلم بينهما منطقة فاصله بعرض 

4 كلم، ويمر المس��ار الش��مالي عل��ى بعد 10 كلم من 

الس��احل اإليراني. وهذه المعطي��ات هي التي أعطت 

للمضيق األهمية والحساس��ية، أما احتماالت المواجهة 

العس��كرية فل��ن تك��ون في الم��دى المنظ��ور وذلك 

لألسباب التالية:

- ق��رب موعد االنتخاب��ات الرئاس��ية األمريكية ألن 

اإلدارة األمريكية يهمها الشأن الداخلي في ظل تداعيات 

األزمة االقتصادية العالمية.

- تزايد عناصر عدم االس��تقرار في اإلقليم وتداعيات 

ثورات الربيع العربي.

- وصول عدد من اإلسالميين إلى البرلمانات والحكم 

في بعض دول اإلقليم المضطرب.

- البيئ��ة الدولية غير مهي��أة لحرب جديدة وال حتى 

الرأي العام واالتجاه العام مهيأ لحرب جديدة.

- األهم م��ن هذا كله أن إي��ران بموقعها الجغرافي 

وثرواتها الطبيعية تعتبر دولة مرغوبة اقتصادياً )بسبب 

احتياطيه��ا من النفط والغ��از( ولكنه��ا بالمقابل دولة 
سياسية مشاغبة.

دوافع العمل العسكري يف املضيق
اعرتفت إيران من��ذ زمن أن قيامها بإغالق مضيق هرمز 

س��تكون كمن يجدع أنفه، نكاية بوجهه، أي أنها سترض 

بنفس��ها مبعاقبة »الغري«، ولن يقترص األمر عىل إس��هام 

ذل��ك يف حرمان إيران من عائ��دات النفط الحيوية، بل 

س��يكون أيضاً مربراً للتدخل الدويل كام حصل يف الحرب 

العراقية اإليرانية )1980 – 1988(.

إن وق��وع حوادث كارثية بدرج��ة تكفي لدفع إيران 

إل��ى إغالق المضيق مثل: ش��ن هجوم ن��ووي تكتيكي 

على األراضي اإليرانية سيدمر أيضاً الكثير من القدرات 

العسكرية اإليرانية الالزمة للقيام بالحملة، وتدل معظم 

التحليالت والتس��ريبات اإلعالمية الحديث��ة أن هجوماً 

أمريكياً تقليدياً لو حدث على المنشآت النووية اإليرانية 

س��يتم تنفي��ذه بحيث يدمر اس��تباقاً أغل��ب األهداف 

الضرورية لقيام إيران بهجوم في المضيق، بتعرض إيران 

بعد ذلك لهجوم أمريكي- إسرائيلي محدود سوف يدمر 

الجزء األكبر م��ن برامجها النووية، دون المس بقدراتها 

العسكرية األخرى مما سيجعلها تسعى إلى االنتقام.

والواقع أن تقييم االس��تخبارات األمريكية عام 2010 

قد قلل من المخاوف اإلس��رائيلية م��ن البرامج النووية 
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اإليراني��ة، ب��ل لعله زاد م��ن احتماالت وق��وع هجوم 

إسرائيلي دون مشاركة أمريكية في هذه العملية.

إذا قام��ت أمريكا وإس��رائيل بمهاجم��ة إيران فمن 

المحتمل أن يتالشى ويتراجع ضبط النفس الذي تحلت 

به إيران س��ابقاً في مضيق هرم��ز، وعلى الرغم من أن 

المرش��د األعلى آية الله عل��ي خامئني قد أكد من عام 

2006 أن إي��ران لن تك��ون البادئة ف��ي الحرب، ولكن 

الي��وم يعود المرش��د األعلى ليقول ف��ي عام 2012  أن 

إيران س��تهاجم أية دولة تساعد إسرائيل أو أمريكا على 

ض��رب إيران، كم��ا أنه حذر من أن الوالي��ات المتحدة 

األمريكية إذا قامت بمعاقبة إيران أو مهاجمتها فعندئٍذ 

»فإن عمليات شحن النفط من المنطقة ستواجه خطراً 

حقيقياً«.

أهمية مضيق هرمز
مرة أخرى تعود منطق��ة الخليج وبخاصة مضيق هرمز 

املم��ر العاملي لصادرات النفط للواجه��ة الصدامية بني 

إي��ران وأمريكا وبقية الدول الغربي��ة، فإيران يبدو أنها 

تح��رق سياس��اتها وجيوش��ها يف حالة غام��رت بإغالق 

املمر الدويل، ويدرك العامل أنها لن تجرؤ ولن تس��تطيع 

ألنه��ا تدرك أن الواليات املتح��دة لوحدها تتفوق عليها 

يف الن��ريان وميزان القوى، فكيف ل��و أضيفت القدرات 

اإلرسائيلية وق��درات الدول الغربية إىل قدرات الواليات 

املتح��دة، ولكن إيران تح��اول تأجي��ل العقوبات التي 

س��تفرض عليها من خالل خل��ط األوراق ليصبح النفط 

وإيران محوران هامان يف أمن واستقرار منطقة الخليج، 

وأن وجوده��ام لن يعطي املنطقة حالة اس��تقرار دائم 

بل س��يجعلها تعيش فوق ب��ركان قد يثور مع أي حراك 

اس��تفزازي س��واء من الغرب ال��ذي يحت��اج إىل تأمني 

مصالح��ه وتأمني مس��تقبله من النف��ط، أو إيران التي 

تبحث عن موطئ قدم يف اللعبة الدولية.

وباعتبار مضيق هرمز ممراً دولياً فليس إليران الحق 

ف��ي اتخاذ ق��رار بإغالقه منفردة، بل هن��اك دول جوار 

ودول إقلي��م في الفض��اء الجيوسياس��ي والجيوغرافي 

المحيط بإي��ران والمنطقة ككل، وأهمية المضيق تأتي 

من خالل الحقائق والمعطيات التالية:

يبل��غ عرض المضيق 45 كلم، ويمر منه أكثر من 35 

ناقلة نفط عمالقة يومياً، أي أنه أشبه ما يكون بالقصبة 

الهوائي��ة للرئة لبعض الدول، وكما نعل��م إن دوالً مثل 

العراق والكويت والبحرين وقطر والس��احل الش��رقي 

من الس��عودية ليس لها منفذ بحري إلى خارج الخليج 

العربي، سوى هذا المضيق.

يم��ر من خالل المضيق ما يق��ارب 18 مليون برميل 

نف��ط يومياً، فالمضيق من دون ش��ك ه��و ممر حيوي 

ومه��م  للنفط المصدر من قب��ل جميع الدول المنتجة 

له، والمطلة على الخليج العربي حيث يمر من المضيق 

90 % من النفط الس��عودي، و98 % من النفط العراقي  

و100 % م��ن النفط الكويتي والقط��ري فهذه األهمية 

اإلستراتيجية للمضيق بالنس��بة للدول الخليجية يتحتم 

عليها أن يكون لها موقف واضح وإس��تراتيجية موحدة 

على المس��توى السياسي والعسكري واألمني من خالل 

مجلس التعاون لدول الخليج مع التش��اور مع دول مع 

أخ��رى يمكن أن تتأث��ر من إغالق المضي��ق، والتفكير 

بالخيارات والبدائل اإلس��تراتيجية للطاقة وفي وس��ائل 

نقل الطاقة أيضاً.

الدول المس��توردة للنف��ط الخليج��ي وخاصة تلك 

الت��ي تعتمد اعتماداً كبيراً عل��ى نفط الخليج في دعم 

اقتصادها هي أيضاً لها مس��ؤولية دولية في إبقاء هذا 

المضي��ق مفتوح��اً، فاليابان تعتمد عل��ى المضيق في 

وص��ول 85 % م��ن حاجتها م��ن النفط، وكذل��ك كوريا 

الجنوبي��ة والهند والصين تعتمد على هذا المضيق في 

وصول أكثر م��ن 70 % من حاجتها م��ن النفط، وحتى 

الوالي��ات  المتحدة تعتمد على المضيق لضمان وصول 

18 % من حاجتها من النفط.

إن إغالق مضيق هرمز أو التهديد به مس��ؤولية من 

المفترض أن يتحملها العالم، وليس دول المنطقة فقط، 

وأن تضطل��ع بمواجهته��ا ع��دة أطراف دولي��ة باعتبار 

أن تداعياته��ا كبي��رة ومؤثرة على المس��توى اإلقليمي 

والعالم��ي والمحل��ي، ل��ذا يج��ب أن يتح��رك الجميع 

بمس��ؤولية دولية جماعية، فأي خطأ بس��يط قد يؤدي 

إلى كارثة م��ن الوزن الثقيل على العالم، فبدون النفط 

تتوق��ف المصانع وأن توقف��ت المصانع م��ات الناس 

جوع��اً وبرداً، وتلوثت المي��اه واألجواء، وال يوجد بديل 

عن النفط س��وى الطاقة الشمسية المحرومة منها دول 

أوروبا أساساً أو بالتالي العودة إلى زمن الفحم األسود، 

وبالمقاب��ل فإن معظم دول الخلي��ج والعالم العربي ال 

تعاني م��ن حرمان الطاقة الشمس��ية فلم��اذا ال تفكر 

باالس��تراتيجيات والطاقة البديلة تحس��باً ألي مكروه ال 

سمح الله.

من املسيطر عىل مضيق هرمز؟
إذا كان املسيطر هو من ميلك األرض اسمياً فإن سلطنة 

ُعامن هي املس��يطر األكرب ألن الجان��ب الجنويب املمتد 

ع��ىل ش��كل رأس الخليج العريب هو جزء م��ن أراضيها، 

وع��ىل الجانب الش��اميل هن��اك إي��ران، ه��ذا نظرياً، 

لك��ن املعطي��ات والحقائق تق��ول أن الواليات املتحدة 

األمريكية لها وجود كبري وبشكل مؤثر عىل حركة العبور 

دخوالً وخروجاً من املضيق، فالقواعد العسكرية منترشة 

عىل عدد من  الشواطئ الجنوبية من عامن إىل الكويت 

م��روراً بقطر والبحرين وتركي��ا والعراق، وكام إن هناك 

تواجداً عسكرياً أمريكياً الزال يف مدينة البرصة العراقية. 

كام إن س��فن األس��طول الخامس األمرييك تجوب مياه 

الخليج بش��كل دائم، ك��ام إن أمري��كا مهتمة باملضيق 

ومداخل��ه ألنه األهم اس��رتاتيجياً يف العامل وألنه رشيان 

الطاق��ة للعامل أجم��ع كام ذكر يف اإلحص��اءات الرقمية 

أعاله، فالسيادة األمريكية عىل البحار هي سيادة كاملة 

أطماع عرب التاريخ

نظ��راً ملوقع املضيق االس��راتيجي، فإنه مل يس��تطع 
اإلف��الت ع��ر التاريخ م��ن األط��امع ورصاع الدول 
الكرى للس��يطرة علي��ه، فمنذ القرن الس��ابع قبل 
امليالد وهو يلعب دوراً دولياً وإقليمياً هاماً أس��هم 
يف التج��ارة الدولية، وقد خضع لالحت��الل الرتغايل 
ثم س��ائر الدول األوروبية خصوصاً بريطانيا لتنترش 
ال��رشكات الغربية املتنافس��ة، ويراج��ع األمن مع 

غزوات القراصنة.
اعت��رت بريطاني��ا مضي��ق هرم��ز مف��رق ط��رق 
إس��راتيجية، وطريقاً رئيس��ّياً إىل الهن��د، فتدخلت 
بأس��اليب مب��ارشة وغر مب��ارشة يف ش��ؤون الدول 
الواقعة عىل ش��واطئه لتأم��ني مواصالتها الرضورية، 
فارضة االحتالل ومتصارعة مع الفرنسيني والهولنديني 
لس��نوات طويلة، إضافة إىل صدامها مع الرتغاليني 
ابتداء من الع��ام 1588 بعد معرك��ة األرمادا، وإثر 
إنش��اء رشكة الهند الرشقية، وبذلك ضمنت بريطانيا 

السيطرة البحرية عىل هذه املنطقة.
مل تك��ن املالح��ة يوم��اً عر ه��ذا املضي��ق موضوع 
معاهدة إقليمي��ة أو دولية، وكان��ت تخضع لنظام 
الرانزي��ت الذي ال يفرض رشوطاً عىل الس��فن طاملا 
أن مرورها يكون رسيعاً، ومن دون توقف أو تهديد 
للدول الواقعة عليه، عىل أن تخضع السفن لألنظمة 
املقررة من »املنظمة البحرية االستشارية الحكومية 

املشركة«.

مضيق هرمز ممر 
دويل ليس إليران 

احلق يف اتخاذ قرار 
بإغالقه منفردة
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إما بالحضور العس��كري املبارش والقواعد العس��كرية، 

أو عرب التسهيالت العس��كرية واالتفاقيات الثنائية، ألن 

النف��ط مل يعد مهامً فقط للغرب بل مصادر وطرق نقل 

النفط أيضاً مهمة بسبب التهديدات اإلرهابية  واألعامل 

التخريبية وهذا الوضع مل يكن مؤثراً سابقاً بسبب غياب 

عنارص عدم االستقرار عىل املنطقة.

الخالصة واالستنتاجات
ليس التف��وق العس��كري املطل��ق للوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة عىل إي��ران موضع ش��ك إذا أضيف إىل هذا 

التفوق القدرات العسكرية الغربية املساندة والقدرات 

العس��كرية اإلرسائيلية املش��اركة والدعم اللوجس��تي 

م��ن بعض دول اإلقليم، ومن ث��م فإن الواليات املتحدة 

ستكس��ب املواجه��ة امليدانية يف البداي��ة كام حصل يف 

العراق، ولكن الخوف ما بعد الرضبة أو ما بعد الحملة 

العس��كرية؟ وما هي التداعيات؟ وه��ل الخاليا النامئة 

واألذرع العسكرية اإليرانية ستبقى نامئة؟.

إن ح��رب األلغام تقع ضمن ح��دود إمكانيات إيران 

المتالكها صواريخ كروز مضادة للس��فن والدفاع الجوي 

لجع��ل العملي��ات األمريكية ضد األلغام أش��د صعوبة 

وأكثر استهالكاً للوقت، وكما أن حركة مرور السفن في 

المضيق س��تتأثر لعدة أس��ابيع أو أكثر برغم العمليات 

الجوية والبحرية الرئيسية المطلوبة الستعادة انسيابية 

حركة السفن بشكل كامل.

س��تواجه إيران صعوبات كثيرة ف��ي حالة المواجهة 

مث��ل تحدي��ات القيادة والس��يطرة واالس��تهداف التي 

تواجهها في الحرب الس��احلية والتشويش االلكتروني، 

ولكنه��ا بالمقابل تمتلك مخزونات هائلة من الصواريخ 

والقناب��ل واأللغام ذات الق��وة التفجيرية التي حصلت 

عليها إثر حرب الناقالت في ثمانينات القرن الماضي.

على الرغ��م من امت��الك الواليات المتح��دة ألقوى 

جيش تقلي��دي في العالم ف��إن تجاربها الس��ابقة في 

اصطياد األه��داف المتحركة من الجو والقيام بعمليات 

إزالة األلغام في المناطق الس��احلية ال توحي بالثقة أن 

المواجهة في المضيق ستنتهي بسرعة، كما أن دفاعات 

األسطول األمريكي لم يسبق أن تم اختبارها في الحرب 

ض��د خصم لديه عدد كبير م��ن صواريخ كروز، كما أن 

الواليات المتحدة تمر وسط مرحلة انتقالية رئيسية في 

مفهومها الكبير عن العمليات المضادة لأللغام، وبأخذ 

هذه الحقائق في الحس��بان ف��إن التطمينات االيجابية 

حول س��ير الصراع العسكري ونتائجه في مضيق هرمز، 

تبدو مس��وغة في أحس��ن األحوال وخطيرة في أكثرها 

س��وءاً، مع االعتقاد أن المواجهة العس��كرية غير واردة  

في المنظور القريب بسبب عوامل كثيرة منها األوضاع 

االقتصادي��ة، والتق��اء مصال��ح أمري��كا وإس��رائيل مع 

المصالح اإليرانية أحياناً.

األمر األهم هو أن إيران ال تحتاج إلى إغالق المضيق 

تماماً الس��تفزاز الواليات المتحدة لدفعها إلى التدخل، 

وبع��د أن يبدأ هذا التدخل تك��ون احتماالت مزيد من 

األعم��ال العدائية عالية، وإذا كان��ت الحمالت الجوية 

والبحري��ة تب��دو بطيئة بص��ورة خاصة، ف��إن الواليات 

المتح��دة قد تضطر إل��ى التفكير في ض��رب أهداف 

أخرى في إيران أو في اس��تخدام الق��وات البرية، وفي 

كلت��ا الحالتين يبدو متوقعاً حدوث ارتفاعات كبيرة في 

أسعار النفط.

يتعين على الواليات المتحدة أيضاً تشجيع استخدام 

المالحة األقرب إلى جنوب الخليج حينما يس��مح بذلك 

عمق المياه، وكلما كانت المساحة التي يمكن لناقالت 

النفط عبورها أكبر، كان من األصعب على إيران تهديد 

تدفق حركة المالحة بعدد صغير من األلغام، أضف إلى 

ذلك أن��ه كلما كانت طرق المالحة أبعد عن الس��احل 

مير من خالل 
املضيق ما يقارب 
18 مليون برميل 

نفط يوميًا

هرمز وأهميته بعد النفط

مع اكتش��اف النف��ط ازدادت أهمي��ة مضيق هرمز 
اإلس��راتيجية نظ��راً لالحتياطي النفط��ي الكبر يف 
املنطق��ة، وقد دفعت األزمات السياس��ية الس��ابقة 
دول املنطق��ة إىل التخفيف م��ن اعتامدها عىل هذا 
املضيق، يف فرات س��ابقة، واالس��تعانة مبد خطوط 
أنابيب نفط، إال أن هذه املحاوالت بقيت محدودة 
األث��ر خصوص��اً بالنس��بة إىل اس��تراد الخدم��ات 
والتكنولوجيا واألسلحة، بقي املضيق موضوع رهان 
إس��راتيجي بني الدول الكرى. فاالتحاد السوفييتي 
الس��ابق كان يتوق إىل الوصول إىل املضيق لتحقيق 
تفوق��ه املنش��ود والتمكن من نف��ط املنطقة، بينام 
سعت الواليات املتحدة إىل أطالق أساطيلها يف مياه 
املحي��ط الهن��دي والخليج العريب ومتن��ت الروابط 
السياس��ية والتجارية والعس��كرية مع دول املنطقة 
ضامناً لوصولها إىل منابع النفط واإلرشاف عىل طرق 
إمداده انطالقاً م��ن مضيق هرمز الذي تعتره جزءاً 
من أمنها الوطني باعتبار أن تأمني حرية املالحة فيه 
مس��ألة دولية بالغة األهمية الس��يام وأنه الطريق 

األهم إلمدادات النفط العاملية.

ملف العدد
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اإليراني، كانت المنطقة التي يتم إطالق الصواريخ منها 

في إيران على الس��فن في الخليج أصغر مساحة، وهذا 

يُقلل من احتماالت المواجهة العس��كرية وخصوصاً أن 

الوالي��ات المتحدة الزالت تعان��ي من تداعيات الحرب 

على العراق اقتصادياً ونفسياً.

ختاماً نتمنى أن يجتمع العقالء في العالم ويتحدثوا 

بإنس��انية الحي��اة ال بعدواني��ة الحرب لنتجن��ب حرباً  

هرمزية، ألن الحروب تس��تهلك الحاضر وتس��تدين من 

المس��تقبل وتدمر الدول وإنجازات الش��عوب وتحبط 

طموحات األجيال القادمة •

المصادر:

دراسات عالمية، مركز اإلمارات للدراسات 

اإلستراتيجية 2010.

مضيق هرمز والمالحة البحرية، د. عبيد طريوش.

الموسوعة العسكرية، المجلد الثاني، المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر.

موسوعة ويكبيديا.

The American way of strategy, Walter D.S 

إغالق مضيق 
هرمز أو التهديد 

به مسؤولية 
من املفرتض أن 

يتحملها العامل

السفينة الهجومية األمريكية Bataan تعر مضيق هرمز أكتوبر 2011 
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كسب وخسارة احلروب يف الــــــــــــــــــــــــــــــــفضاء االفرتاضي
يف الفضاء االفرتاضي تختفي املدافع والصواريخ وتتقدم شبكات الكمبيوتر 

ابتكر أحد كتاب الخيال 

العلمي مصطلح الفضاء 

االفرتايض Cyberspace  يف 

بداية مثانينات القرن املايض 

ليصف شبكات كمبيوتر 

خيالية، تحتوي عىل كم 

هائل من املعلومات التي 

ميكن الحصول عليها لتحقيق 

الرثوة والسلطة. 

إعداد:
 د.علي حممد علي

الحرب املستقبلية هي حرب معلوماتية تعتمد عىل الفضاء اإلفرتايض
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كسب وخسارة احلروب يف الــــــــــــــــــــــــــــــــفضاء االفرتاضي
يف الفضاء االفرتاضي تختفي املدافع والصواريخ وتتقدم شبكات الكمبيوتر 

واستخدم هذا املصطلح بعد ذلك ليصف العامل الرقمي 

أو الفضاء اإللكرتوين من ش��بكات االتصال والكمبيوتر 

وال��ذي يتحدد مجال��ه باملكونات الكهرومغناطيس��ية 

وباإللكرتونات املش��اركة فيه، ومبدى انتشار الطاقة من 

خالل اإلش��ارات التي تنس��اب من الهواتف واالنرتنت 

والرادارات وغريها، ونتج عن مصطلح الفضاء االفرتايض 

 Cyber "مصطلح آخر هو "الحرب يف الفضاء االفرتاىض

warfare ، الذي يش��ري إىل استخدام  الحواسب وشبكة   

اإلنرتنت يف مهاجمة األعداء.

وقد توق��ع خرباء أنه بفض��ل التقني��ة الرقمية فإن 

الحرب املس��تقبلية لن تقترص عىل القوات العس��كرية 

للمتحاربني وإمنا س��وف تش��مل الحروب بني األنظمة 

املعلوماتي��ة التي غالب��اً ما يصعب تحدي��د املتحاربني 

فيه��ا والتع��رف عليهم يف الوقت املناس��ب، وكل هذه 

التط��ورات هي م��ؤرشات عىل وضع جدي��د ومتجدد 

بالنسبة لكسب أو خس��ارة الحرب يف املستقبل، حيث 

أنه مع مرور الوقت، س��يكون عامل اإلنرتنت جزءاً هاماً 

من أس��لحة الح��روب، بع��د أن خلق عامل��اً رقمياً من 

شبكات الكمبيوتر واالتصاالت، وقاد إىل تغري يف أساليب 

ومفاهي��م التخطيط والتدري��ب والتنفي��ذ للعمليات 

العس��كرية، وب��رز ه��ذا التح��ول كنتيج��ة حتمية ملا 

يش��كله الفضاء أو العامل الرقمي من شبكات الكمبيوتر 

واالتصاالت من أهمية إسرتاتيجية يف نجاح ودقة وقدرة 

العمليات العسكرية عىل تحقيق أهدافها.

خصوصية الحرب يف الفضاء االفرتايض
عندما تطلق دولة م��ا صاروخاً عىل دولة أخرى، يكون 

من الس��هل تحديد الدولة املعتدي��ة، ولكن يف الهجوم 

املعلومايت يف الفضاء االفرتايض رمبا يصعب تحديد هذه 

الدولة املعتدية، وبالتايل ف��إن قواعد الحرب التقليدية 

ال ميك��ن تطبيقه��ا، وم��ع زي��ادة الجي��وش لقدراتها 

املعلوماتي��ة، الهجومية والدفاعية، تظهر عىل الس��طح 

أسئلة واستفسارات كثرية، مثل: هل يسمى هذا العمل 

حرباً معلوماتية أم نزاع معلومايت؟ وهل ميكن الرد عىل 

هج��وم معلومايت بالقناب��ل التقليدية؟ وكيف أن بعض 

مفاهي��م حقبة الح��رب الباردة، مث��ل "الردع" ال ميكن 

تطبيقه��ا يف الحقبة الرقمي��ة digital era حيث تكون 

الح��رب يف الفضاء االف��رتايض؟، ألن مفهوم الردع مبني 

عىل أساس مواجهة العدوان بعدوان أشد منه، ويف حالة 

الحرب املعلوماتية يصعب يف األساس تحديد 
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هوية العدو الذي ميكن��ه االختفاء يف الفضاء االفرتايض، 

ولهذا تركز الدراس��ات واألبحاث حالياً يف مجال الحرب 

املعلوماتية عىل التكتيكات الدفاعية والتدريب، وحامية 

البن��ى التحتي��ة الهام��ة للدول��ة، والنواح��ي القانونية 

والسياسية لهذه الحرب.

وعندما تك��ون الحرب يف الفض��اء االفرتايض تختفي 

املداف��ع والصواريخ أو تتأخر للخلف، وتتقدم ش��بكات 

الكمبيوتر واالنرتنت للخطوط األمامية للجبهات، حيث 

ال مجال لاللتحام املبارش، وليس من الرضوري أن تنشب 

تل��ك الحرب بس��بب عداء تقليدي، بل قد تنش��ب مع 

مناف��س تج��اري أو اقتص��ادي، أو خصم ثق��ايف، ولعل 

البع��ض يذك��ر يف أحد األف��الم كيف أمك��ن لإلرهابيني 

أن يعط���وا طائ��رة معلومات خاطئة ع��ن االرتفاع عن 

مستوى سطح البحر، مام جعل الطيار يخطئ يف حساب 

ارتفاع��ه، وفوجئ ب��األرض عىل ارتفاع أق��رب كثرياً من 

ارتفاعه املحسوب خطأ، وانفجرت الطائرة.

وبالرغ��م م��ن أن بعض ال��دول تعرض��ت لهجامت 

معلوماتي��ة إال أنه ال ميكن القول أن العامل ش��هد حرباً 

معلوماتي��ة ألن هذه الح��رب تقع بني ال��دول، ويقول 

خ��رباء إن ح��رب اإلنرتنت ال ت��زال يف املرحلة ذاتها من 

التق��دم ال��ذي كانت علي��ه الق��وة الجوي��ة يف عامي 

1918-1917، حيث كانت الطائرات تس��تخدم ألغراض 

االستطالع والغارات صغرية املدى، ولقد ظهرت القدرات 

اإللكرتونية املتطورة للجيش األمرييك  يف متّكنه من شل 

شبكات االتصاالت والرادار أثناء حريب كوسوفو )1999( 

والعراق )2003(، ويش��ار هنا إىل أن الحرب الروسية - 

الجورجية، التي وقعت يف أغس��طس 2008، بدأت حرباً 

معلوماتية، حيث شنت روسيا قبل الحرب بعدة أسابيع 

هجامت معلوماتية متقطعة عىل مواقع اإلعالم والبنوك 

يف جورجي��ا، م��ام جعل م��ن الصعب ع��ىل الجورجيني 

الحصول عىل املعلومات الصحيحة، بينام قطعت البنوك 

الجورجي��ة خدماته��ا عن املواطنني حامية لحس��اباتهم 

يف البن��وك، وتوقفت كل املواق��ع االلكرتونية الحكومية 

الجورجية عىل ش��بكة االنرتنت، واعتقد املس��ؤولون يف 

جورجي��ا أن ما يحدث ه��و جزء من الحرب النفس��ية 

إلرباك الدولة وليس لشل املؤسسات املرصفية بكاملها، 

وأدى كل ذلك إىل انفصال جورجيا- الكرتونياً- عن العامل.

الحفاظ عىل األرسار يف الحقبة الرقمية
ساعدت الهجامت املعلوماتية املحدودة يف اختبار قدرة 

أنظم��ة الحامية االلكرتوني��ة للمعلوم��ات وبالتايل تم 

تحس��ني هذه األنظمة، وكانت هذه الهجامت قد بدأت 

ضد أهداف عس��كرية وحكومية أمريكية ولكن رسعان 

ما اتجه��ت إىل أهداف مدنية واقتصادية، وقد كش��ف 

املس��ؤول يف دائرة القيادة املعلوماتي��ة، التابعة لوزارة 

الدفاع األمريكية "البنتاجون"، أن ش��بكات وزارة الدفاع 

تعرتض مس��تخدمني غ��ري مرخص لهم نح��و 250 ألف 

مرة يف الس��اعة؛ أي ستة ماليني مرة يف اليوم، مضيفاً أن 

مصالح الواليات املتحدة مه��ددة، وهناك نقاط ضعف 

كبرية جداً، ومخاطر ناجمة عن عدد متزايد من الفاعلني 

األجان��ب؛ مث��ل اإلرهابي��ني واملجموع��ات اإلجرامي��ة 

وقراصنة املعلومات، وإنه مثة ش��بهات بشأن محاوالت 

اقتح��ام تس��تهدف بعض الش��بكات لتنفي��ذ عمليات 

تخريب عن بعد، وأن عمليات التخريب والتدمري باتت 

ممكنة اآلن. 

ولي��س جميع قراصنة املعلوم��ات أرشاراً، ففيهم من 

يقوم بإرج��اع املواقع التي تعرض��ت لالخرتاق وحامية 

وسد ثغرات األنظمة، وهناك جامعات كربى تدرس هذا 

العلم برشط أن يقس��م الطالب عىل عدم استخدامه يف 

اإلرضار أو الرسقة.

احلرب 
املستقبلية لن 

تقتصر بفضل 
التقنية الرقمية 

على القوات 
العسكرية 

وإمنا سوف 
تشمل احلروب 

بني األنظمة 
املعلوماتية

www.mda.mil :يف حروب الفضاء اإلفرتايض تختفي املدافع والصواريخ وتتقدم شبكات الكمبيوتر واإلنرتنت - املصدر
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ولي��س هناك نظ��ام معلوم��ات يف الع��امل خال من 

الثغ��رات، ولقد توقع خ��رباء يف برام��ج الكمبيوتر عرب 

ش��بكة االنرتنت أن ت��زداد هجامت قراصن��ة اإلنرتنت 

به��دف رسقة املعلومات ذات الطبيعة الحساس��ة، مثل 

املعلومات املرصفية والبطاق��ات االئتامنية وكلمة الرس 

الخاص��ة باملواق��ع املرصفية وغريها، ويف هذا الس��ياق، 

صدر تقرير عن ال��رشكات العاملية املتخصصة يف برامج 

حامية املعلومات الرقمية، رصدت من خالله تكاثراً غري 

مس��بوق للفريوس��ات االلكرتونية الخبيث��ة التي ميكنها 

اخرتاق املواضع غري الحصينة، يف اآلونة األخرية، وأش��ار 

التقرير إىل أن الوسائل التقليدية للحامية من الربمجيات 

الرقمي��ة املرُضّة والهج��امت اإللكرتونية الخبيثة مل تكن 

كافي��ًة إذ دأب مط��وِّرو الربمجيات الخبيث��ة ونارشوها 

عىل العمل بقوة من أجل استحداث وسائل هجوم أكرث 

تطّوراً.

إن الهجامت املؤذية Malicious Attacks يف الفضاء 

االفرتايض، عىل الشبكات الرقمية التي تحتوي معلومات 

ذات طبيعة حّساس��ة، أمنياً وعس��كرياً واقتصادياً، متثل 

التح��دي األك��رث أهمي��ة لألم��ن القوم��ي، ويالحظ أن 

البيت األبي��ض بادر يف أبريل 2009، بعد ش��هور قليلة 

من تويل أوباما الرئاس��ة، إىل استحداث منصب مرجعي 

 Cyber  "حكومي هو "ُمنّسق األمن يف الفضاء االفرتايض

Security Coordinator وال��ذي أعط��ى صالحي��ات 

مركزي��ة قوية يك يقود عملية ش��املة لتنس��يق جهود 

املؤسسات الحكومية يف فضاء اإلنرتنت، وكذلك يك يرفع 

توصيات عن األمن الرقمي وسياساته.

إن إدارة املعلومات املتداولة داخل البنية املعلوماتية 

القومية، بشكل مؤمن تتطلب فهامً ورؤية جديدة متاماً 

ألساليب ومناهج وأدوات تداول املعلومات بني أطراف 

املجتمع، وبعضها البعض داخلياً وكذلك مناهج وأدوات 

وأس��اليب إدارة وتداول املعلوم��ات بينها وبني الجهات 

الخارجية، كرشكاء السياسة والتجارة، واألعامل والتعليم، 

والبح��ث العلم��ي والتصنيع، والع��امل ككل، مبا ال يرض 

بحرية ت��داول املعلومات ، وهذه قضية يف غاية التعقيد 

واألهمية، وتحتاج جهداً مؤسسياً، لن يتحقق عىل النحو 

املطلوب إال عندما تتبوأ قضي��ة أمن املعلومات مكانها 

الصحيح، كركيزة أساسية لألمن القومي . 

وتؤك��د الخ��ربات العاملي��ة أن التغي��ريات يف هيئ��ة 

املوظفني، ألي س��بب، ينشأ عنها أوضاع كثرية لها عالقة 

مبارشة بنظم وسياس��ات تأمني املعلومات باملؤسس��ة ، 

فعىل س��بيل املث��ال، البد م��ن إجراء تغي��ري يف جداول 

وملفات كلامت الرس أو املرور املس��تخدمة يف الدخول 

ع��ىل نظام معلومات املنش��أة، بحيث يتم مبوجب هذا 

التغيري، الغ��اء كلامت ال��رس Pass Words التي كانت 

ممنوح��ة للموظف��ني القدام��ي، وتولي��د كل��امت رس 

للموظفني الجدد ، وغري ذلك من االجراءات األخرى،  وما 

يحدث عملياً أن التغذية العكسية باملعلومات الناجمة 

ع��ن هذا التأخري إما تكون بطيئة أو غري موجودة،  ومن 

ثم ال تصل للمس��ئول عن تأم��ني املعلومات يف الوقت 

املناسب   وبالتايل، تحدث خلالً يف أمن املعلومات . 

إن��ه من املس��تحيل عىل أي مجتمع اآلن ومس��تقبالً 

حامية أمنه القوم��ي، مبعناه الش��امل، دون معلومات 

ذات قيمة عالية تدعمه ، كام أنه من املستحيل أن تقوم 

املعلومات بدورها كوس��يلة من وسائل حامية وتدعيم 

األمن القومي دون أن تكون هي نفس��ها مؤمنة ، وهذا 

ال يتحقق بدون رفع سقف التعامل مع أمن املعلومات 

من مس��توى الخط��ط العفوية املج��زأة ضيقة النطاق، 

إىل مس��توى السياس��ات الوطني��ة، التي يتوىل ش��أنها 

إسرتاتيجيون وصناع قرار من مستويات عليا . 

واملعلوم��ات املطلوب حاميتها، وإن كانت تحتوي يف 

داخلها عىل تنويعات وتفاوتات واضحة يف درجة وطبيعة 

الحامي��ة املطلوبة لها، فه��ي يف النهاية تش��كل مزيجاً 

مرتابطاً يتداخل فيه املدين مع العس��كري، واالقتصادي 

مع االجتامعي، والس��يايس مع التقن��ي ، ومن ثم باتت 

تواجه أخطاراً وتحديات جديدة، تحتاج سياسات تأمني 

مختلفة عام كان معهوداً ومطبقاً يف السابق . 

ويف الفرتة األخرية، تزايدت التحذيرات يف دول حلف 

ش��امل األطلنطي NATO ومؤسس��ات الحلف وكذلك 

يف االتح��اد األورويب تنبه املس��ئولني إىل اتخاذ إجراءات 

جدي��دة م��ن الرسية لحامي��ة ما لديها م��ن معلومات 

يف مواجه��ة تصاعد خط��ري يف الهجامت عىل ش��بكات 

املعلوم��ات والنف��اذ إىل ه��ذه املعلوم��ات ،  ومل يقترص 

األم��ر عىل الحلف واالتح��اد األورويب فقط بل تعرضت 

لهذه الهجامت أيضاً مؤسس��ات حكومية وعسكرية يف 

الوالي��ات املتح��دة مام دفع املحللني للق��ول إن الغرب 

عموماً وأنظم��ة االتحاد األورويب ال ميلكان أي وس��ائل 

فعال��ة يف مواجهة ه��ذه الهجامت التي ته��دد أمنهام 

القوم��ي ،  وبالرغم من أن البع��ض يقول أن الصني تعترب 

من أنشط الذين مارسوا هذه الهجامت ضمن مجموعة 

أخرى من الدول إال أن الصني- حتى اآلن- تنفي اشرتاكها 

يف ذلك . 

املعلومات مضاعف للقوة
 Force الق��وة  مضاعف��ات  م��ن  املعلوم��ات  تعت��رب 

Multipliers للقوات املقاتلة، وأصبح التفوق املعلومايت 

أح��د العنارص األساس��ية للقوة العس��كرية، ل��ذا تقوم 

الجيوش الحديثة بتنظيم وتجهيز نفس��ها لتطوير إدارة 

املعلوم��ات يف جهاتها، واتخذت لذلك أس��امء مختلفة 

منها "الش��بكات املركزية"، و"س��احة القتال الفضائية"، 

و"الس��احة الرقمية"، و"ح��رب املعلومات"، وغريها من 

املس��ميات، ومع هذا يبقى املفهوم نفسه وهو تكوين 

فضاء أو عامل رقم��ي غني ومزود باألدوات التي تحميها 

التخاذ القرارات السليمة. 

وباإلضاف��ة إىل أهمي��ة حامية نظ��م معلومات هذه 

القوات، فإنه ميكن التأثري عىل نظم املعلومات املعادية، 

وبالت��ايل عىل كل م��ا يتعلق بالع��دو يف عمليات اتخاذ 

الق��رار، وخاص��ة مراك��ز القي��ادة والس��يطرة، ومواقع 

إنتاج وتصنيع األسلحة الحساس��ة يف املعركة، وشبكات 

االتص��االت، ولقد بدأت ع��دة دول يف البحث عن طرق 

غري تقليدية كبديل للتفوق العس��كري التقليدي، ألنهم 

يدركون أنهم لن يستطيعوا هزمية دولة تفوقهم كثرياً يف 

قدراتها العس��كرية، ولكن من املحتمل أن يحدث ذلك 

من خالل طرق غري مبارشة.

وبالنسبة للصني مثالً، التي تقوم أجهزة االستخبارات 

األمريكية مبراقبتها عن كثب، فإنها تعمل جاهدة لتعلم 

الدروس املس��تفادة من حروب الس��نوات األوىل للقرن 

الحادى والعرشين، والت��ي أظهرت بوضوح مدى القوة 

العس��كرية األمريكي��ة، والص��ني لن تس��تطيع مجاراة 

التف��وق األمرييك التكنولوجي، فضالً عن أنها ستس��عى 

لتفادي خطأ االتحاد السوفيتي بإضاعة الوقت يف محاولة 

لكس��ب س��باق التس��لح، الذي كان دائراً خالل الحرب 

الباردة، وب��دالً من ذلك فإن الهج��وم "الرقمي" يعطي 

الصني ميزة غ��ري تقليدية، لذا فإنها تقوم باس��تثامرات 

ضخم��ة يف مج��ال التقني��ة الجديدة لجي��ش التحرير 

الشعبي، وأقامت من أجل هذا الغرض مجموعة خاصة 

لحرب املعلومات، للتنسيق بني الهجوم والدفاع، ويشري 
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مراقبو الصني يف البنتاجون إىل هذه الجهود بأنها مامثلة 

إلقامة "حائط النار الصيني العظيم".

أسلحة الحرب يف الفضاء االفرتايض
أي��اً كان نوع الحرب التي تش��ن يف الفض��اء االفرتايض، 

فال بد لها من أس��لحة ميكن باستخدامها إلحاق الهزمية 

بالخصم أو العدو، وبعض هذه األسلحة قارص عىل نوع 

معني مثل أسلحة حرب املعلومات العسكرية، والبعض 

اآلخر ميكن اس��تخدامه يف أي مجال من مجاالت حرب 

املعلوم��ات، وتس��تهدف العملي��ات الهجومية يف هذه 

الح��رب معلوم��ات معين��ة، أو نظ��م معلوم��ات عند 

الطرف املراد مهاجمته، وتضم الوسائل الهجومية قامئة 

 Artificial ممتدة، تب��دأ بربامج ال��ذكاء االصطناع��ي

Intelligence، وه��ي برامج جاه��زة ومزروعة بداخل 

املنظومات اإللكرتونية للخصم، بحيث يقع عىل عاتقها 

استش��عار األوام��ر العدائية ضد دولة املنش��أ، ومن ثم 

تق��وم بتدمري أو إتالف نفس��ها، أو تنفذ أعامالً تدمريية 

للنظ��ام نفس��ه، بحيث تق��وم بتوجيه الق��وة النريانية 

للخصم ليطلقها عىل نفسه، أو يتم استخدام الفريوسات 

املعلوماتية الخامدة، واملغروس��ة يف أنظمة وش��بكات 

الحواس��ب ونظم االتصاالت املختلفة، ويتم إثارتها عرب 

أوامر للربامج عن بعد، ومن ثم تصبح فاعلة يف تعطيل، 

أو تش��ويه، أو إتالف، أو حج��ب، أو تزييف، أو إيقاف 

العم��ل، أو تعديل، أو تبديل املعلوم��ات األصلية، مام 

يلحق دماراً هائالً يف هذه النظم.

وتسعى وسائل الدفاع يف هذه الحرب إىل منع حدوث 

املخاط��ر من البداي��ة، وذلك بحامية نظ��م املعلومات 

من وص��ول املهاجم��ني املحتملني إليها، وتش��مل هذه 

الوس��ائل إجراءات إخف��اء املعلومات وتش��فريها، كام 

تش��مل كذل��ك إجراءات التحكم يف الدخ��ول إىل نظم 

املعلومات، ومن الوس��ائل الدفاعي��ة التحذير والتنبيه، 

والذي يس��عى لتوقع حدوث هجوم قبل حصوله أو يف 

مراحل��ه األوىل، وكذلك كش��ف االخرتاقات، والذي يعد 

من أش��هر وأكرث وسائل الدفاع اس��تخداماً،  وييل ذلك 

ما يس��مى ب��� "التعامل مع االخرتاق��ات" بعد حدوثها، 

مثل كيفية إع��ادة النظم إىل وضعها الطبيعي، وتجميع 

األدل��ة والرباهني التي ميكن ع��ن طريقها معرفة هوية 

املخرتق وتوثيق الحادث، وذلك لتجنب تكرار حدوثه يف 

املستقبل •

 

املصادر:

 www.computerworld.com-   

http://en.wikipedia.org 

http://searchsecurity.techtarget.com   

دور الهاكرز يف تطوير االنرتنت

س��اهم قراصنة الحاس��وب أو الهاك��رز يف تصميم بنية 
وتقنيات اإلنرتنت، وما زالوا يقومون بالكثري من الجهود 
لتحس��ن بنية الش��بكات وتطوير التقنيات املستخدمة 
يف التش��بيك، فهي فئة متميزة من مربمجي الحاس��وب 
وتعمل مهنياً يف ذلك الحقل، ومن املمكن تفصيل بعض 

مهام قراصنة الحواسيب:
- الكش��ف عىل عيوب أمن املعلومات، وعرض الحلول 
لها وبذلك الحامية من املستخدم السلبي، القيام بإنجاز 
مش��اريع "مفتوح املصدر" مفتوح��ة املصدر، وعرضها 

مجاناً عىل اإلنرتنت مثل نظام تشغيل لينكس.
- القي��ام بتعديل الس��كريبتات املوج��ودة عىل مواقع 

الشبكات وتطويرها.
- تقديم استش��ارات أمنية لكربى الرشكات ملنع س��لب 
تصمي��امت األجه��زة واآلالت من قبل منافس��ن عىل 
املس��توى الوطن��ي أو املس��توى ال��دويل، ومنع دخول 
العابثن إىل شبكاتهم التي تحتوي عىل مسائل رسية أو 

حساسة ومنع التخريب.
- مس��اعدة الس��لطات األمنية للدول يف السيطرة عىل 
إس��اءة استغالل التقنية، كام تش��كلت يف بعض الدول 
الغربية ويف الواليات املتحدة  وكندا جامعات متخصصة 

تابعة للسلطات األمنية ملتابعة النارشين يف اإلنرتنت .

ساعدت الهجمات 
املعلوماتية 
احملدودة يف 
اختبار قدرة 

أنظمة احلماية 
االلكرتونية 

للمعلومات 
وبالتايل مت 
حتسينها
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اخلليج العربي يف السياسة الدفاعية 
األمريكية اجلديدة

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

أص��در الرئي��س األمرييك ب��اراك أوباما يف الحادي والعرشين م��ن يناير املايض وثيقة السياس��ة الدفاعية األمريكية 

الجدي��دة التي تحمل عنوان "املحافظة عىل القي��ادة الكونية: األولويات الدفاعية للقرن الحادي والعرشين". ورغم 

كل ما جاء فيها إال أن ما يهمنا نحن يف املنطقة الخليجية هو مدى ارتباط تلك السياسة الدفاعية الجديدة للواليات 

املتحدة مبنطقتنا. 

لقد جاءت منطقة الخليج العريب من بن املناطق والدول املحدودة التي تم ذكرها بشكل واضح يف الوثيقة. وقد 

جاء الرتكيز عىل منطقة الخليج العريب من خالل بعدين أساس��ين ه��ام: البعد اإليراين وبعد الدول الخليجية. ففيام 

يتعلق بالبعد اإليراين فإن ذكر إيران باالس��م يعني احتالله مركز الصدارة يف أولويات السياس��ة الدفاعية األمريكية 

الجديدة باعتبارها دولة تهدد املصالح األمريكية. لذلك وضعت واش��نطن تركيزها يف رضورة املحافظة عىل قوتها يف 

املنطقة، وتطوير الدرع الصاروخي، وتعزيز القدرات الدفاعية الفضائية. وحرضت إيران بش��كل منفرد يف السياس��ة 

الدفاعية األمريكية تحت مهمة مواجهة أس��لحة الدمار الش��امل، حيث حددت تلك السياسة وبشكل مبارش هدف 

منع إيران من العمل عىل الحصول عىل القدرة العس��كرية النووي��ة كأحد أهم أولوياتها الدفاعية يف القرن الحادي 

والعرشين.  

أما عن بعد الدول الخليجية فإن السياس��ة أوضحت بش��كل جيل أن الواليات املتحدة ستعمل عىل املحافظة عىل 

التحالفات القامئة مع دول املنطقة، وس��رتكز يف الحفاظ عىل أمن الخليج العريب من خالل التعاون املش��رتك مع دول 

منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخاصة فيام يتعلق مبنع إيران امتالك السالح النووي، ومواجهة السياسات التي 

من شأنها تهديد استقرار املنطقة. 

هذا الرتكيز الواضح واملبارش عىل إيران يجعل املنطقة الخليجية تحتل مكانة هامة يف السياسة الدفاعية األمريكية 

الجدي��دة. لقد حت��م الوضع االقتصادي عىل القيادة السياس��ة يف الواليات املتحدة إج��راء تعديالت كمية يف قوتها 

العسكرية املتواجدة حول العامل، السيام مع االنسحاب من العراق وتعزيز الوجود النوعي يف كل من منطقتي رشق 

أسيا وغربها ملواجهة التحديات التي تربز للمصالح األمريكية ومصالح حلفائها من قبل كل من الصن وإيران. وبذلك 

يكون أوباما قد نقل تركيز اهتامم سياسته الدفاعية من العراق وأفغانستان إىل الصن وإيران حيث أن حريب العراق 

وأفغانستان قد أجهدتا االقتصاد األمرييك بشكل واضح؛ وبالتايل فإن االبتعاد عنهام من شأنه أن يقلل الكلفة املادية 

الهائلة امللقاة عىل عاتق الخزانة األمريكية لدعمهام.

فالربنامج النووي اإليراين وسياستها الهجومية ضد الواليات املتحدة جعلها تحتل مكانة هامة يف السياسة الدفاعية 

األمريكي��ة الجديدة، فال ميكن للرئيس أوبام��ا أن يتجاهل إيران وتهديداتها املس��تمرة للواليات املتحدة وحلفائها، 

خاصة وأن منافسيه من الحزب الجمهوري يتهمونه بأنه رئيس ضعيف يف حامية مصالح الواليات املتحدة الخارجية، 

الس��يام يف التعامل مع دول تعترب مهددة ملصالح أمريكا كإيران التي يقولون بأن قرار س��حب القوات األمريكية من 

العراق مثل نرصاً ومكافئًة كبريًة قدمها أوباما لها. فاملرش��ح األبرز لسباق الرئاسة عن الحزب الجمهوري مت رامني 

ومنافس��ه اآلخر ريك س��انرتوم أعلنا يف حمالتهم االنتخابية أنهام س��يمنعان إيران من امتالك السالح النووي إذا ما 

وصال إىل البيت األبيض. لذلك يأيت اهتامم الرئيس أوباما بإيران يف وثيقة السياسة الدفاعية كرسالة داخلية ملنافسيه 

من الحزب الجمهوري ولناخبيه، السيام أولئك من املؤيدين إلرسائيل وأمنها، بأنه لن يسمح إليران باإلرضار مبصالح 

الواليات املتحدة وحلفائها، فهو يحاول أن يقطع الطريق أمام منافس��يه الس��تخدام ورقة إيران. وهي كذلك رسالة 

خارجي��ة لحلف��اء الواليات املتحدة يف املنطقة وحلفاءها من خارج املنطق��ة الذين يعتمدون عليها يف الحصول عىل 

النفط والغاز بأن واشنطن لن ترتكهم، وأنها مازالت ملتزمة بتعهداتها بالحفاظ عىل أمن واستقرار املنطقة •
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دور الطائرات الربمائية يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــعمليات العسكرية
تلعب دورًا هامًا يف دعم وإسناد القوات

بالرغم من انحسار الدور 

الفاعل الذي لعبته الطائرات 

الربمائية يف العمليات 

العسكرية يف املايض، إال أنها 

مازالت تؤدي بعض املهام 

واألدوار الهامة يف بعض 

الدول، واألهم من ذلك أنه 

املتوقع أن تلعب دوراً غاية 

يف األهمية يف الرصاعات 

املستقبلية، وخاصة يف أدوار 

دعم وإسناد قواعد اإلمداد 

البحرية العامئة البعيدة عن 

الشواطئ. 

إعداد:
التحرير 

Gettyimages :طائرة هارير نفاثة أثناء تدريب برمايئ يف خليج أونسالو - املصدر
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دور الطائرات الربمائية يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــعمليات العسكرية
تلعب دورًا هامًا يف دعم وإسناد القوات

ملحة تاريخية
يف الحرب العاملية الثانية، استخدمت الطائرات الربمائية  

Amphibious Aircraft أو م��ا يُطل��ق عليه��ا أحياناً 

األدوار  املائي��ة Seaplanes  يف مختل��ف  بالطائ��رات 

العسكرية تقريباً أهمها الدور املضاد للغواصات، القيام 

بالدوريات البحرية، القص��ف، الهجوم اللييل، التحريم 

البح��ري، مرافق��ة القوافل، البحث واإلنق��اذ وخصوصاً 

اإلنق��اذ البح��ري من الج��و والنقل، وقد اش��تهرت من 

ب��ن الطائرات األخرى آن��ذاك طائ��رة PBY األمريكية 

الت��ي كانت تعترب م��ن أنجح الطائ��رات املائية يف تلك 

الفرتة، والتي أنتج منها حوايل 4000 طائرة اس��تخدمها 

األمريكي��ون يف جمي��ع مس��ارح قتال الح��رب العاملية 

الثانية تقريباً، ومل تعف م��ن الخدمة حتى الثامنينات، 

مع أنه م��ازال هناك أعداد منها تس��تخدم يف عمليات 

مكافحة النريان من الجو.

الربيطانيون من جهتهم اس��تخدموا الطائرات املائية 

حت��ى يف اش��تباكات ج��و- ج��و باس��تخدامهم لطائرة 

Catalina  ض��د طائرة Mitsubishi G3M اليابانية يف 

ديس��مرب 1941 أثناء الحرب العاملي��ة الثانية فوق جزر 

أنامباس.

أهمية متزايدة للطائرات الربمائية
من ب��ن املجاالت املختلفة للحرب البحرية تس��تقطب 

القدرة عىل ش��ن عمليات برمائية ضد مواقع س��احلية 

محصن��ة م��ن البحر اهتامم��اً متزاي��داً عرب األوس��اط 

العس��كرية يف الع��امل بنف��س القدر ال��ذي تتنامى فيه 

أهمي��ة املركبات الربمائي��ة التي تس��تطيع الطريان، أو 

تتمتع بق��درة عىل إطالق الطائ��رات وكذلك الطائرات 

املائية وطائرات الهليكوب��رت بالطبع املالمئة لهذا النمط 

من العمليات.

أحد أهم األس��باب املب��ارشة لهذا االهت��امم هو أن 

الهج��وم من البح��ر وجهاً لوجه ضد املواقع الس��احلية 

املحمية مل يعد ممكناً بالنظر لتحصيناتها الهائلة وتعزيز 

دفاعاتها مبختلف أنواع األسلحة فضالً عن اإلسناد الذي 

يوفره لها سالح الجو.  

ومع ذل��ك فالعملي��ات الربمائية تس��اعد عموماً يف 

التقلي��ل من الخس��ائر حتى الح��د األدىن وذلك بفضل 

مرونتها وقدرة وسائلها عىل العمل بعيداً عن الشواطئ 

وم��ن مدي��ات مأمونة تحميه��ا من ن��ريان  الدفاعات 

الس��احلية، كام تستطيع املركبات الربمائية عموماً إنزال 

كم معترب من العتاد يف مرسح العمليات.

أثناء الحربن العامليتن شكلت الطائرات املائية -التي 

كان يُطلق عليها يف كثري من األحيان "الزوارق الطائرة"- 

الجزء األكرب من قوات الدوريات البحرية، وكانت قدرتها 

الفريدة عىل اإلقالع من عىل س��طح البحر محط تقدير 

ألنها سمحت بإنشاء قواعد أمامية عاملة، واستغنت عن 

املهابط الجوية اإلسمنتية املزدحمة والتي غالباً ما كانت 

تتعرض للقصف املعادي.

مقارن��ة بالطائ��رات املائية مازال��ت معظم مركبات 

اإلن��زال املوج��ودة يف الخدم��ة تعاين من سلس��لة من 

املحدوديات املوروثة من أزمنة الحروب السابقة، وهذه 

aircraftinformation.info :املصدر -  Berive Be-200 طائرة 
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من املتوقع أن 
تلعب الطائرات 
الربمائية دورًا 

هامًا يف الصراعات 
املستقبلية 

خاصة يف دعم 
وإسناد قواعد 

اإلمداد البحرية 

تش��تمل عىل الرسعة البطيئة )ما يرتتب عليه طول فرتة 

انتق��ال هذه األنظم��ة وتعريضها للكش��ف يف املواقع 

القريبة من الش��واطئ(، القدرة املحدودة عىل الحمل، 

امل��دة الطويلة التي تس��تغرقها يف التحمي��ل والتفريغ، 

وضعف قدرتها عىل البقاء يف البحر لفرتات طويلة.

من هنا ب��رزت أهمي��ة الطائرات املائي��ة التي كان 

يُطلق عليها أحياناً يف الحربن العامليتن اس��م "القوارب 

الطائرة" التي عملت- إضافة لدورها كطائرات دوريات 

بحري��ة - دوراً آخ��ر هاماً كصلة وصل م��ا بن القواعد 

البحرية ومس��ارح القتال ويف نقل العتاد واألفراد أحياناً 

منها وإليها بالرسعة الالزمة. 

إن الق��درة الفري��دة للطائ��رات املائي��ة يف الهبوط 

واإلقالع من عىل سطح البحر، كان وما زال موضع تقدير 

ألنها أفس��حت املجال إلنش��اء قواعد عمليات متقدمة، 

ويف الوقت ذاته اس��تغنت عن املدارج اإلس��منتية التي 

غالب��اً ما تكون مزدحمة وتتعرض للقصف املعادي أثناء 

العمليات القتالية. 

لكن الطائ��رات املائية ال تخلو من الس��لبيات، فهي 

تع��اين من محدوديات هامة م��ن قبيل رسعتها البطيئة 

نس��بياً )مقارن��ة بالطائ��رات املقاتلة( وضع��ف القدرة 

عىل املن��اورة، ل��ذا فإنه من الس��هولة مب��كان أن تقع 

فريس��ة للمقاتالت املعادية، لهذه األسباب بدأ استبدال 

الطائ��رات املائي��ة بالتدريج بطائ��رات دوريات بحرية 

تتخ��ذ له��ا قواعد ع��ىل اليابس��ة وتتمتع مب��دى بعيد 

ورسعة أكرب، وقدرة أكرب عىل الحمولة، وكذلك بطائرات 

الهليكوب��رت التي ميكنه��ا العمل من ع��ىل منت منصات 

صغرية والتحويم عىل ارتفاع بضع أمتار من س��طح املاء 

من أجل إنقاذ الناجن أو إنزال سونار.

 الطائرات املائية واستخداماتها 
يف ذات الوق��ت الذي أوق��ف فيه األس��طول األمرييك 

عملي��ات الطائ��رات املائي��ة، تاب��ع عدد م��ن البلدان 

األخرى تش��غيلها، وتض��م هذه البلدان بصورة رئيس��ة 

كل من روسيا، أوكرانيا، الصن واليابان، هذا  وتستخدم 

الطائ��رات املائية املعارصة بصورة رئيس��ة حالياً يف دور 

البحث واإلنق��اذ مقارنة مع طائ��رات الهليكوبرت، فهي 

أرسع منه��ا ومتتلك مدى أبعد، وإذا ما قارناها بطائرات 

الدوري��ات البحرية، فه��ي متتاز بقدرته��ا عىل الهبوط 

عىل س��طح املاء وإنق��اذ الناجن مب��ارشة وليس مجرد 

اكتشافهم وتزويدهم ب� )قارب نجاة(.

Airport-Data.com  CTLS  طائرة 
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ع��ىل أية ح��ال تبقى حال��ة البحر إح��دى العقبات 

أمام إق��الع وهبوط الطائ��رات املائية من عىل س��طح 

امل��اء، ولس��وء الح��ظ فإن معظ��م الح��وادث البحرية 

تنجم عن س��وء حالة الطقس، حيث يتجاوز فيه ارتفاع 

امل��وج الح��دود العملياتي��ة للطائرات املائي��ة، فطائرة 

ShinMaywa US-2 الت��ي م��ن املحتم��ل أنها تتمتع 

بأفضل القدرات من بن جميع الطائرات املائية األخرى 

يف الخدمة تس��تطيع أن تهبط عىل سطح البحر يف حالة 

م��وج يصل ارتفاعه حت��ى 3 م، بينام تقت��ر عمليات 

النامذج األخرى من هذا النوع من الطائرات عىل البحار 

الهادئة تقريباً. 

ال��دور اآلخر الذي ميكن أن تس��تخدم فيه الطائرات 

املائية يتمثل مبكافحة الحرائق )لهذا يُطلق عليها أحياناً 

اسم قاذفات املاء(. 

ومن أهم الطائرات املائية يف الخدمة حالياً: 

- طائرة Beriev Be-12 CHAIKA الروس��ية التي 

تس��تخدم كطائرة دوريات بحري��ة ودخلت الخدمة يف 

الستينات، ويف أوائل الثامنينات وصل عددها يف الخدمة 

إىل 90 طائرة، ويف 1933 اس��تخدم األسطول الرويس 55 

طائرة منها وتقلص عددها يف عام 2005 إىل 12 طائرة.

- طائرة Beriev A-42 التي يخطط األسطول الرويس 

إدخ��ال 4 طائرات منها إىل الخدمة لتحل مكان طائرات 

Be-12  و II-38  اآليل��ة إىل ال��زوال يف دور الدوريات 

البحرية، ومن املخطط عىل األمد الطويل أن يس��تخدم 

األس��طول ال��رويس Beriev A-42 كطائرات اس��تطالع 

بح��ري بالنظر ملداه��ا البعيد الذي يبل��غ 11500 كلم، 

وكطائرات مضادة للغواصات والكش��ف عنها بالسونار، 

ويص��ل مداها يف ه��ذا الدور حت��ى 4000 كلم، ومتتاز 

A-42 بقدرته��ا عىل الهبوط يف أي م��كان وعىل إعادة 

التذخر بالوقود من أي سفينة حربية أو تجارية.

- طائ��رةBe-200 ALRAIR  املتخصص��ة مبكافحة 

الحرائق وتس��تخدمها بعض الدول األوربية وعىل رأسها 

إيطاليا واليونان.

- طائرة Harbin SH-5  للدوريات البحرية.

- طائ��رة ShinMeiwa US-1 and -2 الت��ي ت��م 

تطويره��ا كطائ��رة للبحث واإلنقاذ، وتتس��ع لخمس��ة 

ممرض��ن أو غوايص إنقاذ وطاقم مك��ون من 9 عنارص 

و12 نقال��ة ومتتاز بقدرتها ع��ىل العمل يف أحوال البحر 

السيئة التي يصل فيها ارتفاع املوج حتى 3م.

SCOOPER  CL- وتعد طائرة  CL-215 طائ��رة -

215 الت��ي تصنعه��ا Canadair  الطائ��رة املائية األكرث 

اس��تخداماً يف الغ��رب، وه��ي متخصص��ة يف مكافح��ة 

الن��ريان حيث تس��تطيع  مل��ئ خزاناتها ب��� 5400 كلج 

ماء يف 10 ثوان وتطري بها برسعة 150/كلم /س��ا، بعض 

الدول اس��تخدمت هذه الطائرة يف مه��ام إضافية مثل: 

البحث واإلنقاذ، أعامل اإلغاثة اإلنس��انية، حامية الرثوة 

السمكية، دوريات فوق الحدود، فرض القانون البحري، 

مراقبة البيئة، النقل، واالرتباط ولألغراض العامة.

الطائرات املائية املسرية عن بعد
من املمكن ملفهوم الطائرات املائية أن ينبعث مرة ثانية 

بفضل بعض الحلول املتمثلة بالطائرات املسرية عن بعد 

التي يجري تقييمها حالياً، وميكن للطائرات املائية اليوم 

أن تقوم بع��دد من مهام املراقبة واالس��تطالع وبصورة 

خاص��ة تلك املهام التي تصنف ع��ىل أنها خطرية، قذرة 

ومملة. 

- طائ��رة Gull 36 الربمائية املس��رية ع��ن بعد التي 

يطورها حالي��اً تحال��ف رشكات بريطاني��ة والتي تبلغ 

حمولتها عن��د اإلقالع 70 كلج، وم��ن املتوقع أن يكون 

مبقدورها اإلقالع والهبوط يف حالة البحر رقم 5، وسوف 

Gettyimages :مشاة البحرية وهم ينزلون من سفن الهجوم الربمايئ لركوب طائرات عمودية - املصدر
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تبلغ الرسعة القصوِى للطائرة 82 عقدة، ورسعة الطواف 

60 عقدة بينام سيبلغ مداها 130 ميالً بحرياً، وستتمكن 

م��ن البقاء يف الجو 2.2 س��اعة، وس��تمتاز هذه الطائرة 

بقدرتها عىل العمل يف أحوال البحر الهائج. 

طائرات الهليكوبرت الربمائية
بالرغ��م م��ن مح��اوالت اإلحي��اء املتك��ررة واملتقطعة 

للواجب��ات العس��كرية هن��ا وهن��اك، يف معظم هذه 

الحاالت تنتمي الطائرات املائية إىل املايض أكرث منها إىل 

املس��تقبل، ويبدو أن الطائرات الربمائية ما زالت تلعب 

دوراً قوياً يف املهام اإلنس��انية ومكافحة النريان أكرث منها 

يف مهام البحث واإلنقاذ.

وتعترب طائرات الهليكوبرت املنافس الرئيس للطائرات 

املائي��ة بفضل مرونتها التي ال تجارى، فقد اس��تطاعت 

بفض��ل قدرتها املتأصلة عىل التحوي��م عىل ارتفاع بضع 

أمتار فوق س��طح املاء، أن تح��ل مكان الطائرات املائية 

يف كث��ري من الحاالت، فقد صممت بعض الطرازات منذ 

الب��دء بحيث متتل��ك القدرة عىل الهب��وط والطفو عىل 

 Sea King سطح املاء، وخري األمثلة عىل ذلك الهليكوبرت

و Super FRELON، ك��ام أن CHINOOK ق��ادرة 

عىل الطفو، وكانت تس��تخدم أحياناً يف إسناد العمليات 

الخاصة فوق سطح املاء. 

لكن معظم طائرات الهليكوبرت املستخدمة يف البحث 

واإلنقاذ أبطأ عادة وأقل مدى من الطائرات املائية التي 

تس��تخدم للمهمة نفس��ها بالرغم من أنها أكرث مرونة، 

الح��ل اإلبداعي ميك��ن أن يأيت من خالل ما يس��مى ب� 

Convertiplanes، وتجمع هذه الطائرات يف تصميمها 

ب��ن رسعة الطائ��رات ثابت��ة األجنحة وق��درة طائرات 

الهليكوبرت عىل اإلقالع والهبوط العمودي قصري املدى،

وتعت��رب Bell V-22 Osprey الطائ��رة الوحيدة من 

هذا النوع يف الخدم��ة حالياً وهي ذات قدرات متميزة 

  CV-22Bومعق��دة وغالية الثمن، وستش��كل نس��خة

العمود الفقري لعمليات البحث واإلنقاذ القتايل وطائرة 

إسناد للعمليات الخاصة.

   MV-22B OSPREYهذا ويبل��غ م��دى النس��خة

400/ مي��ل بح��ري وهذا خرق كب��ري إذا ما قورن مبدى 

CH-46 E الذي يبلغ 180 ميالً بحرياً فقط. 

املنافس اآلخر املحتمل يتمثل يف طائرة BA-609 التي 

 Westland-Agusta  بالتعاون م��ع  Bell تطورها رشكة

وهي أصغر من V-22 وأرخص منها، وس��وف تس��تخدم 

يف حراس��ة الس��واحل وحامية املدنين، ويبلغ وزن هذه 

الطائرة عند اإلقالع 7600 كلج وتستطيع أن تحمل تسعة 

مسافرين، ويبلغ أقىص مدى لها 1300 كلم برسعة طواف 

465 كلم / سا. 

 أدوار مستقبلية
تتطلب مفاهي��م العمليات القتالية املس��تقبلية قوات 

تتس��م بخفة الحركة واملن��اورة والقدرة عىل االنتش��ار 

برسعة، وس��وف تعمل القواعد البحرية العامئة كنقطة 

انط��الق ألي عمليات هج��وم ودفاع تش��نها أي قوات 

مس��تقبلية تقوم بحملة عرب البحار، وس��وف تس��اهم 

املركبات الربمائية وعىل رأسها الطائرات املائية يف ترسيع 

انتش��ار الحمالت ونقل العتاد الحي��وي واإلمدادات إىل 

مرسح القتال بوقت مبكر وقبل بدء العمليات. 

وبالنظ��ر إىل تقلص عدد القواع��د األمريكية ما وراء 

البحار فقد وجدت القي��ادة األمريكية بأنه أصبح لزاماً 

عليها من الناحيتن العس��كرية والسياسية التقليل من 

إمكاني��ة تعري��ض قواته��ا للخطر من خالل اس��تخدام 

قواع��د بحرية عامئة ومتنقلة وآمنة ومرتابطة، وس��وف 

تعتمد هذه القوات عىل قواع��د ترحيل موجودة قرب 

مرسح العمليات أو عىل أرضه إلسناد القوات وإمدادها 

ودعمها بالن��ريان القتالية، لهذا كله قام مكتب األبحاث 

البحري��ة ONR األمري��يك بتكلي��ف مرك��ز التصاميم 

اإلبداعية للس��فن إلجراء دراسة حول إمكانية استخدام 

الطائ��رات املائي��ة يف دع��م القواع��د البحري��ة العامئة 

البعيدة عن الش��واطئ وتحديد القدرات الالزم توافرها 

فيها لتمكينها من القيام بهذه املهمة عىل أكمل وجه. 

نتيج��ة هذه الدراس��ة تبن أن��ه بإم��كان الطائرات 

الربمائية متع��ددة املهام القادرة ع��ىل القيام بعمليات 

نقل لوجس��تي للحموالت الكبرية س��تعزز بصورة كبرية 

من كف��اءة القواع��د البحرية، وميك��ن أن تكون هكذا 

طائ��رات مفيدة أيضاً للقيام مبه��ام أخرى تفيد القواعد 

البحري��ة من قبي��ل االس��تخبارات الحيوي��ة، املراقبة، 

االس��تطالع، التذخري بالوقود أثناء الط��ريان، وكطائرات 

مس��لحة، ويف الحرب املضادة للغواص��ات، ويف الوقت 

الذي تس��تطيع فيه الطائرات األرضية التي تقلع وتهبط 

يف مطارات تقليدي��ة أن توفر الكثري من هذه القدرات، 

ف��إن الطائ��رات الكبرية الحج��م منها ال ميك��ن دمجها 

بس��هولة يف القواعد البحرية العامئة، والطائرات املائية 

ه��ي البديل األمثل لتلبية متطلبات من هذا القبيل ألن 

دمجها بهذه القواعد أبسط بكثري•

املصادر:

 Military Technology 3/ 2011 

 Armada 1/2012

 International Defence Review August 

           2007

Wikipedia, the free encyclopedia

BBC Arabic.com 

 شينوك

طائرة الهليكوبرت "شينوك" هي طائرة نقل ذات محركني 
تتكون من مروحتني، بكل منهام ثالث ريش��ات، األوىل 
يف األم��ام والثاني��ة يف الخلف، وبإم��كان الطائرة نقل 
54 جندي��اً وحمل 11.340 طن م��ن الحمولة، وهو ما 
يتجاوز وزنها خالية، وقد تحمل هذه الحمولة بداخلها 
أو معلق��ة تحتها، ويتكون طاقمها املعتاد من اثنني من 
الطياري��ن، أو من طيار ومالح، ومس��ئولني عن أعامل 

التحميل. 
ويس��تخدم الجيش األمرييك والق��وات الجوية امللكية 
الربيطانية وجيوش أخرى هذه الطائرة، يف نقل الجنود 
واملداف��ع والذخرية والوقود واإلم��دادات األخرى التي 
تتطلبه��ا املع��ارك، كام يوج��د بداخل الطائ��رة مكان 
لسياريت الندروفر، وتقوم الطائرة مبهام أخرى من بينها 
إجالء املصاب��ني والبحث واإلنقاذ، وأع��امل أخرى مثل 
اإلنقاذ يف حاالت الكوارث، ويف مهام مكافحة الحرائق.

تتطلب مفاهيم 
العمليات القتالية 

املستقبلية 
قوات تتسم بخفة 
احلركة واملناورة 

والقدرة على 
االنتشار بسرعة
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بقلم:
 د.موزه العبار
كاتبة إماراتية
moza@bmig.aw

أم اإلمارات..
يف الذكرى األربعينية

مل أج��د وبالدن��ا تحتفل بعيدها األربعيني ما يس��تهويني أن أكتب عنه يف هذه املناس��بة التاريخية بل 

ويرشفني إال )أم اإلمارات(..هذه الس��يدة املفخرة التي شقت طريق الريادة من البدايات األوىل برؤية 

نافذة وبحس فطرى بالغ الش��فافية والحضور..هذه الس��يدة التي حفرت عن جدارة واستحقاق أسمها 

يف كتاب التاريخ..وبالنس��بة لنا نحن نساء اإلمارات متثل لنا )أم اإلمارات( الرمز واملعنى الدال عىل قيم 

الحياة العليا..وهي الحق والخري والجامل..لقد اس��تطاعت هذه الس��يدة أن ترسم بفكر شفاف خارطة 

طريق ملس��رية املرأة..التي امتدت ألربعة عقود..ومازالت تقود هذه املسرية بعزمية ال تعرف الثبات أو 

االنتظار أو التوقف..إنه اإلعجاز بعينه.

لقد استطاعت هذه السيدة العظيمة أن تحول أحالمنا نحن النساء إىل واقع، ومل يكن ذلك ممكناً لوال روح 

العزمية التي ال تلني واإلرصار الذي ال يفرت، إنها الس��يدة الوحيدة يف هذا العامل التي تحمل قلباً يتس��ع للوطن 

بإماراته السبع.. ويا له من قلب.

متر أمامنا تجربة أربعني عاماً..مرت مرور الس��حاب..لدرجة يصعب علينا اس��تحضار حجم التغريات املهولة 

التي ش��ملت دولتنا..وكيف اس��تطاع بلد صغري املس��احة أن ينتقل من وهاد الفقر املدق��ع إىل آفاق الرفاهية 

الرحبة..يف تقديري أن هذا التحول املهول يعترب سابقة، البد أن كتاب التاريخ يسجلها بكثري من الفخر واالعتزاز، 

وإذا ج��از ملواطن��ي كل دول العامل االحتفال مرة يف العام بأعيادهم الوطنية، فإن الواجب علينا أن نحتفل ألف 

مرة بعيدنا الوطني، ألننا حققنا ما مل يحققه من س��بقونا، وإذا كانت مس��رية األمم تقاس بالس��نني، فإن أربعني 

س��نة ليس��ت ش��يئاً يذكر، ولكن أربعة عقود من عمر أربعة أجيال من أبناء اإلمارات تدخل يف حساب الزمن،  

لهذا فأن مواليد س��بعينيات القرن املايض ميألهم الفخر واالعتزاز ألنهم ش��هود عيان، ومصاحبني للنقلة الكربى، 

والتح��ول الحض��اري الذي حدث يف كل ش��رب من أجزاء هذا الوطن الغايل. نعم يحق لن��ا أن نفتخر، وأن نفاخر 

به��ذه اإلنجازات وهذا التحول الذي وضعنا يف مصاف دول املقدمة بش��هادة كربى املنظامت الدولية، ووكاالت 

األمم املتحدة املتخصصة، وهي شهادات حصلت عليها )أم اإلمارات( تقدي�راً وعرفاناً بدورها الفاعل يف الحراك 

النهض��وي، ال��ذي ننعم بجن��ي مثاره اليانع��ة. واليشء من مأتاه ال يس��تغرب كام يقول الش��اعر ولهذا مل يكن 

مستغرباً أن تحصد )أم اإلمارات(  وحدها دون غريها من السيدات األول عرشات الدروع، ومثلها من الشهادات 

التقديرية التي ال يتس��ع لها حيز املقالة وال ذاكريت، وهي ش��هادات ال أعتقد بل أكاد أجزم مل تحصل عليها أي 

ام��رأة يف التاريخ املعارص بدليل أنها مل تتس��ع لها قاعة بأكملها يف مقر اإلتحاد النس��ايئ العام بأبوظبي، وإنني 

إذ أس��تذكر بعضه��ا أورده هنا ليكون تذكاراً وذكرى لألجيال، ونحن نحتفل بأربع��ني عاماً مرت زاخرة بالعطاء، 

ويالحظ القارئ أن األوس��مة التي حصلت عليها )أم اإلم��ارات( تتعدد بتعدد مجاالت العمل التي أنجزت فيها 

أعامالً،  يف مجاالت متعددة ومتداخلة، مام رفع سموها إىل مصاف النساء املاثالت يف الذكر والذاكرة.

عام 1979 حصلت سموها عىل درع من ممثل الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة بالدولة، ويف ذات العام منحتها 

األم��م املتح��دة درع املتطوعني، ومل ينتهي العام حتى حصلت )أم اإلم��ارات( عىل درع منظمة الصحة العاملية 

تقديراً لدور س��موها يف رفع مس��توى املرأة اإلماراتية صحياً واجتامعياً، وترافق مع��ه منحها درع من صندوق 

األمم املتحدة للسكان، ثم درع صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة اعرتافاً بعطائها الال محدود يف متكني ورفعة 

املرأة اإلماراتية. ومل متِض ش��هور حصلت بعدها عىل نوط منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونس��يف( لدعمها 

املتواصل لقضايا الطفولة، ثم تالحقت ش��هادات التقدير وامليداليات من منظمة األرسة العاملية، وجامعة الدول 

العربي��ة، ومنظمة األرسة العربية، إدراكاً إلس��هامات س��موها يف تعزي��ز دور األرسة يف املجتمع، وهنالك رصيد 

من أوس��مة وقالدات وكوؤس وميداليات من جهات أخرى عديدة، كرابطة زوجات رجال الس��لك الدبلومايس 

املعتمدين لدى الدولة، وجامعة محمد بن س��عود اإلس��المية بالرياض، وإتحاد املس��تثمرات العرب، فضالًً عن 

حصيلة وافرة من الرسائل وشهادات التقدير كلها تقدم الدليل ت�لو الدليل أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

)أم اإلمارات( س��يدة استثنائية وتس��تحق أن نهدي لها نحن بنات اإلمارات باقات من الورد املعطر بعبري الوالء 

والعرفان والتقدير مبناسبة العيد األربعيني •

رؤى 
وقضايا
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األخطار الكيماويـة والبيولوجــــــــــــــــــــــــــــــــية واإلشعـاعيـة والنـوويـة
كيفيــــة االستعــداد والتدريــب للحــد منـــها

من املؤكد أن التوتر 

املتزايد يف مياه الخليج 

عزز املخاوف من وقوع 

هجوم مفاجئ ما يف سياق 

حرب غري متكافئة، فمرة 

أخرى تعود قضية األخطار 

الكياموية والبيولوجية 

واإلشعاعية والنووية وكيفية 

الوقاية منها لتفرض نفسها 

كقضية أوىل عىل قامئة 

االهتاممات.

إعداد:
 روبرت فوكس

ع��اوة عىل ذل��ك مثة أح��داث غريبة مرتبط��ة باآلثار 

املختلف��ة املتعلق��ة بهذه القضية تثري قل��ق العامل مثل 

أنفلون��زا الطيور وف��ريوس أنفلونزا الخنازير، وتش��كل 

الدعاي��ة وتركيز وس��ائل اإلعام العاملي��ة عىل أحداث 

دولي��ة مثل أوملبياد لندن 2012 هذا الصيف قلقاً أمنياً 

كبرياً خش��ية لج��وء املنظامت اإلرهابية إىل اس��تخدام 

أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل، حيث بدأ عام 

2012 يش��هد بالفع��ل موجة من الجدل حول انتش��ار 

األس��لحة النووية، بدءاً بإيران وانتهاء بكوريا الشاملية، 

ومرة أخ��رى يعود الج��دل لريكز ع��ىل معاهدة حظر 

االنتش��ار النووي ومدى جدواها وقيمتها يف عامل تتعدد 

فيه الدول التي متتلك أسلحة نووية.

الرس��الة املراد إيصالها هي أن الوقاية من األس��لحة 

الكياموي��ة والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية خري من 

العاج، ومن حس��ن الحظ أن امل��رات التي جرى فيها 

استخدام هذه األسلحة قليلة، ولكن مثة دالئل متزايدة 

عىل حرص عدد من الجامعات املتطرفة التي تس��تخدم 

العنف عىل امتاك هذه األسلحة منذ سنوات.

قدرات التطوير
أظه��رت القوات املس��لحة عىل مس��توى العامل، خاصة 

ال��دول األعض��اء يف حل��ف ش��امل األطل��ي )الناتو(، 

تركيزاً ش��ديداً عىل كيفية االستعداد لألسلحة الكياموية 

والبيولوجي��ة واإلش��عاعية والنووي��ة س��واء من حيث 

التدريب أو األجهزة واملعدات، وانصب تركيز عدد كبري 

م��ن دول العامل، من بينها الوالي��ات املتحدة وبريطانيا 

وكندا، ع��ىل الوكاالت املدنية وكيفية االس��تعداد لهذه 

التهدي��دات مثل الجي��ش متاماً، حيث ت��م إجراء عدد 

م��ن التدريبات الكبرية ح��ول كيفية التعامل يف حاالت 

الطوارئ مع هجوم كبري ما باستخدام األسلحة الكياموية 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، ولكن النتائج جاءت 

مث��رية لإلحباط حيث اتض��ح أن الطريق أمام الوكاالت 

مايزال طوياً، ويبدو أن قضية القيادة والسيطرة ماتزال 

القضية الرئيس��ية، وهو ما أثبتته عمليات تفجري قطار 

لندن يف السابع من يوليو 2007.

وتلقت الس��لطات الفيدرالي��ة واملحلية جرس إنذار 

شديد عندما اكتشفت رداءة استعداد الوكاالت املدنية 

يف أعقاب إعصار كاترين��ا يف خريف عام 2005، حدث 

ذل��ك عىل الرغم م��ن اس��تحداث وكاالت جديدة مثل 

وزارة األم��ن الداخ��ي عقب تعرض الوالي��ات املتحدة 
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إنتشار األسلحة النووية يُشكل تهديدا ً كبرياً
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لعملي��ات الح��ادي عرش من س��بتمرب عىل ي��د تنظيم 

"القاعدة".

ورغم استحداث وتدريب وحدات ومراكز متخصصة 

إال أن التوج��ه ما يزال مرتبطاً مبامرس��ات حقبة الحرب 

الباردة، حيث انصب تفكري الناتو وحلف وارسو بدرجة 

كبرية عىل تش��كيل ق��وات كبرية يلحق به��ا عدد قليل 

من الوح��دات املتخصصة، الافت يف األمر أن الوحدات 

التش��يكية املتخصصة الت��ي احتلت مكان��ة متميزة يف 

عملي��ات حلف وارس��و قبل عام 1989 م��ا تزال تحتل 

الص��دارة م��ن حيث الخ��ربة والدراية مبامرس��ة دورها 

الجديد داخل حلف الناتو.

ويج��در بنا اس��تعراض نوعية التهدي��دات املحتملة 

التي ترتبت عىل استخدام أسلحة ومعدات غري متكافئة 

يف الس��نوات األخرية من أجل تقيي��م املتطلبات الازمة 

للوقاية والعاج يف عامل األس��لحة الكياموية والبيولوجية 

واإلشعاعية والنووية املخيف.

األخطار
تح��ول االهتامم مؤخراً بعيداً عن اس��تخدام الجامعات 

الكياموي��ة  لألس��لحة  واملحتم��ل  الفع��ي  اإلرهابي��ة 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية تبعاً لكثافة العمليات 

الهجومية يف عدد املس��ارح التي تستخدم أقل املعدات 

التكتيكية تكلف��ة وأكرثها فتكاً يف ترس��انتها اإلرهابية: 

العبوات الناس��فة البدائية والقنابل االنتحارية، مثة قلق 

له ما يربره خشية لجوء اإلرهابيني إىل استخدام العنارص 

الكياموية، وإن تراجع هذا الخطر بارتفاع وترية العنف 

بعد عام 2003.

إن االهت��امم باس��تخدام ه��ذا النوع من األس��لحة 

وإمكانية اس��تخدامها ظا قامئني يف "القوس املضطرب" 

arc of instability املمت��د م��ن رشق البح��ر األبي��ض 

املتوسط، مروراً بالقوقاز والخليج وآسيا الوسطى وآسيا، 

وانتهاء بشبه القارة الهندية.

ومث��ال ع��ىل ذلك يف ع��ام 1995 ت��رك االنفصاليون 

الشيشان قنبلة تحتوي عىل cesium-137 وأحد النظائر 

املش��عة يف Ismailovsky Park يف موس��كو، وبعده��ا 

بثاث س��نوات تم العثور عىل لغم متفجر موصل مبادة 

مشعة بالقرب من إحدى محطات السكك الحديدية يف 

قلب العاصمة الشيش��انية ج��روزين دون أن ينفجر أي 

منهام.

الحوادث السابقة وتقييمها
عن��د تقيي��م األخط��ار املحتمل��ة لألس��لحة الكياموية 

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ينبغي مراجعة سلسلة 

من الح��وادث التي جاء بعضها بالصدفة البحتة والكثري 

منها متعمداً، وهو ما أدى باللجنة الفيدرالية األمريكية 

الخاصة باألس��لحة الكياموية والبيولوجية واإلش��عاعية 

والنووية عام 2008 إىل التوصل إىل حقيقة مهمة، وهي 

أن "من املرجح اس��تخدام أحد أسلحة الدمار الشامل يف 

سالح الدمار الشامل

يشمل مفهوم أسلحة الدمار الشامل األسلحة 
الهيدروجينية،  )الذري��ة،  بأنواعه��ا  النووي��ة 
النيوترونية( واألس��لحة الكيامئي��ة، والغازات 
الحربي��ة بأنواعه��ا )الس��امة القاتل��ة، ش��ل 
القدرة والحركة، الغازات املزعجة( واألس��لحة 
بأنواعه��ا  البكرتولوجي��ة  أو  البيولوجي��ة 
)البكتريي��ا، الفريوس��ات، الفطريات، س��موم 
امليكروبات( وزاد عىل ذلك األس��لحة املوجية 

)املوجات الكهرومغناطيسية(.

تعمل الواليات 
املتحدة حاليًا 

على تشكيل 
وحداتها املدنية 

والعسكرية 
اخلاصة باألسلحة 

الكيماوية 
والبيولوجية 
واإلشعاعية 

والنووية

األسلحة البيولوجية أحد أسلحة الدمار الشامل
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عم��ل إرهايب ما يف أي مكان م��ن العامل مع نهاية 2013 

ما مل يتحرك العامل بصورة حاسمة وعىل وجه الرسعة".

كان أول م��ؤرش للقل��ق ه��و أثر الح��وادث الكربى 

عىل مفاعلني نوويني مخصص��ني لألغراض املدنية، ففي 

ترشنوبل ع��ام 1986 أدى انفجار أحد املفاعات داخل 

إح��دى محطات الكهرب��اء إىل حدوث تل��وث ما زالت 

تعاين منه املنطقة إىل يومنا هذا، وطبقاً لحركة الس��ام 

األخرض فإن ربع مليون ش��خص عىل األقل عانوا بصورة 

مب��ارشة من نوع ما من أنواع الرسطان، أما الرضر الذي 

لحق مبفاعل فوكوش��يام نتيجة مد تس��ونامي يف ش��هر 

م��ارس عام 2011 فلم يقل عن ترشنوبل كارثية رغم أن 

األرضار البرشية أقل، وينطبق الدرس املستفاد يف حامية 

األس��لحة الكياموية والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية 

ووقايته��ا ع��ىل كلت��ي الحالت��ني: أن إج��راءات اإلخاء 

والسامة غري كافية عىل اإلطاق.

أثناء الحرب الباردة أجرت القوتان العظميان دراسات 

مكثفة حول كيفية شن حرب نووية ناجحة، وأثناء أزمة 

الصواري��خ الكوبي��ة يف أكتوبر 1962 اقرتب��ت القوتان 

بالفعل من شفري تلك الحرب، ويف عام 1983 كان الدرس 

 Exercise Able Archer األمرييك املستفاد من مناورة

هو أن أي حرب نووية ستؤدي إىل خسائر كارثية عاوة 

ع��ىل هزمية إس��رتاتيجية، والبد من التنوي��ه بأنه كانت 

هناك تحذيرات نووية ش��ديدة من األخطار أو األرضار 

الت��ي ميك��ن أن تتعرض له��ا الرتس��انة األمريكية خال 

املراحل األخرية من حقبة الحرب الباردة، وسط مخاوف 

من حدوث ترسبات إش��عاعية ، خاصة بعد أن رضبت 

إحدى الصواعق إيطاليا حيث تسببت يف حدوث أرضار 

للقنابل النووية.

ويكفي حدوث ترسيبني متعمدين لغازات األعصاب 

والغ��ازات الكياموي��ة يك يتوق��ف املخطط��ون الذين 

يفكرون يف وضع إسرتاتيجية لحامية األسلحة الكياموية 

والبيولوجي��ة واإلش��عاعية والنووي��ة، فقد ت��م توزيع 

األس��لحة الكياموية، ال س��يام غاز الخردل، عىل القوات 

العراقي��ة خ��ال املراحل األخرية من الح��رب اإليرانية- 

العراقي��ة خ��ال الفرتة م��ن 1980 حت��ى 1988، وكان 

االس��تخدام الش��ائع لها يقترص عىل إطاقه��ا بقذائف 

املدفعي��ة ملواجهة موج��ات الهجوم البرشي��ة اإليرانية 

ع��ىل يد الش��باب اإلي��راين املتعصب، ومن الس��هل أن 

نن��ى كم كانت هذه األس��لحة ش��ائع�ة، فق�د كان�ت 
الوح�دات األمامية ع�ىل خ���ط املواج�ه�ة يف الك�ويت 

ع��ام 1990-1991 تحمل معدات الوقاية من األسلحة 

الكياموية والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية، معظمها 

عب��ارة عن أقنعة وبزات ثقيلة يف بعض الحاالت ومصل 

بدايئ للحامية ضد غاز األعصاب. 

حامية األسلحة 
ما يزال الطريق طوياً في��ام يتعلق بكيفية حامية تلك 

األس��لحة، فقد ألحقت بريطانيا فرقة حامية األس��لحة 

الكياموي��ة والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية ب� "فوج 

الدباب��ات املليك" و"فوج س��اح الجو"، كام وضع حلف 

الناتو سياس��ته ومجموعته الخاصة باألسلحة الكياموية 

والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية، استناداً بالتأكيد إىل 

الخربة التكتيكية التي اكتسبتها القوات التشيكية يف هذا 

املجال.

ك��ام تعمل الوالي��ات املتح��دة حالياً عىل تش��كيل 

وحداتها املدنية والعسكرية الخاصة باألسلحة الكياموية 

والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية، مبا يف ذلك مدرس��ة 

األس��لحة الكياموية والبيولوجية واإلش��عاعية والنووية 

التابع��ة للجيش األمري��يك يف فورت لين��ارد وود بوالية 

ميزوري، وهي املدرسة التي استندت إىل أطقم التدريب 

التي تم تش��كيلها ملكافحة عملي��ات الهجوم بالغازات 

عىل الجبهة الغربية يف فرنسا عام 1918.

وع��ىل الرغم من تلك الخطوات املس��تحدثة الرامية 

إىل الحد من مخاطر األس��لحة الكياموي��ة والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووية، إال أن الخ��رباء يؤكدون أنها تظل 

قارصة بدرجة كبرية عن توفري الحامية الازمة ضد هذه 

األسلحة الفتاكة، وهو قصور حاد مبا يكفي لدفع الدول 

النووي��ة إىل إعادة النظر يف سياس��اتها واس��رتاتيجياتها 

النووي��ة حتى يصبح الع��امل أقل خط��ورة وأقل تعرضاً 

للرضر •

الوقاية خريٌ من العالج
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ســالح ذكــي دقيــق وقليــل التـكلفـة

عىل مدار العقد املايض كان 

عىل جيوش العامل أن تصب 

جل تركيزها عىل الحروب غري 

النظامية وحروب مكافحة 

التمرد، ففي الحروب الحديثة 

ال تتعدى فرصة رصد ومعرفة 

وقصف هدف ما يف ثوان 

قليلة، وقد أصبحت وصالت 

املعلومات واالتصاالت املأمونة 

الخارجة عن مدى الرؤية 

BLOS أكرث أهمية مع تزايد 

العمليات القتالية.

إعداد: جي. سرات

وقد اتسمت الحروب الحديثة يف العراق وأفغانستان 

وليبيا باس��تخدام القاذفات الت��ي اضطلعت مبهام 

يف توقيت��ات صعبة للغاية، فالقاذف��ات بحاجة إىل 

أدوات أك��ر تقدماً لتخطيط الرحل��ة أثناء الطريان 

وتدمري األهداف املعادية. ولذلك أصبحت األسلحة 

املتقدم��ة مث��ل قنبل��ة الهج��وم املبارش املش��رك 

GBU-31 املع��روف اختص��اراً ب� JDAM س��احاً 

مهامً بالنس��بة للمهامت، وتعترب هذه القنبلة، التي 

تعترب أكر القنابل دقة، س��احاً دقيقاً مزوداً بجهاز 

تحديد املواقع عاملياً GPS وجرى استخدامه بكثافة 

من جانب س��اح الجو األمرييك والبحرية ومش��اة 

البحري��ة )املارينز( والقوات الحليفة يف مهام قتالية 

عديدة مثل أفغانستان والعراق، وقد أنتجت رشكة 

بوينج أكر م��ن 215000 قنبل��ة موجهة من هذه 

القنابل منذ عام 1998.

مجموعة التوجيه الدقيق بالليزر
 JDAM تصب��ح قنبل��ة الهجوم املب��ارش املش��رك

ساحاً ليزرياً عند تركيب مجموعة التوجيه الدقيق 

 Precision Laser Guidance Set: PLGS بالليزر

وتتك��ون قنبلة الهج��وم املبارش املش��رك املوجهة 

 Laser Joint Direct Attack Munition: بالليزر

LJDAM م��ن مجموعة ذيل التوجي��ه االعتيادية 

الخاصة بس��اح الهجوم املبارش املش��رك، باإلضافة 

إىل مجموعة توجيه ليزري قادرة عىل التقاط وتتبع 

اإلش��ارات الصادرة عن األهداف الليزرية، والقنبلة 

مصممة بحيث تكون قادرة عىل االش��تباك بفعالية 

ودقة مع األهداف الثابتة واملتحركة براً أو بحراً، كام 

يقوم التوجيه بالليزر أيضاً بالتصويب عىل األهداف 

البديل��ة بدقة يف الحاالت الت��ي ال يتوفر فيها جهاز 

تحديد املواقع عاملياً. 

نبذة تاريخية
يف أواخ��ر ع��ام 1991 حدد س��اح الج��و األمرييك 

والبحري��ة األمريكي��ة احتياجهام لن��وع جديد من 

القناب��ل املوجه��ة القليلة التكلفة الس��تخدامها يف 

أغراض عام��ة، وأُطلق عىل الربنامج اس��م "القنبلة 

 AWPGM  "املوجهة الدقيقة للظروف املعاكس��ة

مبدئياً، ثم أعيد تس��ميته ب��� "قنبلة الهجوم املبارش 

املش��رك" JDAM، وبع��د أن ج��رب س��اح الجو 
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إسقاط متعدد لقنبلة الهجوم املبارش املشرتك
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القنبلة قادرة 
على االشتباك 

بفعالية ودقة 
مع األهداف الثابتة 

واملتحركة برًا أو 
بحرًا

العمالء

تسللتخدم البحريللة األمريكيللة وسللالح الجو 
األمريللي حالياً قنبلة الهجوم املبارش املشللرتك 
املوجهة بالليزر، وهي القنبلة التي تسللتخدمها 
طائريت F-15E & F-16 التابعتني لسللالح الجو 
األمريي والطائللرة F/A-18 التابعللة للبحرية 

.AV-8B األمريكية وطائرات
وجللرى تسللليم أول دفعة من قنابللل الهجوم 
املبارش املشللرتك التابعللة للبحرية األمريكية يف 
شللهر أكتوبر 2008. ويف شهر مارس 2010 وقع 
اختيار سالح البحرية عىل قنبلة الهجوم املبارش 
املشللرتك املوجهة بالليزر لتلبية احتياجاتها من 
األسلللحة الهجوميللة املبارشة التي تسللتهدف 
األهللداف املتحركللة. ويف شللهر مللارس 2011 
منحت قيادة البحرية الخاصة باألنظمة الجوية 
NAVAIR رشكللة بوينللج عقداً بقيمللة مثانية 
ماليني دوالر مقابل أول طلبية كبرية تضم 700 
نظام استشللعار خاص بقنابللل الهجوم املبارش 
املشللرتك املوجهة بالليزر، وقللد أصبحت أملانيا 
أول عميل خارجي لهذه القنابل املوجهة بالليزر 

يف عام 2008.

األمري��يك بنجاح قنبل��ة التوجيه الذايت امل��زودة بجهاز 

تحديد املواق��ع عاملياً عام 1993 أصب��ح هدف برنامج 

"قنبلة الهجوم املبارش املش��رك" تطوي��ر قنبلة موجهة 

قليلة التكلفة مزودة بجهاز تحديد املواقع عاملياً لخدمة 

القناب��ل "غري الذكي��ة" Dumb التي ي��راوح وزنها بني 

200 رط��ل و1000 رطل حالياً. ويف ش��هر إبريل 1994 

تسلمت رشكتا ماكدونل دوجاس ومارتن مارييتا عقود 

التطوي��ر، وبعد إجراء اختب��ارات النفق الهوايئ عىل كا 

التصميمني وقع االختي��ار عىل رشكة ماكدونل دوجاس 

يف ش��هر أكتوبر 1995 كمقاول رئييس م��ن أجل إجراء 

املزيد من التطوير عىل قنبلة الهجوم املبارش املش��رك، 

وأس��فر اندماج ماكدونل دوج��اس ومارتن مارييتا عام 

1995 عن تأسيس رشكة لوكهيد مارتن التي قامت رشكة 

بوينج برشائها ضمن صفقة تاريخية عام 1996.

تم تس��ليم الدفعة األوىل من قنبل��ة الهجوم املبارش 

املش��رك عام 1997، وجرت اختباراتها التشغيلية عامي 

1998 و 1999، وخ��ال االختبارات جرى إس��قاط أكر 

م��ن 450 قنبلة هجوم مبارش مش��رك تجاوزت نس��بة 

االعتامدي��ة فيه��ا 95 % وبدق��ة أقل من ع��رشة أمتار، 

وباإلضاف��ة إىل عملية اإلس��قاط التي يت��م التحكم فيها 

ش��ملت عمليتا اختبار وتقييم القنبلة "اختبارات ش��به 

عملياتية" تتكون من اإلس��قاط عرب الس��حب واألمطار 

والثل��ج حيث مل تقل درجة الدقة ع��ن دقة االختبارات 

التي تجري يف الطق��س الصحو، عاوة عىل ذلك، كانت 

هناك اختبارات ش��ملت عمليات إس��قاط متعددة تم 

خالها استهداف كل قنبلة عىل حدها.

وقد بدأت االختبارات الجوية لقنبلة الهجوم املبارش 

املش��رك جواً عام 1996، وتم ترس��ية أول عقد )لإلنتاج 

املبديئ البس��يط( يف شهر إبريل عام 1997، ويف ديسمرب 

1998 وصل��ت قنبل��ة الهجوم املبارش املش��رك مرحلة 

التش��غيل املب��ديئ IOP عىل م��ن أول طائرة وهي من 

طراز B-52H تابعة لس��اح الجو األمرييك. ورسعان ما 

تلته��ا طائرات أخ��رى إىل أن أصبحت كاف��ة الطائرات 

القاذف��ة والهجومية األمريكية ق��ادرة عىل حمل قنابل 

الهجوم املبارش املش��رك، كام أصب��ح للقنبلة 18 عمياً 

خارجياً.

قنبلة الهجوم املوجهة بالليزر
تعم��ل قنبلة الهج��وم املبارش املش��رك املوجهة بالليزر 

Laser JDAM عىل زيادة قدرات قنبلة الهجوم املبارش 

املش��رك JDAM، وتشمل هذه األخرية مجموعة الذيل 

الت��ي تحتوي عىل نظام تحديد املواق��ع عاملياً GPS أو 

نظ��ام املاحة الذاتي��ة INS ومجموعة املكابح لتحقيق 

ات��زان وانط��اق إضافي��ني، ك��ام أن نظام االستش��عار 

الليزري عبارة عن مجموعة من الس��هل تركيبها ميدانياً 

ع��ىل مقدمة قنبل��ة الهجوم املبارش املش��رك يف دقائق 

معدودة، وميكن استخدام قنبلة الهجوم املبارش املشرك 

إذا مل تكن هناك حاجة الستخدام الليزر يف مهمة معينة، 

فقنبل��ة الهجوم املبارش املش��رك املوجه��ة بالليزر هي 

ببس��اطة عبارة عن قدرة إضافي��ة لنظام تحديد املواقع 

عاملي��اً أو نظام املاح��ة الذاتية اللذي��ن توفرهام قنبلة 

الهجوم املبارش املشرك الحالية، ما يعني تحويل القنبلة 

إىل واحدة من أقوى األس��لحة املتاح��ة حالياً، وتضيف 

قنبلة الهجوم املبارش املشرك املوجهة بالليزر مرونة أكرب 

من حيث تدمري األهداف مثل األهداف املتحركة وحتى 

األهداف البحرية.

وق��د تم االنته��اء م��ن دورة تطوير واختب��ار قنبلة 

الهجوم املبارش املش��رك يف أقل من 17 شهراً بعد أن تم 

اعتبارها متطلباً تشغيلياً ملحاً يف مطلع عام 2007، وقد 

قامت رشكة بوينج بتس��ليم أول إنتاج من قنبلة الهجوم 

املبارش املشرك املوجهة بالليزر لساح الجو األمرييك يف 

ش��هر مايو 2008، وقد استخدم ساح الجو هذه القنبلة 

بنجاح يف العمليات القتالية يف العراق يف شهر أعسطس 

.2008

الخصائص
GBU- ت��م دمج مجموعة الذيل مع ال��رؤوس الحربية

MK-84 :31 زن��ة 2000 رط��ل وBLU-109 زن��ة 200 

رطل )900 كيلوجرام(. أما بالنس��بة لل��رؤوس الحربية 

MK- و GBU-32 ًزنة 1000 رطا GBU-38: MK-83

82 زن��ة 500 رطاً )225 كيلوجرام��اً(، وGBU-38 هي 

قي��د اإلنتاج حالياً من أجل إنت��اج قنابل قليلة التكلفة، 

وأثبت��ت التجربة دقة ه��ذه القنابل العالي��ة وإمكانية 

تس��ليمها يف ظروف الطريان االعتيادي��ة، وميكن إطاق 

قنبلة الهجوم املبارش املش��رك من عىل بُعد يتجاوز 15 

مياً م��ن الهدف مع الحصول ع��ىل التحديثات الازمة 

من األقامر الصناعية لتحديد املواقع عاملياً للمس��اعدة 

يف توجي��ه القنبل��ة نحو هدفها. وقد متك��ن دمج قنبلة 

 ،GBU-38 الهجوم املبارش املش��رك املوجهة بالليزر مع

.GBU-31 & GBU-32 ومن املقرر دمجها أيضاً مع

وقد طلبت وزارة الدفاع األمريكية رشاء قنبلة الهجوم 

املبارش املش��رك لتسليح أس��لحة الجو والبحرية ومشاة 

البحرية )املارينز(. وتش��مل خط��ط التطبيق والتطوير 

املتوقعة دمج هذه القنابل مبا يس��مح باستخدامها مع 

طائرات أخ��رى وإطالة مداها وتقلي��ل حجمها وزيادة 

دقته��ا وتقلي��ل تكلفة عملي��ة التوجي��ه وإضافة نظام 

لاستشعار.

الوضع الحايل
وق��د انتهت رشكة بوينج من دورة تطوير واختبار قنبلة 

الهجوم املبارش املش��رك يف أقل من 17 شهراً بعد أن تم 

اعتبارها متطلباً تشغيلياً ملحاً يف مطلع عام 2007، وقد 

قامت رشكة بوينج بتس��ليم أول إنتاج من قنبلة الهجوم 

املبارش املشرك املوجهة بالليزر لساح الجو األمرييك يف 

ش��هر مايو 2008، وقد استخدم ساح الجو هذه القنبلة 

بنجاح يف العمليات القتالية يف العراق يف شهر أغسطس 

.2008

وجاء التسليم املبديئ لس��اح البحرية عقب االنتهاء 
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F-16 أثناء التحضريقنبلة الهجوم املبارش املوجهة بالليزر عىل منت الطائرة JDAM  النظام

النظام  JDAM عىل سطح السفينة

من تنفيذ برنامج مكث��ف لتجربة قنبلة الهجوم املبارش 

املش��رك أثن��اء الط��ريان، وه��و الربنامج ال��ذي تضمن 

اختب��ارات ع��ىل الطائ��رات F/A-18C/D وAV-8B و

Harrier وخ��ال تلك االختبارات نجحت قنبلة الهجوم 

املب��ارش املش��رك يف االش��تباك م��ع األه��داف الثابتة 

واملتحركة عىل حد س��واء، منها أهداف تسري برسعة 85 

مياً يف الساعة. وجرى يف مرحلة الحقة إجراء اختبارات 

 F/A-18E/F Super جوية إضافي��ة عىل من الطائ��رة

.Hornet

ويف ش��هر فرباي��ر 2010 وقع اختيار س��اح البحرية 

ع��ىل قنبل��ة الهجوم املبارش املش��رك املوجه��ة بالليزر 

لتلبية احتياجاته من األسلحة الهجومية املبارشة إلصابة 

األهداف املتحركة DAMTC. وأرست القيادة البحرية 

لألنظمة الجوي��ة عقداً بقيمة 8 مايني دوالر عىل رشكة 

بوين��ج يف ش��هر م��ارس 2011 لتمويل اإلنت��اج املبديئ 

القلي��ل التكلفة ل� 700 نظام استش��عار ليزري لربنامج 

DAMTC وم��ن املتوق��ع توقيع عقد اإلنتاج الش��امل 

ألنظمة استشعار قنابل الهجوم املبارش املشرك املوجهة 

بالليزر يف عام 2012.

وقد اس��تخدمت البحري��ة األمريكية وس��اح الجو 

األمرييك قنابل الهجوم املبارش املش��رك املوجهة بالليزر 

يف العمليات القتالية عىل نطاق واس��ع، وأثبتت كفاءتها 

الفائق��ة يف الهج��وم عىل أهداف متحرك��ة مهمة بدقة 

وبأقل األرضار الثانوية، ويعترب إضافة نظام االستش��عار 

اللي��زري إىل قناب��ل الهجوم املبارش املش��رك التقليدية 

خي��اراً ممكناً بالنس��بة ألطقم التش��غيل وخياراً س��هاً 

للغاية بالنس��بة للطيارين الذين عىل دراية بهذا النوع 

من القنابل.

اهتامم دويل
وقعت رشكة بوينج عقود املبيعات العسكرية الخارجية 

مع الحكوم��ة األمريكية لتوريد قناب��ل الهجوم املبارش 

املش��رك املوجهة باللي��زر لقامئة مختارة م��ن العماء 

الخارجي��ني. وق��د كانت عق��ود املبيعات العس��كرية 

الخارجي��ة جزءاً من عق��د بقيمة تس��عة مايني دوالر 

لتوريد كمية غري مح��دودة إلنتاج ودمج قنابل الهجوم 

املب��ارش املش��رك املوجهة باللي��زر، وه��و العقد الذي 

حصلت عليه رشكة بوينج يف شهر أغسطس 2009. وتم 

تسليم هذه األسلحة عام 2010.

مثة اهتامم دويل قوي بقنابل الهجوم املبارش املشرك 

املوجهة بالليزر بفضل قدرتها عىل االشتباك مع األهداف 

الثابت��ة واملتحركة بدقة فائقة. وهناك أكر من 20 دولة 

لديها هذا النوع من القنابل، ومعظمها يتجه الستخدام 

قناب��ل الهجوم املبارش املش��رك املوجه��ة بالليزر خال 

السنوات القليلة القادمة.

مثة نسخة محدثة Block 08 عىل الربمجيات الخاصة 

بقنابل الهجوم املبارش املش��رك املوجهة بالليزر بهدف 

زي��ادة فعاليتها ض��د األهداف املنعطفة أو املتس��ارعة 

أو املتباطئ��ة، وق��د انته��ت رشك��ة بوينج م��ن إجراء 

مناورتني ناجحتني باستخدام تلك الربمجيات التي جرى 

استخدامها ميدانياً يف عام 2010. ويف شهر فرباير 2009 

تم اس��تخدام قنبل��ة الهجوم املبارش املش��رك املوجهة 

باللي��زر يف تدمري هدف يحلق برسعة مبدئية قدرها 55 

مياً يف الس��اعة رسعان ما تباط��أت رسعته قبل ارتطام 

القنبلة به، أما االختبار الثاين فقد جرى يف شهر أغسطس 

2009 ضد هدف يحل��ق برسعة مبدئية قدرها 50 مياً 

يف الساعة اتخذ منعطفاً حاداً قبل ارتطام القنبلة به.

ه��ذه املي��زة املتقدمة تزي��د أهمية قناب��ل الهجوم 

املبارش املش��رك املوجهة بالليزر بالنسبة للعماء. وإذا 

كان الهدف م��ن النوع الذي ميكن تعقب��ه بالليزر فإن 

قنبلة الهجوم املبارش املش��رك املوجهة بالليزر س��تنجح 

يف إصابته •

 املصادر والصور: 

Designation-systems.net

Boeing

Wikipedia
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DRAGON اخملترب اجملوقل: التحليق عاليًا مــــــــــــــــــع نظام
املعلومات االستخباراتية وأنظمة االستشعار حمط اهتمام العمالء

تعزز املخاوف األمنية السائدة عىل املرسح 

الدويل الحاجة إىل وعي املرء الدقيق واملستمر 

مبا حوله. ورغم هذا، تتطلب البيئات املختلفة 

حلوالً استخباراتية مختلفة. وإدراكاً منها للحاجة 

إىل طريقة غري مكلفة لتجربة ونرش األسلحة 

االستخباراتية. 

إعداد: 
بي. راج
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DRAGON اخملترب اجملوقل: التحليق عاليًا مــــــــــــــــــع نظام
املعلومات االستخباراتية وأنظمة االستشعار حمط اهتمام العمالء

وقد قامببت رشكة لوكهيببد بتطوير مختببر املعلومات 

Airborne Multi- االسببتخباراتية املتعددة املجوقببل

INT Laboratory :AML، واملختببر الطائببر املبتكببر 

 Gulfstream عبارة عن طائببرة تجارية نفاثة من طراز

III التببي قامت "لوكهيد مارتن" بتعديلها بحيث تصبح 

قاعدة الختبار املعلومات االسببتخباراتية، ويعتر املختر 

املببزود بأجهببزة استشببعار قابلببة للتعديببل ووصالت 

معلومببات تكتيكيببة وتصميم مفتوح منصببة "جاهزة 

للعمل" plug and play تتيح ملجموعة كبرية من أجهزة 

 ISR االستشعار الخاصة بالتجسس واملراقبة واالستطالع

sensors رسعة االندماج مع أنظمة املهمة.

 C41SR ورصح "جيببم كوين" نائب رئيببس أنظمة 

بببإدارة IS&GS-Defence التابعة لببب "لوكهيد مارتن" 

بأنه: "ال يوجببد مثيل ملختر املعلومات االسببتخباراتية 

املتعببددة املجوقببل عببى مسببتوى العببامل، صحيح أن 

هناك بعببض املخترات املجوقلة التي يتم اسببتخدامها 

يف أهببداف مامثلببة ولكنهببا ال تتمتع مبميببزات مختر 

املعلومات االسببتخباراتية املتعببددة املجوقلة، وهو ما 

يجعله فريداً يف نوعه".

ومنذ طببرح املختر املذكور قامببت "لوكهيد مارتن" 

باسببتخدامه وحده أو مبساعدة مخترات أخرى، لتقييم 

أداء أنظمة االستشببعار املختلفة أثناء تجارب ومواقف 

حقيقية، وباسببتثامر أموالها يف إنتاج املختر تكون رشكة 

"لوكهيببد مارتن" قببد تحملت جزءاً مببن أعباء املخاطر 

التي يتحسب لها العمالء عند تطوير أنظمة املعلومات 

االستخباراتية ونظريات التشغيل، وتراوح اهتامم العمالء 

بني اختبار املعلومات االستخباراتية املتعددة وتقييم كل 

نظام من أنظمة االستشببعار، كام شارك املختر أيضاً يف 

التجببارب األمريكية وتجارب قببوات التحالف يف أوروبا 

وطوق املحيط الهادئ والواليات املتحدة.

التصمي��م املفت��وح للمخترب يس��هل عملية 
التوافق يف العمل مع األجهزة األخرى

يتمتع مختر املعلومات االستخباراتية املتعددة املجوقل 

مبجموعة كاملة من األجهزة الحسببابية االسببتخباراتية 

التي تقببوم بدعم معظببم أنظمة التشببغيل التجارية، 

ويحتببوي جببزء عى شببكل مركببب مثبت عببى بطن 

الطائرة عى أنظمة املعلومات االستخباراتية اإللكرتونية 

الخاصة باملختر وآلة تصوير رادارية SAR عالية الدقة، 

وهناك جهاز رادار أمامي عى شكل كرة يعمل باألشعة 

تحببت الحمراء FLIR مثبت نحببو مؤخرة الطائرة، كام 

يوجد هوائيات خاصة بنظام املعلومات االسببتخباراتية 

اإللكرتونية مثبتة بني آلة التصوير والرادار، ويتم توزيع 

هوائيات إضافية عى أماكن مختلفة من الطائرة بهدف 

تعزيز أجهزة االتصاالت.

وأوضح كوين: "أننا قمنا باختبار أنظمة االستشببعار 

وأجهزة االتصال واألنظمة الثانوية، بل وطورنا نظريات 

التشببغيل من أجببل عمالئنا، كام يسبباعدنا باملختر يف 

التعببرف عى وحسببم القضايا املتعلقببة بالدمج مبكراً، 

وهو ما يعني يف نهاية األمر خفض التكاليف الهندسببية 

غري املتكررة بالنسبة لعمالئنا".

ورغم متيز األجهببزة إال أن تصميم الرمجيات ال يقل 

عنها متيببزاً، فمختر املعلومات االسببتخباراتية املتعددة 

املجوقببل يعتمد عى خببرة "لوكهيد مارتن" الواسببعة 

يف مجببال التصميببامت الخدميببة من أجببل توفري بيئة 

حسببابية قادرة عى اسببتيعاب أي أنظمة تشغيل، كام 

تعتر األجهزة الحسببابية املتاحة ميزة أخرى كونها متثل 

حوايل نصف األجهزة املسببتخدمة حاليبباً، كام أن نظام 

مهام مختر املعلومات االستخباراتية املتعددة املجوقل 

مصمم بحيث ميكن تطويره بنسبة 25 % الستيعاب أي 

أجهزة أو أنظمة إضافية.

ويسمح التصميم املفتوح والهيكل الخارجي للمختر 

بإمكانيببة دمج وتغيببري مكونببات أنظمة االستشببعار 

)الرامببج واألجهزة( خالل سبباعات بدالً مببن أيام، كام 

يسببمح التصميم املفتوح أيضاً بسهولة دمج املختر مع 

األنظمببة األرضية األم مع االحتفبباظ بعملية التوافق يف 

التشببغيل أثناء العمليات العسببكرية لقوات التحالف، 

ويدعببم التصميم عمليببة دمج األنظمببة املتاحة لدى 

العمببالء حالياً، األمببر الذي يعظم الفائببدة ويقلل من 

تكاليف تدريب أفراد التشغيل عى األنظمة الجديدة.

تشجيع الرشكات الصناعية
حقق مختر املعلومات االستخباراتية املتعددة املجوقل 

خالل سببنوات قليلببة تطوراً كبرياً من حيث التشببغيل، 

وذلببك بإضافة إمكانيببات جديدة من جانببب الرشكاء 

الصناعيني.

وتم دمج أنظمة االستشعار الجديدة التي أمنتها رشكتا 

Rockwell Collins و DRS Defense Solutions مع 

نظام مهام مختببر املعلومات االسببتخباراتية املتعددة 

املجوقل، كام يوفر املختر أيضاً أنظمة استشعار إلكرتو- 

برصية/عاملببة باألشببعة تحت الحمببراء عالية الوضوح 

مببن أنظمة FLIR ووصببالت املعلومببات ذات املوجة 

 L-3 الطويلببة التي تقببوم بتوفريها أنظمببة االتصاالت

.Communication Systems-West

وتواصل رشكببة "لوكهيد مارتن" العمببل مع رشكائها 

الصناعيني املهتمني بتزويببد املختر بأنظمتهم من أجل 

رفع كفاءة التشغيل.

ورصح كوين بأن: "مختر املعلومات االسببتخباراتية 

املتعددة املجوقل نجح يف إثبات نفسببه كمنصة مثالية 

الختبار وتشببغيل أنظمة املعلومات االستخباراتية، وما 

زالببت خطببة طريق املختببر قيد التطببور، وهي خطة 

تعتمد كثرياً عى ما يريد عمالؤنا فحصه ومتى".

DRAGON سلسلة
ومثلام أن املختر متاح إلجراء تجارب أنظمة املعلومات 

االسببتخباراتية تعمل الطائببرة أيضاً كنمببوذج لتحديد 

 ISR أفضل السبل التي ميكن من خاللها تلبية متطلبات

لعببدد ال يُحىص من العمالء واملهببام، ورغم إدراكنا بأن 

تكاليببف الطائرة ومتطلبات املهام املتغرية متثالن تحدياً 

لقدرة منصة واحدة عى تلبية كافة متطلبات املعلومات 

االستخباراتية إال أنه تم تطوير أنظمة املختر ونظريات 

التصميم من أجل تطوير سلسلة Dragon، وهي عبارة 

عن ستة أنظمة مجوقلة وأرضية مبتكرة وقليلة التكلفة 

تسبباعد يف تلبيببة مجموعة كبرية مببن متطلبات أجهزة 

.ISR االستشعار الخاصة بالتجسس واملراقبة واالستطالع

ورصح "تشببارلز جاليدج" مديببر إدارة تطوير أنظمة 

االسببتطالع املجوقلة برشكة "لوكهيد مارتن" بأن: "عائلة 

Dragon تم طرحهببا بحيث تعكس مجموعة كبرية من 

األنظمة التي تطرحها الرشكة".

وتطرح سلسببلة Dragon حالً فريببداً يوفر املواءمة 

الالزمببة بببني متطلبببات املهببام وامليزانية مببن ناحية، 

وخيارات أنظمة االستشعار واالتصاالت وهيكل الطائرة 

مببن ناحية أخرى، وتتباين التكاليببف واألنظمة وتعتمد 

عببى مهام العمالء ومتطلباتهببم، وتحتوي كافة خيارات 

 Dragon مثببل   –  Dragon بسلسببلة  الخاصببة   ISR

 ScoutTM, Dragon ShieldTM, Dragon StarTM,

Dragon StareTM, and Dragon DenTM – عببى 

أنظمة االستشعار واالتصاالت، كام ميكن تجهيز املحطات 

األرضية لتلبية متطلبات املهام يف حدود امليزانية املتاحة.
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حتملت "لوكهيد 
مارتن" جزءًا من 

أعباء اخملاطر 
التي يتحسب 

لها العمالء عند 
تطوير أنظمة 

املعلومات 
االستخباراتية  

ونظريات
 التشغيل

Dragon Star 
يُصنببف مختببر املعلومببات االسببتخباراتية املتعببددة 

املجوقببل ضمببن عائلببة Dragon Star التببي تلبببي 

احتياجببات الطائببرات املتوسببطة املببدى وطائببرات 

 Gulfstreamاملعلومات االسببتخباراتية املتعببددة مثل

III, Havilland D-8 or Beech Craft B 350 وتبعبباً 

للمهمة ميكن تجهيببز هذه الطائرات مبجموعة متنوعة 

من أنظمببة االستشببعار املختلفة وأنظمببة االتصاالت 

املتعددة، ويقوم الجيش األمرييك وسببالح الجو الكوري 

باستخدام تجهيزات Dragon Star حالياً.

Dragon Stare 
يركببز تصميببم Dragon Stare عببى تأمببني أنظمببة 

االستشببعار املدمجة مع الطائرة أو املدمجة يف شببكل 

حاويببة متصلببة بالهيببكل الخارجي للطائببرة لخدمة 

الطائببرات املأهولببة وغببري املأهولة، ويتببم عمل تلك 

التجهيببزات تبعبباً ملتطلبات االسببتخدام ومبببا يجعل 

تشغيلها متوافقاً مع احتياجات قوات التحالف.

Dragon Den 
بالنسبببة للعمببالء الذين ميتلكون طائببرات ألداء مهام 

جمع املعلومات االسببتخباراتية واملراقبة واالسببتطالع 

توفر محطات التجهيز األرضية Dragon Den وسببيلة 

لتجهيز واستغالل املعلومات االستخباراتية بدرجة أكر 

من السببعة والدقببة، ويتوافر هذا النببوع من األنظمة 

بأحجببام مختلفببة، بدءاً مببن الحقيبة وحتببى املحطة 

 Dragon األرضيببة املتكاملببة، كام ميكن دمببج أنظمة

النفاثة AML من الداخل

Dragon Shield

 ت��م دم��ج أنظم��ة االستش��عار الخاص��ة ب��� 
تش��به  حاوي��ات  م��ع   Dragon Shield
املقط��ورات املس��تخدمة يف التحمي��ل ب��آالت 
الش��حن العادية التي ميك��ن فردها وطيها عىل 
الطائرة، ويعترب نظ��ام Dragon Shield خياراً 
قليل التكلفة بالنس��بة للعمالء الذين يحتاجون 
إىل طائ��رة قادرة عىل أداء مه��ام مختلفة مثل 
الجرس الجوي ومهام جمع املعلومات واملراقبة 
واالستطالع ISR واس��تغل طاقم الرشكة خربته 
 C-130 الطويلة يف مجال تعدي��ل طائرة النقل
تجس��س  طائ��رة  إىل   CASA-295 والطائ��رة 
ومراقب��ة واس��تطالع مزدوجة امله��ام مثل تلك 
الت��ي تس��تخدمها القوات املس��لحة األمريكية 

والفنلندية حالياً.
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مشاة البحرية وهم ينزلون من سفن الهجوم الربمايئ لركوب طائرات عمودية

Den األرضيببة بالكامببل مع طائرات العمالء، وتسببتند 

أنظمة Dragon Den إىل خببرة رشكة "لوكهيد مارتن" 

الطويلة عى مدى عقود يف مجال تجهيز وتوزيع أنظمة 

جمع املعلومات واملراقبة واالسببتطالع الخاصة بسببالح 

الجو األمرييك وبقية العمالء اآلخرين.

Dragon Scout 
بالنسبببة للعمالء الذين يحتاجببون إىل نظام قادر عى 

العمببل عى ارتفاعببات عالية ويحتوي عببى مجموعة 

كاملة من أنظمة االستشعار واالتصاالت الخاصة بجمع 

املعلومببات االسببتخباراتية واملراقبة واالسببتطالع يعتر 

نظببام Dragon Scout هو الحل املناسببب، فهو عبارة 

عن نظام مصمم للطائرات الكبرية البعيدة املدى، وهو 

قادر عى تحويل الطائببرة إىل منصة كاملة للمعلومات 

االسببتخباراتية املتعددة قادرة عببى تغطية مهام كثرية، 

باإلضافببة إىل توافقببه يف العمببل مع القببوات املحلية 

واملشرتكة وقوات التحالف.

Net Dragon 
ويف الختببام، يحتاج العمالء إىل مهببام جمع املعلومات 

االسببتخباراتية واملراقبة واالسببتطالع، سببواء من خالل 

الطائببرات أو املحطات األرضية، لفرتة قصرية من الزمن، 

ويف ظببل الرتكيز عى أداء مهام مجوقلة ورسيعة وقليلة 

التكلفة تنفرد رشكة "لوكهيد مارتن" بتوفري عدة خيارات 

من نظام Dragon عن طريق التعاقد.

ويسببمح نظام Net Dragon للعميل بتحقيق أقىص 

استفادة ممكنة من منتجات األنظمة املتقدمة الخاصة 

بجمع املعلومات االسببتخباراتية واملراقبة واالسببتطالع 

دون تأخري وبأقل تكلفة ممكنة.

ومتنببح أنظمببة Net Dragon العميببل القدرة عى 

اسببتخدام مهببام املراقبببة واالسببتطالع يف أي منطقببة 

وبصورة فورية، كام توفر رشكة "لوكهيد مارتن" إمكانية 

التحببول من نظام العقود املؤقتة إىل نظام الرشاء عندما 

يكون العمالء جاهزون ألداء هذا النوع من العمليات.

وأوضببح جاليببدج أن: "مببن املمكببن توفببري خدمة 

اسببتخدام نظببام عائلببة Dragon خالل فببرتة ال تزيد 

عى ثالثة أشببهر تبعاً لنوع الطائببرة ونوعية املواصفات 

املختببارة، وتتيببح عائلببة Dragon لنا إمكانيببة تزويد 

العمالء باألنظمة التي يحتاجونها بالشكل الذي يريدونه 

ويف املوعد الذي يحددونه" •

املصادر والصور:

Lockheed Martin  

النفاثة املخصصة لرجال األعامل AML وهي  Gulfstream III املعدلة كقاعدة فحوص إستخبارية

تتوافر أنظمة 
 Dragon Den

األرضية بأحجام 
خمتلفة بدءًا من 

احلقيبة وحتى 
احملطة األرضية 

املتكاملة
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املدن النووية الروسية املغلقة
الكشف عن أكرب تهديدات ملواضعها وكيفية إحتوائها

ذهـب القــطاع النــووي 

الروســـي مؤخـــرا ضــمن 

تحــوالت مفاجئة من 

الصعب تربيرها منـــذ 4 

سنـوات فـقط هبطت وزارة 

الطاقــة الذرية مينــاتم 

)Minatom( والتي كانت 

وزارة مسيطرة وكتومة إىل 

مستوى وكالــة فرعيـة 

تنفيذية أدىن وأصبحت 

تعرف باسم روساتوم 

.)Rosatom(

نظام يستعـد لتحقـيـق جنــاح عاملـي 

أحدث جيل من أنظمة الـــــــــــــــدفاع اجلوي

إعداد:
 يل يادف

ميثل نظام SEA CEPTOR الجزء الثاين الرئييس من 

خطة العمل التي تم إطالقها يف إطار »اتفاقية إدارة 

 Portfolio Management Agreement »املشاريع

PMA: املوقعة بني رشكة MBDA ووزارة الدفاع 

الربيطانية، ومبوجب هذه االتفاقية تتوىل الرشكة مسؤولية 

 Complex Weapons :CW تطوير األسلحة املتقدمة

الربيطانية عن طريق إدارة عدد من املشاريع التي تصل 

قيمتها إىل 4 مليار جنية إسرتليني خالل عرش سنوات.
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نظام يستعـد لتحقـيـق جنــاح عاملـي 

أحدث جيل من أنظمة الـــــــــــــــدفاع اجلوي
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ومبقتىض ه��ذه االتفاقي��ة تقوم الرشك��ة بتطوير نظام 

 SEA CEPTOR الدفاع الجوي البحري املعروف باسم

يك يحل محل نظام اإلطالق العمودي Seawolf املوجود 

يف صف��وف الخدمة حالياً بفرقاط��ات Type 23 التابعة 

للبحري��ة امللكي��ة الربيطانية، كام توج��د خطط لجعل 

نظ��ام SEA CAPTOR نظام الدف��اع الجوي الرئييس 

 Type 26 Global Combat Ship للس��فينة القتالي��ة

الجديدة.

دفعة قوية لصناعة الصواريخ الربيطانية
يطب��ق نظ��ام Sea Ceptor البنود األساس��ية التفاقية 

إدارة املشاريع، ويعترب أحد العنارص الرئيسية املساهمة 

يف الفوائ��د املالية لخطة املش��اريع حيث يحقق لوزارة 

الدف��اع الربيطاني��ة توفرياً تصل قيمت��ه إىل حوايل مليار 

جنية إسرتليني.

ويعترب تطوير ه��ذا النظام الصاروخ��ي دفعة قوية 

بالنس��بة لصناعة الصواري��خ الربيطاني��ة الرائدة، وهو 

يعكس الت��زام وزارة الدفاع الربيطاني��ة بتزويد القوات 

املس��لحة بأحدث أس��اليب التكنولوجيا التي تؤمن لها 

الف��وز باملع��ارك، كام أن ط��رح هذا الص��اروخ املتقدم 

س��يؤدي ليس إىل متكني البحرية امللكية الربيطانية من 

االستمرار يف حامية قطعها البحرية يف أي مكان فحسب، 

وإمنا إىل املس��اهمة بدرجة كبرية يف دعم وتطوير قدرة 

بريطانيا عىل بناء األسلحة املتقدمة أيضاً.

ورصح س��تيف وادي مدي��ر املجموع��ة التنفي��ذي 

للش��ؤون الفنية والعضو الربيطاين املنت��دب بأن: "هذا 

العق��د يحم��ل أهمية خاص��ة لعدة أس��باب: فهو أوالً 

 SEA يضم��ن للبحرية امللكية – بعد حصولها عىل نظام

CEPTOR- أفضل نظام لحامية س��فنها وأطقمها ضد 

األخط��ار املتزايدة، كام أن العق��د دليل قوى عىل قدرة 

صناعة الصواري��خ ووزارة الدفاع عىل العمل معاً إلنتاج 

صاروخ متطور قادر عىل تلبية االحتياجات العس��كرية 

بأقل تكلف��ة ممكنة، كام أن العق��د ميثل خطوة مهمة 

للغاي��ة بالنس��بة لتطوير ودع��م ق��درة بريطانيا عىل 

استخدام تقنية األسلحة املتطورة بكفاءة عالية، واألهم 

م��ن ه��ذا وذاك، أن نظ��ام SEA CEPTOR ال��ذي 

 Type 26 Global يالئم احتياجات الس��فينة القتالي��ة

Combat Ship باإلضافة إىل مجموعة كبرية من القطع 

البحرية األخرى متاماً، يعترب نظاماً مهامً بالنس��بة لعدد 

من أسلحة البحرية العاملية التي تبحث عن أحدث جيل 

من أنظمة الدف��اع الجوي البحري القادرة عىل مواجهة 

األخطار املضادة للسفن مستقبالً.

فلسفة الدمج
س��وف يعمل الص��اروخ SEA CEPTOR عىل حامية 

الس��فن الزائ��رة والقط��ع البحرية املهم��ة يف املناطق 

املحلي��ة نظراً لقدرته عىل اعرتاض، ومن ثم تحييد، عدد 

كبري من التهديدات الحالية واملس��تقبلية مثل الطائرات 

املقاتل��ة والجي��ل الجديد م��ن الصواري��خ األرسع من 

الصوت املضادة للس��فن، كام يتمت��ع الصاروخ بالقدرة 

ع��ىل التعامل مع عدة أهداف، وهي قدرة تتحقق بأقل 

 Type التكاليف بالنس��بة ملا تبقى من السفن من نوع

23، وسيدخل الصاروخ الخدمة يف منتصف العقد الحايل 

حي��ث من املقرر أن يكون الس��الح املخصص للس��فن 

القتالي��ة Type 26 Global Combat Ship التابع��ة 

للبحرية امللكية الربيطانية التي ستحل محل السفن من 

نوع Type 23 بعد عام 2020.

 SEA  ويكمن أحد األهداف الرئيسية لتصميم نظام

CEPTOR يف فلس��فة دمجه البس��يطة، فقد تم وضع 

 Global Combat تصميم النظام مع الس��فينة القتالية

Ship تحدي��داً يف االعتب��ار، ورغ��م هذا ميك��ن تعديل 

الصاروخ بسهولة بحيث يلبي متطلبات مجموعة كبرية 

م��ن القطع البحرية، بدءاً من زوارق الدوريات البحرية 

50m OPVs وانتهاءاً بقطع البحرية السطحية الكبرية، 

وتربهن قدرة النظام ع��ىل أن يحل محل أنظمة الدفاع 

الج��وي الحالي��ة عىل املرون��ة الكبرية الت��ي يتمتع بها 

تصميم��ه، أبرز ميزت��ني لهذه املرونة ه��ي أن الصاروخ 

 soft launch "سالح "س��هل اإلطالق SEA CEPTOR

weapon الت��ي تتي��ح إمكانية تعديل وض��ع الصاروخ 

بس��هولة سواء عىل سطح السفينة أو أسفلها، األهم من 

ه��ذا أن الصاروخ باعتباره صاروخ��اً عايل الدقة ويتميز 

بقدرته عىل التعامل مع الصواريخ املوجهة، يتوافق مع 

أجهزة رادار املراقبة املثبتة عىل السفن، ومن ثم فهو ال 

يحتاج إىل أجهزة رادار خاصة ملراقبة النريان التي تعتمد 

سيدخل الصاروخ 
Sea Ceptor

اخلدمة يف 
منتصف العقد 

احلايل

Sea Ceptor لدى طريانه بعد أن أطلقه نظام CAMM نظام
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.semi-active systems عليها األنظمة شبه الفعالة

 SEA CEPTOR مث��ة توافق بدرجة كبرية بني نظ��ام

والنظام املعتمد عىل CEPTOR عند اس��تخدامهام عىل 

األرض، وهي ميزة مهمة بالنسبة التفاقية إدارة املشاريع. 

فوائد النظام من حيث التكلفة
يعترب "نظام الدفاع الجوي املستقبيل للمناطق املحلية" 

 Future Local Area Air Defence System

FLAADS: االسم املستخدم لإلش��ارة إىل برنامج وزارة 

الدف��اع الربيطانية البعيد املدى ال��ذي يهدف إىل طرح 

نظ��ام جديد للدف��اع الجوي، لي��س للبحري��ة امللكية 

الربيطانية فحسب، وإمنا للجيش الربيطاين أيضاً يك يحل 

محل نظام الدفاع الج��وي Rapier املوجود يف صفوف 

الخدم��ة حالياً، ويحتل الصاروخ املض��اد للدفاع الجوي 

 Common Anti-air Modular Missile :CAMM

الخاص برشكة MBDA موقع القلب بالنس��بة لنظامي 

SEA CEPTOR الخ��اص بس��الح البحري��ة امللكي��ة 

الربيطاني��ة والنظ��ام األريض املس��تقبيل القائ��م ع��ىل 

CEPTOR الخاص بالجيش الربيطاين.

وتنطوي الفوائ��د املتعلقة بالتكلف��ة الخاصة بنظام 

الدف��اع الجوي املس��تقبيل للمناطق املحلي��ة وإمكانية 

اس��تخدامه ع��ىل منصات بحري��ة مختلفة ع��ىل مزايا 

عديدة مثل س��هولة دمج��ه وقلة تكلفت��ه، وهي مزايا 

أساس��ية يتمتع بها تصميم الص��اروخ، واألهم من هذا 

أن��ه ال يحتاج إىل منصات معق��دة أو مكلفة من حيث 

الصيان��ة، كل ه��ذه املزاي��ا تجعل من الص��اروخ خياراً 

ممتازاً بالنس��بة لعدد كبري م��ن املنصات البحرية، وهو 

ما جعله يس��تقطب اهتامماً كبرياً من العمالء واملعنيني 

بالصناعات البحرية.

وتعترب املزايا االقتصادية للصاروخ أكيدة فيام يتعلق 

بالتكاليف اللوجستية والدعم واملساندة، كام ميكن أيضاً 

أن تحقق توفرياً أكرب من حي��ث تكاليف تطوير النظام 

عند اس��تخدامه يف مهام قتالية متع��ددة، كام أن ميزة 

التصميم املفتوح للنظام تس��هل عملي��ة تطويره، ومن 

ثم اس��تبعاد إمكانية تقادمه مستقبالً، وتأيت القدرة عىل 

أداء املهام والتكنولوجيا الحديثة لتساهام يف إطالة عمر 

النظام •

املصادر والصور:

www. mbda-systems.com

سفينة القتال العاملية

ســفينة القتال العاملية هي برنامــج تصميم وبناء قيد 
اإلنجاز حاليــاً من قبل وزارة الدفــاع الربيطانية لتحل 
محــل 13 فرقاطة نــوع 23 يف ســالح البحرية امللكية، 
وكان هــذا الربنامــج قيــد التطويــر منذ عــام 1998، 
وتم تســميتها مبدئياً باسم ســفينة السطح املستقبلية 
املقاتلــة FSC ، التي تم اعتامد مفهومها يف موازنة عام 
2004 عىل حساب مدمرتني نوع 45 اللتني تم إلغائهام 

)السفينة 7 والسفينة 8(.
تم تأكيد اعتامد ســفينة القتــال العاملية، املعروفة من 
قبل الحكومــة الربيطانية باســم الفرقاطة نوع 26، يف 
عمليــة مراجعة الدفاع واألمن االســرتاتيجي يف شــهر 
 BAE Systems أكتوبــر 2010، وقــد صممت رشكــة
Surface Ships هذه السفينة كجزء من برنامج مدته 
أربع ســنوات لغــرض تطوير ســفينة القتــال العاملية 

الربيطانية نوع 26.

CAMM إطالق النظام
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احلــرب عــن بعـد: دور الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكنولوجيا يف احلـرب
اخليال العلمي يغزو ساحات املعارك

ماذا يحدث عندما يبدأ الخيال 

العلمي يف التحول إىل واقع 

يف ساحة املعركة؟ إننا عىل 

عتبات تحول هائل يف التقنية 

العسكرية، وستكون له تأثرياته 

ليس فقط عىل كيفية خوض 

الحروب، بل كذلك عىل السياسة 

واالقتصاد والقوانني واألخالقيات 

التي تحيط بالحرب نفسها.

ويف ع��رض كت��اب هذا الش��هر" الحرب ع��ن بعد: دور 

التكنولوجي��ا يف الح��رب" والذي يتألف م��ن 21 فصالً، 

يناقش فيها املؤلف بيرت س��ينجر األبعاد املختلفة للثورة 

الروبوتي��ة، وتأثرياته��ا املختلف��ة يف الح��رب وأبعادها 

اإلنس��انية والقانونية، تالياً نستعرض معكم أهم ما ورد 

فيه من فصول:

1 - مشاهد من حرب روبوتية
 تس��تطيع الروبوتات تحمل ظروف ال يتحملها الجسم 

البرشي مثل املناورات الحادة بالطائرات، وتقلبات املوج 

القص��وى، وميكنها التواصل وتب��ادل املعلومات برسعة 

نظراً الستخدامها لغة برامجية مشرتكة.

2 - تاريخ مخترص للروبوتيات
جاء التوس��ع يف اس��تخدام الروبوت��ات محصلة للتطور 

يف مج��االت عدة؛ هي: التوجيه الالس��ليك واس��تحداث 

آالت ميكن التحكم فيها من بعد، والحواس��يب، والنظام 

م صناعة ألعاب  العاملي لتحديد املواقع، واإلنرتنت، وتقدُّ

الفيديو.

3. الروبوتيات مقابل الدمى 
الروبوت��ات أجهزة من صنع اإلنس��ان تحتوي عىل ثالثة 

مكونات رئيسة: "املجّسات" التي ترصد البيئة وتكتشف 

التغريات فيه��ا؛ و"املعالِجات" أو "ال��ذكاء االصطناعي" 

الذي يقرر كيفية االس��تجابة؛ و"املؤثرات" التي تؤثّر يف 

البيئة عىل نحو يعكس القرارات املتّخذة.

ية 4 - قوة االتجاهات األُسِّ
إن مس��تقبل الروبوتات واع��د إىل درجة ال ميكن التنبؤ 

معها مبا س��تحدثه من تأث��ريات يف حياتنا، فبحلول عام 

2029 س��يقوم الحاس��وب الذي تبلغ قيمته ألف دوالر 

بأداء 20 مليون مليار عملية حس��ابية يف الثانية، أي ما 

يعادل ما يستطيع ألف دماغ القيام به.

5 - املوجة القادمة من الروبوتات الحربية
مازال��ت الث��ورة الروبوتية يف بدايتها، ولكن ستس��تفيد 

صناع��ة الروبوتات م��ن التكنولوجي��ا املتناهية الصغر، 

فرمبا تنتج روبوت��ات ال ترى بالعني املجردة، وقد بدأت 

الوالي��ات املتحدة العم��ل عىل عدد م��ن األنظمة غري 

املأهولة لالس��تخدام املحتمل يف الفض��اء، وهي عملية 

كتاب

• العنوان:         الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا يف الحرب

• تأليف:        بيرت سينجر

• إصدار:            مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية

• عدد الصفحات:   825 صفحة

• سنة اإلصدار:     2010
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احلــرب عــن بعـد: دور الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكنولوجيا يف احلـرب
اخليال العلمي يغزو ساحات املعارك

تفتح الباب أمام سباق تسلح جديد.

6 - تسليح الروبوتات واستقاللها
الروبوتات س��تظل بحاجة إىل اإلذن البرشي فيام يتعلق 

مبسألة إطالق النار، لكن ذلك قد ال يكون عملياً بسبب 

صعوبة التحكم البرشي يف عدد كبري من الروبوتات معاً، 

مع ضي��ق الوقت املتاح يف املعرك��ة، وكثافة املعلومات 

والبيانات التي تجمعها الروبوتات وتعالجها.

7 - "اآللهة" الروبوتية
تعد وكالة مرشوعات البح��وث املتقدمة التابعة لوزارة 

الدفاع األمريكية هي الالعب األساس يف العامل يف مجال 

متويل األبحاث الجديدة يف تقنية املعلومات والحواسيب 

والروبوتات، وهي تنفق 90 % من ميزانيتها )الرسمية( 

البالغ��ة 3.1 ملي��ارات دوالر عىل الباحث��ني يف الدوائر 

الجامعية والصناعية.

8. تأثري الخيال العلمي يف الواقع العلمي
نرى أن مس��ألة تس��ليح األنظمة غري املأهولة وإكسابها 

الق��درة عىل إطالق النار عىل الب��رش تثري جداالً كبرياًً يف 

مجتمع الروبوتات األمرييك، فإنها ليست باألهمية ذاتها 

يف آسيا.

9 - علامء الروبوتات الذين يقولون »ال«
ي��رى الرافضون أن عدم مناقش��ة الجوان��ب األخالقية 

للروبوتيات يكش��ف عن قرص نظر، ويخافون أن يتكرر 

يف مج��ال الروبوتي��ات م��ا كان قد حدث م��ع العلامء 

النوويني الذين اس��تخدمت أبحاثهم العلمية يف التدمري 

الشامل.

10 - التفكري يف التقنيات الثورية
ألن الحرب تظل بطبيعتها غري قابلة للتنبؤ،فإن من األمور 

الت��ي تثري قل��ق الكثريين احتامالت عط��ب الروبوتات 

أو اختالل الربمجة أو تداخل اإلش��ارات أو س��وء تفسري 

املعلومات، مام يجعل الروبوت املس��لح يطلق النار يف 

غري موضعه��ا، ويضاف إىل ذلك إمكاني��ة تدخل العدو 

وتشويش��ه عىل الروبوتات، وأحد التحديات التي تلوح 

مع أول موج��ة من الروبوتات العس��كرية هو صعوبة 

التنس��يق بني األنظمة الروبوتية املختلفة، والتنافس بني 

أفرع القوات األمريكية.

11 - كيف ميكننا القتال مع الروبوتات؟
 مث��ة اتجاهني قد تؤول إليهام عقيدة التس��ليح، وهام: 

السفينة األم واألرساب.

فيق��وم مفه��وم "الس��فينة األم" عىل وجود س��الح 

يعمل كقاعدة تس��تضيف وتتحكم بش��بكة رشيقة من 

املنظوم��ات غ��ري املأهولة التي بدوره��ا تضاعف مدى 

السالح األصيل وقوته دون أن يكشف نفسه.

بين��ام مبوج��ب عقي��دة "األرساب" تنت��رش أس��لحة 

مس��تقلة يف عملية بحث عش��وايئ، وعندما يتم العثور 

عىل هدف تنتظم هذه األسلحة معاً وتهاجمه ثم تتفرق 

بحثاً عن هدف آخر.

12 - كيف ميكن أن تخرس الواليات املتحدة 
األمريكية الثورة غري املأهولة؟

مثة تحدي��ات بريوقراطية تتعل��ق بالتنافس بني الربامج 

واملؤسس��ات املعنية بالثورة الروبوتية وسيادة االعتامد 

عىل املجتمع الصناعي العس��كري وكبار املقاولني الذين 

يحظ��ون بنف��وذ يف الكونجرس عىل حس��اب املبادرات 

الخاص��ة، مام يقلل م��ن االبتكار، ويزيد م��ن تكاليف 

املرشوع��ات وزم��ن تنفيذه��ا، وال يوفر بيئة مناس��بة 

لإلبداع.

13 - مستخدمو الروبوتات الجدد يف الحرب
تحص��ل الث��ورة الروبوتي��ة يف ف��رتة تصبح الق��وة فيها 

المركزية، وأكرث تسطحاً، وغري حكومية بشكل متزايد. 

14 - ميادين املعركة املتغرية
وإذا كانت الروبوتات تس��اعد املؤسس��ات العس��كرية 

يك تح��ارب بش��كل أفضل يف األحي��اء الحرضية الفقرية 

املظلمة، فإنه��ا ميكن أن تتمخض أيض��اً عن املزيد من 

الخارسي��ن، واملزيد من الرصاع، وس��يتواصل هذا األمر 

بتزايد قدرة الروبوتيات وحلولها محل البرش أكرث فأكرث.

15 - نفسية الروبوتات الحربية
إن الفائدة العظيمة للمنظومات الروبوتية هي إضعاف 

الروح املعنوية للع��دو، ففكرة أن يلقى املرء حتفه من 

آلة يتم التحكم بها من بعيد مثبطة للهمة.

16 - الجمهور وحروبه غري املأهولة
مع تزايد اس��تخدام املنظومات غري املأهولة يف الحروب 

تقلص��ت مخاطر القتال الذي يخ��اض من بعد، وأصبح 

الشعب يشبه املشجعني الرياضيني أو املتلصصني الذين 

يش��اهدون مقاط��ع فيديو م��ن الحرب ع��رب اإلنرتنت 

ويتبادلون التعليقات عليها.

17 - تغري خربة الحرب واملحارب
للمرة األوىل يف التاريخ، تتغري تجربة "امليض إىل الحرب" 

بش��كل أعمق كثرياً، حيث يقاد القت��ال بالطائرات غري 

املأهول��ة من عىل بعد آالف األميال، بواس��طة محاربني 

ال يتعرض��ون ألي من املخاطر الت��ي يتعرض لها الجنود 

يف ميادي��ن القتال، وهو م��ا يخلق فجوة بني نوعني من 

الجنود ينتمون إىل جيش واحد.

18 -التقنيات الجديدة وتأثرياتها يف القيادة
س��يتعني عىل قادة الق��رن الحادي والعرشي��ن تطوير 

مهارات جديدة للحروب غري املأهولة اآلخذة يف االزدياد، 

فالخالصة أن املنظومات غري املأهولة ستزيل بعض أعباء 

القيادة، وتضيف يف الوقت نفسه أعباء جديدة. ورمبا ال 

ميكن لآلالت حتى اآلن اتخاذ قرارات قيادية يف الحرب، 

لكنها تصوغها كام مل يحدث قط من قبل.

19 - التقنية ودميغرافيات الرصاع الجديدة
س��تمّكن التقنيات الجديدة كبار السن أو الذين فقدوا 

بعض أطرافهم من االس��تمرار يف املعارك، وقد تزودهم 

األجهزة التعويضية الحديثة بقدرات أكرث من الطبيعية. 

وس��يكون هناك تداخل مذهل بني املهامت العسكرية 

والحياة املدنية.

20 - رقمنة قوانني الحرب
يجادل البعض بأن تأثري الروبوتات عىل حقوق اإلنس��ان 

س��يكون إيجابياً، وأنها ستحد من جرائم الحرب مبا أنها 

ليست محكومة كالبرش مبش��اعر الخسارة، أو الغضب، 

أو الثأر، ومع ذلك، فالحاس��وب ال شفقة لديه أيضاً، وال 

شعور بالذنب. وهو معرض ألخطاء الربمجة ومشكالت 

التش��غيل التي ق��د تكلّف املدنيني أو حت��ى الوحدات 

الصديقة حياتهم.

21 - الحديث عن أخالق الروبوت
مث��ة حاج��ة إىل مب��دأ أخالق��ي يحكم عملي��ة تصميم 

الروبوتات، فيجب اش��رتاك العلامء والساسة والجمهور 

يف عبء تقويم القضايا األخالقية للتقنيات الجديدة •
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كلية زايد الثاين العسكرية هي أحد الرصوح التعليمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والتي تقوم بتأهيل منتسبيها تأهيالً عسكرياً يالئم متطلبات العرص ومستجدات األوضاع  

حيث عملت القوات املسلحة عىل تزويد هذه الكلية بكافة اإلمكانيات التي تسمح بأن 

يتلقى املنتسب لها مختلف العلوم العسكرية واألكادميية.

اللواء الركن سامل الكعبي: الكلية صــــــــــــــرح للعلـــم ومصنـع للرجـــال

                  حوار : النقيب جميل خميس السعدي
تصوير: زايد الشامسي

 كلية زايد الثاين العسكرية يف ذكرى تأسيسها األربعني

اللواء الركن سامل الكعبي قائد كلية زايد الثاين العسكرية
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اللواء الركن سامل الكعبي: الكلية صــــــــــــــرح للعلـــم ومصنـع للرجـــال
 كلية زايد الثاين العسكرية يف ذكرى تأسيسها األربعني

تحتفل كلية زايد الثاين العس��كرية يف هذه األيام مبرور 

40 عاماً عىل تأسيس��ها ، وبهذه املناس��بة إلتقت  مجلة 

"درع الوطن" مع س��عادة اللواء الركن سامل هالل رسور 

الكعبي، قائد كلية زايد الثاين العسكرية، ليسلط الضوء 

عىل بدايات تأس��يس الكلي��ة ومراح��ل تطورها خالل 

األربعني عاماً ، وفيام ييل نص اللقاء : 

هال تكرمت��م بإعطائن��ا فكرة ع��ن البدايات األوىل 

لتأسيس كلية زايد الثاين العسكرية ؟ 

ت��م إنش��اء كلي��ة زاي��د الث��اين العس��كرية  يف تاريخ 

1972/2/1 ، بأم��ر من املغفور له- بإذن الله - الش��يخ 

زايد بن سلطان آل نهيان- طيّب الله ثراه-  حيث أدرك 

سموه آنذاك أهمية بناء كلية عسكرية لتأهيل وتدريب 

نخبة من أبناء الوطن ليكونوا ضباطاً ويتقلدوا تدريجياً 

املناصب القيادية بالقوات املسلحة ، حيث تعترب مرحلة 

التأس��يس مرحلة ليس��ت بالبس��يطة، والناظر لتاريخ 

تأس��يس الكلية يجده س��ابقاً لتوحيد القوات املسلحة، 

والكليات إمنا تؤسس لجيش كبري، ولكن حكمة املغفور 

له- بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس 

الدولة بإنش��اء الكلية  كان لها بعد نظر؛ ألنه كان يدرك 

بأن هذه القوات املتفرقة س��تتحد يوماً  وستكون هذه 

الكلية هي الرافد األسايس لها .

إن نشأة كلية زايد جاء يف وقت بداية االتحاد ، حيث 

أن املوارد يف بداية االتحاد مل تكن متوفرة بش��كل عام، 

ولك��ن أوجدها املغف��ور له - بإذن الله - الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان من عدم ، ويف بداية نشأة الكلية  

نّس��ق سموه مبارشة مع الدول العربية وخاصة اململكة 

األردنية الهاش��مية ، وكان اختيار قائد الكلية آنذاك من  

قب��ل- املغفور له بإذن الله- امللك حس��ني ملك األردن 

شخصياً.

إن بدايات تأسيس الكلية كانت قوية بكل ما تحمله 

الكلم��ة من معنى ، حيث تم وض��ع منهاج يرتكز عىل 

العلوم العس��كرية )الضبط والربط العسكري (  بشكل 

أس��ايس ، باإلضافة إىل عدد من املح��ارضات األكادميية 

األخ��رى، حتى أن مرجع النظ��ام الداخيل للكلية آنذاك 

تم بناءه عىل النظام الداخيل الكادميية " ساند هريست " 

امللكية، فبدأت الكلية بنظام قوي ومتقدم حيث بدأت 

" من حيث ما انتهى إليه اآلخرون ومل تبدأ من الصفر"، 

فبدأت الكلية بنظام عميل ومنهاج علمي ومدربني ذوي 

كف��اءة و تدريب قوي، ومل يكن الطلبة آنذاك حاصلون  

عىل مؤهالت علمية عالية مث��ل الثانوية العامة، ولكن 

كانت لديهم الصالبة والجد واالهتامم .

ومن ذكريات التأسيس أيضاً، أن عملية اإلرشاف عىل 

الكلية كانت مس��تمرة ومبارشة من القيادة السياس��ية 

والعس��كرية ،حيث أن املغفور له - بإذن الله - الش��يخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان كان يشهد حتى حفل  )ليلة 

الن��ادي( والذي يق��ام يف الكلية، و كان يتابع ش��خصياً 

ش��ؤون الكلي��ة والطلبة باس��تمرار، حي��ث أعطى هذا 

االهتامم للكلية دفعة معنوية ومكانة ذات أهمية.

كم كان عدد خريجي الدورة األوىل ؟ 

تعترب كلي��ة زايد الثاين العس��كرية من أق��دم املعاهد 

العسكرية واملدنية املوجودة يف اإلمارات، حيث  بدأت 

أول دورة مرش��حني بتاريخ 1972/5/3 ، وتخرجت هذه 

ال��دورة  يف 10 / 4 / 1973  بعدد 73 مرش��حاً ، وأصبح 

خريجو هذه الدورة يتولون املناصب القيادية بالقوات 

املس��لحة ، ومنذ افتتاح الكلي��ة يف األول من فرباير عام 

1972 وهي يف تطور مطرد يف جميع املجاالت.

م��ا هي سياس��ة القب��ول يف الكلي��ة ؟ وهل يخضع 

الطلبة املس��تجدون إىل أية برامج معينة  ؟  و كيف 

تتعاملون مع مرحلة التحويل للمرش��ح من الحياة 

املدنية إىل الحياة العسكرية؟

يخضع قب��ول املرشحني يف كلية زاي��د الثاين العسكري��ة 

ملعايري ورشوط معينة موضوع��ة من قبل القيادة العامة 

للقوات املس��لحة، والتي يجب أن يتصف بها الضابط ، 

حي��ث تطبق هذه الرشوط من خ��الل مقابالت القبول 

التي تس��بق التجني���د ، منه���ا أن يكون املتق���دم من 

مواطني الدولة، وحاصالً عىل ش��هادة الثانوية العامة أو 

ما يعادلها بنس��بة جيدة ، وأن يكون حس�����ن السرية 

والس��لوك، باإلضاف���ة إىل عدد م��ن املعايري متعلق���ة 

ب��األوزان واألط�����وال واختب��ارات ال��ذكاء ، واجتي��از 

الفحوص��ات واالختب����ارات واملقاب��الت املق��ررة التي 

تجريها اللجان املختصة يف القوات املسلحة .

واهتم��ت القي���ادة العام����ة للق���وات املس��لحة 

بوض����ع برنام��ج خ��اص يف مرك��ز التدريب األس��ايس 

بكلي����ة زاي��د الث��اين العس��كرية يعمل ع��ىل  إعداد 

املرش��حني املس��تجدين املنتس��بني للكلي��ات املختلفة 

بالق����وات املس��لحة  ) كلي��ة زايد الثاين العس��كرية / 

الكلي��ة البحري����ة / كلية خليفة بن زاي��د الجوي���ة ( 

واملرش��حني الدارس��ني، وكذلك املرش��حني املنسبني من 

دول الخليج العريب والدول العربي���ة الش��قيق��ة بدنياً 

الكلية هي الرافد 
الرئيسي التي 

تستمد منها قواتنا 
املسلحة كوادرها 

العسكرية

89 |  مارس 2012 |  العدد 482  |

04mesc 2.indd   89 2/22/12   3:31 PM



وذهنياً ونفس��ياً  للحي���اة العسكرية قبل انضاممه��م 

للكليات ، وذل��ك برف��ع مس��ت�����وى اللياقة البدنية ،  

واكس��ابهم امله���ارات العسكرية وامله���ارات القيادية، 

لتحقي���ق الهدف الرئييس من ال���دورة وهو تحوي���ل 

حي��اة املرش��ح من الحي�����اة املدني����ة إىل الحي����اة 

العس��كري���ة قب��ل دخوله��م للكلي����ات ، وق���د تم 

إعداد واخت���يار برنامج تدريبي مدت����ه 4 أشهر م��ن 

املواد التدريبية األساس��ية يتن��اسب مع هذه املرحل��ة 

الحساس��ة من حياة املرش����ح، وتلب��ي االحتياج���ات 

األولي��ة يف رف���ع اللياق�����ة البدنية وتعل���م املهارات 

العس��كري��ة وامله��ارات القيادي���ة أثن��اء تواج��دهم 

بالربنامج التدريبي .

م��اذا عن دورة الضب��اط الجامعيني الت��ي تعقد يف 

الكلية ؟ 

إىل جانب تدريب املرش��حني خريج��ي الثانوية العامة 

تق��وم كلي��ة زاي��د الث��اين العس��كرية أيض��اً بتدريب 

الجامعي��ني من حملة املؤه��الت الجامعية املختلفة يف 

مختل��ف التخصصات ، حيث يتلق��ى الضابط الجامعي 

اإلنتامء لكلية زايد الثاين العسكرية فخر ورشف

الطالب خالل إحدى التامرين التدريبية الطالب خالل إحدى املحارضات
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بعثة الطالب

ب��دأت كلي��ة زايد الثاين العس��كرية منذ تأسيس��ها   
بخلق تعاون أكادميي مع " س��اند هريست " ، وبناء 
عىل التعاون العسكري بني الدولة واململكة املتحدة 
يت��م ابتعاث عدد من املرش��حني س��نوياً لاللتحاق 
بأكادميية "ساند هريست"  ، كام يتم تبادل الزيارات 
الرسمية عىل مختلف املستويات بني الجانبني لتعزيز 
ه��ذا التعاون وتبادل الخربات العس��كرية، واالطالع 

عىل الربامج التدريبية والتعليمية واالستفادة منها.
ويعود تاريخ إرس��ال الضباط من دولة االمارات يف 
الدورات الخارجية إىل العام 1973 عندما تم ابتعاث 
) 5( مرشحني من الضباط إىل أكادميية ساندهريست 

امللكية.

خالل الدورة الخاصة به دروس��اً عس��كرية يف مختلف 

فنون القتال التي تؤهله لالنضامم إىل القوات املس��لحة 

يف مختلف فروعها وقياداتها.

م��ا هو حجم التع��اون بني كلية زايد واملؤسس��ات 

التعليمي��ة األخرى س��واء أكانت داخ��ل الدولة أو 

خارجها ؟  وما هي طبيعة هذا التعاون وأهدافه ؟  

ل��دى الكلي��ة توأمة مع أكادميية " س��اند هريس��ت " ، 

وبن��اء عىل التع��اون العس��كري بني الدول��ة واململكة 

املتحدة يتم ابتعاث عدد من املرشحني سنوياً لاللتحاق 

بأكادميية "س��اند هريس��ت"  ، كام يتم تبادل الزيارات 

الرس��مية عىل مختلف املس��تويات بني الجانبني لتعزيز 

هذا التعاون وتبادل الخربات العس��كرية، واالطالع عىل 

الربامج التدريبي��ة والتعليمية واالس��تفادة منها ، علامً 

بأن��ه  تم إلحاق ع��دد من العنارص النس��ائية الاليت تم 

اختيارهن من قبل  القيادة العامة للقوات املسلحة هذا 

العام إىل اكادميية "ساندهريست " بعد أن تم اجتيازهن 

الدورة التأسيس��ية بكلية زايد، كام يوج��د أيضاً تعاون 

مع  الكليات العس��كرية يف دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

كام يوجد تعاون مع جامعة اإلمارات وكليات التقنية 

العلي��ا ، وقد تم توقيع عقد مع جامعة أبوظبي ، وذلك 

به��دف تطبي��ق أفضل مس��تويات الج��ودة التعليمية 

املحلي��ة والعاملي��ة ، حي��ث يوجد قس��م خ��اص تابع 

للجامع��ة يف مقر الكلية يقوم بعملية التعليم األكادميي 

للمرشحني.

وتق��وم الكلية أيضا بتدريب مرش��حي كلية الرشطة 

س��نوياً يف ف��رة تدريبية ملدة أس��بوع )تعايش(، وذلك 

بناءاً عىل توجيهات س��يدي الفريق سمو الشيخ سيف 

ب��ن زايد آل نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 

الداخلي��ة، وذلك من خالل برنامج تدريبي خاص تحت 

إعداد وإرشاف كلية زايد ومدربيها  .

م��ا هي أهمي��ة برنامج " التدريب ع��ىل املخاطر " 

املطبق يف حياة املرشح ؟  

تق��وم كلية زاي��د الثاين العس��كرية بتعليم الدارس��ني 

وتأهيله��م وتدريبهم ومتكينهم م��ن أن يكونوا ضباطاً 

يف القوات املس��لحة، يتحلون باألمانة ومكارم األخالق، 

ويتمتعون بالقدرات القيادي��ة واملهنية الالزمة لخدمة 

الدولة، وأن يتحىل املرشح بالسلوك واألداء الذي يتوافق 

مع القي��م املتبعة بالقوات املس��لحة مثل )الش��جاعة 

والوالء ونكران الذات وأداء الواجب( . 

إن كلي��ة زايد تعم��ل عىل إتاحة الف��رص والتجارب 

واملامرس��ات والتحديات وإعطاء املرش��ح الدعم الالزم 

لتطوير مهارات��ه القيادية ، واحدة م��ن هذه التجارب 

واملامرسات التي يواجه فيها املرشح تحديات كبرية هي 

أنش��طة " التدريب عىل املخاطر " مث��ل املهارات التي 

يقوم بها املرش��حون عند النزول من الجبال أو األماكن 

العالي��ة، واملالحة يف الجبال ملس��افات بعي��دة صعوداً 

ون��زوالً ، وركوب الدراج��ات الجبلية ، ودخول الكهوف 

واستكشافها، واإلبحار بالقوارب، ففي كل هذه األنشطة 

يعم��ل املرش��ح ضمن مجموع��ة صغرية لتنفي��ذ مهام 

معينة، أو القيام برحالت استكش��افية؛ وهو مام يفرض 

عىل املرشح تحديات جس��امنية وعقلية ، وكذلك عليه 

أن يتغلب عىل عوامل الخوف الش��ديد من االرتفاعات 

الش��اهقة ، وعدم وجود املي��اه الكافية ، ليكمل الرحلة 

الشاقة يف املناطق الوعرة. 

ك��ام تق��وم الكلية بتدريب املرش��حني ع��ىل مبادئ  

القيادة الس��ليمة واملهارات الرضورية التي تس��اعدهم 

عىل معالج��ة األمور القيادية واإلدارية وغريها يف البيئة 

التي ميارس��ون العمل فيها، س��واء كان ذلك يف الصحراء 

أو املناط��ق الجبلية أو يف البحر ، ومع تقدم الدورة يتم 

تعزيز قدرات املرشحني بإعطائهم مزيداً من املسؤوليات 

يف مج��ال التخطيط وتنفيذ امله��ام املتنوعة يف البيئات 

املختلف��ة  لتك��ون املحصل��ة يف النهاي��ة تخريج ضابط  

قادر عىل مامرسة القيادة بفاعلية يف أصعب الظروف ، 

ورجل ميكن أن يقدم مزيداً من الجهد والعمل املتواصل 

يف أش��د الظروف قسوة وأشد املواقف حرجا للذود عن 

حياض الوطن الغايل.

سعت كلية زايد الثاين العس��كرية إىل إحداث نقلة 

نوعية يف برامجها األكادميية والعس��كرية ، فهل لكم 

أن تحدثونا عن فلس��فة تطوير الربام��ج األكادميية 

والعسكرية بالكلية ؟ 

لقد س��عت كلية زايد من خالل ذل��ك اىل إحداث نقلة 

نوعي��ة يف برامجه��ا األكادميية والعس��كرية مبا يواكب 

معاي��ري االعتامد األكادميي وذلك اس��تجابة ملا ش��هدته 

الس��احة العلمي��ة واألكادميي��ة من تق��دم ، ومبا ميّكن 

خريجي الكلية املنافسة داخل سوق العمل املبني عىل 

املعرفة ومبا يجعل القوات املس��لحة أداة فاعلة لتنمية 

الوطن وتقدم��ه ، ويجعلها قادرة عىل مواكبة التغريات 

التي طرأت عىل أدوار القوات املسلحة يف عرص املعرفة 

واملعلومات . 

وم��ن أجل ذل��ك تم التع��اون مع جامع��ة أبوظبي 

للحص��ول ع��ىل االعتامد األكادمي��ي اعتباراً م��ن تاريخ 

2010/11/7 ، ملن��ح درج��ة البكالوري��وس يف العل��وم 

العس��كرية واإلدارة املتخصص��ة ) إدارة مالي��ة – إدارة 

املوارد البرشية (.

إن كلي�����ة زاي�����د متنح درج����ة البك���الوري��وس 

حاله��ا ح�����ال أي جامع�����ة أخ��رى بالتع���اون مع 

جامع��ة أبوظب��ي  باإلضاف�����ة إىل ذل����ك فكل���ي��ة 

زايد تق����دم العل�����وم العس��كري���ة باإلضاف���ة إىل 

العل���وم األكادميي���ة ، فيك���ون هذا الخريج ضاب���طاً 

ومقات����الً وجامعي��اً لدي��ه الف���كر األكادميي والفكر 

العس��كرى " وإذا ك���ان األس�����اس قوي�����اً فالب���ناء 

يك���ون سه��الً ".
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م��ن خ��الل مفه��وم اللياق��ة البدنية كونه��ا ركيزة 

الكف��اءة القتالية والوس��يلة الفعالة  إلعداد املقاتل 

الواثق بنفسه وقدراته، ما هي برامج اإلعداد البدين 

املعمول بها يف الكلية ؟

 م��ن خالل مفهوم اللياقة البدنية بأنها » ركيزة الكفاءة 

القتالية، والوسيلة الفعالة إلعداد املقاتل الواثق بنفسه 

وقدراته، والق��ادر عىل أداء مهامه العس��كرية بكفاءة 

ومتيز« يكون من ال��رضوري الركيز عىل اإلعداد البدين، 

وذلك بتنمية عنارص اللياقة البدنية أو املهارات الحركية، 

حتى يتمكن  من أداء مهامه العس��كرية بكفاءة عالية، 

ويف الوقت نفس��ه الحفاظ عىل اإلع��داد البدين العام ، 

وتقوم الكلية بتدريب املرش��ح منذ البداية عىل اللياقة 

البدنية وذل��ك بتنوع التامرين الرياضية التي ميارس��ها 

املرش��ح يوميا، ومن ثم يتم إجراء االختبارات الرياضية 

عليه ، ويف حالة إخفاق أي مرش��ح يف هذه املرحلة، يتم 

إضافة حصص إضافية له لرفع مس��تواه، كام تم اعتامد 

رياضة " الجيوجس��تو " وتطبيقها ضم��ن منهاج الكلية 

ألنها تساهم يف بناء القدرات البدنية القتالية للمرشحني 

فضالً عىل تعزي��ز الثقة بالنفس والتحكم يف االنفعاالت 

واالنضب��اط واملثاب��رة واملنافس��ة الرشيف��ة والتعاون 

والعمل الجامعي.

كيف تنظ��رون إىل أداء الكلية بعد م��رور 40 عاماً 

عىل تأسيسها ؟ 

إن كلية زايد هي الرافد األس��ايس لقواتنا املسلحة خالل 

األربع��ني عاماً التي مضت ، حي��ث أثبت خريجو كلية 

زايد وجودهم يف مختلف مش��اركات القوات املس��لحة 

داخلي��اً وخارجياً ، إن كلية زايد  تدعم قواتنا املس��لحة 

دعام مبارشاً وذلك مثرة املتابعة الدامئة واملس��تمرة من 

س��يدي الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائ���ب القائد األع���ىل للقوات 

املس��لحة وس��عادة الفري��ق الركن حم��د محم��د ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة  .

كيف ترى مستقبل الكلية يف السنوات القادمة ؟

تس��عى كلية زايد الثاين العس��كرية إىل تطوير برامجها 

ومناهجها بش��كل مس��تمر، مواكبة ملستجدات التطور 

يف العلوم والتقني��ات الحديثة ،  ففي هذا العام قامت 

الكلية بتطوير مناهج العلوم العسكرية واألكادميية، كام 

تم إعداد مناهج الكلية باس��تخدام الوسائط املتعددة،  

كام قامت الكلية باس��تحداث ش��بكة إلكرونية داخلية 

يستطيع منتس��بوها الدخول من خاللها يف أي قاعة أو 

أي��ة وحدة من وحدات القوات املس��لحة واالطالع عىل 

املح��ارضات والع��روض التعليمية بن��اء عىل صالحيات 

معين��ة، كام ت��م تطوير منظوم��ة العم��ل اإللكرونية 

واملتوق��ع اإلنتهاء منه��ا يف نهاي��ة شه��ر مايو الق��ادم 

والتي تبدأ من إعداد املناهج وإصدار الربنامج الدرايس 

للمرش��ح إلكرونياً وتزويده بالص��ور واألفالم والجداول 

التوضيحية، وقد تم تحويل املقررات الدراسية إىل كتاب 

إلكروين يستطيع الدارس استخدامه داخل قاعة الدرس 

ويف س��كنه، كام تم إدخال النظ��ام أيضا يف االمتحانات، 

حيث س��يمتحن الطالب إلكرونياً، وسيتم رصد درجاته 

ونتائجه إلكرونياً ، كام تم إنشاء موقع التواصل الخاص 

بالكلية  حي��ث تم إدخال جمي��ع معلومات وتفاصيل 

الدورات السابقة يف هذا املوقع .

اإلداري  الك��ادر  يف  التطوي��ر  الكلي��ة  تغف��ل  ومل 

والتعليمي والتدريبي، حيث قمنا بإعداد نظام إلكروين 

إلدارة املرشحني، ونظام إلدارة القوى العاملة ، باإلضافة 

إىل االجتامعات األس��بوعية الرئيسية لقيادة الكلية التي 

يتم من خاللها مراجعة اإليجابيات والسلبيات ، وعرض 

وطرح األفكار الجديدة ومناقشتها ، والخطط املستقبلية 

، باإلضاف��ة إىل اإلجتامع��ات الفرعية والت��ي تقام عىل 

مستوى شعب وأقسام الكلية .

كام تم اس��تحداث نظ��ام أس��اليب التدريب الجيد، 

والتي من خاللها يقوم املرشح بعد مرور عام عىل دراسته 

يف الكلي��ة ب��دور املعلم واملدرب، حي��ث يقوم بعملية 

تدريب زمالئه تحت ارشاف الكادر التدريبي والتعليمي 

بالكلية، حيث تعد القيادة تحدياً شخصياً ألي فرد يريد 

أن يك��ون قائداً مي��ارس القيادة مب��ا تتطلبه من قدرات 

ومهارات، ومن خالل وجود املرش��حني بالكلية تتاح لهم 

الفرصة لدراسة املواضيع التي تخص فن القيادة نظرياً، 

كام تتاح لهم الفرصة ملامرس��ة املهارات القيادية عملياً، 

ويكون كل مرش��ح يف هذه الفرة مس��ؤوالً مس��ؤولية 

ش��خصية عن تحقي��ق التقدم والنج��اح يف هذا املجال 

املهم، ومبا أن املرش��ح هو ضابط وقائد يف املس��تقبل ؛ 

لذلك يطلب منه أن يكون قدوة يف القيادة.

هل من كلمة تودون اضافتها وأنتم تحتفلون مبرور 

40 عاماً عىل تأسيس الكلية ؟ 

أتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان  لسيدي صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األع��ىل للقوات املس��لحة - حفظه الله -  وإىل س��يدي 

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

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة؛ ألنه 

وبفض��ل توجيهات ورعاية واهتامم ومتابعة س��موهام   

أصبح��ت كلية زايد الثاين العس��كرية الي��وم يف طليعة 

املؤسس��ات التعليمي��ة يف الدول��ة ، و تواك��ب أحدث 

الكليات العسكرية املتقدمة يف العامل.

إن االرشاف املب��ارش واملتابع��ة املس��تمرة لقيادتن��ا 

الرش��يدة للكلية، يجعلنا نعتز ونس��عى دامئاً أن تكون 

الكلية يف مصاف الكليات العاملية العريقة كام عهدوها 

دامئ��اً  ، وكذل��ك املتابعة اليومية لس��يدي رئيس أركان 

القوات املس��لحة ، والننىس أبداً  مؤس��س هذا الرصح 

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

آل نهي��ان وجهوده وبعد نظره يف تأس��يس هذه الكلية 

والت��ي كانت منذ البدايات "روعة" بكل ما تحمله هذه 

الكلمة من معنى .

وأخرياً، أمتنى لقيادتنا الرش��يدة كل التقدم واالزدهار  

وأن تك��ون كلي��ة زايد ك��ام عهدوها دامئ��اً يف مصاف 

الكلي��ات العريق��ة ، وأن يك��ون خريجوه��ا من الذين 

يساهمون يف بناء واستقرار هذا الوطن الغايل •  

الطالب خالل إحدى الزيارات الخاصة 

أصبحت كلية زايد 
الثاين العسكرية 
اليوم يف طليعة 

املؤسسات 
التعليمية يف الدولة
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طفولة تتنازعها مدينتان
ق��د ال يدرك الكثري من الجي��ل الجديد اليوم معنى أن ترتك مدينتك التي ول��دت فيها، وتعرف أماكنها 

كراحة كف يدك، لتسافر ملدينة جديدة تحاول أن تخلق خارطتها يف الرأس من أجل العلم لعدم توفره 

يف مدينت��ك، أو م��ن أجل تعليم أكرب مل يكن متوافراً ذاك الحني يف مكان قريب منها، وقد ال يدرك معنى 

البعد بني العني وأبوظبي بقياس زمن اليوم، وس��هولة الوصول واملواصالت اآلن بني أبوظبي والعني، لكن 

الكثري من جيل الستينات وقبلها، عاش طفولة ممزقة، تتنازعها أكرث من مدينة، فبعضنا درس اإلبتدائية 

يف مدين��ة، واإلعدادية يف مدينة أخ��رى، والثانوية يف أخرى، والجامعة يف بلد بعيد، وبحر بعيد، ومدينة 

خارجة من الحكايات، وأحالم قصص املس��اء، كانت غربة الدراس��ة يف اإلم��ارات أكرث من غربة العمل، 

بالنسبة يل والكثري من أصدقاء الدراسة األوىل، تقاسمتنا مدينة العني يف الصفوف األوىل حيث الطفولة، 

وتعلم الحبو، وحروف الهجاء، وحيث مالعب الصبا، وبيوت تعرفك، وكأنك أبنها، ومدينة أبوظبي حيث 

التفتيش فيها عن أماكن ستحبها، وعن أصدقاء ستعرفهم، وعن حياة تريد أن تعوضك حياة الفقد التي 

تركتها هناك يف العني.
يف البداية غدت أبوظبي أش��به مبدرسة داخلية، ال أرى األشياء إال من خالل ما تسمح به أسوار تلك 

املدرس��ة الداخلية، أو من خالل عني أيب الذي كان يصحبني معه لزيارة بيوتاتها وأماكنها والتعرف عىل 

بعض وجوهها أو من خالل رحالت مدرس��ية، وس��اعات معدودة ال تس��تطيع أن تقس��مها بني اللعب، 

والتعرف عىل أبجديات املكان يف مدينة يف بداية تشكلها، لقد ضمت مدرستنا الداخلية، مدرسة الثقافة 

لألوالد يف معسكر آل نهيان بأبوظبي طلبة من ُعامن واإلمارات أتوا من مدن مختلفة: العني وبدع زايد 

ومحضة وحفيت وش��ناص ومس��قط والش��ارقة وعجامن ورأس الخيمة، كان هؤالء الصغار تتقاسمهم 

مدينت��ان، مدينة يحّنون لها طوال األس��بوع، يس��تقرون فيها يومني لتعيد توازنه��م، وترتب دواخلهم، 

ومدين��ة كنا نك��رب فيها ومعها، وتعلمنا بقدر أعامرنا، لكن هذه املدينة وبعد انتهاء املراحل الدراس��ية، 

ستصبح هي املدينة التي نعرفها، ونطمنئ بالسكن فيها، ونحمل لها الحنني حينام غربتنا األيام.

اليوم.. تُفرح قلبي ما أن أصل إليها براً أو بحراً أو جواً، ناسياً أول يوم من البكاء قبل 42 عاماً حينام 

أجربين أيب عىل الذهاب إليها، والعيش معه فيها، والدراس��ة يف مدارس��ها، رمبا أراد أن يلبس بكره ثياب 

الرجولة مبكراً، لقد ظل ذاك اليوم، ورمبا كان يوم جمعة يف أواخر ش��هر ديس��مرب من عام 1969 عالقاً 

يف الرأس، وكان الطريق إليها صعباً ووعراً وطويالً من البكاء والنش��يج والشعور باليتم، ألن مفارقة األم 

صغرياً أشبه باليتم أو أشبه بالفطم، كنت حينها أحجل يف الصف الثالث إبتدايئ، ومل أكمل منتصف العام 

فيه، كان قرار االنتقال إىل أبوظبي، ونزع الطفل من العني قراراً أش��به بالقرار العس��كري الذي تتصف 

به قرارات أيب دامئاً، مل ينفع معه توس��الت األم، وال رجاء تلك الجارات الطيبات، وال تلك النظرة املاكرة 

مني، والتي تكون العني فيها كس��رية، مع تهدل يف الشفة يوحي بالضعف، وترقرق دموع صعبة النزول، 

كانت نظرة بطريقة العني الحمراء من أيب، وتقطيب ما بني الحاجبني كفيل بأن أنكمش، رسعان ما يتبعه 

بنه��رة حارة فأقفز هرباً خوف��اً من أن يتبعه رضباً بالعقال أو بتلك العصا الرفيعة التي ال تنحني إال مع 

تالمس��ها بالجس��د الصغري الطري.. أذعنت وأنا أحمل ثقل الصرب، وودعت األم متمنياً أن ال أفارق دفء 

صدرها ورائحتها التي تش��به روائح نخل العني، وودعتني هي وكأنني سأغيب عنها إىل األبد، كانت تلك 

الرحلة املسائية طويلة، مليئة بحرقة البكاء وامتدت لساعات يف ذلك "الجيب بو حايب" وانتهت صباحاً 

بوضع لوحة عىل صدري تحمل الرقم 34387 وصورة باألبيض واألس��ود يف بطاقة تحمل تاريخ تجنيدي 

يف 26 ديسمرب 1969 وموقعة باسم القائد اإلنجليزي •

بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com

علـى
مرمـــى 

قلــم
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تزخر الساحة العلمية والعملية 

يف مختلف قياداتنا ووحداتنا 

العسكرية بالعديد من املواهب 

واإلبداعات 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:جميلة الكعبي 

الدكتــــور صالـــح بـــن فــــــارس.. متيــــــــــــــــــــــز بجــدارة ... فاستحــق التقديــــر
اإلماراتي األول يف طب الطوارئ واإلسعاف والكوارث

  الطبيب صالح بن فارس استشاري طب الطوارئ واالسعاف والكوارث 
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الدكتــــور صالـــح بـــن فــــــارس.. متيــــــــــــــــــــــز بجــدارة ... فاستحــق التقديــــر
اإلماراتي األول يف طب الطوارئ واإلسعاف والكوارث

تتمي��ز ش��خصيتنا يف هذا العدد بكونه��ا تخصصت  يف 

مجال يكاد منتسبوه يف العامل العريب يعدون عىل أصابع 

الي��د، إذ ميثل ه��ذا التخصص عصباً حيوي��اً ورشياناً ذا 

أهمية يف البل��دان الحديثة، والتي له��ا باع طويل فيام 

يع��رف ب�» ط��ب الط��وارئ«، واليوم ونح��ن نلتقي يف 

صفحة »مبدعون« نتعرف وإياكم عىل ش��خصية طبيبنا 

املبدع وما متيز به يف مجاله.

نود منك بطاقة تعريفية؟

اس��مي صالح س��يف س��امل بن ف��ارس آل ع��ي ، من 

موالي��د إم��ارة راس الخيم��ة، مت��زوج ويل م��ن األبناء 

أربعة )ف��ارس- س��ارة سامل- ش��يخة(، وأعمل حالياً يف 

وظيفة استش��اري لطب الطوارئ واإلسعاف والكوارث 

يف مستشفي زايد العسكري.

املراحــل التعليميــة التي مــررت بها، والشــهادات 

العلمية التي حصلت عليها، هالّ حدثتنا عنها؟

يف الع��ام 1993 تخرج��ت من الثانوي��ة العامة - الفرع 

العلمي بنس��بة 95.8%، وحصل��ت يف العام 2000 عىل 

درج��ة البكالوريوس يف تخصص الط��ب والجراحة من 

الكلي��ة امللكي��ة للجراحني يف ايرلن��دا ، ويف العام 2007 

س��افرت الستكامل تعليمي العايل يف كندا وحصلت عىل 

»البورد« الكندي لط��ب الطوارئ من جامعة »ماجيل« 

الكندي��ة يف مدينة »مونرتي��ال« كأول إمارايت متخصص 

يف هذا املجال، وحصل��ت يف العام 2008 عىل »البورد« 

األمري��ي لط��ب الطوارئ ، كام حصل��ت يف ذات العام 

عىل »الزمالة« يف طب اإلس��عاف م��ن جامعة »تورنتو« 

الكندي��ة، ويف عام 2009 حصلت أيضاً عىل »الزمالة« يف 

طب الك��وارث من جامعة »هارف��ارد« األمريكية كأول 

خريج من هذه الجامعة وكأول إمارايت متخصص يف هذا 

الربنام��ج، حيث أنه يعترب مجاالً جديداً عىل الس��احة ، 

وتعترب جامعة هارفارد م��ن الجامعات األوىل والعريقة 

املصّنف��ة عاملياً، حيث تم اس��تحداث ه��ذا الربنامج يف 

الجامع��ة وتم قبويل كأول زمي��ل يف هذا التخصص، ويف 

الع��ام2011  متكنت بفضل الله من الحصول عىل درجة 

املاجس��تري يف إدارة الصحة العامة م��ن جامعة »جونز 

هوبكن��ز« األمريكي��ة، كام اجت��زت أيضاً ولل��ه الحمد 

العديد من الدورات التدريبية الدولية يف طب الطوارئ 

واإلنعاش والح��وادث وطب وإدارة الكوارث، وكل ذلك 

ضمن الخطط اإلس��رتاتيجية التي تضعها القيادة العامة 

للق��وات املس��لحة يف ابتعاث أبنائها ملواصلة الدراس��ة 

وتوف��ري التخصصات الرضوري��ة والنوعية ذات األهمية 

الت��ي تخدم ش��تى املجاالت س��واء الطبي��ة أو املهنية 

األخ��رى، وإعداد الكوادر الوطني��ة املؤهلة والتي تقوم 

بحمل أعباء املهنة مستقبالً.

عــىل مــاذا يعتمــد الربنامــج األســـــايس لـ«طب 

الطوارئ«؟

يعت��رب ط��ب الط��وارئ مجاالً جدي��داً يه��دف إىل رفع 

الكفاءة الطبية للتعامل م��ع الحاالت الحرجة مبختلف 

أنواعها، واألمراض املختلفة كاألزمات القلبية والذبحات 

الصدري��ة والحاالت الجراحية األخ��رى وكيفية التعامل 

معه��ا منذ اللحظات األوىل، وعالجه��ا والتدابري املتخذة 

قب��ل تحويلها إىل الطبيب املختص، وبذلك يكون طبيب 

الطوارئ طبيباً متخصصاً بكل الحاالت املرضية، وهو ما 

يجعل��ه يختلف عن الطبيب الع��ام بأنه يهتم بالحاالت 

املتقدم��ة منها ، وبذلك ميكنن��ا القول أن طب الطوارئ 

» تخصص يجمع مختلف الحاالت الطارئة للتخصصات 

الطبية األخرى«.

بالعودة إىل ماسبق أن ذكرته يف كون »طب الطوارئ« 

يعد طباً جديداً، فام الحاجة التي اســتدعت وجود 

مثل هذا التخصص؟

ل��دى القوات املس��لحة خطة مدروس��ة لرف��ع الكادر 

الوظيف��ي والجاهزية الطبي��ة للتعامل مع أي طارئ يف 

مختلف املج��االت، ويف هذا الصدد رأت القيادة العامة 

للقوات املس��لحة واملتمثلة يف س��الح الخدمات الطبية 

رضورة إيجاد وتوفري الكادر العس��كري املؤهل يف هذا 

التخصص، حيث كان االعتامد فيام س��بق عىل الخربات 

الطبية األجنبية، يف حني صار االعتامد حالياً عىل الكوادر 

الطبي��ة املواطن��ة، ولذا تعم��ل القوات املس��لحة عىل 

  املراجع الطبية العاملية يف طب الطوارئ التي شارك الدكتور يف تأليفها

جوائز واشادات

• حاصــل عىل جائزة راشــد للتفــوق العلمي ضمن 
العرشة األوائل عىل مستوى الدولة )1993(.

• حاصــل عىل جائزة الشــيخ خالد للتفــوق العلمي 
للمرحلــة الثانويـــــة لثــــالث ســنــوات متتاليــة 

.1993-1992-1991
• حاصل عىل املركز األول يف القيادة والسلوك - دورة 
الضبــاط الجامعيــن 18/كلية زايد العســكرية عام 

.2002
• حاصــل عــىل جائــزة التميز مــن جمعيــة أطباء 

اإلسعاف األمريكية عام 2008.
• تم تكرميه من قبل جامعة هارفارد األمريكية كأول 
خريج مــن برنامج "طب الكــوارث" وذلك يف العام 

.2009
• قاد اللجنة الطبية  التي ترأسها يف معرض آيديكس 
2011 للحصول عىل جائزة املركز األول للتقرير املميز
• حصل عىل العديد من شــهادات التقدير من سالح 

الخدمات الطبية وعدد من الجهات املختلفة.
• تم ترشيحه كمحارض زائر لربنامج طب الطوارئ يف 

جامعة هارفارد األمريكية.
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ابتعاث الطلبة املواطنني إلكتساب الخربات يف مثل هذه 

التخصصات والربامج العلمية واملجاالت الطبية.

باب مجلتنا يســمى«مبدعون«، فيم متّيز صالح بن 

فارس ومبا أبدع وطّور وساهم يف مجاله؟

ال ميكنني الحديث عن نفيس دون مشاركتي مع الناس، 

ولكن ميكنن��ي القول أنني س��اهمت يف إدخال » طب 

الطوارئ« ضمن دائرة الضوء، وذلك بزيادة الوعي بهذا 

املج��ال واالهتامم به وتفعي��ل دوره يف القطاع الصحي 

عىل مس��توى القوات املس��لحة، بل يف دول��ة اإلمارات  

بشكل عام من خالل الدورات واملحارضات واملؤمترات.

هل تعني بكلمة » تفعيل« أن طب الطوارئ مل يكن 

مفّعالً من قبل؟

ب��ىل، هو مفّعل كتخص��ص، وإمنا أعن��ي كتميّز يف هذا 

املج��ال ، فطب الطوارئ حالياً يُعد مجرد تخصص دومنا 

دور ب��ارز له يف القطاع املعني، ويكاد الدور الذي يقوم 

ب��ه ُمغفالً، إذ تحدث إش��كالية يف بع��ض األحيان فيام 

يخ��ص مفهوم » الطب العام« و»ط��ب الطوارئ«، مام 

تطلّب منا إعادة صياغة املفهوم الحيوي لطب الطوارئ 

وإب��راز الدور املختلف الذي يقوم ب��ه طبيب الطوارئ 

ع��ن الطبيب العام، والفرق يف رسعة االس��تجابة الطبية 

الرسيع��ة، كام يربز الجهود املبذول��ة للقيادة العامة يف 

اهتاممه��ا بإعادة هذه الصياغة» طب الطوارئ املفهوم 

..الدور..واألهمي��ة«، وقد س��اهمت القوات املس��لحة 

يف وضعن��ا ) أنا وغريي م��ن األطباء( يف مص��اف أوائل 

املتخصص��ني يف هذا املجال إىل جان��ب مجاالت أخرى، 

ومام اس��تدعى ال��دور الوطني من��ا إبراز ه��ذا العلم 

والتخصص الذي قمت بدراسته.

عقــد يف يناير املايض يف مدينة املعارض ديب« املؤمتر 

العاملي لطب الطوارئ« فام أســباب انعقاد املؤمتر؟ 

وفيام كانت مشاركتكم؟

مجم��الً، وعىل مس��توى الع��امل، يح��اول تخصص طب 

الط��وارئ أن ي��ربز ومييّز نفس��ه كأي تخص��ص جديد، 

والتواص��ل يف ذات املجال عىل مس��توى الع��امل، فكان 

انعقاد هذا املؤمتر لتس��ليط الضوء عىل هذا التخصص، 

وقد نُظم هذا املؤمتر بالتع��اون مع الجمعية األوروبية 

لط��ب الطوارئ، الت��ي ارتأت أن اإلم��ارات هي الدولة 

املتمي��زة يف املنطقة الت��ي بإمكانها تنظيم واس��تضافة 

مؤمتر به��ذا الحجم، ويضم خرباء وأطب��اء من مختلف 

األرجاء،وق��د وّجه��ت يل الدع��وة ش��خصياً م��ن قبل 

الجمعي��ة األوروبي��ة؛ ألكون نائب رئي��س املؤمتر كوين 

الطبي��ب املواطن يف هذا املج��ال، وإلبراز دور اإلمارات 

يف هذا التخصص .

وقد القى املؤمتر- ولله الحمد – نجاحاً كبرياً، مام حدا 

باملنظم��ني إىل تقديم طلبهم باالس��تضافة للعام القادم 

يف  اإلمارات.

عقــد أيضاً يف ينايــر املايض مؤمتــر»إدارة الطوارئ 

واألزمات«، فامهــو الفرق بن إدارة الطوارئ وطب 

الطوارئ؟

تعت��رب إدارة الط��وارئ مفهوماً أش��مل وأع��م، وكإطار 

ع��ام فإن إدارة الكوارث ال تنف��رد فقط باملجال الطبي، 

وإمنا هي عملية مش��رتكة مع جه��ات أخرى، فنحن يف 

طب الط��وارئ بحاج��ة إىل الجهات والوس��ائل األمنية 

األخرى؛كالرشط��ة، الدف��اع املدين، واإلس��عاف واإلنقاذ 

وجميع التخصصات األخرى، فأطباء الطوارئ يتعاملون 

مع األزمات والكوارث بجمي��ع أنواعها، باعتبارها حالة 

طوارئ ولكنها عىل نطاق أوسع .

تأيت املشــاركات يف أي محفل داعامً أساسياً للمسرية 

املهنية ألي تخصص، فام هي مشاركاتك التي متّيزت 

بها عن غريك؟

لق��د مثلّت الق��وات املس��لحة يف العديد م��ن اللجان 

املش��اركة يف مجال ط��ب الطوارئ والك��وارث ، حيث 

ترأس��ت لجنة الكوارث يف مستش��في زايد العس��كري 

خالل انتشار وباء »أنفلونزا الطيور« وأيضاً خالل مراحل 

اعتامد املستش��في م��ن قبل هيئة االعت��امد األمريكية 

الدولية )JCIA(، وترأس��ت »مبادرة نظام الح��وادث« 

يف إمارة أبوظبي الذي يه��دف إىل إجراء تطوير جذري 

ونوع��ي يف نظ��ام الح��وادث ع��ىل مس��توى اإلمارة يف 

مختلف مراحله: كالوقاية من��ها، تطوير املستش��فيات 

الس��تقبال حاالت الطوارئ والحوادث، جلب واستخدام 

التكنولوج��ي��ا املتاح��ة يف ه�����ذا املج��ال، ك��ام أنني 

ح��ارضت يف العدي���د من املؤمترات املحلية والخارجية، 

إىل جان��ب كوين أس��تاذاً ممتحناً المتحان��ات »البورد« 

الع��ريب لطب الط��وارئ، وأعم��ل مرشفاً ع��ىل األطباء 

املتدربني يف قس��م الطوارئ مبستشفي زايد العسكري، 

وق��د ترأس��ت أول دراس����ة ميداني�����ة ع��ن مخاطر 

الكوارث عىل املستش��فيات الحكومية يف إمارة أبوظبي  

حيث ص��درت هذه الدراس��ة يف الع��ام 2009 ، وذلك 

بالتعاون بني جامع���ة »هارفارد« ورشك���ة »صحة« يف 

إمارة أبوظ��بي، كام كانت يل مش��اركات يف العديد من 

املهام املحلية والخارجية .

ما هي أهم اإلصدارات واألبحاث التي شــاركت بها يف 

طب الطوارئ؟

نعم، فلدي العدي��د من اإلصدارات يف املجالت العلمية 

الطبية واملراجع العاملية ومنها: بحث بعنوان »استخدام 

س��يارات اإلس��عاف ملرىض الجلطات القلبية يف منطقة 

الخليج العريب« وقد تم ترش��يحه كأحد أفضل البحوث 

يف مؤمتر طب الطوارئ األورويب2009، كام قدمت بحثاً 

بعنوان »دبلوماس��ية الكوارث: نظرة مستقبلية«وصدر 

هذا البحث ع��ام 2009 بالتعاون مع أطباء من جامعة 

هارفارد، وش��اركت يف تأليف أول مرجع كندي يف طب 

اإلس��عاف الذي حمل عنوان »اإلس��عافات يف الطريق« 

وق��د صدر يف العام 2011 وقد تن��اول الحاالت الطارئة 

والعناية ما قبل املستش��فى، ويتك��ون  املرجع من 51 

فصالً في��ام يزيد عن 2000 صفحة، ويعترب هذا الكتاب 

أول مرجع كندي يف مجال طب اإلس��عاف حيث شارك 

يف إعداده نخبة من أطباء الطوارئ واإلس��عاف يف كندا 

برئاس��ة أطباء من جامعة »تورنت��و« الكندية، فاملرجع 

يعرض الحاالت الطارئة التي قد يتعرض لها املس��عفني، 

وكيفية التعامل معها قبل وصولها إىل املستش��فى ملنع 

املضاعف��ات وس��بل فحص امل��رىض، وتقيي��م اإلصابات 

وعالجها ملختل��ف األعامر، وطريقة تعامل املس��عفون 

تجاه املواد الخطرة، إضاف��ة إىل رشح مفصل للمهارات 

الرئيس��ة املطلوبة، والزلت حريصاً عىل تقديم األبحاث 

العلمية واملش��اركة يف تألي��ف املراجع يف طب الطوارئ 

وذلك كون مساهامت املواطن العريب يف هذا التخصص 

تكاد تكون معدومة. 

كام أن يل مش��اركات يف تألي��ف ثالث أهم مرجع يف 

طب الطوارئ  وهو )خمس دقائق ..استش��ارات طبية 

يف  الط��وارئ ( وقد ش��ارك���ت يف فص��ل )آالم الب��طن 

الح�����ادة (حيث ص��در يف الع��ام 2011 بالتعاون مع 

 أثناء قيامه بأحد واجباته الطبية
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أطباء الطوارئ يتعاملون 
مع األزمات والكوارث 

بجميع أنواعها

عدد من الجامعات األمريكية، إىل جانب بحث بعنوان 

»الطوارئ الصدرية ملرىض نقص املناعة«  صدر يف العام 

2012 بالتعاون مع جامعة »ماجيل« الكندية.

هل من كلمة تود قولها يف نهاية اللقاء؟

 أود أن أبعث بكلمة شكر وعرفان لعدد كبري من إخواين  

الضب��اط واألف��راد الذين كان له��م دور كبري يف دعمي 

وتوجيه��ي خالل مراحي الدراس��ية املختلفة والذين مل 

يدخروا جه��داً يف تذليلهم للصعوب��ات، وأخص بالذكر  

س��الح الخدمات الطبية ومديرية التعلي��م األكادميي، 

وامللحقي��ات العس��كرية يف )لندن - واش��نطن(، ولكم 

جزي�ل الشكر والتقدير •

مشاركاً فريق اإلغاثة اإلمارايت يف ليبيا

أثناء تسلمه شهادة الزمالة يف طب الكوارث من جامعة هارفارد األمريكية
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البندقية ...رفيقة املقاتل عبــــــــــــــــــــــــــــر القرون 

               شعور رائع  ينتاب املجند 

عندما يتسلم بندقيته ألول مرة، ويقال 

له أن هذا هو سالحك الشخيص الذي 

سيالزمك طيلة فرتة خدمتك، عليك أن 

تتعرف عليه جيداً، وأن تتمكن من متييزه 

بشكله وبرقمه املتسلسل، كام عليك 

أن توطد عالقتك به وتصونه وتحافظ 

عليه يف كل األوقات، وأن تكون ماهراً 

يف استخدامه وملامً إملاماً تاماً بطرق 

استخدامه وخواصه وقدراته وكيفية إصالح 

أعطاله البسيطة وتوقيفاته.

إعداد: 
لواء ركن ) م ( سعود أحمد 
حسون 

أنهت البندقية حقبة من التاريخ ساد فيها الفرسان
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GettyImages :جنود بريطانيون خالل استعراض للبنادق-املصدر
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البندقية وبندقية القتال
عرب تاريخهم الطويل يف النزاعات العس��كرية قام البرش 

باخرتاع الكثري من األس��لحة واملعدات  القتالية، منها ما 

انتفت الحاجة إليه فاختفى من مسارح العمليات وحل 

محله يشء آخر،  ومنها ما دعت الحاجة إىل اس��تمراره 

وتطويره رغم املتغريات التي تحيط به، ومن هذا النوع 

األخ��ري البندقي��ة  التي كانت ومازالت س��احاً هاماً يف 

أيدي املقاتلني منذ أمد بعيد.

ميك��ن تعري��ف البندقية بص��ورة عامة بأنها س��اح 

ن��اري فردي مصمم لإلطاق من الكتف، خفيف الوزن، 

له س��بطانة محلزنة أو ملس��اء من الداخل وتس��تخدم 

البندقية يف القتال والصيد ورياضة الرماية. أما البندقية 

التي نحن بصدد متابعة تاريخها فهي بندقية القتال أو 

 The »الت��ي أطلق عليها األملان اس��م »بندقية االقتحام

Assault Rifle وهو االسم الذي عرفت به عاملياً.

بعد أن أجريت عليها عرب تاريخها الطويل الكثري من 

التطورات والتعديات يف مكوناتها واملواد املس��تخدمة 

يف تصنيفها وتش��غيلها ص��ارت يف نهاية األم��ر بندقية 

قت��ال ذات ق��درة ع��ى إط��اق الن��ار أوتوماتيكياً أو 

ش��به أوتوماتيكيا بإس��تخدام خرطوشة وس��يطة، وبها 

مخ��زن لوضع الخراطيش قابل للتغي��ري عند نفاذ كمية 

الخراطي��ش املوج��ودة بداخله��ا، ولها م��دى للرمي ال 

يقل عن 300 مرت، فكانت بتلك الخواص س��اح املش��اة 

القيايس يف كافة الجيوش الحديثة.

كام ميكن تصنيفها بطريقة أخرى بأنها الساح الناري 

الذي يقع يف موقع الوس��ط بني الرشاش الخفيف الذي 

يقوم بدور اإلس��ناد الخفيف والرش��اش الصغري القصري 

امل��دى، وأمثلة بندقي��ة القتال يف الوق��ت الحارض هي 

البندقية )klashenkov( وال��� M-16 واالنفيلد اي ايه 

     LFN ان��د ك��وخ ج 36 و Heckler Skoch G680 و

steyr AUG 2000و

ظهور البندقية
كان أس��لوب قتال املش��اة املتبع من��ذ العصور القدمية 

هو انتش��ار املقاتلني عندما يكون القتال بأعداد قليلة، 

وجمع املقاتل��ني يف كتل كبرية متامس��كة عندما يكون 

ع��دد املقاتلني كب��رياً،  كان ذلك عندما كانت األس��لحة 

قارصة عى الحراب والسيوف واملقاع والنبال، كان هذا 

األس��لوب يوفر كمية نريان كبرية يف مواجهة العدو، كام 

ميكن القادة من الس��يطرة ع��ى وحداتهم، وقد تواصل 

إتب��اع هذا األس��لوب حتى بعد ظه��ور البندقية إال أن 

تطور البندقية أحدث تغيريات كبرية يف هذا األس��لوب، 

فكان االنتش��ار هو الغالب تفادياً للخس��ائر الكبرية يف 

األرواح نتيجة الس��تخدام الس��اح الن��اري، وقد تغريت 

تبعاً لذلك تكتيكات املشاة الهجومية والدفاعية وأخذت 

أشكاالً متنوعة.

ظه��رت أول بندقية يف عام 1350، وقد تم أخذ فكرة 

تصميمها من املدفع الذي كان أول س��اح ناري ظهر يف 

أوروب��ا يف بداية القرن الرابع ع��رش،  فقد كانت عبارة 

عن مدفع مصغر عبارة عن اس��طوانة م��ن النحاس أو 

الربونز طولها حوايل 30س��م )1 قدم( ومؤخرتها مغلقة 

ولها ثقب قرب مؤخرتها املغلقة.

ويتم تثبيت ه��ذه األنبوبة يف نهاية عمود خش��بي 

يرتاوح طوله بني 2.5-1.5 مرت ألبعاد موضع االنفجار عن 

الرامي ومتكينه من التصويب والتحكم يف قوة االرتداد.

يتم تجهيز البندقية لإلطاق بحشو كمية من البارود 

األس��ود من اإلمام ودكه بطريقة جيدة ثم إضافة قطعة 

خشب أو لباد ثم كرة من املعدن وهي املقذوف.

ويت��م تصويب البندقية بإمس��اك الرام��ي بالعمود 

الخش��بي خلف مؤخ��رة األنبوبة والس��يطرة عليها بني 

ذراع��ه اليرسى وجس��ده ويتم إطاقها بإدخال س��لك 

معدين مش��تعل يف الثقب املخصص يف مؤخرة األنبوبة، 

أو بواسطة جمرة ميسك بها الرامي بكامشة بيده اليمنى 

)اس��تعيض عن ذل��ك مؤخراً بفتيل م��ن خيوط القنب 

مش��بع مبحل��ول نرتات البوت��اس أو الكح��ول أو النبيذ 

ليبقي مش��تعاً لعدة س��اعات(. وعند مامسة الجسم 

املش��تعل للبارود األس��ود يتولد االنفج��ار الذي يدفع 

بالك��رة املعدنية )الطلق��ة( إىل األمام بقوة،  لتخرج من 

فوهة السبطانة متجهة إىل هدفها.

كان تطوير س��اح من ه��ذا النوع، الذي يس��تطيع 

ف��رد واحد حمله واس��تخدامه، وس��يلة فعالة ملواجهة 

الفرس��ان الذين كانوا مبعث رعب وفزع دائم، ويف هذا 

الس��اح الجديد مبا هو مطلوب منه رغم ما هو واضح 

م��ن صعوبة وبطء التعمري، إضاف��ة إىل تأثره بالظروف 

الجوية وقرص مداه وعدم دقته.

بداية تطوير البندقية
عن��د بداية القرن الخامس عرش) 1400 ( بدأت الجهود 

لتطوي��ر البندقية والتقليل من عيوبها، فتحس��ن وضع 

ثقب االشتعال وتم تزويده بوعاء صغري لوضع مسحوق 

بدء االشتعال، وتم تطويل األنبوبة املعدنية )السبطانة( 

إلطالة املدى وتحسني مس��توى الدقة، وتقصري العمود 

الخش��بي وزيادة عرضه وسامكته ليس��هل وضعه عى 

الكتف م��ام يوفر س��يطرة أفضل ع��ى البندقية، وقد 

جرت معظم هذه التحس��ينات يف فرنسا يف نهاية القرن 

الخامس عرش.

بعد التحس��ينات التي أجريت عى جهاز الزناد، بدأ 

االتج��اه إىل تخفيف وزن البندقية وتحس��ني تصميمها 

مام يجعل اس��تخدامها أكرث س��هولة ورسعة، وقد أطلق 

ع��ى البندقي��ة عن��د وصوله��ا إىل هذه املرحلة اس��م 

ال�»موس��كيت« Musket كام أطلق عى الرامي اسم ال� 

Musketeer وكان وزن البندقية آنذاك 9 كلج.

تم الرتكيز عند بداية القرن السادس عرش عى تطوير 

جه��از اإلطاق )الزناد(، فقد اخ��رتع »يوهان كفس« يف 

أملانيا ما يس��مي بالزناد ال��دواليب wheel lock والذي 

يعمل مثل والعة الس��جائر فيولد رشراً يش��عل البارود، 

ميخائيل كالشنكوف

الفريق ميخائيل كالش��نكوف، عسكري ومخرتع رويس 
عرف��ه العامل من خالل الس��الح الرش��اش الذي اخرتعه 
ويعرف باس��مه، ولد يف 10 نوفم��ر 1919 وبدأ حياته 
املهني��ة فنياً يف محطة للقطارات يف كازاخس��تان حيث 
تعل��م الكث��ر ع��ن امليكاني��كا، يف الع��ام 1938 انضم 
كالش��نكوف للجي��ش وعم��ل يف وظيفة تقن��ي لدبابة 
هجوميه ويف هذا املوقع أظهر مهاراته العالية يف ميدان 

تصنيع األسلحة.
مع اندالع الحرب العاملية الثانية ش��ارك كالشنكوف يف 
معركة بريانس��ك عام 1941 ضد األمل��ان وجرح خالل 
املعركة ثم نقل بعدها إىل أحد املستش��فيات الروسية 
لتلقي العالج وعن تلك الفرتة يقول كالشنكوف »هناك 
وع��ى الرغم م��ن اآلالم التي كنت أعاين منها بس��بب 
جروحي كانت هناك فكرة وحيدة تس��يطر عى ذهني 
طيل��ة الوقت وهي كيف ميكن اخرتاع س��الح يس��مح 
بقهر الفاش��يني« ابت��داء من تلك الفك��رة وتلك الفرتة 
وبعد جهود استمرت خمس سنوات توصل كالشنكوف 
إىل اخ��رتاع البندقية الرشاش��ة الهجومية AK-47 التي 
حملت اس��مه، رغ��م أن كالش��نكوف مل يكمل تعليمه 
إال أن��ه بات مخرتعاً عظيامً بع��د ذلك وحصل يف العام 
1949 ع��ى جائ��زة س��تالني التي وفرت ل��ه مبلغ مئة 
وخمس��ني ألف روبل أي ما كان يش��كل ثروة حقيقية 
وما عر عنه هو نفسه بالقول: »بواسطة هذا املبلغ كان 
ميكنني رشاء دزينة )12( من السيارات من أرقى طراز« 
كان كالش��نكوف يحمل آنذاك رتب��ة عريف فقط وقد 
تفرغ منذ ذلك الوقت لتحس��ني تقنيات صناعة سالحه 

والتفكر باخرتاع مناذج جديدة منه.
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ومل يس��تعمل هذا الزناد كثرياً الرتفاع تكلفته، قاد ذلك 

االخ��رتاع  إىل اخرتاع »الزناد الص��واين«  Flint lock يف 

منتصف القرن الس��ادس ع��رش، وهو عب��ارة عن آلية 

بس��يطة،  تولد رشراً عند احتكاك قطعة الصوان بقطعة 

فوالذية مثبتة فوق وعاء بادئ االش��تعال، مام يس��بب  

تفجري البارود، وقد ش��اع  اس��تخدام الزناد الصواين وتم 

استخدامه لفرتة طويلة حتى أوائل القرن التاسع عرش.

تطويرها يف القرن التاسع عرش
يف بداية القرن التاس��ع عرش وتحدي��داً يف العام 1805 

اخ��رتع رج��ل الدي��ن االس��كتلندي »الكس��ندر جون 

فورس��ايث« اخرتاعاً هام��اً يف مجال تطوي��ر البندقية، 

وهو »الزن��اد الطرقي« Percussion lock الذي يعتمد 

عى مادة كياموية حساس��ة تتكون من مركب كلورات 

البوتاس��يوم، يتميز بأنه ينفجر عند الطرق عليه ويولد 

رشارة كافية لتفجري البارود يف الحش��وة الرئيس��ية، وقد 

مهد ه��ذا االخرتاع الحقاً لصنع الطلقة بش��كلها الحايل 

والتي تحوي الكبس��ولة الطرقية وحشوة البارود القابل 

لانفجار و القذيفة )الطلقة( Bullet التي تنطلق نتيجة 

لانفجار.

يف منتصف الق��رن الخامس ع��رش اخرتعت طريقة 

لولبة أو حلزنة السبطانة وذلك عن طريق حفر أخاديد 

حلزونية داخل الس��بطانة تؤدي إىل خلق حركة دوران 

الطلق��ة حول محورها عند انطاقها إىل الهدف لتش��ق 

اله��واء يف خط مس��تقيم يضمن لها املزي��د من الدقة 

مبقاومة الهواء والجاذبية كام يزيد من مسافة انطاقها.

كان الستخدام بنادق »املوسكيت« أثره عى أساليب 

القت��ال يف ذلك الوقت حي��ث كان الجن��ود يقفون يف 

صفوف طويل��ة ويطلقون النار عى الق��وات املعادية، 

بعد أن يتم حش��وها بالبارود األسود من األمام، مل يكن 

التصوي��ب والدقة مطلوبتان إلصاب��ة العدو حيث كان 

إطاق الن��ار جامعياً، وميكن تدري��ب الجندي العادي 

عى القيام بذلك، كان استخدام البندقية األسايس للذين 

يجيدون التصويب من الجنود عى األهداف املختارة.

س��ادت هذه األس��اليب خال حرب السبع سنوات 

األوروبي��ة 1756 � 1763، وحرب االس��تقال األمريكية 

1775 � 1781، ومؤخ��راً يف الح��روب النابليونية 1803 

� 1815، ونس��بة لبطء تعمري املوس��كيت الذي يتم من 

األمام عن طريق السبطانة مل يعمم استخدامها عى كل 

القوات، وقد اس��تخدم الرماة األمريكيون البنادق بتأثري 

كبري خال قتال املعارك الصغرية يف حرب 1812.

توصل النقيب الفرنيس »كل��ود اتيان مينيه« يف عام 

كانت البندقية 
ومازالت سالحًا 

هامًا يف أيدي 
املقاتلني

GettyImages :أحد أفراد مشاة البحرية األمريكية يطلق النار من بندقيته - املصدر
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1849 إىل اخرتاع طلقة مخروطية الش��كل ومفرغة من 

الخلف من الس��هل إس��قاطها بطريقة أرسع من األمام 

عرب الس��بطانة املحلزنة، كان لهذا االخ��رتاع أثر كبري يف 

دق��ة إصابة اله��دف وزيادة املدى مام جع��ل البندقية 

س��احاً عملياً، وتم تعميمها لاستخدام يف بريطانيا عام 

1850 ويف أمريكا عام 1855.

التطور الهام الذي حدث خال القرن التاسع عرش هو 

تلقيم البندقية من مؤخرة الس��بطانة، فقد متكن صانع 

الس��اح »كربس��تاك ش��اربس« من مدينة »فيادلفيا« 

يف الواليات املتحدة س��نة 1484 من اخ��رتاع أول نظام 

مقب��ول لتلقيم البندقي��ة من الخلف، كان��ت البندقية 

تحتوي عى مجموعة مغاق ميكن خفضها لتظهر حجرة 

النار التي توضع فيها الطلقة التي تحتوي عى الحشوة 

الدافعة )املتفجرة( واملقذوف، وبعد إغاق حجرة النار 

يت��م تعريض الطلقة للزناد الطرقي الذي يش��عل املادة 

املتفجرة إلطاق الطلقة املخروطية.

وق��د حدثت طفرة كبرية يف آلي��ة التلقيم عندما قام 

صانع الس��اح البارييس »هوليه« يف ع��ام 1846 بصنع 

الطلق��ة ذات الظ��رف النحايس الذي يح��وي املكونات 

الثاثة: الكبسولة الطرفية يف القاعدة، والحشوة الدافعة 

يف الوس��ط، واملقذوف املخروطي يف األمام، ورسعان ما 

جرى تحسني وتطوير الخرطوشة خال األعوام التالية يف 

بريطانيا والوالي��ات املتحدة من حيث التصميم واملواد 

املستخدمة يف اإلشعال والتفجري.

باخرتاع الخرطوش��ة وتحس��ينها اختفى ترسب الغاز 

عند انفجار الحش��وة، كام مه��د تصميمها وحجمها إىل 

اس��تحداث مخزن يس��ع عدداً من الطلق��ات، وظهرت 

 Bolt Action بن��ادق التك��رار ذات الرتباس املزالج��ي

مثل بندقية mauser األملانية وSpringfield األمريكية 

و«ال��ى انفيل��د« الربيطاني��ة وكانت جميعه��ا مبخازن 

تحوي عدداً من الطلقات  يرتاوح بني خمسة وعرشة. 

وت��م ذلك خال الفرتة من 1898 إىل 1903، كان عى 

الرامي أن يق��وم بتحريك الرتباس من الخلف إىل األمام 

لدف��ع الطلقة إىل حجرة االنفج��ار وتهيئة الزناد لتعمري 

الطلقة ثم سحب الظرف الفارغ والتقاط ظرف آخر من 

املخزن مام جعل اس��م هذه الفئة  من البنادق »بنادق 

التكرار«.

كان لوجود البندقية والتحس��ينات التي طرأت عليها 

خال القرن التاس��ع عرش أثر كبري عى أس��اليب القتال 

املتبع��ة والتي حدثت فيها تغي��ريات جذرية مع بداية 

القرن العرشين،  فقد س��اهمت البندقية يف وضع نهاية 

لحقبة طويلة من التاريخ ساد فيها الفرسان، ومن جانب 

آخر تسببت البندقية يف إحداث خسائر كبرية يف صفوف 

املش��اة، مام ألزم واضعي التكتي��كات امليدانية بابتداع 

أس��اليب قتال جديدة طابعها االنتشار وحفر الخنادق 

وإقامة التحصينات الواقية، تلك الظواهر التي س��ادت 

خال الح��رب العاملية األويل الح��رب التي عرفت بأنها 

حرب خنادق وحرب خس��ائر كب��رية يف األرواح، وركوداً 

تخفيف وزن 
البندقية وحتسني 

تصميمها يجعل 
استخدامها أكرث 
سهولة وسرعة

التطور الهام الذي 
حدث خالل القرن 
التاسع عشر هو 

تلقيم البندقية من 
مؤخرة السبطانة

 البندقية رفيقة املقاتل وسالحه
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لف��رتات طويلة عى الجبهات مل تتمك��ن أطراف القتال 

من الخروج منها إال بعد اخرتاع الدبابة.

الحرب العاملية األوىل وما بني الحربني
بدأ التفك��ري مبكراً عند بداية الق��رن العرشين يف أمتتة 

البندقية بحيث يتم االس��تغناء ع��ن العمل الذي يقوم 

ب��ه الرام��ي بتحريك الرتباس إلطاق طلق��ة وراء طلقه 

وأن تق��وم البندقية به��ذا العمل بنفس��ها، وقد توصل 

املخرتعون إىل إمكانية االس��تفادة م��ن الغاز الناتج عن 

االنفج��ار أو ارت��داد الظرف الفارغ يف دف��ع األجزاء إىل 

الخلف ثم ترتد إىل مكانها بدفع من نابض )ياي( حاملة 

الطلقة التالية من املخزن وبهذا تم التوصل إىل البنادق 

نصف األتوماتيكية.

خال الحرب العاملية األوىل أنتج الفرنس��يون بندقية 

ال�»شاوش��ات« وهي عب��ارة عن بندقي��ة  أوتوماتيكية 

خفيفة، والت��ي ميكن أن تعترب األصل لكل بنادق القتال 

الحديثة، وقد تم إنتاج 250000 بندقية منها.

كان��ت الشاوش��ات ذات ق��درة ع��ى إنت��اج ن��ار 

أوتوماتيكية وانفرادية ومزودة مبخزن وقبضة مس��دس، 

باملقارن��ة بالبن��ادق األخ��رى املعارصة له��ا، كانت هي 

األخف وزناً، فق��د كان وزنها 9 كلج، ولكنها رغم  ذلك، 

كانت بطيئة وذات ارتداد قوي يصعب الس��يطرة عليه 

عند إطاق النار األوتوماتييك. ورغم عيوبها، كانت هي 

األفض��ل يف ذلك الوق��ت، فقد كانت الق��وات األملانية 

تستخدم ما تستويل عليه منها من أرسى وقتى املعارك.

تطوير البندقية األوتوماتيكية
يف عام 1936 نجح صانعو الس��اح يف الواليات املتحدة 

يف إنتاج بندقية نص��ف أتوماتيكية تعمل بضغط الغاز 

هي بندقية  GARAND، وذلك بإخراج كمية من الغاز 

الناتج عن االنفجار عرب ثقب صغري إىل اسطوانة متصلة 

بكتلة األجزاء، فتدفعها إىل الخلف بقوة لتخرج الظرف 

الجديد،  تم إنتاج هذا النوع من البنادق يف العديد من 

الدول فكان منها بندقية ماس 49 الفرنس��ية وسهونوف 

السوفيتية و52 التشيكية.

بع��د نهاية الحرب العاملي��ة األوىل، ومبقتىض اتفاقية 

فرس��اي، تم تحديد عديد الق��وات األملانية ب� 100000 

رج��ل م��ع حظ��ر الدباب��ات والطائ��رات والكث��ري من 

التحديدات األخرى، مام ش��جع األملان وجعلهم يركزون 

عى تحسني نوعية البنادق املستخدمة بجانب األسلحة 

الخفيف��ة األخرى فت��م إنتاج بن��ادق أوتوماتيكية ذات 

كف��اءة عالية، وق��د حذت حذوها مصانع األس��لحة يف 

 M الفرنسية و  CEAM الدول األخرى فظهرت بندقية

16 األمريكية والكاشنكوف السوفيتية عام 1948.

كان م��ن املاح��ظ أن مجه��ودات تطوي��ر البنادق 

األوتوماتيكية خال تلك الف��رتة قد تأثرت كثرياً بنوعية 

الذخرية املستخدمة، من حيث نوعيتها وتكلفة تصنيعها 

و توف��ر املواد املس��تخدمة فيه��ا إال أن عي��ار الذخرية 

املستخدم حالياً يف أغلب البنادق هو 7.62 ملم.

كان حصيلة هذه التطورات البنادق املستخدمة حالياً 

ومنها  FAMAS الفرنس��ية والت��ي دخلت الخدمة عام 

 G36 �الصينية ع��ام 1995 و ال QBZ- 95 ���1978 و ال

األملاني��ة عام 1997 ، والربيطاني��ة L85A1 عام 1985 ، 

وغريها من البنادق التي تنتجها الدول الصناعية األخرى 

لتس��ليح جيوش��ها أو لتصديرها للدول األخرى، وتجرى 

حالياً البحوث والدراس��ات يف مختلف الدول الصناعية 

لتطوير وتحس��ني ما هو موج��ود حالياً، وخري مثال عى 

ذلك بندقية القت��ال اإلرسائيلية  TAR -21 وهي عبارة 

عن اس��تمرارية لتحس��ني ما هو موجود م��ن قبل مع 

اس��تخدام مواد ومع��ادن أخف وزن��اً وأنظمة تصويب 

حديثة واس��تخدام ذخائر أفضل واستخدام ذخائر ذات 

أعرية متع��ددة، وتقوم الواليات املتح��دة حالياً بتنفيذ 

مرشوع يؤدي إىل اس��تبدال البندقي��ة M - 16 الحالية 

بأخرى من طراز XM8  املستمدة من تصميم البندقية 

األملاني��ة جي 36 بإضافة بعض التقنيات مثل املوجهات 

الليزرية ومصادر األشعة تحت الحمراء املدمجة،والزال 

التطوير مستمراً •

املصادر:

موسوعة ويكيبيديا الحرة.

املوس��وعة العسكرية، املؤسس��ة العربية للدراسات 

والنرش.
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أنـــــــــــواع اخلطــــــــــأ الطبـــــــــــــــــي
الطبيب غري ملزم بتحقيق الشفاء للمريض

تتميز مهن��ة الطب عن غريها من امله��ن بالخصوصية 

التامة والحساس��ية يف األداء أو األخط��اء التي قد تقع، 

فهي مهنة تتعلق باإلنسان وحياته، وقد يشكل أي خطأ 

يف التشخيص أو العالج خطورة عىل املريض، وقد يؤدي 

إىل عواقب وخيمة، ونتيجة تعدد التخصصات يف مجال 

الطب قد تنتج بعض األخطاء وتتخذ منحناً قانونياً.

وق��د تحدث األخط��اء الطبية يف املراح��ل املختلفة 

من العمل الطبي، فق��د يكون الخطأ ناجامً عن امتناع 

الطبيب عن عالج املريض، أو يف التشخيص أو يف العالج 

أو يف الرعاية الالحقة للمريض.

االمتناع عن العالج
 يق��ع عىل الطبيب واج��ب عالج املريض اس��تناداً إىل 

نص��وص قوانني مزاولة امله��ن الطبي��ة والصحية، فقد 

نصت املادة )21( من القانون االتحادي رقم )7( لسنة 

1975 يف شأن مزاولة مهن��ة الطب البرشي عىل أن����ه 

" ال يجوز أن ميتنع الطبيب عن عالج مريض أو إسعاف 

مصاب ما مل تكن حالت��ه خارجة عن اختصاصه، وعليه 

أن يجري له اإلس��عافات األولي��ة الالزمة ثم يوجهه إىل 

أقرب مستش��فى حكومي إذا رغ��ب يف ذلك"، ويتضح 

م��ن هذا النص أن املرشع اإلمارايت قد جعل من امتناع 

الطبي��ب املختص عن عالج املري��ض خطأ طبياً يوجب 

مساءلته، ولكن يف حالة ما إذا كان الطبيب غري مختص 

يف ع��الج الحالة املعروضة عليه أعفي من التزام العالج 

عىل أن يقوم بإجراء اإلس��عافات األولية املطلوبة التي 

يجب أن يلم بها كل طبيب يزاول مهنة الطب.

الخطأ يف التشخيص
 يق��وم الطبي��ب بع��د قبوله ع��الج املري��ض بفحص 

وتشخيص حالته تش��خيصاً دقيقاً عن طريق استخدام 

أفض��ل وأحدث الوس��ائل العلمية، وذل��ك ليك يتوصل 

إىل ع��الج اآلالم الت��ي يع��اين منه��ا املريض، ويس��أل 

الطبي��ب إذا كان خطؤه يف التش��خيص راجعاً إىل عدم 

استعامله الوس��ائل العلمية الحديثة كالسامعة الطبية 

واألش��عة والفحص املخربي وجهاز رسم القلب، فإذا ما 

ب��دأ الطبيب يف تكوين رأيه وأهم��ل يف إحاطة حكمه 

بالضامن��ات الكافي��ة فإنه يكون مس��ؤوالً عن اإلهامل 

يف التش��خيص، فق��د نصت املادة )26( فق��رة )1( من 

القانون االتحادي رقم )7( لس��نة 1975 يف شأن مزاولة 

مهنة الطب البرشي عىل أنه " يكون الطبيب مس��ؤوالً 

إذا ارتكب خطأ يرتتب عليه اإلرضار باملريض وكان هذا 

الخطأ راجعاً إىل جهله بأمور فنية يفرتض يف كل طبيب 

اإلملام بها س��واء من حيث تش��خيص املريض أو وصف 

العالج املناس��ب" غري أن الخطأ يف التش��خيص ال ميكن 

أن يكون سبباً لتحميل الطبيب املسؤولية، ويعود ذلك 

إىل أن الكث��ري م��ن أعراض األمراض تتش��ابه فيام بينها 

خاصة إذا ما تم التأكد من أن الطبيب اس��تعان بجميع 

الوسائل العلمية املمكنة واملتاحة لديه، ولكن مع ذلك 

يسأل الطبيب عن خطئه يف التشخيص إذا ما تبني جهله 

بالقواعد واألصول العلمية الثابت��ة، وهنا يجب الرتكيز 

عىل مس��ؤولية الطبيب املتخصص ألن��ه أقدر من غريه 

عىل التش��خيص الس��ليم برشط أن تكون حالة املريض 

داخل��ة ضمن اختصاصه. غري أن الطبيب ال يس��أل إذا 

كان الخطأ يف التش��خيص راجع��اً إىل تضليل املريض أو 

أهله يف البيانات التي أدلوا بها عن طبيعة مرض املريض 

أو أعراض املرض أو إخفائهم الحقائق الخاصة به.

الخطأ يف العالج
 من املس��لم به علمي��اً أن الطبيب مهام بلغ من العلم 

واملعرفة ال يلزم بتحقيق الش��فاء للمريض، وله مطلق 

الحرية يف اختي��ار الطريقة التي يعالج بها املريض، وال 

أسند دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة مهمة الفصل 

يف املسائل الدس��تورية إىل املحكمة االتحادية العليا، التي 

تعت��رب "رأس القضاء" يف الدولة، وذلك مبا أس��ند إليها من 

اختصاصات دس��تورية وفق نص املادة )99( من الدستور، 

وذل��ك إىل جانب اختصاصها األس��ايس باعتبارها  املحكمة 

العليا للقضاء االتحادي. 

دور املحكمة الدستورية العليا

جاء إنش��اء القضاء االتحادي بنص املادة رقم املادة )95( 

من الدستور التي تنص عىل اآليت:

- يك��ون لالتحاد محكمة اتحادية علي��ا ومحاكم اتحادية 

ابتدائي��ة حيث نظمت املواد )96 و97 و98( بعض أحكام 

تعي��ني رئيس وأعض��اء املحكم��ة االتحادي��ة العليا ، كام 

نظم��ت امل��ادة )99( من الدس��تور اختصاصات املحكمة 

ونصت عىل أن تخت��ص املحكمة االتحادية العليا بالفصل 

يف األمور التالية : -

- املنازعات املختلفة بني اإلمارات األعضاء يف االتحاد، أو 

بني أية إمارة أو أكرث وبني حكومة االتحاد.

- بحث دس��تورية القوانني االتحادية، إذا ما طعن فيها 

من قبل إمارة أو أكرث ملخالفتها لدس��تور االتحاد وبحث 

دستورية الترشيعات الصادرة عن إحدى اإلمارات.

- بحث دستورية القوانني والترشيعات واللوائح عموماً، 

إذا م��ا أحي��ل إليها ه��ذا الطلب من أي��ة محكمة من 

محاكم البالد أثناء دعوى منظورة أمامها .

- تفس��ري أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى 

سلطات االتحاد، أو حكومة إحدى اإلمارات.

احملكمـــــــة االحتاديــــــــــة العليـــــــــــا

إعداد: يوسف جمعة احلداد

إعداد: د. إبراهيم املال

اخلطأ يف التشخيص 
ال ميكن أن يكون 

سببًا لتحميل 
الطبيب املسؤولية
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تعريفات قانونية

املحكمة
ه��ي مقر يتم فيه التق��ايض بني املختصمني، وهي 
مدني��ة تتبع الس��لطة القضائية الت��ي يفرتض أن 
يكون لها استقالليتها ضمن سلطات الدولة الثالث. 
فهي مس��تقلة عن الس��لطة الترشيعية )الربملان(، 
ومس��تقلة ع��ن الس��لطة التنفيذي��ة )الحكومة، 

والرشطة(.
رم��ز املحاكم هو مي��زان العدالة يف ض��وء قوانني 
الب��الد. وتت��درج املحاكم إىل ثالثة درج��ات أولها 
محكمة البداية وثانيها محكمة االستئناف وثالثها 
محكمة التمييز والتي يطلق عليها يف بعض الدول 

املحكمة العليا.

محكمة االستئناف
ه��ي ثاين مراحل التقايض الت��ي يلجأ إليها أطراف 
قضي��ة ما لعدم قبولهم بحك��م قضت به محكمة 
البداي��ة، حينه��ا يُطع��ن بالحك��م أم��ام محكمة 
االس��تئناف سواء أكان صادراً لصالحهم أم ضدهم 
إم��ا لتعديل الحك��م أو إللغائه، مه��ا كان نوع 
األح��كام، رشعية أم مدني��ة أم جزائية. وال ينتهي 
التقايض عند هذا الحد ب��ل ميكن أن يتبعه طعن 

يف محكمة التمييز.

املحكمة االبتدائية
ه��ي الدرجة األوىل يف مراح��ل التقايض للمطالبة 
بح��ق مه��ا كان نوع��ه أو للحصول ع��ى إحدى 
الخدم��ات التي يجب أن تجرى أمام القضاء مها 
كانت تلك الخدمة يف نطاق قوانني وأنظمة البالد. 

سواء كان لتلك الحقوق تقدير مادي أو معنوي.
وتسهيالً لذلك ُقس��مت املحكمة إىل دوائر جزئية 
حي��ث ينظر يف القضية ق��اض واحد أو كلية وهي 
لجنة ثالثية من القضاة برئاس��ة أحدهم. يُقر ذلك 
بحسب حجم ومقدار وقيمة الحق املطالب به يف 
القضايا املدني��ة، وبحجم الجرائم يف حق املجتمع 

يف القضايا الجنائية.

محكمة النقض أو محكمة التمييز
ه��ي محكم��ة علي��ا ومهمته��ا لي��س الفصل بني 
املتقاض��ني ولي��س محاكمة املتهم��ني كغريها من 
املحاك��م األخرى كاملحكم��ة الجزائي��ة واملحكمة 
االبتدائي��ة ومحكم��ة االس��تئناف وإمن��ا مهمتها 
مراقب��ة ه��ذه املحاك��م إذا كان هن��اك خط��أ يف 
تطبي��ق القانون أو قصور يف تس��بيب األحكام أو 
فسادا يف االس��تدالل وغريها من األخطاء التي قد 
تقع فيها ه��ذه املحاكم وتصحيح تلك األخطاء أي 
أنها محكمة مراقبة وليس��ت محكمة فصل وتقوم 
مبهمتها عن طريق الطع��ون املقدمة من املحامني 

)الدفاع( أو النيابة العامة )االدعاء(.

يتعرض للمسؤولية يف اختيار أي طريقة برشط أن يكون 

لها أس��اس علم��ي معرتف به، ومع ذل��ك فإن الطبيب 

مل��زم ببذل قصارى جه��ده يف اختيار ال��دواء والعالج 

املالمئ��ني لحال��ة املري��ض، وأن يكتب الوصف��ة الطبية 

بوضوح ويحدد كل الجرعات وطرق اس��تعاملها بغرض 

تحقي��ق الش��فاء أو تخفيف اآلالم ع��ن املريض، وعىل 

الطبي��ب كذلك أن يراعي عند تحدي��د واختيار الدواء 

عمر املريض وهل لديه حساسية ما من بعض األدوية.

الخطأ يف الرعاية الالحقة للعالج 
يل��زم الطبيب يف ه��ذه املرحلة الهام��ة، خاصة إذا  ما 

كانت حالة املريض حرجة وتستلزم متابعة الطبيب، أن 

يض��ع برنامجاً ملتابعة حالته ، ويف حالة إهامل الطبيب 

للمريض يعترب مسؤوالً عن إهامله وعدم أخذه للحيطة 

والح��ذر، حي��ث إن دور الطبيب ال يق��ف عند مجرد 

إجراء العملية الجراحية فقط؛ بل ميتد إىل متابعة حالة 

املريض بعد العملية ليك يتفادى ما ميكن أن يحدث من 

مضاعفات من ج��راء العملية الجراحية، وعىل الطبيب 

أن يتأكد بنفسه من أن كل إجراءات العناية الالزمة قد 

متت عىل ما يرام خاصة إذا ما كانت العملية الجراحية 

خطرية وحساس��ة ، غري أن هن��اك حاالت يجد الطبيب 

لنفس��ه فيها مربراً لرتك املري��ض، كأن يهمل املريض يف 

تعليامته، أو يس��تعني بطبيب آخر خفية، أو ميتنع عن 

دف��ع األجر، ففي ه��ذه الحاالت يج��وز للطبيب ترك 

املريض برشط أالّ يرتكه يف ظرف غري مناسب •

دور الطبيب ال يقف 
عند جمرد إجراء 

العملية اجلراحية 
فقط

 - مس��اءلة ال��وزراء، وكبار موظفي االتح��اد املعينني 

مبرس��وم، عام يقع منهم من أفع��ال يف أداء وظائفهم 

الرسمية.

- الجرائ��م التي لها مس��اس مبارش مبصال��ح االتحاد، 

كالجرائم املتعلقة بأمنه يف الداخل أو الخارج، وجرائم 

تزوير املحررات أو األختام الرسمية إلحدى السلطات 

االتحادية، وجرائم تزييف العملة.

- تن��ازع االختص��اص بني القضاء االتح��ادي والهيئات 

القضائية املحلية يف اإلمارات.

- تن��ازع االختصاص بني هيئة قضائية يف إمارة و إمارة 

أخرى وتنظم صبقانون اتحادي.

- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها يف هذا الدستور 

أو ميكن أن تحال إليها مبوجب قانون اتحادي.

 قانون املحكمة االتحادية العليا

ع��الوة عىل ما تؤدي��ه املحكمة االتحادي��ة العليا ، فإنها 

أيض��اً هي املحكمة العليا للقان��ون االتحادي، وقد صدر 

قان��ون املحكمة االتحادية العلي��ا ) 10 / 1973 ( ، وهو 

القان��ون ال��ذي ينظم تش��كيل املحكم��ة وكيفية تعيني 

أعضائها ومسآلتهم وواليتها وإجراءات املحاكمة وقد ورد 

يف نص املادة )9( من هذا القانون :- 

تكون للمحكمة العليا دائرة للمواد الدستورية، ودوائر 

لنظ��ر امل��واد األخ��رى املنص��وص عليها يف ه��ذا القانون 

والقانون االتحادي رقم ) 17 ( لس��نة 1978 املشار إليه أو 

أي قان��ون، ويرأس الدائرة رئيس املحكمة أو أقدم القضاة 

وال يجوز أن تسند رئاسة أحد الدوائر لقاض مناوب .

وتصدر األحكام من دائرة مشكلة من خمسة قضاة، ال 

يزي��د عدد املناوبني منهم عىل قاضيني، وذلك يف املس��ائل 

املنصوص عليه����ا يف البنود الس��بعة األوىل من امل����ادة 

)33( من هذا القانون، وفيام عدا ذلك تصدر األحكام من 

دائرة مش��ّكلة من ثالث قض��اة وبأغلبية اآلراء يف الحالتني 

وال يصدر الحكم باإلعدام إال بإجامع اآلراء •
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التهــــاب املفاصــــــــل عنــــــــد األطفـــــــــال
من األمراض ذاتية املناعة وجمهولة السبب

ميكننا بداية معرفة املقصود بالتهاب املفاصل حيث أنه 

يحدث يف أي مرحلة من املراحل العمرية، ويتسبب يف 

ح��دوث  درجات متفاوتة من األمل ويقوم بتقييد حركة 

املري��ض والتي ع��ادة ما يكون لها تأثري عىل األنش��طة 

الطبيعي��ة التي يق��وم بها الش��خص، والتهاب مفاصل 

األطفال ه��و أحد أنواع املفاصل املزمن��ة عند األطفال 

وهو مجهول الس��بب، ويوصف بالش��بايب حيث تكون 

األعراض قبل س��ن السادس��ة عرش من العمر، ويطلق 

عليه املرض املزمن حيث يستمر لعدة أسابيع، ولحسن 

الح��ظ فإن ه��ذا املرض غري ش��ائع فه��و يصيب حالة 

واحدة من كل ألف طفل.

أسباب التهاب مفاصل األطفال
أس��باب هذا امل��رض غ��ري معروفة فهو يت��درج تحت 

مسمى األمراض ذاتية املناعة حيث يقوم الجهاز املناعي 

مبهاجم��ة مكونات املفاصل وذل��ك نتيجة عدم القدرة 

ع��ىل التمييز بني م��ا هو غريب وضار )كالفريوس��ات( 

وما هو حميد وجزء من الجسم كمكونات املفاصل وال 

ميكن أن نع��د مرض التهاب املفاصل مجهول الس��بب 

كمرض ورايث بحت حيث ال ينتقل مبارشة من اآلباء إىل 

أطفاله��م ومع هذا فإن إصابة أح��د أفراد العائلة بهذا 

املرض يعن��ي أن هناك اس��تعداد ورايث إلصابة آخرين 

بهذا املرض.

التشخيص
إن تشخيص هذا املرض يتم بناء عىل الفحص الرسيري، 

وال��ذي يبني وج��ود التهاب مفاصل مس��تمر مع عدم 

وال��ذي يبني وج��ود التهاب مفاصل مس��تمر مع عدم 

وج��ود أدلة ع��ىل إصاب��ة الطفل مبرض آخ��ر اللتهاب 

املفاصل، م��ع العلم أن التحالي��ل املخربية تعترب عامالً 

مساعداً عىل التش��خيص حيث ال يوجد فحص مخربي 

مشخص لهذا املرض.

األنواع
إن تحدي��د نوع التهاب املفاص��ل يعتمد عىل األعراض 

التي تظهر عىل املريض خالل الس��تة ش��هور األوىل من 

املرض، ومن أنواع التهاب املفاصل مجهول الس��بب ما 

ييل:

- الته��اب مفاصل األطف��ال مجهول الس��بب قليل 

املفاصل )4 مفاص��ل أو أقل( والذي قد يرتبط بالتهاب 

العني املناعي .

- التهاب املفاصل املتعدد مجهول السبب ذو العامل 

الرثياين )RF( االيجايب )5 مفاصل أو أكرث(.

- التهاب املفاصل املتعدد مجهول السبب ذو العامل 

الرثياين )RF( السلبي )5 مفاصل أو أكرث(.

- التهاب املفاصل مجهول السبب الشامل، واملرتبط 

بارتفاع يف درجة الحرارة والطفح الجلدي وتضخم الكبد 

والغ��دد اللمفاوي��ة والتهاب الرئتني والغش��اء املحيط 

بالقلب.

- التهاب املفاصل الصديف أو املرتبط بالصدفية .

- التهاب املفاصل املتزامن مع التهاب األوتار والذي 

عادة ما يصيب الذكور بعد سن السادسة من العمر.

العالج 
لألسف فإنه ال يوجد عالج شاف لهذا املرض ولكن ميكن 

تثبيط االلتهاب عن طريق األدوية بالتزامن مع برنامج 

تأهييل ووظيف��ي للمحافظة عىل وظيفة املفاصل، كام 

يجب أال نهم��ل الفحص الدوري للعي��ون والذي يتيح 

االكتشاف املبكر اللتهاب العني املناعي املرتبط مع هذا 

املرض.

إن االنتظام يف العالج ال��دوايئ وإعادة التأهيل قادر 

عىل منع تأثر وتآكل املفاصل عند املرىض والذي يحقق 

لهم حياة طبيعية خاصة مع التطور الكبري يف عالج هذا 

املرض خالل السنوات القليلة املاضية .

أمثلة عىل أدوية تستعمل يف عالج هذا املرض

مجموعة ال� NSAID أو األدوية املضادة لاللتهاب غري 

الكورتزونية .

- حقن املفصل بالكورتيزون .

- أدوية الكورتيزون سواء عن طريق الفم أو الوريد .

-  Methotrexate أو م��ا يس��مى بأدوية املس��توى 

الثاين.

 • ANTI-TNF �أدوية ال -

أعراض التهاب املفاصل:

- تورم املفصل املصاب.

- آالم يف املفصل.

- قصور حركة املفصل.

- التيب��س الصباح��ي وع��دم القدرة ع��ىل تحريك 

املفصل يف الصباح.

- ت��آكل الغضاريف والعظم وضمور العضالت عىل 

املدى البعيد.

يهاجم اجلهاز 
املناعي مكونات 

املفاصل وذلك 
نتيجة عدم القدرة 

على التمييز بني 
ما هو غريب وضار

إعداد: د. سيف خلفان الكعبي
 استشاري أطفال- اختصاص روماتيزم أطفال

 التهاب املفاصل عند األطفال 
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أحدث العالجات

بداية عهد جديد لعالج أمراض القلب
أعلن��ت هيئ��ة الصح��ة يف ديب عن تطبي��ق تقنية 

متطورة لعالج انسداد وتضيق الرشايني التاجية عن 

طري��ق زراعة دعامات بالس��تيكية قابلة للذوبان، 

حي��ث تتح��ول الدعام��ة إىل م��اء وثاين أوكس��يد 

الكربون ميتصها الجسم خالل عامني لتعود بعدها 

الرشايني إىل وضعها الطبيعي، وقد تم اختيار هيئة 

الصحة الخامسة عاملياً الستخدام هذه التقنية بعد 

ايطاليا واس��بانيا والرنويج وأملانيا لتكون بذلك أول 

مؤسسة طبية عىل مستوى منطقة الرشق األوسط 

وأفريقي��ا، وت��م إطالق اس��م الث��ورة الرابعة عىل 

تقنية الدعامة القابلة لالمتصاص بسبب أنها تعترب 

معالج��ة متطورة ملرض الرشي��ان التاجي، وأحدث 

ابتكار شهد تقدماً مستمراً ابتداءاً من الثورة األوىل 

التي كانت قسطرة القلب.

طبيب أردين يكتشف عالجاً جديداً للزهامير
قال مستش��ار أم��راض الدماغ واألعص��اب الدكتور 

عدن��ان العبدال��الت يف مقابل��ة مع وكال��ة األنباء 

األردني��ة بأنه متكن عالج 20 من م��رىض الزهامير، 

مؤكداً بأن املرىض تحس��نت حالتهم الصحية بشكل 

كب��ري، ويعترب داء الزهامير من أهم أس��باب إصابة 

الدم��اغ بالتلف، وي��ؤدي إىل متاعب عائلية ومالية 

كبرية.

وأض��اف العبدالالت أن الذاك��رة القدمية تصاب أقل 

يف ح��االت النس��يان مقارن��ة بالذاك��رة الحديثة ، وعن 

الص��داع النصفي والفرق بينه وب��ني الصداع العنقودي 

أوض��ح العبدالالت أن الصداع النصفي يصيب جانباً من 

ال��رأس مصحوباً بالدمع يف إحدى العينني، بينام الصداع 

العنقودي يغيب عن املريض عدة سنوات، وعندما يعود 

يعترب من أشد أنواع األمل التي تصيب رأس اإلنسان.

ذكرت منظمة الصحة العاملي��ة عىل موقعها اإللكرتوين 

أنه��ا تتوقع تضاعف وفيات مرىض الس��كري بني عامي 

2005 و2030، كام أن عدد املصابني بالس��كري يتجاوز 

346 مليون نسمة يف جميع أنحاء العامل.

وتش��ري التقديرات إىل أّن عام 2004 شهد وفاة نحو 

3.4 مليون نسمة نتيجة ارتفاع نسبة السكر يف الدم، وأن 

أك��رث من 80% من وفيات الس��كري تحدث يف البلدان 

املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، عىل أنه ومبناسبة 

اليوم العاملي ملرض السكر، قالت املنظمة أن إتباع نظام 

غذايئ صحي ومامرسة النشاط البدين بانتظام والحفاظ 

عىل وزن معقول وتجنب تعاطي التبغ من األمور التي 

ميكنها اإلسهام يف الوقاية من السكري.

وتضي��ف املنظم��ة أن نصف وفيات مرىض الس��كر 

تقريب��اً تقل أعامرهم عن 70 س��نة، كام تس��جل %55  

تلك الوفيات بني النساء، ورغم أن السكري مرض مزمن 

إال أن التعاي��ش معه س��هل بإتباع نظ��ام غذايئ صحي 

ومامرس��ة النش��اط البدين بانتظام والحفاظ عىل وزن 

معقول وتجنب تعاطى التبغ.

يس��عى باحثون فرنسيون إىل إجراء املزيد من التجارب 

ع��ىل لقاح جديد للمالريا بعد أن كش��فت الدراس��ات 

األولي��ة عن نتائ��ج مب��رشة يف "بوركينا فاس��و"، وقال 

الباحث��ون إن األطف��ال الذي��ن ت��م تطعيمه��م متتعوا 

مبع��دالت عالية من الوقاية ضد املالريا، ومن املقرر أن 

تجرى دراسة أوسع نطاقاً تشمل 800 طفل يف مايل، بعد 

أن وصفت نتائج التجربة األوىل بأنها "األكرث تش��جيعاً"، 

ويأمل العلامء املرشفون عىل هذه التجارب أن يتمكنوا 

من إنتاج لقاح بأسعار منخفضة يف نهاية األمر.
يذك��ر أنه تم تطوير حوايل 100 نوع مختلف 

من لقاحات املالريا حتى اآلن، لكن لقاح )إم إس 

يب 3( ال��ذي اخترب يف "بوركينا فاس��و" هو الثاين 

من نوعه الذي أس��فر عن مستويات عالية من 

الوقاي��ة ضد املالريا  ويعت��رب هذا الربوتني فريد 

يف أثره ألنه ال يتغري كثرياً بني السالالت املختلفة 

من الطفيليات التي تس��بب املالريا، ويعتقد أن 

هذا األمر عامل حاس��م يف تطوير لقاح فعال يف 

مقاومة املرض.

وكان��ت التجربة العش��وائية، التي ش��ملت 

45 طف��الً والتي نرشت يف مجل��ة )نيو انغالند( 

الطبي��ة، صمم��ت للتعرف عىل س��المة اللقاح، 

لكنه��ا بينت أن األطفال الذين حصلوا عليه أقل 

عرضة لإلصابة باملالريا بثالث أو أربع مرات من 

األطفال اآلخرين، ويعتم��د اللقاح الجديد عىل 

حقيق��ة أن بع��ض البالغني يف ال��دول األفريقية 

يكتس��بون مناع��ة ض��د املرض ألنه��م يصابون 

باملالريا باستمرار.

يذك��ر أن اللق��اح اآلخ��ر الذي أظه��ر نتائج 

ايجابي��ة يف مقاوم��ة املالريا يس��مى )آر يت اس 

اس( وقد مولته مؤسسة )بيل آند ميلندا غيتس( 

ومن املقرر أن تنتجه رشكة )غالكس��و- سميث-

كالين( العمالقة للصناعات الدوائية، لكن هناك 

مخاوف من أن يكون باهظ التكلفة . 

تضاعف وفيات السكر بني عامي 2030-2005

آمال جديدة يف إنتاج لقاح رخيص للوقاية من املالريا
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إعداد: د. إبراهيم اجلنابي

لق��د كان أعظم قائد عىل اإلطالق، فق��د غري حال أمة 

م��ن الَوَه��ِن إىل الُقوَّة وم��ن الفرقَ��ة إىل الوحدة ومن 

الضي��اع إىل الوجود، ومن الذل��ة إىل العزة، ومن الجهل 

إىل العلم فهو أتقى وأنبل إنسان عرفه الوجود، وأعظُم 

األنبي��اء مكانًة عن��د ربه عز وجل، وه��و خاتم النبيني 

وس��يد ولد آدم أجمعني، بيده لواء الحمد يوم القيامة، 

أضاءت الدنيا بنوره وأخرج الله به البرشية من ظلامت 

الجاهلي��ة إىل نور اإلس��الم، ومن ظل��م العباد إىل عدل 

اإلس��الم، وهو أعظم شخصية مؤثرة يف البرشية جمعاء، 

دانت ألمته األمم وعم األمن رشق األرض وغربها، حتى 

نعمت البرشية مبا مل تش��هده من قب��ل، وبفضل دينه 

انت��رش العلم وتط��ورت البرشية إىل آف��اق جديدة يف 

الحياة حتى وصلنا إىل ما نحن عليه اليوم. 

وإن من جوانب عظمة ش��خصيته القيادية أنه كان 

نبياً مرس��الً وزعيامً سياسياً وقائداً عس��كرياً، ومخططاً 

اس��راتيجياً، وقائداً روحياً، وقائ��داً اقتصادياً، فجمعت 

فيه كل أوصاف القيادة، وتربز هذه الشخصية القيادية 

لرسولنا الكريم الشجاعة املطلقة؛ فقد كان أشجع البرش 

وأثبتهم قلباً وأش��دهم بأساً، سواءاً يف ساحة املعركة أو 

يف مواقف التحدي، فكان إذا َحِمَي الَْوِطيُْس واش��تدت 

الحرب هجم عىل العدو وإن كان أسلحتهم يف أيديهم، 

ال يهابهم وال يراجع عنهم ويقول: أنا ابن عبد املطلب، 

أنا النب��ى ال كذب، قَاَل َعِلٌّ رَِضَ اللَُّه َعْن��ُه: إِنَّا كُنَّا إَِذا 

َحِمَي الْبَأُْس َواْحَمرَِّت الِحَدق، اتقينا برس��ول الله صىلىّ 

الله عليه وس��لم فاََم يَُكوُن أََحٌد أَقْ��رََب إىَِل الَْعُدوِّ ِمْنُه، 

َولََقْد َرأَيْتُِني يَْوَم بَْدٍر َونَْحُن نَلُوُذ ِبالنَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

، وَكَاَن ِمْن أََش��دِّ النَّاِس  َوَس��لََّم، َوُهَو أَقَْربَُن��ا إىَِل الَْعُدوِّ

يَْوَمِئٍذ بَأًْسا.

وأما حكمته وذكاؤه وحس��ن بديهته وصربه وكرمه، 

وأمانته وصدق��ه، فهي فوق الوص��ف، و كان لها األثر 

البالغ يف متكنه من القيادة الناجحة التي س��هَّلَْت له أن 

ين��رش دين الحق ويعل كلمة الل��ه يف األرض، وليكون 

قدوة لكل قائد من أمته إىل يوم القيامة • 

الرسول القائد صلى اهلل عليه وسلم
أعظم شخصية مؤثرة يف البشرية جمعاء

 غّير حال األمة من 
ة  الَوَهِن إىل الُقوَّ
ومن الفرَقة إىل 

الوحدة

متيزت شخصيته 
القيادية بالتخطيط 

املسبق وأخذ 
احليطة يف كل 

الشؤون

خططــــه العسكــــرية

 متي��زت ش��خصيته القيادية بالتخطيط املس��بق 
وأخ��ذ الحيط��ة يف كل الش��ؤون، وكان يش��اور 
أصحابه يف الش��ؤون املهمة، وم��ن النامذج عىل 
ذل��ك معركة بدر وأح��د والخن��دق حيث وضع 
الخط��ة ل��كل معركة مب��ا يضمن الن��ر وهزمية 
األعداء، وأخذ مبشورة الحباب بن املنذر يوم بدر 
ومبشورة س��لامن يوم الخندق ومبشورة أم سلمة 

يف الحديبية . 
كام كان يعتمد الرسية يف التحركات العس��كرية، 
ف��كان يخفي ع��ن أعدائه وجواسيس��هم خططه 
العس��كرية، ف��إذا أراد التح��رك إىل جه��ة معينة 
ذك��ر جهة أخرى وتحرك يف طريق غري الذي يريد 
الذه��اب إليه، ثم ينعطف بع��د ذلك إىل الجهة 
الت��ي يريد ، فيبلغ الخ��ر إىل األعداء مغلوطاً فال 

ميكنهم االحتياط قبل وصول الجيش إليهم .

س & ج
ما حكم من يحلف بغري اهلل تعاىل

فمنهم من يحلف بالشرف أو غريه؟
استخرجت بطاقة فيزا كارت من أحد البنوك العادية واستخدمتها يف الشراء وسحب 

األموال، ثم سمعت أنها ليست مشروعة وتعترب ربا فما حكم الشرع فيها؟

ال يجوز الحلف بغري الله تع��اىل باتفاق العلامء، لقوله 

َص��ىل الله َعلَيه َوَس��لم:) إِنَّ اللََّه تب��ارك وتعاىل يَْنَهاكُْم 

أَْن تَْحلُِف��وا ِبآبَائُِكْم، فََم��ْن كَاَن َحالًِفا فَلْيَْحلِْف ِباللَِّه أَْو 

لِيَْصُمْت( رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغريهم، 

ولقول��ه: َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَس��لََّم: "اَل تَْحلِْف ِبأَِبيَك، فَِإنَُّه 

َم��ْن َحلَ��َف ِبَغ��رْيِ اللَّ��ِه، فََق��ْد أرَْشََك" رواه أحمد وأبو 

داوود والرمذي وغريهم، وبن��اءاً عىل هذين الحديثني 

الرشيفني فإنه ال يجوز للمسلم أن يحلف إال بالله تعاىل 

باسم من اسامئه أو صفة من صفاته.

ال ش��ك أن الربا محرم يف اإلس��الم وأن تحرميه مام اتفق 

عليه بال منازع، بنص الكتاب والس��نة واإلجامع، واليوم 

مع تطور املعام��الت املرصفية ظهرت أنواع جديدة من 

التعام��الت املرصفي��ة التي قد يخف��ى حكمها الرشعي 

ع��ىل الكثريين، ومنه��ا البطاقات املرصفي��ة االئتامنية، 

وه��ي يف حقيقتها عبارة عن تس��هيل قرض محدد لقاء 

فائ��دة محددة م��ع زيادة الفوائد يف ح��ال التأخري عن 

سداد القرض، وهذا هو عني الربا ألنه قرض بربا، حسب 

القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فإن كانت 

البطاقة االئتامنية تعط��ى للمتعامل بدون فرض فوائد 

فإن ه��ذا جائز لع��دم وجود محظور رشع��ي يف هذه 

الحال، وهذا ما تلجأ إليه املصارف اإلس��المية يف غالب 

األحوال، وأما إذا فرض املرصف اإلس��المي رس��وماً عىل 

التأخري يف السداد ورسوماً عىل السحب فيدخل ذلك يف 

الربا ، ألنه سيكون قرضاً بربا، ألن أموال العميل مودعة 

لدى البنك وهو مستفيد من ذلك فننصح الجميع عدم 

اس��تخدام البطاق��ات االئتامنية إال يف ح��االت الرضورة  

خاصة يف السفر أو عرب اإلنرنت.
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فاحت العراق 
)سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه(

 مصطلحـــات فقهيــــة

اْلَْجُب :

��ْرِ ِحَجاٌب،  الَْحْج��ُب يِف اللَُّغ��ِة: الَْمْنع، َوِمْنُه ِقيل لِلسِّ

ألِنَُّه مَيَْنُع الُْمَش��اَهَدَة، َوِقيل لِلْبَوَّاِب َحاِجٌب، ألِنَُّه مَيَْنُع 

ُخ��ول، فَمْعنى الحجب رَشًْع��ا َحْجَب ِحرَْماٍن  وهو  الدُّ

َمْنُع الوارث األقرب الوارَث األبعَد من اإلرث . 

َوالثَّاِن هو َحْجَب نُْقَصاٍن، وهو منعه ِمْن نصيب أعىل 

وتحويله إىل نصيب أدىن.

العضل: 

الَْعْضل يِف اللَُّغِة ِمْن: َعَضل الرَُّجل ُحرَْمتَُه َعْضالً  َمَنَعَها 

التَّزِْويَج، َوَعْض��ل الَْمْرأَِة َعِن الزَّْوِج: َحبُْس��َها، َوَعَضل 

، َوِمْنُه: َداٌء  ِبِه��ُم الَْمَكاُن: َض��اَق، َوأَْعَضل األَْْمُر: اْش��تَدَّ

ُعَضاٌل أَْي َش��ِديٌد، َوقَِد اْس��تَْعَمل الُْفَقَه��اُء الَْعْضل يِف 

النَِّكاِح مِبَْعَنى َمْنعِ التَّزِْويج ،وَكََذلَِك اْس��تَْعَملُوا الَْعْضل 

يِف الُْخلْعِ ٌ،وحكم العض��ل يف الحالتني محرٌَّم ألَنَُّه ظُلٌْم 

للمرأة َوَمْنعها من حقها.

التترس:

ِْس إَِذا تََوقَّى ِبِه. الرس لغة الدرع، ويقال تََرََّس ِبالرُّ

والت��رس عند الفقه��اء: تََرُُّس الُْمرْشِكنَِي ِب��األْْسَى ِمَن 

يِّ��نَي يِف الِْقتَ��ال، ألِنَُّه��ْم يَْجَعلُونَُهْم  مِّ الُْمْس��لِِمنَي َوالذِّ

َاِس، وهو ما يس��مى باملصطل��ح املعارص الدروع  كَالرِّ

البرشية،والحك��م الرشع��ي يف ذلك َج��َواِز الرَّْمِي َمَع

يِّنَي، فقد اتَِّفُق الُْفَقَهاُء َعىَل  مِّ التََّرُِّس ِبالُْمْس��لِِمنَي أَِو الذِّ

ٌق َعىَل الُْمْسلِِمنَي،  أَنَُّه إَِذا كَاَن يِف تَرِْك الرَّْمِي َخطٌَر ُمَحقَّ

فَِإنَّ��ُه يَُجوُز الرَّْمُي ِبَرْغِم التَّ��َرُِّس، واختلف الفقهاء يف 

يَِة، ملن يرمي الدروع البرشية. ارَِة َوالدِّ لُزُوِم الَْكفَّ

ما حكم الصالة بحضرة الطعام أو 
مدافعة األخبثني؟

رجل صلى وبعد أن سلم تذكر أنه نسي 
سجدة يف الركعة األوىل، فهل يعيد 

الصالة، أو يعيد الركعة األخرية فقط؟

ال بد يف الصالة من حضور القلب والخشوع، وإذا صىل 

وهو جائ��ع والطعام أمامه سينش��غل قلبه بذلك، وال 

يخشع يف صالته، وكذا الصالة يف حال مدافعة األخبثني 

أي البول والغائط؛ ألن املصل يف هذه الحال سينشغل 

عن صالته وخشوعها بسبب املدافعة ولهذا جاء النهي 

رصيحاً من النبي صىل الله عليه وسلم عن ذلك فقال: 

)»اَل يَُصلِّ��نَيَّ أََحُدكُْم ِبَحرْضَِة الطََّع��اِم، َواَل َوُهَو يَُداِفُعُه 

اأْلَْخبَثَ��اِن«(، وحك��م ذلك الكراهية يعن��ي أن الصالة 

مكروهة يف مثل هاتني الحالتني.

ما دام يف مصاله فإنه يس��تطيع ت��دارك صالته بأن يأيت 

بركع��ة كاملة بدل الركعة األوىل ثم يتش��هد ويس��جد 

سجدتني للسهو قبل السالم، وأما إذا انرصف من مصاله 

وخرج ثم تذكر فإنه يعيد الصالة كاملة أربع ركعات.

هو س��عد بن أيب وقاص – َمالُِك- بُن أَُهيِْب َعبِْد َمَناٍف 

ب��ِن زُْهرََة ب��ِن كِالَِب بِن ُمرََّة بِن كَْعِب ب��ِن لؤي، األَِمرْي 

ُّ، أََحُد الَعرَشَِة املبرشين  أَبُو إِْسَحاَق الُقرَِشُّ الزُّْهِريُّ املَكِّ

��اِبِقنْيَ األَوَّلِ��نْيَ َوأََحُد َمْن َش��ِهَد بَْدراً  بالجن��ة َوأََحُد السَّ

َوالُحَديِْبيَ��َة، خال النبي صىل الله عليه وس��لم وصاحبه 

وأحد أهل الش��ورى الستة الذين مات رسول الله وهو 

عنهم راض، أسلم يف مكة وأوذي يف الله فصرب، ثم هاجر 

إىل املدينة املنورة، ش��هد املش��اهد مع رسول الله صىل 

الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم يف سبيل الله، 

وانف��رد دون الصحابة بقول املصطف��ى صىل الله عليه 

وسلم له : ) إرمهم فداك أيب وأمي (. 

أرس��له الفاروق عم��ر أمري املؤمن��ني رض الله عنه 

لقت��ال الفرس يف الع��راق، فجالده��م وصابرهم حتى 

فرق الله به جمعهم وهزم جيوش��هم وحطم كربيائهم، 

وأزال ملكه��م وكرس كرسى فلم تقم له إىل اليوم قامئة، 

توىل القيادة يف القادس��ية فكان��ت ملحمة من املالحم 

وجي��وش الفرس كالبحر املتالطم، فثبت لهم س��عد أميا 

ثبات وبقي املسلمون أربعة أيام يصارعون األفيال ومن 

ورائه��ا اآلالف املؤلفات، فحقق الله لهم النرص واندحر 

جيش الفرس وبذلك أدخل الله اإلسالم إىل أرض العراق 

وزالت عنه دولة الفرس املجوس.

ويف س��نة س��ت ع��رشة فتحت ع��ىل ي��ده األهواز 

واملدائن، وأقام بها سعد رض الله عنه الجمعة يف إيوان 

كرسى، وهي أول جمعة جمعت بالعراق.

وكان قد استشار عمر الصحابة وفيهم علىّ رض الله 

عنه يف أن يخرج بنفس��ه لقتال الفرس والروم، فأش��ار 

علي��ه ع��لىّ رض الله عن��ه بعدم الخ��روج وأن يبعث 

بالجيوش، ثم أشار عبد الرحمن بن عوف بسعد بن أيب 

وقاص ففتح الله عىل يديه.

واله عم��ر رض الله عنه ع��ىل العراق و بنى الكوفة 

بأم��ر عمر رض الله عنه، وبقي عىل إمارة العراق مدة، 

ثم عزله عمر عنه ومل يكن عزله عن موجدة، ودليله أنه 

جعله يف الس��تة الذين أوكل إليهم اختيار الخليفة من 

بعده من بينهم، ورصح بذلك لهم. 

كان س��عد رض الله عنه موصوفاً بالشجاعة والحلم 

والعل��م والتقوى والورع، وكان مجاب الدعوة ال ترد له 

دعوة، وكان الناس يتحاشون دعوته خشية أن تصيبهم.

وملا وقعت الفنت بني املسلمني بعد مقتل عثامن رض 

الله عنه اعتزل س��عد رض الله عنه الناس وربأ بنفسه 

ع��ن الفنت، حتى توفاه الله تع��اىل يف املدينة املنورة يف 

قرصه بالعقيق سنة خمس وخمسني للهجرة وقد جاوز 

السبعني، ودفن يف البقيع •

انفرد دون 
الصحابة بقول 
املصطفى له: 

 إرمهم فداك
 أبي وأمي

هل يجوز الوضوء باملاء اخملتلط 
باألشياء الطاهرة  كالصابون أو ماء 

الورد؟

املاء الذي يس��تخدم يف الطهارة ه��و املاء املطلق وهو 

املاء الباقي عىل أص��ل خلقته ومل تتغري أوصافه الثالثة 

الت��ي هي اللون والطعم والرائحة، فإن تغري املاء بيشء 

نجس فإن��ه يكون نجس��اً وال يجوز اس��تخدامه، وأما 

إذا تغري امل��اء بيشء طاهر كالصاب��ون والزعفران فهو 

طاهر ولكنه غري مطهر مبعنى أنه ال يجوز اس��تخدامه 

يف الوض��وء وال يف االغتس��ال الواجب، ويس��تخدم يف 

التنظيف العادي كغسل الثياب وغريها.
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مـــارس1972 من الذاكرة

] العدد08 [
االفتتاحية

ب��دأ  صاحب الس��مو رئيس دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة جولته لزيارة بعض البلدان العربية الش��قيقة، 

للتباح��ث مع قادته��ا حول عدد من املس��ائل واألمور 

الهامة التي تش��غل أذهان الجامهري يف منطقة الخليج 

والعامل العريب.

إن هذه الزيارات تعترب أوىل الجوالت التي يقوم بها  

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بوصفه 

رئيس��اً لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، لذلك فإن لها 

أك��ر من داللة وحكمة باإلضافة إىل أنها تثبيت لوضعنا 

ومكانتنا الجديدة وسط املجتمع العاملي.

أوىل ه��ذه الدالالت انفتاح دولتنا الفتية، فال حواجز 

ع��ى حدودها، كام تؤكد إمي��ان دولتنا وقادتنا بوجوب 

وأهمي��ة وجود الفكر العريب الواح��د وتاريخنا العظيم 

الواحد ومصرينا املشرتك، ويؤكد االستقبال الكبري والحار 

لسمو رئيس دولتنا الفتية من حكومات وشعوب الدول 

التي ق��ام بزيارتها،  حقيقة التجاوب الكبري مع خطوتنا 

االتحادية التي انبثق عنها االتحاد.

إىل جان��ب إيجابية دولتنا ووقوفه��ا بالصف الواحد 

ال��ذي يضم الش��عوب العربية واإلس��المية ، إمياناً منها 

بوجوب تكاتف األخوة يف وجه الطامعني.

ال يس��عنا يف النهاي��ة إال أن نعلن تحيتن��ا وتأييدنا، 

مرحب��ني بانفت��اح دولتنا ع��ى العامل الخارج��ي عامة، 

والدول العربية الشقيقة عى وجه الخصوص.

س��مو الش��يخ خليفة بن زايد يف وداع وفد 
الصداقة

توجه س��مو الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد ورئيس 

الوزراء ووزير الدفاع يف الساعة التاسعة والنصف من 

صباح األحد 20 فرباير إىل مطار أبوظبي الدويل، حيث 

كان يف مقدم��ة مودع��ي وفد الصداقة الذي يرتأس��ه 

سمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد كان 

برفقة س��موه أصحاب السمو والسعادة وزراء حكومة 

أبوظبي.

املجلس الوطن��ي االتحادي يعقد جلس��ته 
االفتتاحية

تم صب��اح يوم األحد املوافق 13 فرباي��ر افتتاح الدور 

العادي األول للمجل��س الوطني االتحادي، وقد بدأت 

الجلس��ة بخطاب أبوي ارتجله صاحب الس��مو الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، أعرب فيها عن 

ارتياحه الكبري لقيام الدولة الفتية الجديدة، كام أعرب 

عن اآلم��ال الكبرية املعق��ودة عىل املجل��س الوطني 

االتحادي كممثل لجامهري اإلمارات العربية املتحدة.

كتيبة املش��اة األوىل: ومن��اورات بالذخرية 
الحية

اش��رتك أفراد كتيبة املش��اة األوىل بق��وة دفاع أبوظبي 

يف عدة مناورات عس��كرية، اس��تخدمت فيها الذخرية 

الحية،وقد أبدى الجنود خاللها كفاءة عس��كرية عالية 

ومق��درة قتالية مرتفعة، وتعترب ه��ذه املناورات حلقة 

يف سلسلة من املناورات التي أعدتها قيادة قوة الدفاع 

لرف��ع املس��توى التدريبي بني أفراد الق��وة واضعة بني 

أيديهم كافة اإلمكانيات وأحدث األسلحة.

 صورة الغالف: املناورات العسكرية 

إعداد: حنــــان الذهـــب

|  العدد 482  |  مارس 2012  |110

04mesc.indd   110 2/22/12   4:57 PM



ذاكـــرة العدســـة

يناير 1977 خليفة يشهد مهرجان الرماية السنوي باملنطقة الغربية

ديسمرب 1972 العرض العسكري مبناسبة العيد الوطني االول

يونيو 1975 زايد يتفقد سالح البحرية

مايو 1972 قوات الدفاع تجري مناورات بالذخرية الحية
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• أن أول مدينة زودت بشبكة هاتفية، 

هي باريس عام 1880 م.

• عندما يفقد األخطبوط إحدى أذرعه 

الطويلة، تنمو  له ذراع بديلة تدريجياً 

فيام بعد.

• أن عدد قتللى الحرب العاملية األوىل 

أكرث مللن 4.000.000 قتيل أغلبهم من 

األملان.

أغللى  الحديللد  أنللواع  بعللض  أن   •

مللن الذهب مثللل شللفرات املروحة 

الطائللرة  يف  النفاثللة  للمحللركات 

العسكرية.

• أن اإلنسان الطبيعي يتنفس أكرث من 

35.000 مرة يف اليوماً .

• أن جسللم اإلنسللان يحتللوي عى 6 

ليرتات من الدم.

صدق أو ال تصدق

1. كم عدد خريجي الدورة األوىل من كلية زايد الثاين العسكرية؟

2. كم عدد فروع جمعية املتقاعدين العسكريني؟ وأين؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل وسيمنح 

الفائز مبلغاً مالياً عى الربيد االلكرتوين: 

nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )481( هي: 1991   

 الفائزان:

1.  شيخة عيل حسن النقبي

2. خليفة سيف خميس أحمد

مسابقة العدد )482(

• املوظف يحتاج إىل التقدير واإلحرتام 

وإتاحة الفرصة له إلثبات قدرته عىل 

اإلبداع وتحمل املسؤولية .

• أفض��ل وأنجح تناف��س هو التنافس 

مع الذات.

• الناج��ح إذا اعرتضه أمر يقول : يبدو 

األمر صعباً لكنه ممكناً.

هل تعلم؟من الرتاث
عونك : مبعنى لبيه أو ياك العون. 

م قدمياً. زويه : تطلق عى الَحاماّ

العرقوب : املرتفع من األرض.

السولعي : ذات الرقبه الطويلة.

يونية : تطلق عى الخيشة.

 طلريت : ذكلرت أو قلت.

هووود : عند الدخول إىل أي مكان.

يواجللع : معناتها اللليل يعصب أو 

يصارخ عى غريه.

السللحنا والجاشللع : هو السللمك 

املجفف.

هذربان : كالم ورمسة مستمرة. 

كشللخة : زين أو تعرب عن أعجابك 

بشئ .

مملوح : وسيم.

الزل : السجاد.

غبلنة : غللصة.

 املنز : تطلق عى مهد الطفل.

ت...
ــــا

راقـ
إش

إعداد: أمل احلوسني

• جرت العادة يف بعض مناطق الصني عى تسمية األطفال بأسامء 
قبيحة منفرة، حتى تشللمئز منهم الشللياطني فال تحسدهم أو 

تؤذيهم.
• يف بورما ال يوجد أسللامء للعائالت، وإمنا االسم األول فقط يتبعه 

اسم اليوم واسم األسبوع الذي ولد فيه الشخص.
• النحلة لديها 500 فتحة أنف.

• املوز يحتوي عى مادة تساعد 
عى الضحك.

• لألخطبوط ثالثة قلوب.
• بعد سللنة واحللدة من والدته 

يصري حجم الحوت مثل حجم أمه.
• أسللامء الرجال يف بعض قبائل الهنللود الحمر بأمريكا تتكون 
أحيانللاً من 40 أو 50 حرفاً أبجديللاً، ألنهم يضيفون حرفاً إىل 

أسامئهم األصلية كل عام.
• الفراشات تتذوق الطعام بأرجلها.
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  " القوة ال تكمن يف الدفاع 
         ولكن يف الهجوم"  

               أدولف هتلر 
                    زعيم أملاين 

1945 - 1889               

1- رقاص السللاعة / رمز الكالسيوم )معكوسة(، 2- الكثري العيب 
للناس / للتعريف، 3- استيقظ / العسكرية، 4- مدينة ومحافظة 
بالصعيد املرصي / نهر بأملانيا، 5- تابع / قرب، 6- شللابة / ورقة 

صغرية،7- متشابهان / أجلها، 8- متانة / عمل راٍق )معكوسة(،
9- جاءنا / فسق وفجور، 10- جمع الناقة / أقوم بالبناء.

مصطلــــحات عسكرية:

 همس القصيد

حل 
الكلمات      

املتقاطعة:

الله ثم الوطن ثم ريس الدولة
أقسلللللم بالله ... أقسللللللللم بالله 

واللللله الشاهلللللد عاليل أقولللللله 

أن أخللللص دايلللللم لبلللللللللالدي 

إملللللللللارايت وريللس الدولللللللللة 

لللللو نلللللاداين الحلللرب منلللللادي 

تحلللت أمللللرج دايلللم يبلللللالدي 

بحميللللللج بسيللللفي وزنلللللللادي 

وترابللللللج ماحللللللد إيطوللللللللله

نحللللن جنللللود الوطن وكلنا حوله 

واسم اإلمارات شامخ محدن إيطوله 

حرس الرئاسه بشعاره وعهده الدايم 

اللللله ثم الوطلللن ثم ريس الدوللة

اللللله ثم الوطللن ثم ريس الدوللة 

ألنللا الرشف يا خليفلله بأننا جنودك 

برن وبحللرن وجلون نحمي احدودك 

ونعيللش واحنا نردد دايللم اعهودك 

اللللله ثم الوطللن ثم ريس الدولللة 

اللللله ثم الوطللن ثم ريس الدولللة 

رآياتنلللا بالفخلللر والعللز مرفوعلله 

وأمجللادنا يف جبني الشمس مطبوعه 

ثالثلللة أسملللاء باألرواح مزروعللله 

الللله ثم الوطللن ثم ريس الدولللة

الللله ثم الوطللن ثم ريس الدولللة 

نقسللم برب عى سبللع سمللللاوات 

نخللللص ونويف عهلللودج يا إمللارايت 

وإحنلللا نردد مباضللي وحاضللر وآيت 

الللله ثم الوطلللن ثم ريس الدولللة 

الللله ثم الوطللن ثم ريس الدولللة

                                           كلمات الشاعر:
                                                 علي اخلوار 

:Blockade الحصار •

إجراء يرمي إىل منع الوصول إىل أرايض العدو أو الخروج منها، وهو عادة حصار بري أو 

بحري أو جوي، ويستخدم الحصار عادة يف حالة الحرب لحرمان قوات العدو أو سكانه 

املدنيني من املوارد والغذاء. 

 :Aggression  العدوان •

تسللتعمل يف القانون الدويل ويف املنظامت الدولية كمفهوم وكشكل من السلوك املُحرَّم. 

وتسللتخدم  يف الخطاب والنقاش السياسيني مبعنى اإلدانة والشجب، وبشكل عام تشري 

إىل هجوم غري رشعي وغري مربر. 

؟
؟؟  ؟
؟

الكلامت األفقية:

1- أبان له الحكم يف مسألة )معكوسة( / متشابهات، 2- مدينة الكلامت العمودية:
أرجنتينيللة / مرتفع من األرض، 3-  مخرتع التليفون / شللحن / 
ظهر ووضح، 4- نقاسيها / شدة هبوب الرياح وإضطراب البحر 
5- عاصمة تيمور الرشقية / خبز رقيق، 6- عاصمة بوركينافاسو 
7- غذاء الرضيع / نشللاهدهام، 8-معرفة / برئ واسعة، 9-أغنية 
لفريد األطرش )معكوسة( / آلة موسيقية ذات أوتار، 10-القط 

/ هلك .

ـة
ـــــ
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