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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

احللم احلقيقة
رؤية ثاقبة ونظرة بعيدة وخطوة اس��تباقية وقرار حكيم اتخذت��ه دولة االمارات العربية املتحدة 

بإنشاء خط أنابيب حبشان الفجرية لضامن تأمني أحد أهم مصادر الدخل القومي اإلمارايت من أي 

مخاطر خارجية، حيث افتتحت اإلمارات خالل األيام القليلة املاضية مرشوع خط أنابيب حبش��ان 

الفجرية من أجل زيادة توسيع البدائل املمكنة بشأن تصدير النفط إىل األسواق العاملية.

يف الحقيقة إن تدش��ني هذا الرشيان الحيوي الذي يضمن تدف��ق اإلمدادات النفطية اإلماراتية 

عرب ميناء الفجرية إىل مختلف األس��واق العاملية بش��كل س��لس وآمن ومستدام يحقق العديد من 

املزايا عىل مختلف الصعد االقتصادية منها والبيئية واإلس��راتيجية حيث سيسهم هذا املرشوع يف 

إنعاش الحركة االقتصادية والتجارية، وسيعمل عىل جذب املزيد من االستثامرات إىل قطاع البرول 

والنقل والشحن والتفريغ والتصدير، كام سيعمل عىل تخفيض عدد ناقالت النفط يف مياه الخليج 

الع��ريب مام س��يؤدي إىل املحافظة عىل البيئة والتقليل من اآلثار الض��ارة لعمليات التلوث املرضة 

بالبيئة وبالكائنات البحرية، وسيسهم هذا املرشوع بشكل فعال يف تحقيق التنمية املتوازنة داخل 

الدولة حيث سيمكن من توقري استثامرات إضافية ملختلف إمارات الدولة، كام سيوفر العديد من 

فرص العمل ألبناء الدولة من املواطنني، وس��يمنح هذا املرشوع النفط املصدر من الدولة أفضلية 

تس��ويقية، وسيزيد من منافسته يف األسواق العاملية بس��بب انخفاض تكاليف النقل والتأمني كام 

سيكس��ب هذا املرشوع رشكات النفط الوطنية املزيد من الثقة يف تعامالتها مع رشكائها الدوليني، 

وس��يوفر عىل ناقالت النفط عناء اإلبحار ليوم إضايف يف الخليج العريب عرب مضيق هرمز، وسيقلص 

االعتامد عىل موانئ النفط الواقعة عىل الخليج العريب ويخفض ازدحام س��فن الشحن عىل املضيق 

كام سيوفر هذا املرشوع إمكانية تصدير %70 من نفط اإلمارات الخام بدون االعتامد عىل مضيق 

هرمز كطريق رئييس للتصدير.

من ناحية أخرى يتميز هذا املرشوع بالعديد من نقاط القوة التي تجعل منه مرشوعاً اسراتيجياً 

خالق��اً، فهو خط ب��ري بامتياز ال مير أي جزء منه تحت أي مس��طحات مائية مام يس��هل صيانته 

ومعالجة أي أعطال قد تحدث له مس��تقبالً بس��هولة وبأقل تكلفة وجهد كام يتميز هذا املرشوع 

بأن��ه ميتد فقط يف أراٍض إماراتي��ة انطالقاً من أبو ظبي مروراً بالش��ارقة ورأس الخيمة وصوالً إىل 

الفجرية مام يس��هل مهمة الحفاظ عىل س��المته وأمن��ه كام يتميز هذا الخط وال��ذي يبلغ طوله 

اإلج��اميل نحو 420 كلم وبقطر 48 بوصة بأن طاقته اإلنتاجية قابلة لزيادة يف املس��تقبل القريب 

حيث من املتوقع يف نهاية العام الحايل أن يتمكن من ضخ 1.8 مليون برميل.

إن قيادتنا الرش��يدة ال تدخر وسعاً يف االستفادة من كافة اإلمكانات واملزايا التي متلكها الدولة 

لتحقي��ق التنمي��ة املتوازنة فهي دامئاً ترى م��ا ال يراه غريها حيث ب��دأت أوىل الخطوات العملية 

لتنفيذ هذا املرشوع منذ العام 2006، وخالل السنوات املاضية عبأت الدولة جميع مواردها املالية 

والفنية والبرشية لتحقيق هذا الحلم الذي أصبح حقيقة •
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

08تأسست يف أغسطس عام 1971
>

70
>

66
<

12
<

املرشف العام
اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب املرشف العام
العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير
الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
موزة آل عيل   

مستشار التحرير
محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير
مريم الرميثي

جميلة الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري

اإلخراج والتصميم
سعاد النعيمي

آالء الزعايب
هدى العطاس
أحمد محمود

ترجمة
محمد سليامن 

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف

عيىس الدرميك 

أرشيف الصور
فاطمة النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود

اجلامع الكبري 
نواة اخلري 
يف الشهر 

الفضيل

الهجوم املضاد 
مبدأ قابل للتطبيق 

يف شتى أشكال 
الصراع

الفرسان لإلستعراضات 
اجلوية يخطف األبصار يف 

لندن

اجلنود األطفال
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رئيـس الدولــة يتلقـى التهـــاين بشهــر رمضـــان 
مـــن كبــــــار ضبــاط القــوات املـســلـحـــة

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله، بقصصر الروضة مبدينة العني، 

بحضور سصصمو الشيخ سصصلطان بن زايد آل نهيان ممثل 

صاحب السصصمو رئيس الدولة، وسصصمو الشصصيخ طحنون 

بن محمد آل نهيصصان ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية، 

وسمو الشصصيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 

يف املنطقة الغربية، قادة وكبار ضباط القوات املسصصلحة 

والرشطة وجهاز األمن وعدداً من الشصصيوخ وجموعاً من 

املواطنني، الذين توافدوا عىل قر سموه لتقديم التهاين 

والتربيكات مبناسبة الشهر الفضيل. 

وأعرب الجميع عن أطيب التهاين والتمنيات لصاحب 

السصصمو رئيس الدولة بهذه املناسصصبة، وأن يعيدها عىل 

سصصموه مبوفور الصحة والسصصعادة، وعىل شصصعب دولة 

اإلمصصارات واألمتني العربية واإلسصصامية بالخري والربكات، 

داعني الله العيل القدير أن يحفظ سصصموه ذخراً للوطن 

واملواطنني ليواصل مسرية الخري والعطاء، متمنني لدولة 

اإلمارات املزيد من التقدم والرقي والرخاء. 

وقصصد تنصصاول الجميع طعصصام اإلفطار عصصىل مائدة 

صاحب السمو رئيس الدولة. 

حرض االستقباالت واملأدبة سمو الشيخ هزاع بن زايد 

آل نهيان مستشصصار األمن الوطني والفريق سمو الشيخ 

سصصيف بن زايصصد آل نهيان نائب رئيصصس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية وسصصمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شصصؤون الرئاسة وسمو 

الشصصيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ويل 

عهد أبوظبي وسصصمو الشصصيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

وزير الخارجية وسصصمو الشصصيخ عمر بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسصصة زايد بن سلطان آل 

نهيان لألعامل الخريية واإلنسصصانية وسصصمو الشيخ خالد 

بصصن زايصصد آل نهيان نائصصب رئيس مجلصصس إدارة طريان 

االتحاد ومعايل الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان ومعايل 

أحمد جمعة الزعايب نائب وزير شؤون الرئاسة والشيخ 

هزاع بن طحنون آل نهيصصان وكيل ديوان ممثل الحاكم 

يف املنطقة الرشقية وعدد من الشصصيوخ وكبار املسؤولني 

بالدولة•

أعرب كبار ضباط 
القوات املسلحة 
عن أطيب التهاين 

والتمنيات لصاحب 
السمو رئيس 
الدولة بشهر 

رمضان الكرمي

رئيس الدولة خالل استقباله جموع املهنئني يف قرص الروضة مبدينة العني
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رئيس الدولة يتلقى التهاين من كبار ضباط القوات املسلحة رئيس الدولة يتلقى التهاين بالشهر الفضيل من عبيد الكعبي وحمد الرميثي

رئيس الدولة يتلقى تهاين سعيد بن حمدان وأحمد بن طحنون

عيىس املزروعي وسعيد بن حمدان وأحمد بن طحنون

رئيس الدولة يتلقى تهاين ابراهيم العلوي ورشاد السعدي

كبار قيادات القوات املسلحة خالل االستقبال
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األخبار

الفرسان لإلستعراضات اجلوية يخطف األبصار.. يف لندن

شصصارك الفريق الوطني لاستعراضات الجوية )الفرسان( 

التابع للقوات الجوية والدفصصاع الجوي لدولة اإلمارات، 

يف معصصرض )االير تاتو( يف قاعدة فريفورد الجوية امللكية 

باململكصصة املتحصصدة، الذي جصصاء متزامناً مصصع احتفاالت 

اململكة باليوبيل املايس مبناسصصبة ذكرى مرور ستني عاماً 

عىل تويل امللكة اليزابيث الثانية عرش اململكة املتحدة.

وتعترب مشاركة فريق الفرسان يف معرض )االير تاتو( 

هي املشصصاركة الدولية األوىل للفريق حيث قدم خالها 

اسصصتعراضات جوية خطفت األبصصصار، وامتازت باإلثارة 

والتشويق، وهي ترفع علم دولة اإلمارات عالياً يف سامء 

بريطانيصصا، حيصصث شصصارك الفريق بعصصدد 9 طائرات من 

النوع "اير مايك 339"، رسصصم بهصصا علم دولة اإلمارات يف 

سصصامء اململكة املتحدة، إىل جانب العديد من العروض 

التي القت إعجاب واستحسصصان الحارضين والزوار، كام 

شصصاركت القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة اإلمارات 

يف املعرض بطائرة نقل جوي من النوع "100 إل".

حصصرض املعصصرض عبدالرحمن غانم املطيوعي سصصفري 

الدولة لصصدى اململكة املتحدة واللواء الركن طيار محمد 

بن سويدان سعيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع 

الجوي، وأعضاء امللحقية العسصصكرية، وعدد من أعضاء 

سفارة اإلمارات بربيطانيا.

حيث أشاد سعادة السصصفري بالعروض الجوية واألداء 

املتميز الذي ظهر به فريق الفرسصصان خال مشصصاركتهم 

يف املعصصرض، والتي تعكس مصصدى اإلحرتافية التي يتمتع 

بهصصا ابن اإلمارات، فهم سصصفراء للدولة يحملون رسصصالة 

محبة وسصصام خال مشصصاركاتهم يف مختلف املناسبات 

والفعاليصصات املحلية والدولية من خال رسصصمهم أجمل 

اللوحصصات الفنية لعلم دولتنا الغايل بكل فخر واعتزاز يف 

سامء دول العامل التي يحل بها الفريق.

كام أكصصد السصصفري املطيوعي عىل أن مشصصاركة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف هذا املعرض تأيت من حرص 

دولة اإلمصصارات عىل تعزيز عاقات التعصصاون والصداقة 

القامئة بني اإلمصصارات وبريطانيا والدفصصع بها نحو آفاق 

أرحب يف مختلف املجاالت.

ومن جهته أكد سصصعادة اللواء الركن طيار محمد بن 

سصصويدان سصصعيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع 

الجوي أن الفريق اسصصتطاع خال فرتة زمنية قصرية جداً 

أن يحقصصق نجاحصصاً باهراً نال إعجصصاب الجميع منذ أول 

ظهور رسصصمي له، بفضل الدعم املتواصل والرعاية التي 

يحظى بها من القيادة الرشصصيدة واملتابعة املستمرة من 

الفريق أول سصصمو الشصصيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، مشرياً 

إىل أن متثيل الفريصصق يف املحافل اإلقليمية والدولية لهو 

مصصصدر فخر واعتزاز للقوات املسصصلحة لدولة اإلمارات، 

وقال: إن طموحنا لن يتوقف عند هذا الحد، بل سصصوف 

نسصصتمر بالسصصعي جاهدين ليصبح فريق الفرسصصان من 

أفضل فرق االسصصتعراضات الجوية عىل مسصصتوى العامل، 

وأكرثها تطبيقاً ملبادئ األمان والسامة الجوية.

وتقصصدم السصصفري بالتهنئصصة إىل قائد القصصوات الجوية 

والدفاع الجوي عىل املسصصتوى الكبصصري واإلنجازات التي 

حققها فريق "الفرسصصان"، وبالتطور املستمر يف القوات 

الجوية والدفاع الجصصوي، ومتنى لهم املزيد من التوفيق 

والنجاح .

والجدير بالذكر أن معرض )االير تاتو( يعترب من أكرب 

معارض االستعراضات الجوية العسكرية يف العامل، ويقام 

سصصنوياً يف قاعدة فريفورد الجوية امللكية،  حيث تشارك 

فيصصه أكرث من 250 طائرة من أكرث مصصن 24 دولة بأنواع 

مختلفصصة من الطائصصرات العسصصكرية واملدنية، ويحرضه 

نحصصو 150 ألف زائر سصصنوياً، باإلضافة إىل عدد كبري من 

الرشكات املشاركة•

 القمزي وعبدالرحمن غانم املطيوعي و أعضاء امللحقية العسكرية يف صورة مع فريق الفرسان

أحد اإلستعراضات التي قدمها فريق الفرسان يف معرض االير تاتو
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التمرين العسكري )احتاد الصقور( يختتم فعالياته
خربات عملياتية وتكتيكية بني اإلمارات والبحرين

اختتمصصت يف الدولة فعاليات التمرين الجوي املشصصرتك 

"اتحاد الصقور 1 / 2012" الذي أقيم بني قواتنا املسلحة 

وقوة دفاع البحرين الشقيقة مبشاركة عنارص من القوات 

الجويصصة والدفاع الجوي لدولة اإلمصصارات العربية املتحدة 

وعنارص من سصصاح الجو املليك البحرينصصي، وذلك يف إطار 

التعاون والتنسيق وتبادل الخربات واملعلومات العسكرية. 

وقامصصت العنصصارص املشصصاركة بتنفيصصذ سلسصصلة من 

التدريبات الثنائية املشصصرتكة اشصصتملت عصصىل عدد من 

مراحصصل العمل العسصصكري الجوي والدفاعي املشصصرتك 

إضافصصة إىل التطبيقصصات العملية واملنصصاورات التكتيكية 

والعمليات الجوية فضاً عن متارين القيادة والسصصيطرة 

وإدارة النريان والتي متت بدقة متناهية أبرزت القدرات 

القتالية لهذه القوات كام عكسصصت مسصصتوى التنسصصيق 

واإلندمصصاج بني القوات املشصصاركة ومقدرتها عىل العمل 

يف مختلف ظروف بيئة العمليات املشرتكة باإلضافة إىل 

االستعداد التام والقدرات العالية واإلمكانات العسكرية 

املتطورة لهذه لقوات. 

ويصصأيت )متريصصن اتحصصاد الصقصصور 1/2012( بني دولة 

اإلمصصارات العربيصصة املتحصصدة ومملكصصة البحرين ضمن 

سلسصصلة التامرين املشصصرتكة يف إطار التعاون الخليجي 

العسصصكري املشصصرتك بهصصدف التدريب عصصىل التخطيط 

وتنفيصصذ إدارة العمليات العسصصكرية املشصصرتكة وتفعيل 

اإلجصصراءات املوحدة لتخطيط تنفيصصذ العمليات وكيفية 

مامرسصصة القيادة والسصصيطرة خال العمليات املشصصرتكة 

ورفصصع املسصصتوى العمليايت املشصصرتك وتطوير مسصصتوى 

التوافصصق العمليصصايت بني قصصوات دول مجلصصس التعاون 

الخليجصصي، إضافصصة إىل صقصصل املهصصارات القيادية ملركز 

القيادة والسصصيطرة ورفع الجاهزية والكفصصاءة القتالية 

وتبادل الخربات العملياتية والتكتيكية. 

كصصام ويهدف هذا التمرين إىل إثراء الخربات القيادية 

القتالية للقوات املشاركة من البلدين الشقيقني وصقلها 

وتطويرها الستيعاب متطلبات العمل العسكري املشرتك 

ملا له مصصن أهمية ودور فاعل يف رفع مسصصتوى الكفاءة 

العسكرية واالرتقاء بالجاهزية القتالية عن طريق تبادل 

الخربات واملهارات العسصصكرية مع القوات الشصصقيقة يف 

مختلصصف العمليصصات الجوية إضافصصة إىل مواصلة زيادة 
عمليات التنسصصيق املشصصرتك وتحقيصصق التكامصصل النوعي 

املنشود يف مجال العمليات الجوية املشرتكة من خال رفع 

املستوى العمليايت للطيارين يف مثل هذه التامرين الجوية 

والعمصصل عىل تطبيصصق كافة اإلجصصراءات ومراحل التمرين 

بأوقات قياسية وتنفيذ الواجبات املطلوبة مبهارة عالية. 

كصصام أن هذا التمرين يأيت ليؤكد عىل تكريس مفهوم 

اللحمصصة والتقارب الخليجي املشصصرتك الكتسصصاب املزيد 

من الخصصربة امليدانية والقدرة القتاليصصة يف إطار التعاون 

الدفاعي والتنسصصيق املشصصرتك القائم بني دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ومملكة البحرين الشقيقة. 

لقد حققت التامرين العسصصكرية الخليجية املشرتكة 

نقلة نوعية يف تعزيز مجال التعاون والتنسيق العسكري 

الخليجي ملا لها من مساهمة فاعلة يف ترجمة تطلعات 

ورؤى قصصادة دول مجلصصس التعصصاون الخليجصصي ورفصصع 

مسصصتوى الجاهزية القتالية واإلدارية للقوات املسصصلحة 

واسصصتعدادها الدائم واملتواصل من أجل تنفيذ وتطبيق 

كافة املهام والواجبات املطلوبة منها. 

وأكد اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي 

نائصصب قائصصد القوات الجويصصة والدفاع الجصصوي أن هذا 

التمرين بني الدولتني الشصصقيقتني غري مرتبط مبا تشهده 

املنطقة من أحداث إقليمية ودولية، مشرياً إىل أن قوات 

دول مجلصصس التعاون الخليجصصي تحرص عىل كل ما من 

شصصأنه النهوض بالتدريب واإلعداد العسكري من خال 

االسصصتمرار يف تنفيذ التامرين املشصصرتكة من أجل االرتقاء 

بالجاهزية القتالية ملواكبة مسصصرية التحديث الشاملة يف 

شصصتى وحداتها وأسصصلحتها ومعداتها وتجهيزاتها القتالية 

واإلداريصصة. وأشصصار إىل أن القوات الجوية املشصصاركة من 

الدولتصصني قامت بتنفيذ سلسصصلة من التدريبصصات والتي 

متصصت بنجاح أبصصرزت تكاتصصف وتعصصاون كافصصة العنارص 

املشاركة، منوهاً باملسصصتوى العايل الذي نفذ به التمرين 

واالسصصتعدادات والتحضريات الجيدة التي سصصبقت تنفيذ 

مراحله، إضافة إىل ما أظهره املشاركون من قواتنا املسلحة 

وقوات مملكة البحرين الشصصقيقة من كفاءة وقدرة عىل 

التعامل مصصع كافة معطيات ومراحل التمرين ليؤكد عىل 

تكريصصس مفهصصوم اللحمصصة والتقارب الخليجي املشصصرتك 

الكتسصصاب املزيد من الخربة امليدانية والقدرة القتالية يف 

إطار التعاون الدفاعي والتنسيق املشرتك القائم بني دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين الشقيقة. 

وشصصهد التمريصصن العميد الركن طيار الشصصيخ محمد 

بن سصصلامن آل خليفة مسصصاعد قائد ساح الجو مبملكة 

البحرين وعدد من كبار الضباط من البلدين الشقيقني• 

تصوير:  حممد اخلضر

القوات الجوية أثناء مشاركتها يف فعاليات التمرين

إبراهيم العلوي ومحمد بن سلامن وكبار الضباط يتابعون التمرين
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رئيس هيئة العمليــات يستـقبـل نظيــره الربيطــاين

اسصصتقبل اللواء الركن سصصيف مصبح عبدالله املسافري 

رئيصصس هيئصصة العمليصصات بالقوات املسصصلحة يف مكتبه 

بالقيصصادة العامصصة للقصصوات املسصصلحة اللصصواء جوردن 

ميسصصينجر رئيصصس أركان العمليصصات بالقيصصادة العامة 

الدامئة املشصصرتكة باململكة املتحصصدة والوفد املرافق له، 

وناقش الجانبان خال اللقصصاء األمور املتعلقة بالجانب 

العسكري بني البلدين الصديقني، كام تم التطرق لعدد 

من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

تصوير: حممد اخلضر

رئيس هيئة العمليات خالل لقائه اللواء جوردن ميسينجر رئيس أركان العمليات باململكة املتحدة

ويشـهــد حفـــل تخـريــج دورة تخصـصـيــة

شهد اللواء الركن سيف مصبح عبدالله املسافري رئيس 

هيئة العمليات بالقوات املسلحة االحتفال الذي أقامته 

مدرسصصة ضباط الصصصف يف ديب مبنطقة العوير مبناسصصبة 

تخريصصج دورة تخصصيصصة، وبحضصصور عدد مصصن ضباط 

القوات املسلحة.

بدأت فعاليات االحتفال بتاوة عطرة من آيات الذكر 

الحكيصصم، بعدها ألقى نائب قائد املدرسصصة كلمة بهذه 

املناسصصبة قال فيها:" كانت قواتنا املسلحة ومازالت هي 

املدرسة األوىل يف غرس قيم الوالء واالنتامء وركزت عىل 

املصصوارد البرشية الوطنية التي تشصصكل عصب البناء ألي 

قوة مسصصلحة تريد أن تصل إىل األهداف التي رسصصمتها، 

لتكصصون درعاً للوطصصن وحاميصصة ملكتسصصباته وانجازاته، 

واالطاع عىل التطورات الرسيعة التي تشهدها الجيوش 

تدريباً وتأهيًا الستيعاب التقنيات والعلوم العسكرية".

وأضصصاف :"إن هصصذه الدورة جاءت متممصصة للتأهيل 

القيادي لضبصصاط الصف الذي تقوم به مدرسصصة ضباط 

الصصصف من خال دورات القيادة التي تعقد فيها، وهي 

دورات صغصصار وكبصصار ضبصصاط الصف وباقصصي الدورات 

األخرى، وقد تم تصميم هذه الدورة عىل نظام التدريب 

املنهجي "سصصات" حيث إنها أخذت دورتهصصا كاملة من 

حيصصث التصميصصم والتنفيذ والتقييم حتصصى تحقق قصد 

القيصصادة العامصصة املرجوة من التأهيصصل القيادي لضباط 

الصف".

وقصصال :" اليسصصعني يف هصصذه املناسصصبة إال أن أتقدم 

بالشصصكر واالمتنصصان لكل مصصن سصصاهم يف تدريب هذه 

الصصدورة، وأخصصص بالذكر املدرسصصة الثانوية العسصصكرية 

ومصصدارس القصصوات املسصصلحة وكلية التقنيصصة العليا مام 

ساهم يف تحقيق األهداف املوضوعة من القيادة األعىل 

لهصصذه الدورة، وكذلك مصصا قامت به قيصصادات التدريب 

اإلنفصصرادي من متابعصصة حثيثة، وتوفصصري متطلبات هذه 

الدورة للوصول بها إىل ما ترجوه القيادة العامة".

وتوجصصه نائب قائد املدرسصصة بكلمتصصه إىل الخريجني 

قائصصاً:" أيهصصا الخرية من أبنصصاء الوطصصن أهنئكم يف يوم 

تخريجكم، وأشصصكركم عىل مابذلتموه من جهد للوصول 

إىل مستوى متقدم من الكفاءة واملهارة واالنضباط الذي 

ملسصصناه منكم، وأوصيكم ونفيس بتقوى الله واملحافظة 

عىل األمانة مبواصلة التدريب واكتسصصاب الخربات ونقل 

ماتعلمتمصصوه إىل زمائكم يف العمل، إن اآلمال املعقودة 

عليكم كبرية واملسصصؤولية امللقاة عصصىل عاتقكم عظيمة، 

فشصصدو الهمم، وشصصمروا عن السصصواعد، فإن مكتسبات 

الوطن اليحميها إال رجالها املخلصون".

ثم قصصال نائب قائد املدرسصصة :"باألصالصصة عن نفيس 

ونيابصصة عن جميع مرتب مدرسصصة ضباط الصف نعاهد 

الله ثم القيادة الرشصصيدة عىل مواصلة العطاء وأن نظل 

عند حسصصن ظن القائد األعىل للقوات املسلحة صاحب 

السصصمو الشصصيخ خليفة بن زايد آل نهيصصان رئيس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة "حفظه الله" وسصصمو الشصصيخ 

محمصصد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة".

ويف الختصصام قصصام اللواء الركن سصصيف مصبح عبدالله 

املسصصافري رئيصصس هيئصصة العمليات بالقوات املسصصلحة 

بتوزيع الجوائز عىل أوائل الدورة وتسصصليم الشصصهادات 

للخريجني. 

تصوير:حممد بن حماد

رئيس هيئة العمليات يسلم الشهادة ألحد الخريجني
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اختصصارت الجمعية امللكية الربيطانية للطريان، مجلة "درع 

الوطن" التابعة ملديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة 

للقوات املسصصلحة ضمن أفضل خمس مجات عسصصكرية 

عاملية، غري الناطقة باللغة اإلنجليزية، واألوىل عربياً. 

وتسصصتقي "املجلصصة" التي صصصدرت يف األول من شصصهر 

أغسصصطس عام 1971 الفكرة يف كل مصصا تعد وتكتب من 

نبع رؤية القيادة الرشصصيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بصصن زايد آل نهيان رئيصصس الدولة القائصصد األعىل للقوات 

املسلحة، حفظه الله. 

وتطرح "درع الوطن" تصوراً جديداً، يريض طموحات 

قرائهصصا يف شصصتى املجاالت العسصصكرية واالسصصرتاتيجية 

والثقافيصصة، ليس من خال كتابصصات كادرها املتخصص 

فحسصصب، بصصل وباسصصتقطاب عصصدد كبري مصصن الكتاب 

املواطنني املتميزين، والكتاب العرب واألجانب املشهود 

لهم بعمق الدراسصصات والبحوث يف املجاالت العسكرية 

واالسرتاتيجية والفكرية. 

وأثبتت املجلة من خال وجودها يف مختلف املعارض 

العاملية واملحلية، خربتهصصا ومكانتها املتميزة التي حظيت 

باإلشصصادة والتقدير من مختلف املحافل التي تشارك من 

خالها. 

والجمعية امللكية الربيطانية للطريان تعمل عىل تعزيز 

شؤون الطريان من خال عقد 25 مؤمتراً سنوياً، ومناقشة 

آخصصر ما توصل إليصصه الطريان من تقنيصصات، كام تقدم 30 

محارضة سصصنوية يف هذا املجال، وتتيح الفرصة من خال 

النصصدوات واملؤمتصصرات لتبصصادل اآلراء ضمصصن ورش عمل، 

كصصام تتيح للعاملني واملتخصصني يف عصصامل الطريان االلتقاء 

بأصحاب القرار، إضافة لتبنصصي أحداث اجتامعية، ولربط 

العاملني يف حقل الطريان بالجمهور واملؤسسات الصناعية 

الكربى. 

وتصصصدر الجمعية عصصدداً من املجصصات املتخصصة يف 

مجصصال الطريان، ما يعكس دورهصصا بصفتها جمعية علمية 

ثقافية. 

وقد أكد اختيار "درع الوطن" من ضمن أفضل خمس 

مجصصات عامليصصاً واألوىل عربياً، أنها مصصن املجات املتميزة 

والعريقصصة يف عصصامل الصحافة العسصصكرية، مصصا حدا مبجلة 

"مونصصوكل"  الربيطانيصصة للتقدم بإجصصراء تحقيق صحفي 

موسع عن املجلة ضمن ثاث مجات عىل مستوى العامل، 

إحداها يف اليابان والثانية يف الهند. 

وجاء يف رسصصالة موجهة إىل إدارة املجلة من قبل مجلة 

"مونصصوكل"، أن اهتاممها مبجلة "درع الوطن" ملا تتميز به 

من أهمية تاريخية ليس ألنها تأسسصصت قبل قيام االتحاد 

فحسصصب، بل ألنها تقوم بدور كبري يف نقل أنشطة القوات 

"درع الوطن"من أفضل خمس جمالت عسكرية عاملية واألوىل عربيًا
تقديرًا لدورها يف عامل الصحافة العسكرية

املسصصلحة وهي املجلة الرسصصمية لها، كام أنها توزع بشكل 

واسصصع يف العديد من دول العصصامل، كام أنه من املاحظ إن 

مجلصصة "درع الوطن" تجذب عصصدداً كبرياً من اإلعانات يف 

دول العصصامل كافة، ما يعكس وبشصصكل جصصيل أهمية هذه 

املجلصصة املعروفة من قبل كربيات الصصرشكات العاملية، كام 

تلعب املجلة دوراً مهامً يف مجاالت الشصصؤون العسصصكرية 

املتنوعة. 

وعرضت "مونوكل" أن تساهم يف زيادة التعريف مبجلة 

"درع الوطن" من الناحية التاريخية والفنية وغريها عاملياً•

تستقي درع 
الوطن الفكرة يف 

كل ما تعد وتكتب 
من رؤية القيادة 

الرشيدة



نحن والمجتمع
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اجلامع الكبري.. نواة اخلري يف الشهر الفضيل
تنسيــق بأعلـــى املهـام تضطـلع بـــــه قــواتــــــنا املسلحــة

إعداد: التحرير
تصوير: هنيدي الصريدي

يجسد اإلفطار الجامعي يف جامع الشيخ زايد الكبري يف أبوظبي لوحة إنسانية 

متعددة الجنسيات، ويعكس مبادئ األخوة والكرم والضيافة التي غرسها القائد 

املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي رسختها القيادة 

الرشيدة من بعده بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة حفظه الله. 

كام تعكس هذه الفعالية الرمضانية والتي تحتضن باحات الجامع الكبري من 

خاللها مئات اآلالف من الصامئني سنوياً، أفق التعدد والتنوع الثقايف والرثاء 

الروحي الذي يعد جامع الشيخ زايد الكبري من رموزه الكربى يف دولة اإلمارات.



يقوم أكرث من 300 
شخص على خدمة 
الصائمني والوقوف 

على كل تفاصيل 
االستعداد واملتابعة 

واإلشراف
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يحظييى مركز جامع الشيييخ زايد الكبيير التابع لوزارة 

شؤون الرئاسة برعاية ومتابعة من سمو الشيخ منصور 

بيين زايد آل نهيييان نائب رئيس مجلس الييوزراء وزير 

شييؤون الرئاسيية، علامً بأن املركز تأسييس ليكون نواة 

للحركيية الثقافية والفكرية التييي تتمحور حول الجامع 

انطالقيياً من القيميية الثقافية والوطنييية التي تعرب عن 

املفاهيييم والقيييم التي رسييخها املغفور له بييإذن الله 

الشيييخ زايد بن سييلطان آل نهيان "طيييب الله ثراه " 

تلك القيم املتجّذرة يف الوجدان والوعي والتي تشييكل 

امتييداداً للهوية الوطنية املسييتلهمة ميين تعاليم ديننا 

الحنيف .

مرشوع إفطار صائم
اسييتعد مركز جامع الشيييخ زايييد الكبيير يف أبوظبي 

الستقبال نحو 600 ألف صائم من خالل مرشوع "إفطار 

صائم" الذي يقام سيينوياً عن روح املغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" طيلة 

شييهر رمضان املبارك يف الخيييم املكيّفة التي تنصب يف 

سيياحات الجامع، وتصل الطاقة االسييتيعابية للواحدة 

منها ما يقارب 1500 شخص .

وخصييص مركييز جامع الشيييخ زايد الكبيير أماكن 

إلفطار النسيياء واملتطوعني واملنظمني، وينسييق املركز 

مع دائييرة النقييل يف أبوظبييي لتوفيير مجموعة من 

حافييالت النقل العام، وذلك لتسييهيل وصول الصامئني 

إىل موقع اإلفطار يف الجامع بشكل يومي، من دون أن 

يواجهوا أية صعوبات.

تعاونات
يتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبر يف مرشوع 

"إفطييار صائم" كل ميين مديرية التوجيييه املعنوي 

بالقيييادة العامة للقوات املسييلحة ووزارة الداخلية، 

ودائرة النقل العام يف أبوظبي، وهيئة الهالل األحمر، 

ونادي ضبيياط القوات املسييلحة يف أبوظبي، ومركز 

إدارة النفايات بأبوظبي، وإداريت "الطوارئ والسالمة" 

و"املهام الخاصيية"، و"إدارة الدفاع املدين" و"مديرية 

اجلامع الكبري.. نواة اخلري يف الشهر الفضيل

جانب من اجتامعات اللجان املشاركة يف مرشوع إفطار صائم

يوسف العبيديل مدير مركز جامع الشيخ زايد الكبري

حافلة مجانية من حافالت النقل العام، وذلك لتسهيل 

نقل الصامئني من مختلييف مناطق أبوظبي إىل موقع 

اإلفطار يف الجامع بشييكل يومي، دون أن يواجهوا أية 

صعوبات.

القوات املسلحة يف قلب الحدث
حرصيياً من القيييادة العامة للقوات املسييلحة عىل 

نجاح مرشوع إفطار صائم مبسييجد الشيخ زايد الكبر، 

ومبا يعكس عظمة املكان وتقدير القيادة العامة لروح  

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله 

ثراه"، تولت القيادة العامة للقوات املسييلحة التنظيم 

والتنسيق واإلرشاف عىل كافة الفعاليات بالتنسيق مع 

وزارة الداخلييية ودائرة النقييل بأبوظبي وهيئة الهالل 

األحميير وإدارة الدفيياع املييدين، بحيث تشييمل راحة 

الصامئني من خالل متابعة سيير نقلهييم وبخاصة من 

املكان الرئييس لنقلهم إىل مسجد الشيخ زايد، وتنظيم 

دخييول الصامئني مع حرص األعييداد اليومية للصامئني، 

وترتيب الجلييوس داخل الخيام متهيييداً لتناول وجبة 

اإلفطار، وتنظيم مواقف السيييارات ملنع االزدحام )يف 

داخل وخارج صحن املسجد(، واالرشاف عىل االطفاء، 

واالرشاف عىل سيارات اإلسعاف، والتعاقد مع رشكات 

التنظيف لضييامن النظافة العامةللمييكان، واإلرشاف 

عىل الخيم الخاصة بالنساء، وتوفر الوجبات للصامئني 

بالتنسيق مع نادي ضباط القوات املسلحة، واملشاركة 

يف وضع الخطة املناسبة لضامن سالمة الصامئني طوال 

شهر رمضان املعظم.

إضافة لييكل هذا فييإن القيييادة العاميية للقوات 

املسييلحة، وبناء عىل التنسيق مع إدارة مسجد الشيخ 

زايييد قامت بتوفيير عدد ميين الكرافانييات الخاصة  

باللجييان املنظميية، مع توفيير بردات املييياه املثلجة 

للصامئييني وعمل سييياج أخرض حييول منطقة اإلفطار 

ملنع الدخول العشييوايئ وغرها من اإلحتياجات التي 

تساهم يف راحة الصامئني.

املرور والدوريات " برشطة أبوظبي .

مرك��ز جام��ع الش��يخ زايد الكبري يس��تعد 
الس��تقبال نحو 600 ألف صائم خالل شهر 

رمضان املبارك
أشييار يوسييف العبيديل مدير مركز جامع الشيييخ زايد 

الكبيير إىل أن املركييز يقدم يومياً وخالل شييهر رمضان 

املبارك عييدداً من وجبييات اإلفطار تييراوح ما بني 15 

و20 ألييف وجبة يقوم بتجهيزها نييادي ضباط القوات 

املسييلحة يف أبوظبييي، بحيييث تكون وجبيية متكاملة 

تراعييي احتياجات الصامئني، يف حني يقوم أكرث من 300 

شييخص عىل خدمة الصامئني والوقوف عىل كل تفاصيل 

االسييتعداد واملتابعة واإلرشاف، موضحاً أنه تم التنسيق 

مييع وزارة الداخلية لتنظيم الحركيية املرورية بالجامع، 

كام تم التنسيييق مع إداريت "الدفاع املدين" و"الطوارئ 

والسييالمة" برشطيية أبوظبييي لتأمييني راحة وسييالمة 

املفطرين .

وأضيياف يوسييف العبيديل أن مركز جامع الشيييخ 

زايد الكبر خصييص خيامً إلفطار النسيياء والعائالت، 

كام تم التنسيييق مع دائرة النقل يف أبوظبي لتوفر20 



 مت تدشني خدمة 
الوقوف واالنتقال 

باحلافالت اجملانية 
خالل شهر رمضان
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دائرة النقل ودورها البارز
من جانبه أكد السيييد/ سييعيد محمييد فاضل الهاميل، 

مدير عييام مكتب النقييل بالحافالت بدائييرة النقل يف 

أبوظبي 

بأنه ومتاشييياً مع روح الشييهر الفضيييل ويف خطوة 

تعييزز من جهييود دائرة النقييل يف أبوظبي للتسييهيل 

عييىل الصامئني واملصلييني، قمنا بوضع كافيية اإلجراءات 

واالسييتعدادات الالزمة لنقل الركاب من مختلف أرجاء 

املدينيية إىل جامع الشيييخ زايييد الكبر بشييكل يومي 

عييىل منت الحافييالت العامة، ميين دون أن يواجهوا أي 

صعوبييات، كام تم تدشييني خدمة الوقييوف واالنتقال 

بالحافالت املجانية خالل شييهر رمضييان، ما بني مدينة 

زايد الرياضية وجامع الشيييخ زايد الكبر، بهدف تقليل 

االزدحام والحييد من تأثر الحركيية املرورية يف مناطق 

وقييوف السيييارات يف محيط الجامييع ولتجنب وقوف 

السيارات بشكل عشوايئ.

كام أضاف أنه واستجابة لطلب مستخدمي حافالت 

النقييل العام ولخدمة املصلني، قررت دائرة النقل متديد 

هييذه الخدمة املجانية حتييى صالة قيييام الليل خالل 

العرش األواخر من شهر رمضان املبارك.

يذكيير أن دائرة النقييل يف أبوظبييي وضعت جدوالً 

خاصاً لتشييغيل حافالت النقل العام بني تسع مسارات 

داخل وخييارج مدينيية أبوظبي وضواحيهييا إىل جامع 

الشيخ زايد الكبر.

 سعادة الصامئني
يبييذل العاملني يف مركييز جامع الشيييخ زايد الكبر 

قصارى جهودهم لتوفر كافة املتطلبات إلنجاح مرشوع 

إفطار الصامئييني لهذه العام وذلك بالتعاون مع القوات 

املسييلحة ووزارة الداخلية، وقييد عرب عدد من الصامئني 

عن سييعادتهم بالتوجه يومياً لتنيياول طعام اإلفطار يف 

سيياحة جامع الشيخ زايد داعني بالخر واملغفرة للشيخ 

زايييد بن سييلطان آل نهيان "طيب الله ثييراه"، مثمنني 

جهود القامئييني عىل هذا املرشوع الخري الضخم الذي 

يؤكييد دامئاً أن دوليية اإلمارات العربييية املتحدة رائدة 

ومتفردة يف عمل الخر ومساعدة املحتاجني سواء ممن 

يقيمون داخل الدولة أو خارجها.

وقال محمد عبد الحميد من )مرص(:

 أحرص دامئاً ومنذ خمس سنوات متتالية عىل الذهاب 

إىل جامع الشيخ زايد الكبر وبشكل يومي لتناول وجبة 

اإلفطييار مع عدد ميين األصدقاء حيييث ال يوجد لدي 

الوقت الكايف بسبب طول ساعات العمل لنجهز الطعام 

كام أن الفطور الجامعي يف مسجد الشيخ زايد يقلل من 

شعوري بالوحدة أو الغربة أو البعد عن األهل واألقارب، 

وخصوصاً يف شييهر رمضان، إن اإلفطار يف جامع الشيخ 

زايد يجسد لوحة إنسانية متعددة الجنسيات ويعكس 

مبادئ األخوة والكرم والضيافة التي غرسييها املغفور له 

بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

سعيد محمد الهاميل

جامع الشيخ زايد الكبري 

ت��م اختيار موقع جامع الش��يخ زايد الكبري من قبل 
املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان 
آل نهيان "طيب الله ثراه"، يف موقع يتوس��ط مدينة 
أبوظب��ي وضواحيه��ا بحي��ث تكون هنالك س��هولة 
للوصول إلي��ه من جميع الجه��ات واألخذ باالعتبار 

االمتداد املستقبيل لضواحي املدينة.
   افتتح جامع الش��يخ زايد الكبري عام 2007، حيث 
ب��دأ العمل ع��ىل بنائ��ه يف أواخر التس��عينيات من 
الق��رن العرشين، حني وضع املغفور له الش��يخ زايد 
بن س��لطان آل نهيان"طيب الله ثراه" حجر األساس 
للجامع، واس��ُتكملت عملية بنائه يف ظل توجيهات 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة "حفظه الله ورعاه" وأخيه الفريق أول سمو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، 
نائ��ب القائد األع��ىل للق��وات املس��لحة، ومبتابعة 
وإرشاف من س��مو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
   امتاز جامع الشيخ زايد الكبري بلونه األبيض الصايف، 
حي��ث يغطي الرخام األبيض جميع واجهات جدرانه 
وأعمدت��ه من الخ��ارج، والتي حف��رت عليها اآليات 
القرآني��ة والزهور والزخارف اإلس��المية املش��غولة 
يدوياً، وقد اس��تخدم يف بناء الجام��ع مواد طبيعية 
س��واء أكانت من الرخام أم الخش��ب أم األملنيوم أم 

األلوان، وغريها الكثري.

وقال محمد أبو بكر من )بنغالديش(:

 أشييعر بسييعادة ال توصييف عندمييا أتوجه وبشييكل 

يومي للذهاب إىل مسييجد الشيييخ زايد لإلفطار خاصة 

إن الوجبييات التي تقييدم للصامئني متكامليية ومتنوعة 

ومنوذجية كام يتمتع جميع اإلخوة العاملني يف املسجد 

بحسيين الضيافة واالسييتقبال، كييام أن الخيييم املعّدة 

الصامئون خالل تواجدهم يف الخيام املكيفة استعداداً لإلفطار



يحرص املركز عىل استضافة نخبة من القراء واملشايخ خالل الشهر املبارك
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محمد عبد الحميد

عمر معروف

عمر املصعبي ) متطوع ) 

محمد أبو بكر

لإلفطار كبرة وواسييعة ومكيفة مييام يجعل من عملية 

اإلفطار الجامعي أن تكون بشكل مريح .

وقال محمد معروف من )باكستان(:

 جئت إىل دولة اإلمارات منذ فرة بسيييطة وهذه هي 

املييرة األوىل التي أحييرض فيها إىل هذا املسييجد الرائع 

لتنيياول وجبة اإلفطييار، ولقد تفاجأت بهذا املسييتوى 

الرائع وخصوصاً يف التنظيم وسهولة الوصول إىل الخيم 

املخصصيية لإلفطار الجامعي، بالفعل أشييعر وكأنني يف 

بلدي الثاين وذلك ملا ملسييته يف هييذه الدولة من حب 

وإخيياء وحرصها عييىل عمل الخر، كام اتوجه بالشييكر 

والتقدير إىل دائرة النقييل يف أبوظبي والتي توفر يومياً 

الحافييالت العامة باملجان لتنقييل الصامئني من مختلف 

أنحاء إمارة أبوظبي إىل مسجد الشيخ زايد.

وقال عمر املصعبي )متطوع(:

 منييذ خمس سيينوات وأنا اشييارك يف مييرشوع )إفطار 

الصائم( الذي يقيمه مركز جامع الشيييخ زايد عن روح 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله 

ثراه" وكل يشء هنا متوفر وبشكل منوذجي من وجبات 

إفطييار متكامليية، ومواصالت، وخيم مكيفة، وحسيين 

تنظيم، وأشعر بسييعادة غامرة عندما أرى الفرحة عىل 

وجييوه الناس، كييام أن هناك أرس عامليية تحرص عىل 

الحضور إىل هذه الخيم يف سيياحات جامع الشيخ زايد، 

إن هذا الجامع يعرب عن اسييمه عاماً بعد عام ويجسد 

صورة من صور العطاء املتنوعة للقيادة الرشيدة بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

نخبة م��ن القراء إلحياء ص��اليت »الرتاويح« 
و»التهجد«

يسييتضيف مركز جامع الشيييخ زايد الكبر يف أبوظبي 

خالل شهر رمضان املبارك نخبة من قراء القرآن الكريم 

البارزييين واملعروفييني يف العاملني العريب واإلسييالمي، 

إلحييياء صاليت "الراويح" و"التهجد" طوال أيام الشييهر 

الفضيل.

بهييدف تقديم تالوات متنوعة ميين القرآن الكريم، 

وكذلييك إحياء ليايل رمضان بالصييالة والعبادة، وإحياء 

السيينن النبوية يف الشييهر الفضيل وعىل رأسها صاليت 

"الراويح" و"التهجد".

من ناحييية أخرى، ويف إطييار اهتييامم مركز جامع 

الشيييخ زايد الكبر بذوي االحتياجييات الخاصة وكبار 

السيين من زوار الجامييع، أطلق املركييز خدمة "عربة 

الجولف"لنقلهم من مداخل الجامع ومواقف السيارات 

الخاصة به إىل جميع أنحاء الجامع وقاعاته الرئيسيية، 

وستستمر هذه الخدمة للزوار طوال أيام السنة.

 ويحرص املركز من خالل سييعيه لتحقيق هذا األمر 

لتطبيييق أرقييى املعاير الدولييية لخدمة الييزوار وفق 

مقاييس عاملية متطورة وتبني أفضل املامرسات يف هذا 

املجال.

أنشطة وفعاليات
يصاحب مرشوع "إفطار صائم" مجموعة من األنشطة 

والفعاليات التي ينظمها مركز جامع الشيخ زايد الكبر، 

وذلك عىل مدار الشييهر الفضيل تتضمن دورة لتحفيظ 

القرآن الكريم وتجويد للناشييئة من البنني والبنات، مع 

تنظيم عييّدة دروس ومحييارضات دينييية تتخلل صالة 

الراويييح ويقدمهييا عدد ميين العلامء ضيييوف رئيس 

الدولة•
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رس��مت "درع الوطن" منهج��اً إعالمياً خاصاً بها، 

جع��ل منها رصح��اً فكري��اً ومنرباً لتبن��ي قضايا 

الوط��ن، ولتكون م��رآة إعالمية تتمت��ع بالجرأة 

والش��فافية م��ن خ��الل تناوله��ا أله��م القضايا 

واألح��داث، وخالل العقود األربع��ة املاضية من 

العط��اء املتواص��ل يف خدمة القوات املس��لحة، 

وإلتزاماً بالعمل الصحفي الوطني سخرت املجلة 

كل طاقاته��ا وإمكاناتها من أجل الكلمة الصادقة 

والهادف��ة املنادية بتعزيز الوحدة الوطنية، وهي 

تسري بكل ثبات لتكريس االنجازات الوطنية عىل 

الصعيدين العسكري واملدين. 

س��تظل مجلة "درع الوطن" دامئ��اً يف الصدارة 

بني مثيالتها من املجالت العسكرية خليجياً وعربياً 

وعاملي��اً، ويكفيه��ا فخراً أنه��ا املجلة العس��كرية 

الرس��مية للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

وق��د عرب صاح��ب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة حفظه الله، عن اعتزازه بالدور اإليجايب 

الذي تلعبه مجلة "درع الوطن"، وقال سموه: "إنه 

ملن دواعي رسورنا، أن نش��ارككم اليوم احتفالكم 

بالذك��رى األربع��ني لصدور مجل��ة "درع الوطن"، 

سجل كامل بالقلم والصورة ملسرية قواتنا املسلحة

»أتوجه بالشكر لكل العاملني 

واملرشفني والفنيني يف مجلة 

"درع الوطن" للجهد والعمل 

الصادق الدؤوب إليصال 

الكلمة الصادقة الهادفة إىل كل 

قارئ متمنياً لها النجاح الدائم 

والتوفيق لتبقى نجامً ساطعاً 

بني نجوم صحافتنا الوطنية 

تفخر بها وتعتز«.

زايد بن سلطان آل نهيان

تحقيق
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مبناسبــة الذكـــــرى األربعيــــن لصــــــــــــــــدور جملـــة

خليفـــة: "درع 
الوطن" من أبـرز 

منابر اإلعالم 
العسكري على  
مستوى عاملنا 

العربـي

كتاب "درع الوطن ... مس��رية أربعني عاماً" هو إضافة 

هامة لل��دور التوثيقي الكبري ال��ذي لعبته املجلة منذ 

صدورها، حيث سجلت بالكلمة والصورة مسرية قواتنا 

املسلحة، وما حققته من تطور عىل مستويات التدريب 

واإلعداد والتجهيز واإلمداد.

كام أش��اد صاحب الس��مو رئيس الدول��ة يف كلمته 

لالصدار الخاص ملجلة "درع الوطن" يف ذكرى انطالقتها 

األربع��ني، مبا ق��ام به الرعيل األول من املس��ؤولني عن 

املجل��ة، وهيئ��ة تحريره��ا، وكتابها، وهيئ��ة تحريرها 

الحالية مقدراً ما بذلوه من جهد إلطالق منرب بات اليوم 

م��ن أبرز منابر اإلعالم العس��كري عىل مس��توى عاملنا 

العريب.

وق��ال صاحب الس��مو رئيس الدول��ة: " ننتهز هذه 

املناس��بة لنش��يد أوالً مب��ا قام ب��ه الرعي��ل األول من 

املس��ؤولني ع��ن املجل��ة، وهيئ��ة تحريره��ا، وكتابها، 

مستذكرين بكل التقدير ما بذلوه من جهد إلطالق منرب 

بات اليوم من أبرز منابر اإلعالم العسكري عىل مستوى 

عاملنا العريب، كام نتوجه بالتحية والتقدير لكل الكوادر 

العاملة فيها راجني له��م التوفيق يف تحقيق املزيد من 

النجاح والتطور، ليبقوا كعهدنا بهم مثال التفاين يف أداء 

الواجب وخدمة الوطن".

مثمن��ني ما تبذلون من جهد إبرازاً وتعريفاً بالدور الذي 

تضطل��ع ب��ه قواتنا املس��لحة، وما تنهض ب��ه من مهام 

ومس��ؤوليات وطنية إعالًء لش��أن الدول��ة ودفاعاً عن 

حياضها وأمنها".

وأض��اف صاحب الس��مو رئيس الدول��ة "لقد تابعنا 

بكل اهت��امم مجلة "درع الوطن" من��ذ صدورها األول 

يف أغسطس 1971، وملسنا ما متيزت به من نضج مهني 

ومامرسة رش��يدة واعية، ودقة عالية، يف معالجة كل ما 

يهم أبناء قواتنا املس��لحة البواس��ل، وما يرثي تجربتهم 

امليدانية، وحصيلتهم الثقافية والفكرية، ويعزز إميانهم 

بربهم، وانتامئهم لوطنهم، ووالئهم لقيادتهم، إضافة إىل 

تعزي��ز عرى الرتابط بني هذه الق��وات والجمهور العام 

من املواطنني".

وقال صاحب الس��مو رئيس الدولة بهذه املناس��بة: 

"لقد كان إصدار مجلة "درع الوطن" قبل شه�ور قليل�ة 

م�ن إع�الن تأس��ي�س الدول�ة، تعبرياً صادقاً عن املكانة 

الت��ي يحتلها التوجيه املعنوي يف ترس��يخ فكرة االتح�اد 

وتجس��يدها كمكون أس��ايس من مكونات الش��خصية 

العس��كرية الوطنية الواعية بواجباته�ا، املؤمنة بدينها، 

واملخلصة لوطنها، واملستعدة دامئاً للذود عنه، وحاميته، 

والدفاع عن أمنه، واستقراره، وصون مكتسباته".

وأش��ار صاحب الس��مو رئيس الدولة حفظه الله أن 
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 حممد بن راشد: 
40 عامًا من التميز 

أثبتت جدارتها كمجلة 
عسكرية متخصصة

حممـد بـن زايـد:
درع الوطن منربًا 
ثقافيًا للمعرفـة 

العسكريـة وسجـالً 
حافـالً يوثق املنجزات 

التي حققتها 
مؤسساتنا الوطنية 

كام هنأ صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشـــد 

آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 

حاكــم ديب رعاه الله مجل��ة "درع الوطن" وقال بهذه 

املناس��بة "يرشفني أن انتهز تس��جيل ه��ذه الكلمة يف 

مجلتن��ا الوطني��ة "درع الوطن" الت��ي اثبتت جدارتها 

كمجل��ة متخصصة يف الش��ؤون العس��كرية عىل مدى 

أربعني عاماً من مسريتها الصحافية اإلعالمية".

وقال صاحب الس��مو الش��يخ محم���د بن راش���د 

آل مكتوم بهذه املناسبة نهنئ كافة العاملني يف املجلة، 

والذي��ن أسس��وها، وكاف��ة الذين تعاقب��وا عىل هذه 

املجل��ة الرائدة يف ميدان العم��ل الصحفي املتخصص، 

معرباً عن متنياته ملجلة "درع الوطن" استمرار التقدم 

والتط��ور عىل درب الكلمة الصادق��ة واإلعالم الهادف 

وأداء رسالتها الوطنية النبيلة عىل أكمل وجه".

وقال ســمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل 

صاحب السمو رئيس الدولة بهذه املناسبة،  إن مجلة 

"درع الوط��ن" كان له��ا يف كل مراحل تطوي��ر قواتنا 

املس��لحة الدور الفاعل يف التوجيه املعنوي والتثقيف 

واملتابع��ة، باإلضافة إىل دورها الفاعل والبارز يف مجال 

اإلعالم العسكري.

وأش��ار س��موه إىل أن عمر "درع الوطن" من عمر 

االتحاد، بل هي أس��بق بأربعة أش��هر من إعالن قيام 

اتحاد دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، ومكانة املجلة 

اليوم هي من املكانة املتميزة للدولة يف كافة الجوانب 

والقطاعات.
وأع��رب س��موه عن أمل��ه يف أن تواص��ل املجلة 

مسريتها املتميزة بإدراك ووعي ملا تتطلبه مستلزمات 

الحارض ومتطلبات املستقبل.

وقال الفريق أول ســمــو الشــيــخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة بهذه املناس��بة "يس��عدنا بهذه املناسبة أن 

نتقدم بخال��ص التهاين لكافة العامل��ني يف مجلة "درع 

الوط��ن" عىل ما بذلوه ويبذلونه من جهد وإخالص مام 

جعل صفحات املجلة منرباً ثقافياً للمعرفة العس��كرية، 

وس��جالً حافالً يوثق املنجزات التي حققتها مؤسس��اتنا 

الوطنية ويف مقدمتها قواتنا املس��لحة، ونقلت الصورة 

املرشفة الت��ي وصلت إليها قواتن��ا يف ظل الدعم الذي 

تلقاه من صاحب الس��مو الش��ي��خ خليف��ة بن زاي��د 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

حفظه الله ورؤيته الثاقب��ة، وذلك امتداداً لنهج القائد 

املؤس��س املغ��فور له الوال��د الشيخ زايد بن سلط��ان 

آل نهيان رحمه الله  يف االستمرار بتطوير هذه القوات 

بش��كل نوعي سواء من الناحية العلمية أو من الناحية 

االسرتاتيجية والتس��ليحية، لتبقى هذه املؤسسة الدرع 

املتني لصون مكتسبات ومنجزات الوطن".

وأش��ار س��موه إىل أن مجلة "درع الوط��ن" واكبت 

طوال أربعة عقود ماضية حقبة هامة من تاريخ تأسيس 

دولة اإلمارات، ومس��رية تحديث قواتنا املسلحة، وبهذا 

اإلص��دار تدخل املجلة عامها الح��ادي واألربعني وهي 

ملتزمة برسالتها الثقافية واملعرفية والعلمية، متطلعني 

إىل أن تكون هذه املناس��بة والذكرى نقطة انطالق عىل 

طريق التطور والتميز شكالً، والتنوع والعمق مضموناً.

تحقيق
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وقال س��موه يف ختام كلمته "ونح��ن إذا نهنئ أرسة 

مجلة "درع الوطن" ال يفوتن��ا أن نقدم التحية للرعيل 

األول الذي كانت إلس��هاماته وجهوده األثر الكبري فيام 

وصل��ت إليه من نجاح، متمنني لها وللعاملني فيها دوام 

الرق��ي واملزيد من التقدم واإلنجاز وس��داد الخطى يف 

مهامهم املستقبلية".

وقال ســمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 

الحاكــم يف املنطقــة الغربية: " إن مبع��ث عزنا بهذه 

املجل��ة يعود إىل مس��ريتها الرائدة الت��ي واكبت نهضة 

وطننا الحبيب وتأس��يس قواتنا املس��لحة التي أضحت 

اليوم من املؤسس��ات العسكرية املرموقة عىل املستوى 

اإلقليمي والدويل".

وأضاف س��موه، "إننا نرى يف مس��رية "درع الوطن" 

وه��ي يف حلته��ا الجديدة أل��وان الوطن، ون��رى فيها 

مس��ريتنا املباركة بكل تفاصيله��ا وانجازاتها وعبقريتها 

التي سطرتها إرادة اآلباء املؤسسني وأبناء وطننا الحبيب 

وأف��راد قواتنا املس��لحة الذين يقدم��ون كل يوم مثالً 

ومنوذجاً مرشفاً يف العطاء للوطن واالنتامء لرتابه الغايل 

والوالء لقيادته الرشيدة". 

وعرب ســمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 

األمــن الوطني نائب رئيس املجلــس التنفيذي إلمارة 

أبوظبي عن تهاني��ه للمجلة والعاملني فيها، مبناس��بة 

الذكرى األربعني لصدورها، الفتاً إىل مسرية املجلة التي 

واكبت انش��اء الدول��ة، وبناء وتوحي��د وتطوير قواتنا 

املس��لحة، وبارك س��موه جهود املجل��ة ملواكبة تطور 

قواتنا املسلحة ونهضة بالدنا العظيمة، متمنياً التوفيق 

للمجل��ة وامليض قدماً لتمك��ني النهج اإلعالمي الوطني 

وتطوي��ره حتى يعطي الص��ورة املثىل ع��ن الصحافة 

الوطنية مبهنية عالية.

وأشار الفريـــق سمـــو الشيـخ سيـف بـن زايد آل 

نهيــان نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية إىل 

أن مجلة "درع الوطن" اس��تطاعت أن تواكب مختلف 

إنجازات القوات املس��لحة عاماً تل��و العام لنقل صورة 

واقعية ملس��توى تطور قواتنا املسلحة يف شتى املجاالت 

العس��كرية، وتعكس بجالء صورة الدور الوطني الكبري 

الذي تلعبه قواتنا املس��لحة يف حف��ظ الوطن وحامية 

وحدته وسالمة أراضيه.

وأض��اف: "يحدونا األمل بأن تس��تمر "درع الوطن" 

يف الس��ري قدماً بطري��ق التحديث املس��تمر واملواكب 

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيانسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيانسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

 سلطان بن زايـد: 
مكانــة "درع الوطن" 
هـــي مـــن املكانــة 

املتميــزة للدولـــة 

حمدان بن زايـد: 
نـرى يف "درع الوطـن" 
مسريتنــا املباركــة 

بكـــل عبقريتهـــا 

19|  أغسطس 2012 |  العدد 487  |



|  العدد 487  |  أغسطس 2012  |20

للتغريات الرسيعة التي  يشهدها عامل اإلعالم الراهن،مبا 

يحمل��ه من تحديات جس��ام، لتبقى املجلة نافذة تطل 

عىل كل ما هو جديد يف الش��ؤون والجهود التي يبذلها 

إخواننا العاملون يف قواتنا املسلحة الباسلة، وما يعقده 

عليه��م املجتمع من آمال ترن��و إىل دميومة عزة الوطن 

وتكريس رفعته وسيادته وكرامة أبنائه".

وقال ســمو الشــــيخ الدكتور ســلطان بــن خليفة 

آل نهيان مستشــار صاحب الســمو رئيس الدولة: "إن 

مجل��ة "درع الوطن" تحرص باس��تمرار عىل أن تطلعنا 

عىل املع��ارض والفعالي��ات العاملية التي تش��ارك فيها 

وعىل أحدث ما وصلت إليه صناعة الس��الح، متبنية يف 

كل ما ينرش املعلومات الصحيحة والدقيقة، كام أش��اد 

س��موه بدور هيئة تحرير املجلة الت��ي تعمل جاهدة 

الشيخة فاطمة: نثمن دور »درع الوطن« يف مسرية 
التنمية وتعزيز مكانة املرأة

مثنت ســمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النســايئ العام الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيس 
املجلــس األعــىل لألمومة والطفولة، الدور املتميز ملجلة "درع الوطن" وعطائها الحافل يف مجال اإلعالم العســكري 
املتخصص، وقالت سموها يف كلمة مبناسبة احتفال املجلة بالذكرى األربعني النطالقها " مازلت أذكر حني صدر العدد 
األول مــن مجلــة "درع الوطن" قبل 40 عاماً يف أغســطس 1971 مبباركة من املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كحدث إعالمي مهم يف ذلك الوقت، وأذكر أن عددها األول تصدرته كلمة لزايد 
إىل أبنائه يف القوات املسلحة حدد فيها أهداف املجلة يف نرش الثقافة العسكرية وغريها من علوم املعرفة والثقافة، 

وكان له األثر الكبري يف نجاحها ومتيزها بني املجالت العسكرية املتخصصة".
وقالت ســموها: " ونحن إذ نهنــىء القامئني عىل املجلة بذكرى مرور 40 عاماً عــىل إصدارها وعطائها نثمن دورها 
املتميــز يف تغطية أنشــطة وفعاليــات املرأة اإلماراتية منذ انطالق العمل النســايئ بالدولة عــام 1973 ليضم كافة 
الجمعيات النسائية بالدولة، وأسهمت املجلة بذلك يف تأصيل القيم الدينية وغرس التقاليد العربية األصيلة لضامن 
اســتمرارية األرسة ومتاســك املجتمع، وتعزيز مكانة املرأة لتمكينها من االسهام الفعال يف حركة التنمية االجتامعية 
واالقتصادية، كام أسهمت يف إبراز املشاركة اإليجابية للمرأة يف عمليات البناء والتقدم وكافة أنشطة مؤسسة التنمية 
األرسية، التي عربت باملرأة إىل مشــارف القرن الحادي والعرشين، كام أبرزت املجلة ما نفذ من إســراتيجية للقضاء 
عــىل األميــة إدراكاً منها بــأن التعليم هو الذي يجعل الفتــاة عضواً فاعالً يف املجتمع، وكانت دامئــاً تتابع فعاليات 

ومسرية التطابق بني أهداف وفلسفة املرأة والدور اإليجايب واالجتامعي والتنموي لها يف بناء املجتمع".

إىل أن تجع��ل من هذه املطبوع��ة متفوقة ليس فقط 

مبواكبتها لألحداث، إمنا بجعلها أيضاً مخزناً للمعلومات 

والذكري��ات، آخذة عىل عاتقها وض��ع املجلة يف مكان 

ق��ادر عىل منحها صفة املرج��ع، باعتبارها وعاء معرفياً 

وثقافياً".

وعرب ســمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس 

هيئــة ديب للطــريان الرئيــس األعــىل ملجموعة طريان 

اإلمــارات عن تهاني��ه للمجلة والعاملني فيها مبناس��بة 

الذكرى األربعني لصدورها، الفتاً أن املجلة بفضل رؤيتها 

الواضحة وجهود فريق العمل فيها استطاعت أن تصبح 

واحدة من أبرز وأهم املجالت املتخصصة يف الش��ؤون 

والقضايا العس��كرية والعلمية واإلسرتاتيجية مام أهلها 

للعب دور مهم يف نقل صورة حية عن مدى االنجازات 

الكبرية التي حققتها الدولة يف مختلف املجاالت.

وأشاد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي يف كلمة وجهها مبناسبة 

الذك��رى األربعني ملجل��ة "درع الوطن" بال��دور الكبري 

واملتمي��ز للمجلة وق��ال " إن لهذه املجل��ة دوراً مهامً 

للغاية يف تسجيل وتحليل كافة األمور الخاصة بالقوات 

املس��لحة، إىل جانب التوعية والتثقيف واإلرش��اد لكل 

أبناء املجتمع، وذلك بفضل الخربة الواسعة التي تتوافر 

لدى أرسة تحريرها". 

وقال: " إنني ش��خصياً حريص عىل متابعة كل عدد 

من أعداد املجل��ة، وأتابع بإعج��اب تطورها الدائم يف 

سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان

معايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان

معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيانسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

تحقيق



21 |  أغسطس 2012 |  العدد 487  |

الشكل واملضمون". 

وقال معايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير 

األشــغال العامة إن مجلة "درع الوط��ن" لعبت دوراً 

محورياً يف بن��اء نهضة الوطن وقواتنا املس��لحة، وتعد 

املجلة من أوائ��ل األذرع اإلعالمية لالتحاد التي واكبت 

ووثق��ت ملحمة البن��اء والتنمية الت��ي قادها بحكمة 

وصرب وتفان وإخالص املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهي��ان طيب الله ثراه كام ذك��ر معاليه بأن املجلة 

س��اهمت وبشكل كبري يف نرش العلوم مبختلف أشكالها 

الثقافي��ة والفكرية واإلنس��انية بني منتس��بي القوات 

املسلحة، وكذلك يف جهود توحيد القوات املسلحة بعد 

اكتامل اس��رتاتيجيات إعادة تنظيمها وهو ما تحقق يف 

السادس من مايو 1976. 

وأشادت معايل الشيخة لبنى القاسمي وزير التجارة 

الخارجية يف كلم��ة وجهتها مبناس��بة الذكرى األربعني 

ملجل��ة "درع الوطن" بال��دور الكب��ري واملتميز للمجلة 

وقال��ت " أثبتت املجلة خالل ه��ذه املدة الطويلة من 

عمرها قدرته��ا عىل مواكبة اإلع��الم الحديث ومواكبة 

تط��ور قواتنا املس��لحة يف ش��تى املجاالت التس��ليحية 

والتقنية والتدريبي��ة والبرشية، كام أن املجلة أصبحت 

مص��دراً هاماً يف رصد كافة التطورات العس��كرية ليس 

فق��ط يف اإلمارات ب��ل يف الش��أن اإلقليم��ي والدويل، 

كام تحرص ال��رشكات الدولية املتخصص��ة يف املعدات 

والش��ؤون العس��كرية عىل أن تتخذ م��ن املجلة منرباً 

لإلع��الن عن منتجاتها العس��كرية لعلمها باملكانة التي 

تحتلها املجلة بني أصحاب القرار واملتخصصني".

وأش��اد معايل الدكتور أحمد مبارك املزروعي األمني 

العــام للمجلــس التنفيذي إلمــارة أبوظبــي يف كلمة 

معايل الشيخة لبنى القاسمي

معايل اللواء عبيد الحريي الكتبيالفريق الركن الدكتور محمد سعيد الباديمعايل الدكتور أحمد مبارك املزروعي

الفريق الركن حمد ثاين الرميثي

"درع الوطن" جتسد مسرية 
قواتنا املسلحة خالل 40 عامًا 

أكد  الفريــق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 
رئيــس أركان القــوات املســلحة، "إن ارتباط 
مجلة درع الوطن منذ تأسيســها يف أغسطس 
1971 بالقوات املســلحة وهي تؤرخ ألربعني 
عاماً من عمرها الذي هو يف الحقيقة ســجل 
كامل بالقلم والصورة ملسرية قواتنا املسلحة، 
ترصد ملحات مضيئــة يف تاريخ هذه القوات 
منــذ لحظة تأسيســها ومن ثــم تطورها من 
قــوات ذات نريان محــدودة، إىل أن أصبحت 
مؤسســة عســكرية عظيمة الجانب برجالها 

ومعداتها وتقوم بعمليات مشركة.

وجهها مبناس��بة الذكرى األربعني ملجل��ة "درع الوطن" 

بال��دور الكبري واملتميز للمجلة باعتبارها ش��علة عطاء 

وبناء تتحمل املسؤولية الوطنية والوظيفية واإلنسانية، 

وإن م��ا حققته من تطور وتحديث ش��امل يعد حافزاً 

من اإلنجاز واإلبداع يف س��بيل االرتقاء بقواتنا املسلحة 

حتى تظل درعاً وس��ياجاً منيعاً يحف��ظ للوطن العزيز 

سيادته وأمنه.

وق��ال " لقد أخ��ذت املجل��ة مكانتها بج��دارة بني 

املج��الت العس��كرية املرموقة، حيث لعب��ت ومازالت 

دوراً فاعالً يف التثقيف واإلرش��اد والتوجيه بفضل خربة 

ودراية العاملني فيها واملؤهلني علمياً ووطنياً".

وع��رب معايل الفريــق الركن الدكتور محمد ســعيد 

البادي مستشــار رئيس الدولة يف كلمة وجهها مبناسبة 

الذك��رى األربع��ني ملجل��ة "درع الوطن" ع��ن إعجابه 
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وتقديره للمجل��ة مؤكداً بأن املجلة وهي تحتفي بهذه 

املناس��بة إمنا تجسد معنى االس��تمرارية وتحافظ عىل 

اس��تمراريتها بثقة وثبات، فهي بذلك غطت الكثري من 

جوانب التطور والتحديث التي شهدتها قواتنا املسلحة 

وأب��رزت وجهه��ا الحض��اري، ك��ام تابع��ت االنجازات 

والتطورات الكربى التي ش��هدتها مسرية العمل الوطني 

يف مختلف املجاالت.

وأض��اف معالي��ه " إن النجاح الكبري ال��ذي حققته 

مجلة "درع الوطن" عىل مدى أربعة عقود هو محصلة 

لعوامل عديدة يف مقدمتها الجهود املخلصة التي بذلها 

جميع املس��ؤولني الذي��ن تعاقبوا عىل تويل مس��ؤولية 

املجلة من حي��ث اإلرشاف واإلدارة والتحرير واإلخراج، 

حي��ث وفروا له��ا كل مقومات االس��تمرارية والنجاح، 

وحرصوا كل الحرص عىل ترسيخ قيم املهنية واملصداقية 

كنهج ثابت للمجلة". 

وقال معايل اللواء عبيد الحريي الكتبي نائب القائد 

العــام لرشطة أبوظبي "تربطني مبجل��ة "درع الوطن" 

ذكريات عزيزة وغالية عىل نفيس، فهي مجلة تخصصت 

يف الشأن العسكري بجدارة وظلت محافظة عىل خطها 

الذي رس��مته منذ البدايات، وتف��ردت بعرض وتقديم 

موضوع��ات ع��ىل درجة كب��رية من األهمي��ة وخاصة 

التعري��ف ب��� "آيدكس" من��ذ ال��دورة األوىل للمعرض 

ونقلت للعامل كل ما يدور يف هذا املعرض من تفاعالت 

بدقة عالية".

وأض��اف معاليه " أود أن أعرب عن س��عاديت بتنوع 

املجل��ة التي تض��م أبواباً أخرى ثقافي��ة وتحقيقات يف 

مج��االت مختلفة، حي��ث نرقب عن كثب ما تس��طره 

املجلة من تجديد وتحديث مستمر نحو األفضل دامئاً".

إشادات خليجية
عرب معايل الشــيخ جابر مبارك الصبــاح رئيس مجلس 

 » درع الوطن« 
نافــذة مهمــة 

تثــري الفكــر 
العسكــري 

اخلليجــي

معايل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياين

معايل الفريق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة

الفريق أول الركن حسني عبدالله القبيل

معايل الشيخ مبارك الصباح

الوزراء الكويتي يف كلمة وجهها مبناسبة الذكرى األربعني 

ملجلة "درع الوطن" عن تهانيه للمجلة والعاملني فيها، 

وصن��ف معاليه مجلة "درع الوطن" يف طليعة املجالت 

العسكرية باملنطقة نسبة ملا حققته من جودة ومتيز يف 

مجال الدراسات العسكرية واإلسرتاتيجية.

ك��ام أكد معــايل الدكتــور عبد اللطيف بن راشــد 

الزيــاين األمني العــام ملجلس التعاون لــدول الخليج 

العربية، أن مس��رية مجل��ة " درع الوطن " عىل مدى 

األربع��ني عاماً املاضي��ة، واكبت بأمان��ة ومهنية عالية 

خط��وات تطوير ليس فقط القوات املس��لحة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، بل عىل مستوى دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، وما زالت "درع الوطن" 

الناف��ذة الت��ي نطل منه��ا عىل العامل يف ه��ذا، وكانت 

املج��ال املهم، وش��كلت املجلة بسياس��تها التحريرية 

املتخصصة والواعية من��رباً للتوعية والتثقيف يف مجال 

العلوم العس��كرية مل��ا تقدمه من بحوث ودراس��ات 

إسرتاتيجية عسكرية ترثي الفكر العسكري والتوعية يف 

صفوف جيوش املنطقة.

 م��ن جانبه مثن معــايل الفريق الشــيخ محمد بن 

عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع مبملكة 

البحريــن ما يب��ذل من جه��د يف إص��دار مجلة "درع 

الوطن"، لتنقل لقرائها كل جديد يف الفكر العسكري.

وقال الفريق أول الركن حسني عبدالله القبيل رئيس 

هيئة األركان العامة للقوات املســلحة الســعودية، إن 

مجل��ة "درع الوط��ن" تع��د واحدة من أه��م املجالت 

العس��كرية باملنطق��ة، والت��ي يح��رص العس��كريون 

واملدني��ون ع��ىل قراءته��ا لحرصها ع��ىل تقديم أفضل 

الخدمات الصحفية العسكرية تحريراً وطباعة وإخراجاً.

و اعت��رب اللــواء الركن حمد بن عــي العطية رئيس 

أركان القــوات املســلحة القطريــة "درع الوطن" من 

املج��الت البارزة واملتميزة يف مج��ال اختصاصها، وهي 

تحقيق
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مجل��ة ذات طموح وعم��ل دؤوب نحو التقدم والتميز 

دامئاً يف مجال تخصصها، وإثراء املجال العسكري بشتى 

املقاالت والبحوث والدراسات واملوضوعات التي تخدم 

وتفيد القارىء العس��كري، وتسليط الضوء عىل كل ما 

هو جدي��د يف عامل التقنية العس��كرية وإبراز فعاليات 

جيوش املنطقة.

وتوج��ه الفريــق الركن أحمد بن حــارث بن نارص 

النبهاين رئيس أركان قوات السلطان املسلحة، بالتهنئة 

إىل " درع الوط��ن"، معت��رباً املجل��ة راف��داً من روافد 

الثقافة، ال س��يام يف الثقافة العس��كرية مبا تحتويه من 

موضوعات قيمة ودراس��ات متخصص��ة، وقال النبهاين 

إن "درع الوط��ن" م��ن املج��الت الرائ��دة يف املنطقة 

العربي��ة عموم��اً ويف دول مجلس التع��اون خصوصاً، 

واس��تطاعت أن تخطو خطوات حثيث��ة، نحو التطوير 

ش��كالً ومضموناً، وأس��تطيع القول اليوم أنها متيض يف 

الطريق الصحيح، واملتتبع ملسارها يالحظ التطور الذي 

طرأ عليها تحريرياً وفنياً.

وقال النبه��اين إننا يف قوات الس��لطنة نتلقى مجلة 

"درع الوطن" بصفة مس��تمرة وقد خصص لها مكان يف 

مكتباتنا كأحد املراجع الثقافية العسكرية.

وأشاد اللواء مطلق األزميع قائد قوات درع الجزيرة 

بالجهد الرائع الذي تبذل��ه مجلة "درع الوطن" والذي 

نراه ماثالً مبا تقدمه عند مطلع كل شهر، متمنياً للمجلة 

مزيداً من العطاء والتجدد يف خدمة القوات املس��لحة 

لدولة االمارات العربية املتحدة ومنطقة الخليج.

الرشكات العاملية
عرب معايل  ســيف محمد الهاجري  الرئيس التنفيذي 

ملكتب برنامــج التوازن االقتصادي وتــوازن القابضة 

يف كلمة وجهها مبناس��بة الذكرى األربعني ملجلة "درع 

الوط��ن" عن تهاني��ه للمجلة والعاملني فيه��ا، مؤكداً 

بأن املجلة نجمة مضيئة يف س��امء اإلعالم العس��كري 

والدفاعي وتعكس حرص قواتنا املسلحة عىل التواصل 

مع املجتم��ع، موضحاً بأن مجل��ة "درع الوطن" وعرب 

عقود طويلة لعبت دوراً هام��اً يف التعريف مبنجزات 

قواتنا املس��لحة واملتابع��ة الحثيثة ملس��ريتها وجهود 

تعزيز قدراتها وتأهيل كوادرها من أجل حامية وطننا 

وصيانة مكتس��باته يف ظل القيادة الرش��يدة لصاحب 

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

حفظه الله.  

ومثن سعادة حميد الشمري املدير التنفيذي ملبادلة 

لصناعة الطريان جهود مجلة "درع الوطن" يف التعريف 

الزياين: درع الوطن 
نافذة نطل منها 
على العامل ومنرب 
للتوعية والتثقيف 

يف العلوم العسكرية

اللواء مطلق األزميع

سعادة حميد الشمريسعادة سيف محمد الهاجري

الفريق الركن أحمد بن حارث بن نارص النبهاين اللواء الركن حمد بن عي العطية



|  العدد 487  |  أغسطس 2012  |24

بالجهود البناءة واملثمرة التي تقوم بها قواتنا املسلحة، 

وكذلك دورها يف إبراز دور الصناعة الوطنية.

كام مثن املهندس حســني الحامدي رئيس مجموعة 

اإلمــارات لالســتثامرات املتقدمة جه��ود مجلة "درع 

الوط��ن" يف ن��رش أح��دث ما توصل��ت إليه أس��اليب 

التكنولوجي��ا املتقدمة بهدف ن��رش املعرفة التي تعترب 

أحد املصادر الرئيس��ة للتكنولوجي��ا، وكذلك دورها يف 

إبراز دور الصناعة الوطنية. 

وهنأ تشــارلز دبليو. مــور املديــر اإلقليمي لرشكة 

لوكهيد مارتن لشــؤون الرشق األوســط وأفريقيا أرسة 

تحرير املجلة وفريق املحررين مبناس��بة نجاحها الكبري 

يف تغطية كافة األحداث الدفاعية والعسكرية عىل مدار 

األربعني عاماً املاضية، ومتنى لها دوام التقدم واالزدهار.

ك��ام مثن لوك فينريون رئيــس مجلس إدارة ورئيس 

املديرين التنفيذيني برشكة Thales مجلة "درع الوطن" 

ال��دور الرائد ال��ذي تلعبه املجلة، مؤك��داً بأنها تتناول 

املوضوع��ات املميزة والتي لها بصم��ة قوية، علامً بأنها 

وم��ع كل عدد تحقق نجاحاً جديداً بفضل ما تتمتع به 

من كفاءة ومهني��ة ومصداقية وتفاعل قوي مع قرائها، 

وتفخر الرشكة بأن تك��ون جزءاً من هذا النجاح بفضل 

التعاون املثمر والبناء مع املجلة.

وق��ال كالوس جونــر رئيس مجلــس إدارة رشكة 

Diehl Defence األملانيــة  إنن��ا نثمن غالياً التعاون 

املثم��ر مع مجل��ة "درع الوط��ن" التي تعل��ق عليها 

الرشكة أهمية كبرية بفضل ما تقدمه من قضايا مهمة 

ومعلوم��ات مفيدة ح��ول قدرات القوات املس��لحة 

اإلماراتية ومتطلباته��ا النوعية، وهي عالوة عىل ذلك 

تعمل مبا لها من سمعة دولية عالية ومرموقة كحلقة 

وصل مهمة ما بني الرشكات العاملية واملس��ؤولني عن 

صناع��ة القرار الس��يايس يف القوات املس��لحة بدولة 

اإلم��ارات، ك��ام تلعب املجل��ة دوراً مه��امً يف تعزيز 

املس��اهامت الكبرية التي تقدمه��ا دولة اإلمارات من 

أج��ل الحفاظ عىل األمن والس��لم الدوليني يف منطقة 

الخليج العريب والعامل أجمع.

الســيد/ تشــارلز إلدســن رئيــس مجلــس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي برشكــة Dassault Aviation أدى 

املس��توى االحرتايف العايل الذي يتمت��ع به فريق مجلة 

»درع الوطن« ومس��توى املعلومات املنشورة إىل جعل 

املجلة، لي��س مجرد مطبوعة ضمن مطبوعات كثرية يف 

منطقة الرشق األوس��ط فحسب، وإمنا العبة أساسية يف 

عامل االتصاالت الدفاعية. ويرسين أن أنتهز هذه الفرصة 

ألهن��ى مجل��ة »درع الوطن« بعي��د ميالدها األربعني، 

ونتطلع إىل اس��تمرار عالقة التعاون املثمر والبناء فيام 

بيننا ألربعني عاماً أخرى قادمة.

درع الوطن العبــة 
أساسيـــة يف 

عالـــم االتصـــاالت 
الدفاعيـــة

لوك فينريوناملهندس حسني الحامدي تشارلز دبليو

كالوس جونركالوس جونر

تحقيق
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تجس��د  املراح��ل الس��ت ملجل��ة "درع الوط��ن" منذ 

تأسيس��ها يف أغس��طس ع��ام 1971 إىل اليوم املس��رية 

املظفرة لقواتنا املس��لحة من��ذ أن كانت قوة محدودة 

يف العدد والس��الح إىل أن أصبحت مؤسس��ة عسكرية 

يحسب لها ألف حساب ملا تتميز به من كفاءة وقدرات 

قتالية ترقى ملستوى أحدث جيوش العامل .

املرحلة األوىل
إط��الق مجل��ة "درع الوطن" كان يف مطلع س��بعينات 

القرن املايض انطالقاً من كلامت األب والقائد املؤس��س 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب ثراه 

عندما قال :" إن االنس��ان املتعلم املعطاء هو الدعامة 

األساسية لقواتنا املسلحة ".

وج��اءت الفكرة النش��اء مجلة لقوة دف��اع أبوظبي 

تنق��ل ملنتس��بيها كل أل��وان الثقافة العس��كرية وغري 

العسكرية، ورأى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي، رئيس الوزراء وزير الدفاع 

واملالية آنذاك، أن أنس��ب األس��امء إلطالقه عىل املجلة 

ه��و األقرب لطبيع��ة دور هذه القوة، وم��ن هنا وقع 

اختياره عىل اسم "درع الوطن".

وبع��د ذلك ب��ارش فريق العم��ل الذي ت��م اختياره 

الختي��ار ال��كادر الذي س��يصدر املجلة، وت��م االتفاق 

ع��ىل االس��تعانة بالخربات العربية ع��ىل أن تقوم هذه 

الخربات بتدريب الك��وادر الوطنية وتأهيلها للعمل يف 

هذا الحق��ل االعالمي املتخصص، وتم اختيار ش��قة يف 

منطقة الخالدية بأبوظبي لتكون مقراً للمجلة، ولضامن 

متي��ز املجلة التي تقرر أن تك��ون جميعها باأللوان وقع 

االختيار لضامن جودة الطباعة عىل الكويت ولبنان إىل 

أن تساير املطابع املحلية التحديث يف عمليات الطباعة.

وعندم��ا اكتم��ل كادر املجلة ، قرر صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة ب��ن زاي��د آل نهيان أن تص��در املجلة 

ش��هرياً ع��ىل أن يكون الع��دد األول منها يف الس��ادس 

من أغس��طس 1971 ليواكب مناس��بة تاريخية تتمثل 

يف الذكرى السادس��ة لتويل املغفور ل��ه بإذن الله تعاىل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم يف إمارة 

أبوظبي.

وق��د تصدر العدد األول للمجل��ة كلمة للمغفور له 

الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان رحمه الله، وصاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله.

وبصدور مجلة "درع الوطن" قبل 40 عاماً كانت أول 

مجلة عس��كرية متخصصة تصدر باأللوان بشكل كامل 

حمطات تطور » درع الوطن «
ست مراحل جتسد رسالة دولتنا احلضارية 

ونهج قواتنا يف العزة والكرامة
عىل مستوى دول املنطقة.

وقد تاب��ع املجلة عن قرب أو بع��د عرب التوجيهات 

املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 

ث�راه وص��احب السمو الش����يخ خلي����فة بن زاي���د 

آل نهيان حفظ��ه الله، عندما كان ولي��اً لعهد أبوظبي 

ووزيراً للدفاع و املالي��ة، وكانت هذه املرحلة من أهم 

املراح��ل الت��ي ش��هدتها املجلة ألنها تجس��د االنطالق 

والتأسيس ملجلة عسكرية يراد لها أن تكون عىل ما هي 

عليه اليوم من متيز ومواكبة ومهنية.  

وق��د ضمت املرحلة األوىل إلطالق وتأس��يس املجلة 

كوكبة من ضباط القوات املس��لحة، وكان مناخ العمل 

رغم محدودية كادر العمل الصحفي والفني، مش��جعاً 

لخ��وض غامر هذا التحدي وإثبات الذات والقدرة عىل 

تحمل املسؤولية وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة.

به��ذه الروح الوثاب��ة واإلميان بالرس��الة، وبعد أقل 

من عام وصدور 12 عدداً اس��تطاعت املجلة أن تكرس 

له��ا مكاناً وتح��دث اخرتاقات مهمة يف ع��امل الصحافة 

العس��كرية  املتخصص��ة، س��واء من حيث الش��كل أو 

املضم��ون الذي كان يق��دم للقارىء وف��ق نهج متزن 

ومتنوع يلبي رغبات وطموحات أبناء القوات املسلحة 

يف الثقافة العسكرية، وقد استمرت هذه املرحلة ثالث 

س��نوات من ع��ام 1971 إىل 1973 لتنطل��ق بعد ذلك 

إىل مرحل��ة جديدة، بعد أن رس��خت هويتها ومكانتها 

وحصدت الثقة وأوسمة التقدير واإلشادة.

املرحلة الثانية
متيزت املجلة يف مرحلتها الثانية بإرشاف اللواء )م( سمو 

الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي رئيس األركان والتي 

استمرت من عام 1974 إىل عام 1976، باكتساب هوية 

وطني��ة ظهرت مالمحها يف كل��امت مضيئة للمغفور له 

الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان رحمه الله ألبنائه يف 

القوات املس��لحة، وبتخصيص صفحة )صور من بلدنا( 

يف الغ��الف قبل األخري للمجل��ة، ومعنوياً بعقد ندوات 

ينرش ملخص لها عن قضايا محلية لتكون منرباً لكلامت 

أصح��اب الس��مو الش��يوخ يف املناس��بات وس��اهمت 

تغطيات املجلة لفروع وأنش��طة القوات املس��لحة يف 

توحي��د القوات املس��لحة، وما يربط الجن��ود واألفراد 

بإم��ارات الدولة وعاملهم الخليج��ي والعريب، وانتقلت 

املجل��ة نقل��ة نوعية  من خ��الل ما حققته من س��بق 

صحف��ي وأجرته م��ن لقاءات وتحقيقات س��اهمت يف 

تعزيز مكانة املجلة اإلعالمية.
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درع الوطن أول 
جملة عسكرية 

متخصصة تصدر 
باأللوان بشكل 

كامل على مستوى 
دول املنطقة

تابع خليفة بكل اهتامم درع الوطن منذ صدورها األول

وإنطالقاً من اإلنجازات التي حققتها املجلة، وقاعدة 

الثق��ة واملصداقي��ة والهوي��ة الوطني��ة التي رس��متها 

لنفس��ها، انتقلت املجلة، بعد زي��ادة كادرها الصحفي 

إىل شارع إلكرتا وسط العاصمة أبوظبي لتتابع مسريتها 

الصحفية التنويرية والتوعوي��ة الناجحة، وقدمت عرب 

صفحاته��ا وأعدادها املختلف��ة العديد من التحقيقات 

والقصص الصحفية والدراسات املتخصصة والرأي، مام 

رسخ من مكانة املجلة محلياً وإقليمياً من خالل توسيع 

تغطياتها لجيوش الدول الش��قيقة والصديقة، وأجرت 

العدي��د من اللقاءات مع ملوك ورؤس��اء وقادة الدول 

العربية الشقيقة، ومع وزراء الدفاع ورؤساء األركان يف 

الوطن العريب، مام أعطى املجلة انتشاراً إقليمياً واسعاً 

وسمعة دولية مرموقة.

املرحلة الثالثة
 دخلت " درع الوطن" يف هذه املرحلة التي اس��تمرت 

م��ن 1977 إىل 1982 مرحلة "الثب��ات والعطاء"، تحت 

إرشاف مبارش من س��مو الش��يخ س��ل���طان بن زاي��د 

آل نهي��ان ممثل صاحب الس��مو رئيس الدولة " القائد 

الع��ام للقوات املس��لحة" الس��ابق حيث كان س��موه 

امل��رشف املبارش ع��ىل املجلة، ورئيس هيئ��ة اإلرشاف، 

وهذا االرتب��اط دعم العمل يف املجل��ة وأعطاها دفعة 

لألمام اس��تطاعت م��ن خاللها أن تش��ق طريقها بكل 

ثبات، وتش��كلت يف تلك الفرتة القيادة العامة للقوات 

املس��لحة، "مديري��ة التوجيه املعن��وي" وضمت إليها 

مجلة "درع الوط��ن" لتبدأ خطوة جديدة من خطوات 

عملها الصحفي تحت إرشاف مدير التوجيه املعنوي.

وقد انضمت يف ه��ذه املرحلة كوادر صحفية وفنية 

جديدة ورافقها تطوير يف املحتوى والشكل وتم انضامم 

ك��وادر وطنية اىل املجلة لتس��اهم بأقالمها يف مس��رية 

التوعية والتنوير التي تخوضها املجلة.

وحققت " درع الوطن" يف هذه املرحلة العديد من 

االنج��ازات  وتخط��ت العديد من الحواجز، ووس��عت 

أبوابه��ا وب��دأت تطبع مالحق خاص��ة، وتضاعف عدد 

نس��خها وأخ��ذت تس��عى إىل توس��يع االنتش��ار ب��ني 

وح��دات القوات املس��لحة خصوصاً بعد ق��رار توحيد 

القوات املس��لحة وبدء إنتاج املطابع العس��كرية، مام 

أعطى املجلة ق��وة وذلل الصعاب الطباعية التي كانت 

تواجهها، وس��هل عىل إدارة املجلة زيادة عدد النس��خ 

لتغطي الطلب املتزايد من القوات املسلحة، وقد برزت 

يف هذه املرحلة العديد من األقالم الوطنية، وأفردت لها 

مساحات لتشارك بحرفية يف مسرية املجلة. 

كام ش��هدت هذه املرحلة أيضاً إص��دار العديد من 

املالح��ق الخاصة يف املناس��بات الوطني��ة، ودخلت يف 

مج��ال التبويب واإلخراج الفني الجدي��د لتخرج بحلة 

جديدة ع��ىل قرائه��ا، تزامناً م��ع وض��ع املجلة خطة 

مستقبلية للعمل تغطي جميع الدول العربية، وركزت 

عىل البحوث والدراس��ات املتخصصة التي ترثي الحياة 

العسكرية، ووضع الجندي يف خضم الحياة املدنية كونه 

فرداً فاعالً يف املجتمع وتبنيه القضايا املحلية التي تؤثر 

تحقيق
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يف حيات��ه االجتامعية املدنية، وخصص��ت املجلة أبواباً 

ثابتة كحصاد الش��هر وجندي املس��تقبل وكتاب الشهر 

والرتجامت املتخصصة وامللفات. 

املرحلة الرابعة
أرس��ت مجلة "درع الوطن" بعد 12 عاماً عىل صدورها 

لنفس��ها مكانة متميزة تتس��م باالنتش��ار واملصداقية، 

خصوصاً يف ظ��ل الدعم الذي حظيت ب��ه من املغفور 

له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان طي��ب الله ثراه، 

ومتابعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

حفظه الل��ه، ووضع رئيس تحري��ر املجلة ضمن الوفد 

الرس��مي لصاحب الس��مو رئيس الدولة خالل زياراته 

الخارجي��ة للدول العربية واألجنبي��ة، وعزز من مكانة 

املجل��ة تويل الدكت��ور الفريق الركن محمد بن س��عيد 

البادي رئاس��ة أركان القوات املس��لحة، إذ شجع إدارة 

املجلة عىل اس��تقطاب عدد متمي��ز من الكتاب العرب 

واألجانب، ووضع أسس ومواصفات املقاالت والبحوث 

والدراس��ات مع مراع��اة األصول الصحفي��ة يف الكتابة 

ونوعية املصادر املستقاة التي يستند إليها الكاتب.

واس��تمرت هذه املرحلة م��ن العام 1983 إىل 1994 

حققت املجلة خاللها العدي��د من الخبطات الصحفية 

املهم��ة التي أعطته��ا املزيد من االنتش��ار واملصداقية، 

وش��هدت هذه املرحلة أيضاً تعي��ني أول رئيس تحرير 

مواطن.

يكفي درع الوطن 
فخرًا أنها اجمللة 

العسكرية الرسمية 
للقوات املسلحة 

لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة

كان زايد رحمه الله حريصاً عىل متابعتها

متابعة محمد بن زايد أحدثت نقله نوعية للمجلة 
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وتابعت املجلة يف هذه املرحل��ة املهمة العديد من 

األح��داث محلياً وإقليمياً عىل صعيد الحراك الس��يايس 

والعس��كري الذي ش��هدته ه��ذه املرحل��ة، والتعاون 

العس��كري بني قوات دول املنطقة بعد إنش��اء مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية الذي أطلق تأسيس��ه من 

أبوظبي املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

طي��ب الله ثراه، يف ع��ام 1981، وقد وضع هذا الحراك 

العريب والخليجي املجلة يف مقدم األحداث املتس��ارعة 

وأم��ام فعاليات غ��ري مس��بوقة وتطورات متس��ارعة، 

وكذلك التطورات التي ش��هدت صع��ود دولة اإلمارات 

العربية املتحدة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، بعد 

أن رس��خت كيانها االتحادي، وبدت مث��ار هذا االتحاد 

اليانع��ة يف كل قطاع��ات الحياة يف الدول��ة، مام وضع 

املجلة أمام استحقاقات جديدة.

وقد دخل��ت املجلة أم��ام هذه التط��ورات مرحلة 

االحرتاف املهني إنطالقاً من األدوات التي متلكها س��واء 

املهني��ة أو الفنية والطباعية، وس��اعد هذا املجلة عىل 

انته��اج خط مهني جديد أعطاها ش��خصية مس��تقلة 

لتؤسس بذلك مدرس��ة جديدة يف الصحافة العسكرية، 

ويكفي املجلة يف هذه املرحلة ما قطفته من إش��ادات 

من ق��ادة دول ورؤس��اء أركان ومس��ؤولني ومفكرين، 

أك��دوا أن املجل��ة يف هذه املرحلة الوجي��زة )11 عاماً( 

أضحت مدرس��ة صحفية يف العلوم العس��كرية والفكر 

العس��كري املتزن الذي يق��دم كل جديد ألبناء القوات 

املسلحة.

املرحلة الخامسة
ش��كل عام 1995 انطالقة جديدة ملجلة "درع الوطن" ، 

بتويل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

رئاس��ة أركان القوات املسلحة، ومسؤولية اإلرشاف عىل 

"درع الوطن"، وكان��ت املجلة يف هذا العام عىل موعد 

مع تغيري ش��امل، يحمل فكر ورؤية سمو الشيخ محمد 

ب��ن زاي��د آل نهيان، وهو خريج كلية س��اند هريس��ت 

العسكرية العريقة للعلوم العسكرية، والتي تخرج فيها 

الكثري من قادة ال��دول العربية والصديقة، حيث أنهى 

سموه دراسته األكادميية يف هذه الكلية عام 1979، بعد 

انشاء املجلة بحوايل تسع سنوات شهدت خاللها قواتنا 

املس��لحة العديد من التط��ورات والنقالت للوصول إىل 

مصاف ومستوى القوات املس��لحة يف الدول املتقدمة، 

وكان س��موه مش��اركاً يف ه��ذه املس��رية املرشفة، منذ 

تخرجه حتى تسلمه مهمة رئاسة األركان.

 وقد أعطى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان كل ثقته ملجلة "درع الوط��ن"، عندما حدد 

س��موه أهداف ومه��ام املجلة لتكون إح��دى املجالت 

اإلس��رتاتيجية املتخصصة يف املجاالت العس��كرية، كام 

حدد س��موه أبوابها لتشمل آخر األخبار عن الصناعات 

والتقني��ات العس��كرية، وأك��رث عمقاً وش��موالً للعلوم 

العسكرية.

وانطالق��اً م��ن  الثقة التي تحظى به��ا املجلة أصدر 

درع الوطن مدرسة 
صحفية يف العلوم 
العسكرية والفكر 
العسكري املتزن

إصدار النظام 
األساسي للمجلة  

نقلها إىل مرحلة 
التمكني بفضل 
اخلربات والكوادر 

الوطنية التي تشرف 
عليها

رافقت درع الوطن زايد رحمه الله يف حله وترحاله 

تحقيق



الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراره 

بدمج املجالت التي كانت تصدر عن القوات املس��لحة 

يف مجلة "درع الوطن" وهي: " مجالت القوات الجوية، 

والبحرية والطبية ومنار اإلس��الم" لتص��در جميعها بني 

دفتي مجل��ة "درع الوطن" لتحقق بذل��ك املجلة نقلة 

عمالقة وطفرة غري مس��بوقة، وأصبحت مرجعاً مهامً يف 

العلوم العسكرية بكل فروعها.

وش��هدت املجلة يف هذه املرحلة التي اس��تمرت من 

1995 إىل العام 2005 اس��تقراراً مهنياً وتوس��عاً وزيادة 

ع��دد كادر التحرير والكادر الفن��ي باالضافة إىل زيادة 

عدد نسخ املجلة لضامن وصولها إىل جميع أفراد قواتنا 

املسلحة. 

وق��د عززت املجل��ة يف هذه املرحلة التي اس��تمرت 

عق��داً من الزم��ن مكانته��ا محلي��اً وإقليمي��اً ودولياً، 

واكتس��بت هوي��ة وطني��ة تواك��ب املرحل��ة املزدهرة 

الت��ي انتقلت فيه��ا بالدنا إىل مصاف ال��دول املتقدمة، 

لي��س فقط عىل مس��توى القوات املس��لحة، ب��ل أيضاً 

عىل الصعيدين الحضاري والتنم��وي وذلك انطالقاً من 

مفهوم التنمية املس��تدامة التي أطلقها صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة حفظه 

الله، بحيث واكب تطوير قواتنا املسلحة مسرية التنمية 

الش��املة التي تش��هدها البالد انطالقاً من مبدأ حامية 

املكتس��بات التي حققتها اإلمارات، ومواكبة التطورات 

التي تش��هدها املنطقة والعامل لتكون قواتنا دوماً واحة 

خ��ري ودرعاً للعزة والكرامة وج��رس تواصل لتعزيز قيم 

األمن والعدل واالستقرار والسالم يف العامل.

املرحلة السادسة
نس��تطيع أن نطلق عىل هذه املرحلة مرحلة " التمكني" 

يف مس��رية " درع الوط��ن" ألن  املراح��ل الخمس التي 

سبقت هذه املرحلة حققت فيها املجلة إنجازات كبرية 

مكنتها من امتالك ناصية العمل الصحفي العسكري بكل 

جوانبه ، وأعطتها رصيداً  مهنياً وحرفياً تس��تطيع املجلة 

بكل ثق��ة أن تبني عليه املزيد م��ن الرصوح وتحلق يف 

آف��اق جديدة من العمل الصحفي املهني يف ظل صدور 

النظام األسايس للمجلة الذي أصدره الفريق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة.

ويعترب إصدار النظام األس��ايس للمجل��ة حدثاً مهامً 

يواك��ب التط��ورات التي ش��هدتها املجل��ة يف مراحلها 

الخمس الس��ابقة، والتي نقلتها إىل مرحلة التمكني بثقة 

واقتدار بفضل الخربات والك��وادر الوطنية التي ترشف 

عىل املجلة من األلف إىل الياء.

ويحدد النظام األس��ايس إصدار مجلة "درع الوطن" 

من قبل القيادة العامة للقوات املس��لحة بصفة شهرية 

متخصصة يف الش��ؤون العس��كرية واالس��رتاتيجية، كام 

يح��دد أهداف املجلة من خالل إثراء الفكر العس��كري 

وإب��راز الوجه الحض��اري لقواتنا املس��لحة يف مختلف 

املجاالت، واملس��اهمة يف صياغة وبل��ورة رؤى واضحة 

لإلشكاالت والتحديات العس��كرية واألمنية التي تواجه 

املنطق��ة والع��امل، والنه��وض باإلعالم العس��كري عىل 

مختل��ف الصع��د واإللتزام بحامية املصنف��ات الفكرية 

وحقوق املؤلف ووضع أس��س علمية وتحريرية تحكم 

سياسة النرش.

وقد أوىل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي منذ 

توليه رئاس��ة أركان القوات املس��لحة، وهو ابن القوات 

املس��لحة كل عنايته ورعايت��ه للمجل��ة، إدراكاً ملرامي 

ومعاين هذه املرحلة، وتقدير الدعم من قيادتنا الرشيدة 

الت��ي نقلت قواتنا عرب هذه املراحل التي عايش��ها فكراً 

وعمالً، إىل مصاف املؤسس��ات العس��كرية املتقدمة، ما 

يضع مجلة "درع الوطن" أمام مرحلة تشكل نقلة نوعية 

لتكون هي املعربعن مرحل��ة التمكني التي ملكت فيها 

املجلة كل االدوات التي متكنها من خوض هذه املرحلة، 

ودخل��ت باقتدار يف هذه املرحل��ة التي أطلقها صاحب 

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

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة حفظه الله، للبناء عىل 

املنجزات الوطنية العمالقة التي تحققت بس��واعد أبناء 

الوط��ن، ويجني مثارها املواطنون اليوم أمناً واس��تقراراً 

ورخ��اء وعزة، وقبل هذا كله تالح��امً فريداً بني القيادة 

والشعب، القيادة التي عربت عن ضمري شعبها، وشعب 

ملتف حول ه��ذه القيادة بحب وانتامء ووالء منذ أكرث 

من 40 عاماً مسطراً أروع ملحمة وطنية•
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مشاركات خارجية



"الياه سات" 
مركز الرتبية الرياضية العسكري ..إلتـــــــــــــــزام يحـقـــق املـهــام 

تش��هد رياضتنا العس��كرية حالي��اً تط��وراً ملحوظاً يف 

مختل��ف األلع��اب الرياضية م��ن خالل النتائ��ج التي 

حققتها الفرق الرياضية العسكرية يف البطوالت العربية 

والعاملية، وكان وراء تلك اإلنجازات التي تحققت، إدارة 

نشطة ناجحة متمثلة مبركز الرتبية الرياضية العسكري، 

وإللقاء الضوء ع��ى تلك اإلنجازات وماهية الدور الذي 

يقوم به املركز التقينا بقائد املركز العقيد الركن س��عيد 

أحمد الفاليس، ليحدثنا عن أنشطة املركز ومهامه، وأهم 

مش��اركاته وإنجازات��ه الرياضية، وما ميثل��ه هذا املركز 

للرياضيني العسكريني. 

بدايًة هل ميكن أن تحدثنا عن إنشاء املركز واملراحل 

التي مر بها منذ إنشائه؟

مر املركز بعّدة مراحل للتس��مية، فقد أنش��ئ املركز يف 

الع��ام 1974 وأس��تمر حتى عام 1980 تحت مس��مى 

اللجن��ة الرياضية العلي��ا، وكان رئي��س اللجنة يف ذلك 

الوقت، س��مو الشيخ س��لطان بن زايد آل نهيان ممثل 

رئي��س الدول��ة، ويف الع��ام 1992 تم تغيري االس��م إىل 

)الشعبة الرياضية( التابعة ملديرية التدريب العسكري، 

ومن��ذ الع��ام 1992 وحتى العام 2003 تم تغيري اس��م 

الش��عبة الرياضية إىل قسم الرتبية الرياضية العسكري، 

ويف الع��ام 2003 وبعد دمج مرشوع اللياقة البدنية مع 

قسم الرتبية البدنية العس��كري تم تغيري االسم ليصبح 

مركز الرتبية الرياضية العسكري .

ما أبرز املهام التي يقوم بها املركز بشكل عام ؟

مهام مركز الرتبية الرياضية العسكري عديدة ومتنوعة، 

فاملرك��ز يعم��ل عى وض��ع وتنفي��ذ ومتابع��ة برامج 

اإلعداد البدين وتدريب املغامرة واملس��ابقات الرياضية 

للقوات املس��لحة، من قبل جميع القيادات واملديريات 

واملعاه��د، كام يقوم املرك��ز  بوضع املعايري األساس��ية 

لفحص اللياقة البدني��ة، والخطة املوضوعة لالختبارات 

الرياضي��ة وتنفيذه��ا وتقييمها ورف��ع تقاريرها لجهة 

االختص��اص، ويختص املركز بتش��كيل وتدريب وإدارة 

املنتخب��ات الرياضي��ة الت��ي متثل القوات املس��لحة يف 

املحاف��ل املحلي��ة والدولي��ة ووضع خطة املس��ابقات 

الس��نوية عى مس��توى القيادة العام��ة، ويقدم دعمه 

للمنافس��ات الرياضية التي تنفذ عى جميع املستويات 

يف القوات املسلحة فنياً وإدارياً، كام يعمل املركز ضمن 

مهامه الرئيس��ية عى مس��ايرة التقدم العلمي يف مجال 

الفرق العسكرية حققت نتائج مشرفة على كافة املستويات احمللية والعاملية

تسهم الرياضة العسكرية 

يف إعداد منتسبي القوات 

املسلحة اإلعداد البدين 

الالئق الذي ميكنهم من 

القيام بواجباتهم التي 

يكلفون بها سواء يف السلم 

أو الحرب عىل أكمل وجه، 

كام أن الرياضة العسكرية 

كان لها الدور اإليجايب 

يف زيادة الروابط بني 

منتسبي القوات املسلحة 

من مختلف الوحدات 

العسكرية.

حوار:
إبراهيم ثاين املنصوري
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اخلماسي العسكري

 Henri ابت��دع الضاب��ط الفرن��ي ه��ري دي��روس
Debrus عام 1946 فكرة منافس��ات رياضية خاصة 
بالجيش، يصار من خاللها إىل الرتكيز عىل رفع س��وية 
الجي��ش يف القفز املظيل واملس��ر العس��كري وعبور 
الحواج��ز، وتنفي��ذ عملي��ات قتالية باألس��لحة، وقد 
اس��تعان بدايًة بالنمط الهولندي مرشداً ودليالً له يف 
هذا املجال، وأقام أول مس��ابقة أرشف عليها بنفس��ه 
يف مرك��ز التدري��ب الفيزي��ايئ العس��كري مبقاطع��ة 
)فريب��ورغ( Freiburg ع��ام 1947 مبش��اركة ف��رق 

عسكرية بلجيكية وفرنسية وهولندية.
ومنذ ذلك الحني انطلقت رياضات الخاميس العسكري 

وهي:
1� رماي��ة البندقي��ة من مس��افة 200م )م��رة للدقة 

وأخرى للرسعة(.
2� س��باق الحواجز ملسافة 500م ويتضمن املسار 20 

حاجزاً لفرق الرجال و16 للسيدات.
3� السباحة مع الحواجز ملسافة 50 مرتاً يتخللها أربعة 

حواجز.
4� رم��ي القناب��ل اليدوية للدق��ة )16 قنبلة( وثالث 

قنابل للمسافة األبعد.
5� س��باق الضاحي��ة ملس��افة 8ك��م للرج��ال و4كم 

للسيدات.
وق��د تبن��ى االتح��اد ال��دويل للرياضات العس��كرية 
)السيزم CISM ( هذه البطولة ونظم بطوالت عاملية 

سنوية لها.
وقد ش��اركت امل��رأة ألول مرة بهذه املس��ابقات عام 
1991 يف بطولة السيزم يف أوسلو، وزادت أهمية هذه 
املس��ابقات بعد انضامم دول املنظوم��ة الرشقية إىل 

السيزم بعد انهيار االتحاد السوفييتي.
وقد توس��ع الخاميس العس��كري خالل العقد املايض، 
ووص��ل عدد الدول املش��اركة يف بطوالت��ه إىل ثالثني 
دولة، وسيطرت الصني والربازيل عىل بطوالت الرجال 
خالل هذا العقد، يف حني كانت أفضل نتائج السيدات 
للصني والدامنارك وكوريا الش��املية، ومل يعد الخاميس 
العس��كري اليوم مقترصاً عىل أبط��ال الجيوش بعدما 

تبنته عدد من املنظامت الرياضية الدولية.

اإلعداد الب��دين والقيام بالدراس��ات والبحوث العلمية 

والتي من ش��أنها االرتقاء بالكفاءة البدنية للعس��كريني 

حيث أنه يضع وبصورة مستمرة خطته لتدريب وتأهيل 

منتس��بيه وموظفيه من الضباط والرتب األخرى للقيام 

بواجباتهم حس��ب مناصبهم، وتقييم أدائهم الوظيفي، 

وال ينىس املركز دوره يف وضع سياسة التثقيف يف املجال 

الصحي الريايض، كام يعمل أيضاً عى حرص االحتياجات 

للمرافق واألجهزة واملعدات الرياضية لوحدات القوات 

املسلحة، ورفع مقرتحات اإلنشاء والرشاء والتزويد لجهة 

االختصاص املعنية بهذا األمر.

ما هي األنش��طة الرياضية التي ينظمها املركز خالل 

املوسم الريايض ؟

ينظم املركز خالل املوسم الريايض عّدة أنشطة رياضية، 

كاملنافس��ات عى كأس التفوق العام للنش��اط الداخيل 

للوحدات اإلدارية والقتالية، ودرع التفوق العام، وكأس 

التفوق العام، وكأس القوات املسلحة، وأنشطة الرياضة 

للجمي��ع، وبلغ��ت األنش��طة التى اش��تمل عليها درع 

التفوق العام للقوات املسلحة  للعام التدريبي املنرصم 

21 بطولة رياضية، وهي عى النحو التايل: أربعة ألعاب 

جامعية )كرة القدم، خامس��يات كرة القدم ، وكرة اليد، 

وكرة الطائرة (، س��بع ألعاب فردية وهي )ألعاب القوى 

،والعدو الريف��ي، وتتابع املاراثون، الس��باحة القصرية، 

والس��باحة الطويلة، والدراجات، والرج��ل الحديدي(، 

وأرب��ع رياضات عس��كرية وه��ي )التوج��ه بالبوصلة، 

الرماي��ة، والخاميس العس��كري، وش��د الحبل( وخمس 

أنشطة يف الرياضة للجميع )فوق 40 سنة ( وهي العدو 

الريفي، وخامس��يات ك��رة القدم، وك��رة الطائرة، وكرة 

الطاولة، السباحة، إضافة إىل النشاط الداخيل .

حتى يت��م تطوير الالع��ب بدنياً ونفس��ياً البد من 

وجود مدرب��ني أكفاء، كيف تتم عملي��ة اختي����ار 

هؤالء املدربني ؟

يزخ��ر املركز بالعديد م��ن املدربني املواطن��ني األكفاء، 

الذي��ن ت��م صقله��م وتأهيله��م يف املرك��ز م��ن خالل 

اخضاعهم لدورات تأسيسية يف الرتبية البدنية، ودورات 

تخصصي��ة متقدمة، كام يوجد يف املرك��ز- ولله الحمد-  

مدربني حاصلني عى ش��هادات ورخص دولية يف مجال 

تخصصهم، ويق��وم مدربو املركز أيض��اً بتدريب الفرق 

الوطنية، وبالتايل فال توجد لدينا أيَة صعوبة عند اختيار 

املدربني .

يف ظ��ل تع��دد األنش��طة واملس��ابقات واأللع��اب 

الرياضية، هل تغطي املالعب واملنش��أت الرياضية 

هذا الكم من املسابقات عىل طول املوسم الريايض؟
عى مستوى مركز الرتبية الرياضية وعى مستوى وحدات 

القوات املسلحة، تتوفر جميع املالعب والحقول وامليادين 

لتنفيذ التدريبات واملس��ابقات الرياضي��ة، حيث تغطي 

تلك املنشآت 16 لعبة من األلعاب الرياضية عى مستوى 

القوات املسلحة، وتغطي العام التدريبي كامالً، فالقيادة 

العامة للقوات املسلحة ال تألو جهداً يف توفري كل ما يلزم 

هذه املنش��آت الرياضية من مع��دات لالرتقاء بالرياضة 

العسكرية للمنافسة عى البطوالت املحلية والقارية.

ما أهم اإلنجازات التي حققتها الرياضة العس��كرية 

عىل الصعيد العريب والدويل والعاملي ؟

قائد املركز العقيد الركن سعيد أحمد الفاليس

يزخر املركز بالعديد 
من املدربني 

املواطنني الذين 
مت تأهيلهم من 

خالل دورات يف 
الرتبية البدنية
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حقق املركز عى الصعيد العريب 7 ميداليات يف البطولة 

العربية يف سوريا يف مختلف األلعاب وهي ) القفز الحر 

باملظالت، ألعاب القوى ، املالكمة، والخاميس العسكري( 

كام أحرز فريق التوجه بالبوصلة املركز األول يف البطولة 

العربية التي أقيمت عى أرض الدولة، وعى املس��توى 

ال��دويل والعاملي فهن��اك نجد فريق القوات املس��لحة 

للقف��ز الح��ر باملظ��الت دامئ��اً متواجداً ع��ى منصات 

التتويج، والخاميس العس��كري، وتسلق الجبال والجبال 

الثلجي��ة  وألعاب الق��وى، وهناك إن ش��اء الله ألعاب 

وفرق س��وف ترس��م لها موقعاً عى منصات التتويج يف 

الرياضة العس��كرية بفضل االهتامم الذي يوليه سيدي 

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

الدول��ة القائد األعى للقوات املس��لحة - حفظه الله -  

ورعاية ودعم الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد 

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

املس��لحة، ومبتابع��ة من س��يدي رئي��س أركان القوات 

املس��لحة، نجحت الرياضة العسكرية باستعادة بريقها 

بفضل النتائج التي حققتها املنتخبات العس��كرية عى 

كافة املستويات العربية واآلسيوية والدولية والعاملية يف 

مختلف األلعاب سواء الجامعية أو الفردية .

بالنظر إىل ما حققته قواتنا املس��لحة بحصولها عىل 

العديد من البطوالت يف مختلف األلعاب واألنشطة 

الرياضية عىل الصعيد املحيل والعريب والعاملي، هل 

نالت تلك البطوالت حقها اإلعالمي ؟

لإلعالم دور كبري يف تحفيز الرياضيني يف جميع األلعاب، 

الجامعي��ة منها والفردية، وكذلك يف رفع الروح املعنوية 

لالعبني، وأن��ا أرى أن الالعب إذا برز ونال حقه إعالمياً، 

وتحدثت عنه الصحافة املقروءة واملرئية، فس��وف يربز 

نوع��اً من التحدي، ألن اإلعالم هنا س��وف يقوم  بخلق 

نوعاً من روح املنافس��ة ب��ني الالعبني، ونحن بحاجة إىل 

دماء جديدة يف بعض األلعاب من خالل الظهور إعالمياً، 

إلعطاء الحافز لالعبني اآلخرين للظهور إعالمياً من خالل 

تحقيق االنجازات الرياضية.

ه��ل ميك��ن أن تحدثن��ا ع��ن املش��اركات املحلي��ة 

والخارجية املقبلة ؟وما هي استعدادتكم لها؟

لي��س لدينا مش��اركات محلي��ة حالياً، ولكن بالنس��بة 

للمشاركات الخارجية فقد بدأت بعض الفرق االستعداد 

له��ا مبك��راً ، فقد ش��ارك فري��ق البوصلة مبعس��كر يف 

جمهورية التش��يك، وانتقل بعدها ليش��ارك  يف بطولة 

العامل بالدامنارك، وقد حقق نتيجة إيجابية وسط الفرق 

الت��ي متتلك الخربة الطويلة يف ه��ذه اللعبة، وأما فريق 

الخاميس العسكري فس��وف يشارك يف بطولة أوروبا يف 

النمسا يف يوليو وذلك أستعداداً لبطولة العامل للخاميس 

العس��كري بفنلندا يف أغس��طس2012، كذلك يس��تعد 

فريق القوات املس��لحة للقفز الح��ر باملظالت لبطولة 

  بطولة العامل العسكرية باملبارزة يف سالح الشيش

  بطولة العامل العسكرية للسباحة يف الربازيل

يعمل املركز على 
مسايرة التقدم 

العلمي يف جمال 
اإلعداد البدين والقيام 

بالدراسات والبحوث 
العلمية
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العامل يف هذه الرياضة، وأمتنى لجميع الفرق التوفيق يف 

إحراز نتائج مرشفة يف كل االستحقاقات املقبلة .

نالحظ يف السنوات املاضية ارتفاعاً يف نسبة التوطني 

للمدربني والفنيني من منتس��بي القوات املس��لحة، 

كيف تتم عملية تهيئتهم ؟

تت��م عملي��ة تهيئته��م م��ن خ��الل إقام��ة الكثري من 

الدورات التأهيلية لهؤالء املدربني، والدورات املتقدمة 

واملتخصص��ة، كام يتم إيفاد املتميزين منهم إىل دورات 

خارجية إلكتساب املزيد من الخربة والدراية. 

ما هو الدعم الذي تقدمه القوات املسلحة لالتحاد 

العريب للرياضة العسكرية ؟

قدمت قواتنا املس��لحة الكثري من الدعم منذ تأس��يس 

االتحاد العريب، فاس��تضافت بعض األنش��طة الرياضية 

إىل   باإلضاف��ة  التخصصي��ة،  وال��دورات  والن��دوات 

ينظم املركز خالل 
موسمه الرياضي 

عّدة أنشطة 
كاملنافسات على 

كأس التفوق العام 
للنشاط الداخلي 
للوحدات اإلدارية 

والقتالية

  أثناء القفز الحر باملظالت إلحدى الفرق العسكرية

  قائد املركز أثناء تكرميه ألحد الفائزين

اجتامعات اللجنة العمومية واملكتب التنفيذي لالتحاد 

العريب للرياضة العسكرية.

اكتس��بت دولة االمارات موقع��اً جديداً يف الرياضة 

العس��كرية بف��وز النقيب مس��لم أحم��د درويش 

البلويش مبنصب رئيس اللجنة الفنية لالتحاد العريب 

للرياض��ة العس��كرية، ماذا تقول عن ه��ذا االنجاز 

للرياضة العسكرية لقواتنا املسلحة، وما هو القادم 

بالنس��بة للمناص���ب س��واًء يف االتح��اد العريب أو 

العاملي ؟

دولة االمارات بش��كل عام، والقوات املس��لحة بشكل 

خ��اص، تتمتع مبكان��ة مرموقة ومتميزة عى مس��توى 

الع��امل، وليس غريباً عليها فوز أحد أبنائها وهو مس��لم 

أحمد بهذا املنصب، فهو حكم دويل س��ابق، ويعد من 

الكف��اءات الوطنية التي تزخر بها الدولة، كام يتم أيضاً 

االس��تعانة بخربة العضو يف لجن��ة التحكيم للقفز الحر 

باملظالت، املدرب محمد يوس��ف الح��امدي كحكم يف 

البطوالت العاملي��ة والقارية يف مس��ابقات القفز الحر 

باملظالت، كام أن الس��يد عبدالل��ه محمد الحامدي هو 

عض��و يف لجنة تحكي��م الخاميس العس��كري يف اتحاد 

السيزم العس��كري، وقواتنا املسلحة بش��كل عام دامئاً 

ما تقوم بتأهي��ل وتدريب منتس��بيها التدريب الالئق 

واملناس��ب لجميع التخصص��ات واملناص��ب التي يتم 

ترشيحهم لها، س��واًء عى مستوى االتحاد العسكري أو 

الدويل او العاملي .

بصفت��ك عضو يف املكتب التنفي��ذي لالتحاد العريب 

للرياضة العس��كرية، هل لديكم أفكار مس��تقبلية 

لتفعيل دور االتحاد العريب ؟

نعمل دامئاً عى إقامة العديد من األنشطة واملسابقات 

الرياضي��ة ع��ى مس��توى الوط��ن الع��ريب، وباألخص 

املس��ابقات العسكرية )الخاميس العس��كري – التوجه 

بالبوصلة- الرماية- املظالت( وكام نس��عى دامئاً إليجاد 

طرق وسبل تعاون مشرتكة بني االتحاد العريب واالتحاد 

الدويل للرياضة العسكرية )السيزم ( يف كل ما من شأنه 

رفع مستوى أداء الرياضة العسكرية.

ما هي  استعدادتكم للموسم الريايض 2013/2012؟

قب��ل بداية كل ع��ام يضع قس��م األنش��طة الرياضية 

برنامجاً زمنياً لكافة األنشطة املقررة، يحدد عى ضوئها 

األلعاب الرياضية واملس��ابقات التي سوف يقوم املركز 

بتنظيمها خالل املوس��م الريايض، وقد تم بالفعل وضع 

برنامج زمني لتلك األنشطة.

كلمة أخ��رة تحب أن توجهونها عرب صفحات مجلة 

"درع الوطن" ؟

متنيايت ملجلة "درع الوطن" مبزيد من التقدم والعطاء•

34

مشاركات خارجية

|  العدد 487  | أغسطس 2012  |



اإلمــــارات.. 
وفلـسفـة التعـاون العـسكـري

أع��رف أن قوات اإلمارات منذ مش��اركتها يف حرب تحرير الكويت ع��ام 1991 وكذلك قوات "األمل" يف 

الصوم��ال، إىل أن واصلت اليوم محاربة اإلرهاب والتطرف يف أفغانس��تان، أن هناك رؤية مختلفة لدى 

القيادة السياسية يف اإلمارات للهدف من هذه املشاركات تتجاوز كثراً التفسرات األولية للمراقبني.

ال يستطيع أحد أن ينكر أو يتجاهل سجل اإلمارات يف مجال املساعدات اإلنسانية واألعامل الخرية، 

فقد وضعت الدولة بصمة خاصة بها يف هذا املجال، بل تجاوزت تلك املهام واألعامل إىل أن وصلت اليوم 

إىل القي��ام بأعامل إعادة بناء بنية تحتية كاملة لل��دول يف األماكن التي تكلَّف بها، يحدث ذلك اآلن يف 

باكستان "جرس الشيخ خليفة" وشارع السالم يف أفغانستان، بل أحياناً يقوم أفراد من القوات اإلماراتية 

بأدوار اجتامعية وسياسية وعقد مجالس صلح بني املتخاصمني، وقد نجحوا يف تحقيق ذلك يف أفغانستان 

وحدث قبلها يف كوسوفا.

كل ه��ذا ال مينع أن يكون لدولة اإلمارات رؤية أخرى عن طبيعة املش��اركات ضمن القوات الدولية؛ 

فبجانب حجم االس��تفادة امليدانية باعتبارها الجان��ب التطبيقي لبعض الدروس النظرية فإن االحتكاك 

ضمن القوات التي تس��بقنا يف الجانب العس��كري يفيد الجندي اإلمارايت، كلٌّ حسب موقعه يف الحصول 

عىل الخربة املطلوبة. 

التطبيقات امليدانية أيّاً كان مستواها فإن مردودها أكرب من الدروس النظرية، وتزيد االستفادة عندما 

تتعامل مع قوات لها خربتها يف املجال القتايل والتكتييك، بل إن الحديث عن تجمع عسكري بحجم حلف 

ش��امل األطلي "الناتو" وعقيدته العس��كرية التي تتعدى ستني عاماً هو مكسب ألي قوة "صاعدة" أو 

ناش��ئة بجحم القوات اإلماراتية، مثل هذا الرأي موجود ل��دى العديد من القادة اإلماراتيني من منطلق 

أن اإلبقاء عىل تواصل دائم مع املدارس العسكرية واالحتكاك بها من خالل التمرينات املشرتكة أو حتى 

الدخول معها يف تحالفات تعاونية من ش��أنه أن يكس��ب الجندي اإلمارايت مهارات ميكن االستفادة منها 

إذا دعت الحاجة إليها.

التوجه العاملي اليوم هو االحتكاك والتدريب املشرتك بهدف زيادة الخربات ودعم الفاعلية القتالية، 

فالع��دو بات مش��رتكاً، وهو اإلرهاب والتط��رف، وبالتايل فإن التعاون مطل��وب ويبقى تطبيق التكتيك 

الذي يس��تخدمه الجندي أو جيش معني هو العنرص الذي يرجح كفة عىل أخرى، وما أعرفه عن القوات 

اإلماراتي��ة أنها تقريباً هي األكرث انفتاحاً اليوم عىل جيوش العامل؛ هناك عالقات عس��كرية مع الواليات 

املتحدة األمريكية، وكذلك مع القوات الربيطانية، والقوات الفرنس��ية، وكذلك جنوب أفريقيا وروس��يا. 

كل هذه املدارس العس��كرية تحاول القوات اإلماراتية االس��تفادة منها، بل إن اإلمارات تنظم فعاليات 

عسكرية كل سنتني بهدف إثراء معرفة الجندي اإلمارايت مبا وصلت إليه دول العامل يف تكنولوجيا التصنيع 

العسكري.

جزء من الفلسفة العسكرية يف اإلمارات االستفادة من كل تجارب اآلخرين؛ ألن العنرص املوضوعي يف 

هذا الجانب هو تركيز الجهود الستفادة العنرص العسكري اإلمارايت ليكون عىل اطالع وتواصل دائم مع 

ما هو جديد عسكرياً، هذه رؤية لطبيعة تواجد القوات اإلماراتية ضمن التحالفات العسكرية الدولية؛ 

أعتقد أنها رؤية تستحق االنتباه لها واإلشادة بها.

من هذه الخلفية س��يكون بإمكاننا معرفة سبب تواجد دولة اإلمارات ممثلة يف سمو الشيخ عبدالله 

ب��ن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، يف قمة واش��نطن لحل��ف الناتو عندما كانت تراجع اس��رتاتيجيتها 

العس��كرية يف أفغانستان، وكام هو معروف فاإلمارات واحدة من القوات املوجودة يف أفغانستان لبذل 

جهود إنسانية، تحت اسم "مهمة رياح الخر"•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة
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معارض ومؤتمرات

معرض فرنربا للطريان األكرب حجمًا واألفضل أداء
توقـيـع طلـبـات شــراء وعـقــود بقيـمـة 72 ملـيــار دوالر

افتتح رئي��س الوزراء الربيطاين ديفي��د كامريون معرض 

فرنربا الدويل الثامن واألربعني رسمياً، وأثنى عىل النجاح 

الس��احق الذي حققته صناع��ة الطائ��رات الربيطانية، 

مؤك��داً ع��ىل أهمي��ة املعرض الكب��رية بالنس��بة للنمو 

االقتصادي وتوفري فرص العمل.

وق��د نجح املعرض يف ج��ذب عدد كبري م��ن الرشكات 

العاملية، عالوة عىل 83 وفداً تجارياً وعس��كرياً ميثلون أكرث 

من 46 دولة، وبعد أس��بوع حاف��ل بالعمل تم اإلعالن عن 

تلق��ي طلبات رشاء طائرات ومعدات عس��كرية بقيمة 72 

ملي��ار دوالر، ومتث��ل تلك األرقام زي��ادة قدرها 53 % عن 

أرقام نس��خة املعرض يف عام 2010، وهي قريبة من أرقام 

نسخة عام 2008 عندما قفزت نسبة املبيعات إىل 88 مليار 

دوالر.

الزوار والوفود
أكد مس��ؤولو الرشكة املنظمة للمع��رض – رشكة فرنربا 

العاملية املحدودة- أن املعرض الذي استمر ملدة خمسة 

أي��ام نجح يف اس��تقطاب أكرث م��ن 107000 زائر وأكرث 

من 1500 رشكة عارضة من كافة املستويات، وقد حرض 

املع��رض أكرث من 70 وفداً عس��كرياً ميثل��ون 46 دولة، 

عالوة عىل 13 وفداً ميثلون الجهات املدنية.

أبرز اللقطات
شارك يف املعرض أكرث من 140 طائرة يف العروض الثابتة 

واملتحركة بأرض معارض مطار فرنربا يف هامبش��ري، منها 

طائ��رة Boeing 787 Dreamliner التي طارت خالل 

 Airbus A380 األيام الثالثة األوىل من املعرض، وطائرة

التي غطت أيام املعرض السبعة بالكامل.

وقد ش��ملت أبرز لقطات العروض الجوية مش��اركة 

الطائ��رة Bell Boeing V22 Osprey والطائرة املقاتلة 

Saab Gripen Fighter وطائ��رة التدري��ب الكوري��ة 

النفاث��ة T-50، وق��د أدت ف��رق االس��تعراض الج��وي 

 Red Arrows, the Breitling Jet Team and the

Blades Aerobatic Display Team عروض��اً رائع��ة 

بالغة الدقة، كام جرت عروض ش��يقة أخرى من جانب 

 Avro و   Battle of Britain Memorial Flight

 AAC Apache واملروحية Yak 130 وطائرات Vulcan

وطائرات الركاب النفاثة العمالقة.

أما عىل األرض فقد س��نحت لل��زوار والوفود فرصة 

التعرف ع��ن قرب عىل مس��تقبل الس��فر التجاري إىل 

الفضاء، حيث اس��تضاف املعرض ألول مرة نس��خة من 

مركب��ة الفضاء األوروبي��ة Space Ship Two من إنتاج 

رشكة Virgin Galactic ، كام ش��ارك يف املعرض منوذج 

 Bridget يحمل اس��م Mars Rover من مركبة الفضاء

يف صالة العرض رقم 3 حيث س��نحت الفرصة للس��ادة 

ال��زوار والوفود ملش��اهدة رائد فضاء حقيقي، وش��ارك 

أيضاً أكرث من 50 طائرة بعروض ثابتة خالل عطلة نهاية 

األسبوع، عالوة عىل تقديم عروض ومناذج من السيارات 

وأجهزة التش��بيه )املحاكاة( الخاص��ة بالطريان وعروض 

رياضية لتلبية كافة األذواق.

Boeing 787 Dreamliner الطائرة

 Qatar Airways كش��فت الخطوط الجوية القطري��ة

 Boeing 787 Dreamliner النقاب رسمياً عن الطائرة

يف مع��رض فرانربا ال��دويل للطريان وه��ي تحمل ألوان 

الخط��وط الجوية القطرية، وكان��ت بالفعل أحد املعامل 

البارزة بالنس��بة لقاعدة عمالء الرشكة يف منطقة الرشق 

األوس��ط، ومن املقرر تس��ليم خمس طائرات من هذا 

الطراز خالل العام الحايل، وقد حلقت الطائرة إىل عنان 

السامء ثالث مرات خالل أيام املعرض، وشاركت بتقديم 

عروض جوية لتعلن بذلك مشاركة الطائرة يف أول عرض 

جوي لها عىل اإلطالق.

رشكة بوينج

 Intelligent طرحت رشكة بوينج نظام االستشعار الذيك

Sensor وه��و عب��ارة ع��ن آل��ة تصوير جدي��دة تزود 

عمالءه��ا الدفاعي��ني واألمني��ني بآلة متكامل��ة لتجهيز 

أرشط��ة الفيديو، وقد قدمت الرشكة عروضاً عملية حية 

إلنتاجها من "نظام االستش��عار ال��ذيك"، وهو عبارة عن 

كام��ريا تصوير تعمل باألش��عة تحت الحم��راء واملوجة 

املتوسطة التي تتيح ملس��تخدميها إمكانية عمل تحليل 

فوري للمعلومات داخل الكامريا نفسها، ما يعني انتفاء 

إعداد: جي. سرات



 جنح املعرض يف 
جذب عدد كبري من 
الشركات العاملية 
والوفود التجارية 

والعسكرية

طلبات شراء طائرات 
ومعدات عسكرية 

بقيمة 72 مليار 
دوالر بزيادة قدرها 

% 53

شاركت أكرث من 140 
طائرة يف العروض 
الثابتة واملتحركة 
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شهد معرض فرنربا إقباالً كبرياً 

Boeing 787 طائرة

الحاج��ة إىل آالت تصوير وتجهيز خارجية كبرية الحجم، 

األمر الذي يقلل وقت التحميل.

 Airbus, وأقس��ام   EADS عرض��ت رشك��ة  وق��د 

التابع��ة   Astrium, Cassidian, and Eurocopter

لها مجموعة كبرية من ابتكارات الطريان مثل الطائرات 

التجاري��ة والعس��كرية واألق��امر الصناعي��ة وأنظم��ة 

 ،Cassidian االتص��االت اآلمنة، وقد اس��تعرضت رشكة

الرشك��ة التابعة ل� EADS واملعنية بالش��ؤون الدفاعية 

واألمني��ة، إمكانياتها وقدراتها يف املجاالت املختلفة مثل 

أمن الح��دود ومراقبته��ا وأمن الش��بكات واملعلومات 

اإللكرتونية وخدمات التدريب، خاصة يف مجال األنظمة 

الجوي��ة، ويف مج��ال العرض ط��رح النظام املس��مى ب� 

TouchLab س��يناريوهاً ألمن الح��دود باألبعاد الثالثة 

 Cassidian بغرض توضيح الدور ال��ذي تقوم به رشكة

كرشكة رائدة يف مجال دمج األنظمة.

Russian Helicopters رشكة

عرضت رشكة Russian Helicopters أحدث إضافاتها 

 Mi-171A2 و Ka-62 م�ث�ل الط�ائ��رات امل�روح�ي���ة

و Ansat، وقدمت وصفاً محدثاً حول توس��يع شبكات 

الدع��م الخاصة بخدمات ما بع��د البيع، وتعترب الطائرة 

املروحي��ة Mi-171A2 أح��دث تعدي��ل يت��م إدخاله 

عىل سلس��لة Mi-8/17 التي تعترب م��ن أكرث الطائرات 

املروحي��ة تفضي��الً يف الع��امل، وتضم الطائ��رة الخفيفة 

Ansat مقصورة هي األكرب يف هذه الفئة، وهي مصممة 

لتحقيق أقىص مرونة عند اس��تخدامها لنقل الش��حنات 

والركاب وتنفيذ مهام البحث واإلنقاذ وعمليات اإلنقاذ 

الطارئة، كام ش��هد معرض فرن��ربا الدويل للطريان عرض 

الطائ��رة املروحية الجدي��دة Mi-38 املتعددة األغراض 

والتعديالت الخاصة بالبح��ث واإلنقاذ التي تم إدخالها 

.Ka-32A11BC عىل الطائرة

Bombardier رشكة

عرضت رشكة Bombardier يف منطقة عرض الطائرات 

الثابت��ة خم��س طائ��رات م��ن إنتاجها م��ن الطائرات 

 Global التجارية وطائرات الركاب مثل الطائرة النفاثة

6000 الطويل��ة امل��دى )التي تش��مل مقص��ورة ركاب 

جديدة(، والطائرة النفاثة Challenger 300 املتوسطة 

الحج��م، والطائ��رة Learjet 45 XR، وطائ��رة الركاب 

Q400 NextGen ذات املح��ركات التوربينية، والطائرة 

CRJ900 NextGen، أما يف منطقة العرض الثابتة فقد 

اطلع الس��ادة الضي��وف عىل أحدث جيل من وس��ائل 

الس��فر الج��وي من خالل قب��ة الطائ��رة CSeries من 

إنتاج رشكة Bombardier، وه��ي الطائرة التي يعتمد 

تصميمها عىل األلياف ألول مرة يف أوروبا.

SELEX Galileo رشكة

ت��م نقل جهاز الرادارRaven ES-05 AESA  من إنتاج 

رشكة SELEX Galileo إىل معرض فرنربا الدويل للطريان 

عن طريق الطائ��رة Gripen NG بالتعاون الوثيق مع 

رشك��ة Saab، وه��ي تعترب معل��امً بارزاً يف ع��امل برامج 

معرض فرنربا 2014

شهد معرض فرانربا الدويل للطريان 2012 إقباالً كبرياً 
من جان��ب صانعي الق��رار بعد قي��ام رئيس وزراء 
بريطاني��ا بافتت��اح املعرض حيث ألقى س��تة وزراء 
كلامت رئيسية، كام شهد املعرض حضور كبار الوزراء 
س��واء من داخل بريطاني��ا أو خارجها، وإلضافة ثقل 
جدي��د لنجاح املع��رض قامت 20 % م��ن الرشكات 
العارضة بعمل حجز مس��بق للمش��اركة يف نس��خة 

املعرض عام 2014.
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Agusta طائرات رشكة 

ال��رادارات والطائرات، ومتثل ذروة التطوير الذي نفذته 

كل م��ن رشكت��ي Galileo and Saab  وق��د تم عرض 

جه��از الرادار عىل الطائرة يف معرض فرنربا، وس��يواصل 

–عن��د عودته إىل Linkoping- اختبارات الدمج متهيداً 

لبدء اختبارات الطريان.

Elettronica رشكة

ع��رض جن��اح رشك��ة Elettronica يف مع��رض فرانربا 

ال��دويل للط��ريان 2012 مجموعة من املنتج��ات التي 

تعكس مزايا اس��تخدام أح��دث أس��اليب التكنولوجيا 

التي طورتها رشكة Elettronica وطبقتها عىل منتجاتها 

مث��ل Virgilius التي متثل انقالباً جدي��داً يف التصميم 

التقلي��دي ألنظمة ESM – ECM التي اس��تفادت من 

أحدث أس��اليب التكنولوجيا، مع الرتكيز عىل أس��لوب 

 digital signal processing تجهيز اإلش��ارات الرقمية

technique ووفرة مكوناتها يف األس��واق لتقديم منتج 

عىل أعىل مس��توى من التكنولوجي��ا املتقدمة، ويعمل 

هذا األس��لوب عىل رصد وتصني��ف وتحديد ومواجهة 

ع��دد كب��ري م��ن التهدي��دات املختلفة مث��ل املدفعية 

Anti- املضادة للطائ��رات والتي تتحكم فيها الرادارات

ج��و  أرض-  وصواري��خ   Aircraft Artillery :AAA

Surface-to-Air missiles :SAM وصواريخ جو- جو 

Air-to-Air missiles :AAM وأجه��زة رادار اإلن��ذار 

املبك��ر ورادارات البحث الحديث��ة املتعددة الوظائف، 

 ELT/572 DIRCM and ومن بني املعروضات األخرى

.ELT/800

Eurocopter رشكة

جاءت مش��اركة رشك��ة Eurocopter يف املعرض لتربز 

ق��درات الرشك��ة املتزاي��دة يف مج��ال الطائ��رات ذات 

املحركات الدوارة، وقد انضم��ت الطائرة EC175 التي 

عرضت يف منطق��ة العرض الثابت��ة إىل عروض الطريان 

اليومي��ة خالل املعرض ال��ذي امتد عىل مدار أس��بوع 

كامل، والطائرة مصممة للعم��ل بكفاءة فائقة، وتعترب 

هذه الطائرة منوذجاً يحتذى يف وضع املعايري القياس��ية 

للطائرات املروحية املتوس��طة العاملة يف حقول النفط 

والغ��از البحرية وعمليات البحث واإلنق��اذ ونقل كبار 

الشخصيات ورؤس��اء الرشكات، عالوة عىل مهام أخرى، 

ومن املقرر أن تبدأ عملية تسليم الطائرة بعد الحصول 

عىل الرتخيص الالزم املقرر الحصول عليه يف نهاية العام 

الحايل.

Saab رشكة

كش��فت رشكة Saab النقاب عن طائ��رة األمن البحري 

Saab 340 الجدي��دة، وهي طائرة ق��ادرة عىل مراقبة 

مس��احات شاس��عة بطريقة فعالة، وتعترب أداة رئيسية 

 MSA 340 يف زي��ادة الوعي البحري، وتتمي��ز الطائرة

بقدرته��ا ع��ىل تغطية وتأم��ني املي��اه اإلقليمية بفضل 

استجابتها العالية يف مجال التعامل مع تهديدات األمن 

البح��ري الجدي��دة، وتتمتع الطائرة مبمي��زات عديدة، 

وتلق��ى ترحيب��اً كبرياً م��ن جانب العم��الء بفضل قلة 

تكاليفه��ا إذا ما قورن��ت بنظرياتها، ك��ام تتميز الطائرة 

بقدرتها عىل القيام برح��الت طويلة انطالقاً من مدارج 

جوية قص��رية، ويأيت نظام إدارة امله��ام املجوقل املزود 

بوصالت البيانات، وأنظمة االستشعار البرصية وأنظمة 

SATCOM وجه��از الرادار ليضاعفوا مميزات الطائرة، 

وتعت��رب الطائرة MSA 340 من إنتاج رشكة Saab جزءاً 

من عائلة املراقبة املحمولة جواً.

MBDA رشكة

 ،SPEAR النقاب عن الرشاش MBDA كش��فت رشكة

وهو عبارة عن س��الح هجومي أريض جديد عايل الدقة 

للطائرات القتالية الرسيعة، ويعترب هذا الرش��اش الحل 

ال��ذي طرحته رشكة MBDA لتلبية حاجة وزارة الدفاع 

الربيطانية إىل سالح قاذف مركزي قادر عىل إصابة عدة 

أهداف متعددة وتقليل الخسائر الثانوية، وهو السالح 

 F-35 Joint Strike املنتظر تركيبه عىل أسطول طائرات

Fighter

Textron Systems رشكة

ش��اركت رشك��ة Textron Systems ش��قيقتها رشك��ة 

يف   Textron Inc business unit Bell Helicopter

الجناح رق��م L2 حيث عرضت نظام الطائرات الصغرية 

 AAI Unmanned Aircraft Systems’ غ��ري املأهولة

 Aerosonde® Small Unmanned Aircraft

System :SUAS التي وقع اختي��ار البحرية األمريكية 

وقي��ادة العملي��ات الخاص��ة عليه��ا لتنفي��ذ عمليات 

 intelligence, جمع املعلومات واملراقبة واالس��تطالع

 surveillance and reconnaissance )ISR(

operations وتحت��وي أح��دث نس��خة م��ن الطائرة 

Aerosonde SUAS عىل محرك يعمل بالوقود الثقيل 

لض��امن أع��ىل أداء والط��ريان املتواصل ل� 16 س��اعة 

متواصلة، وتنفذ الطائرة مهام جمع املعلومات واملراقبة 

واالستطالع عن طريق األنظمة اإللكرتوبرصية والعاملة 

باألش��عة تحت الحمراء، وتتميز بقدرتها عىل استيعاب 

حمول��ة كبرية من حيث الحج��م والوزن والقوة، عالوة 

ع��ىل إمكانية وجود مس��احة إضافي��ة لتحقيق أقىص 

 Shadow® M2 مرون��ة ممكنة، ك��ام عرضت الرشك��ة

وهي أح��دث جيل من أنظمة الطائ��رات غري املأهولة 

AAI Unmanned Aircraft Systems وه��ي عبارة 

ع��ن أنظمة تكتيكية نجحت يف قطع أكرث من 725000 

ساعة طريان كان أغلبها لتقديم الدعم الالزم للعمليات 

القتالية يف العراق وأفغانستان.

Boing 

أعلن��ت رشكة بوينج عن طلبي��ات وعروض لرشاء 396 

طائ��رة بقيمة تزي��د عىل 37 ملي��ار دوالر، كام أعلنت 

 Boeing عن طلبها رشاء 20 طائرة Boeing ALAFCO

MAX 737 بقيمة 1.9 مليار دوالر طبقاً لقامئة األسعار 

الحالية، كام أعلنت رشكة United Airlines عن طلب 

تاريخ��ي لرشاء 150 طائرة من ط��راز بوينج 737، منها 

100 طائ��رة من طراز MAX 9 و 50 طائرة من أحدث 

جنح املعرض يف 
استقطاب أكرث من 
107,000 زائر وأكرث 

من 1500 شركة 
عارضة 
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جيل من طراز 900ER، وتبلغ قيمة الصفقة 14.7 مليار 

دوالر طبقاً لقامئة األسعار الحالية.

Airbus 

حصلت رشكة إيرباص خالل معرض فرنربا الدويل للطريان 

2012 عىل طلب��ات لرشاء 62 طائرة، وقد أطلقت الرشكة 

إنتاجه��ا الجديد من طائ��رات A320، وتعمل حالياً عىل 

زيادة وزن الطائرة م��ن طراز A330-300 MTOW من 

235 إىل 240 طن��اً مع حلول منتصف عام 2015 من أجل 

زي��ادة م��دى الطائرة م��ن 5550 إىل 5950 مي��اًل بحرياً، 

كام تعمل الرشكة عىل تحس��ني انسيابية األجنحة، وتقوم 

 Trent رشكة رولزرويس بتحس��ينات مامثلة عىل الطائرة

700 وقد رصح مس��ؤولو الرشكة بأنهم سيقومون بزيادة 

 UTAIR وقد طلبت رشكة  MTOWs for -200/-200F

الروسية رشاء 20 طائرة من طراز pax A321-220، وهو 

أول طلب رشاء مبارش يتم تقدمية لرشكة إيرباص.

Bombardier Aerospace 

قامت رشك��ة Bombardier Aerospace ببيع طائرات 

Q400 NextGen, CRJ, and CSeries بقيم��ة 3.27 

مليار دوالر.

 Lockheed Martin 

حصلت رشكة Lockheed Martin عىل عقد من سالح 

الجو املليك العامين RAFO لتزويد أسطوله من طائرات 

F-16 بأنظم��ة اس��تهداف متقدم��ة إضافي��ة من نوع 

Sniper وتبلغ قيمة العقد 23 مليون دوالر.

Insitu 

حصل��ت رشك��ة Insitu ع��ىل عق��ود لتزوي��د القوات 

املس��لحة اليابانية والس��نغافورية مبركب��ات جوية غري 

.ScanEagle مأهولة صغرية من طراز

AgustaWestland 

أعلن��ت رشكة AgustaWestland عن طلبيات لرشاء 70 

طائرة مروحية للنقل الخفيف واملتوسط، كام أعلنت عن 

توقيع اتفاق مع رشكة تصنيع املروحيات الروسية لتطوير 

طائرة مروحية خفيفة من خالل التعاون املشرتك.

CFM International 

حققت رشكة CFM International مبيعات تربو قيمتها 

عىل مليار دوالر إلنتاج ثالثة أنواع مختلفة من املحركات.

SELEX Galileo 

حصلت رشكة SELEX Galileo، إحدى الرشكات التابعة 

لرشكة Finmeccanica األم، عىل الرتخيص الالزم للميض 

قدماً يف تنفيذ الجزء األول من العقد املوقع مع املقاول 

الرئييسThales Alenia Space France لتوريد أجهزة 

لهيئ��ة   Lightning Imager Instruments تصوي��ر 

األرصاد الجوية Meteosat وتصل قيمة العقد املتوقعة 

إىل حوايل 50 مليون يورو.

Rockwell Collins 

وق��ع اختي��ار مجموع��ة توم��اس ك��وك ع��ىل رشك��ة 

Rockwell Collins لتوري��د أنظمة استش��عار/أجهزة 

 MultiScan طريان الس��لكية تشمل نظام رصد املخاطر

GLU- وجهاز اس��تقبال Threat Detection System

إنت��اج  م��ن   925 Multi-Mode Receiver :MMR

رشك��ة SWISS إلنتاج أنظم��ة توجي��ه مزدوجة ل� 30 

CSeries م��ن إنتاج رشك��ة Iberia لالتصاالت، وأجهزة 

مراقب��ة ومالحة ل� 16 طائرة م��ن طراز A330، وأنظمة 

SATCOM SwiftBroadband ل� 17 طائرة من طراز 

 Fly "ونظ��ام "الطريان الذيك م��ع طائرة إيرباص ،A340

 A330 لطائ��رات Smart with Airbus :FSA system

الجديدة وأجهزة طريان من إنتاج رشكة لوفتهانزا لتجهيز 

 A320s, A330s and 49 طائ��رة جدي��دة م��ن ط��راز

 Air India, Hainan التي وقع اختي��ار رشكات A380

and China Southern عليها.

Superior Aviation Beijing 

نف��ذت رشك��ة Superior Aviation Beijing الصينية 

 HAWKER رشك��ة  رشاء  ع��ىل  للتف��اوض  اتفاقي��ة 

BEECHCRAFT بقيمة 1.79 مليار دوالر، وس��تقوم 

 HAWKER الرشك��ة بأع��امل الصيان��ة الالزمة ملق��ر

BEECHCRAFT يف الوالي��ات املتحدة، ولكن االتفاق 

 Hawker Beechcraft Defense ل��ن يش��مل رشك��ة

.Company :HBDC

Pratt & Whitney 

حصلت رشك��ة Pratt & Whitney عىل عقد من رشكة 

PurePower PW1100G-لتوريد مح��ركات JetBlue

JMs لتجهي��ز 40 طائرة من ط��راز A320 عىل أن يبدأ 

التس��ليم اعتباراً من عام 2018، ويش��مل العقد اتفاقاً 

لتقدي��م خدمات الصيانة ل� PureSolution عىل املدى 

الطوي��ل، ك��ام حصلت الرشك��ة عىل عق��د مدته ثالث 

س��نوات مع رشكة Shanghai Airlines لتنفيذ "برنامج 

إدارة املحركات" لتجهيز 10 طائرات من طراز 757-200 

•PW2037 تعمل مبحركات

كشفت اخلطوط 
اجلوية القطرية 

عن الطائرة 
 Boeing 787
 Dreamliner

رسميًا
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 BAE Systems حتصل على عقد توفري مركبات القتال للجيش الرنويجي

بات منتظراً بناء وتسليم مركبات القتال املدرعة يف رشكة 

BAE Systems ملصلح��ة الجي��ش الرنويج��ي بناًء عىل 

عقد تبلغ قيمته 500 مليون جنيه إسرتليني 750 مليون 

دوالر وهو العقد ال��ذي أبرمته الحكومة الرنويجية مع 

الرشكة. وتق��وم الرشكة بتأهيل وتطوي��ر 103 مركبة 

CV9030 وهي جزء من األس��طول الذي تم تسليمه 

يف منتصف التس��عينات مع بناء شاس��يهات جديدة 

ليتم تس��ليم 144 مركبة من نف��س الفئة وبتصاميم 

مختلفة بينها النموذج املزود مبعدات االستشعار التي 

تزيد من قدرات املراقبة واالستطالع.

ورَصح "بيرت جانس��ن" املدي��ر اإلداري يف منظمة 

اإلس��ناد الدفاع��ي الرنويجي��ة بقول��ه: إن الخ��رات 

الطويل��ة املتمي��زة والتي متتاز به��ا الرشكة يف مجال 

املجال املركب��ات CV90 هي الت��ي أوصلت الرامج 

لنجاحات متالحقة مع بلوغ التطويرات بالتنسيق مع 

الجهات الت��ي توفر املواد داخل الس��ويد مضيفاً أن 

هذه الرامج متثل إحدى االستثامرات الكرى للجيش 

ولتطبيق خطة  تحديث القوات.

وينتظ��ر للرامج توفري وتس��ليم 74 مركبة مش��اة 

قتالي��ة و21 مركبة اس��تطالع و15 مركبة قيادة و16 

مركب��ة هندس��ة و16 مركبة متعددة االس��تخدامات 

ومركبتن لتأهيل وتدريب السائقن. وميكن للمركبات 

متع��ددة االس��تخدامات الوفاء بتنفي��ذ العديد من 

امله��ام ملا لها من خواص عديدة بينها حمل أس��لحة 

املورتر وأداء أدوار اإلس��ناد. والعقد يعني الثقة التي 

  CV90 تضعها الق��وات يف الرشكة وعائل��ة املركبات

حس��بام رَصح به "تومي غوستافسون" رئيس الرشكة 

يف هوغلون��دز والذي أضاف بأن الرشكة تس��تمر يف 

اس��تثامر نظ��م املركب��ات CV90 Systems لتنفيذ 

تطوي��ر كل املركب��ات لتبقيه��ا جاه��زة يف الخطوط 

األمامية مع متيزها بتقنيات جديدة أكفأ وذلك لتوفري 

حامي��ة القوات بتطبي��ق األس��اليب الرقمية، ولتظل 

أفضل املركبات من فئته��ا يف العامل وتقوم الصناعات 

الرنويجية العديدة بتوفري االحتياجات ونظم البيانات 

 Kongsberg Defence املتطورة خالل التزام رشك��ة

Aerosace & بتوف��ري هذه النظم م��ع تطوير نظم 

األسلحة ونظم االستش��عار واالتصاالت واألمن. ولقد 
اختارت الدول اإلسكندنافية أيضاً املركبة حيث طلبتها 

النريوج والسويد والدمنارك وفنلندا وتم تسليم السويد 

الدفعة األوىل من املركبات CV90 عام 1993.

منحت الق��وات البحرية األمريكية رشك��ة GD عقداً 

تصل قيمته ب� 66 مليون دوالراً ليوفر قس��مها املختص 

باألعامل الحديدية خدمات التخطيط الرامجي ملدمرة 

 DDG 51 م��ن الفئة Arleigh – Burke الصواري��خ

.FFG 7 وهي Perry فئة Oliver Hazard والفرقاطة

ويش��مل هذا العقد عدة خيارات قد يتم تطبيقها 

بع��د أن تقوم الق��وات البحري��ة بتموي��ل برامجها. 

وتساند الرشكة حالياً 84 سفينًة، ويتم القوات البحرية 

بتمويل برامجه��ا، ويتم معظم العمل يف Maine ويف 

 Pearl Harbor و Everettو Mayport ويف Norfolk

وHawaii وYokasuka يف اليابان.

 Bath Iron ورَصح "جي��ف غيغ��ار" رئي��س قس��م

إن  General Dynamicsبقول��ه:  Works يف رشك��ة  

الرشك��ة ملتزم��ة متاماً بإس��ناد القوات البحري��ة بإنتاج 

الرامج عالية الج��ودة يف مختلف االتجاهات مع توفري 

الخدم��ات الحديثة، مضيفاً بأن الرشكة تعتر هذا العقد 

مبثابة اإلش��ادة به��ا وبالثق��ة التي نالتها م��ن مختلف 

الزبائن.

 General Dynamics توقع 
عقدًا بـ 66 مليون دوالر لتوفري 

خدمات التخطيط

Hagglunds CV90 املركبة

 Eurocopter تنتج مشبه طائرة عمودية متحركة

تم التصدي��ق عىل إنتاج أول مش��به لعمودية متحركة 

ال��ذي ت��م اعت��امده ألفريقي��ا وه��و ما يدع��و رشكة 

Eurocopter إلنتاجه يف "كيمبتون بارك" حيث تتواجد 

كصانع��ة رائدة يف صنع الطائرات دورات املحركات من 

الفئة املدنية والعسكرية، وقد تم تصميم نظام التشبيه 

لتدري��ب الطيارين ومهنديس الطريان الذين يش��غلون 

"س��وبر بوما" والعموديات العس��كرية املشابهة مبا يف 

ذلك الفئة Oryx العاملة مع القوات الجوية يف جنوب 

أفريقي��ا SAAF واملتواج��دة يف مرك��ز Sim للتدريب 

الجوي قرب مطار Tamboo الدويل.

وتحدث كبري الضباط التنفيذين "فابر يس كاغنات" يف 

رشكة يوروكوبرت جنوب أفريقيا بقوله: "إن الرشكة تهدف 

لتطوي��ر وتعزيز أمن الطريان ورفع درجة مهارة األطقم 

من خالل إنتاج وتش��غيل املشبهات بتوفريها قريباً من 

الزبائ��ن م��ع توفري برام��ج التدريب حس��ب حاجتهم 

واملتطلب��ات الت��ي يحددونها مع ثق��ة الرشكة يف توفري 

هذه املشتبهات. ويتم توفري املشبهات يف "جوهانسرج" 

مام يجعل حضور املتدربن لتلقي التأهيل سهالً، وتهتم 

الرشك��ة بدعم املتدربن باملس��تويات التي متكنهم من 

العمل عىل الطائرات العمودية املأهولة بطيارين.

وتركز الرشكة اهتاممها بتوفري أعىل مس��تويات الكفاءة 

لطياري وأطقم القوات الجوية يف جنوب أفريقيا حسبام 

أفاد به أيضاً العقيد "هاردوس انغلريش��ت" قائالً: بأن 

ذلك يتم من خالل دمج كل العوامل مبا يتيح للطيارين 

واملهندس��ن واألطق��م بأن ينس��وا أنهم داخ��ل طائرة 

مش��بهة، وتتداخل هذه العوام��ل املدمجة للعمل مع 

روافع هيدروليكية القوة لدفع ورفع كابينة العمودية.

 مشبه عمودية
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NGC توفـر لتايـلـنـد رادارات التحكــم يف النـيـران

 Northrop Grumman Corporation حصلت رشكة

ع��ىل عقٍد تبلغ قيمته 87.8 ملي��ون دوالر لتنفيذ عقوٍد 

خارجية مع تايلند توفرياً لرادارات التحكم يف النريان من 

الفئة املحمولة جواً APG – 68 (v) 9 مع توفريها أيضاً 

للع��راق للعمل م��ع الطائرات املقاتل��ة F – 16. وتوفر 

الرشك��ة مبقتىض العقد ع��دد 6 رادارات من هذه الفئة 

للق��وات الجوية التايلندي��ة و22 راداراً للعراق للقوات 

الجوية، وبات متوقعاً تس��ليم كل األنظمة بحلول شهر 

مارس عام 2015.

ورَصح "تيم وينرت" نائ��ب رئيس رشكة NGC قائالً: 

إن اختي��ار ال��رادارات APG – 68 (v) 9 التي تتحكم 

يف الن��ريان للعمل مع العراق وتايلن��د إمنا يؤكد قيمتها 

وموقف برام�ج�ه��ا وق�درات العم�ل م��ع املق�ات�الت 

F – 16 التي ينتظ��ر إنتاجها وصول هذه الرادارات مبا 

يطور الكرتونيات الطريان. وأض��اف بأن أداء الرادارات 

العملياتي��ة واالعتامدية العالية وقل��ة تكلفتها ورسعة 

توفريه��ا جعلت 12 دولة حول الع��امل تطلب أكرث من 

750 نظاماً.

ويؤهل الرادار APG – 68 (v) 9 املس��تخدم لشغل 

التهدي��دات جو – جو والتهديدات جو – س��طح بدقٍة 

عالي��ة وملدياٍت بعيدة وبش��كل أكر ق��درًة من رادار 

املقاتلة F – 16، وق��د ظلت رشكة NGC تطور وتنتج 

رادارات التحك��م يف الن��ريان للمقاتل��ة F – 16 مل��دٍة 

 APG ب�لغ�ت 36 ع�ام��اً وه�ذا ي�شم�ل ث�الث��ة مناذج

66 –  و APG – 68 و APG – 80 وه��ي م��ن الفئ��ة 

.AESA ًذات املسح اإللكرتوين املحمول جوا

 F – 16 Block 60 ووف��رَت الرشكة مؤخراً للطائ��رة

رادار الش��عاع SABR، ومتل��ك الرشكة إرث��اً جيداً من 

 F – 22 مج��ال رادارات التحك��م يف النريان للطائ��رات

وB – 1 واملقاتل��ة املش��رتكة الضارب��ة F – 35. وتؤهل 

رادارات العق��د املذكور أعاله الع��راق وقواتها الجوية 

لبلوغ القدرات املطلوب��ة يف دفاعها الجوي، كام تدعم 

العالقات الخارجية مع تايلند.

املزيد من املقاتالت "رافال" للقوات اجلوية الفرنسية
دَش��نت القوات الجوية الفرنسية يف قاعدة "مونت دي 

مارس��ان" الجوية BA 18 رسبها الخامس من املقاتالت 

"راف��ال" بدخولها الخدمة الفعلية املس��مى "نورماندي 

ني��امن" يف 25 يوني��و امل��ايض، خ��الل احتفاٍل رس��مي 

حرضه الفريق أول "جيان بول بالومريوس" رئيس أركان 

القوات الفرنس��ية، ويعتر الرسب نورماندي من أش��هر 

أرساب القتال الفرنسية ونال هذه الشهرة خالل اشرتاكه 

مع القوات الس��وفيتية يف الحرب العاملي��ة الثانية عىل 

 Free – French Air Force ش��كل وحدة جوية ح��رة

Regiment  الت��ي عملت مع القوة الروس��ية 303، مع 

البقاء يف الخط األمامي يف معظم فرتات الحرب.

ولقد أس��قط هذا الرسب ما ال يقل عن 273 طائرة 

أملاني��ة يف الفرتة بن عام 1942 وعام 1945 مام جعله 

أنجح رسب فرنيس ضمن قواته الجوية. وبات منتظراً 

تشغيل املقاتالت EC 2/30 هذا الصيف مع الطائرات 

رافال وعددها 10 طائرات يعمل عليها 12 طياراً و 94 

مساعداً مع بلوغ طائرات هذا الرسب من "رافال" إىل 

20 طائرة يف العام القادم.

ويعت��ر النم��وذج C/F 3 -3 األح��دث يف من��اذج 

رافال مع رشح اإلضافة F 3-3 مبا يعني العمل مبوجة 

عريضة هي wide band: L16 مع اس��تخدام الراديو 

التعب��وي MHz 15 1.2 – 960 وإط��الق القناب��ل 

الليزرية زنة 2.000 رطل.

خالل تدشني الرسب الخامس من مقاتالت رافال

 F-16 املقاتلة 
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 Textron & Land Systems توفر اإلسناد للقوات األمريكية يف أفغانستان

أعلن��ت رشك��ة TM & LS إح��دى رشكات مجموع��ة 

Textron Systems أن الق��وات األمريكية الرية قيادة 

العقود املوج��ودة يف "وارين" منحتها عقداً لالس��تمرار 

يف توفري "التدريب واإلس��ناد" يف أفغانس��تان. العقد تم 

تقدير متويل��ه األويل مببلغ 14.95 ملي��ون دوالر وتبلغ 

قيمته اإلجاملية 30.51 مليون دوالر، وكان عقد اإلسناد 

ق��د تم منحه ابتداًء من مايو ع��ام 2011 ضمن برنامج 

املركب��ات املدرع��ة املخصص لق��وة ال��رضب املتحركة 

MSFV، ويش��مل هذا الخيار متويل خدمات املركبات 

وتوفري املدربن وإدارة املهام يف س��احات العمليات مع 

العديد من أوجه الرصف األخرى لعام قادم آخر.

وتح��دث كبري نواب رئيس رشك��ة  TM & LS "توم 

واملسيل" قائالً: إن األعامل التي يتطلب تنفيذها خالل 

العقد الكثري من الجهود متثل الطيف الكامل ملا تقدمه 

الرشك��ة لزبائ��ن مركباتها، حيث تعمل الرشكة بش��كل 

مستمٍر يومي يف توفري القدرات بن الطرفن مع تطبيق 

التصميم وفح��وص وصنع املركبات املدرعة MSFV يف 

الوالي��ات املتحدة األمريكية ليتم توفريها مع الخدمات 

للقوات يف أفغانس��تان مع التدريب والصيانة واإلسناد 

حتى يتم تجهيز بنية القوات الجديدة.

ومرَت خالل 20 ش��هراً الرامج ب��ن مفهوم املركبات 

 Kandak املس��امة ANA ومرحل��ة تس��ليم الكتيب��ة

وتزويده��ا باالحتياج��ات بالكامل مع فني��ي اإلصالح 

وبرام��ج التدريب حيث س��يصبح مبق��دور املقاتلن يف 

أفغانس��تان املش��اركة بجدارة يف العمليات مستفيدين 

من املركبات املدرعة خفيف��ة الحركة املحمية واآلمنة، 

وه��ي خطوة كرى يف طريق تحقيق األهداف وتحقيق 

األمن حسبام أفاد به "توم واملسيل".

وبدأت رشكة TM & LS اإلنتاج مبعدل كامل لتنتج 

240 مركب��ة MSFV يف العام امل��ايض وبالفعل وصلت 

الدفع��ة األوىل من املركب��ات يف فراير مع تحديد خياٍر 

إلنتاج 200 مركبة أخرى يف ذلك الوقت.

شراكة بني Sukhoi وAlenia Aermacchi إلنتاج جيل جديد من النفاثات
تطور رشكة الصناعة الجوية الروس��ية Sukhoi الطائرة 

املئ��ة مقع��د  النفاث��ة Sukhoi Superjet 100 ذات 

كجي��ل جديد من الطائرات النفاث��ة اإلقليمية. ولقد تم 

عقد رشاك��ة مؤخراً بن رشكة Sukhoi صانعة الطائرات 

املدني��ة ورشك��ة Alenia Aermacchi إح��دى رشكات 

.Finmeccanica مجموعة

وكَون��ت الرشكتان بذلك الفريق SJI الدويل وحصلت 

فيه رشكة Alenia Aermacchi عىل نصيب 51 % بينام 

حصل��ت Sokhoi عىل 49 % ويتواج��د يف مقر الرشكة 

الرشاك��ة الجدي��دة يف ايطاليا حيث يتم كل التس��ويق 

وأنشطة التس��ليم داخل األس��واق الغربية، مع تطبيق 

التدريب والتأهيل هناك أيضاً. وكانت رشكة Alenia قد 

حصلت عىل الخرة من برامجها ATR إلس��ناد املبيعات 

الدولية للرامج الجديدة SSJ 100. وتم إنتاج أوىل هذه 

الطائرات الجديدة منذ 26 س��بتمر عام 2007 ونَفذت 

الطريان التجريبي الناجح م��ن 19 مايو عام 2008. ويف 

فراير ع��ام 2011 حصلت الطائرة عىل اإلجازة وحلقت 

أربعة مناذج منها مع طائرت��ن أخرتن نجحتا يف اختبار 

تحمل العمل وعدم اإلنهاك. وحصلت الطائرة أيضاً عىل 

اإلجازة األوروبية من EASA من 3 فراير 2012.

SSJ100 الطائرة

 MSFV املركبة املدرعة
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SURROGATE UAV تنفذ فحوص الطريان
نَف��ذت طائ��رة رشك��ة BAE Systems املعروفة بأنها 

منوذج الفح��ص الطائ��ر The Flying Test Bed وهو 

 Uninhabited Air Vehicle النموذج غ��ري املأه��ول

العديد من الفح��وص تحضرياً لتجربة الطريان العمليايت 

األوىل، وينتظر اس��تخدام لوائح نظم ومعدات الطريان 

تحت ظروف ضب��ط الحركة الجوي��ة، ويتم خالل هذا 

التحض��ري املنتظر إكامله خالل الش��هر الح��ايل أن يتم 

تطبيق أس��لوب فحص الطقس بالرؤية لتفادي الحركة 

الجوية والطقس، وأول نظام تجريبي يف اململكة املتحدة 

باستخدام طائرة مصاحبة للتجربة. ويبدأ بهذه التجربة 

ضب��ط النظم وتطبي��ق لوائ��ح الطريان امل��دين وتوفري 

خدم��ات ضب��ط الحركة الجوي��ة، ومتثل ه��ذه التقنية 

الجديدة ج��زًء من أحدث االبت��كارات التي تم جمعها 

مع��اً ألول م��رة يف اململكة املتحدة خ��الل برامج أطلق 

عليها اس��م الرامج ASTRAEA ويعني االسم تطبيق 

نظم التقنيات القوية ذات الصلة بالتقييم املحمول جواً. 

وتتيح ه��ذه التجارب بلوغ الطريان اآلمن، ورَصح مدير 

 BAE مسؤول الهندسة يف الرشكة ASTRAEA الرامج

Systems بقول��ه إن املركب��ات غري املأهول��ة من الفئة 

Surrogate تتي��ح للنموذج وفريق ASTRAEA تنفيذ 

التقيي��م يف الجو. وينتظر وضع الفريق ASTRAEA يف 

النفاثة Jetstream لتنفيذ 20 اختبار جوي.

تخطو وزارة الدفاع األمريكية خطًى واسعة وأساسية 

بتضافر الجهود مع رشكة LM لبلوغ قدرات اقتسام 

معلومات االس��تخبارات واالس��تطالع ISR مع توفري 

كاف��ة البيان��ات للمس��تخدمن م��ع حصولهم عىل 

البيان��ات من نظام ع��ام يوزع ه��ذه البيانات وهو 

النظ��ام DCGS. وتم منح مكت��ب تنفيذ الخدمات 

املتع��ددة العقد لرشكة LM وهو عق��د بقيمة 2.6 

ملي��ون دوالر وينفذ مبقتضاه العديد من التطويرات 

التي تتيح اقتسام املعلومات بن الجهات القومية يف 

عدة دول مع توفريها للحلفاء والجهات العس��كرية 

املختلفة ويطور النظام DCGS بيانات االستخبارات 

التي يس��تخلصها م��ن أنظمة االستش��عار العديدة 

وبينها املأهولة وغ��ري املأهولة، مع ترجمة وتفصيل 

الصور ملصلحة املستخدمن. 

وتساعد هندس��ة األنظمة DIB املفتوحة وأساليب 

التطوير األفقي، مع التوصيل بالنظم ISR يف اقتسام 

املعلومات خ��الل العائل��ة DCGS. وأعربت رشكة 

Lockheed Martin ع��ن فخرها ب��أداء هذا الدور 

الحاس��م الهام والذي ينفذه فريقها DCGS كرؤية 

عملية متنح القادة أفضل القيم كام تساعد املحاربن 

ووكاالت االستخبارات.  وميثل النظام DDF مستوًى 

جديداً م��ن املرونة والتالؤم العمليايت ومس��تويات 

التطوير مع اس��تخدام امل��وارد املعلوماتية الجديدة 

متاماً.

 Lockheed Martin توفر قدرات 
ISR القتسام املعلومات

 Thales توفر برامج اتصاالت للقوات الفرنسية
منحت وزارة الدف��اع واألمن الوطني الفرنس��ية رشكة 

Thales مختص��ة االتصاالت عقداً لتوفري اتصاالت عامة 

 Tac تعبوي��ة آمنة لل��وزارة وذلك تحت بن��ود الرامج

com، ومل يت��م حت��ى اآلن تحديد الكمي��ات ومواعيد 

التس��ليم. وتعم��ل الرشك��ة عىل توفري مع��دات ونظم 

الرادي��و التعبوية واملنتجات األخ��رى والخدمات ذات 

الصلة بالرامج. وينتظر اس��تخدام وكالة األمن الوطني 

لهذه املعدات إلسناد األمن العام توفرياً التصاالته اآلمنة 

لحفظ أم��ن البالد، مبا يف ذلك حامي��ة الحدود وتعزيز 

الزبائن ومكافحة املخدرات وتطبيق ردود الفعل يف كل 

االحتياجات األمنية.

ومتث��ل االتص��االت التعبوية اآلمن��ة رضورًة قصوى 

لوكال��ة الدف��اع واألم��ن الوطني والجه��ات الحكومية 

املساندة لألمن الوطني من خالل الكوارث حسبام أفاد 

به "ميخائيل ش��اهن" رئيس وكب��ري الضباط التنفيذين 

يف رشك��ة االتص��االت Thales أن الرشك��ة مؤهلة متاماً 

لتوفري تلك االحتياجات للواليات املتحدة األمريكية من 

خالل الرامج Tac com الت��ي توفر املوجات املتعددة 

الحاسمة وأجهزة ومعدات الراديو املتعددة.

وتشمل الرامج توفري احتياجات الوكاالت االتحادية مبا 

يف ذل��ك وزارة الداخلية وال��وزارات األخرى ووزارة العدل 

وتغطي��ة احتياجات البيت األبيض أيضاً وجميعهم ميكنهم 

أيضاً دخول الرامجTac com  للحصول عىل مركبات ونظم 

الراديو التي تؤهلهم إلنج��از املهام علامً أن الرامج مدتها 

سنتان وتكلفها 3 بليون دوالراً.

JAB تنتج جسور الهجوم املشرتك DRS 
تم اختيار رشك��ة DRS Technologies إحدى رشكات 

مجموع��ة Finmeccanica لتنفي��ذ برام��ج هندس��ة 

 Joint Assault وتصميم وإنتاج جسور الهجوم املشرتك

Bridges: JAB ملصلحة الجيش األمرييك والتي تس��مى 

EMD وعقده��ا يختص يف تحضري ق��درات نرش قوات 

الهجوم املش��رتكة باالستفادة من الجس��ور JAB والتي 

يت��م توفريها لقيادة توفري امل��واد طيلة خدمة املعدات 

واألجه��زة TACOM – LMC وه��و م��ا يت��م خ��الل 

اس��تفادة الرشكة من خراتها واملهارة والتقنيات لتوفري 

الجسور مع تطبيق مبدأ قلة التكلفة.

وتعمل رشكة DRS يف اس��تثامر التطويرات وإطالق 

تقنيات صناعة الجس��ور باالستفادة من املعدات عالية 

التقني��ة لتوفري الخيار املالئم للق��وات األمريكية، ولقد 

توصل��ت رشكة DRS لبلوغ القدرة الس��تثامر وإس��ناد 

التقان��ة تلبي��ًة الحتياج��ات الرامج حس��بام رَصح به 

"جوزيف مايت��وين" نائب الرئيس املدي��ر العام لرامج 

األنظمة يف رشك��ة DRS والذي أضاف بأن الرشكة تظل 

ملتزمة للقوات املسلحة لتوفري احتياجاتها.

Surrogate UAV
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تدشني أول سفينة صواريخ "غّناطة" للقوات البحرية اإلماراتية

 Abu Dhabi Ship "دش��نت "أبوظبي لبن��اء الس��فن

Building: ADSB، الرشك��ة الرائ��دة يف مج��ال بن��اء 

السفن وتوفري خدمات الدعم البحري يف منطقة الخليج 

العريب يوليو املايض أول س��فينة مجهزة بالصواريخ من 

ط��راز "غناطة" Ghannatha لصال��ح القوات البحرية 

لدولة اإلمارات، وذلك يف حوض بناء الس��فن التابع لها 

يف منطقة املصفح يف أبوظبي.

وحصلت "أبوظبي لبناء الس��فن" ع��ى عقد تنفيذ 

املرحل��ة الثانية م��ن برنامج "غناط��ة" يف العام 2009، 

ويش��تمل العقد عى بناء 12 س��فينة صواريخ جديدة، 

وتطوي��ر وتحديث ناق��ات الجنود املبني��ة يف املرحلة 

األوىل من الربنام��ج وتحويلها إىل زوارق قتالية وزوارق 

مدفعية.

وع��ى غرار املرحل��ة األوىل م��ن الربنامج، تش��ارك 

الرشكة السويدية Swedeship Marine، وهي الرشيك 

االس��راتيجي ل��� "أبوظبي لبن��اء الس��فن"، يف تطوير 

املرحل��ة الثانية عرب بناء 3 س��فن صواريخ من أصل 12 

س��فينة، يف حني تتوىل "أبوظبي لبناء السفن" مسؤولية 

إنشاء الس��فن التسع املتبقية، ونظراً للمعدات القتالية 

املعق��دة واملنظوم��ة الصاروخية املتط��ورة املوجودة 

يف الس��فن، تُعن��ى رشكة ADSI بإنج��از كافة عمليات 

مكاملة املعدات واألنظمة الصاروخية.

ويع��د برنام��ج تنفي��ذ املرحلة الثاني��ة من مرشوع 

حتمل منظومة صواريخ ومدفعية ووحدات نفث مائي

للصناع��ات البحرية، كام تُجه��ز مبحريك ديزل من طراز 

 Rolls باإلضافة إىل وحدات نفث مايئ من طراز ،MTU

Royce والت��ي تعط��ي الس��فينة القدرة ع��ى اإلبحار 

برسعة تصل إىل أكرث من 23 عقدة بحرية.

وتعليق��اً عى املناس��بة، قال محمد س��امل الجنيبي، 

املدير التنفيذي لرشكة "أبوظبي لبناء الس��فن": "نفخر 

الي��وم بإطاق س��فينة حربي��ة أخرى لصال��ح القوات 

البحري��ة لدولة اإلم��ارات، ويحظى م��رشوع "غناطة" 

بأهمي��ة خاصة كونه ميثل مبادرة اس��راتيجية أحدثت 

نقلة نوعية عى مستوى املفاهيم واإلمكانات البحرية، 

ونحن عى ثقة بأّن بناء س��فينة حربية بطول يقل عن 

30 مراً ومزودة مبدفعية ومنظومة صاروخية سيحظى 

باهتامم واسع من قبل أبرز مشغيل السفن اإلقليميني، 

ونود بهذه املناسبة أن نتوجه بجزيل الشكر إىل القوات 

البحرية لدولة اإلمارات عى منحنا هذه الفرصة الثمينة 

لبن��اء هذا الطراز من الس��فن الذي ميك��ن القول بأنه 

يطرح مفهوماً جديداً يف عامل السفن الحربية، كام نثّمن 

دعمهم املس��تمر وتعاونهم املطلق معنا لضامن إنجاح 

هذا املرشوع".

ومن املقرر أن يتم استكامل وتسليم السفن االثنتي 

ع��رشة لصالح الق��وات البحرية لدولة اإلم��ارات تباعاً، 

عى أن يكون التسليم النهايئ لسفينة الصواريخ األخرية 

خال العام 2014•

"غناط��ة" لصال��ح الق��وات البحري��ة لدول��ة اإلمارات 

أحد أهم مش��اريع بناء الس��فن الحربي��ة التي يجري 

العم��ل عليها حالياً يف املنطقة، ويش��تمل الربنامج عى 

عمليات تجهيز السفن بأحدث أنظمة الدفع املساعدة 

والتقني��ات املتقدمة واألس��لحة املتط��ورة، إىل جانب 

أجه��زة االستش��عار عن بع��د ونظ��ام اإلدارة القتالية، 

م��ا يجعلها من أب��رز وأهم املنصات البحري��ة القتالية 

الصغرية املدمجة املتاحة حالياً.

مميزات
تحم��ل الس��فن منظوم��ة صواري��خ ومدفعي��ة، ويتم 

تصنيعها بطول 27 مر من س��بائك األملنيوم املخصصة 

سفينة الصواريخ طراز غناطة
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درع الوطن..وشموع تضاءتدشني أول سفينة صواريخ "غّناطة" للقوات البحرية اإلماراتية

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

أعوام تتلوها أعوام، تتواىل فيها االنجازات وتتجاوز األفق، وتتنامى التطلعات نحو ما هو أعىل وما 

هو أسمى وتأيت الذكرى مواتية للحدث واملقام، فاألربعون عاماً املاضية كانت سجالً حافالً بأحداٍث 

وعهوٍد من التطوير والتحديث والتغيري، ومن ثم عهد جديد لرتسيخ الدعائم والتمكني لقيام دولة 

االتحاد،  فالذكرى التي تأتينا اليوم؛ كانت هي الذاكرة الحافظة لتاريخ االتحاد ونشأته، واملوسوعة 

املواتي��ة للزمان واملكان وقيام دولتنا الغالية دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، إنها الذكرى الحادية 

واألربعني لصدور مجلة "درع الوطن" والتي بدأت انطالقتها يف أغس��طس من العام 1971 ، فكام 

م��ر اتحاد دولتنا مبراحل عدي��دة، كذلك كانت " درع الوطن" ، التي كانت يف بداية انطالقها مجلًة 

عسكرية اجتامعية ثقافية متنوعة، فغدت بعدها وتحديداً يف عام 2003 مجلة عسكرية إسرتاتيجية 

خاصة بالقوات املس��لحة لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، والتي تتوجه مبضمونها نحو النخبة من 

القادة وكبار الضباط العس��كريني االسرتاتيجيني ولكل من يهتم بقطاع التخصص والشأن العسكري، 

وم��ع مطلع العام 2012 اتخ��ذت املجلة نهجاً جديداً يف سياس��تها وصياغتها اإلعالمية،  فأصبحت 

املجلة اليوم ذات هوية اس��رتاتيجية عسكرية ثقافية، تتناول من خالل أبوابها املتّنوعة واملتعددة، 

العديد من املواضيع ذات الشأن الحيوي والتي قد يكون بعضها حديث الساعة والساحة.

فنه��ج التطوير والتغيري والتحديث الذي اختطته املجل��ة يف إصدارها الحديث، هو نهج يتوافق 

ويواكب مستجدات الحركة اإلعالمية املتطورة واألسلوب األمثل ملعنى الصحافة املتخصصة الهادفة، 

فص��ارت املجل��ة يف ثوبها الجديد مطلع ومطلب كل قارئ راغب يف االس��تزادة واإلفادة من كل ما 

تطرحه مجلة درع الوطن عرب صفحاتها.

وإذ تتكل��م س��طوري عن ه��ذه املجلة الغراء، إمنا كان قصدها اس��تعراض وإب��راز ذاك التاريخ 

الصحف��ي املرشف الذي حفلت ب��ه هذه املجلة، فيكفي مجلتنا "درع الوط��ن" أنها كانت والتزال 

تض��م يف ثناي��ا صفحاتها الكلامت املضيئة لرئيس الدولة وإخوانه ح��كام اإلمارات، وأولياء العهود، 

وقادة قواتنا املس��لحة يف كل مناس��بة عظيمة من مناس��بات دولتنا الغالية، كام يكفيها فخراً أنها 

كانت الراصد والش��اهد الحي ملراحل التعمري والتطوير التي واكبت بدايات االتحاد، وش��هدها كل 

مجال من مجاالت الحياة، فضالً عن مواكبتها لتطور قواتنا املس��لحة والتحديث الذي طال قياداتها 

الرئيسية وألويتها ووحداتها العسكرية املختلفة ، والتي كان يرشف عىل سريها خطوة بخطوة الوالد 

القائد املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان طّي��ب الله ثراه وجعل الجنة 

مثواه، ومن ثم أكمل نهجه الراس��خ صاحب الس��مو القائد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه 

الله ورعاه.

إن "درع الوط��ن" وهي تحتفي وتحتفل بهذا االنج��از إمنا تثبت أن ما القته من عناية واهتامم 

بها، منذ نش��أتها األوىل وحتى صورتها الحالية اليوم، كانت عىل قدر املس��ؤولية والعمل الصحفي 

العسكري، وأنها فتحت باباً للمنافسة الرشيفة بني قريناتها من املجالت العسكرية ليحذين حذوها 

فيام تختطه من أسلوب متطور متجدد مواكب لحركة اإلعالم والصحافة العسكرية املتمكنة.

إن "درع الوط��ن" وه��ي يف عامها الحادي واألربعني، ال تزال تعمل من أجل األفضل ولتكون لها 

بصمتها يف خارطة الصحافة واإلعالم العس��كري املتميز، وهي مبا تجنيه اليوم ومن خالل مشاركاتها 

املتعددة وحضورها املتكرر يف مختل��ف املعارض املحلية والعاملية واملؤمترات الدولية ومبا تحصده 

من إش��ادات وجوائ��ز واختيارات مثالية ، تربهن ع��ىل هدفها القائم عىل التمي��ز واملواكبة ومبدأ 

املشاركة.

داللة.. 

ت��أيت داللتي يف "درع الوطن" لتقول بأن هذه املجلة ومب��ا ضمته من تاريخ وبدايات عهد االتحاد 

ومسرية القوات املس��لحة لدولة اإلمارات، ذات قيمة وموروث صحفي زاخر بالعديد من ذكريات 

املايض املجيد، وس��جل حافل بجديد املس��تجدات يف عامل اليوم، وبأنها باقية كاسمها الذي اشتقته 

من مصدر وجودها أي "قواتنا املسلحة" نقشاً يف حجر تاريخ دولتنا الغالية ومسريتها العامرة•
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لوكهيد مارتن...مائة عام من التميز يف الصناعات الدفاعية
جولة إعالمية يف مصانع الشركة من فرجينيا إىل فلوريدا

نظم��ت رشك��ة لوكهيد مارت��ن، إحدى أك��رب الرشكات 

العاملي��ة الرائدة يف مج��ال األمن وصناع��ة الطائرات، 

مؤخ��راً جول��ة إعامية لع��دد محدود م��ن الصحفيني 

ورج��ال اإلعام خال الفرة م��ن 19 إىل 22 يونيو قبل 

بدء مع��رض فرنربا للطريان، وقد ب��دأت الجولة مبدينة 

آرلينجت��ون بوالي��ة فرجيني��ا، م��روراً بف��ورت وورث 

وتكس��اس وأورالندو بوالية فلوريدا حيث مقر الرشكة 

الخاص بصناعة الصواريخ ومراقبة النريان، وقد وجهت 

الدعوة ملجلة "درع الوطن"، للمش��اركة يف تلك الجولة 

ممثل��ة عن منطقة الرشق األوس��ط، في��ام ييل وصف 

تفصي��يل للجولة التي تلقي الضوء عى واحدة من أكرب 

وأهم الرشكات الدفاعية يف العامل.

أنظمة املهام وأنظمة االستشعار
ب��دأت الجولة بزي��ارة مصن��ع MS2 Facility الكائن 

يف 300 إم. س��ريت، ويق��وم بإنتاج أنظم��ة الصواريخ 

ج��و- جو، وأرض - ج��و والصواريخ الت��ي يتم إطاقها 

م��ن الغواص��ات، وكلها أنظم��ة تخدم أك��رث من 450 

برنامجاً يخدم العماء العس��كريني األمريكيني والعماء 

الخارجيني، ويف هذا املصنع يتم اس��تخدام نفس الخربة 

املقدم��ة للعم��اء العس��كريني بهدف زي��ادة قدرات 

الوكاالت األمريكية والوكاالت املدنية العاملية. وقد قام 

كبار مس��ؤويل لوكهيد مارتن التنفيذي��ني بإطاع رجال 

 MH-60R, الصحاف��ة واإلعام حول ق��درات املروحية

.Aegis combat System and BMD capabilities

MH-60R املروحية
 Romeo املعروفة باس��م MH-60R تعت��رب املروحي��ة

أحدث طائرة مروحية متقدم��ة متعددة األدوار تنضم 

إىل صفوف س��اح البحرية األمريكي��ة، وهي مصممة 

لخوض الحرب ضد الغواصات والقطع البحرية املختلفة 

ASW/ASuW. ك��ام تنف��ذ املروحي��ة مه��ام ثانوية 

أخ��رى مثل البح��ث واالنقاذ ومراقب��ة القطع البحرية 

واس��تهدافها وب��ث االتصاالت وتنفيذ مهام لوجس��تية 

أخرى مثل اإلخاء الطبي، واملروحية التي تعترب جديدة 

متاماً هي من إنتاج رشك��ة Sikorsky Aircraft وتضم 

أجهزة ط��ريان وأنظمة مهام متكاملة م��ن إنتاج رشكة 

لوكهيد مارت��ن، وقد دخلت مرحلة التش��غيل والعمل 

بص��ورة فعلي��ة، واملروحي��ة MH-60R مجهزة بجهاز 

رادار جديد متعدد الوظائف من نوع APS-147 قادر 

ع��ى تنفيذ مهام البحث ع��ى املديني القصري والطويل 

 Inverse Synthetic Aperture ع��ن طريق التصوي��ر

Radar: ISAR وأجه��زة الرص��د، ع��اوة ع��ى جهاز 

س��ونار مجوقل من نوع AQS-22 الذي يعمل بالردد 

املنخف��ض الذي يتمتع بالقدرة عى مس��ح مس��احات 

أك��رب من الش��واطئ الس��احلية واملي��اه العميقة مثل 

جه��از الس��ونار املغمور تحت املاء، واعتباراً من ش��هر 

إبري��ل 2012 تم تس��ليم 123 طائرة مروحية من طراز 

MH-60R وتكليفها بعرش مهام، وتعترب لوكهيد مارتن 

الرشكة املسؤولة عن دمج "نظام أجهزة الطريان الخاصة 

مبقص��ورة القي��ادة" ال��ذي يعترب مبثابة مرك��ز أعصاب 

الطائرة Romeo وبقي��ة األنظمة األخرى، بينام ترشف 

رشكة Sikorsky عى تصنيع هيكل الطائرة.

Aegis النظام القتايل
متتل��ك أكرث م��ن 35 دولة أنظمة صاروخية باليس��تية، 

ولكن الخطر يتزايد مع زيادة انتش��ار تقنية الصواريخ، 

 Aegis Ballistic ويتمتع الدفاع الصاروخي الباليستي

Missile Defense: BMD بق��درة كب��رية ع��ى توفري 

الحامية الازمة ضد الصواريخ الباليس��تية اعتامداً عى 

 Aegis خفة حركة الس��فن واملدمرات املجهزة بأنظمة

للتصدي لتلك الصواريخ أثناء طريانها وعند اقرابها من 

الوص��ول إىل أهدافها يف املرحلة األخ��رية، باإلضافة إىل 

تقدي��م الدعم الازم ملراقبة عن��ارص الدفاع الصاروخي 

الباليس��تي األخ��رى، وي��رشف ع��ى تطوي��ر الدف��اع 

الصاروخي الباليس��تي Aegis وكالة الدفاع الصاروخي 

بالتع��اون   Missile Defense Agency: MDA

مع البحري��ة األمريكي��ة، ويعتمد الدف��اع الصاروخي 

تقني��ة "اإلصابة بغرض التدم��ري" يف التصدي للصواريخ 

الباليس��تية القصرية واملتوسطة املدى وتدمريها، عاوة 

عى ذلك، تؤمن س��فن الدفاع الباليستي Aegis عملية 

 Long Range املراقب��ة والتتب��ع عى امل��دى البعي��د

وتخط��ط   Surveillance and Tracking: LRS&T

البحري��ة األمريكي��ة لنرش أرب��ع مدمرات م��ن طراز 

Arleigh Burke مجهزة بالدفاع الصاروخي الباليستي 

Aegis يف إسبانيا خال السنوات القادمة يف إطار خطة 

تغطية: الرائد جاسم شاهني 

لوكهيد مارتن 
إحدى أكرب الشركات 

العاملية الرائدة 
يف جمال األمن 

وصناعة الطائرات

 السيد  Christopher E. Kubasik رئيس رشكة لوكهيد مارتن يستلم نسخة من مجلة درع الوطن 



47 |  أغسطس 2012 |  العدد 487  |

الدف��اع الصاروخ��ي Phased Adaptive Approach لوكهيد مارتن...مائة عام من التميز يف الصناعات الدفاعية

التي ينفذها حلف ش��امل األطل��ي )الناتو( يف أوروبا، 

وتتطل��ع لوكهيد مارتن، بوصفها الرشكة املس��ؤولة عن 

تطوير النظام القت��ايل Aegis، إىل مواصلة دورها الذي 

ميتد إىل أربعني عاماً كرشكة هندس��ية مسؤولة عن هذا 

النظام الذي يخدم البحرية األمريكية.

لوكهيد مارتن ويوم اإلعالميني
كام ش��ملت الجولة احتفاالت رشكة لوكهيد مارتن بيوم 

اإلعاميني يف 19 يونيو، وتفضل روبرت ستس��فنز رئيس 

الرشك��ة ورئيس املديرين التنفيذي��ني بإعطاء ملحة عن 

تاريخ لوكهيد مارتن، بدءاً من جلني مارتن الذي أس��س 

Martin Company يف لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا 

قب��ل مائة عام حتى اليوم عندما أج��ربت األزمة املالية 

الحكومة األمريكية عى ترشيد اإلنفاق الدفاعي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة لوكهيد مارتن كريس 

كوباسيك، الذي من املقرر أن يتقلد مهام منصبه كرئيس 

للمديري��ن التنفيذي��ني اعتباراً من ش��هر يناير القادم، 

 F - 35 الف��رص الخارجية املتاحة أم��ام برنامج الطائرة

خال املؤمتر الذي عقده م��ع رجال الصحافة واإلعام، 

وتش��مل برامج الطائرات الحالية لدى شعبة الطائرات 

 F-35 Lightning II, F-22 Raptor, F-16 Fighting

 Falcon, C-130J Super Hercules, C-5M Super

  Galaxy, P-3 Orion, and U-2 Dragon Lady

ك��ام تعترب الرشكة من أكرب الرشكات العاملية املش��اركة 

 T-50 الياباين، وطائرة التدريب الكورية F-2 يف برنامج

Golden Eagle من خال برامج املرشوعات الخارجية. 

وأكد السيد كوباس��يك حرص رشكة لوكهيد مارتن عى 

 F-35 Joint حل املش��كات الراهنة الخاص��ة بالطائرة

Strike Fighter الت��ي تضاعف س��عرها وتأخرت عن 

موعد تس��ليمها س��ت س��نوات كاملة، ومن املقرر أن 

تخرج الطائرة املذكورة إىل النور عام 2019.

F-35 الطائرة
بدأ اليوم الثالث للزيارة مبشاهدة بيان عميل للمقصورة 

التكتيكية الخاصة بالطائ��رة F-35، أعقبته جولة لخط 

إنتاج الطائرة، وب��دأت فكرة الطائرة F-35 يف منتصف 

التسعينيات لتشكل العمود الفقري لتكنولوجيا صناعة 

وتطوي��ر الطائ��رات املقاتل��ة ألكرث من خمس��ني عاماً، 

وقد صمم��ت الطائرة به��دف فرض الهيمن��ة الجوية 

عن طريق اس��تخدام مواصفات الجي��ل الخامس التي 

تش��مل خاصة التخفي واإلفات من رصد أجهزة الرادار 

والطريان برسع��ة أعى من الصوت واالعتامد عى خفة 

الحركة الفائقة واستخدام مجموعة متكاملة من أجهزة 

الرادار التي متتلكها أي طائرة مقاتلة يف العامل، وتس��مح 

أجهزة الطريان املتقدم��ة للطيار بالحصول الفوري عى 

املعلومات الخاصة بساحة القتال وتوفري تغطية دائرية 

كامل��ة بزاوي��ة 360 درج��ة وقدرة غري مس��بوقة عى 

بات ديور: الشــرق األوســط شـريــك أسـاســي 
بالنـسـبــة لشـركــة لوكـهـيـــد مـارتــــن

رصح الس��يد بات ديور نائب رئيس مجلس إدارة 
رشكة لوكهيد مارتن لالسرتاتيجيات وتطوير األعامل 
بأن الرشق األوس��ط ميثل منطق��ة مهمة متنامية 
بالنس��بة للمرشوعات التجارية التي تنفذها رشكة 

لوكهيد مارتن.
وأوضح الس��يد دي��ور أن "الرشك��ة تعمل مع كل 
دول املنطقة من أجل مساعدة عمالئها يف مواجهة 
التحدي��ات األمني��ة العاملية املتزاي��دة والرسيعة 
التغ��ري، وتفخ��ر الرشكة مب��ا تقوم به م��ن دور يف 
تقدي��م الدعم ال��الزم لدولة اإلم��ارات، وقد كان 
يل عظي��م الرشف أن أكون ضم��ن الحضور الذين 
ش��هدوا معرض ديب للطريان الذي نظمته اإلمارات 
يف العام املايض، والذين ش��اهدوا طياري اإلمارات 
 F-16 وهم يستعرضون مهاراتهم العالية بطائرات
التي أنتجتها رشكة لوكهيد مارتن، وقد كنا س��عداء 
عندما أصبح��ت اإلمارات أول عميل لنا من خارج 
الواليات املتحدة يحصل عىل نظام "دفاع املنطقة 
عىل ارتفاعات عالية" THAAD، وهو نظام فريد 
يس��اهم يف تأمني دولة اإلمارات لس��نوات طويلة 

قادمة.
وأوضح الس��يد دي��ور يف مقابلة حرصية مع مجلة 
"درع الوط��ن" أن "اإلم��ارات تعترب مق��راً إقليمياً 
للرشك��ة، ولي��س هناك دول��ة أفضل منه��ا ميكننا 
التعامل معها، فرشاكتنا مع الرشكات املحلية  مثل 
رشكة "مبادل��ة" دليل حي عىل ما ميكن أن تقدمه 

الرشكات اإلماراتية للعامل".
وأض��اف أن رشك��ة لوكهيد مارتن تؤم��ن لعمالئها 
يف جمي��ع أنح��اء العامل ثالث��ة منتجات رئيس��ية 
هي التكنولوجيا املتقدم��ة والقدرة املالية واألداء 
الفائق عن��د تقديم منتجات الرشكة مبا يتناس��ب 
واحتياج��ات العم��الء وأولوياته��م. "فلدينا نظرة 

ش��املة للمش��اريع، وهي نظرة تركز ع��ىل إقامة 
تحالف��ات دولية طويلة األجل، س��واء مع الجهات 
الحكومي��ة أو م��ع رشكائنا اآلخرين عىل مس��توى 
العامل، ونح��رص دامئاً عىل أن نكون الخيار األفضل 
بالنس��بة لعمالئنا، سواء عىل  مستوى الرشكات أو 

الحكومات".
وأض��اف أن حج��م العامل��ة يف الرشك��ة يصل إىل 
123000 عام��ل عىل مس��توى الف��روع املختلفة 
للرشكة حول الع��امل، منهم 1500 عامل يف منطقة 
الرشق األوس��ط وحده��ا، وهو م��ا يعكس مدى 

أهمية هذه املنطقة بالنسبة لعملياتنا الخارجية.
ونوه الس��يد ديور إىل  احتفال رشكة لوكهيد مارتن 
هذا العام مبناس��بة مرور مائة عام عىل تأسيس��ها 
قائ��الً "عىل مدار مائ��ة عام كامل��ة ظلت الرشكة 
تس��اعد عمالءه��ا يف مواجه��ة بعض م��ن أخطر 
التحدي��ات عىل مس��توى الع��امل، وتقديم حلول 
جذرية مبتكرة، ونحن حريصون عىل مواصلة هذا 
االلت��زام وهذا الس��جل املرشف م��ن أجل تقديم 
الدع��م ال��الزم لعمالئنا وتطوير تقني��ات جديدة 
تس��اهم يف صياغة وتش��كيل مالم��ح العامل خالل 
املائة عام القادمة. ونحن إذ نواجه تحديات األمن 
الدويل س��نظل متمس��كني مببادئنا وقيمنا األصيلة 
مثل االلت��زام باملعايري األخالقي��ة واحرتام القوانني 
األمريكية واح��رتام دول العامل وإعالء قيمة التميز 

والتفوق".
واختتم الس��يد ديور حديثه قائالً "بوصفي رئيس 
مجلس إدارة Lockheed Martin Global يرسين 
أن أعرب عن بالغ تقديري للدور املهم الذي تلعبه 
هذه الرشك��ة التي تعترب أحد ف��روع الرشكة األم، 
والت��ي ال تبخل بتقديم الدعم ال��الزم لعمالئها يف 

أكرث من ثالثني دولة".

السيد بات ديور نائب رئيس مجلس إدارة لوكهيد مارتن مع مجلة درع الوطن  
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الس��يطرة عى البيئة التكتيكية، وميكن بث املعلومات 

التي تجمعها الطائرة وتبادلها بصورة فورية مع القادة 

العس��كريني جواً وبح��راً وأرضاً، ما يوف��ر صورة عالية 

الوض��وح حول س��ري العملي��ات الحربي��ة، األمر الذي 

يجعل من الطائرة F-35 ث��ورة هائلة من ناحية تغيري 

موازي��ن القوى، وتتمي��ز الطائرة بإمكانية اس��تيعابها 

لقط��ع غيار الطائرات املقاتل��ة األخرى وتقديم الدعم 

الازم لألجهزة واملعلومات الفنية، ما يزيد من إمكانية 

االعت��امد عليها وتخفيض تكاليفه��ا عى املدى البعيد، 

وهي ميزة مهمة يف ظل األوضاع املالية الراهنة، ومنذ 

شهر ديسمرب 2006 قطعت الطائرة F-35 حوايل 2242 

رحلة وأكرث من 3500 ساعة طريان، ويشمل هذا العدد 

 AA-1 اإلجاميل 91 رحلة من طائ��رة االختبار األصلية

و1945 رحل��ة اختباري��ة SDD و206 رحات للمنتج 

النهايئ يف شهر يونيو عام 2012.

الصواريخ ومراقبة النريان
انتقل��ت خطوتن��ا التالية إىل أورالن��دو بوالية فلوريدا 

 Missiles حي��ث مقر مصنع الصواريخ ومراقبة النريان

and Fire Control: MFC التاب��ع لرشك��ة لوكهي��د 

مارت��ن. ويقوم املصنع بتطوي��ر وتصنيع ودعم أنظمة 

الصواري��خ واألنظمة الفضائي��ة القتالية املتقدمة لدى 

العماء الذين يشملون أسلحة الجيش والبحرية وساح 

الطريان وس��اح املارينز )مش��اة البحرية( يف الواليات 

املتحدة ووكالة "ناس��ا" لعلوم الفضاء وعرشات الدول 

األجنبية، وقد اس��تمع وفد رجال الصحافة واإلعام إىل 

رشح ح��ول "برام��ج األجنحة الثابت��ة" وبرامج أنظمة 

HELLFIRE/ التس��لح الخاص��ة بالعمودية أبات��ي

 ،DAGR, M-TADS/PNVS, LONGBOW FCR

أعقبته جولة مش��وقة داخل مصنع الصواريخ ومراقبة 

النريان حيث اطلعنا ع��ى مجموعة مختلفة ومتنوعة 

من أنظمة التس��لح التي تعتمد عليها الدول يف تأكيد 

سيادتها.

Sniper نظام
هو أكرث أنظمة االس��تهداف ش��يوعاً ورواجاً بالنس��بة 

للطائرات ذات األجنحة الثابتة التي يس��تخدمها ساح 

الجو األمري��ي، وهو النظام املفضل لدى 12 أس��لحة 

جوي��ة أجنبية، فع��اوة عى تحقيق عن��ر الدقة يف 

عمليات القصف أح��دث نظام Sniper انقاباً حقيقياً 

يف آلية تش��غيل القوات املسلحة يف مسارح العمليات 

بفضل قدرت��ه الفائقة عى مواجهة التحديات املتمثلة 

يف عمليات جم��ع املعلومات االس��تخباراتية واملراقبة 

واالس��تطاع NTISR غري التقليدي��ة، فالنظام يحتوي 

عى نظام لاس��تهداف الدقيق مدم��ج يف جهاز واحد 

خفيف الوزن، وهو نظام مخص��ص للطائرات الحالية 

واملستقبلية، وقد أثبت النظام فعاليته القتالية بالنسبة 

 F-15E, F-16 )all blocks(, B-1, A-10C, لطائرات

تشارلز دبليو. مور:تعاون الدول مع بعضها البعض 
يساهم يف بناء عامل أكرث أمنًا وأمانًا

رصح السيد تشارلز دبليو. مور رئيس رشكة لوكهيد مارتن 
ملنطقتي الرشق األوس��ط وأفريقيا الذي خدم لدى سالح 
البحري��ة األمريكية عىل م��دار 26 عاماً بأن دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي لديها خطط لضامن تجهيز أس��لحة 
بحريته��ا تجهي��زاً جيداً بحي��ث تكون ق��ادرة عىل تلبية 

املتطلبات األمنية املختلفة. 
وأوضح الس��يد مور يف مقابلة حرصي��ة مع مجلة "درع 
الوط��ن"، بأن "ق��ادة دول مجل��س التع��اون الخليجي 
يتمتع��ون بخربة حقيقي��ة كبرية يف تحدي��د حجم أفرع 
القوات املس��لحة املختلفة الالزمة لحامية األمن القومي 
وللتعاون مع رشكائه��ا من الدول الصديقة مثل الواليات 
املتحدة"، وأوض��ح أن "الواليات املتح��دة تعلق أهمية 
متزايدة ع��ىل تلبية احتياجات امله��ام املختلفة يف املياه 

الساحلية، فسفينة القتال الساحيل Littoral Combat Ship: LCS مصممة ملواجهة التهديدات الساحلية املتزايدة، 
ومنح سالح البحرية القدرة عىل الوصول إىل ميادين القتال يف املناطق الساحلية وفرض السيطرة الالزمة عليها".

وأضاف الس��يد مور الذي س��بق أن ش��ارك يف عدة عمليات يف املنطقة كقائد لألس��طول الخامس األمرييك أن دول 
املنطقة قد اتخذت اإلجراءات الالزمة ملواجهة التحديات الراهنة التي تواجه األمن اإلقليمي، موضحاً أن "قادة دول 
املنطقة يدركون أهمية التعاون املشرتك فيام بينهم والتعاون مع قادة الدول األخرى مثل الواليات املتحدة ملواجهة 

تلك التحديات، وأن روح التعاون تلك تشكل ركيزة أساسية للدفاع عن املصالح املشرتكة يف املستقبل".
وأشار السيد مور إىل الحرب ضد اإلرهاب يف العراق وأفغانستان، مؤكداً أن تعاون الدول مع بعضها البعض يساهم 
يف بن��اء عامل أكرث أمناً وأماناً، وأوضح أنه "بفضل جهود دول املنطقة ودول العامل نجحنا يف تقليص حجم التهديدات 
التي تشكلها الجامعات اإلرهابية، وإن كان األمر يتطلب مزيداً من الجهود، ولكني أعتقد أننا قد أحرزنا تقدماً، وأننا 

سنواصل هذا التقدم بفصل استمرار التعاون الدويل".
وأوضح الس��يد مور أن هناك تعاون��اً كبرياً بني دول املنطقة والواليات املتحدة من أجل تحقيق األمن واالس��تقرار، 
مؤكداً أن "القيادة السياسية يف دولة اإلمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ستتخذ القرارات املناسبة 
مبا يخدم مصالح ش��عوبها، وإين عىل يقني من التزام القيادة السياسية بتعميق أوارص التعاون مع الواليات املتحدة، 

وأشعر بالفخر دامئاً تجاه وقوف هذه الدول جنباً إىل جنب ملواجهة التحديات األمنية".
وأش��ار الس��يد مور إىل عالقته الطويل��ة بدولة اإلمارات، مؤكداً أنه يعتز كثرياً مبنصب��ه كعضو يف مجلس إدارة رشكة 
"الرثي��ا" الت��ي تعترب إحدى الرشكات اإلماراتية العاملي��ة الرائدة يف مجال االتصاالت عن طري��ق األقامر الصناعية". 
وأوضح أن "املنتجات التي تنتجها رشكة "الرثيا" من أفضل املنتجات العاملية وأكرثها قدرة عىل املنافس��ة يف س��وق 
االتصاالت العاملية مبا يف ذلك أجهزة الهواتف الذكية املعمرة التي تعمل باألقامر الصناعية واألجهزة التي تس��تخدم 
املوج��ة الطويلة، كام أن الرشكة تواصل مس��رية التوس��ع وتحس��ني الخدمات من أجل تلبي��ة احتياجات االتصاالت 

املتزايدة لدى أكرب قاعدة ممكنة من املستهلكني عىل مستوى العامل".

يس��تخدمها  الت��ي   Harrier GR7/9 and CF-18 a

س��اح الج��و األمريي وال��دول األجنبي��ة األخرى، كام 

دخلت رشكة لوكهيد مارتن املراحل النهائية لدمج نظام 

Sniper م��ع طائ��رات B-52، وهو النظ��ام الذي يعترب 

األفضل من حيث القيمة واألوفر حظاً للفوز مبس��ابقة 

"تطوير أجهزة االستش��عار املتقدمة" التي أعلنها ساح 

الج��و األمريي عام 2010، ويواصل النظام إثبات قدرته 

الفائقة بالنسبة للطائرات الحربية املقاتلة.

DAGR الصاروخ
ه��و صاروخ ال يتج��اوز عرضه 2.75 بوص��ة وطوله 70 

ملم، وهو مخصص لعملي��ات القصف الدقيق، ويتميز 

الصاروخ بأنه متعدد املهام واألدوار، وبقدرته عى تحييد 

األهداف املدرعة الخفيفة واألهداف الحساس��ة القريبة 

من تجمعات املدنيني والقوات الصديقة، ويوفر الصاروخ 

ق��درة عالية ع��ى القصف م��ع االعتامد ع��ى الصاروخ  

HELLFIRE II باإلضافة إىل تقليل نس��بة الخس��ائر بني 

املدنيني، وقد أثبت الصاروخ نفسه خال 30 رحلة موجهة 

ناجحة حيث تم إطاقه من عى منت طائرات ذات أجنحة 

 AH-64D Apache, AH-6 مث��ل rotary wings دوارة

Little Bird and OH-58 Kiowa Warrior وق��د نجح 

الصاروخ يف إصابة أهدافه مبس��افة ال تتجاوز املر الواحد 

بعيداً عن نقطة الهدف املحددة بالليزر.

HELLFIRE II الصاروخ
هو صاروخ قادر عى إصابة األهداف املدرعة املتقدمة 

واألهداف داخل امل��دن واملناطق الحرضية رغم وجود 

الدفاعات اإللكرو- برية، وميكن إطاقه من عى منت 
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منصات جوية وبحرية وأرضية متعددة، س��واء بطريقة 

مستقلة  أو اعتامداً عى التوجيه عن بعد.

 Apache, Kiowa Warrior, طائ��رات  وتعت��رب 

كله��ا   Cobra, Seahawk and Tiger helicopters

مجهزة بصواري��خ Hellfire الذي أثبت أيضاً نجاحه يف 

إمكاني��ة إطاقه م��ن عى منت عدد كب��ري من املركبات 

املدولب��ة واملدرع��ة والقوارب الصغرية والس��فن وعى 

الحوامل الثاثية املثبتة عى األرض، هذه الوسيلة األخرية 

معمول بها يف القوات املس��لحة السويدية والرنويجية، 

وأثبت الصاروخ قدرته كساح قتايل دقيق يف استهداف 

وتدم��ري املدرعات والدفاع الجوي والس��فن واألهداف 

املحمولة بحراً واألهداف الثابتة الحساس��ة بأقل أرضار 

ثانوي��ة، وميكن للصاروخ تدمري الهدف املطلوب س��واء 

قبل إطاقه أو بعد إطاقه بهدف إطالة العمر االفرايض 

ملنص��ة اإلطاق، وهو صاروخ متع��دد املهام وقادر عى 

إصابة عدة أه��داف يف آن واحد وبق��درة تدمريية عالية 

ريك كريكالند يحذر من عمليات الهجوم  ضد الشبكات واملعلومات اإللكرتونية

حذر ريك كريكالند نائب رئيس رشكة لوكهيد مارتن دول الرشق األوسط من إمكانية 
تعرض ش��بكاتها ومعلوماتها اإللكرتونية لعمليات هجومية قد ال تهدد املعلومات 

الحساسة فحسب، وإمنا قد تهدد األرواح البرشية أيضاً.
ورصح السيد كريكالند بأن "عمليات الهجوم ضد الشبكات واملعلومات اإللكرتونية 
مل تتوق��ف مطلقاً، وأنه��ا تعرض املعلومات وامله��ام، بل واألرواح أيض��اً، للخطر، 
وأض��اف أن الوضع داخ��ل رشكة لوكهيد مارتن ال يتوقف عن��د مجرد محاولة فهم 
أمن املعلومات والشبكات اإللكرتونية فحسب، بل أنها تعيش هذا الخطر، ما دفع 
الرشكة إىل تشكيل فريق من الخرباء واملتخصصني واتخاذ اإلجراءات املناسبة وتطبيق 
أس��اليب التقنية الحديثة الالزمة لتزوي��د عمالئها بأنظمة مأمونة ميكن االعتامد عليها 

يف تنفيذ املهام بدقة.
وأوض��ح أن "الرشك��ة تس��تخدم أنظم��ة فعالة تركز ع��ىل تنفيذ امله��ام ومواجهة 
التحديات التي تواجه أمن املعلومات وتوقع التهديدات املس��تقبلية، ويف منطقتي 
الرشق األوس��ط وأفريقيا تحرص رشكة لوكهيد مارتن عىل ضامن اس��تمرار شبكات 
عمالئها اإللكرتونية يف العمل رغم تعرضها للهجوم وأثناء رصد واكتشاف التهديدات 
والعم��ل عىل تحييدها، ومن خالل الخدمات الفعال��ة والحلول املدمجة واألنظمة 
القوي��ة يحافظ عمالؤنا عىل ثقتهم بش��بكاتهم ومعلوماته��م اإللكرتونية وضامن 
تنفي��ذ املهام بدق��ة ودون توقف، ويعترب أمن الش��بكات واملعلومات اإللكرتونية، 

الذي ال يعرف كلمة النهاية، من أهم القضايا التي تشغل بال لوكهيد مارتن".
وأشار السيد كريكالند إىل العمليات الهجومية ضد الشبكات واملعلومات اإللكرتونية 
التي ميكن أن تؤدي إىل ش��ل حركة الربامج الدفاعية والنووية الحساس��ة، قائالً إن 
"أه��م ما ميكنن��ا أن نفعله هو إقامة ج��دار أمني داخل كاف��ة أنظمة املعلومات 
م��ن أج��ل توفري الحامية الالزمة له��ا، وتعترب رشكة لوكهيد مارت��ن أمن املعلومات 
والش��بكات اإللكرتونية أك��رث من مجرد مجال إلثبات الكفاءة، بل أس��لوباً للحياة، 
فنحن نحاول فهم هذا األسلوب وتطبيقه، وقمنا بالفعل بتنقيح خطة تحدد نقاط 
الضع��ف تبعاً ألهميته��ا، ومن ثم طرح الحلول العملي��ة ملواجهة تلك النقط عىل 

حده��ا لتك��ون النتيجة هي إقام��ة حائط 
ص��د دفاعي ق��وي ومحكم يضمن س��المة 
املعلوم��ات ع��رب مراحل تداوله��ا املختلفة، 
فنحن ال نعمل عىل تقليل املخاطر فحسب، 
بل وعىل توفري حلول متكاملة ميكن االعتامد 

عليها أيضاً".
ال��ذي خ��دم يف  الس��يد كريكالن��د  ورصح 
منطقة آس��يا لف��رتة طويلة بأن��ه عىل ثقة 
تامة بأن قادة دول املنطقة عىل دراية تامة 
بالتحديات الت��ي يواجهونها، وأنهم يعملون 
بجد واجتهاد من أجل توفري الس��بل الكفيلة 

بتلبية املتطلبات األمنية.
وذكر أن "رشكة لوكهيد مارتن ترصد اهتامماً 
عاملي��اً متزاي��داً مبنتجاته��ا مث��ل الطائرات 

التكتيكي��ة وخفة الحرك��ة الجوية واملركب��ات الجوية وأنظمة الدف��اع الصاروخي 
واألنظم��ة البحرية املتكامل��ة، كام يتطلع عمالؤنا إىل خدم��ات الدعم يف مجاالت 
جديدة مثل أمن املعلومات والش��بكات اإللكرتوني��ة والطاقة البديلة، وقد أطلقنا 
مرك��زاً جديداً ألمن املعلومات اإللكرتونية يف أس��رتاليا به��دف تزويد دول املنطقة 
مبنش��أة قادرة ع��ىل مواجهة هذه التحدي��ات األمنية الخطرية، ك��ام تلقى "تقنية 
 Ocean Thermal Energy Technology "تحويل الطاقة الحراري��ة من املحيط

اهتامماً عاملياً متزايداً.
ورصح الس��يد كريكالند بأن رشكة لوكهيد مارتن حريص��ة عىل تقديم الدعم الالزم 
لكاف��ة متطلبات أمن املعلومات اإللكرتونية لدى عمالئها يف الرشق األوس��ط مثل 

تقديم خدمات التدريب عند الحاجة.

  F-35

وبدقة متناهية، األمر الذي يتيح ميزة املرونة يف التشغيل.

JASSM الصاروخ
هو عبارة عن صاروخ تقليدي مستقل جو – أرض بعيد 

املدى قادر عى تدمري أهداف حساسة محصنة تحصيناً 

جيداً، ثابتة كانت أو متحركة. 

Gyrocam أنظمة
 SELEX وقع��ت لوكهيد مارتن مؤخراً عق��داً مع رشكة

 Gyrocam® 15-inch Triple Sensor إلنتاج Galileo

15TS( systems( لخدم��ة الجيش اإليطايل، وهو ثاين 

عقد خارجي توقعه لوكهيد مارتن إلنتاج هذا النوع من 

 Gyrocam® 15-inch Triple Sensor األنظمة، وتعترب

15TS( systems( إحدى الرشكات الصناعية الرائدة يف 

إنت��اج أنظمة املراقبة البرية الخاصة باالس��تخدامات 

األرضية والبحرية واملواقع الثابتة واملجوقلة. 

Javelin الصاروخ
هو أفضل ص��اروخ محمول موجه مض��اد للدبابات يف 

العامل، وهو م��ن إنتاج Javelin Joint Venture  وهي 

 Raytheon عب��ارة عن م��رشوع مش��رك بني رشكت��ي

•Lockheed Martin و Company
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Oshkosh Defense عائلة املركبات التكتيكية املتوسطة من إنتاج
األداء الفائق داخل أسطول قليل التكلفة

تعت��رب أس��اطيل املركبات ذات الحمولة املتوس��طة من 

أهم عنارص تنفيذ العمليات العس��كرية، وتُستخدم يف 

نقل األفراد واملؤن وانتش��ال املركبات وأنظمة التس��لح 

وقطر الحموالت يف أي موقع تتطلبه املهام العس��كرية، 

باإلضافة إىل توفري عن��ارص القوة وخفة الحركة وحامية 

القوات.

ومع تع��دد امله��ام وتباينها غالب��اً ما يلج��أ الخرباء 

العس��كريون إىل رشاء أنواع مختلفة م��ن املركبات من 

مص��ادر إنتاج مختلفة عرب عقود من الزمن، بهدف بناء 

أسطول متوسط من بني املركبات املختلفة، ولكن توجد 

اليوم مركبات تقوم بتصنيعه��ا رشكة واحدة قادرة عى 

تأم��ني مركبات متباينة الق��درة واألداء تبعاً الحتياجات 

الق��وات، مع ضامن خفض التكاليف ع��ى مدار العمر 

االفرايض للمركبة.

وق��د أثبت��ت عائلة املركب��ات التكتيكية املتوس��طة 

FMTV م��ن إنتاج رشكة Oshkosh ق��درة فائقة عى 

التحم��ل واألداء املتميز لتلبية متطلبات املهام املتعددة 

املختلف��ة. وتعت��رب تلك املركب��ات الخي��ار األمثل الذي 

يعتمد عليه الجيش األمري��ي والحرس الوطني، وتضم 

سلس��لة تتألف من 17 طرازاً ت��راوح حمولتها بني 2.5 

و10 أطن��ان، وتتوافق قطع غيارها م��ع بعضها البعض 

بنس��بة تتجاوز 80 %، األمر الذي يسهل عملية الصيانة 

الدورية والتدريب، باإلضافة إىل خفض التكاليف.

وق��د تلقت رشكة Oshkosh حت��ى اآلن أوامر رشاء 

لتس��ليم أك��رث من 29000 ش��احنة ومقط��ورة، ويعني 

ه��ذا العدد الكبري خفض تكالي��ف الرشاء، وأدى وجود 

عرشات اآلالف من عائلة املركبات التكتيكية املتوس��طة 

يف صف��وف الخدمة لدى جيوش العامل إىل إنش��اء خط 

ق��وي إلنتاج املركبات وتوفري قط��ع الغيار الازمة لفرة 

طويلة من الزمن.

مركبات متطورة
وتتميز عائلة املركبات التكتيكية املتوس��طة التي جرى 

طرحها يف األسواق خال التس��عينيات بتطورها املتميز 

م��ن حي��ث التصميم األس��ايس للمركبة، ك��ام تم طرح 

ط��رازات مختلفة جديدة مثل ش��احنة النفايات زنة ال� 

10 أطنان والشاحنات القابلة للتمدد وونش رفع األثقال 

الثقيلة Load Handling System: LHS وهي متاحة 

يف األس��واق حالي��اً، وقد ت��م إعادة تصمي��م ونش رفع 

املركبات التكتيكية املتوس��طة املعطوب��ة بهدف زيادة 

قدراته وض��امن توافق عمله مع أون��اش رفع املركبات 

التكتيكية املدولبة األخرى.

ك��ام يتميز الونش املصفح الذي جرى تصنيعه داخل 

رشك��ة Oshkosh بقدرته الفائق��ة عى تقبل املزيد من 

رقائق التصفيح، األمر الذي يؤدي إىل توفري قدر أكرب من 

الحامية واألمان لركاب املركبة واملهام اللوجستية األخرى، 

ويس��مح الونش بنقل املركبات الخفيفة الوزن وتطوير 

أدائ��ه يف املواقع املختلفة تبعاً ملتطلبات املهمة، كام أن 

الونش مكي��ف الهواء، ما يعني وصول األفراد إىل موقع 

املهمة وهم يف وضع االس��تعداد ألداء املهمة فوراً عقب 

الرحات الطويلة يف الظروف واألحوال املناخية الصعبة.

ك��ام نجح��ت Oshkosh مؤخ��راً يف تطوي��ر منوذج 

متط��ور ومحس��ن م��ن املركب��ة ذات الق��درة الفائقة 

 FMTV Enhanced ع��ى الحامي��ة وخف��ة الحرك��ة

 Protection and Mobility )EMMD( prototype

vehicle من أجل زيادة الحامية أس��فل املركبة وزيادة 

خفة الحركة بالنسبة ألساطيل عائلة املركبات التكتيكية 

املتوس��طة، واملركبة مجهزة بنظام تعليق مس��تقل من 

ن��وع TAK-4® الذي أجازته رشك��ة Oshkosh  ونظام 

تحس��ني الحامية وخف��ة الحركة EMPD للس��ري فوق 

الطرق الوعرة شبه الصحراوية، ما يسمح بإمكانية زيادة 

حمولة املركبة عى املحاور األمامية والخلفية. ويساهم 

ه��ذا النظام األخري يف زي��ادة قدرة املركبة عى الس��ري 

عى الطرق غري املمه��دة من 30 % إىل 70 %، وإضافة 

أكرث من 40 س��م من التحرك بالعجات األمامية وزيادة 

رسعة القوى للمركبة بنس��بة 20 % تقريباً، ولدى رشكة 

Oshkosh القدرة عى إعادة تجهيز أسطولها الحايل من 

عائلة املركبات التكتيكية املتوسطة بإضافات خاصة تبعاً 

لرغبة العميل•

تتميز عائلة 
املركبات التكتيكية 

بتطورها املتميز 
من حيث التصميم 

األساسي للمركبة

منوذج من مقطورات قطر املركبات الثقيلة
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املواطنة والهوية والطاعة!
املواطن��ة فكرة عملية وليس��ت ذهنية، واملوطَن��ُة هي صيغة مفاعلة، رشاكة يف الحفاظ عىل الرتاب ومتاس��ك بني 

مختل��ف أطياف املجتمع لتكوي��ن بنية صلبة ال تهزها عوايت رياح الخارج، واملجتمع يف اإلمارات ويف دول الخليج 

يعتمد يف والئه السيايس عىل بيعة اآلباء واألجداد للحكّام إلدارة البالد، وأثبتت األنظمة قوتها واستقرارها يف ظّل 

اله��زات الت��ي تصيب األنظمة التي أدعت عىل مدى نصف قرن أنه��ا دميوقراطية، الوالء للحكّام يف اإلمارات جزء 

ال يتجزأ من الهوية اإلماراتية تحديداً، والحفاظ عىل البيعة هو حفاظ عىل عهود اآلباء واألجداد للش��يخ زايد بن 

سلطان رحمه الله، بيعة وفّية، وكلمة صادقة ألن تكون هذه البالد يف إدارٍة حكيمة وواعية وتسعى لتنمية الوطن 

وتقويته.

واملواطنة ليس��ت كالماً، وإال كيف يبيع اإلنس��ان والءه للخارج وهو يدعي أنه مواطن، أو كيف يحمل يف ذمته 

بيعتني، بيعة للمرشد يف الخارج وبيعة للحاكم يف الداخل! لهذا فإن إحدى البيعتني ستكون كاذبًة بالتأكيد لوجود 

التع��ارض التام، والفرق بني الرج��وع لتنظيامٍت رسية وعلنية يف الخارج، وبني أن تكون مواطناً حقيقياً ال تباع وال 

تشرتى وال تهزك أي ريحٍ رصرٍص عاتية. ولنقرأ قصص اآلباء واألجداد ووالءهم ألوطانهم وحبهم لها، خذ هذا املثال 

ع��ن حب الوطن لدى مجتمع كوري��ا الجنوبية، فهم حني أصيب مجتمعهم قدمياً بأزم��ٍة اقتصادية تربع املجتمع 

م��ن ح��ر ماله مليزانية الدولة، وبهذا تجاوزوا بالفعل األخطار االقتصادي��ة وأعادوا ترتيب وطنهم من جديد. هذا 

هو الوالء، أن تكون لبنًة يف بناء الوطن الش��امخ، لبنًة قويًة وليس��ت مغشوشًة رمبا أرضت بالبناء، هذا هو الفرق 

بني املواطن وبني الذي يعترب الوطن مجرد مس��كن ميكنه أن يس��تغني عنه أو أن يعمل ضده يف حال كان مجنداً 

للتنظيامت الرسية.

يحاول بعض األيديولوجيني املتحمس��ني الحركيني أن يش��وهوا مفهوم "الطاعة"، وهذه موجة واضحة منذ بدء ما 

سمي ب�"الربيع العريب"، كتبوا أن طاعة الحاكم مرتبطة باإلنجازات التي يؤديها ويقوم بها، فإن قرّص فال طاعة له! 

طبعاً هذا املنطق خاطئ جداً، ألننا سندخل مبعنى "التقصري" الذي هو من طبيعة البرش، قد يعرتي الحاكم قصور 

يف مجاٍل هنا أو هناك، بل رمبا ظلم الحاكم مواطناً، لكن اإلجراء ليس بنزع الطاعة منه بل بالذهاب إىل املحكمة 

والقنوات القانونية، املظامل ال تحل بنزع الطاعة وإمنا باللجوء إىل مؤسس��ات العدالة املوجودة يف الدولة، منطق 

اإلخوانيني أو غريهم يقوم عىل ربط الطاعة بالعدالة املطلقة التي ال توجد إال يف أذهانهم لألسف!.

يحاول بعض األيديولوجيني والحركيني انتقاص مفاهيم مثل "البيعة" أو "الطاعة" وينس��ون أن النبي عليه الصالة 

والس��الم اعتمد هذين املفهومني، بعض اإلخوانيني يزدرون البيعة والطاعة، يريدون "الدميوقراطية"! ومن بعد أن 

يصلوا إىل الحكم يصبحون مس��تبدين متنفذين آخذين كل الحكم لهم وحدهم ويقصون كل املنافسني، متاماً كام 

فعلت أحزاب شيوعية وبعثية وقومية، هذه هي طبائع الفكر الشمويل والحركية الديكتاتورية.

م��ن األخطاء الكارثية لإلخوان أنهم ألغوا مفه��وم املواطنة وازدروه، وكذلك فعلوا مع البيعة والطاعة، ومل يكونوا 

حداثيني إال يف املس��ائل السياس��ية، تأيت الدميوقراطية ودولة املؤسس��ات والرشاكة السياس��ية، لكن حني تحدثهم 

عن التحديث الفكري مثل التس��امح واالعرتاف باآلخرين مهام اختلفت أديانهم أو خطر التكفري أو رضورة إدانة 

العنف، حني تتحدث معهم بهذه األفكار املهمة ينسحبون ويخافون بل ويدبرون.

املش��كلة أيها الس��ادة أن هناك من يريد طمس املفاهيم التي تؤسس للنسيج االجتامعي املرتابط وعىل رأس تلك 

املفاهي��م "املواطنة، الوالء، البيع��ة، الطاعة"، يريدون الدميوقراطية-زعموا- وكأنهم ال يريدون الس��لطة املطلقة 

وإعادة الخالفة اإلسالمية، وهذا هو الرساب بالقيعة الذي يحسبه الظآمن ماًء•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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قام معايل وزير الدفاع الفنلندي بزيارة لإلمارات يف 

مرحلة س��ابقة، فام هي التطورات التي طرأت عىل 

العالقات الثنائية منذ تلك الزيارة؟

أسييفرت الزيارة عن تعزيز التعاون بيين البلدين، وقد 

احتفظنا دامئاً بعالقات طيبة للغاية مع دولة اإلمارات، 

ولكن العالقييات الثنائييية حققت قفييزة نوعية خالل 

السيينوات القليليية املاضية، عىل سييبيل املثييال، تبادل 

الزيييارات بن كبار املسييؤولن يف كلتييا الدولتن، وهي 

الزيارات التي أسييفرت عن تأسيس "مجموعة التنسيق 

املشييرك" التي تجتمع بصورة دورييية كل عام، وأعتقد 

أن من املهم أن يسييتفيد كل طرف من تجارب الطرف 

اآلخر، خاصة يف مجال الدفاع، األمر الذي ميكن أن يعزز 

العالقات الثنائية أكرث فأكرث.

ما ه��و املوقف الحايل في��ام يتعل��ق بالتعاون بني 

القوات املسلحة يف كال البلدين؟

أعتقييد أن العالقات الثنائية تتسييم باالنفتاح والتنظيم 

الشييديدين، وهييي تقييوم عييىل "مجموعة التنسيييق 

املشييرك"، وميثلنييا يف تلييك املجموعة مسييؤول رفيع 

املستوى كرئيس للجانب الفنلندي، ونحن نتبادل اآلراء 

والتجييارب فيام يتعلييق بتخطيط وإصييالح وتحديث 

القوات املسلحة بهدف تلبية االحتياجات املستقبلية.

هل ميكنكم إطالعنا عىل أهم املعامل الرئيس��ية التي 

حققها التعاون املشرتك؟

أحد أهم املعامل الرئيسييية هو التعرف عىل الشييعوب، 

وهو ما ميثل حجيير الزاوية عند إقامة أي عالقة تعاون 

يف عييامل اليوم الرقمي، ويف تقديري أن كل يشء يقوم يف 

نهاية األمر عىل العالقات بن البرش، وقد وضعنا أساسيياً 

متينيياً للتعاون الثنايئ بيننا وبن دولة اإلمارات، وهو ما 

تجسده االجتامعات الثنائية السنوية الدورية والخطط 

والربامج التييي نتابعها عن كثب، ونحن بانتظار النتائج 

العملييية لهييذا التعاون، ونحيين نقوم بالفعييل بتبادل 

املعلومات فيييام يتعلق بخطط التدريب والتعليم، كام 

تبادلنييا الخربات التي ميكن أن يسييتفيد منها الطرفان، 

وأعتقد أن الدولتن استفادتا من تلك الخربات.

ما هو انطباعكم عن معريض آيدكس وديب للطريان؟

يعتييرب معرضا آيدكس وديب للطييران من أبرز املعارض 

الدفاعية يف العامل، وقد انبهرت بشييدة بحسن التنظيم 

قام سعادة الفريق آرتو رايت 

نائب وزير الدفاع الفنلندي 

بزيارة رسمية لدولة اإلمارات 

مؤخراً التقى خاللها كبار 

املسؤولني بالدولة وبحث 

معهم القضايا ذات االهتامم 

املشرتك وسبل دعم العالقات 

الثنائية. وعىل هامش الزيارة 

أجرت مجلة "درع الوطن" 

مقابلة شاملة مع سعادة 

الفريق أشاد فيها بدور 

اإلمارات يف الحفاظ عىل 

السالم العاملي ومشاركتها يف 

مهام اإلغاثة اإلنسانية، وفيام 

ييل محاور اللقاء:

حوار:
الرائد جاسم شاهني
تصويــــــــر: 
عبدالرحمن بن عباد
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تلعب اإلمارات دورًا 
فعاالً يف احلفاظ 

على السالم 
العاملي ودعم 

املهام اإلنسانية 
واإلغاثة يف الكوارث

وبالقيييادة الحكيميية التي تقييف وراء هييذا التنظيم، 

وأعتقد أن الفرصة سييانحة أمام منتجاتنا يك تتواجد يف 

هذين املعرضن اللذين يطرحان أحدث ما وصلت إليه 

التكنولوجيا دامئيياً، وأعتقد أنه من املهم واملفيد للغاية 

بالنسييبة للدول واألفييراد أن يبحثوا كل الفرص املمكنة 

لتطوييير الصناعييات الدفاعية، عالوة عييىل ذلك، يعترب 

املعرضييان فرصة ذهبية السييتضافة صنيياع القرار لدى 

رشكات التصنيع، عالوة عىل العمييالء أيضاً، خاصة وأن 

هذييين الحدثن املهمن يسييتضيفان الوفود الرسييمية 

الرفيعة املستوى التي متثل جميع دول العامل.

م��ا ه��ي الف��رص املتاحة أم��ام اإلم��ارات وفنلندا 

لتكريس السالم اإلقليمي والعاملي؟

أعتقييد أن حجم الدولة ال دخل لييه يف الفرص املتاحة 

عندما يتعلق األمر بتكريس السييالم العاملي، فكل دولة 

لديهييا دور عليهييا أن تلعبه، وتعترب اإلمييارات وفنلندا 

العبتيين أساسيييتن عييىل السيياحة الدولييية، وبإمكان 

اإلمييارات أن تقييدم الكثر مبا لها من مييوارد اقتصادية 

كبييرة، ولكيين املييال ال يقدم حلييوالً لكل املشييكالت، 

ويتعن علينا اعتامد سياسة شاملة من شأنها أن تحقق 

األهداف السياسييية وأن تقدم املسيياعدات اإلنسييانية 

والدعم العسييكري وغر العسييكري لحل أي أزمة، كام 

نحتاج أيضاً إىل قيادة قوية قادرة عىل لعب دور فعال، 

وميين حسيين الحظ أن الله قييد حبا اإلمييارات بقيادة 

حكيمة رشيدة عرب تاريخها الطويل.

كيف تقيمون دور اإلمارات يف الحفاظ عىل الس��الم 

العاملي؟

رغم أنني لسييت مؤهالً لعمل هذا التقييم إال أن األمر 

املؤكد هو أن اإلمارات تلعب دوراً محورياً مهامً، خاصة 

عييىل الصعيد اإلقليمي، وآمل أن تسييتمر اإلمارات عىل 

هذا النهج.

ما هو رأيكم يف اإلنجازات التي حققتها اإلمارات يف 

مجال املساعدات اإلنسانية ومهام اإلغاثة يف حاالت 

الكوارث؟

أعلم أن اإلمييارات لعبت دوراً فعاالً يف مجاالت عديدة 

باستخدام ما لديها من قدرات عسكرية وغر عسكرية 

من أجل دعييم هذه املهام، وهو مييؤرش جيد وإيجايب 

للغاية، فاسم اإلمارات يحلق عالياً خفاقاً يف العديد من 

املهام اإلنسانية، ويجب عىل كل دولة أن تبذل أقىص ما 

يف وسعها، وأن تتبنى سياسة شاملة تقوم عىل مساعدة 

الييدول املنكوبة، وال تتوقف املسيياعدة عنييد الجانب 

الفريق آرتو راتي

التحق باألكادميية العسكرية عام 1976 – 1979
توىل ع��دة مناص��ب منها: مراقب عس��كري يف 
األم��م املتح��دة UNTSO 1986-1987، مدير 
مكت��ب العملي��ات يف قيادة منطقة هلس��نيك 
1992-1989، كب��ري ضب��اط ش��عبة العملي��ات 
1994-1992، قائ��د الكتيب��ة الفنلندية يف قوة 
 Pori يف كوس��وفو 2000، قائ��د اللواء KFOR
2002-2000، مدي��ر وحدة السياس��ة الوطنية 
الدفاعي��ة NDPU-MOD 2004-2008، نائب 
رئي��س أركان الجي��ش الفنلن��دي 2008-2009، 
نائب رئي��س األركان-العملي��ات 2009-2010، 

نائب وزير الدفاع الفنلندي 2011.
حاصل عىل عدة أوس��مة وميدالي��ات: ميدالية 
األم��م املتح��دة UNTSO، ميدالي��ة الجدارة 
العس��كرية، ف��ارس الدرجة األوىل بق��وة اللواء 
الفنلندي، ميدالية الناتو )كيفور(، وسام الحرية 
الدرجة الثانية )مع السيف(، وسام قائد )الوردة 

البيضاء( فنلندا

أنعم اهلل على 
اإلمارات بقيادة 

رشيدة واعية

العسكري فحسب، بل البد من استخدام املوارد األخرى 

أيضاً، وقد قدمت اإلمارات الكثر والكثر يف هذا الشأن.

ما مدى أهمية اإلبقاء عىل الطرق البحرية اإلقليمية 

مفتوحة من أجل الحفاظ عىل أمن الطاقة العاملية؟

تعترب املجاالت العاملييية األربعة )الفضاء والبحر والجو 

واملعلومات اإللكرونية( كلهييا مهمة للغاية، والبد من 

إبقائها مفتوحة أمام كل دول العامل، فالعامل يعتمد عىل 

الطرق البحرية التييي يجب أن تكون مفتوحة للمالحة 

الدولية أمام كل دول العامل.

ما الذي مييز العالقات اإلماراتية – الفنلندية؟

من األمور املثرة للدهشة أن اإلمارات وفنلندا تتمتعان 

بعالقييات طيبة للغاية عىل الرغم من تباعد املسييافات 

وتباين الثقافييات بينهام، لكن هذا مل مينع وجود أوجه 

للشبه بن الدولتن مثل قسوة األحوال الجوية )فلديكم 

الحر الشييديد، ولدينا الربد القارس( وقلة عدد السكان، 

ولكني أعتقد أن التعاون الثنايئ فيام بيننا مثمر للغاية•
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األمـن املائـي .. أولويــة استثنـائـيــــــــــــــــــــة علـى أجنــدة القيــادة اإلمـاراتـيــة

إذا كان تأمني حق األجيال املقبلة يف مياه الرشب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ميثل تحدياً تنموياً بالغ األهمية، فإن األولوية االستثنائية التي يحظى بها هذا 

امللف االسرتاتيجي عىل أجندة القيادة الرشيدة يبعث بإشارات إيجابية باتجاه 

املستقبل.

إعداد:
التحرير

"للمياه يف دولة اإلمارات أهمية كربى تفوق النفط" 

ملف العدد
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إن هللذه األولويللة ال تقترص فقط عللى االهتامم رفيع 

املسللتوى وبشللكل متواصل وتخصيللص امليزانيات من 

أجللل معالجة تداعيات الوضع املللايئ الراهن يف الدولة، 

بل تركز أيضاً وبشللكل أسللايس عى كيفية مواجهة هذا 

التحدي مسللتقبالً من خالل التخطيللط العلمي ووضع 

االسللراتيجيات والحلول املدروسللة التي تضمن تفادي 

سلللبيات الوضع املايئ الراهن وتداعياته السلللبية عى 

األجيال املقبلة، وبالشللكل الذي ميكللن معه القول بأن 

معالجللة ملف امليللاه يف دولة اإلمللارات يندرج ضمن 

القضايا الحيوية الخاصة بالتنمية املستدامة.

يف منتلصلللف ديسللملرب املللايض، ويف مداخلللللة  

للفريق أول سللمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة عقب 

محارضة يف مجلسلله حول املياه العذبة يف العامل، اطلق 

ترصيحللاً بالللغ األهمية حني قال "املياه تشللكل أهمية 

كربى تفوق أهمية النفط بالنسبة إىل اإلمارات" ، مشرياً 

إىل أن "املنطقة تواجه مشللكلة جدية، ونحن منشغلون 

بهللا، نظراً ألنها يف غاية األهمية" هذه املداخلة تسلللط 

الضللوء بقللوة عى ملللف إدارة املوارد املائيللة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بشكل خاص، ويف دول مجلس 

التعللاون لللدول الخليج العريب بشللكل عام، وتدشللن 

مرحلللة جديدة قامئة عى التخطيط العلمي يف التصدي 

لواحدة من أبللرز التحديات التللي تواجه دول مجلس 

التعللاون خالل املديللني القريب والبعيللد، حيث تبدي 

دولة االمللارات حرصاً واضحاً عى امتللالك رؤية علمية 

طويلة املدى وواضحة يف التعامل مع ملف املياه، ولعّل 

حمللالت التوعية التي تقللوم بها األجهللزة املختلفة يف 

الدولة، واإلجراءات العمليّة من أجل ترشلليد اسللتهالك 

املياه، هي مثال بارز يف هذا الشأن. 

املياه ..واقع ومتطلبات
أكد الفريق أول سللمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلللحة 

يف مداخلتلله، عى مدى إدراكه للواقللع املايئ وما ميثله 

من تحد جسلليم لألمن القومي يف دول مجلس التعاون 

بشكل عام حيث قال سللموه أيضاً يف مداخلته »أعتقد 

أن ذلك يعود إىل أن السكان يف شبه الجزيرة العربية يف 

تزايد مستمر، وليس للمنطقة اليوم الكثري من املوارد«، 

مشرياً سللموه إىل أنه ميكن حالياً الحصول عى املاء من 

خالل التحليللة، لكن بعد عقود سلليختلف الوضع عام 

هللو عليه اآلن، فللال توجد يف املنطقة أنهللار، وال توجد 

لدينا تقنية تسللاعدنا عى تلبية احتياجات املنطقة من 

امليللاه العذبة ملواجهة الوضع، لللذا يتوجب علينا تركيز 

الجهود عى إجراء الدراسات والبحوث، ووضع الخطط 

واالسللراتيجيات، والحلول املالمئة التي من شأنها ايجاد 

السللبل الكفيلة بتلبيللة احتياجات املسللتقبل، وحفظ 

املوارد الطبيعية وصونها ألجيالنا املقبلة.

وألقى الدكتور بير غليك - مؤسللس مشارك ورئيس 

معهللد املحيللط الهادئ وخبللري عاملي يف مجللال املياه 

ومحارض رئيس يف مؤمتر نوبل - محارضة يف مجلس سمو 

ويل عهد أبوظبي حول املياه العذبة كان عنوانها: »املياه 

محمد بن زايد يشهد محارضة حول املياه العذبة يف مجلسه
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العذبة يف العامل: السللعي نحو مستقبل مستدام«، أشاد 

فيها مبا تقوم به دولة اإلمارات يف مجال املوارد الطبيعية 

واملياه والطاقة، وقال إن استخدام التقنية الذكية للمياه 

دليل أفضل عى الجهد العلمي املتطور للتفكري يف طرق 

ومصادر حديثة مقارنة باملصادر التقليدية.

وأكللد أن امليللاه العذبللة قليلة جداً يف العللامل، وأنها 

مرتبطللة بكل يشء تحتاجه البرشيللة، كام تحتاج للكثري 

مللن الطاقة، خصوصللاً لتحريك امليللاه والكهرباء أيضاً، 

مضيفاً أن أزمة املياه تظهر بأشكال وأماكن مختلفة.

واعترب أن املشللكلة الكربى يف العامل هي الفشللل يف 

تلبية االحتياجات الرئيسللة من املياه والقضايا الصحية، 

مشللرياً إىل أن مليللار نسللمة ال يسللتطيعون الحصول 

عللى املياه العذبة، كام أن ماليني البرش ال يسللتطيعون 

الحصللول عللى الخدمللات الصحيللة بسللبب الفقر يف 

امليللاه، وأضللاف أن ندرة املياه تتزايللد حتى يف املناطق 

التللي يعتقد أنها مملوءة بامليللاه، إضافة إىل ذلك قضايا 

التلوث، كام أدى الفشللل يف تلبية االحتياجات األساسية 

إىل كثللري من األمراض، وهناك نحو مليوين وفاة بسللبب 

أمراض مرتبطة باملياه، وهي يف تزايد مسللتمر، بسللبب 

الفشل يف توفري املياه اآلمنة والصحية لسكان العامل.

ومن أجل االسللتخدام املسللتدام للموارد الطبيعية، 

يجللب أن يتم أوالً إعادة النظر يف البنية التحتية للمياه، 

وبناء سللدود ومنظومات ري كبللرية، والتفكري يف اإلدارة 

الذكية للمياه السللطحية، عى الرغم مللن أنها مكلفة، 

وعليه البد من اكتشاف طرق جديدة.

أولوية استثنائية لألمن املايئ
تواجه أغلب دول العامل أزمة مياه حقيقية، وتبدو هذه 

األزمة واضحة يف الدول الواقعة يف املنطقة الجافة التي 

تتميللز بقلة تسللاقط األمطار وارتفاع درجللات الحرارة 

املصاحللب بارتفاع معللدالت التبخر، ودولللة اإلمارات 

العربية املتحدة من الللدول التي تقع يف هذه املنطقة، 

حيث يراوح متوسللط سللقوط املطر ما بني 60 مليمر/

سللنة يف ليوا يف غرب أبوظبي، إىل 160 مليمر/سللنة يف 

املناطللق الجبليللة والرشقيللة من الدولللة، أما معدالت 

التبخر فقد تزيد عن 2000 مليمر/سللنة، وهذه األرقام 

تؤكد أن الفاقد من مياه األمطار املتجمعة بعد الفرات 

املطرية أكللر بعرشين مرة تقريباً من املياه املترسبة إىل 

باطللن األرض، كام أن الفللرق الكبري ما بني املترسب من 

األمطللار والفاقد من املياه املتجمعة سلليزيد من شللح 

املياه، حيث قدرت نسللبة شح املياه يف دولة اإلمارات بل 

1448.2 %، فاملوقع الجغللرايف الطبيعي للدول الواقعة 

يف املنطقة الجافة لعب دوراً سلللبياً يف تفاقم مشللكلة 

املياه، وتزداد مشللكلة املياه عاملياً يوماً بعد يوم نتيجة 

الزيللادة السللكانية، حيث أن اسللتخدام مصللادر املياه 

املتجددة قد تضاعف سللت مللرات، بينام نجد أن عدد 

سللكان العامل قللد تضاعف ثللالث مرات خللالل القرن 

العرشين، كام أن عدد السللكان سيتضاعف بنسبة تصل 

إىل 40-50 %، ويصاحب هذه الزيادة السللكانية زيادة 

الطلب عللى املياه لتوفري االحتياجات املنزلية والزراعية 

والصناعية للمجتمع، وهذا بدوره سلليزيد الضغط عى 

خزانات املياه الجوفية والتي يف تناقص مسللتمر كام يف 

دولة اإلمارات، وتعترب مشكلة املياه من املشاكل العاملية 

التي تشللغل أصحاب القرار حيث أن 1.1 بليون شخص 

أو أكر يعيشللون بدون ميللاه رشب نظيفة، وعدم توفر 

ميللاه الرشب النظيفة بكميات كافية تسللبب األمراض، 

كام وتتمثل أزمة املياه يف السللحب الجائر والعشللوايئ 

للمياه الجوفيللة والذي بدوره يللؤدي إىل تحويل املياه 

الجوفيللة إىل مصدر غري متجدد؛ وذلك بسللبب انعدام 

التللوازن املايئ مابني الداخل إىل الخللزان و الخارج منه، 

باإلضافللة إىل النقص الحاد للخللزان الجويف، فإن جودة 

املياه املتواجدة فيه تتغري إىل األسللوأ، كام أن السللحب 

الجائر مع تلوث املياه يؤثر عى التنوع البيولوجي وعى 

قلللة اإلنتاج الزراعي الذي يعتمد بشللكل أسللايس عى 

توفر الكميات الكافية من املياه العذبة ، وتشللري إحدى 

الدراسللات بأن الزراعة تسللتلخلدم ملا يصلل إىل 87 % 

من املاء املتللاح عاملياً، ويف دولة اإلمللارات فإن الزراعة 

تستهلك أكر من 70 % من املياه الجوفية املنتجة، وقلة 

مصللادر املياه وتردي جودة املياه الجوفية سلليقلل من 

املسللاحة املزروعة وقلة اإلنتللاج الزراعي والذي بدوره 

يقلللل من الغذاء، ويزيد من الجفاف وبالتايل شللحة يف 

امليللاه، ففي عللام 1998، كان هنللاك 28 دولة يف العامل 

تواجلله ضغوطاً مائية، وسلليصل عددها إىل 56 دولة يف 

عام 2025.

أسباب حقيقية لألهمية األمنية للمياه
الشك أن طرح قضية األمن املايئ يف دول مجلس التعاون 

من خالل منابر حوارية ونقاشية علمية يكتسب أهمية 

عميقة ألكر من سللبب: أولها، أن دول الخليج العربية 

تعاين، كام ورد آنفاً وبحكللم طبيعتها املناخيّة وموقعها 

الجغللرايف، نقصاً كبللرياً يف املوارد املائية العذبة، سللواء 

الصالحللة للللرشب أو الزراعة، ومن ثللّم فإنها تعتمد يف 

ذلك عى تحلية امليللاه املالحة أو املياه الجوفية، ثانيها، 

الزيادة املطّردة يف عدد السكان يف املنطقة، وما يستتبعه 

ذلك من زيادة يف االستهالك والطلب عى املوارد بشكل 

عللام، ويف مقّدمتها املياه ، ومللن هنا تأيت أهمية امتالك 

نظرة اسللترشافيّة حول هذه القضية وأساليب التعامل 

معها خللالل السللنوات املقبلة، ثالثها، ارتفاع مسللتوى 

املعيشللة يف دول الخليج العربية، وما يرتبط بذلك من 

التوّسع يف استهالك املياه العذبة، حيث تشري التقديرات 

إىل أن معدل هذا االسللتهالك يتجاوز املعدل العاملّي مبا 

يفرض ضغوطاً عى املتوافر من املياه، ويزيد من املوارد 

املاليّة املخصصة لعمليات التحلية بشللكل كبري، رابعها، 

التغرّيات املناخيّة يف العامل بشللكل عللام، التي تزيد من 

مخاطر التصحر، ومن ثم التأثري السلللبي يف الزراعة وما 

يتبع ذلك من آثار ونتائج.

تبدي دولة االمارات 
حرصًا واضحًا على 

امتالك رؤية علمية 
طويلة املدى 

وواضحة يف التعامل 
مع ملف املياه

استخدام التقنية 
الذكية للمياه دليل 
أفضل على اجلهد 

العلمي املتطور 
للتفكري يف طرق 
ومصادر حديثة 

مقارنة باملصادر 
التقليدية

تبدو أزمة املياه 
واضحة يف الدول التي 

تتميز بقلة سقوط 
األمطار وارتفاع 

درجات احلرارة 
املصاحب بارتفاع 

معدالت التبخر
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وتعرف التنمية املستدامة بأنها عملية تطوير األرض 

واملدن واملجتمعات واألعامل اإلنتاجية لتلبي احتياجات 

الحللارض، دون اسللتنزاف املوارد الطبيعيللة ومبا يضمن 

استمرار تجددها حتى تستطيع تلبية احتياجات األجيال 

املقبلة، وتهدف التنمية املسللتدامة إىل تحسني ظروف 

املعيشللة لجميع النللاس دون زيادة اسللتخدام املوارد 

الطبيعية إىل ما يتجاوز قدرة كوكب األرض عى التحمل، 

ويتم تطبيق التنمية املستدامة يف ثالثة مجاالت رئيسة 

هي: النمو االقتصادي، وحفظ املوارد الطبيعية والبيئية، 

والتنمية االجتامعية، ومن أهللم التحديات التي تواجه 

تطبيق التنمية املستدامة هو ايجاد التوازن بني استمرار 

النمللو واملحافظة عللى املوارد الطبيعيللة والبيئية التي 

يتطلبها ذلك، وتستند التنمية املستدامة عى ركائز عدة 

أهمهللا املياه، الغذاء، الصحة، املللأوى، والطاقة، وتعترب 

املياه العنرص األسللايس ألن كافللة الركائز األخرى تعتمد 

عليه وال تقوم من دونلله، فمن خالل ضامن اإلمدادات 

الكافيللة مللن امليللاه ورفع كفللاءة اسللتخدامها وإدارة 

مواردهللا بفعالية، تتحقق التنميللة الزراعية والصناعية 

والحضارية.

معدالت استهالك الفتة 
يرى خللرباء متخصصللون أن دولة اإلمللارات تعترب من 

أكر دول العامل اسللتهالكاً للمياه، مشريين إىل أن الدولة 

تسللتهلك حالياً 5.6 مليار مر مكعب من املياه سللنوياً، 

وأن االستخدامات الزراعية تشكل نسبة 60 % من هذا 

االسللتهالك، وطالب بعضهم الجهات املختصة يف الدولة 

بتقليص زراعة املحاصيل التي تستهلك كميات كبرية من 

املياه الجوفية واملحالة، مؤكدين أن قطاع الزراعة يعترب 

أكر القطاعات اسللتهالكاً للمياه يف اإلملارات وبنسلبلة 

36 %، وأنه يستنزف 12 % من احتياطي املياه الجوفية 

العذبة، داعني إىل االهتامم بالزراعات التي ال تحتاج إىل 

كميات كبرية من املياه مثل النخيل.

نسب استهالك املياه يف اإلمارات
مللام يجدر ذكره، أن حصة قطاعي املنازل والصناعة من 

مجمل اسللتهالك املياه بالدولة تبلغ 27 %، يف حني تبلغ 

نسللبة الهدر 13 %، وتستهلك الروة الحيوانية أقل من 

0.5 %، ويشللكل اسللتخدام إمارة أبوظبي للمياه ثلثي 

االسللتخدام الللكيل لهللا يف الدولة، يف حللني تبلغ حصة 

إمارة ديب نحو الخمس، بينام ال ميثل استخدام اإلمارات 

األخرى سوى 17 %، وتضم إمارة أبوظبي نحو 33 % من 

سللكان الدولة لكنها تستهلك تقريبا 60 % من مجموع 

املياه املحالة املستخدمة يف القطاعني املنزيل والصناعي، 

وتظهر دراسللات مركز الرقابللة والتنظيم يف أبوظبي أن 

حصة اسللتهالك الفرد يف الفلللل من املياه يزيد ما بني 3 

إىل 9 مرات عن استهالك الفرد يف الشقق السكنية التي 

يبلغ املعللدل فيها 200 لر يومياً، وترجللع تلك الزيادة 

إىل اسللتخدام املياه يف ري الحدائق وغسللل السيارات، 

وأوضح أن إمللدادات املياه يف دولة اإلملارات تلأيت ملن 

ثالثة ملصلادر رئيسللية هلي، املياه الجلوفليلة بنسللبة 

50 %، امليللاه املحالة بنسللبة 34 %، وامليللاه املعالجة 

بنسللبة 16 %، وأن الزراعة تعتمد عللى املياه الجوفية 

العذبة واملالحة، يف حني تستخدم املياه املحالة يف بعض 

املناطللق مثل العني للري، كام أن معظم إمدادات املياه 

املنزلية والصناعية تأيت من املياه املحالة إضافة إىل كمية 

محدودة من امليللاه الجوفية، كام يتم اسللتخدام املياه 

املعالجللة يف ري الغابات والزراعات التجميلية ،  كام أن 

جزءاً كبرياً من املياه املحالة والكميات غري املستغلة من 

املياه املعالجللة يهدر إما يف الصحراء أو يف البحر، وتبلغ 

تكاليللف تحلية مياه البحللر يف الدولة 7.16 درهم لكل 

األمن املائي وحتلية املياه 

 م��ن املصطلحات الحديثة التي ظه��رت يف العقود 
األخرية عندم��ا كرث الحديث عن املياه ومش��كالتها 
وخاص��ة يف ال��دول النامي��ة، ويعرب ه��ذا املصطلح 
ع��ن مدى القل��ق والخوف الذي انت��اب املخططني 
واملختصني الس��تنزاف املياه نتيجة الزدياد النش��اط 
الزراع��ي والصناعي، وال ش��ك أن قضية األمن املايئ 
تتعلق أيضاً يف جزء كبري منها بالنواحي اإلدارية، أي 
حس��ن توزيع حصص املوارد املائي��ة املتاحة، وهذا 
يعني أن األم��ن املايئ ميكن تحقيقه من خالل إدارة 
مائية فاعل��ة تأخ��ذ يف اعتبارها الع��رض والطلب، 
ويقدر الخ��رباء بأن الح��د األدىن م��ن االحتياجات 
املائية الرضورية لإلنس��ان والتي تحقق األمن املايئ 
تش��مل مياه الرشب، الطهي، االس��تحامم والنظافة، 
وتق��در ه��ذه االحتياجات بحوايل 50 ل��رتاً للفرد يف 

اليوم الواحد. 
أم��ا تحلية املياه فه��ي عملية تج��رى إلزالة كل أو 
جزء من األم��الح الزائدة واملعادن م��ن املياه، وقد 
يس��تخدم هذا املصطل��ح إلزالة األم��الح واملعادن 
الذائبة يف املاء، ويتم تحلية املياه ليصبح من املمكن 
اس��تخدامها يف الحي��اة العملي��ة كالزراعة والرشب 
والصناع��ة واألدوية، و يهتم به��ذا العلم التطبيقي 
اآلن ع��دد كب��ري من ال��دول التي تع��اين من نقص 
املياه، ومن املتوقع خالل العرش سنوات القادمة أن 
ينمو هذا العلم بش��كل كبري نظراً ملا هو متوقع من 
حدوث أزمات مائية يف الكثري من دول العامل، حيث 
أن بعض اإلحصاءات تش��ري إىل وف��اة مئات األلوف 

سنوياً بسبب ندرة املياه النقية الستخدام اإلنسان.

كيف ميكن التوازن يف النمو واملحافظة عىل املوارد املائية؟
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مر مكعللب، حيث بلغت تكاليف إنتللاج املياه املحالة 

لعللام 2008 نحللو 11.8 مليار درهم، وتشللكل تغذية 

امليللاه الجوفيللة من ميللاه األمطار التي يتللم تجميعها 

خلف السللدود يف اإلمارات نحو 2 % فقط من مجموع 

اسللتخدامات املياه يف الزراعة، حيللث يوجد يف الدولة 

114 سداً تبلغ سعتها التخزينية 118 مليون مر مكعب، 

يف حللني بلغ حجم مخللزون املياه الراكمللي لغاية عام 

2007م نحو 211 مليون مر مكعب، مبتوسللط 8 ماليني 

مر مكعب يف السنة، فيام تبلغ التكلفة االستثامرية لكل 

مللر مكعب مخزن من املياه 114 درهللامً، وتأيت إعادة 

تأهيل شللبكات الرصف الصحي لتقلل من حجم تدفق 

املياه العادمة بنسللبة 30 % إىل 50 %، وهو ما سيسهم 

يف خفللض تكاليف تشللغيل وصيانة محطللات التنقية 

واملعالجللة بنحللو 73 مليون درهم سللنوياً حالياً و162 

مليون درهم يف عام 2030م.

رؤية تاريخية ثاقبة ألهمية املياه 
تتجللى الرؤية الثاقبة للقائد املؤسللس الشلليخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يف تأكيده منذ تأسيس 

دولة اإلمارات العربية املتحدة عى األهمية اإلسراتيجية 

للميللاه ورضورة الحفاظ عليها لألجيال املقبلة، ورسللخ 

بذلك مبدأ التنمية املسللتدامة منذ مطلع القرن املايض، 

وليللس أدّل عى ذلك مللن املبادرة الخالقللة التي وجه 

إليهللا يف إعللادة حقن اآلبللار الجوفية بجللزء من إنتاج 

امليللاه املحالة كمخزون طبيعي اسللراتيجي للسللنوات 

القادمة، وإثر دراسللة فنيّة، تم اختيار موقعني لتطبيق 

هذه املبادرة وفق أحللدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 

الحديثة، أحدهام يف املنطقة الغربية )ما بني مدينة زايد 

وليللوا(، واآلخر يف املنطقة الرشقية )مدينة العني(، ويتم 

فعلياً اآلن ومنذ سنوات عديدة حقن الكميات الفائضة 

من املياه املحللالة وتخزينها يف هذه اآلبار، كام أن رؤية 

إمللارة أبوظبي يف مجللال التنمية املسللتدامة والتي تم 

التعبري عنلهلا يف أجنلدة السياسلة العامة لإلملارة 2007 

/2008، واإلسللراتيجية البيئيللة 2008 / 2012، أعطت 

أهمية كبرية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وانعكست 

هذه الخطط والتعاون والتنسلليق بني الهيئات املحلية 

عى مستوى دولة اإلمارات ككل.

وقد واصل صاحب السللمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيللان رئيس الدولة - حفظه الللله- تعزيز املرشوعات 

املائية وتطوير املللوارد الذاتية عى هذا الصعيد، حيث 

أمر حفظه الله يف مارس عام 2011 بزيادة االستثامرات 

يف قطللاع املاء والكهربللاء يف اإلمارات الشللاملية لتصل 

إىل 7.5 مليللار درهللم، ويف مايو من العام ذاته، دشللن 

صاحب السللمو الشلليخ حمد بن محمد الرشقي عضو 

املجلللس األعى حاكم الفجرية وسللمو الشلليخ منصور 

بللن زايد آل نهيان نائللب رئيس مجلس الللوزراء وزير 

شؤون الرئاسللة محطة الفجرية لتوليد الكهرباء وتحلية 

املياه وهي املحطة التللي تعترب األكرب يف منطقة الرشق 

األوسللللط بقيمللة تكلفة إجامليللة تقللدر بنحلللو 10 

مليارات درهلللم وتنتلللج نحللو 130 مليار جالون من 

املياه يومياً.

امليزان املايئ يف دولة اإلمارات
توجللد أربعة مصادر للمياه يف دولة اإلمارات هي املياه 

السللطحية واملياه الجوفية ومياه التحلية ومياه الرصف 

الصحي املعالجة، ونظللراً لوقوع البالد يف حزام املناطق 

الجافة فقد أدى ذلك إىل شللح املللوارد املائية الطبيعية 

املتجددة، وإىل عدم وجود مصادر مياه سللطحية دامئة 

الجريان مثل األنهار أو البحريات العذبة، ويشللري امليزان 

املللايئ لدولللة اإلمللارات إىل أن حجم املياه السللطحية 

والجوفيللة املتجددة يصللل إىل 150 مليون مر مكعب 

سللنوياً فقط، أي ما يعادل نحو 4 % من إجاميل الطلب 

الكيل عى املياه يف الدولللة، بينام يبلغ حجم الضخ من 

امليللاه الجوفية غري املتجللددة 2300 مليون مر مكعب 

سللنوياً، أي مايعادل نحو 52 % من إجاميل الطلب عى 

امليللاه، ولذا تعتللرب املياه الجوفية هللي املصدر الرئيس 

للمياه املستخدمة يف اإلمارات، وذلك بالرغم مام يعرف 

علمياً بالضخ الجائر من بعض الخزانات وتدهور نوعية 

املياه فيها. 

ويشللري باحثللون  إىل أن اسللتخدام مصللادر امليللاه 

وتنميتهللا يف دولة اإلمارات يعللود إىل العرص الحجري، 

أي نحو 5000 سللنة قبل امليالد، حيث جرى اسللتخدام 

املياه الجوفية التي تستخرج من اآلبار الضحلة املحفورة 

يدوياً وباستخدام األفالج التقليدية وكذلك إتباع أساليب 

الزراعللة املعتمدة عى األمطار،  وقد حفرت هذه اآلبار 

السطحية عى شاطئ الخليج العريب أو يف الجزر الواقعة 

داخل مياه الخليللج العريب، وقد وجدت بالفعل آبار يف 

املوقع الحايل ملطار أبوظبي الدويل وجزيرة مروج. 

تعترب مشكلة 
املياه من املشاكل 

العاملية التي 
تشغل أصحاب القرار 

حيث هناك بليون 
شخص أو أكرث 

يعيشون بدون مياه 
شرب نظيفة

القطاع الزراعي االٔكرث استهالكاً للمياه يف االٕمارات
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إدارة املياه يف دولة اإلمارات
تواجه مشاكل املياه يف اإلمارات تحديات ال تقترص عى 

الجوانللب التقنية، ولكنها تشللمل أيضللاً جوانب أخرى 

متعددة، أبرزها ضعف التنسلليق بني الجهات املتعددة 

التي تتعامل مع املياه، األمر الذي يشتت الجهود ويحد 

من كفللاءة التخطيط واتخللاذ القرار حول االسللتخدام 

األمثل لهذا املورد الحيوي الهام، فقوانني املياه يف الدولة  

تَتبَّللع النظام الالمركزي يف إدارة املؤسسللات املسللؤولة 

عن هذا القطاع، وهذا النظام عالوة عى ما يسللببه من 

تضخم يف ميزانيللة الدولة نظراً لتعدد الجهات والدوائر 

املسللؤولة عن املياه، فإنه يسللبب تداخالً كبرياً يف اتخاذ 

القرارات بالنسللبة إلنتاج املياه واستخدامها، عالوة عى 

االختالف والتباين يف تصميم وتنفيذ املشللاريع الخاصة 

باملياه، وخاصة بالنسللبة لشللبكات املياه وإيصال املياه 

إىل املستهلكني. 

إن األمن املللايئ يف دولة اإلمارات وبقية دول مجلس 

التعللاون لللدول الخليللج العربيللة ال يتطلللب جهللود 

الحكومات فحسب، بل يتطلب جهود كل فرد من أفراد 

املجتمع، من خالل ترشلليد االسللتهالك يف املنزل وعدم 

إسللاءة اسللتخدام هذا املورد املهم والحيوي، فاملرحلة 

املقبلللة تتطلب تضافر الجهود والتعاون املسللتمر عى 

املسللتويني الحكومي واالجتامعللي، للمحافظة عى 

املوارد املائية الشحيحة، وذلك من خالل رضورة تغيري 

سلوك الفرد اليومي يف االستهالك، ودوره املحوري يف 

املحافظة عى هذه الللروة والعمل عى نرش الوعي 

املايئ يف املجتمع. 

ضامن ترشيد املوارد املائية
نتيجللة ألهمية املياه فقد وضعت آليات عديدة لضامن 

ترشيد وإدارة  استهالك املوارد املائية منها: 

- ترشيد استهالك املوارد املائية املتاحة: فهناك عدة 

أسللاليب ميكن إتباعها مثل: رفع كفاءة وصيانة وتطوير 

شبكات نقل وتوزيع املياه، تطويرنظم الري، رفع كفاءة 

الري الحقيل، تغيري الركيب املحصويل، وكذلك استنباط 

سالالت وأصناف جديدة من املحاصيل تستهلك كميات 

أقل من املياه، وتتحمل درجات أعى من امللوحة.

- تنمي��ة املوارد املائية املتاح��ة: فهناك عدة جوانب 

يجب االهتامم بها مثل: مشللاريع السللدود والخزانات 

وتقليل املفقود من املياه عن طريق التبخر من أسللطح 

الخزانات ومجاري املياه وكذلك الترسيب من شللبكات 

نقل املياه

- إضاف��ة موارد مائية جديدة: والتي ميكن تحقيقها- 

وخصوصاً لللدول الخليج العربية- مللن خالل محورين 

أولهام: إضافة موارد مائية تقليديلة مثل املياه السطحية 

وامليللاه الجوفية، حيث إن هناك أفكاراً طموحة يف هذا 

املجللال مثل جر جبللال جليديلة مللن املناطق القطبية 

وإذابتهللا وتخزينها، ونقل الفائض املايئ من بلد إىل آخر 

عللن طريق مد خطللوط أنابيب ضخمللة وكذلك إجراء 

دراسللات واستكشللافات لفرات طويلة إليجاد خزانات 

ميللاه جوفية جديلللدة ولكن جميع هللذه األفكار هي 

يف الواقع أفكار مكلفللة للغاية وتحتاج إىل وقت طويل 

لتطبيقهللا عملياً باإلضافة إىل أنه ال ميكن االعتامد عليها 

كمصدر آمللن للمياه، ثانيهام: إضافة مللوارد مائية غري 

تقليديللة )اصطناعية( وميكن تحقيللق ذلك عن طريق 

استغالل موردين مهمني هام مياه الرصف الصحي ومياه 

التحليللة، ولعل هللذا املوضوع هو من أهللم املواضيع 

التللي يجب عى الدول الفقرية باملوارد املائية الطبيعية، 

ومنهللا دول الخليج العربية، االهتامم بها والركيز عليها 

كمصدر أسللايس ومتجدد )غري ناضللب( للميلاه، فمياه 

الللرصف سللواًء الصناعي أو الزراعللي أو الصحي، ميكن 

معالجتهللا بتقنيللات حديثة وإعادة اسللتخدامها يف ري 

األرايض الزراعية ويف الصناعة وحتى لالستخلدام اآلدمي 

)تحللت رشوط وضوابط معينة( بدالً من ترصيفها دون 

معالجة إىل املسللطحات املائية، مام يتسبب يف مشاكل 

بيئيللة خطرية تللؤدي إىل هدر مصدر مهللم من مصادر 

الروة املائية. 

الوضع املايئ الخليجي
يبلغ متوسللط نصيب الفرد السللنوي من املياه العذبة 

يف دول مجلللس التعاون حللوايل 150 مر مكعب، األمر 

الللذي يجعل دول املجلس تقع ليللس فقط تحت خط 

الفقر املايئ )أقل من 1000 مر مكعب للفرد يف العام(، 

بل أيضللاً تحت خط الفقر املايئ املدقللع أو الحاد )أقل 

من 500 مر مكعب للفرد يف العام(، وبحسب توقعات 

النمو السللكاين يف هذه الدول، ميكن أن يهبط متوسللط 

أحد السدود يف دولة االٕمارات خالل تجميعها ملياه االٔمطار
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نصيللب الفرد من املياه إىل ما يقرب من 50 مراً مكعباً 

بحلللول العللام 2050، وكنتيجة للمعطيللات الجغرافية 

والبيئيللة الصعبللة التي تشللهدها املنطقللة، إضافة إىل 

حالللة التصحر التللي تعاين منها دول مجلللس التعاون، 

بللدأت هذه الدول تعللاين من فجوة غذائيللة متزايدة، 

حيث ارتفعللت قيمتها من حوايل 4 مليارات دوالر عام 

1990، إىل نحللو 5.53 مليللار دوالر عام 2000، وقفزت 

إىل حللوايل 7.8 مليار دوالر عام 2005، ثم إىل 8.4 مليار 

دوالر عام 2006، وذلللك وفقاً لبيانات املنظمة العربية 

للتنميللة الزراعية، ثم قدرت بأكللر من 12 مليار دوالر 

عام 2010 طبقاً لبيانات األمانة العامة ملجلس التعاون، 

وتواجه دول املجلس معضلة من نوع خاص، فالتوسللع 

الزراعي فيها بغرض تقليللص فجوة األمن الغذايئ يزيد 

من حدة النقص املايئ، ونظراً للظروف املناخية القاسية 

ومحدودية رقعة األرايض الصالحة للزراعة والفقر املايئ 

الللذي تعانيه، تقوم دول مجلس التعاون بجهود مضنية 

ومستمرة يف مجال ترشيد اسللتهالك املياه مثل التوسع 

يف إقامة السللدود السللتثامر مياه األمطار بشكل كامل، 

والحللد من الزراعات املكشللوفة واملحاصيل الرشهة يف 

اسللتهالك املياه كالقمح واألعالف، والتوسللع يف إنشللاء 

محطللات تحلية املياه، كام يوجللد مرشوع للربط املايئ 

فيام بينهام، ورغم هذه الجهود، فإن امليزان املايئ لدول 

مجلللس التعللاون يف ضوء تقديرات الطلللب عى املياه 

يعللاين خلالً واضحاً، فمن املقللدر أن يصبح العجز املايئ 

خالل أعللوام 2020، 2030، 2040، 2050 نحو 26، 35، 

46، 60 مليللار مر مكعللب عى التللوايل، ولهذا أصبح 

هدف تحقيق األمن املايئ من أهم ما يشللغل املسؤولني 

واملخططني الخليجيني.
 وتجدر اإلشللارة إىل أن امليللاه الجوفية هي أهلللم 

مصدر للميللاه يف دول مجلس التعللاون، لكن هلللذا 

املصللدر املهم يواجلله تحديات عديللدة؛ ألن الكمية 

املسللتخرجة من املياه الجوفية أكللرب بكثري من كمية 

إعللادة التغذية، فضالً عللن أن بعض خزانللات املياه 

الجوفيللة بللدأت يف النضللوب برسعة، وتقللّدر كمية 

التغذيللة للخزانات الجوفية يف دول التعاون بحسللب 

بعللض املصادر بنحو 4875 مليون مر مكعب سللنوياً 

يف العام 2010، يف حني أن كميات السللحب املستمرة 

وغللري املخططة من الخزانات الجوفية، بلغت 19572 

مليللون مر مكعللب سللنوياً يف هذا العللام، ما يعني 

أنها تجللاوزت معدل التغذية مبا يقللّدر بنحو 14697 

مليلللللون مر مكعب، األمر الللذي دفع دول املجلس 

إىل البحث عن وسائل أخرى بديلة لحل أزمتها املائية، 

مللللن بينها معالجة مياه الللرصف الصحي والصناعي 

الزراعي، وتقنيللات الحللد من التبخر والنتح، وتقنية 

استمطلللار السحلللب، واسللتخللدام أساليب الزراعة 

الحديثللة وغريهللللا، غللري أن حجللم ما توفللره هذه 

تستند التنمية 
املستدامة على 
ركائز عدة أهمها 
امليـاه والغـــذاء 

والصحة واملأوى 
والطاقة 

يتطلب احلفاظ 
على املياه حتركًا 

جمتمعيًا أكرث 
فاعلية ودميومة 

من أجل تعزيز 
الوعي البيئي 
واجملتمعي

دول جملس 
التعاون تقوم 

بجهود مستمرة 
يف جمال ترشيد 
استهالك املياه 

كالتوسع يف إقامة 
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الوسللائل يعد ضئيالً مقارنللة بحجلللم االحتياجللات 

املائية املتزايدة.

إسرتاتيجية خليجية مشرتكة
كانللت تأكيدات الفريق أول سللمو الشلليخ محمد بن 

زايللد آل نهيان بشللأن االهتامم باألمن املللايئ ورضورة 

تسليط الضوء عليه منهجياً وعلمياً مبنزلة خارطة طريق 

للتصدي لهذا التحدي االسللراتيجي بالغ األهمية، ليس 

فقط بالنسللبة للمتخصصني والدوائر الرسمية املعنية يف 

دولة اإلمللارات العربية املتحدة، ولكن أيضاً عى صعيد 

دول مجلللس التعاون لللدول الخليللج العربية، فعقب 

ترصيحات سللموه بأشللهر قالئل، أعربللت دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية خالل مؤمتر إقليمي حول 

امليللاه ُعقللد يف العاصمة القطرية الدوحة خالل شللهر 

ابريل املايض، عن مخاوف من نقص هذا املورد الحيوي، 

وتداعت إىل وضع إسللراتيجية  عاجلللة لألمن القومي 

املايئ تكون مرتبطة باألمن القومي السيايس والعسكري 

للمنطقللة، ويف هللذا اإلطار قللال األمني العللام ملجلس 

التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياين "من 

بللني التهديدات والتحديات التللي تواجه دول املجلس، 

إننا نصنف النقص املحتمل للامء تصنيفا عالياً"،  وأضاف 

خالل افتتاحه مؤمتر الخليج العارش للمياه "ال يسللاورين 

أدىن شللك يف أن املاء سلليكون عى رأس سللجل مخاطر 

دول مجلللس التعاون"  ودعا الزيللاين إىل "إعداد خطة 

إسللراتيجية لطوارئ املياه"، وقال يف هذا الصدد "اعتقد 

إننا بحاجة إىل إسللراتيجية خليجية شاملة وغري مجزأة 

عى املدى املتوسللط والطويل ملعالجة هللذا التحدي" 

وربللط أمني عام مجلللس التعاون يف كلمتلله بني األمن 

القومللي املايئ وبقية التحديات األمنية التي تواجه دول 

مجلللس التعاون، وقال يف هذا اإلطللار أن "دول الخليج 

اتخللذت تدابري جامعيللة لتعزيللز القللدرات الدفاعية 

املشللركة باإلضافة إىل التنسيق الوثيق بشأن قضايا مثل 

حاميللة املجال الجوي والحامية من األخطار الكيمياوية 

والبيولوجية واإلشللعاعية"  ثم تساءل "عام إذا كنا متعنا 

جيداً يف حامية محطات التحليللة وماهية التدابري التي 

ينبغي اتخاذها يف حالة حدوث تلوث شامل ملياه البحر 

نتيجة اعتداء كيميايئ أو بيولوجي أو إشللعاعي؟"،  ومن 

املعللروف أن املخللاوف الخليجيللة إزاء احتامل حدوث 

ترسبات إشللعاعية من املفاعللالت  التللي تبنيها إيران 

يف الضفللة األخللرى من الخليللج العللريب، خصوصاً من 

مفاعل بوشللهر الذي يقللع عى مياه الخليللج مبارشة، 

قامئة وحقيقية ويناقشللها الخرباء واملعنيني، وبالنظر إىل 

مستوى اعتامدية دول مجلس التعاون عى تحلية مياه 

الخليج بشللكل أسللايس، فإن إصابة هذه البقعة املائية 

شبة املغلقة ) الخليج العريب( بأي تلوث سيشكل كارثة 

حقيقية لدول املجلس بحسب ما يشري الخرباء.

أزمة مياه عاملية 
يللرى الباحثللون أن األرض، التللي هي عبللارة عن عامل 

تغطللي املحيطات أكر من نصفلله وتغطي قمم قطبية 

طبقات الثلوج، وغالفه الجوي مشللبع بالرطوبة، وبرغم 

ذلك يعاين أزمة مياه وشلليكة بحسللب مخططي موارد 

امليللاه يف مختلف مناطق العللامل، وقال تقرير صدر عن 

االسللتخبارات األمريكية يف مللارس 2012، إن إمدادات 

امليللاه العذبة لللن تواكب عى األرجللح الطلب العاملي 

بحلللول عللام 2040، األمر الذي ينللذر باملزيد من عدم 

االستقرار السلليايس، ويعوق النمو االقتصادي، ويعرّض 

أسواق الغذاء العاملية للخطر، وذكر التقرير الصادر عن 

مكتب مدير املخابرات القوميللة األمريكية أن مناطق، 

منهللا جنوب آسلليا والرشق األوسللط وشللامل أفريقيا، 

سللتواجه تحديات كبرية يف معالجة مشكالت املياه التي 

قد تعوق القدرة عى إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة، وقال 

التقرير إن نشوب "حرب مياه" غري محتمل يف السنوات 

العللرش املقبلللة، لكن خطر الللرصاع سلليزداد ألنه من 

املحتمللل أن يفوق الطلب العاملي عى املياه اإلمدادات 

الحالية املستدامة منها بنسبة 40 % بحلول عام 2030. 

وكانت دراسللة صادرة عن إحدى املؤسسات الخريية 

الربيطانية قد حذرت يف مارس 2001 من أن ثلثي سكان 

العامل سيعانون من نقص موارد املياه بحلول عام 2025،  

وتوقعت الدراسللة الصادرة عن وكالللة تريفاند الخريية 

مشكلة نقص املياه وصلت إىل مرحلة خطرية يف الدول األفريقية
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لإلغاثللة والتنمية أن يضطر الكثري من هؤالء األشللخاص 

لرك منازلهم بحثاً عن أماكن تتوفر فيها املياه،  وذكرت 

اإلحصاءات التي تضمنتها الدراسة أن معدالت استهالك 

امليللاه يف العامل ارتفعت بأكر مللن ضعف معدل زيادة 

السكان عى مدى القرن املايض، وحذرت من أن تناقص 

موارد املياه سللريفع أسللعار املواد الغذائية إىل ما فوق 

متنللاول القدرة الرشائية لنحو مليار إنسللان، وأشللارت 

وكالللة تريفاند إىل أن مشللكلة نقص امليللاه قد وصلت 

بالفعللل إىل مرحلة خطرية، فهنللاك نحو عرشين مليون 

شخص يف سللت دول بغرب ووسللط إفريقيا يعتمدون 

عى مياه بحرية تشاد التي انحرست مساحتها بنسبة 95 

% عللى مدى األعوام الل 38 املاضية، كام أن ثلثي املدن 

يف الصللني أصبحت تعللاين من النقص الحللاد يف املوارد 

املائية،  ويخىش الخرباء من أن 60 % من سكان املناطق 

الريفية يف إيران قد يضطرون للهجرة إىل املدن بسللبب 

الجفللاف، ومن املتوقع ارتفاع كميات املياه املسللتهلكة 

إلنتاج الغذاء بنسللبة خمسللني باملئة عى األقل بحلول 

عام 2025 نتيجة الزيادة السللكانية، وقد حذر التقرير 

مللن أن تناقص املوارد املائية يهللدد بانخفاض معدالت 

إنتاج الغذاء يف العامل بنسللبة 10 %، وتستهلك الزراعة 

يف الوقت الحايل 70 % من موارد املياه العذبة يف العامل، 

وتتجللاوز هذه النسللبة 90 % يف قاريت آسلليا وإفريقيا،  

ومع تفاقم مشكلة املياه سيصبح عى الدول الفقرية أن 

تختار ما بني اسللتغالل امليللاه يف الزراعة أو يف الصناعة 

وتلبيللة االحتياجات املنزلية،  ونبه التقرير إىل أن ارتفاع 

أسللعار املواد الغذائية األساسللية ميكن أن يعرض مليار 

وثالمثئة مليون شللخص لخطر املوت جوعاً، وهؤالء هم 

أفقر فقراء العامل الذين يقل دخل الفرد منهم عن دوالر 

واحد يف اليوم  ويوضح التقرير أنه توجد أسباب عديدة 

لألزمة من بينها فشللل الدول النامية يف إدارة واستثامر 

مواردها املائية، كام أن النمو السللكاين يؤدي إىل اتساع 

نطاق املشكلة ومن العوامل األخرى التي تؤدي لتفاقم 

مشللكلة املياه ارتفاع درجات حرارة األرض الذي يخىش 

العلللامء من انتشللار الجفاف ومشللكلة التصحر وحذر 

التقرير أيضاً من سللوء اسللتخدام املياه الجوفية بشكل 

يهدد بنضوبها.

خارطة طريق للمستقبل
وضعت مداخلة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيللان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات 

املسلللحة، النقاط عى الحروف بشللأن سللبل مواجهة 

التحللدي املايئ ليس يف دولة اإلمللارات العربية املتحدة 

فقللط، بل أيضاً يف دول مجلس التعللاون جميعها، إذ مل 

تقترص املداخلة عى توضيللح مدى اإللحاح الذي تنظر 

به القيادة السياسية الرشيدة وعى رأسها صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 

إىل ملف املياه وأهميته بالنسبة الستمرار خطط التنمية 

املسللتدامة بالبالد، وقد انعكس هذا األمر يف قول سمو 

ويل عهد أبوظبي "إن املياه تشللكل أهمية كربى تفوق 

أهمية النفط بالنسللبة لدولة اإلمللارات"، وهي كلامت 

يدرك معناها من يدرك قيمة النفط الصعب االقتصادي 

الذي ارتكزت عليه التنمية منذ سللنوات البناء األوىل يف 

دولللة االتحاد، ويدرك معناهللا وقيمتها أيضا من يعرف 

جيداً جهود القيللادة يف تطوير الروة النفطية والحفاظ 

عليها وتنميتها ملصلحة األجيال املقبلة، وإذا كان الحال 

كذلللك مع النفط،  لنا أن نتصللور كيف ميكن أن تكون 

أولوية ملف امليللاه من منظور األهمية اإلسللراتيجية، 

وباإلضافة إىل تشللخيص حقيقة الوضللع املايئ الخليجي 

بكلللامت تعكس بدقة مدى إملللام صانع القرار يف دولة 

اإلمللارات بتفاصيل هللذا امللف اإلسللراتيجي، تطرقت 

املداخلة كذلللك إىل جانب بالغ الحيويللة وهو رضورة 

تضافر الجهود والركيز عللى املنهج العلمي والتخطيط 

السللليم للتصدي لهللذا التحدي، حيث أكد سللموه أنه 

"يجب علينا تركيز الجهود يف إجراء الدراسات والبحوث 

ووضع الخطط واالسللراتيجيات والحلللول املالمئة التي 

محمد بن زايد يطلق القمة العاملية للمياه  

أكد زايد رحمه الله عىل أهمية املياه ورضورة الحفاظ عليها لألجيال القادمة

القمة العامليـة 
األوىل للمياه تؤكد 

الــدور الفــاعـل 
لإلمارات يف التعاطي 
مع إشكاليات العامل 

وهمومه
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من شللأنها إيجاد السللبل الكفيلللة بتلبيللة احتياجات 

املستقبل وحفظ املوارد املائية وصونها ألجيالنا املقبلة" 

وهي كلامت تثلج الصدر ألسللباب واعتبارات عدة أولها 

بطبيعللة الحال أنها تعكس قناعة راسللخة لدى قيادتنا 

الرشلليدة بللدور البحث العلمللي والتخطيط السللليم 

يف معالجللة املشللكالت، وهللذا النهللج يف التعاطي مع 

األمللور يبرش بكل خللري، ولكنه ال يبدو غريبللاً يف دولة 

تنحاز للعلم وتؤثر التخطيللط وتجد يف البحث العلمي 

ووضع البدائل املدروسللة منهجللاً للتعاطي مع مختلف 

اإلشللكاليات؛ واألمللر الثاين أن هللذه املداخلة تضمنت 

ضوءاً أخرضاً يشللحذ همم الجهات واملؤسسات املعنية 

بأن تواصل جدياً سللعيها للبحث عن حلول ومخارج يف 

مواجهة هذا الوضع املايئ الصعب بشللكل يحقق هدف 

استدامة خطط التنمية ويضمن عدم الجور عى حقوق 

األجيال املقبلة من مواردنا املائية الحالية، واألمر الثالث 

أن هللذه املداخلة وضعت ملف امليللاه يف املرتبة التي 

يسللتحقها من حيللث الراتبية واألهميللة بعدما أوضح 

الفريللق أول سللمو الشلليخ محمد بن زايللد آل نهيان، 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلللحة 

عمق إملاملله بالتفاصيل الدقيقة للوضللع املايئ الراهن 

يف اإلمارات واملنطقة، ما يعنللي بالتبعية أن نرش ثقافة 

اإلحسللاس باملسللؤولية تجاه املوارد املائية للدولة يبدو 

واجباً مللن خالل مختلف اآلليات والوسللائل واألدوات 

املتاحللة، مثللل وسللائل اإلعالم ومؤسسللات التنشللئة 

املجتمعية كاملدارس ودور العبادة وغري ذلك، السيام أن 

املوضللوع يتطلب تضافر جهات عديدة داخل املجتمع، 
فاملسللألة ال تتوقف عند حد البحللث عن مصادر مياه 

بديلة أو تطوير املصادر املتاحة؛ بل متتد أيضاً لتشللمل 

عنارص عديدة ميكن أن تندرج ضمن إسللراتيجية مائية 

شاملة ومتكاملة.

واملؤكللد أن القمة العامليللة للمياه، التي سللتنطلق 

دورتهللا األوىل يف أبوظبي العام املقبل، سللتضع النقاط 

عى الحللروف، وتطلللق جهللداً إماراتياً وطنيللاً خالصاً 

ملواجهللة التحدي املللايئ الذي ال يقتللرص تهديده عى 

مستقبل األجيال املقبلة يف دول مجلس التعاون فحسب 

بل ميتد ليشللمل دول العامل كافة، ولتؤكد اإلمارات من 

خللالل هذه القمة التي متثل منرباً حضارياً بالغ األهمية 

دورها الفاعل يف التعاطي مع إشكاليات العامل وهمومه 

بشللكل جللاد، يقدر قيمللة العمللل والعطاء اإلنسللاين 

ويستشعر املسؤولية حيال أمن العامل واستقرار األجيال 

املقبلللة ورضورة العمل عللى توفري مقومللات العيش 

الكريم لإلنسانية جمعاء.

أكللر ما يبعث بإشللارات طأمنة بشللأن الوضع املايئ 

يف دولة االمارات خالل السللنوات والعقللود املقبلة أن 

القيادة الرشلليدة وعى رأسللها صاحب السللمو الشيخ 

خليفللة بللن زايللد آل نهيان رئيللس الدولللة - حفظله 

الللله - تأخذ بأسللباب العلللم والتخطيللط يف التصدي 

ألي إشللكاليات تنموية، سللواء كان األمر متعلقاً باملياه 

أو غريهللا، مايعني أن هناك آفللاق رحبة للتصدي ملثل 

هذه التحديات، السلليام وأن الدولة قد حققت بالفعل 

نجاحات مشللهودة بحسللب تقديرات جميللع الخرباء 

واملتخصصللني واملراقبللني، ومايضاعف مللن قيمة هذه 

النجاحللات أنها مل تقترص عى قطللاع تنموي محدد بل 

شللملت جميع القطاعللات التنمويللة بالدولة من دون 

اسللتثناء، واألكر أهمية من ذلك أن مثللار هذه الطفرة 

التنمويللة والحضاريللة قد وصلللت إىل جميع املواطنني 

ويف مختلللف مناطللق الدولة وإماراتها مللن دون متييز 

أو اسللتثناء، ولعل تقارير املنظامت الدولية املتخصصة 

التي تسللتهدف قياس مؤرشات التنميللة وصداها لدى 

الشعوب ترصد هذا الواقع بوضوح، حيث صنف شعب 

دولللة اإلمارات  باعتباره األكر سللعادة يف العامل العريب 

والللل 17  يف " قامئة الشللعوب العرشين األكر سللعادة 

يف العللامل " طبقللاً لنتائج أول مسللح دويل شللامل عن 

مسللتويات السعادة والرضا بني الشللعوب تجريه األمم 

املتحللدة. وبطبيعللة الحال فإن حالة  السللعادة والرضا 

التي يشللعر بها شللعب دولة اإلمارات مل تأت من فراغ، 

وإمنا هي نتيجة مجموعللة متداخلة من املقومات كان 

لهللا عظيللم األثر يف تكريللس هذا اإلحسللاس اإليجايب، 

أبرزها السياسات واالسراتيجيات العامة التي تستهدف 

االرتقاء باإلنسللان اإلمارايت يف املجاالت كافة من تعليم 

عللرصي، ورعاية صحية متقدمة، وشللبكة واسللعة من 

الضامن االجتامعي وهي منظومة الخدمات االجتامعية 

التي تعمق اإلحسللاس بالسللعادة والشعور بالرضا لدى 

جميللع أفللراد املجتمع خاصللة مع حللرص الدولة عى 

تطوير هذه الخدمات بشللكل متواصللل وتوفري املوارد 

املالية الالزمة لالرتقاء بها• 

املصادر:

ل مقاالت منشورة للدكتور سلطان أحمد الجابر 

الرئيس التنفيذي لل "مصدر" ل صحف محلية

ل مقال منشور للدكتور مصطفى عبدالعزيز مريس 

ل مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسراتيجية ل 25 

مارس 2012

ل محمد عبد الحميد داود... مقال منشور بعنوان 

"موارد مياه اإلمارات وسبل إدارتها" ل مجلة آفاق 

املستقبل ل العدد 13 لسنة 2012 .

ل كتاب "أزمة املياه يف العامل ..وجوه إخفاق إدارة 

املوارد" ل ستيفن بريشريي 2010 

ل شبكة يب يب يس الربيطانية 

ل كتاب "مصادر املياه يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة" تأليف: د. زين العابدين السيد رزق و أ. د. 

عبد الرحمن سلطان الرشهان 2008.

ل د. أحمد مراد مقال منشور بعنوان "املياه ... أزمة 

عاملية" ديسمرب 2008.

ل أحمد املهندس، مقال منشور بصحيفة الرياض 

السعودية.

اخملزون االستراتيجي للمياه

يعني توفري كميات من املياه العذبة تفي باحتياجات 
االستهالك تحت الظروف الطارئة أو يف حال األزمات 
مل��دة تكفي الس��تعادة األوضاع الطبيعي��ة، ويبدو 
مفه��وم املخزون االس��رتاتيجي واضحاً يف البالد التي 
لديها مياه عذبة طبيعية س��واء سطحية أو جوفية، 
وتتساقط عليها كميات أمطار كافية لشحن مخزونها 
الكايف لالستهالك السنوي سواء كانت مكامن جوفية 
أو س��دوداً أو بحريات من املي��اه العذبة. واملخزون 
االس��رتاتيجي يف هذا الس��ياق يعني كميات تكفي 
االس��تهالك مدة طويلة ترتاوح ما بني أربعة أش��هر 
إىل عام. أم��ا يف الدول التي تعتمد عىل تحلية املياه 
حيث ال ميكن األخذ باملفاهيم املتعلقة مبصادر املياه 
الطبيعية، فإن وضع وتعريض املخزون االسرتاتيجي 
مختلف، فامل��وارد املائية مبجملها تعتمد عىل تحلية 
املي��اه وال ميك��ن إنتاج وتخزين كمي��ات كبرية جداً 
منه��ا يف خزان��ات س��طحية، حيث أنه��ا تحتاج إىل 
معالجة مستمرة كام أنها قد تتعرض ملصادر التلوث 
والعب��ث، واملخ��زون االس��رتاتيجي يف مث��ل ه��ذه 
الحاالت يكون باستخدام مكامن مياه جوفية عميقة 
حيث ال تحتاج إىل معالجة مس��تمرة مثل التخزين 
يف خزانات س��طحية، وال توج��د يف املراجع العلمية 
بيانات للتخزين االس��رتاتيجي يف كافة دول العامل ما 
عدا الواليات املتحدة األمريكية. حيث ترتاوح نسبة 
كميات التخزين االس��رتاتيجي من 24 % إىل 55 % 
من االس��تهالك الس��نوي. ويعتمد املخزون املفرتض 
ع��ىل مع��دالت االس��تهالك اليومية للمي��اه فكلام 
ازدادت كميات االس��تهالك اليوم��ي، تزايدت معها 

نسبة التخزين املطلوبة وهكذا.
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الهجــوم الـمـضـــــاد.. مـبـدأ قـابـــــــــــــــــــل للـتـطـبيـق يف شتـى أشكـال الصـراع
أقـدم االسـتـراتيـجـيـات العـسـكـريـة وأكثـرهـا فعـالـيــة

الهجوم املضاد أو املرتد هو 

أصل اإلسرتاتيجية املعارصة، 

فقد شكل املثال الحقيقي 

األول عىل مقاربة الحرب 

بطريقة غري مبارشة، وبالتايل 

شكل اخرتاقاً لطريقة التفكري 

العسكري، بدالً من الوحشية 

واملبادرة بالقتال، فالهجمة 

املرتدة تكون خفيفة 

ومخادعة تستعمل طاقة 

العدو وعدوانيته وتتسبب 

بسقوطه، ومع أن إسرتاتيجية 

الهجوم املضاد تعترب من أقدم 

االسرتاتيجيات العسكرية 

فستبقى وبأشكال متعددة 

األكرث فعالية.

إعداد:
 د. صالح املعايطة

استراتيجيات
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حي��ث أثبتت هذه اإلس��راتيجية الق��درة عىل التكيف  

مع الرشوط املع��ارصة، حيث كان الهج��وم املضاد هو 

اإلس��راتيجية التي اختاره��ا كل من نابلي��ون وروميل 

وماوتيس تونغ يف معظم حروبهم، وقد حققوا نجاحات 

باهرة مام جعل منهم قادة اس��راتيجيني دخلوا التاريخ 

من أوس��ع أبوابه، وتركوا نظريات إس��راتيجية ال زالت 

تدرس يف معظم معاهد وكليات الدفاع العاملية.

إن مب��دأ الهج��وم املض��اد قاب��ل للتطبي��ق يف أي 

بيئة تنافس��ية أو أي ش��كل من أش��كال الرصاع، ما دام 

يس��تند إىل بعض الحقائق يف الطبيع��ة البرشية، فنحن 

وراثياً كائن��ات غري صبورة، نس��تصعب االنتظار ونريد 

إش��باع رغباتنا بأرسع وق��ت ممكن، وهذا دليل ضعف 

هائ��ل لدين��ا، إذ أن��ه يف أي وضع نتع��رض له نترصف 

م��ن دون التفكري معمق��اً باألمر، فاندفاعن��ا إىل األمام 

يح��د من خياراتنا، وس��وف نتعرض لعدة مش��اكل، أما 

الصرب والس��يام يف الحرب فله فوائ��د كثرية ألنه يتيح لنا 

استكش��اف الفرص وتوقيت القيام برضبة مضادة تأخذ 

العدو عىل حني غرة.

السيطرة عىل النفس
إن الجي��ش يحقق النرص بالص��رب، فالجيش ال ينبغي أن 

يتح��رك بال تفك��ري معمق، وأال يقوم بح��ركات متهورة، 

فالخط��وة األوىل إلتقان الهجوم املضاد هو أن تس��يطر 

عىل نفسك، فإذا كان الخصوم عدوانيني ضع لهم الطعم 

حت��ى يقوموا بهجوم مترسع يضعهم يف موقف ضعيف 

وصع��ب، وتعلم أيضاً كيف تس��تغل عدم صرب أعداءك 

ورغبته��م يف االنقضاض عليك كطريقة تخل بها توازنهم 

وتس��قطهم، يف اللحظات الحرجة ال تي��أس أو تراجع، 

ف��كل وضع ميكن قلبه يف االتج��اه املعاكس إذا تعلمت 

كي��ف تحجم عن الهج��وم، وتنتظر اللحظة الحاس��مة 

واملناس��بة ليك تش��ن هجوماً غري متوقع، وهنا تجد أن 

ضعفك ميكن أن يتحول إىل قوة.

إن إسراتيجية املبادرة والهجوم قد تعرضك للرضر يف 

أغلب األحيان ألنك تكشف خططك وتحّد من خياراتك، 

فبدالً عن ذلك اكتشف قوة اإلحجام وأترك اآلخر يتحرّك 

أوالً مام مينحك املرون��ة ليك تقوم بهجوم مضاد من أي 

زاوية، وإذا كان خصوم��ك عدوانيني أنصب لهم الرشك 

)الفخ( أو ما يسمى بالكمني حتى يشنوا هجوماً مترّسعاً 

يف موق��ع ضعيف يس��اعدك ع��ىل االنقض��اض وأقلب 

الطاولة عليهم.

الهجــوم الـمـضـــــاد.. مـبـدأ قـابـــــــــــــــــــل للـتـطـبيـق يف شتـى أشكـال الصـراع
أقـدم االسـتـراتيـجـيـات العـسـكـريـة وأكثـرهـا فعـالـيــة
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أباتيش أو أباش Apache هي مجموعة من قبائل 
الهنود الحمر السكان األصليني ألمريكا الشاملية، 
لغته��م لغ��ة أثاباس��كان الجنوبي��ة، والتعريف 
الحديث لهم يس��تثني ش��عب نافوي��ا املتقارب، 
هاجموا حضاريت املايا والتولتك، وقاوموا األسبان 
يف مطلع القرن 16 عندما غزوا املكس��يك، وكلمة 
"أباش" باألس��بانية معناها س��فلة، وكان األباش 
ميارس��ون صيد الجاموس الوح��يش والخيول عن 
طري��ق تقفي األثر والرتب��ص واالنقضاض، وكانوا 
يرقص��ون رقصة الحرب م��ع دق الطبول ودهان 
أجس��امهم باللون األحمر، وكانوا يسريون للحرب 

عىل صوت النقر املصنوع من قرن الجاموس.

أباتشي

الهجمة املرتدة 
خفيفة وخمادعة 

تستعمل طاقة 
العدو وعدوانيته 

وتتسبب بسقوطه

إسرتاتيجية 
املبادرة والهجوم 

قد تعرضك للضرر 
ألنك تكشف 

خططك وحتّد من 
خياراتك

املوقف الدفاعي 
هو أفضل طريقة 

إلخفاء مناورة 
هجومية أو هجوم 

مرتد

أمثلة من التاريخ
بعد هذه املقدمة عن االس��راتيجية املضادة س��أعطي 

مثاالً حياً من التاريخ العس��كري عندما واجه نابليون يف 

سبتمري من العام 1805 أعظم أزمة يف حياته العسكرية 

حي��ث تحالفت كل من النمس��ا وروس��يا ض��ده، ففي 

جبهة الجنوب كانت القوات النمس��اوية تهاجم الجنود 

الفرنس��يني الذين يحتلون ش��امل إيطاليا، وإىل الرشق 

كان الج��رال النمس��اوي كارل ماك يق��ود قوة ضخمة 

إىل بفاري��ا، وكان هن��اك جي��ش رويس ضخ��م بقيادة 

الجرال ميخائيل كوس��توف يف طريقه إىل االنضامم إىل 

جي��ش ماك، وما أن تتحد ق��وات الحلفاء وتندمج حتى 

تتجه نح��و فرنس��ا، وإىل رشق فيينا كان هن��اك املزيد 

من القوات الروس��ية والنمس��اوية ينتظرون نقلهم إىل 

املكان املطل��وب، حيث كانت هذه الق��وات مجتمعة 

تس��اوي ضعف جي��ش نابليون، ومن هن��ا لجأ نابليون 

إىل اس��تخدام إسراتيجية )العدوانية املقنعة( من خالل 

خطة ترتكز عىل إلح��اق الهزمية بكل واحد من جيوش 

الحلف��اء عىل حدة، مس��تعمالً قواته األصغر حجامً، إمنا 

األكرث حركة يف مواجهة هذه الجيوش قبل أن تتوحد.

خالل س��ري ه��ذه العملي��ات املعقدة م��رت قوات 

نابلي��ون بظروف صعبة جداً حيث مل يفكر كبار ضباطه 

ومستش��اريه إال باالنس��حاب أحياناً بحسب إعتقادهم 

وقبول الخس��ارة والتحول إىل الدف��اع، يف الطرف اآلخر 

وق��ف القيرص وحلف��اؤه بإس��تعراض وق��وة وأمامهم 

نابلي��ون الضعي��ف، س��واء انتظ��روا حت��ى احتوائه أم 

هاجموه فوراً فقد كانوا يف وضع هجومي.

يف الوس��ط كان نابليون ال��ذي كان يقف أعىل بكثري 

من مستش��اريه وكبار ضباطه وم��ن القيرص وجراالت 

الحلف��اء يف وقت واح��د، فكان تفوق��ه يكمن يف ليونة 

ومرون��ة تفك��ريه، مل يكن يفه��م الحرب وفق��اً لثنائية 

الهج��وم والدفاع، ففي عقل��ه كان االثن��ان متداخلني، 

املوق��ف الدفاع��ي هو أفض��ل طريقة إلخف��اء مناورة 

هجومية، أو هجوماً مرتداً، فاملناورة الهجومية هي غالباً 

الطريق��ة األفضل للدفاع عن موقع ضعيف، لذا ما قام به 

نابلي��ون يف تنظيمه ومعاركه مع الحلفاء يف أوس��رليتز مل 

يكن انس��حاباً وال هجوماً بل ش��يئاً أكرث وابت��كاراً فريداً، 

دم��ج الهجوم والدفاع ليك ينصب الف��خ املثايل حيث قام 

بالتكتيكات التالية: بعد أن استوىل عىل فيينا تقدم نابليون 

إىل اس��رليتز للقيام مبا بدا عم��اًل هجومياً، وهذا ما أرعب 

وأخاف النمساويني والروس رغم تفوقهم بالعدد والعدة.

بعد ذل��ك قام نابليون بالراجع واتخذ موقفاً دفاعياً، 

ثم ب��دا وظهر أنه يتنق��ل بني الدفاع والهج��وم موحياً 

باالرتباك الكام��ل، وخالل لقائه مع مبعوث القيرص بدا 

نابليون مرتبكاً شخصياً واسراتيجياً يف آن واحد، كل ذلك 

كان دراما، وخداعاً تكتيكياً ليتمكن يف النهاية من قلب 

الطاول��ة عىل خصومه، وهكذا مثًله��ا نابليون ليك يبدو 

ضعيفاً وهشاً مستدرجاً الهجوم عليه.

هذه املناورات أعم��ت بصرية وبرص الحلفاء، وقرروا 

شن هجوم شامل عىل نابليون تاركني أنفسهم مكشوفني 

يف س��ياق العملية، وهذا بالضبط ما أغراهم وش��جعهم 

نابلي��ون عىل فعله، ثم بدالً من الدفاع عن نفس��ه ضد 

هجومهم املتهور، تحول بنفسه إىل الهجوم املرتد، ومن 

خ��الل عمله هذا قلب املعركة رأس��اً ع��ىل عقب، ليس 

جس��دياً فحس��ب بل س��يكولوجياً أيضاً، حيث يضطر 

جيش مهاجم إىل التحول فج��أة نحو الدفاع فإن روحه 

تتصدع، وبالتأكيد أصيبت قوات التحالف بالذعر والهلع 

والخوف وأنس��حبت نحو البحريات املتجمدة التي كان 

ينوي نابليون جعلها قبورهم منذ البداية.

بعد ه��ذا التحلي��ل ملجريات العمليات العس��كرية 

وربطها مع إس��راتيجية الهج��وم املضاد التي هي مدار 

الحديث، أقول أن معظمنا يجيد اللعب إما دفاعياً وإما 

هجومياً فقط، إما نتح��ول إىل املزاج الهجومي ونهاجم 

أهدافن��ا يف دفعة يائس��ة لنحصل عىل م��ا نريده، وإما 

نح��اول كاملجانني تف��ادي الرصاع، وإذا م��ا فرض علينا 

وضعاً وواقعاً معيناً نح��اول قدر اإلمكان تفادي العدو، 

أي من املقاربتني محكومة بالفشل حني تستثني األخرى، 

الهجوم املضاد اسرتاتيجية توفر القوة واملرونة
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فح��ني يقترص دورنا ع��ىل الهجوم فإننا نخلق ألنفس��نا 

أع��داء ونخاطر بالترصف بتهور وفقدان الس��يطرة عىل 

ترصفاتنا نفس��ها، أما الدفاع املستمر فيحرشنا يف زاوية 

ويصبح عادة سيئة، ويف الحالتني ميكن توقع ترصفاتنا.

ب��دالً من ذلك فكر يف خيار ثال��ث )طريقة نابليون( 

أظهر نفس��ك أحيان��اً دفاعياً وهش��اً جاع��اًل خصومك 

يرصف��ون النظ��ر عنك كتهدي��د لهم، ل��يك تخفض من 

انتباههم وتيقظهم، حني تجد اللحظة مناس��بة وتحس 

بأن مثة مجاالً لذلك تحول إىل الهجوم، أجعل عدوانيتك 

مسيطراً عليها، وأجعل ضعفك مناورة ليك تخفي نواياك 

يف اللحظ��ة الخطرة ح��ني ال يرى من هم معك س��وى 

أشخاص يبحثون عن االنس��حاب، وبهذا تغري أعداءك 

بالهجوم عليك ومحاولة إح��كام الخناق حولك، عندها 

فاجئه��م وهم غافل��ون وانتقل إىل الهج��وم، حني متزج 

الهج��وم والدفاع بهذه الطريقة السلس��ة تبقى متقدماً 

عىل خصومك املتصلبني، وأفضل الرضبات هي تلك التي 

ال يرونها قادمة، مهام كانت األوضاع والظروف يائس��ة 

فال تيأس حني تكون لديك كل أسباب الخوف، فال تخىش 

شيئاً، وحني تحارصك املخاطر، فال تخىش شيئاً منها، حني 

تنعدم املوارد لديك اعتمد عىل انعدام املوارد، حني تتم 

مفاجأتك قم مبفاجأة العدو.

م��ا أن تتعلم الصرب فإن خياراتك تتس��ع فجأة، فبدالً 

من أن تستهلك نفسك يف معارك جانبية وصغرية، ميكنك 

توفري طاقتك للحظة املناسبة واستغالل أخطاء اآلخرين، 

والتفكري بوضوح يف األوضاع الصعبة حينها س��رى فرص 

الهجامت املض��ادة واملرتدة، يف حني ال يرى اآلخرون إال 

االستسالم واالنسحاب.

مفتاح الرضبة الناجحة .. الهدوء
مفت��اح الرضبة املض��ادة الناجحة ه��و أن تحافظ عىل 

هدوء أعصابك، بينام يصبح خصمك محبطاً ومستفزاً، يف 

اليابان ويف القرن الس��ادس ع��رش ظهرت طريقة جديدة 

يف القتال تدعى )ش��ينكاج( حيث يبدأ املقاتل بالس��يف 

بتكرار كل خطوة يقوم بها خصمه ويكرر نفس الحركات 

التي تبدر عنه، وهذا يفقد العدو صوابه، ألنه لن يستطيع 

معرفة حركات الش��ينكاج أو يتوقع مب��ا ينوي فعله، ويف 

مرحلة ينفد صربه ويس��ّدد رضبته م��ام يخفض تيقظه، 

فيقوم الخصم بّصد الرضبة ويتبعها برضبة مضادة قاتلة.

إذا كان عنرص األفضلية عند عدوك نابعاً من أسلوب 

قتايل متفوق، فأفضل طريقة لتحييده هو أن تتعلم منه 

وتكيف��ه مع أهداف��ك، ففي القرن التاس��ع عرش كانت 

قبيلة األباتيش الهندية يف جنوب غرب أمريكا قادرة عىل 

تعذيب القوات األمريكية عرب تكتيكات حرب العصابات 

التي كانت تتناس��ب كث��رياً مع طبيع��ة منطقتهم، ومل 

تنج��ح أي طريق��ة معهم حتى أس��تأجر الجرال كروك 

ع��دداً من األباتيش غري املتعاطفني م��ع قبيلتهم ليتعلم 

منه��م طريقة قتالهم، وبذلك متك��ن الجرال كروك من 

تحييد األباتيش وإلحاق الهزمية بهم نهاية املطاف.

يف الوقت الذي تعمل فيه عىل تحييد قوة عدوك، عليك 

أن تح��ول نقاط ضعف��ك إىل قوة، فعىل س��بيل املثال إذا 

كانت قواتك قليلة العدد ميكنك االعتامد عىل رسعة حركتها 

وعىل اس��تعامل هذه الرسعة للقيام بهجوم مضاد، وابحث 

دامئاً عن طريقة لتحويل ضعفك إىل مصدر قوة بامتياز.

من املستحيل تفادي الصعوبات مع اآلخرين ويجب 

أن تكون مستعداً للدفاع عن نفسك وأن تقوم بالهجوم 

أحياناً، فاملعضلة املع��ارصة تكمن يف أن القيام بالهجوم 

ال يع��د مقب��والً، ف��إذا ما هاجمت س��ترض بس��معتك 

وستجد نفسك معزوالً سياسياً وستخلق لنفسك األعداء 

واملقاوم��ة، فالهجوم املضاد هو الح��ل، إذن دع عدوك 

يقوم بالخطوة األوىل والع��ب دور الضحية، وبالتالعب 

الذيك والرسي لتتمكن من الس��يطرة عىل عقل خصمك، 

ض��ع له طعامً ل��يك يقوم بهجوم مت��رسع وحني ينتهي 

بكارثة لن يجد س��وى نفس��ه ليلومه��ا والجميع حوله 

سيلومه أيضاً، وتكون بذلك قد ربحت املعركة والسمعة 

وامليدان، فقلة نادرة من هذه االس��راتيجيات توفر مثل 

هذه القوة واملرونة.

وس��وف نعطي مثال آخر عىل ه��ذا التكتيك، فالثور 

ضخم، ونظرات��ه مخيفة وقرناه ميك��ن أن ميزقا لحمك، 

فالهج��وم عليه صع��ب وقات��ل، لذلك علي��ك محاولة 

تفاديه، قف يف مكان��ك ودع الثور يهجم عىل أكاممك، 

دون أن متنح��ه ما يرض به، جاعالً قرنيه عدميي الفائدة، 

وأجعله يغضب ويس��تفز، فكلام هاج��م بقوة وغضب 

أكرث كلام أنهك نفس��ه أرسع، ثم تصل إىل نقطة ميكنك 

)أن تقلب اللعبة والطاولة عكسياً ولصالحك( ثم تذهب 

إىل أهدافك وأنت ماس��ك بزمام املب��ادرة، مقطعاً لحم 

الوح��ش )الثور( الذي كان مخيفاً، وك��ام يقول نابليون 

بونابرت يتكون فن الحرب برمته من دفاع مخطط جيداّ 

وبحرص بالغ، يتبعه هجوم رسيع وعنيف.

باملقاب��ل ال ميكن تطبيق إس��راتيجية الهجوم املضاد 

يف كل األوق��ات ويف كل األوضاع، س��تظل هناك أوقات 

وأوض��اع يك��ون فيها م��ن األفض��ل املب��ادرة بالهجوم 

وتحقيق الس��يطرة عرب وضع خصومك يف وضع دفاعي 

قبل أن يتس��نى له الوقت للتفكري، إذا كان عدوك أذىك 

من أن يفقد صربه ويهاجمك، أو إذا كنت ستخرس الكثري 

باالنتظار فق��م بالهجوم، ألنه من األفض��ل دامئاً تنويع 

خطط��ك ومناهجك، وأن يك��ون لديك دامئ��اً أكرث من 

إس��راتيجية واحدة، إذا كان أعداؤك يظنون أنك تنتظر 

ليك تقوم بهجوم مض��اد، فلديك فرصة ذهبية للمبادرة 

ومباغتتهم فقم بذلك دون تردد.

ختام��اً أقول أن صفح��ات الحرب كث��رية ومتعددة، 

كام أن الخربة ال تكتس��ب إال باملامرس��ة وارتكاب بعض 

األخطاء أحياناً، لذا عليك كقائد عس��كري أو اسراتيجي 

أن مت��زج بني األس��اليب، وتأم��ل الوض��ع وأجعله من 

املس��تحيل عىل عدوك أن يتنبأ بخطواتك القادمة، وكام 

قال صن تسو: "أن تبقى هادئاً ومنضبطاً خالل إنتظارك 

أن تع��م الف��وىض صفوف أع��داءك فإن ه��ذا هو فن 

السيطرة عىل النفس".

كلام وجدت نفس��ك يف موضع دفاعي أو يف مشكلة، 

ف��إن أكرب خطر ه��و املبالغة يف االنفعال، س��تقوم غالباً 

بتضخي��م قوة العدو وترى نفس��ك أضعف مام أنت يف 

واقع األمر، وهناك مبدأ أسايس يف الهجوم املضاد هو أن 

ال تنظر إىل أي وضع بوصفه ميؤوس��اً منه، فمهام بلغت 

قوة أعدائك فإن لديهم نقاط ضعف ميكنك اس��تغاللها 

للقي��ام بهجمة مض��ادة، إن ضعفك ميكن أن يتحول إىل 

ق��وة إذا لعبت بالش��كل الصحيح، بقلي��ل من التالعب 

الذيك حتى ميكنك عكس األمور لصالحك•

املصادر:

إسراتيجيات الحرب، روبرت غرين.

صانعو اإلسراتيجية الحديثة، ادوارد ميدايرل.

 املحافظة عىل الهدوء هو مفتاح الرضبة الناجحة 

69|  أغسطس 2012 |  العدد 487  |



|  العدد 487  | أغسطس 2012  |70

دراسات وبحوث



اجلنــــــــود األطفـــــــال

الجندي الطفل هو كل شخص دون الثامنة 

عرش من العمر يشارك مبارشة أو بطريقة 

غري مبارشة يف رصاع مسلح سواء كان ذلك 

ضمن قوات مسلحة نظامية أو مجموعة 

من املقاتلني، وبينام يحمل بعضهم بنادق 

هجومية، أو قنابل يدوية يف قلب جبهة 

القتال، يستخدم آخرون القيام بأدوار أخرى 

كحمل الرسائل، التجسس، نزع األلغام، 

وكحاملني....الخ، وكثري منهم يشارك يف القتال.

إعداد:
حممد مشرف خليفة

 لقد وصل عددهم إىل حوايل 300.000 طفل، وإذا كانت 

الظاهرة منترشة يف أفريقيا وآس��يا وأمريكا الالتينية إال 

أنه يالحظ أن نصف الدول األوروبية تقبل من يبلغون 

ال� 18 سنة ضمن جيوشها، وتبعث اململكة املتحدة مبن 

هم يف س��ن ال� 17 من العمر إىل ميادين القتال، ووفقاً 

إلحصائياته��م  الخاصة عن ع��ام 1999 فإن يف الجيش 

الربيطاين 6.676 مجنداً من الجنس��ني بني سن ال� 16 و 

17 من العمر،و 000. 128  مرشح بني سن ال� 10 و 16 

م��ن العمر، ولكن هؤالء يجن��دون للدفاع عن وطنهم، 

وإلعداد قادة للمستقبل، غري أنه وإن كان هذا التجنيد 

يف أوروبا بقصد اإلعداد للدفاع عن الوطن، إال أننا نجد 

أن أرساً فقرية يف آس��يا وأفريقيا تدفع بأطفالها للتجنيد 

لضامن وجبات الطعام التي مل تس��تطع األرسة توفريها، 

ألن الطف��ل وإن كان معرضاً للقتل إال أنه يلقى العناية 

وامل��أوى الذي كان يفتقده، ويش��كل هؤالء للجامعات 

غ��ري النظامي��ة واإلرهابي��ة فرصة للخط��ف والتجنيد 

إجبارياً، وبعض هؤالء يتطوعون تلقائياً لحامية أنفسهم 

وأهليهم من العنف والفوىض التي تسود مجتمعاتهم، 

بينام يجد األكرب س��ناً من األطف��ال يف هذه الجامعات 

املتطرف��ة ما يعرب ع��ن أيديولوجية قد ينس��اقون إليها 

بفهم أو دون فهم، كام وأن تجنيد األطفال بالقوة ودون 

رضاهم أصبح ظاهرة، ويكفى أن متر مجموعة مس��لحة 

بقرية م��ا لتختطف بعض أطفاله��ا، وبعضها يركز عىل 

األطفال اليتامى الذين ال يجدون مأوى وال أهل.

النشأة والتاريخ
لفت��ت ظاهرة تجنيد األطف��ال األمم املتحدة فأصدرت 

اتفاقي��ة ع��ام 1989 بش��أن حقوق الطف��ل يف أوقات 

النزاع��ات املس��لحة، ويف وقت الس��لم، وتن��ص بنود 

االتفاقي��ة ع��ىل املحافظة عىل حي��اة األطفال يف وقت 

الحرب، ودع��م األرسة، إضافة لكل م��ا يتعلق بحقوق 

الطفل من تعليم وصحة وغذاء. وتس��توجب الحقوق 

األخرى الت��ي تتعرض للخطر: الحامية من االس��تغالل 

والعنف، الوقاية من التعذيب واملعامالت غري اإلنسانية 

كس��وء معاملة الطف��ل وعقاب��ه، واالتفاقية تنص عىل 

حامية األطف��ال الذين يتأثرون ع��ادة بالرصاعات، وما 

يح��دث يف ع��امل الي��وم يتجاهل كل حق��وق لألطفال، 

ويس��تغل األطفال ليكونوا وقوداً للحرب، ومن هنا جاء 

ه��ذا الحديث ع��ن األطفال الجن��ود يف محاولة إللقاء 

الضوء عىل هذه الظاهرة..

بعد أقل من أسبوعني يف التدريب انتقلت قوة ضاربة 

من 150 جندياً بريطانياً إىل معسكر يف غابات سرياليون 

بأفريقيا، ويف س��اعة الصفر نزل��ت القوة الهجومية من 

 ،Chinook CH – 47 ث��الث طائرات عمودية من نوع

بينام حلقت ثالث طائ��رات أخرى للتغطية، وقامت يف 

نف��س اللحظة مجموعة من القناصة التي كانت تنتظر 

منذ أس��بوع يف منطقة املس��تنقعات بالتحرك لينطلق 

الجميع معاً عرب مسافة 150 مرتاً وصوالً ألكواخ احتجز 

مشكلة تعيق التدخل بقوة عند مواجهتهم
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فيها متمردون ستة من الرهائن، وبعد قتال مل يستمر 

طويالً تم انقاذ الرهائن وس��قط خالل ذلك ما بني 25 و 

50 قتيالً من الجانب اآلخر.

كانت عملية انق��اذ الرهائن التي أطلق عليها عملية 

"ياراس" قد اس��تغرقت 20 دقيق��ة، وكان املتمردون يف 

معظمهم من األطفال، وكان سبب اختطاف الرهائن أن 

الق��وة التي كانت موجودة عزفت عن إطالق النار عىل 

أطفال، وإن كانوا يحملون السالح.

وهكذا ومنذ بداية القرن الحادي والعرشين انترشت 

ظاه��رة "الجن��ود األطف��ال"، وهذه الحال��ة متثل حالة 

وظروف اس��تخدام األطفال يف املع��ارك، ويتم تعريف 

الجن��ود األطفال بالجنود الذين ه��م دون الثامنة عرش 

من العمر ومع هذا يشاركون يف معارك تتسم بالعنف، 

وله��ذا مل تتخذ بع��د أية نظريات لكيفي��ة التعامل مع 

هؤالء وما يشكلونه من خطورة.

لعل الس��بب يف ه��ذا أن املوضوع حس��اس إىل حد 

كبري، أو ألن من الصعوبة مبكان معاملة األطفال بقسوة، 

وله��ذا أصبحت هذه املش��كلة إىل حد ما مس��تعصية 

الحل، وهي مش��كلة تعيق التدخ��ل بقوة عند مواجهة 

ه��ذه الظاهرة وخ��الل عمليات حفظ الس��الم، غري أن 

املسألة تستحق الدراس��ة، فالحروب كانت دامئاً ترتبط 

باملقاتل��ني م��ن الرجال، وقد ع��رف الع��امل قدمياً هذه 

الظاه��رة، ولكن بصورة مغايرة، إذ أن األطفال مل يكونوا 

يشاركون يف القتال، ولكنهم يساعدون الفارس حني يضع 

درعه، أو يس��اهمون يف قرع طبول الح��رب، ومل ينظر 

إليه��م كقوة قتالية، وبخاصة  يف القرن الثامن عرش، ومل 

يكون��وا يعتربون هدفاً، وقد واجه ه��ذه املحنة الجنود 

األمريكي��ون حني دخل��وا إىل أملانيا النازي��ة عام 1945، 

وقد شارك بعض األطفال يف القتال خالل الحرب الباردة 

مث��ل "ألفيات كونج" يف فيتنام، ولكن تلك حاالت ش��به 

فردية منعزلة من حيث الزمن وحجم املشاركة، ومل يكن 

األطفال يشكلون قوة مقاتلة، كانوا استثناءاً للقاعدة.

إن طبيعة الرصاع املس��لح تغريت كثرياً، ويف كثري من 

الدول، وتحولت ومبش��اركة األطفال من مس��ألة ال تثري 

جدالً إىل مشكلة تس��تحق الدراسة، وبخاصة منذ نهاية 

القرن العرشي��ن، وكان مثال س��رياليون تعبرياً عن هذا 

التح��ول، إذ بلغ عدد الجنود األطفال ما بني 15000 إىل 

20000 من املحاربني، وشكلوا 80 % من مقاتيل الجبهة 

الثورية املتحدة RUF أطفال مل يتجاوزوا 14 عاماً.

وم��ع بداية القرن الح��ادي والعرشين أصبح الجنود 

األطفال يش��اركون يف ميادي��ن القت��ال يف كل القارات 

باستثناء أسرتاليا، وأصبحوا جزءاً مكمالً للقوات النظامية 

وغ��ري النظامية، ولكنه��م يتميزون بالعن��ف، وبخاصة 

الذي��ن ينض��وون منهم ضم��ن الجامع��ات اإلرهابية، 

ويخدم��ون يف كل القطاعات ومختل��ف الجامعات من 

املشاة إىل الغزاة إىل الجواسيس.

وهك��ذا أصبح اش��رتاك األطف��ال يف الح��روب عاملياً 

وبكميات كبرية، وقبل هذا قاتل األطفال يف التسعينات 

يف كل من الس��لفادور، األكوادور جواتيامال، املكس��يك، 

نيكاراغوا، وبريو، وكان الع��دد األكرب يف كولومبيا، وكانوا 

يطلقون عليه��م "األجراس الصغرية" ك��ام أطلق عليهم 

الجامعات اإلرهابية و"النحل الصغري" الذي يلسع العدو 

قب��ل أن يدرك وجوده��م، ويقدر أن يك��ون 30 % من 

مقاتىل وحدات العصابات من األطفال، بينام يش��كلون 

بالنسبة لبعض املليشيات ما يعادل 85% من القوة، هذا 

وعرفت أوروبا املقاتلني األطفال يف الشيشان، وداغستان، 

وكوسوفا، وناجورنو كاراباخ، وقيل أن أكرث حزب يستخدم 

األطفال يف القتال هو حزب العامل الكردس��تاين Pkk إذ 

يبلغ عددهم حوايل ثالثة آالف طفل.

من جهة أخرى فإن بع��ض املراقبني يعتربون أفريقيا 

مه��داً لألطف��ال املقاتلني، ويرضب��ون مثالً باس��تغالل 

16.000 طف��ل يف ح��رب ليربيا، ويف إحص��اء عام 1995 

اتض��ح أن 36 % م��ن أطفال أنجوال قد ت��م تجنيدهم، 

أو كانوا يف رفقة املحارب��ني، وهناك من يعترب أن جيش 

ال��رب LRA اليوغندى يكاد يتكون من الجنود األطفال 

يف معظم��ه، وخ��الل ح��رب دامت عرش س��نوات ضد 

الحكوم��ة اليوغندية قام هذا الجيش بتجنيد 12.0000 

طفل بع��د أن تعرضوا للخطف من ذويهم، وبعضهم مل 

يتجاوز الخامسة من العمر.

يف الرشق األوس��ط وآسيا عرفت أيضاً ظاهرة األطفال 

الجنود، وبخاصة ضمن قوات طالبان يف أفغانستان، كام 

س��ادت هذه الظاهرة أيض��اً الووس، الفلبني، كمبوديا، 

كش��مري، وبينهم حوايل 10.000 طف��ل يف ميا منار، ويف 

إحصاء لهيئة األم��م املتحدة فإن حوايل 300.000 طفل 

يقاتل��ون ضمن وح��دات قتالية، وتس��تخدم 50 دولة 

األطف��ال ضم��ن قواتها املس��لحة غري عابئ��ة مبخالفتها 

للقانون الدويل.

الظاهرة الجديدة يف مجال تجنيد األطفال للقتال عدم 

االكتفاء بالذكور منهم، ب��ل العمل عىل تجنيد الفتيات، 

وقد اتضح أن نسبتهم قد ارتفعت بتجنيدهم يف أكرث من 

30 % من املليش��يات، وبخاصة م��ن قبل التاميل الذين 

يقاتلون يف س��رييالنكا منذ الثامنينات، وقد عمدت هذه 

املقاومة لتش��كيل لواء األطف��ال Baby Brigade ممن 

يبلغون السادس��ة عرش من العمر أو أقل قليالً، ونصف 

هؤالء عادة م��ن الفتيات الاليئ ال يلفنت النظر، فيعمدن 

لتفجري أنفسهن بعد التسلل ملكامن العدو، خاصة وأنهن 

ع��ادة ال يخضع��ن للتفتيش، إن تجنيد األطفال يش��كل 

ظاهرة خط��رية ال تلق��ى العناية الكافية م��ن املجتمع 

الدويل، وقد بدأت تنترش أكرث عن ذي قبل، ومن املالحظ 

أن هؤالء األطفال مل يتعدوا بعد مرحلة الش��باب، إذ أن 

معظمهم من صغار األطفال، من القرص.

وتشري االحصائيات إىل ما ييل:

• 70 % من الرصاعات الحالية أو التي انتهت مؤخراً 

استخدمت أطفاالً كمقاتلني ضمن صفوفها.

• 80 % من بني هذه الرصاعات اس��تخدمت أطفال 

دون الخامسة عرش من العمر.

أصبح من السهل اليوم تحويل األطفال إىل جنود

تعترب أفريقيا مهداً لألطفال املقاتلني
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معلومات وحقائق

• يق��در عدد األطف��ال الذين اختطف��وا أو أجربوا عىل 
حمل السالح للمش��اركة يف الرصاعات املس��لحة عاملياً 

بحوايل 300.000 طفل بإحصائية عام 2000 .
• معظ��م الجنود األطفال دون ال� 15 عاماً يجندون من 

قبل جيوش غري نظامية.
• معظم الجنود دون ال� 18 عام يتم تجنيدهم من قبل 

جيوش نظامية.
• أصغر املجندين ال يتجاوز عمره 7 سنوات.

• صدر بروتوكول ملنع تجنيد األطفال عام 2000، وأعد 
للتوقيع عليه من قبل جميع دول العامل.

• أك��ر من 50 دولة تعمل ع��ىل تجنيد األطفال دون 
ال� 18 من العمر.

• 40 % م��ن املنظامت املقاتل��ة )أي 77 من 129 ( 

تستخدم األطفال كجنود.

الع��امل  يف  املس��لحة  املنظ��امت  م��ن   %  23  •

)ومجموعها 84( تقوم بتجنيد أطفال دون الخامس��ة 

عرش للمشاركة يف القتال.

• 18 % من ه��ذه املنظامت تجند من هم دون 12 

س��نة هذا ورغم أن العدد املقدر بح��وايل 300.000 طفل 

مقاتل يف العامل إال أنهم يشكلون جزءاً كبرياً من املقاتلني، إذ 

أن حوايل 10 % من املقاتلني يف جيوش العامل من األطفال.

أسباب الظاهرة
إن تجني��د واس��تخدام األطفال كجنود محظ��ور عاملياً، 

وهن��اك عدد من االتفاقي��ات الدولية تحظر تجنيدهم، 

ولك��ن ه��ذه االتفاقي��ات واملواثي��ق الدولي��ة ال تجد 

اس��تجابة، وينترش تجنيد األطفال مام يس��تدعى تفهم 

هذه الظاهرة من قبل الجيوش املحرتفة، وتعزى أسباب 

الظاه��رة إىل عدد من العوامل لعل أهمها ثالثة عنارص 

تتمثل فيام ييل:

• الح��روب والفق��ر واألمراض تتيح الف��رص لتجنيد 

األطفال.

• تطوي��ر جيوش صغ��رية العدد يس��تدعى قيادتها 

لتجنيد األطفال.

• تجني��د األطفال أقل تكلفة بالنس��بة لبعض الدول 

ذات االقتصادي��ات املتدني��ة، وتفاصيل ه��ذه العنارص 

ميكن اجاملها فيام ييل:

– الجيل املفقود

ع��دد كبري من األطفال يف العامل يجدون أنفس��هم يف 

حالة يصع��ب تصورها، إذ أن هناك ح��وايل 1.3 بليون 

ش��خص يعيش��ون يف فقر مدقع، وحوايل بليون يجدون 

أنفس��هم بال مأوى، ومعظم املشاكل االجتامعية لهؤالء 

تق��ع عىل عاتق الصغار، وأكرثه��م ال يحظون بالتعليم، 

ويعان��ون من س��وء التغذية واإلهامل، يض��اف لهؤالء 

اليتامى الذي��ن خلفتهم الحروب وأصبح��وا بال معيل، 

ومع  احتامل ارتفاع نس��بة س��كان الكرة األرضية إىل 9 

باليني نسمة بعام 2025 فإن املسألة ستزداد سوءاً.

إن الجنود األطفال هم بع��ض حصاد هذه الكوارث 

واألوبئ��ة واملجاع��ات، ويتم تجنيد األطف��ال عادة من 

أطفال الش��وارع، ومن القرويني الفقراء والالجئني، ومن 

يتطوع منه��م تلقائياً يضطر  لذلك بس��بب الدعاية أو 

الفقر، ومن األمور املقلقة انتش��ار مرض األيدز وبخاصة 

يف أفريقيا، إذ تشري اإلحصاءات إىل أن 70 % من املصابني 

به��ذا الداء القات��ل يف أفريقيا، وقد ت��وىف منهم مليونا 

مريض الع��ام املايض، م��ام خلف مزيداً م��ن اليتامى، 

ومن العوامل األخرى النتش��ار الظاهرة انتشار األسلحة 

الخفيفة )م��ن البنادق والقنابل اليدوية والرشاش��ات، 

واأللغام، وكل ما ميك��ن أن يحمله األطفال( وهذه هي 

األس��لحة املس��تعملة يف الرصاعات، وينتج عنها 80 % 

إىل 90 % من اإلصابات وتطور هذا النوع من األس��لحة 

تقنياً بحيث يسهل استخدامها يحول األطفال إىل أسلحة 

فتاكة، وكام هو معروف فإن األس��لحة ظلت لس��نوات 

طويل��ة تحت��اج للتدري��ب الطويل والخ��ربة وقوة من 

يحملها، ولهذا تم استبعاد األطفال تلقائياً من استخدام 

أسلحة ال يجيد اس��تخدامها إال الكبار، بل وحتى إىل ما 

قبل عرش س��نوات كانت األس��لحة أثقل من أن يحملها 

أطف��ال، إال أن التطور يف صناعة األس��لحة واس��تخدام 

البالستيك جعل األس��لحة األوتوماتيكية خفيفة الحمل 

سهلة االس��تعامل بحيث يس��تخدمها الصغار متاماً كام 

يس��تخدمها الكبار، ب��ل وصل التطوير يف األس��لحة إىل 

ح��د إمكانية فكها وجمعه��ا وإطالقها من قبل األطفال 

دون الع��ارشة من العمر، ومل يعد التدريب يحتاج ألكرث 

من ساعات معدودة، وأصبح الطفل من الجنسني قادراً 

ع��ىل اس��تيعابها وإطالقها لقتل اآلخري��ن، وزادت قوة 

التدمري والفتك، وأصبحت البن��ادق الهجومية الحديثة 

متنح مجموعة صغرية من األطفال قوة تعادل قوة نريان 

فصيلة من فصائل نابليون.
وبتطور األس��لحة من حيث س��هولة استخدامها وقوة 

نريانه��ا قل باملثل س��عرها، ونتيجة للح��رب الباردة التي 

ش��هدها العامل يقدر عدد قطع األسلحة املتنقلة عرب دول 

العامل بحوايل 250 مليون قطعة س��الح، مام جعل السالح 

أقل تكلفة ويس��هل الحصول عليه، وكمثال فإن الرش��اش 

من نوع AK – 47 يباع يف يوغندا مبا يعادل سعر دجاجة، 

أما يف كينيا فهو أغىل مثناً إذ يعادل مثنه سعر شاة.

جيوش من األطفال
أصب��ح من الس��هل الي��وم تحويل األطف��ال إىل جنود، 

وقد تغريت طبيعة الرصاعات املس��لحة، واعتربت بعض 

الجه��ات أن األطف��ال ميكن تحوله��م إىل دروع برشية، 

وهم األقل تكلفة يف تش��كيل الجيوش، وحني يقل عدد 

الجنود يف بعض الجيوش تلجأ الس��تخدام األطفال لسد 

الجه��ات أن األطف��ال ميكن تحوله��م إىل دروع برشية، 

وهم األقل تكلفة يف تش��كيل الجيوش، وحني يقل عدد 

الجنود يف بعض الجيوش تلجأ الس��تخدام األطفال لسد 

النقص، ويحدث هذا عادة يف حالة زيادة االصابات بني 

الجنود، أو بسبب األوبئة، وأحياناً لعدم استجابة الكبار 

ملنظ��امت ال يؤمنون ب��رضورة االنضامم له��ا، كام وأن 

بعض الجيوش ذات التوجه الديني أو الطائفي تستخدم 

األطف��ال وتحولهم بع��د التدريب إىل جي��ش، وكمثال 

لذل��ك جيش تش��ارلز تايلور يف ليربيا الذي اس��تطاع يف 

التس��عينات من القرن املايض تحوي��ل 150 جندياً من 

الهواة إىل جيش مس��لح بأسلحة خفيفة، واستطاع بهذا 

الجيش من الهواة واألطفال أن يصل إىل الحكم.

تدريب األطفال
تدل بع��ض الدراس��ات أن تجنيد األطفال ي��أيت نتيجة 

لخطفهم ومن ثم تدريبهم، ويتم االختيار بناءاً عىل بيئة 

الطفل وقابليته للعمل كجندي، وقد يتم قتل الصغار 

عرف العامل قدميًا 
ظاهرة اجلنود 

األطفال ولكنهم 
مل يكونوا يشاركون 

يف القتال

األجراس الصغرية 
أو النحل الصغري 

ألقاب اطلقت على 
اجلنود األطفال

اجلنود األطفال 
هم يف حقيقة 

األمر حصاد الكوارث 
واألوبئة واجملاعات 

يف العامل
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لتخويف األكرب س��ناً لالنضامم للق��وة، وبعض األطفال 

يلتحق��ون به��ذه القوات من تلقاء أنفس��هم ألس��باب 

اقتصادية، إذ أن من املعروف أن الفقر واألوبئة حصيلة 

املناطق التي يس��ود فيها الرصاع املس��لح، ويجد هؤالء 

األطفال يف التجنيد املأوى واملأكل، كام قد تضطر األرسة 

لتش��جيعهم عىل االلتحاق لتخفف عبء املعيشة عىل 

اآلخري��ن من صغارها، كام أن وجود األطفال يف مناطق 

يس��ودها العنف ق��د يدفعهم لاللتحاق مب��ن يضع يف 

أيديهم سالحاً يدافعون به عن أنفسهم وذويهم، وأحياناً 

يلتحقون ويف أذهانهم األخذ بالثأر ملن أس��اءوا ألرسهم، 

وقد تغريهم الدعاية.

إن تدريب األطفال يكون الخطوة األوىل التي تجعلهم 

يعتم��دون كلياً عىل من قام��وا بالتدريب، كام يدفعهم 

الخ��وف م��ن املجه��ول إىل االنضامم لق��وة ال يعرفون 

أي يشء ع��ن توجهها، ومبجرد انضاممه��م للقوة فإنهم 

يخضعون لالنضباط م��ن خالل العنف بحيث يتحولون 

لجنود، وينصاعون للقادة، وذلك بإجبارهم عىل مامرسة 

القتل كأن يأمروه��م بقتل عدد من األرسى، بل وأحياناً 

مامرس��ة قتل األقارب والجريان إلثب��ات إلتزامهم، ومن 

يرتدد يتحول إىل ضحية، وبهذه الطريقة يتعرض ألس��وأ 

اختبار ميكن أن يتعرض له طفل.

ه��ذا ويتم تجنيد األطفال ألغراض عس��كرية، ولهذا 

يت��م رسيعاً إرشاكهم يف القتال، ويس��بق ذلك إعدادهم 

بتدريبهم عىل استخدام األسلحة من حيث كيفية إطالق 

الن��ار وتنظيف الس��الح، وزرع األلغ��ام، وإعداد كمني 

للع��دو، وتكون فرتة التدريب ع��ادة من يوم إىل أربعة 

أشهر، واملهم أن يعرف كيف يقتل، وقد يقوم بتدريبهم 

أطفال آخرون، ومبجرد إنتهاء التدريب يس��اقون مليدان 

املعرك��ة عىل دفع��ات تتف��اوت بني 30 و 40 ش��خصاً 

ل��كل مجموعة تحت قيادة راش��دين، ويتم وضعهم يف 

مجموعات متقارب��ة من حيث العمر، وتظل املجموعة 

يف حراك دائم لتقوم بالغزو، ويهاجمون املدنيني العزل، 

والوحدات العسكرية الصغرية الحجم، ولكنهم يحدثون 

أث��راً فعاالً، وتظل مجموعات األطفال منفصلة عن بقية 

الق��وة، ولكن يف حالة ح��روب العصابات يختلطون مع 

الراشدين من املقاتلني، ويف حالة مواجهة جيش نظامي 

يدفع��ون به��م للصف��وف األمامية ك��دروع برشية، أو 

إلرباك جيش الع��دو الذي قد يرتدد يف مواجهة أطفال، 

ورغ��م أن هؤالء الصغار يتلق��ون تدريباً رسيعاً إال أنهم 

رسعان م��ا يتحولون ملقاتلني رشس��ني، ومع خوفهم من 

قادته��م فإنه��م يتحول��ون إىل قتلة يرغب��ون يف القيام 

بأخطر األعامل واملهام، وبحكم السن ال يقدرون خطورة 

م��ا يتعرضون له يف ميدان املعركة ويندفعون يف حامس 

نحو املجهول، خاصة إذا ما زودوا بالخمور أو املخدرات.

ويف تقري��ر ألح��د املراقبني يف س��رياليون، أن الجنود 

األطفال يشكلون خطورة، وقد ذكر بعض املقاتلني أنهم 

يخشون الجنود األطفال أكرث مام يخشون من يكربونهم 

سنا، وذلك ألنهم مل يعرفوا بعد معنى أن تظل حياً ترزق، 

وهم يقدم��ون عىل القتال وال يعرفون الخوف، وخاصة 

عندم��ا يكون��وا تحت تأث��ري املخدر، فإنه��م يعتقدون 

أن االندفاع نحو املعركة أش��به باللع��ب، وتعوض كرثة 

عددهم عن قلة تدريبهم.

الهروب وما يكتنفه من مخاطر
يف ديس��مرب من عام 1997 ق��ام لواء ليوبارد املكون من 

األطفال اليتامى باإلحاطة بحوايل 200 جندي س��ريالنيك 

وأبادوهم عن آخرهم، وقد أثر هذا يف نفس��ية الجيش 

ألن ه��ذه املجموع��ة التي قتل��ت كانت م��ن عصارة 

الجي��ش، ومن الغري��ب يف هذه الظاه��رة أن كثرياً من 

األطف��ال بعد أن ينس��جموا م��ع العمل العس��كري ال 

يبارحونه خاصة وأن بعضه��م يدمن املخدرات، كام أن 

بعضهم يرتبط مع رفاقهم بنوع من الزمالة، يضاف لهذا 

عام��ل الخوف ألن الهروب من القوة يعني املوت إذا ما 

فش��لت خطة الهروب، ومن يهرب ثم يقبض عليه عادة 

ما يعدم بإطالق النار عليه.

رغ��م املخاط��ر الت��ي يتعرض له��ا من يه��رب من 

املجموع��ة أو الجيش فإن عدداً من األطفال يهرب أثناء 

القتال، أو حني يجد الفرصة مواتية ويكون السبب عادة 

الحنني لألهل أو بسبب الخوف مام يتعرضون له، أو امللل 

م��ام يقومون به. إن كثرياً من الجيوش تس��تخدم األطفال 

كوس��يلة لتأخري الهزمية بتوفري مساحة من الوقت ليجري 

خاللها إعداد الجيش النظامي، وكمثال استخدم األثيوبيون 

هذا التكتيك يف مواجهة القوات األرتريية عام 1998 .

إنهم يخلقون الفوىض
إن وج��ود األطف��ال يف قلب املعرك��ة يضيف إىل فوىض 

الح��رب فوىض أخ��رى، مام يجعل نس��بة الضحايا أكرب، 

فبين��ام تلج��أ بع��ض املجموع��ات الس��تخدام القتل، 

واالغتصاب والتعذيب ج��زءاً من التكتيك لزرع الخوف 

يف قلوب األعداء، فإن اس��تخدام األطفال كجنود يجعل 

ه��ذه املخالفات ج��زءاً من ال��رصاع، ويعترب أس��لوب 

تجني��د األطفال مخالفاً  لقوانني الحرب، وتش��جع هذه 

املجموعات األطفال لقتل جرحى العدو واألرسى، ويتأثر 

املدنيون كث��رياً وهم يتعرضون للقت��ل من قبل  هؤالء 

األطفال، وقد اتضح أن وجود األطفال أثناء القتال يزيد 

من عدد اإلصابات بني مقاتيل العدو وبني األطفال أنفسهم، 

ويتعمد القادة استخدامهم يف املقدمة ليبقوا هم يف األمان، 

وليكتش��فوا األلغام، كام يس��تخدمون يف املهام االنتحارية، 

وكدروع برشية، وقد ارتفعت نس��بة الذين يلقون حتفهم 

منه��م، وكمثال فإن 06 %من الذي��ن قتلوا منذ عام 1995 

كانوا من األطفال دون 16 سنة و 20 %منهم من الفتيات.

محنة املواجهة
يج��د الجنود أنفس��هم يف حرية حني يواجه��ون جنوداً 

م��ن األطفال، وحني يضطرون لقتلهم يحس��ون بتأنيب 

الضمري، ولهذا يس��عى بع��ض املراقبني إلقن��اع الجنود 

املقاتل��ني مبحاولة تجنب العنف، والعمل عىل تش��جيع 

األطفال ع��ىل مغ��ادرة قواتهم، ووضع برام��ج لتقديم 

الع��ون لألطفال، وتوفري احتياجاتهم مثل تقديم الطعام 

واملالب��س وامللجأ لهم م��ع العمل إللحاقه��م بأرسهم، 

إضاف��ة إىل التع��اون م��ع جمعيات اإلغاثة، واس��تقبال 

الهاربني من نريان الحروب وإقامة املعسكرات إليوائهم، 

ولكن االستجابة لدعوات املراقبني ما تزال محدودة، وما 

يزال املحللني السياسيني والعسكريني يدرسون الظاهرة، 

والحكوم��ات ال توليه��ا العناي��ة الالزمة، وال��دول التي 

تقاتل جيوشها جيوشاً نظامية وغري نظامية ومجموعات 

إرهابية تتس��اءل ع��ن كيفية العم��ل يف مواجهة هذه 

الظاهرة: ظاهرة انتشار الجنود األطفال•

املصادر:

احذروا: األطفال يحاربون/  P.W. singer/ باراميرت.

صحيفة الصنداي تاميز الربيطانية/ سبتمرب 2000.

.)CDI( الجنود املخفيون – مركز اإلعالم الدفاعي

منظمة اليونسيف.

االنرتنت: )أنقذوا األطفال(.

تقرير األمم املتحدة )أثر الرصاع عىل األطفال(.

يتم تجنيد األطفال ألغراض عسكرية ولهذا يتم رسيعاً إرشاكهم يف القتال
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ماذا لو امتلكت إيران القنبلة النووية ؟

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

ب��كل واقعي��ة إن امتالك إيران القنبلة النووية هي مس��ألة وقت ال غري، مبعنى أن إيران س��تصبح آجالً أم عاجالً 

صاحبة س��الح نووي، إيران اليوم قطعت مش��واراً طويالً نحو تحقيق هذا الهدف، حيث أنها أصبحت دولة نووية 

متتلك العديد من املنشآت النووية، ولديها برنامج لتخصيب اليورانيوم، ولديها كذلك تعاون نووي مع دول نووية 

ك��ربى، وتحاوره��ا الدول الكربى يف النظام الدويل ح��ول برنامجها النووي، فهي دولة نووي��ة من منظور امتالكها 

للقدرات النووية، إال أنها وكام يبدو تنتظر فقط الضوء األخرض من القيادة السياسية حتى تسري يف اإلنتاج النووي 

العس��كري، ومن ثم تعلن نفس��ها دولة نووية عس��كرياً، وهو ما مل يحدث إىل اآلن عىل أقل تقدير إال أنه مرشح 

للحدوث يف أي وقت يف املستقبل.

لقد كتب مؤخراً أملع املنظرين للعالقات الدولية وأشهر مفكري املدرسة الواقعية السياسية لفرتة ما بعد الحرب 

العاملية الثانية الدكتور كينيث والتز مقالًة له يف مجلة فورن آفريز تعترب أن امتالك إيران القنبلة النووية لن يرض 

باألمن واالس��تقرار الدوليني، باعتبار أن القنبلة النووية هي س��الح ردع وليس سالح هجوم، ضارباً أمثلة عىل ذلك 

باالستقرار الجاري يف العالقة بني الهند وباكستان اللتان دخلتا يف السابق يف حروب كبرية، إال أنهام ومنذ امتالكهام 

الس��الح النووي أصبحتا أكر اس��تقراراً يف عالقتهام، وأصبح ش��بح الحروب الكبرية مستبعد بينهام، فإيران النووية 

عسكرياً ستصبح يف وجهة نظره أكر عقالنية واتزاناً يف عالقاتها الدولية، كام أصبحت الهند وباكستان أكر عقالنية 

يف عالقتهام ببعضهم البعض. 

وباعتبارن��ا من الذين تتلمذوا عىل فكر وكتابات الدكتور والتز فإن الفكر الواقعي يذكرنا بأن الدول ال ميكن أن 

تقبل بإحداث اختالل يف توازن القوة الس��يام العس��كرية منها لصالح أية دولة غري حليفة، ألن ذلك من ش��أنه أن 

يؤدي إىل هيمنة تلك الدولة عىل شؤون املنطقة ويضع بقية الدول تحت رحمة التهديدات االستفزازية اآلتية من 

مث��ل تل��ك الدولة النووية، وعند قياس ذلك عىل منطقة الخليج العريب فإن دول الخليج ال ميكن أن تقف مكتوفة 

اليدين – وفقاً للفكر الواقعي السيايس – أمام الخلل يف توازن القوى لصالح إيران يف حالة امتالكها القنبلة النووية، 

وبالتايل ستعمل تلك الدول عىل إتباع إسرتاتيجية تحقق لها التوازن مع إيران من خالل تقوية تحالفاتها العسكرية 

م��ع الغ��رب وخاصة مع الواليات املتحدة األمريكية، والدخول تحت غط��اء مظلة الحامية النووية األمريكية كام 

فعلت دول رشق آسيا يف مواجهة النووي الكوري الشاميل، أو السعي نحو امتالك القنبلة النووية وإدخال املنطقة 

يف دوامة من س��باق التس��لح غري التقليدي هذه املرة يف منطقة جغرافية ال تتحمل مثل هذا السباق، ويف منطقة 

تس��عى إيران إىل فرض هيمنتها عليها من خالل التوغل يف ش��ؤونها الداخلية، لكن أياً ما كانت اإلسرتاتيجية فإنها 

وفقاً لوالتز س��تحقق التوازن العسكري يف املنطقة وبالتايل تحقق االس��تقرار يف العالقة القامئة بني القوى النووية 

فيها.

فع��ىل دول الخليج الع��ريب أن تعمل من اآلن عىل مواجهة الوضع القادم وفقاً إلس��رتاتيجية قوامها التايل: أوالً 

تقوي��ة عالقاتها التحالفية م��ع الغرب وخاصة الواليات املتحدة األمريكية يف ظ��ل الخلل املفاجئ يف توازن القوة 

العس��كرية الذي سيخلقه إعالن إيران امتالكها القنبلة النووية، وبالتايل إتباع النموذج الكوري الجنويب يف مواجهة 

القدرة النووية العس��كرية لكوريا الش��املية، ثانياً العمل عىل امتالك املعرفة النووية الكفيلة بدرجة معينة لخلق 

التوازن يف القوة املعرفية النووية مع إيران، وبالتايل إتباع النموذج الياباين يف مواجهة القدرة النووية العس��كرية 

الصينية، وثالثاً وضع الرتتيبات الثنائية للحصول عىل القدرة العس��كرية النووية من دول مثل باكستان عىل سبيل 

املثال لخلق التوازن العس��كري مع إيران يف حالة تراجع االلتزام األمرييك بأمن املنطقة، هذه الخطوات رضورية 

يف اإلس��رتاتيجية الخليجية القادمة ملواجهة الخلل يف توازن القوة الذي س��ينتج عن امتالك إيران القنبلة النووية 
وبالتايل تحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة•
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مام ال شك فيه أن الدروع 

الشخصية الحديثة نجحت يف 

إنقاذ العديد من األرواح يف 

ساحات القتال غري  النظامية 

يف الحروب التي يشهدها 

العامل اليوم، ولكن مثن تلك 

امليزة كان فادحاً من ناحيتني: 

فاملواد املستخدمة يف السرتات 

والخوذات واملالبس الداخلية 

مكلفة للغاية، باإلضافة إىل 

الوزن الثقيل لبعض املعدات 

الشخصية الحديثة، األمر الذي 

يعيق حركة األفراد وقدرتهم 

عىل املناورة.

إعداد: 
روبرت فوكس

معــدات احلمـــايـــة الشــخـصـيــة
رغـم ارتفـاع أسـعـارهـا إال أنهـا تنـقـذ األرواح يف ميـاديــن القـتـــال
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اعتاد اجلنود 
الربيطانيني على ارتداء 

Osprey IV سرتة

احلرب يف العراق 
وأفغانستان برهنت 

بوضوح مدى احلاجة 
إىل احلماية الشخصية

ظلت وصفة 
Chopham للصفائح 
اخلزفية اجللدية سرًا 
مستغلقًا على مدار 

سنوات طويلة

معــدات احلمـــايـــة الشــخـصـيــة
رغـم ارتفـاع أسـعـارهـا إال أنهـا تنـقـذ األرواح يف ميـاديــن القـتـــال

تعت��ر العالق��ة العكس��ية ب��ن الحامي��ة واملن��اورات 

العس��كرية من املش��كالت الش��ائعة منذ بدء تشكيل 

الجي��وش من فج��ر التاريخ، فق��د كان راكب��و الخيول 

والفرس��ان األوروبي��ون يعانون من ثق��ل وزن الدروع 

املعدنية والخ��وذات الضخمة والسالس��ل الثقيلة التي 

كان عليهم أن يرفعوها عىل روافع لتحميلها فوق ظهور 

الخيول. 

ويف املقابل، كان س��الح الفرس��ان املغ��ويل الخفيف 

الحركة يعتمد عىل الرسعة واملهارة يف استخدام السهام 

بدالً م��ن االعتامد الش��ديد ع��ىل الدروع الش��خصية 

والصدريات املصنوعة من الصفائح والخوذات الجلدية.

وتواج��ه جي��وش اليوم نف��س الحاج��ة إىل املوازنة 

ب��ن الرسعة والحامية، حيث تقوم قوات حلف ش��امل 

األطليس )الناتو( يف أفغانستان بتسليح أفرادها بالدروع 

الش��خصية والخوذات كأس��لحة ثابتة لتنفيذ عملياتها، 

وإال وق��ع القادة العس��كريون وحكومات دول الحلف 

التي ترسل جنودها إىل أفغانستان تحت طائلة القانون 

املعمول به يف تلك الدول.

ويص��ل وزن بعض معدات الحامية الش��خصية التي 

يرتديها الجنود الريطانيون، مثل تلك الش��بيهة بس��رة 

Osprey IV، إىل ح��وايل 30 كيلوجراماً، والوزن الثقيل 

ليس املش��كلة الوحي��دة، بل هناك أيضا مش��كلة عدم 

مالءمتها لألجواء اآلس��يوية الحارة، بل إن بعض الجنود 

القلييل الحجم يرتدون دروعاً رمبا تجاوز وزنها أكرث من 

نصف وزن الجندي.

ومل يصبح استخدام س��رات الحامية الشخصية جزءاً 

من اإلج��راءات القياس��ية املوحدة لخ��وض العمليات 

القتالية بالنس��بة للجن��ود الريطاني��ن واألمريكين إال 

من��ذ ثالثن عاماً تقريباً، وقد خاضت القوات الريطانية 

حرب الفوكالند منذ ثالثن عاماً دون اس��تخدام الدروع 

الشخصية عىل اإلطالق. 

الحامية ضد العبوات البدائية الناسفة
كان��ت هناك تجربتان س��اهمتا يف تغيري وجهات النظر 

املتعلقة باس��تخدام الجن��ود الريطاني��ن واألمريكين 

لوسائل الحامية الشخصية: الحرب الطويلة التي خاضها 

الريطانيون ضد حرب العصابات يف أيرلندا الش��املية، 

واآلثار املدم��رة التي عاناها األمريكيون بس��بب حرب 

فيتنام، ففي أيرلندا الش��املية واجه الجنود الريطانيون 

كامئن عىل نطاق واس��ع بقناب��ل يتم تفجريها عن بعد 

يف الطرق العامة واملجمعات الس��كنية وأسفل املجاري 

والجس��ور ويف الحق��ول الزراعي��ة، واحتاج��ت الحرب 

يف العراق وأفغانس��تان إىل وقت طوي��ل قبل أن تبلور 

حجم هذه املخاطر يف اسم واحد، هو العبوات البدائية 

الناسفة .

كام واجهت القوات األمريكية خطر العبوات الناسفة 

البدائية يف فيتنام، حيث كانت عصابات )الفيت كونج( 

واملش��اة التابعن لجيش فيتنام الشاملية خراء يف نصب 

الكامئ��ن وزرع الرشاك الخداعية، وق��د أفرز ارتفاعاً يف 

مس��توى اإلصابات وفقدان األطراف، وإن مل يكن بنفس 

املس��توى الذي ش��وهد يف العراق وأفغانس��تان خالل 

الس��نوات العرش املاضية، كام أفرز الحاجة إىل س��رات 

الحامية الشخصية كمعدات ثابتة لحامية أرواح الجنود.

وتعت��ر معدات الحامية تلك الي��وم رضورة قانونية، 

بل وحق أصيل لحامية القوات بس��بب ارتفاع مستوى 

العنف الش��ديد ال��ذي قوبلت به ق��وات الرشطة التي 

كانت تجوب الش��وارع واألحياء السكنية، وقد أصبحت 

قوات الرشطة الريطانية املعروفة بعدم حملها السالح، 

ترتدي السرات الواقية ضد الطعنات كوسيلة عملياتية 

ثابتة.

وقد أصبح إنتاج معدات الحامية الش��خصية لتلبية 

احتياجات الس��وق املدنية نش��اطاً تجارياً كبرياً، حيث 

تبلغ مبيعات ال��رشكات األمريكية من معدات الحامية 

الشخصية يف األسواق العاملية اليوم أكرث من مليار دوالر 

 Visiongain طبقاً لتحليل األسواق الذي أعدته مؤسسة

للخدمات االستشارية.

وتبل��غ تكلف��ة أطق��م حامي��ة الجن��ود الريطانين 

واألمريكين املتجولن يف أفغانس��تان، تلك األطقم التي 

تعت��ر اليوم مختراً متقدماً الختب��ار نظريات ومعدات 

الحامية الش��خصية، تبلغ أكرث م��ن 1500 دوالراً للفرد 

الواح��د، أما معظم قناب��ل العبوات البدائية الناس��فة 

الت��ي تزرعها قوات طالبان فتبل��غ قيمتها 30 دوالرا أو 

أقل، وتتكون القنابل أساس��اً من س��امد نرات النشادر 

Ammonium Sulphate fertilizer املخلوطة ببعض 

محفزات الوقود ومفجر بدايئ يتم إطالقه س��واء بجهاز 

توقيت timer أو سلك تحكم عن بُعد.

إحصائيات
تعتر العبوات البدائية الناس��فة أسلحة كمية ال نوعية، 

فتقدي��رات القيادة الخاصة املض��ادة للعبوات البدائية 

الناس��فة التابع��ة للجيش األمرييك تش��ري إىل أن هناك 

حوايل 600 عبوة بدائية ناس��فة يتم تفجريها شهرياً يف 

مناط��ق العامل املختلفة، ورغم أنه يتم تفكيك عدد كبري 

م��ن هذه العبوات حالياً إال أنها ما تزال تس��بب أرضاراً 

جسيمة.

إن م��ن أهم إنج��ازات التكنولوجيا يف مجال الدروع 

الش��خصية اكتش��اف امل��ادة املعروفة باس��م الكافالر 

kevlar، فف��ي ع��ام 1964 ت��م اكتش��اف تل��ك املادة 

بش��كلها البدايئ داخل مخت��رات DuPont الكيميائية 

 Poly-paraphenylene ���العمالق��ة، وتم اكتش��اف ال

terephthalamide وهو االسم العلمي لهذه املادة عىل 

يد Stephanie Kwolek التي أجرت بحوثاً حول كيفية 

إنتاج ألياف قوية خفيفة الوزن لصناعة اإلطارات، وبعد 

إجراء سلسلة من االختبارات اكتشفت الباحثة وفريقها 

املس��اعد أن املادة املذك��ورة تتمتع بصالب��ة وقوة غري 

عاديتن، حيث ال تتفتت مثل نس��يج النايلون، وهو ما 
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فتح الطريق أمام فريق مختر DuPont لتطوير كيمياء 

البوليم��ر كفرع جديد للدراس��ة إىل أن نجح الفريق يف 

طرح kevlar لألسواق العاملية يف عام 1971.

 Stephanie امل��ادة أن مكتش��فة  الغري��ب  وم��ن 

Kwolek مل تكن مهتمة باس��تخدام ه��ذه املادة عملياً 

ع��ىل نطاق واس��ع، وقد تم اس��تخدام ه��ذه املادة يف 

مج��االت صناعية كثرية مثل الكوابل والحبال والقوارب، 

وأصبح��ت اليوم إحدى املكونات األساس��ية  يف صناعة 

أغلب الدروع الش��خصية والسرات والخوذات، وتتميز 

هذه امل��ادة بقدرتها عىل امتصاص الش��ظايا، بدءاً من 

الش��ظايا املتطايرة من دانات املدافع وش��ظايا القنابل، 

وانتهاء بش��ظايا مدافع املورتر )اله��اون(، ولكنها تعجز 

ع��ن الصمود أمام الرضبات املبارشة ملدافع الرشاش��ات 

الرسيع��ة الطلقات، األمر الذي يفرس اس��تخدام معظم 

الس��رات العسكرية الحالية املضادة للقذائف للصفائح 

الخزفي��ة للتعام��ل بقدر اإلم��كان مع الرضب��ات التي 

تس��تهدف األج��زاء الحيوي��ة من الجس��م مث��ل الرئة 

والرشيان األورطى والقلب والكىل.

دروع الصفائح الخزفية
تط��ورت دروع الصفائح الخزفية بص��ورة مطردة خالل 

الخمس��ة والعرشين عاماً املاضية، وقد استخدمت كل 

الجي��وش املتقدمة هذه الدروع، وعملت عىل تطويرها 

برسي��ة بالغ��ة، فق��د عم��ل الريطانيون ع��ىل تطوير 

 Chobham الصفائ��ح الخزفية يف ورش��هم الخاص��ة يف

مبقاطع��ة Surrey من أجل حامي��ة الدبابات وناقالت 

األفراد، وظل��ت "وصفة Chobham" للصفائح الخزفية 

املدرع��ة مرشوعاً محاطاً بالرسي��ة البالغة- حتى بعيداً 

عن أعن حلفائهم األمريكين- لس��نوات طويلة، وأثناء 

العمليات العسكرية الصحراوية لتحرير الكويت يف عام 

1991، ألق��ت إحدى املركبات القتالية التابعة للمش��اة 

الريطانين إح��دى صفائح الحامية الخزفية يف الصحراء 

أثناء تقدمها، وتم إرس��ال مجموعة كاملة من الكتائب 

املقاتلة إىل الخطوط األمامية للبحث عن هذه الصفيحة 

خوفاً من وقوعها يف يد العدو، بل وخوفاً من وقوعها يف 

يد إحدى الدول الحليفة التي ميكن أن تستغل الوصفة 

الحقاً يف غزو األسواق العاملية. 

وتض��ع الصفيح��ة الخزفية أعباء جدي��دة من حيث 

الوزن والتكلفة عىل سرات الحامية الشخصية الحديثة 

الت��ي عادة ما يتم تش��كيلها كجي��وب أمامية وخلفية، 

وعندما ننظر إىل الدروع الشخصية القياسية لدى سالح 

 US Infantry Interceptor Body املش��اة األمري��يك

Armor :IBA نجد أن الصفائح قادرة عىل صد طلقات 

األس��لحة الصغ��رية الرسيع��ة الطلقات مثل األس��لحة 

عي��ار 9 ملم الت��ي تنطلق برسعة 426 م��راً يف الثانية، 

ولكن ال ميكن التعويل ع��ىل أداء هذه الصفائح يف صد 

األس��لحة ذات األع��رية الثقيلة عي��ار 44 ملم، ولكن يف 

ظل التهديدات املتزايدة التي تشكلها العبوات الناسفة 

البدائي��ة، يجري حالي��اً إنتاج منوذج جدي��د أثقل وزناً 

من صفائ��ح E-SAPI للقوات األمريكي��ة املوجودة يف 

الخدمة الفعلية يف أفغانستان، وهي صفائح قادرة عىل 

توف��ري قدر من الحامية ضد الذخرية الخارقة للمدرعات 

عيار 7.62 ملم التي تش��كل تهدي��داً متزايداً يف جميع 

أنحاء آس��يا الوسطى حيث تتعامل قوات طالبان ومافيا 

السالح حالياً مع منوذج جديد من بنادق الكالشنيكوف 

هي رشك��ة كيميائية أمريكية، تأسس��ت يف يوليو 
1802 كمطحن��ة للبارود من قب��ل إلوتري إرينيه 
دو بون��ت، ورشك��ة DuPont حالياً هي ثاين أكرب 
رشكة كياموي��ات يف العامل )ت��أيت يف الرتتيب بعد 
رشكة باسف( من حيث القيمة السوقية، والرابعة 
)بعد رشكة باس��ف، داو الكيميائي��ة، إنيوس( يف 
اإليرادات، كام أن س��عر أس��همها ه��و أيضاً من 
العن��ارص املكون��ة مل��ؤرش داو جون��ز الصناعي، 
وكان��ت DuPont الرشكة الرئيس��ية وراء تنمية 
الدروع الجس��دية الحديثة، ففي الحرب العاملية 
الثانية استخدم النايلون املنتج يف مصانعها، لصنع 
س��رتات واقية م��ن الرصاص لس��الح الجو املليك 
الربيط��اين، فب��دأت DuPont التج��ارب ملعرفة 
إمكاني��ة أن تبدي مقاومة للرص��اص، فأدى هذا 
البح��ث الحق��اً إىل الس��رتات املقاوم��ة للرصاص 
الت��ي تعت��رب دعامة أساس��ية لوح��دات الرشطة 
والوحدات العسكرية يف العامل الصناعي، ويف عام 
1981 اش��رتت DuPont رشكة Conoco ، وهي 
أك��رب رشكة أمريكي��ة منتجة للنف��ط والغاز، مام 
أعط��ى DuPont مص��دراً آمناً م��ن النفط الذي 
يعت��رب املادة األولية الالزم��ة لتصنيع العديد من 
منتجات البالس��تيك واأللياف، فجعل هذا الرشاء 
DuPont واحدة من أك��رب عرشة منتجني للنفط 
والغ��از الطبيعي والتكري��ر يف الواليات املتحدة، 
ويف ع��ام 1999 باعت DuPont جميع أس��همها 
م��ن رشكة Conoco، ودمج��ت أعاملها التجارية 
مع رشكة فيليب��س للبرتول، وتح��ول تركيزها إىل 
إنت��اج الكيامويات بدءاً م��ن النباتات الحية بدالً 

من معالجتها من النفط.

DuPont العمالقة الكيميائية

استخدام سرتات الحامية من اإلجراءات األساسية لخوض العمليات القتالية

سرتة الحامية من النموذج الربيطاين
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الهجومية القادرة عىل استخدام طلقات خارقة للدروع.

ومتثل الصفائ��ح الخزفي��ة اليوم "الس��رة الخارجية 

التكتيكية" Outer Tactical Vest للدروع الش��خصية 

القياسية لدى سالح املشاة األمرييك، والتي تصل تكلفة 

الواح��دة منه��ا إىل 500 دوالر، أما النم��وذج الريطاين 

من الدروع الش��خصية فهو "الدروع الشخصية القتالية 

 Enhanced Combat Body Armor املط��ورة" 

ECBA: م��ن نوع Osprey وهو منوذج متطور للدروع 

الش��خصية القتالية التي تم تصميمها لخدمة العمليات 

العسكرية يف أيرلندا الشاملية، وقد وصلت هذه الدروع 

إىل مس��توى الجي��ل الرابع ال��ذي تم تطوي��ره لخدمة 

العمليات العس��كرية يف أفغانستان بصورة خاصة، وهو 

يتكون من س��رة تحم��ل جيوبا قادرة عىل اس��تيعاب 

 Camelbak األدوات الش��خصية مث��ل ق��ارورة املي��اه

والقنابل اليدوية والذخرية الخاصة.

وقد تعرض��ت صفائح Osprey النتق��ادات القوات 

امليدانية بسبب ثقل وزنها وما تسببه من إعاقة للحركة، 

األمر الذي يصعب عملية إطالق األس��لحة الش��خصية 

يف بعض الحاالت، وهو ما أدى إىل تطويرها باس��تمرار، 

وتختل��ف صفائ��ح Osprey ع��ن الدروع الش��خصية 

املعروفة ب� Kestrel وهي عبارة عن سرة وحيدة تغلف 

مرتديه��ا بعكس الدروع التي كان يرتديها الفرس��ان يف 

أوروب��ا القدمية، ويس��تخدم ه��ذه الصفائ��ح الفنيون 

املتخصص��ون يف القناب��ل واملتفج��رات وبع��ض أطقم 

مركبات الدوريات، خصوصاً القتالية منها.

دروع شخصية من ثالث طبقات
وق��د ابتكرت بريطاني��ا إضافة جيدة جدي��دة يف إطار 

نظرية إلنتاج دروع ش��خصية تتكون من ثالث طبقات، 

حي��ث أنتجت ب��زات حامي��ة جدي��دة مصنوعة من 

Sulk and Kevlar وح��زام girdle لحامي��ة منطق��ة 

الحوض، وهو يعمل بصورة متناغمة مع سرات الحامية 

الشخصية والقمصان القتالية اللتن متثالن أول "طبقتن" 

لل��دروع، م��ع وجود س��رة الحامية الت��ي تحتوي عىل 

صفائح ضد الطلقات الباليس��تية كطبقة ثالثة، وقد تم 

تطوير املالبس الداخلية الجدي��دة رداً عىل التهديدات 

املتزايدة للعبوات الناسفة البدائية واألخطار التي تهدد 

الجزء األس��فل، والتي تتمثل يف الش��ظايا املتطايرة من 

العبوات الناس��فة البدائية واالنفجارات، وقد اعتمدت 

الق��وات األمريكية س��رات جديدة وتقدم��ت بالفعل 

بطلب لرشاء 210 آالف س��رة لقواتها املقاتلة، منها 15 

ألف سرة لقوات املشاة، وقام الريطانيون أيضاً بإرسال 

15 أل��ف طقم للقوات املتمركزة عىل الخطوط األمامية 

يف عام 2011، وطلبت رشاء 45 ألف طقم بتكلفة تصل 

إىل 10 مالين جنيه إسرليني.

دور الدروع يف الحامية
مث��ة ش��كوك قليلة حول ق��درة الن��امذج الجديدة من 

الدروع الشخصية يف إنقاذ عدد كبري من األرواح وحامية 

أجس��اد عدد كبري م��ن الجنود ضد التع��رض إلصابات 

خطرية، وتعتر هذه النامذج الجديدة جزءاً من املعدات 

األساس��ية الالزمة ألي جيش عرصي حديث، مثلها مثل 

البنادق وأجه��زة ISTAR وأجهزة الالس��ليك واتصاالت 

األق��امر الصناعي��ة، وقد أثبت��ت هذه ال��دروع قدرتها 

الفائقة يف بعض الحاالت.

ك��ام أصبحت قلة ال��دروع قضية تتعل��ق بالحقوق 

الش��خصية، فمن��ذ ح��رب البوس��نة أصبح املراس��لون 

الصحفيون يحمل��ون دروعهم الش��خصية، مثلهم مثل 

أعضاء املنظامت غري الحكومية كإجراء ثابت يف مناطق 

النزاعات والحروب.

وق��د أصبح��ت ال��دروع الش��خصية رضورة حتمية 

للتعامل مع الظروف القاسية التي تفرضها االضطرابات 

التي يشهدها عامل اليوم•

النموذج األمرييك للسرتة الواقية

تطورت دروع الصفائح 
اخلزفية بصورة 

مطردة خالل اخلمسة 
والعشرين عامًا 

املاضية

تطوير السرتات مبا يتناسب والبيئة املحيطة
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أسلحة املشاة التي تطلق من الكتف
لالشتباك مع القوات احملتمية بالعوائق

كان الحصول عىل نظام سالح 

سهل الحمل والنقل ويسدد 

رضبات موجعة للعدو حلامً 

طاملا راود أذهان الجند 

املقاتلني، القنابل صاروخية 

الدفع التي تطلق من الكتف 

لبَّت جزءاً من هذه الحاجة 

باعتبارها طُوِّرت مبدئياً لدحر 

جند املشاة والعربات املدرعة 

املعادية يف ساحة املعركة، 

ومع ذلك ومنذ ذلك الحني 

ازداد تنوع األهداف، لذا تم 

تطوير أنظمة جديدة ليس 

لخرق الجدران وحسب، ولكن 

لالشتباك أيضاً مع أي قوات 

تحتمي بعوائق حتى ولو كانت 

عىل مديات بعيدة نسبياً.

إعداد:
 التحرير

يف فتترتة من الفرتات، كان من غري املُتصوَّر مجرد التفكري 

باستخدام أنظمة مضادة للدبابات متطورة تقنياً ومكلفة 

وتطلق من الكتف ضد مقاتل واحد أو مجموعة صغرية 

متتن األفراد، ولكن هذا ما حصتتل بالضبط عندما أطلق 

عدد متتن الصواريخ ضد مجموعة من أهداف كهذه يف 

أفغانستان، حيث تبني بأنها تتمتع بقدرات معتدلة ضد  

نة الشتتائعة يف بيئات  واملبتتاين واألهداف األخرى املُحصَّ

حرب املدن والحروب املضادة للتمرد، وهذا ينستتحب 

عتتى أنظمة من قبيل صواريتتخ Tow و Dragon، وقد 

أثبتت هذه الصواريخ نجاحها ضد واألستتوار الستتميكة 

للمنشآت يف كل من العراق وأفغانستان ما دفع بقوات 

املستتاعدة األمنية الدولية ISAF إىل تبنيها واستخدامها 

ضد القتتوات املعادية املتحصنتتة وراء عوائق مام مهَّد 

الطريق- كام سرنى- إىل تطوير أنظمة ثنائية أو متعددة 

األغتتراض، ولكن قبل ذلك البد من استتتعراض العوامل 

التتتي تؤثر عتتى أداء وفاعلية هتتذه األنظمة خاصة يف 

بيئات حرب املدن، سمة الرصاعات املعارصة.

دراسات وبحوث
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أسلحة املشاة التي تطلق من الكتف
لالشتباك مع القوات احملتمية بالعوائق

العوامل املؤثرة عىل األسلحة والقذائف
متتن خالل الختترات امليدانيتتة الطويلة تبتتني للقادة عى 

جميع املستتتويات أن هناك عدة عوامل تؤثر عى فاعلية 

وأداء األسلحة التي تطلق من الكتف ضد القوات املحتمية 

بعوائتتق وخاصتتة يف بيئات حرب املتتدن، وأدركوا أنه البد 

للصناعة متتن أخذ هذه العوامل بعتتني االعتبار، وبالفعل 

استتتجابت الصناعة لذلتتك وأنتجت لنا جيتتالً جديداً من 

أنظمة مطورة تتمتع بقدرات تفوق بها سابقاتها وتتناسب 

ونوع التهديدات املستجدة.

لكتتن علينتتا التنويتته أنتته يف الوقت الذي يجتتري فيه 

تحديث األنظمة القدمية لتخفيف وزنها، وبينام يتم إحراز 

تقتتدم يف التترؤوس الحربية والدفع، فتتإن العنرص الرئيس 

للنجتتاح العمليايت لكثري من أنظمة الجيتتل الجديد أصبح 

يتجسد بتطور أنظمة إدارة النريان، ويف هذا استجابة كبرية 

للمديات األطول، وتلبية ملتطلبات معظم املستخدمني.

عى أية حال، سنستتتعرض فيام ييل أهم العوامل التي 

أُختتذت بعني االعتبار لتطوير أستتلحة مقتدرة وفاعلة ضد 

القوات املتحصنة بالعوائق:

- ختترق الجتتدران:  حستتن ختترق الجتتدران 

باألستتلحة الخفيفتتة الالإرتداديتتة املحمولة من 

الكتف من حركيتتة  القوات يف حرب املدن، ويوفر لها 

ن لها فتحات  منفتتذاً مبارشاً إىل داخل األبنية، كتتام يُؤمِّ

لرماية األسلحة أو القنابل اليدوية ضد العنارص املناوئة 

املتحصنة يف الداخل، وبعض األسلحة الهجومية متعددة 

األغتتراض ال تخرق الجتتدران الحجرية أو املصنوعة من 

طبقات متعددة من القرميتتد من الطلقة األوىل، لذا ال 

بد من رماية عدد من الطلقات لخرق الجدران. 

- طبيعة الستتطوح: ميكن أن تكون الستتطوح قاستتية، 

ملستتاء، منبستتطة إلخ... والطلقات ال ترتطم بالستتطوح 

بصورة عمودية وإمنا بزاوية مائلة ما يقلل من فاعليتها.

- مديات االشتتتباك: تشتتري التحليالت التاريخية إىل أن 

5 % فقتتط من األهداف تقتتع عى مدى يزيد عى 100م،  

90 %  متتن األهتتداف عى متتدى 50 م أو أقتتل، معظم 

االشتباكات تحدث عادة عى مدى 35م أو أقل،  لذا يجب 

األخذ بالحستتبان ستتالمة القوات من التشتتظي والوميض 

الخلفي للسالح.

- قرص املتتدة الزمنية لالشتتتباكات واالختفتتاء الرسيع 

لألهداف املعادية.

- محدودية رفع الستتالح وخفضتته "يف املدن" ما يخلق 

زوايا ميتة.

- محدوديتتة الرؤية بفعل الدخان املتصاعد من احرتاق 

املباين وغبتتار االنفجارات وتهاوي التتركام واملتاريس التي 

تنشؤها العنارص املناوئة.

- مخاطر التعتترض للنريان الصديقتتة: احتامل التعرض 

لنتتريان الصديتتق وتنطُّتتط القذائف بستتبب التشتتويش 

والغموض الذي يسود معارك املدن.

- القتتتال القريب: من املمكن أن يقتتل كل من الرامي 

والهدف املعادي داخل مبنى واحد ما يعني احتامل تعرُّض 

األول لخطر الطلقات املرتدة أو اللهب الخلفي للسالح.

- الهجوم ضد املتاريس والعوائق: يجب اختيار السالح 

والقذائف الفاعلة ضد العوائق إسمنتية كانت أو مصنوعة 

متتن الحجارة أو غتتري ذلك، ومهاجمتها قبتتل الهجوم عى 

العنارص البرشية املحتمية وراءها.

أهم األسلحة التي تُطلق من الكتف:
  Effector 90 من أملانيا:

يعتمتتد نظام RGW90-WB  الختتارق للجدران الذي 

تصنعه رشكة Rheinmetall  األملانية عى ماسورة عيار 

90 ملتتم و نظام دفع، ميتاز هذا النظام برأستته الحريب 

الحلَقتتي املُشتتكَّل بالتفجري عيار 174 ملتتم القادر عى 

فتتتح ثغرة يف الجتتدران بحجم رُجل قياستتها 800 ملم 

دون تخريب لهيتتكل املبنى، هذا ويقلص الوزن الثقيل 

للطلقة املدى ليرتاوح مابني 100 و 120 م وصوالً للمدى 

األدىن 15 م. 

عتتن  النقتتاب  الرشكتتة  كشتتفت   2010 نهايتتة  يف 

أحدث نستتخة من هتتذه األنظمة أطلقت عليه استتم 

Wirkmittel 90 أو Effector 90 التتذي طورته لإليفاء 

بحاجة قوات املغاوير األملانية لسالح قادر عى االشتباك 

مع مواقع رشاشتتات محمية عى متتدى 1200 م، ومع 

عربتتات مدرعتتة خفيفة ومتتع قتتوات متحصنة داخل 

 Effector منعات أو ضد قوات يف أرض مكشوفة، يعمل

90 الذي يزن 10 كلج بثالث طرق لالشتباك مع الهدف: 

وهي االرتطتتام بالعربات، التعويق متتن أجل املنعات، 

االنفجار يف الجو للتعامل مع القوات املحتمية بجدران 

أو يف العراء. 

ط يحتوي عى  وزود الستتالح بنظام إدارة نريان ُمبسَّ

نقطة حمراء يُسقطها املستخدم عى الهدف لريميه، كام 

يوفر دقة تستتاعد عى تركيز األثر النهايئ لشظايا الرأس 

الحريب وانفجاره بشكل يضمن معه وصول 3400 شظية 

تنغسنت إىل الهدف، ويغطي الرأس الحريب عند انفجاره 

عى ارتفاع 8 م مستتاحة 8x16  م أي مبعدل 3 شتتظايا 

لكل مرت مربع. 

ويشتمل نظام إدارة النريان عى منظار برصي، وعى 

معنيِّ مديات ليزري ال يؤذي العينني مع احتاملية خطأ 

ُمطلق + - 1م عى مديات تصل حتى 1200 م. 

: AT4 أحدث نسخة لنظام

تُستخدم أحدث نسخة من نظام ساب AT4  السويدي 

الشتتهري باستتم AT4CS AST لالشتتتباك مع العنارص 

املتحصنتتة داخل هيتتاكل أو أبنية مغلقة، ويستتتخدم 

هذا النظام رأستتاً حربياً متهيدياً شديد االنفجار ومضاد 

للدبابتتات عيتتار 84 ملم تتبعتته قنبلة ناستتفة زنتها 2 

كلتتج، زود القاذف بآلية ضبط تستتمح باختيار طريقة 

التعويق القصرية لتهيئة الستتالح بشتتكل أمثل للتعامل 

متتع أهتتداف من قبيتتل املركبتتات املدرعتتة الخفيفة، 

أو وضعيتتة التعويتتق الطويتتل للتعامتتل متتع األبنية 

واملنعتتات، يبلغ طول هذا الستتالح التتذي زود مبنظار 

Aimpoint أقتتل من 1 م ويتتزن 8.9 كلج بينام يرتاوح 

مداه العمليايت ما بني -20 200 م.

تتن املضاد للدروع شديد  بفضل رأستته الحريب املُحسَّ

االنفجار، يعتتتر 7.8AT4CS HP  كلج ذو قدرة كبرية 

عى الخرق حيث يستطيع خرق ما يزيد عى 500 ملم 

 AT4 من التتدرع املدلفن املتجانس، بينام ال يستتتطيع

6.7 كلتتج املعيتتاري اخرتاق ستتوى 420 ملم من الدرع 

ذاتتته، ويبلتتغ مدى كل منهتتام 300 م ولكتتن ال ميكن 

استخدام األخري من داخل األماكن املغلقة. 

 صمم نظام Nlaw )ك20-600 كلم( للمديات األبعد، 

ملهاجمتتة الدبابات متتن فوقها وعى ارتفتتاع 1 م منها 

بصتتاروخ مجهز بحشتتوة مدببة زودت مبستشتتعرين 

مغناطييس وبتترصي، وميكن استتتخدام طريقة الهجوم 

املبتتارش ضد أهتتداف غتتري مدرعة باستتتخدام صاممة 

صدميتتة لتفجتتري الرأس الحتتريب، عند استتتخدامه ضد 

هدف متحرك، يُستتجل نظام التصويب حركة استتتدارة 

الجندي قبل اإلطالق، ويحسب املوضع املتوقع للهدف 

عند نقطتتة االرتطام ما يعزز كثتترياً احتامل القتل عى 

هكذا مديات.

أنظمة ألغراض مختلفة ومحددة من إسبانيا:

صممت رشكتتة Instalaza اإلستتبانية نظام BK املضاد 

للمنعات )5-5.6كلج( لخرق ما يزيد عى 300 ملم من 

اإلسمنت املسلح عى مدى 300 م، بينام صممت نسخة 

RB املضادة للدروع لخرق سامكة  480 ملم من الدرع 

الفوالذي عى مدى 350 م. 

كذلك تصنتتع الرشكة نظامAlcotan 100  عيار 100 

ملم املضتتاد للدبابات الذي ميكنه متتن مناطق مغلقة 

إطتتالق رؤوس حربيتتة متشتتظية / مضتتادة للدبابات 

ومضتتادة للمنعات من متتدى 600 م، وقد زود النظام 

بوحدة  Voselإلدارة النريان ليالً ونهاراً التي تشتمل عى 

محدد مديات ليزري وُمعقِّب أهداف متحركة. 

الواليات املتحدة وأوربا:

  M72 طتتورت الواليات املتحدة ثالث نستتخ متتن نظام

األصتتيل، وهي: M72A7 مبدى فعال 200 م، ودقة أكر 

بفضتتل رسعته األعى، يف الوقت نفستته التتذي تم فيه 

تحديث رأستته الحريب ليستتتخدم ضد الدروع الخفيفة 

العنصر الرئيس 
للنجاح العملياتي 

ألنظمة اجليل 
اجلديد يجسده 

تطور أنظمة إدارة 
النريان
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 القاذف Hashim هو نس��خة روس��ية - أردنية 
 ،RBG محدث��ة من القاذفات املض��ادة للدبابات
تنتجه مؤسس��ة Bazalt الروس��ية، ويعرف أيضاً 

.RPG-32 Hashim باسم
 الق��اذف Hashim ال��ذي ال يزي��د وزنه عىل 3 
كلج هو مثرة تعاون بني مهندسني روس وأردنيني، 
وميكنه تدم��ر أي دبابة أو منش��أة محصنة عىل 
بعد يصل إىل 700 مرت، بواس��طة قذيفة من عيار 

72 ملم أو 105 ملم.

RPG-32 Hashim القاذف

وأهداف حرب املدن. 

سالح املدن الحقيقي يتمثل بذخائر M72A9 املضادة 

لهيتتاكل املتاريتتس والعوائتتق واملجهزة بصاممتتة تعويق 

لتفجري الرأس الحريب داخل الهدف. 

يف أوروبتتا طورت رشكتتة Nammo Talley نستتختني 

 M72 ASM معززة القدرة(، و( M72 EC Law محسنتني

RC )الذخرية صغرية العيار املضادة لهياكل العوائق(. 

كذلك تصنع الرشكة ذختترية M141 BMD متعددة 

األغتتراض املضادة للمنعتتات التي تُطلق متتن الكتف، 

وميكن التخلص منها بعد االستتتخدام، والتي تستتتخدم 

صاروخاً مزدوج الغرض وشديد االنفجار ومجهز بصاممة 

فريتتدة من نوعهتتا تختار بصتتورة آليتتة طريقة تفجري 

التترأس الحريب عند إصابة الصاروخ للهدف لزيادة اآلثار 

التدمرييتتة حتتتى الحد األقىص لكل نتتوع من األهداف 

)لتتدى إصابة الذخرية ألهداف صلدة فإن الطلقة تعمل 

كرأس حريب شتتديد االنفجار وذو رأس مهروس يُحدث 

فتحة كبرية(.

متتن جهة أخرى، طورت الرشكتتة بالتعاون مع ريثيون 

Serpent لصالح قوات املارينتتز األمريكية نظا م 83 ملم

الهجومتتي متعتتدد األغتتراض واملجهز بوحتتدة إطالق 

مزودة بآلية رمي ونظام إدارة نريان وماستتورة محشوة 

بالذخرية محشورة داخل القاذف، وميتاز هذا النظام عن 

ستتابقه بإمكانية رمايته من داخل أماكن مغلقة، إحدى 

رضورات حتترب املدن، وهناك 3 أنتتواع من مقذوفات 

Serpent: شتتديدة االنفجار مزدوجة الغرض، شتتديدة 

 Novel االنفجتتار مضتتادة للتتدروع، ومتفجتتر جديتتد

Explosive ملهتتام حتترب املدن، ويجتتري حالياً تطوير 

طلقتتتني جديدتتتني: Leap )الطلقة الهجوميتتة املغلَّفة 

منخفضة البصمة(، وقنبلة الستكامل إنجاز املهمة، وقد 

جهزت كالهام بعائلة جديدة من الصاممات، يبلغ املدى 

األقتتىص لتتت Serpent م500م ولكن ميكتتن زيادته بواقع 

200-500 م بفضل معني املديات الليزري الذي زود به.

 :RPG القذائف صاروخية الدفع

 Har 66 الرتكية تنتج نستتختني من نظامMkek  رشكتتة

ملتتم املُطوَّر عتتن M72 Law : النستتخة األوىل مجهزة 

بقنبلتتة صاروخيتتة الدفع مضتتادة للدبابتتات ومزودة 

بحشتتوة مدببة مداهتتا 200 م، والثانيتتة مجهزة برأس 

حريب مستتبق التشظي يحتوي عى 3400 كُريَّة فوالذية 

تحرز رسعة ترتاوح ما بني 1100 و 1200 م/ثا، تستطيع 

النستتخة املضتتادة  للدبابات 2.4 كلج ختترق 300 ملم 

من الدرع املدلفن املتجانتتس، بينام يبلغ املدى الفاعل 

للنسخة املضادة لألفراد )1.6 كلج( 350 م. 

 RPG-7)USA(A األمريكية صنعت  Airtronicرشكة

ك7.09/كلج املزود بسبطانة فوالذية، وزناد أملنيوم وميكن 

أن يرمي ما مجموعه 1000 طلقة خالل حياته العملية. 

وتطتتور رشكتتة ATK األمريكية أيضتتاً بالتعاون مع  

Airtronic قتتاذف MK 777 الخفيتتف املصنتتوع من 

مواد مركبتتة ومعدن يخفض وزنه مبقتتدار النصف عن 

بة معدنية  سابقه وزود مبنظار برصي ثاليث األبعاد ومصوِّ

ويستطيع رماية 250 طلقة عر حياته العملية.

يف روسيا طُوِّر العديد من قواذف الصواريخ املضادة 

للدبابتتات، منتتذ 1958 قامتتت رشكتتة Bazalt بتطوير 

 OG-7V الشتتهري الذي طُوِّرت لتته طلقات RPG-7V

املتشتتظية وTBG-7V  الضغط – حرارية، إضافة لذلك 

طورت رشكة Bazalt أنظمة أخرى عديدة. 

نظتتام RPG-29N الذي يستتتخدمه الجيش الرويس 

وبعض الدول األخرى مثالً يتكون من قاذف وماستتورة 

حاويتتة للذختترية، وزود مبنظتتار بتترصي نهتتاري/ لييل 

ومبستتددة معدنية فوق ماسورة القاذف، ويرمي النظام 

 PG-29V نوعني من الذخائر: األوىل رأس حريب مرتادف

مضاد للتتدروع املحمية بصناديق التتدرع املتفجر رّدي 

الفعل، وتشتتتمل هذه الذخرية عى رأس حريب متهيدي 

بحشوة 65 ملم  ورأس حريب رئيس بحشوة مدببة 105 

ملم،  والثانية: تتمثل بذخرية    TBG-29 V  الضغط – 

حراريتتة، يبلغ مدى الرمي املبارش للنظام 300 م وميكنه 

رمي 300 طلقة  يف حياته العملياتية.

بالتعاون متتع Jresco  األردنية طورت Bazalt نظام 

RPG-32 Hashim لصالتتح القوات املستتلحة األردنية 

الذي يتكون من ماستتورة إطالق ومنظتتار برصي قابل 

للفتتك وذخرية داخل ماستتورة لالستتتخدام مرة واحدة 

والتخلتتص منها، يستتتخدم النظام نوعني متتن الذخائر: 

PG-32 املضتتادة للدبابات ذات الرأس الحريب املرتادف 

شديد االنفجار، والقادر عى خرق  650 ملم من الدرع 

املدلفتتن املتجانتتس خلف الدرع املتفجتتر ردِّي الفعل، 

والتترأس الحتتريب الوحيد TBG-32 الضغتتط - حراري، 

RPG- وميتاز هذا النظام عيار 105 ملم بأنه أخف من

29N  ، وميكتتن رمايتتته من داخل أماكتتن مغلقة، لكن 

مداه 700 م أقرص. 

القتتاذف RPG-7 يجري إنتاجتته يف دول عديدة من 

GTB- طلقات VMZ بينهتتا بلغاريا حيث تنتج رشكتتة

7VS1 الضغط- حراريتتة والرأس الحريب املضاد للدروع 

املتترتادف شتتديد االنفجتتار لختترق التتدروع املتفجرة 

 VMZ ردِّيتتة الفعل مبتتدى أقتتىص 220 م، كتتام تنتج

قاذف"RPG-22 "Netto الذي يبلغ مداه 150 م ويخرق 

400 ملم من الدرع املدلفن املتجانس ويُستتتخدم ملرة 

واحدة فقط ومخصص للقوات املحمولة جواً. 

 Zvesta Ammunition يف جمهورية التشيك، تنتج

نوعني من  RPG-75: طراز M الذي يُطلق رأستتاً حربياً 

شتتديد االنفجار عيتتار 68 ملم مضتتاد للدبابات لخرق 

30 ملم متتن الدرع املدلفن املتجانتتس عى مدى 300 

م، بينام تُطلق نستتخة TB رأستتاً حربياً ذا أثر ضغط – 

حراري.

كذلك تنتتتجSTV  البلجيكية طلقتتة TB-7 الضغط 

– حراريتتة التتتي يبلغ وزنها 2.25 كلتتج ومداها 500 م 

•RPG – 7 لرمايتها من

املصادر:

Military Technology  9/ 2011 

Armada international 3/2011

International Defence Review July 2010

Wikipedia, the free encyclopedia
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بقلم:
 د.موزه العبار
كاتبة إماراتية
moza@bmig.aw

 البحوث يف النظم العسكرية
يعت��ر علم االجتامع العس��كري أحد أحدث فروع علم االجتامع العام وكعلم حديث ع��رف أوالً يف الواليات املتحدة 

األمريكية التي س��ارعت بارس��ال عدد من أساتذة الجامعات املتخصصني يف علم النفس والخدمة االجتامعية للوقوف 

ع��ىل أوضاع الجنود ىف مواقع العمليات لدراس��ة تأثر الحرب عىل أحوالهم النفس��ية واإلجتامعية، وكانت تلك فرصة 

نادرة أتاحت إجراء اختبارات سوس��يكولوجية ألعداد كبرة من الجنود األمريكيني الذين زج بهم ىف ىف معارك حربية 

ىف بالد غريبة و بعيدة عن بالدهم، وقد الحظ األطباء وعلامء النفس األكلينيىك أن املستجدين من الجنود مل يتحملوا 

مضاعفات الحرب بسبب صغر سنهم وانعدام تجربتهم، وقد كشفت التجارب عن وجود خلل مهني يف إجراءات تعيني 

املجندين الجدد، مام اضطر املس��ؤولني تبني أس��اليب علمية ملعرفة الفروق الفردية،  كام تم االعتامد عىل املقاييس 

الس��يكولوجية الختبار ش��خصية وس��لوك من تقرر تجنيدهم وكان ل� "روبرت يركس" رئيس الجمعية الس��يكولوجية 

األمريكية عندئذ دوراً طليعياً ىف تدعيم مبادرات القوات املس��لحة، وتكفي اإلش��ارة أنهم أول من استخدم مع فريق 

عمله اختبارات "الفا وبيتا" لتصنيف املجندين الجدد وكان ذلك فتحاً جديداً مام جعل إدارات املوارد البرشية تعتمد 

هذه االختبارات يك تس��تمر إىل اليوم، وقد تبني أن من أكرث املش��كالت التي لفتت أنظار علامء النفس مش��كلة الروح 

املعنوية، وتم إجراء العديد من االختبارات والدراس��ات حول املظاهر الس��لوكية للجن��ود أثناء املعارك الحربية، وتم 

رص��د مس��تويات املخاوف والرتدد من خوض املعركة فضالً عن الحيل واألع��ذار الهروبية املختلفة كإدعاء املرض، وقد 

ظهرت نتائج هذه البحوث ىف مجلدات )الجندي األمرييك( التي أرشف عليها الخبر س��توفر وزمالئه وتم تحليل ردود 

أفعال الجنود تجاه املعارك، وىف مراحل الحقة متكن فريق عمل متخصص من تطوير نظام عام لتصنيف الجنود الذي 

تم تطبيقه عىل "إحدى عرش ألف" جندي كعينة تجريبية شمل الطيارين واملالحني وقاذيف القنابل يف القوات الجوية، 

وترتب عىل ذلك إنش��اء إدارة للبحوث والدراس��ات العلمية العسكرية التي س��اعدت صناع القرار عىل أداء مهمتهم 

بطريقة أفضل من الطلب الفوري لتنفيذ األوامر العسكرية.

 وباإلضاف��ة إىل جه��ود األطباء وعلامء النفس، تم االس��تعانة بأس��اتذة علم االجتامع فش��غلوا وظائف ىف الجيش 

األمرييك، ونجحوا يف إدخال املنظور السوس��يولوجي يف تحليل األنس��اق العس��كرية طوال سنوات الحرب الفيتنامية، 

ث��م ع��ادوا للعمل مجدداً يف وظائفهم األكادميية التقليدية إال أن العمل اس��تمر يف إدارة البحوث والدراس��ات، وضم 

إليه قس��م اختبارات أفراد الجيش االمرييك الذي عرف باس��م وحددت له عدة مهام يف البحوث الس��لوكية والدوافع 

االجتامعية املؤثرة عىل فاعلية أداء املؤسسة العسكرية والعمل عىل تحسني صورتها ىف املجتمع.

 ويف أعقاب سنوات الحقة، تم توقيع مذكرة تفاهم بني القوات املسلحة وجامعة جورج واشنطن حيث تم مبوجبها 

تأس��يس مكتب بحوث املصادر واالجتامعية وقد أجرى املكتب عدداً مقدراً من البحوث والدراس��ات االجتامعية كان 

م��ن أهمها دراس��تني؛ األوىل عن أرسى الحرب ىف املعتقالت الش��يوعية، والثانية عن التباينات العرقية والس��اللية ىف 

الق��وات املس��لحة، ثم مضت وزارة الدفاع ىف جهودها لدعم الدراس��ات والبحوث العلمي��ة يف إطار تعاون وثيق مع 

أقسام البحوث بالجامعات فتم إجراء عدداً من األبحاث تناولت الجامعات الصغرة وأثر ديناميات الجامعة عىل األداء 

العسكري وأخرى عن متاسك الوحدات املحاربة.

لقد ش��هدت حقبة الستينات تطوراً ملحوظاً ىف ميادين البحوث والدراسات العلمية ىف القوات املسلحة األمريكية، 

ففي مطلع عام 1960،  ترك "روبرت مكنامرا" العمل برشكة فورد إذ تم اختياره وزيراً للدفاع، فحمل معه للبنتاجون 

اعتقاداً قوياً بأهمية البحوث العلمية  مع الرتكيز عىل البحوث االقتصادية؛ إال أنه عمل عىل تطويرهيئة بحوث الجيش 

فتم إنش��اء وحدة للطب النفيس العس��كري، ويف وقت الحق تبني أن علم االقتصاد وحده الميلك اإلجابات للعديد من 

األس��ئلة املطروحة حول الحرب واملجتمع والتنظيم العس��كري، إذ تبني أن العاملني االجتامعي والنفيس لهام تأثرهام 

األكرعىل حياة منس��ويب القوات املسلحة باختالف مواقعهم ومراكزهم، كام تأكد أن البعد عن الوطن واألرسة لفرتات 

طويلة يتسبب ىف الشعور بالحنني العميق للوطن، كام أنه قد يؤدي إىل حاالت من االنفصام  النفيس والعصبي.

 وما يجدر اإلش��ارة إليه أن الواليات املتحدة األمريكية أرست دعائم البحوث العلمية يف امليادين العسكرية، وأن 

دوالً أخرى اس��تفادت من التجربة األمريكية فعملت عىل إنش��اء وحدات للبحوث والدراسات العلمية املتخصصة يف 

كافة ميادين العمل العس��كرى،وهكذا أصبحت النظم العس��كرية تهتم بالبحث العلم�ي ش��أنها ش��أن النظم املدنية 

األخرى، سواء االقتصادية أو السياسية أو اإلجتامعية• 

رؤى 
وقضايا
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انشغل الخرباء العسكريون يف السنوات األخرية بنسج السيناريوهات للحروب 

الربية يف املستقبل، وذلك بالتعويل بشكل رئييس عىل املركبات املدرعة األخف وزناً، 

واألرسع يف السري عىل الطرقات الوعرة، ولها درجة حامية مناسبة، ومجهزة بوسائل 

الرصد املتطورة، وبإمكانية االتصال الشبيك الذي يتيح إدراك الوضع امليداين، إضافة 

إىل التسليح الذي تجهز به املركبة بحسب املهمة املعدة لها، ونظام التحكم بالنريان 

الذي يعزز قوتها النارية.

إعداد: 
د.علي حممد علي

اجليل القادم من املركبات احملمية 
تقـوم بأدوارهـا امليـدانـيـة وواجبـاتـهـا اللوجـسـتـيــة
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اجليل القادم من املركبات احملمية 
تقـوم بأدوارهـا امليـدانـيـة وواجبـاتـهـا اللوجـسـتـيــة

ناقلة اجلند هي مركبة 
متعددة األغراض ال 
يقتصر دورها على 

نقل اجلنود بل تلعب 
أدوارًا لوجستية

أثبتت حروب العقدين 
األخريين أن التهديد 

الرئيسي للمركبات 
املدرعة يف أدوات 
التفجري املرجتلة

تهديدات جديدة 
ومتطورة منذ بداية 

االستخدام الكثيف 
لألسلحة املوجهة 

املضادة للدروع

وم��ن بني اآلليات املدرعة املختلف��ة، فإن مركبات نقل 

 Armored Personal Carriers املدرع��ة  الجن��ود 

APCs: مصمم��ة لنق��ل جن��ود املش��اة إىل م��رح 

العمليات، وقد بدأ ظهورها يف الجيش األملاين يف الحرب 

العاملي��ة الثانية، وقد تكون هذه املركبات مجنزرة مثل 

MIBاألمريكية، و FV 432 الربيطانية، أو مدولبة مثل 

 BTR األملانية/ الهولندية، و Boxer الفرنس��ية، وVAB

الروس��ية، وناقلة الجند هي مركب��ة متعددة األغراض، 

ال يقت��ر دوره��ا عىل نق��ل الجنود بل تلع��ب أدواراً 

لوجستية، خصوصاً يف نقل املؤن إىل الخطوط األمامية، 

وإخ��اء الجرح��ى، وميكن يف وقت قص��ر تحويلها إىل 

مركز قيادة، أو إىل حاملة لراجامت الصواريخ أو مدافع 

الهاون أو مدافع املي��دان الخفيفة أو أنظمة صاروخية 

مض��ادة للطائ��رات أو للدروع، وقد تس��تخدم كمركبة 

اس��تطاع متقدمة، وغرها من املهام، غر أن النموذج 

املعياري هو املزود برش��اش ثقيل ورش��اش أو رشاشني 

أخ��ف عياراً، أو مبنظومة س��اح تتألف من برج مدفع 

عيار 30/25 ملم مع رشاش��ني ثقيل��ني أو خفيفني، غر 

أن مركبة القتال أفضل تدريعاً من ناقلة الجند، وتحمل 

أنظمة قتالية أكرث تقدماً، وباتت الفوارق الوظيفية بني 

ناقلة الجند ومركبة القتال ضئيلة وملتبسة.

ولق��د أثبتت حروب العقدي��ن األخرين أن التهديد 

الرئي��ي للمركب��ات املدرعة يكم��ن يف أدوات التفجر 

املرتجل��ة  Improvised Explosive Devices، والتي 

أدت إىل زي��ادة االهت��امم بتطوي��ر جي��ل جدي��د من 

 Protected Carrier  املركبات املحمية الناقلة للجنود

Vehicles، وذل��ك لتوفر الحامية املناس��بة يف مناطق 

القتال حتى يتمكن الجن��ود من أداء مهامهم، وهذا ال 

يؤثر يف اس��تمرار عمليات التحديث بالنسبة للمركبات 

املوج��ودة يف الخدم��ة ملواجه��ة التهدي��دات القامئ��ة 

واملحتمل��ة، وخاصة يف الح��رب الامتامثلة، حيث يلزم 

توفر الحامية املناس��بة لجميع أن��واع املركبات، خاصة 

مع تط��ور التهديد، وأن مركبات نق��ل الجند كانت يف 

السابق ال تتمتع بتدريع كاف، حيث كانت تزود ببعض 

الدروع اإلضافية الخفيفة عند الحاجة.

مفهوم املركبات املحمية
تتمح��ور الحامية الذاتي��ة للمركبات ح��ول مفهوم: ال 

تجعل العدو يكتش��ف املركبة، وإذا اكتشفها ال يصيبها، 

وإذا أصابها فلتكن ه��ذه اإلصابة غر مدمرة، ويف حني 

أن ه��ذا املفهوم ق��د صمد لعقود طويل��ة، إال أنه بدأ 

يتعرض الختبارات صعبة م��ع ظهور تهديدات جديدة 

ومتط��ورة منذ بداي��ة االس��تخدام الكثيف لألس��لحة 

املوجه��ة املضادة لل��دروع، حيث تخ��رج املركبات من 

األرايض املفتوح��ة، وتنترش وتقاتل يف املناطق الس��كنية 

التي تعج غالب��اً باملجموعات املجه��زة باملقذوفات مع 

االس��تخدام الدائم واملتزايد للعبوات الناس��فة من صنع 

محيل، والتي تس��تطيع التغلب عىل دفاعات بعض أنواع 

املركبات املدرعة.

وإزاء هذا التط��ور يف العدائيات، أصبحت املركبات 

 Mine Resistantاملحمي��ة ض��د األلغ��ام والكامئ��ن

Ambush Protected :MRAP فئ��ة جدي��دة م��ن 

منصات س��احة املعركة، ولها تدريع مش��ابه أو قريب 

ملركبات القتال املدرعة األكرب واألكرث كلفة، مع الحفاظ 

عىل درجة عالية من الحركية نسبياً، وتتكون عائلة هذه 

املركبات من ثاث فئات:

- الفئة األوىل Category I: وتحمل 6 جنود أو أكرث 

مبا فيهم السائق، وتدعم العمليات يف املناطق الحرضية 

ويف األماك��ن الضيق��ة، وميكنه��ا القيام مبه��ام الدورية 

واالستطاع واالتصاالت والقيادة والسيطرة.

- الفئ��ة الثانية Category II: وتحمل عرشة جنود 

أو أكرث مب��ا يف ذلك الس��ائق، وتدعم امله��ام املتنوعة، 

مث��ل قيادة الرت��ل، ونقل الجنود، واإلس��عاف، وأعامل 

املهندسني العسكريني.

- الفئ��ة الثالث��ة Category III :Buffalo: وه��ي 

مصممة خصيصاً ملهام إزالة املواد املتفجرة.

وميكن نقل مركب��ات MRAP بالس��كك الحديدية 

والبح��ر، ويف طائرات مثل C-17 و C-5، وبعضها ميكن 

 ،C-130 تجهيزه خال س��اعة واحدة للنقل يف طائرات

 MRAP وبخاف املركبات املدرعة األخرى، فإن مركبات

لها نوافذ كبرة، تتيح للجنود رؤية أوضح وإدراكاً أفضل 

للموق��ف، وهي مزودة مبحطة س��اح يدار من بعد أو 

مب��كان مدرع للرامي، ويخطط الجيش األمرييك بتزويد 

  Frag Kit6 تدريع هذه املركبات بدرع إضايف يس��مى

لتوفر حامية أفضل ضد أجهزة التفجر العشوائية.

وكل مركبات  MRAP مصممة لتس��ر مسافة 300 

مي��ل )480 كل��م( برع��ة 45 ميل/ س��اعة )72 كلم/ 

س��اعة(، ولها قدرة الصعود عىل طريق مبيل 40 درجة 

برعة 10 ميل/ س��اعة )16 كلم/ س��اعة(، وتس��تطيع 

السر مسافة 30 ميل )48 كلم( برعة 30 ميل/ ساعة 

)48 كلم/ س��اعة( عىل أرض صلبة، وذلك إذا تم تفريغ 

الهواء م��ن إطارين من إطاراتها نتيجة إصابتها، والنوع 

6× 6 منه��ا مح��دود الق��درة عند العم��ل يف املناطق 

الضيق��ة الت��ي تتطلب مركب��ات أصغر حج��امً، ولهذا 

السبب يفضل العسكريون املركبات 4×4 التي لها نفس 

درجة الحامية، ولكنها تتمتع بدرجة أعىل من الحركية. 

متطلبات الجيل القادم
يقاس مدى قدرة مركبة مدرعة لنقل الجنود وحساسيتها 

تج��اه هج��وم معاد باملوازن��ة بني ثاثة عن��ارص، هى: 

الحامية، وخفة الحركة، وقوة النران التي تتمتع بها، وال 

ميكن االس��تغناء عن أي منها، وحيث أن توفر الحامية 

بزيادة التدريع تؤثر عىل وزن املركبة، وبالتايل عىل خفة 

85|  أغسطس 2012 |  العدد 487  |



حركتها، فمن خ��ال املحاولة والخطأ يتعلم املصممون 

العس��كريون كي��ف يوازنوا بني ه��ذه العوامل لتطوير 

مركبة تس��تحوذ عىل رضاء الجنود، بين��ام تثر الرعب 

والخوف ل��دى الخصم، ويف هذا اإلط��ار هناك ناقات 

جند ثقيلة ومتوسطة وخفيفة تعمل الرشكات الدفاعية 

عىل تطويرها، خصوصاً لجه��ة تحصينها ضد األلغام أو 

القذائف الصاروخي��ة املضادة للدروع، أو لجهة خفض 

بصمتها الحرارية وزي��ادة مداها، وتتجه أغلب الربامج 

الجديدة نحو ناقلة الجند متعددة املهام.

ومن متطلبات الجيل الق��ادم من املركبات املحمية 

الناقلة للجنود أن يتم تجهيزها بأنظمة تعمل بالكمبيوتر 

أو موصولة بشبكات االتصال الرقمية، والتي تتيح ألطقم 

املركبات مراقبة كل األنظمة داخل مركباتهم )األسلحة، 

واملستش��عرات، والتحكم بالطاقة، واالتصاالت، وإدراك 

املوقف( بأقل قدر من شاش��ات الع��رض، مام يخفف 

عبء العم��ل عن الطاقم، ويتطلب ذل��ك االنتقال إىل 

أنظمة الكمبيوتر التي تسمح بالتحديث يف وقت الحق 

حتى تتمكن املركبات من التكيف مع األدوار الجديدة 

واملش��اركة يف حرب الش��بكات املركزية، حيث أن دمج 

أنظمة C4I )القيادة والس��يطرة واالتصال والحاس��ب 

واالس��تخبارات( وتنظيمها يف ش��بكة، س��يوفران إدراكاً 

موضعياً موس��عاً للغاية، وبالتايل، القدرة عىل االشتباك 

م��ع الع��دو، وتدمره قبل أن تتس��نى له فرص��ة الرد، 

وستغدو العمليات الربية والجوية أكرث تكاماً مع غزارة 

يف تبادل منصات االستش��عار للمعلوم��ات، ويف تعيني 

إحداها األهداف لألخرى.

وتق��دم املركب��ات املدولبة الكثر م��ن الحركية عىل 

م��رح العمليات، حيث ميكنها الس��ر ع��ىل الطرقات 

برع��ة أعىل بكث��ر من املركب��ات املجن��زرة، وميكنها 

أن تعم��ل أيضاً بفعالية خ��ارج الطرقات املعبدة، ومع 

الرتكيز عىل عمليات حفظ الس��ام يف الكثر من مناطق 

العامل، فإن املركبات املدولبة تؤمن عدداً من املزايا، مثل 

انخفاض تكلفة التشغيل، وتقليل الرضر للطرق، وأغلب 

مركبات نقل الجن��د املدرعة املدولبة يف الوقت الراهن 

هي من األن��واع 6×6 و8×8، وتتميز بقدرة حركة عىل 

الط��رق غر املعب��دة، تقارب نظراته��ا املجنزرة، وهي 

أرسع عىل الطرق، وتتميز بتكلفة منخفضة عىل امتداد 

حياتها العملية، وتس��تطيع القي��ام بواجبات املركبات 

املجن��زرة، ورغم تزايد االس��تخدام املي��داين للمركبات 

القتالي��ة املدولبة، فإن��ه يبقى دامئاً الس��ؤال املطروح 

حول ق��درة وأداء هذه املركبات عىل العمل يف األرايض 

الصعبة والرملية.

أشهر برامج الجيل القادم
الضع��ف يف  نق��اط  األمريكي��ون  العس��كريون  أدرك 

املركبات املدرعة، ووضعوا اس��رتاتيجية التدريع طويلة 

 Long Term Armor Strategy : LTAS امل��دى 

لتحدي��د الحامية الواجبة لكل مركب��ات الجيل الجديد 

التكتيكية املدولبة، وشملت هذه االسرتاتيجية مستويني 

م��ن الحامي��ة: املس��توى األول ويس��مى A-kit، وهو 

يحق��ق الحامية ضد نران األس��لحة الصغ��رة واأللغام 

واالنفجارات، ويجب تصنيع املركبات الجديدة لتحقق 

ه��ذه الدرج��ة من الحامية، م��ع إمكاني��ة النقل جواً، 

وملواجهة مس��توى أعىل من التهديدات، س��يتم تزويد 

 ،B-Kits املركبات مبستوى الحامية الازم، وهو املستوى

والذي يتم تصميمه ملواءمة درجة الخطر املحتملة.

وأول عائل��ة املركبات التي تم تصميمها وفقاً ملعاير

 Light هي املركبة التكتيكية الخفيفة املش��رتكة LTAS

Tactical Vehicle :JLTV Joint ، والتي تزود مبستوى 

الحامي��ة B-Kits وقد تم تطبي��ق املعاير LTAS عىل 

 MRAP برامج التحديث القامئ��ة، وكذلك عىل برنامج

ال��ذي ب��دأ البنتاج��ون تطبيقه ع��ىل املركب��ات التي 

اس��تخدمت يف الحرب األخرة ضد الع��راق، ثم طورته 

مش��اة البحرية وأطلقت عليه اسم  MRAP II ليوفر 

درج��ة حامي��ة أعىل، ويتي��ح فرصة لل��رشكات التي مل 

تشارك يف برنامج MRAP  األول.

 M1151 Enhanced األمريكي��ة  واملركب��ة 

مط��ور  من��وذج  ع��ن  عب��ارة   Armament Carrier

للمركبة، وس��تحل محل املركبة التي تستخدمها القوات 

املس��لحة األمريكية، ولها شاس��يه أثقل، ومحرك أقوى، 

ميكنها من التزود بتدريع إضايف، وميكنها اس��تيعاب 10 

جنود، باإلضافة إىل الطاقم الذي يتكون من ش��خصني، 

ويبل��غ وزنها اإلج��اميل 45 طناً، والحمول��ة 10 أطنان، 

وتوفر حامية ضد األلغ��ام لحجرة الطاقم، وحامية من 

القذائف البالس��تية، وتبلغ رسعتها القصوى 60 كلم يف 

الس��اعة مبحرك ديزل، وميكن تركيب برج عليها يتس��ع 

لشخصني. 

ومؤخ��راً أعل��ن الجي��ش األمرييك الب��دء يف مرحلة 

 GCV: تطوي��ر برنامج تكنولوجيا مركب��ة القتال الربية

Ground Combat Vehicle بع��د اختيار تصميامت 

تنافس��ية منخفضة الكلفة وقابل��ة للتنفيذ ملركبة قتال 

جديدة تتناس��ب ومتطلبات جنود املش��اة، وذلك وفقاً 

لخطط  الجيش األمرييك لبن��اء مركبة قتال برية عالية 

القدرة متع��ددة الوظائف، تس��تطيع نقل جامعة من 

تسع جنود عرب نطاق متكامل من العمليات العسكرية، 

وتوفر الحامية ضد األلغام والعبوات الناس��فة وقذائف 

RPG، ومجموعة من التهديدات األخرى.

وتتضم��ن مواصف��ات املركب��ة املدرع��ة املدولب��ة 

 V بدناً سفلياً عىل شكل Chameleon 6x6  األمريكية

قاباً للنزع، مع وح��دات تدريع خاصة ميكن إضافتها، 

للحصول عىل املزيد من القدرة عىل تبديد قوة االنفجار 

- الحامية ض��د أي نوع من التهديد، باس��تخدام 
أنظمة حامية نشطة، لتقدم لطاقمها الحد األقىص 

من القدرة عىل البقاء.
- التسلح باألسلحة املناسبة لسيناريوهات املهام 

املختلفة.
- إمكانية النقل االسرتاتيجي الرسيع.

- الحركية العالية إبان العمليات.
- التزود بش��بكات اتص��االت مركزية مع قدرات 

للقيادة ضمن عمليات لقوات دولية مشرتكة. 
- الق��درة عىل العمل بش��كل مس��تمر يف أقىص 
الظ��روف املناخية الصعبة، حتى ولو كانت البنى 

التحتية لعملها غري كافية. 
- الت��زود بأنظم��ة للقي��ادة والس��يطرة وجم��ع 

املعلومات.
- القدرة عىل تحديد هوية العدو من الصديق. 

- التكيف مع نظام جندي املستقبل.

متطلبات اجليل القادم

MRAP جنود فرقة فرسان األوىل وهم يسريون بجانب املركبة
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والصمود أمام��ه، إلبقاء الجنود عىل قيد الحياة، كام أن 

املركب��ة مزودة مبحرك بقوة 600 حصان، وبنظام تعليق 

نشط مس��تقل كلياً، ونظام رسعة حس��اس لدى توجيه 

كافة العجات عند االلتفاف. 

ومن برامج الجيل القادم من املركبات املحمية الناقلة 

للجند عائلة املركبة املدولبة  RG33 التي تصنعها رشكة 

BAE يف منوذج��ني هام 4x4- MRAP Category I، و 

6x6- MRAP Category II، وكاه��ام يحقق الحامية 

ضد نران الرشاش��ات واألس��لحة الصغ��رة وانفجارات 

األلغ��ام مبس��توى ال يقل ع��ن أى مركبة أخ��رى، وهي 

مصممة لتقبل التدريع اإلضايف ملواجهة زيادة التهديد.

واملركب��ة الربيطاني��ة Ocelot س��تدخل الخدمة يف 

الجيش الربيطاين تحت اس��م "فوكس��هوند" لتحل محل 

املركبات Snatch Land Rover لزيادة الحامية للجنود 

ضد أجهزة التفجر العش��وائية، وسوف توفر مستويات 

حامية غر مس��بوقة ضد االنفج��ارات بالنظر لحجمها 

ووزنها، فعىل س��بيل املثال، نجد أن قعر املركبة مصنوع 

عىل شكل حرف V ليس��اعدها عىل تحمل االنفجارات 

التي تنتج عن العبوات الناس��فة، ويس��مح صغر حجم 

ه��ذه املركبة ورسعة حركتها للجن��ود أن يقوموا بتنفيذ 

مجموعة كبرة من املهام يف بيئات محرمة عىل املركبات 

األكرب حجامً أو األثقل وزناً. 

وب��دأت وزارة الدفاع الروس��ية اختب��ار ناقلتي جند 

مدرعتني جديدتني، هام BTR-82 و BTR-82A، وهام 

 ،BTR-80A و BTR-80 نس��ختان مطورتان للمركبتني

وقد زودت��ا بأجهزة الرؤية واملعدات البرية للس��ائق 

والقائ��د، ونظام رؤية باألش��عة تحت الحمراء، وس��ت 

ق��واذف للقناب��ل الدخانية عي��ار 88 مل��م، واملركبتان 

الجديدتان تتفوقان عىل مثياتهام املوجودة تفوقاً كلياً، 

إذ ُصن��ع محرك جديد بقوة 300 حصان بش��كل خاص 

لهام، كام أضيفت دروع داخلية تستطيع مقاومة شظايا 

القذائف، حفاظاً عىل حياة الجنود، وتم تزويد كل ناقلة 

مبدف��ع رسيع عيار 30 ملم، يس��تطيع إطاق النار أثناء 

تحرك املركبة.

 BTR4 وت��م تطوير من��وذج ناقل��ة الجند املدرع��ة

يف أوكراني��ا، وهي تتميز بتصمي��م مختلف، مقارنة مع 

ناقلة الجند الروس��ية الصن��ع ذات الثامني��ة دواليب، 

فمحركها وناق��ل الرعة موجودين يف وس��ط هيكلها، 

وحج��رة الجن��ود موجودة يف املؤخرة، مب��ا يوفر حامية 

أفض��ل للجنود ل��دى خروجهم من الخل��ف، مع العلم 

أن التصميم القدي��م كان يجرب الجنود عىل الخروج من 

الفتحات العلوية أو األب��واب الجانبية، ويعرضهم ذلك 

لخطر الن��ران املعادية، كون املحرك موجود يف الخلف، 

وتوف��ر املركبة حامية ضد األس��لحة الخفيفة وش��ظايا 

القنابل، وميك��ن إضافة املزيد من الحامي��ة التدريعية 

إليها، مع العلم أنها توفر حامية من عوامل حرب الدمار 

الش��امل، كام تحوي نظاماً أوتوماتيكي��اً إلخامد النران، 

والنموذج الرئيي للمركبة مس��لح مبدفع عيار 30 ملم، 

وق��اذف قنابل يدوية م��ن العيار نفس��ه، باإلضافة إىل 

أربعة صواريخ مضادة للدبابات.

وتط��ور الربازي��ل ناقل��ة الجن��د املدرع��ة الجديدة 

VBTP-MR 6 x 6، الت��ي س��وف تحل محل الطرازات 

القدمية من مركب��ات Urutu التي تس��تعملها القوات 

املسلحة الربازيلية حالياً.

وتط��ور ال��رشكات األملانية من��اذج ملركب��ة الحامية 

الكاملة Dingo 2 الت��ي تتضمن زيادة إضافية للمجال 

الداخ��يل تتيح للمركبة القي��ام مبجموعة أكرب من املهام 

امليدانية، وهي تناسب كل أنواع األرايض، وتحمل طاقامً 

من سبعة جنود، إضافة إىل السائق، وجميعهم يجلسون 

ع��ىل مقاعد منفصلة لتوفر مس��توى ع��ال من الراحة 

والحامية عند مرور املركبة فوق أحد األلغام.

 MPVI وط��ورت رشكة هندي��ة مركبة نق��ل الجنود

املحمية من األلغ��ام ليك تفي باحتياج��ات ومتطلبات 

القوات املس��لحة والقوات ش��به العس��كرية الهندية، 

وس��وف تس��تطيع هذه املركبة تقديم مس��توى مرتفع 

من الحامية بكلفة معقولة، وهي تستوعب 18 شخصاً، 

وتؤمن أعىل درجات الحامي��ة للطاقم املوجود داخلها، 

ونس��بة الت��وازن بني ق��وة املح��رك ووزن املركبة وعزم 

الدوران، تجعلها مناس��بة متاماً لاستعامل عىل األرايض 

الهندية•

املصادر:

www.army-guide.com 

http://defense-update.com 

http://en.wikipedia.org 

www.military-today.com

www.thefreelibrary.com 

تم تصميم MRAP بقدرات عالية ملقاومة التفجريات
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 Armed Aerial Scout 72X +
حتقـق متطلبـات اجليـش والعمليـات

كشفت رشكة EADS North America النقاب يف شهر إبريل 

 Armed Aerial Scout 72X+ :AAS- املايض عن الطائرة املروحية

+72X خالل املؤمتر السنوي ملنظمة الطريان الحريب األمريكية يف 

   Armed Aerial Scout 72X + ناشفيل، وتعترب الطائرة املروحية

إحدى مشتقات طائرة الخدمات املروحية الخفيفة UH-72A التابعة 

للجيش األمرييك، وستقوم بتصنيعها وحدة مشاريع Eurocopter يف 

كوملبس.

إعداد: يل يادف

88
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تقنيات

 Armed Aerial Scout الطائ��رة املروحي��ة وتتب��ع 

+72X نف��س النظرية التي جرى عىل أساس��ها تطوير 

 Armed Aerial واختبار طائرات العرض الفني الثالثة

 Scout Technical Demonstrator Aircraft :TDA

اعت��امداً عىل اس��تثامرات البح��وث والتطوير الخاصة 

 Armed بالرشكة، وميكن بناء وتسليم الطائرة املروحية

  Aerial Scout 72X+ AAS-72X+ or AAS-72X+

بأسعار تنافسية، مع إمكانية إدخال التحديثات املقررة 

عىل الطائ��رة OH-58 Kiowa التي يعود تاريخها إىل 

حقبة ح��رب فيتنام، وتس��ليمها للجي��ش األمرييك يف 

مطلع عام 2016، ويعتقد الخرباء أن الطائرة تأيت لتسد 

فراغ��اً مهامً يف صفوف الجي��ش األمرييك الذي يبحث 

عن طائرة مروحية خفيفة وقليلة التكلفة وقادرة عىل 

أداء نفس املهامت التي تقوم بها أي طائرة عس��كرية 

مس��لحة أخ��رى، ومن هن��ا يتوقع الخ��رباء أن تصبح 

الطائ��رة +Armed Aerial Scout 72X  من األعمدة 

األساسية التي يعتمد عليها الجيش بفضل أدائها الفائق 

وإمكانية االعتامد عليها يف أداء املهام الشاقة.

ويتم بناء هذه النس��خة عىل غرار الطائرة التجارية 

EC-145T2 امل��زودة مبحرك��ن أك��ر قوة م��ن طراز 

 Fenestron ومروحية ذيل Turbomeca Arriel 2E

لزيادة عزم الطائرة وعملية نقل الرتوس، واملزودة أيضاً 

 Helionix مبقصورة قي��ادة زجاجية من إنتاج رشك��ة

وأنظمة الط��ران ونظ��ام القيادة اآللي��ة ذي املحاور 

 AAS-72X+ األربعة، وس��وف تتيح مميزات املروحية

تل��ك للجيش األمرييك ق��دراً أكرب من الق��وة واملدى، 

والقدرة ع��ىل التحمل واس��تيعاب حمول��ة أكرب عند 

التحليق ع��ىل ارتفاع 6000 قدم��اً وبزاوية 95 درجة، 

وهو ما يس��د ثغرة مهمة بالنس��بة لعمليات تش��غيل 

الطائرات ذات األجنحة الدوارة.

فريق التصنيع
    Armed س��وف يرشف عىل إنت��اج الطائ��رة املروحية

+Aerial Scout 72X فري��ق هنديس عىل طراز عاملي 

يجم��ع كل نق��اط القوة يف مجال التصمي��م والتطوير 

 EADS North والتصني��ع ل��دى ال��رشكات العاملي��ة

 America, Lockheed Martin, American

Eurocopter and Rockwell Collins  وق��د أثبتت 

رشك��ة EADS North America قدرته��ا ومتيزه��ا 

كأفض��ل م��ورد للجي��ش األمرييك من خ��الل تزويده 

بطائرات الخدمات الخفيف��ة UH-72A، وهي أرسع 

نوع من الطائرات يف تاريخ الجيش األمرييك.

وسوف تقوم رشكة EADS North America ببناء 

الطائرة املروحي��ة +AAS-72X  يف نفس مصنع رشكة 

Eurocopter األمرييك يف والية ميسيسيبي الذي يقوم 

حالياً بتصنيع الطائ��رة UH-72A Lakota التي توفر 

ح��الً أمريكياً محلياً ميكن االعت��امد عليه، وتعترب رشكة 

لوكهيد مارتن الرشكة املس��ؤولة عن توريد ودمج أجهزة 

الطائرة املروحي��ة +AAS-72X ، اعت��امداً عىل خربتها 

الطويلة غر املس��بوقة التي متتد إىل 25 عاماً يف تجميع 

مكونات أجهزة الطران الحريب واألنظمة الثانوية.

األداء
تتمتع الطائرة املروحية +AAS-72X التي تنتجها رشكة 

EADS North America ب��أداء وق��درة عالي��ة عىل 

الطران املتواصل بفضل محركيها القوين، وقد تجاوزت 

الطائرة الرشوط التي س��بق أن حددها الجيش األمرييك 

للطران التواصل الذي يجب أال يقل عن س��اعتن و 12 

دقيقة، باإلضافة إىل فرتة ط��ران احتياطية أخرى مدتها 

20 دقيق��ة، وتتمت��ع الطائرة مبدى قت��ايل يتجاوز 424 

كيلوم��رتاً مع القدرة عىل حم��ل حمولة تصل إىل 2800 

 UH رطالً، وق��د تم تصميم الطائرة عىل غ��رار الطائرة

72A الت��ي حقق��ت نجاحاً كبراً والت��ي تم نرشها عىل 

مس��توى العامل، وتقوم حالياً بتنفيذ عدد كبر من املهام 

املختلف��ة واملتنوعة، ويتيح التصميم العرصي والتصميم 

  AAS-72X+ املفتوح ألنظمة التس��لح لدى املروحيات

سهولة صيانتها واالعتامد عليها يف تقديم الخدمة الشاقة، 

األمر الذي يحقق أعىل معدل لالستعداد العمليايت لتلبية 

متطلبات مهام الجيش.

تطور الطائرة
خصصت رشكة EADS North America استثامرات 

 Armed Aerial هائل��ة لتطوير الطائ��رة املروحي��ة

Scout من��ذ عام 2009، مأ أس��فر ع��ن تطوير ثالثة 

مناذج للبيان العم��ي الفني إلجراء اختبارات الطران 

الطول الكلي:  
ً 13.03 مترا

احملرك: محركان توربينيان 
 Turbomeca Arriel 1E2
turboshafts بقوة 551 

كيلووات.

معلومات عامة:
نوع الطائرة: طائرة مروحية مسلحة

طاقم القيادة: طياران
أنظمة التسلح: قاذف صاروخي أو مدفع 

رشاش

السرعة القصوى:  
269 كيلومتر/ساعة

قطر املروحة:
اإلرتفاع: 3.45 أمتار
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تعترب من األعمدة 
األساسية التي 

يعتمد عليها 
اجليش بفضل 
أدائها الفائق يف 
املهام الشاقة

ودمج أجهزة الطائرة.

وبإم��كان الطائرة +AAS-72X  اس��تيعاب مجموعة 

كامل��ة م��ن األنظمة، فالطائ��رة TDA1 مجه��زة بنظام 

استش��عار م��زود باألش��عة األمامي��ة تح��ت الحم��راء 

والرؤي��ة   Forward-looking Infrared :FLIR

التليفزيونية وتحديد موقع الهدف، أما بالنس��بة للطائرة 

 EADS North الت��ي تنتجها رشكة UH-72A Lakota

AAS- الت��ي يش��به هيكلها هي��كل الطائرة ،America

72X، فيت��م تجهيزها حالياً بنظام استش��عار بحيث يتم 

تس��ليم الطائرة لكتائب األمن وخدم��ات الدعم التابعة 

.S&S Battalions للحرس الوطني

 EADS North وي��أيت أح��دث تطوي��ر للمروحي��ة

America ليوف��ر قدراً أعىل م��ن األداء وقدراً أطول من 

املدى والط��ران املتواصل عىل ارتفاع��ات عالية، وتضم 

الطائ��رة +AAS-72X  أح��دث التقني��ات مث��ل أجهزة 

الطران ونظام الطيار اآليل ذو املحاور األربعة ومحركات 

أكر قوة ونظام��اً متطوراً لتقليل مقاوم��ة عزم الطائرة، 

وس��يتم ترخيص النس��خة املدني��ة من الطائ��رة يف عام 

2013 عن��د تزويدها مبح��ريك Arriel 2E، كام ميكن أن 

تدخل الطائرة +AAS-72X  التشغيل الفعي يف صفوف 

الجيش األمرييك يف عام 2016.

التسليح
يأيت أحد قس��مي أس��فل الطائرة املتعددين األغراض يف 

 M260 مجهزاً بقاذف صاروخي من نوع TDA 1 الطائرة

الذي يحتوي عىل س��بعة صواريخ، وهو قادر عىل إطالق 

الصواري��خ الجوية ذات األجنح��ة القابلة للطي من عيار 

2.75 بوصة، وأس��فل الطائرة مصمم بحيث يكون قادراً 

عىل اس��تيعاب مجموعة كبرة ومختلف��ة من الذخائر 

الدقيق��ة وغر املوجهة التي من املتوقع أن يحتاج إليها 

 Armed Aerial الجي��ش األمرييك لتنفيذ مهام الطائرة

Scout  أما بالنس��بة للجزء الس��في اآلخر من الطائرة 

+AAS-72X  فه��و مصمم لحمل مدفع رش��اش ثقيل 

HMP 400 عي��ار M3P قادر عىل إطالق 400 طلقة يف 

الدفعة الواحدة.

نرش الطائرة
ميكن نقل تجهيزات الطائ��رة عن طريق طائرات النقل 

C-130 إىل منطق��ة العملي��ات، وميك��ن إعادة تصميم 

املقصورة الرئيس��ية للطائرة بس��هولة لتحقيق أكرب قدر 

ممك��ن من املرونة، وميك��ن زيادة ق��درة الطائرة عىل 

الط��ران املتواصل بفضل خفة حركتها وحجمها الصغر، 

األمر الذي يوفر قدراً كبراً من القدرة عىل املناورة فوق 

املناط��ق الوعرة والتجمعات الحرضية، ومن ثم صعوبة 

رصدها م��ن جانب أجهزة الرادار املعادية، وعىل الرغم 

من صغر حجم الطائرة وش��كلها املدمج إال أن الطائرة 

املروحية +AAS-72X  تتمتع مبقصورة رئيس��ية كبرة 

وبوجود أبوابها يف الجزء الخلفي من الطائرة، األمر الذي 

يسمح للطائرة بحمل خزان وقود إضايف )مساعد( وعدد 

أكرب من األفراد والذخرة واإلمدادات واملهامت.

الصيانة
تتمي��ز عملية صيانة الطائرة +AAS-72X  بالس��هولة 

بفضل س��هولة الوصول إىل محركيها الرتوبينين اللذين 

ميكن فك واس��تبدال أجزائهام الخمس��ة بكل س��هولة، 

وهو ما يعزز عملية الصيانة، كام تسهل مروحة الطائرة 

عملية الصيانة بدرجة كبرة، وتساهم كل هذه املميزات 

مجتمعة يف تقليل النفقات، سواء التشغيلية أو املتعلقة 

بالصيانة، وهي ميزة مهم��ة إذا وضعنا يف االعتبار ميل 

الجيوش إىل تقليص ميزانياتها العس��كرية بسبب األزمة 

االقتصادية•

االرتفاع الكلي:
3.45 أمتار

الوزن:
1792 كيلوجراماً )فارغة(



مكــافـحـــة اإلرهــــاب
أداة مــــن أدوات اإلقــنـــــاع اإلكـــراهـــــــي

يعرف الكاتب رونالد كريلينسنت اإلرهاب يف 

كتابه مكافحة اإلرهاب، عىل أنه  شكل محدد 

من العنف يتميز بوظيفته »التواصلية«، 

وسواء استخدمته األطراف الفاعلة التي تتبع 

لدولة أو تلك التي ال تتبع لدولة لخدمة 

مصالح الحكومة أو ضد هذه املصالح، 

فإن ضحايا اإلرهاب ميثلون مادة رئيسية 

يف الحرب الدعائية، فعمليات التفجري 

واالختطاف، واالغتياالت، والتعذيب، وحاالت 

االختفاء، واملذابح متثل كلها وسائل يتم من 

خاللها نقل رسائل لجامهري تتواجد خارج 

دائرة الضحايا املبارشين.

اإلرهاب يف مفهومه الحديث
 إن اختيممار الضحايمما يكممون رمزياً وحاسمماً يف الوقت 

نفسه، ويف عمليات االغتيال، واالختطاف، أو التفجريات، 

كثممرياً ما يكون الضحايا برشاً ميثلممون الدولة املعنية، أو 

بعض النخب الحاكمة، أما حاالت االختفاء أو التعذيب 

فضحاياهمما يف األغلب هم أعضمماء حركات اجتاعية أو 

سياسممية، تكرس نفسممها إلصالح الدولممة أو لتغيري بنية 

السمملطة، وعىل صعيد اإلرهاب الدويل، فهؤالء الضحايا 

هم غالبمماً مواطنون ينتمون لممدول تتمتع بقوة ونفوذ 

كبرييممن يف إطممار النظممام العاملي، أو ملنطقممة نفوذ ما 

أصغممر حجاً، أو هم ممثلون لحكوماتهم، ويف كل هذه 

الحمماالت يتم اختيممار الضحية تبعاً للجهممة التي ميثلها، 

أو ألن صممدى التضحية بها سمميرتدد يف صفوف جاهري 

محددة، سممواء بإثارة مشمماعر الخمموف أو االبتهاج، أو 

بالتأثري يف الوالءات والسلوك. 

وحتممى يف الحمماالت التممي تنفممذ بأقممى درجممات 

العشمموائية، كإطالق نريان املدافع الرشاشة عىل السياح 

يف املطممارات، أو تفجممري سمميارات مفخخة يف شمموارع 

املدن، أو تفجري انتحاري يف وسمميلة للنقل العام، أو ذبح 

القرويني، أو اعتداءات الحادي عرش من سبتمرب، فإن ما 

لممه دور رمزي هنا هو انعممدام التمييز بني املقاتل وغري 

املقاتممل، وبني ضالع يف أفعممال كهذه ومن ليس له صلة 

بها، وبني مسمماند نشممط ومتعاطف سلبي، وبني الربيء 

واملذنب، وسياسة الفظائع هذه قد ُصممت عىل النحو 

الذي يسممتقطب اهتاماً واسممع النطاق من خالل قوة 

الصدمة التي يحدثها الهجوم. 

إن التضحيممة باألبرياء وبغري املقاتلني، بقصد كسممب 

االعممرتاف بقضايا معينة عىل املسممتوى العام، أو لفرض 

مطالممب محددة عممىل أطراف ثالثة، كان سمممة مميزة 

للحياة السياسممية يف شممتى األزمان ومختلممف األماكن 

كتاب

• العنوان:        مكافحة اإلرهاب

• تأليف:        رونالد كريلينسنت

• إصدار:             مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية

• عدد الصفحات:    330 صفحة

• تاريخ النرش:      2011

• الطبعة:             الطبعة األوىل
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وعىل امتممداد قرون خلت، رغم أن فعممالً كهذا مل يكن 

دامئمماً يُسمممى إرهاباً، ومممع أنه ارتبط أصممالً باإلرهاب 

الثوري الذي شمماع إبّان الثورة الفرنسية، ومن ثم ارتبط 

بترصفات الدولممة، فإن "اإلرهمماب" يف متغريه الحديث 

أمىس بنهاية ستينيات القرن املنرصم مصطلحاً شائعاً يف 

الخطاب العام مع خطف الطائرات، وانتقل رجال حرب 

العصابات يف أمريكا الالتينية إىل اختطاف الدبلوماسيني، 

ويف العقود الالحقة تحول اإلرهاب إىل وسمميلة توظفها 

حركات قومية، سممواء تلك التي تنشد بناء دول جديدة، 

أو التواقة إىل االنفصال عن دول قامئة بالفعل؛ وثوريون 

يسممعون إلطاحة حكومات وتأسمميس أنظمممة جديدة؛ 

وحكومات تسعى إما لزعزعة استقرار حكومات أخرى، 

أو لفرض سطوتها عىل مواطنيها أنفسهم يف داخل البالد 

أو خارجها، ومتعصبون ومتحمسون يسعون وراء قضايا 

دينية واجتاعية شتى. 

اإلرهاب سالح الضعفاء
أصبحت"الحرب عممىل اإلرهاب" التممي قادتها الواليات 

املتحدة األمريكية أيضاً تصنِّف وتخفي يف الوقت نفسه، 

الكثري من النزاعممات الداخلية والدوليممة معاً؛ كالرصاع 

اإلرسائييل-الفلسممطيني، ورصاعممات الشيشان/روسمميا، 

والصني/اإليغور،وكشمممري )الهند/باكستان(، أو اإلسبان/

الباسك، ويف هذا الشأن، فإن عدداً من دول منطقة آسيا 

الوسطى اسممتغلت البيئة التي خلقتها "الحرب العاملية 

عممىل اإلرهاب"، لتربير أعال القمممع املوجهة للحركات 

املنشممقة واملعارضممة وتكثيفها، من غري اكممرتاث يذكر 

لنداءات الشجب واإلدانة الدولية.

وإذ ُجعممل اإلرهاب اسممرتاتيجية قامئممة بذاتها، فإنه 

غالبمماً ما يوصف بمسممالح الضعفاء: متمممردون أو بناة 

دول يفتقممرون إىل املمموارد املاديممة والدعم الجاهريي 

الالزمني، فخاضوا حرب عصابممات طويلة األمد، أو مترد 

مسمملح، أو دخلوا يف حرب تحرر وطني واسممع النطاق؛ 

أو حكومات ال متتلك الرشعية الرضورية التي متّكنها من 

مارسممة السمملطة يف حدود حكم القانون وعرب منتدى 

دميقراطممي للمناظممرات العامة، وباسممتخدام اإلرهاب 

كأحد التكتيكات يف اسممرتاتيجية أوسممع للنزاع املسمملح 

أو ضمن مجموعة أوسممع من العمل السمميايس العنيف 

وغممري العنيف، فإنه يحظى بالتقديممر نظراً إىل خاصيته 

االقتصاديممة؛ فاإلرهممايب يقتل فرداً فممريوع عرشة آالف، 

واألفعممال أعىل صوتاً مممن الكلات، واإلرهمماب دعاية 

باألفعممال، وألن غايات اإلرهاب متتد إىل ما هو أبعد من 

ضحاياه املبارشيممن، وألن التخطيط للعمليات اإلرهابية 

يتم رساً وتنفذ بدون تحذير، فإنه يسممتحوذ عىل الكثري 

من االهتام يف حني أنه ال يتطلب إال القليل من املوارد 

والقوة البرشية، بل إن ما يسميه أحد املحللني "اإلرهاب 

بالجملة" الذي متارسممه الدول يتطلب قممدراً من البنية 

التحتيممة واإلدارة واملوارد أقل ما تتطلبه قوات الرشطة 

واملنظات العسممكرية التي تتبع حكم القانون الداخيل 

أو الدويل، وتظل خاضعة ملحاسممبة السمملطة السياسية، 

والعدالممة الجنائيممة يف حالممة املبالغممة أو االنتهمماكات 

النظامية. 

ومن جانب آخر، فإن تعريف اإلرهاب مازال يكتنفه 

الكثري من املصاعب، فليس هناك لإلرهاب حتى الساعة 

تعريف متفق عليه عاملياً، عىل الرغم من محاوالت طال 

بهمما األمد من جانب األمم املتحدة لدفع الدول األعضاء 

فيهمما إىل التوصل إىل إجاع بشممأنه، ومممن بني النقاط 

الرئيسممية التي ما انفكت عالقة حتممى اآلن نجد رفض 

دول ما بعد االسممتعار وغريها مممن دول العامل الثالث، 

مبا يف ذلك دول عربية كثرية، إدانة هذه العمليات متى 

ما نفذتهمما جاعات تقاوم االضطهاد أو االحتالل، ولعل 

ممما يوجز هذه املعضلة هو القول الشممهري بأن "ما يراه 

هممذا إرهاباً هممو نضال من أجل الحريممة يف نظر ذاك"، 

وفيا يتعلق  بصياغة االتفاقيات القضائية الدولية، فإن 

املقاربة الشائعة املعتمدة هي تفادي تعريف اإلرهاب 

جملممة وتفصيالً، والرتكيممز عىل التكتيكات واألسمماليب 

اإلرهابية بشكل مستقل. 

مقاربات لتعريف اإلرهاب 
يف سممياق هذا الكتاب، سيتم يف تعريف اإلرهاب اعتاد 

مقاربة سمملوكية بدالً من املقاربة التي تتخذ من الدافع 

الممذي يقف وراء الفعل أو مرتكبه أساسمماً له، و"املقاربة 

السمملوكية" هنا تعني أن اإلرهاب سينظر إليه كأداة من 

أدوات اإلقناع اإلكراهي يف تشممكيلة واسممعة من عالقات 

السمملطة، وليس فقممط عالقة املتمرد الممذي ينافس عىل 

سمملطة الدولة، وتعريممف اإلرهاب هنا سمميرتكز عىل ما 

يفعلممه اإلرهايب وليممس عىل هويته )مقاربممة قامئة عىل 

مرتكممب الفعل(، أو عىل السممبب الممذي جعله يفعل ما 

فعل )مقاربة قامئة عىل الدافع(، وما هذا إال ألن تعريف 

اإلرهاب، تبعاً لهوية الفاعل، أو للسممبب الذي يقف وراء 

فعلته، سمميفتح املجال واسممعاً أمام تعريفممات انتقائية 

مبترسة ألسباب أيديولوجية، أو سياسية، أو معرفية.

ما يرشحه الكتاب يف فصوله
والكتمماب يف أول فصوله ينظر يف البيئة األمنية األوسممع 

التممي يوجممد فيها اإلرهمماب اليوم، وهو بذلك سمميوفر 

السممياق األكرب الذي يتم فيه فحممص مكافحة اإلرهاب، 

وكل هذا يشكل خطوة أوىل تكمن أهميتها يف مساعدة 

القممارئ عىل تفهممم مجمممل التهديدات األمنيممة التي 

يواجهها العممامل اليوم، وكيف وجد اإلرهاب لنفسممه 

موقعمماً يتأقلم فيه ضمن البيئممة األمنية األكرب نطاقاً، 

أممما الفصممول الخمسممة الالحقممة فتبحممث يف أنواع 

اسرتاتيجيات محاربة اإلرهاب عىل اختالفها. 

ويحلممل الفصممل الثمماين النموذجممني اللذين شمماع 

استخدامها أكرث من غريها يف مجال مكافحة اإلرهاب؛ 

وهمما منوذج العدالممة الجنائية، ومنمموذج الحرب، فيا 

يلقممي الفصل الثالث مممن الكتاب نظممرة فاحصة عىل 

املقاربات املبممادرة إىل مكافحة اإلرهاب التي تُعنى من 

حيث األساس بوسممائل قطع الطريق عىل اإلرهايب قبل 

ارتكاب فعلته؛ وهممو ما يعرف أحياناً مبكافحة اإلرهاب 

الوقائيممة أو مناهضة اإلرهاب، ويفحممص الفصل الرابع 

البعد التواصمميل ملكافحة اإلرهاب؛ فحمممالت الدعاية، 

والحرب النفسممية، وحمالت كسممب القلوب والعقول، 

وأفممكار من قبيل تقديم حوافممز لإلرهابيني للتخيل عن 

العنف والبحث عن مسارات غري عنيفة بدالً من ذلك - 

تشري كلها إىل هذه الفكرة عن مكافحة اإلرهاب كشكل 

مممن التواصل، أما الفصممل الخامس فهممو يتناول أمناط 

اإلجراءات الوقائية التي ميكممن اتخاذها لتقليل مخاطر 

الهجممات اإلرهابية إىل الحممد األدىن، أو لتخفيف حدة 

اآلثار التي تخلفها، فيا يناقش الفصل السادس واألخري 

أنممواع املبادرات التي تطلقهمما مكافحة اإلرهاب، والتي 

رمبا ال تعد بحلول ولكنها تتطور يف املدى الطويل. 

وتلتقي يف فصل االسممتنتاجات كل خيمموط الكتاب، 

حيممث يقدم الفصممل تقييمماً للدرجة التممي ميكن بها 

تحقيممق مكافحة إرهاب شمماملة توفر إطمماراً لألمن يف 

القرن الحادي والعرشين، بينا تحافظ يف الوقت نفسه 

عىل القيم التي تشممكل أسمماس الحوكمممة الدميقراطية 

والعاملية•

الفروق بني املقاومة واإلرهاب

مثة فرق بني املقاومة واإلرهاب، فاملقاومة تختلف عن 
اإلرهاب الذي يعتمد العنف دون االعتامد عىل س��قف 
الرشعي��ة الدولية أو القانون الدويل وحقوق اإلنس��ان، 
وتختل��ف املقاومة عن اإلرهاب م��ن حيث الضحية أو 
الجهة املس��تهدفة، فف��ي املقاومة الجهة املس��تهدفة 
هي قوات اإلحت��الل فقط، أما اإلرهاب فال توجد جهة 
مس��تهدفة ألن��ه ال يبايل م��ن هو الضحي��ة، واملقاومة 
يتطل��ب وجودها وجود قوة محتلة ألرايض البلد، بينام 
اإلره��اب ال يتطل��ب ذلك، ك��ام أن املقاومة محصورة 
ضم��ن حدود جغرافية محددة ، بينام اإلرهاب ليس له 

حدود معلومة.

ليس لإلرهاب حتى 
الساعة تعريف 

متفق عليه عامليًا 
على الرغم من 

حماوالت عديدة 
من جانب األمم 

املتحدة
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مدرسـة املـشاة ..الشـريان احلـي لضـخ الكـــــــــــــــوادر العسكرية اجلديدة 
من أقدم املدارس العسكرية  يف القوات املسلحة

تعترب مدرسة املشاة من أقدم 

املدارس يف القوات املسلحة، حيث 

بدأت الدراسة فيها يف عام 1973، 

وتقوم املدرسة بتدريب الغالبية 

العظمى من  منتسبي القوات 

املسلحة من ضباط وضباط صف 

وأفراد ومن مختلف الصنوف، وال 

يقترص التدريب يف مدرسة املشاة 

عىل صنف املشاة فقط، وإمنا تعدى 

ذلك إىل ضم وعقد دورات تدريبية 

تخصصية يف مجال اآلليات والدروع 

واملشبهات، وأصبحت املدرسة 

تغذي مختلف وحدات القوات 

املسلحة من برية وجوية وبحرية 

وقيادات أخرى. 

حــــــــــــوار: إبراهيم ثاين
تصوير: حممد اخلضر

العقيد الركن عمر حمد عيل البادي قائد مدرسة املشاة
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مدرسـة املـشاة ..الشـريان احلـي لضـخ الكـــــــــــــــوادر العسكرية اجلديدة 
من أقدم املدارس العسكرية  يف القوات املسلحة

وبالرغم من األعداد الكبرية ملنتسبي الدورات املختلفة 

والواجبات اإلضافية والثانوية التى تكلف بها املدرس��ة، 

إالّ أنها استطاعت أداء مهمتها بصورة تتامىش مع التطور 

يف القوات املسلحة، حيث ترتكز يف عملية التدريب عىل 

املناهج املتطورة.

وملا لهذه املدرسة من تاريخ طويل وأهمية ملنتسبي 

القوات املس��لحة وإلبراز دور املدارس العس��كرية التي 

تخّرج الكوادر الوطنية، وتغذي وحدات قواتنا املسلحة 

من ضباط وضباط صف وأف��راد، حرصت مجلة " درع 

الوط��ن" عىل االلتقاء مع قائد مدرس��ة املش��اة العقيد 

الركن عمر حمد عيل البادي، لتسليط الضوء عىل الدور 

الذي تقوم به املدرس��ة والتط��ورات التي مرت بها منذ 

إنشائها، وفيام ييل نص اللقاء: 

بدايًة، متى تأسست مدرسة املشاة ؟

تأسس��ت مدرس��ة املش��اة يف 1973/6/1 بن��اءاً ع��ىل 

توجيه��ات املغفور ل��ه - بإذن الله تعاىل- الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان رحمه الله  يف معسكر القاسمية 

بإمارة الشارقة، وقد قام بافتتاح املدرسة صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األع��ىل للقوات املس��لحة حفظه الل��ه يف 1973/9/20، 

ويف 1979/11/13 أصدر القائد األعىل للقوات املسلحة 

أوامره بنقل مدرسة املش��اة إىل معسكر سيح الدعجة،  

الذي أنش��ئ كمدرس��ة للحرس األمريي يف ذلك الوقت، 

ع��ىل أن ينتهي نقلها قبل 1980/4/1، ويف النصف الثاين 

من عام 1994 أعيد متركز مدرس��ة املش��اة مبدينة زايد 

العسكرية تحت قيادة القوات الربية، وأخذت املدرسة 

بالتط��ور إىل أن أصبح��ت م��ن امل��دارس املتميزة بني 

مثيالتها من املدارس العسكرية يف القوات املسلحة.

  ما هي التخصصات والدورات التي تعقد يف املدرسة ؟

تعقد يف املدرسة العديد من الدورات اإللزامية للضباط 

واألفراد، وهي دورات تتنوع بني التخصصية والعامة.

كيف يتم إعداد وتطوير وتدريس املناهج الدراسية 

التي تدرس للضباط وضباط الصف واألفراد ؟

بالنس��بة للمناه��ج وتطويرها نح��ن يف نهاية كل دورة 

نقوم بعقد اجتامع ملناقش��ة كل السلبيات واملالحظات 

خالل ال��دورات التي تم عقدها، ونبحث عن املعوقات 

ونق��وم بتعديلها، لتجنب الس��لبيات وتصحيحها، وعن 

كيف���ي��ة وض��ع املناه��ج يتم وضع���ها مبا يتناس��ب 

ونوعي��ة ال��دورات التي تع��قد باملدرس��ة، وكذلك تم 

وض�ع برنام��ج SAT يف بعض الدورات كدورة الفصائل 

ودورة الس��ائق ودورة اآلم��ر، وهذه ال��دورات تدخل 

يف نظ��ام ال� SAT املقرر يف املدرس��ة م��ن قبل القوات 

املس��لحة، والهدف منها رفع مس��توى الدورات، كام أن 

هناك تقييم لكل الدورات التي تعقد يف املدرسة، ويتم 

تطوير املناهج  حس��ب م��ا تقتضيه املصلح��ة العامة 

تأسست مدرسة 
املشاة بناءًا على 

توجيهات املغفور 
له  الشيخ زايد يف 

معسكر القاسمية 
بإمارة الشارقة

للمناهج الدراسية والعملية للدورات.

ما نوع األسلحة التي يستخدمها جندي املشاة ؟

كام هو معروف لس��الح املش��اة، فعندما نتحدث عىل 

مس��توى الجامع��ة، أي جامع��ة املش��اة الراجلة فهي 

تس��تخدم البن��ادق امل��زودة بالقذائ��ف والرشاش��ات 

الدقيقة واملض��ادة للدروع )م/د(، وأما األس��لحة التي 

يس��تخدمها قائد الفصيل فهي املدفع اله��اون، أما إذا 

كان املشاة آيل فيستخدم سالح RPG  وبندقية القناصة 

MK 40 وغريها من األس��لحة التي يس��تخدمها جندي 

املش��اة يف املعارك، ونجد دامئاً أن هناك تطور يف نوعية 

سالح املشاة خاصة يف ظل التقدم التكنولوجي لألسلحة 

اإللكرتونية .

عىل أي أساس توضع اختبارات االختصاص للضباط 

وضباط الصف واألفراد؟  

توضع اختب��ارات االختصاص حس��ب املنهاج الدرايس 

ومتطلبات القيادة العامة للقوات املسلحة من دورات 

للضباط وضباط الصف واألفراد .

كي��ف أس��تطعتم تطوي��ر وتحدي��ث التدريب يف 

مدرسة املشاة ؟

بدون تعلي��م لن تكون لدينا كف��اءات ممتازة؛ فيجب 

أن نس��عى دامئاً إىل االرتقاء مبستوى التدريب ومستوى 

قاعات دراسية
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الخريجني، ففي الح��روب الحديثة أصبح االعتامد عىل 

النوع وليس الك��م؛  ألن معظم الحروب تدار بالقيادة 

الصحيح��ة املتوجة بالخ��ربة واملهارة والكف��اءة، فمتى 

ما توف��ر التدريب الصحيح يولد االحرتاف، فاملامرس��ة 

تولّد الخربة، س��واء أكان التدريب يف مدرس��ة املشاة أو 

يف غريها من الوحدات، ونحن يف املدرس��ة نسعى دوماً 

لالرتقاء مبستوى الدارسني . 

هل هناك أنش��طة ثقافية وتوعوية للدارسني أثناء 

انعقاد الدورات يف املدرسة؟

بالنس��بة لألنش��طة الثقافية تم تخصيص مكتبة مزودة 

باملوس��وعات والكت��ب الثقافي��ة املتنوع��ة، وكذل��ك 

جه��زت املكتبة بعدد من الحواس��يب اآللي��ة املزودة 

باإلنرتنت، بحيث يستغل الدارسون هذه املكتبة للرتفيه 

واالس��تفادة واملطالع��ة، ك��ام تم تخصي��ص 10 % من 

املحارضات لتحفيز الدارس��ني عىل التنافس فيام بينهم 

واالستزادة من العلم وتنمية قدراتهم الذهنية .  

كيف واكب جندي املش��اة التط��ورات التي طرأت 

حديثاً عىل الساحة العاملية؟ وكيف تطورت املناهج 

مع مستجدات األحداث ؟

بالطبع هناك فرق بني جندي املشاة سابقاً وحالياً، ففي 

الس��ابق كان جندي املش��اة ال يطلب منه أي مستوى 

درايس، ولك��ن اختلف الوضع اآلن، ففي ظل التطورات 

التي طرأت عىل األس��لحة الحديث��ة واإللكرتونية ، صار 

لزاماً توظيف الجندي املتعلم، ألن األس��لحة واملعدات 

تحتاج إىل ش��خص قادر عىل اس��تخدام ه��ذه اآلليات، 

وكيفي��ة التعامل معها وم��ع كل الخيارات املوجودة يف 

اآللي��ة من حاس��ب آيل، ولوحة تحك��م، ومحرك، هذا 

فيام يخص التس��ليح، أما التدريب فالقوات املس��لحة 

بحاج��ة إىل تدريب نوعي ولي��س تدريب كمي فقط، 

فمح��اكاة املعرك��ة تتطلب تدريب الف��رد عىل ظروف 

تش��ابه الظروف التي يف املعركة متاماً، وذلك من حيث  

األسلحة واملعدات واآلليات املتوفرة، ولله الحمد تتوفر 

الي��وم لدينا أجهزة املش��بّهات املتط��ورة والتي تحايك 

نحاكي العمليات 
التي يكلف بها 

الفرد يف خمتلف 
ظروف الطقس 
وخمتلف أنواع 

العمليات

مكتبة املدرسة

أس��لحة املعركة، ك��ام تم وضع املش��بهات يف عدد من 

األجنح��ة مثل جناح الناقالت كالتش��بيه عىل مس��توى 

السالح وعىل مستوى الس��ائق، والتشبيه عىل مستوى 

الرامي، التش��بيه عىل مس��توى الطاقم، التش��بيه عىل 

مس��توى التدريب الجامعي، فنحن يف مدرس��ة املشاة 

اآللية نحايك العمليات التي يكلف بها الفرد يف مختلف 

ظروف الطقس ومختلف أن��واع العمليات الصحراوية 

والعمليات الربمائية بالنس��بة لفرد املش��اة اآليل، ومن 

حيث التس��ليح يتم التدريب عىل أجهزة تشبيه تحايك 

الرماي��ة وتحايك التعامل مع أه��داف مختلفة، ويوجد 

لدى املدرس��ة مدربون قادرون ع��ىل التعامل مع تلك 

املشبهات وتدريب الدارسني عليها .

كلمة أخرية تحب إضافتها عىل صفحات مجلة درع 

الوطن ؟

الب��د يف البداي��ة من توجي��ه كلمة ش��كر إىل  القيادة 

العامة للقوات املسلحة عىل دعمها الالمحدود ملدرسة 

املش��اة، وتوفريه��ا كل ما يل��زم من مع��دات وأجهزة 

تواك��ب املدارس العاملية املجهزة مبا يتاميش مع التطور 

التكنولوج��ي الحدي��ث يف مدارس املش��اة، كام أتوجه 

إىل أخ��واين الضباط برضورة تدريبه��م  ألفرادهم عىل 

مختلف املس��تويات التدريبية، ملواكب��ة تطور جيوش 

العامل يف مجال التدريب واملعرفة •

قاعات للتدريب عىل املشبهات
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بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم

وداعًا.. لكل شيء

ما أصعب تلك الش��يخوخة التي تجر معها العمر الهارب، ومتك��ث طويالً عند عتبة باب دارك، 
فارضة عليك ذاكرتها الجديدة الهش��ة، بعدما اغتالت ذاكرة الحياة، وملح العمر، وألوانه، ليس 
هن��اك غري مفردات اليوم التي ترددها وأنت متضغ "لب��ان املالئكة" يف خريف عمرك، يف غياب 
الذاكرة.. وداعاً لكل يشء، هكذا أريث الكاتب الس��احر "غارثيا ماركيز" فيام تبقى له من أيام ال 
تحس، ألن الشيخوخة هجمت بكل النسيان، فجأة غاب حس زوجته "مرسيدس" وغابت رائحتها 
يف البي��ت، وظلها الذي يهم��س للجدران ودفئها، فجأة غاب أبطاله م��ن الروايات والحكايات، 
وتفرق��وا يف الظلامت والبحور العميقة، وغدا ال يعرف أحداً منهم، ضاعوا يف الحروف، وس��كنوا 
ذاك��رة الناس، ما عدا "ماركيز"، لعلها من أقىس األمور عىل الكاتب الذي أبدع الحكايات، وقص 
القصص، وخلق أبطاالً من الحروف والكلامت أن تضيع منه معاين الكلامت، ومعنى الصور التي 
كان��ت تنهال وتنثال من رأس ظل جميالً ومبدعاً، ما أتع��ب الخرف الذي يطيل خريف العمر، 
وال يصبغ األش��ياء بألوانها، ال يشء غري الرماد، ودخان ذاكرة معطوبة، "ماركيز" ال تستحق هذه 
النهاي��ة الصامت��ة، وحدك والفراغ والع��دم، أنت الذي كنت تعطي لتفاصيل حي��اة الناس رنيناً 

وحضوراً. 
وك��ام غاب عن "ماركي��ز" أبطال الحكايات، غاب عن ذاكرته األصدق��اء، وصوت الجارة التي 
ترطّب صباحاته بالعافية، مثلام غابت أحاس��يس املنزل واملسكن والزوايا التي كان يكتب فيها، 
ال معن��ى للمدفئ��ة التي تس��كن الحائط املرخ��م اآلن، وال مثة رائحة لحطب املوقد، وال ش��واء 
الكس��تناء، وال ظالل من غب��ش لرشاب العنب الذي يرّسبه له خوري الكنيس��ة القدمية، ذهب 
الع��امل والكادحون بصبحهم، كام ذهبت الصبايا يف أثوابهن الفضفاضة مع الريح واملطر خلف 
مظالتهن الهاربة يف الطرقات الالمعة، غابت كل املدن واألسفار واملشاغبات وحرب الورق وحريق 
الصحاف��ة يف عمى الش��يخوخة القاتل، فج��أة غابت األلوان من أمام ع��ني "ماركيز" حينام فقد 
الذاك��رة، وفقد ما كان ميده بطعم الحياة، اللعنة حينام تس��حب الحي��اة عصبها، وترتكك كجثة 
من خشب، تناظر للقلم املذهب الذي كان يحمل توقعيك، فال متيزه، تجول حول مكتبتك التي 
كن��ت تحفظ رفوفها كأعمى بصري، فال يقلق��ك يشء نحوها، تلك األوراق الكثرية واملبعرثة هنا.. 
وهن��اك، تل��ك الحقيبة الجلدية رفيقة اليد والكتف واألس��فار الطويلة، النظارة املس��تقرة عىل 
صفح��ة جريدة قدمية مقلوب��ة، كل يشء يف مكانه إال "ماركيز" خانت به الذاكرة، ومل يعد يحيد 
ش��يئاً، حتى تلك الصور التي تبيت يف براويزها، ويظهر يف جلها باس��امً ضاحكاً أو عقب س��يجار 
كوهيبي يف يديه، ال يعرفها، وال يدري عن الس��اكنني فيها، وال يتذكر صديقه الكهل "كاس��رتو"، 
عجوز كوبا الذي يقاوم، والذي كان يس��تقبله ويناقش��ه ويعطيه من الس��يجار ما يكفيه مئونة 
عام بأكمله، اللعنة عىل "الربوس��تات" وذلك العالج الكياموي الذي طرد ذلك الكابوس املميت، 
لكنه أعطب الذاكرة، "ماركيز" ال تستحق النسيان، وال يليق بك النسيان، أنت من أيقظت ذاكرة 
الناس، وجعلتها قابلة لألسئلة، وقابلة للدهشة واملتعة والتذكر بحب، فهل غياب الذاكرة بأيامها 
املتبقية، هي ك�"مائة عام من العزلة"؟ وهل يجد الجرنال من يراسله أو يتذكره يف نهاية خريف 
وخرف عمره؟ هل الحياة بال ذاكرة تس��تند عليها، وتلهمك األش��ياء الجميلة وامللونة فيها، أشبه 

ب�"الحب يف زمن الكولريا"؟. 
تل��ك أس��ئلة بعيداً عن ذاك��رة "ماركيز" التي جعلت��ه يجلس بالقرب من كرس��يه القديم يف 
الحديقة العامة يرقب الناس بعني زائغة، مثل طفل مّل من اللعب واملشاغبة، واسرتاح من لهاثه 
وتنهداته، ليس��بح وحده يف س��بحانيته، وس��امئه الزرقاء البعيدة، يتبع تعلقات الروح وطريانها 

البعيد بأجنحة مثقلة بأسئلة كونية كربى، أقرتب منها ماركيز مرة.. ثم فجأة نىس!•
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بطلة اجلوجيتسو: حممد بن زايد أوصــــــــــــانا بتمثيل الدولة يف البطوالت العاملية
هدفها حصــد الذهـب وطموحـها رفـع علم الدولــة على منصــة التتـــويج

 تزخر الساحة العلمية والعملية يف مختلف قياداتنا ووحداتنا العسكرية بالعديد 

من املواهب واإلبداعات  حيث غدت هذه الوجوه املتميزة عالمة فارقة يف محيطها 

يشار إليها بالبنان، وعالوة عىل ذلك فهي تعد أثراً واضحاً يتجىل فيام ميكننا تسميته 

بـ"اقتناص الفرص" تلك الفرص الثمينة التي تتيحها القوات املسلحة ملنتسبيها 

من تعليم وتأهيل وتدريب ومتابعة حتى يصلوا إىل مستوى الطموح الكبري الذي 

تعول قيادتنا الرشيدة عىل أبنائها لينالوا به أعىل الرتب وأرقى املستويات العلمية 

والعملية.

حوار:
نازيل ناصر البلوشي

 مبدعون
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بطلة اجلوجيتسو: حممد بن زايد أوصــــــــــــانا بتمثيل الدولة يف البطوالت العاملية
هدفها حصــد الذهـب وطموحـها رفـع علم الدولــة على منصــة التتـــويج

ت��ويل دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة بقيادة صاحب 

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

القائد األع��ى للقوات املس��لحة أهمية بالغ��ة لرعاية 

الش��باب ودع��م الحركة الرياضي��ة يف الدول��ة باعتبار 

الشباب قطاعاً حيوياً لبناء حارض الوطن وصنع مستقبله 

وتحقيق التطلع��ات الوطنية يف رفع راي��ة الدولة عالياً 

يف مختلف املحافل الش��بابية والرياضية سواء اإلقليمية 

منها أو الدولية ومن هنا جاءت رياضة الجوجيتسو التي 

باتت تحظى باالهتامم ولها قاعدة جامهريية كبرية، بل 

أصبح��ت اإلمارات محط أنظار العامل يف هذا املجال ويف 

ه��ذا اإلطار حرص��ت املجلة عى إجراء لق��اء مع بطلة 

أحرزت العدي��د من امليداليات الذهبي��ة، وكانت مثاالً 

للفتاة اإلماراتية الرياضية هي شمس��ة حسن من إمارة 

رأس الخيمة ومن مواليد 1982 ويف ما ييل نص الحوار:

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة يف قرص البطني أبطال اإلمارات الفائزين يف 

بطولة كأس العامل ملحرتيف الجوجيتسو 2012 وكنت 

من ضمن هؤالء األبطال مباذا أوصاكم سموه؟

تم اللقاء مع س��موه يف يوم االثن��ن املوافق 23 أبريل 

2012 يف ق��ر البط��ن وقد  أوصان��ا باملثابرة لتحقيق 

التفوق الدرايس والعلمي، كام طالبنا بأن نكون دامئاً يف 

املقدمة لننال املراتب العليا، سواء يف عطائنا وسلوكياتنا، 

إىل جان��ب مواصل��ة تدريباتنا وتطوير مس��توانا حتى 

نكون باملستوى الذي يليق بتمثيل الوطن واملشاركة يف 

البطوالت العاملية.

تعلمت من 
اجلوجيتسو الثقة 
بالنفس والتحمل 

واستخدام كافة 
املكونات البدنية 
والقدرات العقلية

ما هو شــعورك حــني صافحتي الفريق أول ســمو 

الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائــب القائــد األعــىل للقــوات املســلحة وهنأك 

بامليداليات الذهبية؟

عندما صافحت الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان متلكني ش��عور ال يوصف حيث أن الس��عادة 

كان��ت تغمرين، وكل م��ا كنت أفكر فيه ه��و تواضعه 

الكبري وإحسايس بأنه والدي.

هناك روايات متعددة حول أصل الجوجيتســو، إال 

أن بعــض املؤرخــني قالو بأنها أقــدم منوذج يجمع 

جميع الفنون القتالية، هال حدثتي القارئ عن هذه 

الرياضة ؟

صحيح هناك روايات متعددة حول أصل الجوجيتس��و 

حيث أن بعض املؤرخ��ن يقولون بأنها تعود إىل الهند، 

حيث ابتكره��ا الرهب��ان للدفاع عن النف��س بطريقة 

سلمية، وعدم اس��تخدام السالح، ثم انتقلت إىل الصن 

واليابان حيث توسعت شعبيتها أكرث، وقد اعتمدت من 

قبل الس��اموراي )الحرس املليك الياباين( كأعى ش��كل 

من أش��كال الدفاع عن النف��س، ويف عام 1915، هاجر 

"كوين كوما"، إىل الربازيل حيث كان األس��اس يف إنش��اء 

مجتمع اليابانين املهاجرين، واس��تقر يف بيليم يف والية 

بارا حيث التقى برجل اسمه "كارلوس جراييس"، والذي 

ب��دوره كان يتقن فن القتال القديم "مايدا" بعد أن قام 

أبوه "جاس��تاو جراييس" بتعليم��ه، ثم انتقل "كارلوس" 

يف عم��ر 19 إىل ريودي جانريو وب��دأ التعليم والقتال، 

وإثبات كفاءة هذه الرياضة من خالل هزميته لخصومه 

بطلة الجوجيتسو شمسة حسن محمد بن ثعلوب يتوسط املتكرمني

نظام األحزمة يف اجلوجيتسو

1- األبيض: املبتدئ أي عمر.

2- الرمادي: 4 حتى 6 أعوام.

3- األصفر: 7 حتى 15 عاماً.

4- الربتقايل: 10 حتى 15 عاماً.

5- األخرض: 13 حتى 15 عاماً.

6- األزرق: 16 عاماً فأكرث.

7- البنفسجي: 16 عاماً فأكرث.

8- البني: 18 عاماً فأكرث.

9- األسود: 19 عاماً فأكرث.

10- األحمر واألسود.

11- األحمر.
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األق��وى جس��دياً يف أكرث م��ن مناس��بة، ويف عام 1925 

افتتح��ت أكادميية جرايس للجوجيتس��و يف ريو، وهي 

أول أكادميي��ة م��ن نوعها، ولقد قام��ت عائلة جراييس 

بتغيري تقنيات اللعبة بطريقة غريت مبادئ الجوجيتسو 

الدولية، حيث كانت ه��ذه التقنيات فريدة من نوعها 

حتى جعلت له��ذه الرياضة هوية وطنية، وهي تعرف 

اآلن ب� )الجوجيتسو الربازييل(.

كيف بدأت قصتك مع رياضة الجوجيتسو؟

من��ذ الصغر كنت أمتنى أن أتعلم نوعاً من أنواع فنون 

القتال كوس��يلة للدفاع عن نفيس، وكنت دامئاً أمارس 

الرياض��ة يف صالة امله��ا، املوجودة يف مدرس��ة خولة 

بنت األزور العس��كرية، وقد ش��جعتني زميلتي إميان 

محمد عى أن أنض��م معها يف هذه الرياضة، ولكن مل 

أبدي اهتامماً لكرثة س��امعي بأن هذه الرياضة عنيفة 

من قب��ل البنات األخريات، ويف إح��دى املرات قررت 

أن أح��ر حص��ة الجوجيتس��و، واكتفي��ت بالجلوس 

ومراقب��ة املدربة كارول وكاس��وزا يدربن البنات ملدة 

أس��بوع كامل، ومن ثم قررت يف األس��بوع الذي يليه 

أن ألعب هذه الرياض��ة، كنت خجولة جداً وال توجد 

ل��دي ثقة بالنفس نهائياً، وكنت حساس��ة جداً بحيث 

إذا اشتدت علينا املدربة لنكون جادين يف اللعب أبدأ 

يف البكاء ملجرد أن املدربة تكلمت بنربة صوتية عالية، 

بعد مرور ش��هر ونصف من انضاممي له��ذه اللعبة، 

انسحبت منها وأعطيت بدلة الجوجيتسو لزميلتي ليك 

تعيدها للمدربات الربازيليات، وس��بب انس��حايب هو 

قس��وة املعلمة يف تدريبي وحساسيتي الزائدة التي مل 

متكني من تحملها، فتوقفت عن اللعب مدة أس��بوع، 

وخالل ه��ذه املدة مل أتوقف ع��ن التفكري يف حركات 

الجوجيتس��و وكيفية تطبيقها، وما حدث بعد األسبوع 

هو عوديت مرة أخرى إىل مامرس��ة رياضة الجوجيتسو 

واعتذاري للمدربت��ن، والحمدلله منذ ذلك اليوم وأنا 

مستمرة يف لعب هذه الرياضة.

 ملاذا اخرتيت هذه الرياضة املعروفة بأنها من أعنف 

الفنون القتالية؟

اخرتت رياضة الجوجيتس��و ألنها الرياضة الوحيدة التي 

تق��وم بها مدربات يف صالة امله��ا، وما زاد إرصاري عى 

تعلم اللعبة هو مش��اهديت فيدي��و يف اليوتيوب ألحد 

أفراد عائلة ج��رايس الربازيلية مبواجه��ة أبطال جودو، 

كاراتي��ه، مصارع��ة، وقد ق��ام بهزمية ال��كل من خالل 

رياضة الجوجيتسو، ولقد أثبت للكل بأن هذه الرياضة 

لديها كل التقنيات املطلوبة ليك تدافع بها عن نفس��ك 

بجدارة، البعض يقول بأن الجوجيتسو تركز عى العنف 

والقس��اوة وإيذاء الخصم جسدياً، وأنا ال أتفق مع هذا 

الرأي بل أعترب الجوجيتسو هي الطريقة اللينة واللطيفة 

والراقية التي تنف��ذ تقنياتها بفاعلية وأقل جهد، وذلك 

يعتمد عى الذكاء، خفة الحركة، والرسعة يف تنفيذها.

مــا هــي البطــوالت التي شــاركتي فيهــا وما هي 

امليداليــات التــي حصلتــي عليها من املشــاركات 

الداخلية والخارجية؟

بطولة كأس الس��وبر اإلم��ارايت 2011 امليدالية الذهبية 

يف وزن 45 كلجم، امليدالية الربونزية يف الوزن املفتوح، 

بطولة أبوظبي املفتوحة 2011 امليدالية الربونزية وزن 

63 كلج��م، بطولة كأس آس��يا املفتوحة 2011 امليدالية 

الربونزي��ة يف ال��وزن املفت��وح، بطول��ة كأس أبوظب��ي 

املفتوح��ة 2012 امليدالية الذهبي��ة يف وزن 56 كلجم، 

وامليدالي��ة الربونزي��ة يف الوزن املفت��وح، بطولة العامل 

ملحرتيف الجوجيتسو يف أبوظبي 2012 امليدالية الذهبية 

يف وزن 45 كلجم.

ما هي رشوط  وقوانني رياضة الجوجيتســو؟ وهل 

دعم القوات 
املسلحة لرياضة 
اجلوجيتسو كبري 
جدًا وذلك بتوفري 
املدربني األكفاء

امليداليات التي حصلت عليها البطلة شمسة حسن

يشرتط عمر وطول ووزن معني؟

الح��ركات املس��موحة يف اللعب ه��ي إضعاف الخصم 

بشل حركته وتقييدها، وبالتايل يستسلم الخصم بقيامه 

رضب راح��ة الي��د ع��ى األرض أو عى الخص��م اآلخر 

بطريقة واضحة، وإذا مل يكن يس��تطيع اس��تخدام يده 

يق��وم برب قدميه عى األرض أو الطلب ش��فهياً من 

الحكم إنهاء القتال، وهناك حركات ليس��ت مسموحة 

وغري قانونية، مثل ش��د الش��عر، وضع األصابع يف العن 

أو األنف، ال��رب يف املناطق الحساس��ة، العض، لوي 

األصابع، والتي تؤثر عى األس��س التي تقوم عليها هذه 

الرياضة.

ويستطيع الش��خص مامرسة رياضة الجوجيتسو من 

عمر الس��نتن حتى طيلة حياته وال يشرتط طول ووزن 

معن.

ماذا علمتك رياضة الجوجيتسو؟

علمتن��ي رياضة الجوجيتس��و بأن أك��ون فخورة كوين 

ام��رأة مس��لمة إماراتية محجبة تس��تطيع أن تش��ارك 

يف ه��ذه الرياضة، وتكون ضمن املراك��ز الثالثة األوىل، 

كام تعلم��ت الثقة بالنفس، التحم��ل ومقاومة التعب 

واالس��تمرار لف��رتة زمني��ة أطول م��ع اس��تخدام كافة 

املكون��ات البدني��ة والقدرات العقلي��ة، املحافظة عى 

اللياقة البدنية العامة، وعدم العناد يف اللعبة مبعنى إذا 

أحسس��ت بأمل ال أعاند، ويتح��ول األمل إىل كرس مينعني 

من اللعب سنة أو سنتن.

من يشجعك ملامرسة هذه الرياضة؟

صديقتي إميان محمد هي أول املش��جعن يل ملامرس��ة 

هذه الرياضة، وكذلك الس��يد عب��د املنعم، واملدربتان 

الربازيليت��ان كارول وكس��وزا وروز أنجي��ال، وامل��درب 

البلغاري ميلش��و، واملدرب الربازييل ماركوس، وعائلتي، 

وصديقايت املهندسة س��عاد السويدي، وعفراء الفاليس، 
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وشيخة الفاليس، وزمياليت يف العمل، ومسؤويل يف العمل 

عبدالله آل عيل، وقاسم الجسايس ومطر الزعايب.

أيــن تتلقــني تدريبك وكيــف تطوريــن إمكانياتك 

استعداداً ملشاركات قادمة؟

أتلق��ى تدريب��ي يف صال��ة امله��ا الرياضي��ة ويف نادي 

الفروس��ية، أما تطوير إمكانيايت يف هذه اللعبة ال بد أن 

يتم من خالل احتكايك بالعبات أخريات من دول أخرى 

ل��يك تزيد خ��ربيت يف اللعبة، ودامئاً أش��اهد فيديوهات 

ملقاط��ع يف يوتي��وب ملختل��ف الالعب��ن والالعبات يف 

املسابقات العاملية واالستفادة منها قدر املستطاع.

 ما هو الفرق بني الجوجيتسو اليابانية والربازيلية؟

ما قرأته عن هذا األمر أن الجوجيتس��و اليابانية تتمرن 

ع��ى طريق��ة الكاتا، وه��ي عبارة عن تصميم ش��كيل 

متسلس��ل بواسطة ش��خصن يتبعان منطاً من الحركات 

بن بعضيه��ام دون مقاومة بعضهم البعض عى عكس 

الجوجيتسو الربازيلية، لذا فإن مامريس فن الجوجيتسو 

الياب��اين مل ولن يتعلموا أبداً أن يس��تخدموا تكتيكاتهم 

ض��د خصم مقاوم له��م، ولكن الجوجيتس��و الربازيلية 

فإنهم ميارس��ونها بطريقة واقعية فعلي��ة مع املقاومة 

وااللتحام مس��تخدمن أس��اليب محاولة رمي بعضهام 

بفن وقوة، ويل املفاصل أو الخنق بفن وقوة أيضاً.

مــا مــدى إقبــال الفتــاة اإلماراتيــة عــىل رياضة 

الجوجيتسو؟

ب��كل رصاح��ة إقب��ال الفت��اة اإلماراتية مم��ن أنهن 

دراس��تهن يف املدرس��ة لهذه اللعبة قلي��ل جداً وذلك 

لتحججهن ب��أن الدين والعادات والتقاليد ال تس��مح 

بذلك، الرياضة ليس��ت حكر عى الرجل، بل تستطيع 

املرأة املسلمة مامرس��تها ولكن برشط أال تكشف عن 

جسمها وعن شعر رأس��ها، أما بالنسبة للفتيات الاليت 

يف امل��دارس فإن إقبالهن عى ه��ذه اللعبة كبري جداً، 

ويعجبني شغفهن وحامسهن لهذه اللعبة.

 هــل تعتربين الحجــاب عائقاً عن مامرســة هذه 

الرياضة؟

بالعك��س الحجاب يجعلن��ي أركز يف ه��ذه اللعبة وال 

يجعلن��ي أفكر يف كيفي��ة تعديل ش��عري، والحظنا يف 

بطول��ة الع��امل س��نة 2011 و2012 الت��ي أقيم��ت يف 

أبوظبي إقبال الالعبات األجنبيات عى توجيه األس��ئلة 

لنا عن الحجاب وعن كيفية لبس��ه ومن أين يستطعن 

أن يش��رتينه، وكل ذل��ك ألنهن يعتقدن ب��أن الحجاب 

س��وف يحل مش��كلة تعديله��ن لش��عرهن يف القتال، 

أس��تطيع بأن أقول بأن الحجاب نعم��ة للمرأة يف لعبة 

الجوجيتسو وليس نقمة، وأمتنى اليوم الذي سوف يتم 

به رفع الحظر عن الحجاب والس��امح لنا باملشاركة يف 

مس��ابقات عاملية خارج الدولة إن شاء الله، ألنه حالياً 

ممنوع مشاركة املرأة املسلمة بالحجاب، ولو أرادت أن 

تشارك يجب أن تشارك من دون حجاب.

هــل لديك هوايات أخرى غري هــذه الرياضة وهل 

وجديت معارضة من األهل أم تشجيعاً عليها؟

هوايتي تسلق الجبال، تنظيف شواطئ البحر واملساجد، 

ولعب رياضة الجوجيتس��و، نع��م وجدت معارضة من 

األهل باألخص أمي، أذكر أول مس��ابقة ظهرت بها عى 

التلفاز،  كانت أمي تدعو يل بأن أوفق يف املسابقة وبأن 

أحص��ل عى أحد املراكز األوىل، ومن بعد ما ش��اهدت 

املب��اراة قامت ت��رخ عى أخوايت، وكان��ت تقول لهن 

بأن هذه اللعبة ليس��ت من عاداتن��ا وال تقاليدنا وبأنه 

عي��ب عى  الفتاة أن تلعب هذه اللعبة، وعندما عدت 

للمن��زل بدأت تطالبني بعدم الع��ودة إىل هذه اللعبة، 

وكان��ت تقول يل مل ال تلعبن مالكم��ة مثل محمد عيل 

كالي، أو كراتيه، فقلت لها بأن املالكمة س��وف تحطم 

جمجمتي، والكاراتية ال تس��تهويني، ومن بعدها بدأت 

أرشح لها أهمية الجوجيتس��و يف الدفاع عن النفس، ومل 

تقتن��ع يف البداي��ة ولكن مع إرصاري عى املش��اركة يف 

املسابقات والتدريبات ومساندة أخي األكرب يل اقتنعت 

أمي بأهمية الجوجيتس��و، وأصبحت الي��وم وقبل كل 

مسابقة تتصل يب ليك تتمنى يل التوفيق  والحمدلله.

ما دور القوات املسلحة يف دعم رياضة الجوجتيسو؟

دعم القوات املس��لحة لرياضة الجوجيتس��و كبري جداً، 

وذل��ك بتوفري املدرب��ن الربازيلين األكف��اء والحاصلن 

عى بطوالت عاملية ليقوم��وا بتدريبنا، وتوفري املدربن 

من جنس��يات أخرى من أجل مساعدتنا لنصل إىل قمة 

اللياقة البدنية والتي تعترب من أهم األشياء يف الفوز.

دامئاً ما تســعى القيــادة العامة للقوات املســلحة 

لدعم منتســبيها وخاصة من العنارص النســائية يف 

مختلف األنشــطة ومنها الرياضية، ماذا قدمت ليك 

القــوات املســلحة حتى متكنتي مــن الحصول عىل 

املركز األول يف هذه البطولة ؟

الحمدلل��ه قدم��ت القي��ادة العامة للقوات املس��لحة 

التف��رغ يل ولزمي��اليت يف الفريق من أجل االس��تعداد 

لبطولة العامل، هذا التفرغ والتدريبات املكثفة السابقة 

واشرتايك يف املسابقات كلها عوامل ساعدت عى حصويل 

عى املركز األول بفضل الله تعاىل.

ما هي طموحاتك املستقبلية؟

طموح��ي هو الحص��ول عى الحزام األس��ود بإذن الله 

تعاىل وفتح ناٍد لتدري��ب املرأة مبختلف فئات األعامر، 

ومواصلة التدريب ليك أحصل عى الحزام األحمر،  ويف 

ح��ال أدخلت لعبة الجوجيتس��و يف األلع��اب األوملبية 

أرجو أن أك��ون من ضمن املش��اركات يف هذا الحدث 
ومحاولة الحصول عى ميدالية ذهبية إن شاء الله •
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العمليات اجلوية يف حرب فيتنام...

ما أن يرد أي ذكر، أو أي رسد، لتاريخ أو ألهمية املعارك الجوية، 

إال ونجد أن العمليات الجوية التي جرت خالل الحرب األمريكية 

- الفيتنامية )حرب فيتنام( تحتل مكان الصدارة يف تلك العمليات.

إعداد:
 لواء ركن )م( سعود أحمد حسون

VITNAM
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معظم املعارك 
دارت يف املناطق 

اجلبلية الوعرة

فيت كونغ

الجبه��ة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام املعروفة 
بالفي��ت كون��غ  Việt cộngحرك��ة مقاوم��ة 
مس��لحة فيتنامية نش��طت بني 1954—1976، 
بدأت ق��وات الفيت منه يف الجن��وب يف التمرد 
ع��ى حكومة ديم، وق��د ُعرف ه��ؤالء بالفيت 
كونغ، ويف عام 1959م أعلنت فيتنام الش��الية 
تأييدها لهذه الفئة وأمرتها بش��ن كفاح ش��امل 
ض��د حكومتها، كان��ت أول مجموع��ة متمردة 
ناضلت ضد االستعار الفرنيس وضد جمهورية 
جنوب فيتن��ام، ه��ذه الجبهة كان��ت معارضة 
لجميع العن��ارص املكونة للحكومة برصف النظر 

عا إذا كانوا شيوعيني أم ال.
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وحتى إذا م��ا قورنت تلك العمليات الجوية بالعمليات 

التي ج��رت خالل الحربن العامليت��ن والحرب الكورية 

التي تلتهام، أو أي حرب أخرى خالل القرن املايض، فإننا 

نج��د أن معارك حرب فيتنام الجوي��ة هي األكرث بروزاً، 

فقد متيزت بكثافتها وعنفها وتنوعها وتطور أدواتها من 

طائرات وأس��لحة وذخائر وأنظمة إلكرتونية، بصورة مل 

يسبق لها مثيل.

مجريات حرب فيتنام
حرب فيتن��ام، وهي الحرب التي ج��رت داخل إطارها 

العملي��ات الجوي��ة، بجانب عمليات بري��ة تفاوتت يف 

حجمها وتنوعت أساليبها، وكذلك مل تخل من العمليات 

البحرية وإس��ناد حامالت الطائرات، ال بد لنا من املرور 

الرسيع ع��ى مراحل وتطورات تلك الح��رب التي كان 

للجانب الجوي الثقل األعظم فيها.

كانت تلك الحرب صورة من صور النزاع العنيف بن 

الكتلتن الرشقية والغربية يف إطار الحرب الباردة، سعياً 

من كال الجانبن لبسط  نفوذه اإليديولوجي واالقتصادي 

والس��يايس والعس��كري يف منطقة الهن��د الصينية، كام 

كان��ت مرسح��اً للعدي��د م��ن التج��ارب واالخرتاعات 

الجديدة يف عامل التكنولوجيا والعتاد الحريب.

بدأت  الحرب يف 1 نوفمرب 1955 واس��تمرت إىل يوم 

30 أبريل 1975 )19 سنة و180 يوماً(  وتوالت أحداثها 

ومراحلها يف تطور اس��تدعى تدخل الق��وات األمريكية 

بشتى فروعها الربية والبحرية والجوية، ودخول العديد 

م��ن الدول التي تنتم��ي إىل كل م��ن الكتلتن الرشقية 

والغربية للمشاركة فيها، سواء بالقتال أو باملساندة.

ش��ارك يف القتال يف تلك الح��رب، بجانب جمهورية 

فيتنام الجنوبية، القوات املس��لحة ل��كل من  الواليات 

املتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية وأسرتاليا ونيوزيلندا 

والفلب��ن وتايالن��د وجمهورية الخم��ر الحمر ومملكة 

الوس )وه��ي مجموعة من الدول  تس��مى بدول العامل 

الحر( وقد س��اندها العديد من دول املعسكر الرأساميل 

األخ��رى التي مل تش��ارك يف القتال بص��ورة مبارشة مثل 

بريطانيا وفرنس��ا وأس��بانيا، م��ن الجان��ب اآلخر كان 

يف مواجهته��ا ق��وات جمهوري��ة فيتن��ام الدميقراطية    

)الش��املية( ومقات��ي الفي��ات كونج والخم��ر الحمر 

والباثيت الو، يساندهم بقوة االتحاد السوفييتي والصن 

الشعبية وكوريا الشاملية وكوبا، ومتثل املجموعة األخرة 

الكتلة الرشقية )الشيوعية(.

كان��ت أرايض كل م��ن فيتن��ام الش��املية وفيتن��ام 

الجنوبي��ة والوس وكمبودي��ا وه��ي م��ن إقلي��م الهند 

الصيني��ة مرسحاً لتل��ك الحرب، وهي منطق��ة مدارية 

وع��رة املس��الك ترتف��ع عليه��ا الجبال وتكس��و أرضها 

الوع��رة الغابات الكثيف��ة ومجاري األنهار يف الش��امل 

واملناطق الوس��طى، والس��هول ذات املسطحات املائية 

وم��زارع األرز يف دلتا نه��ر امليكون��ج يف الجنوب، مام 

س��اعد كثراً يف نجاح عمليات العصابات التي يقوم بها 

حرب فيتنام صورة من صور النزاع العنيف بني الكتلتني الرشقية والغربية 
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مقاتلو الفياتكونج الذين اعتادوا العيش يف تلك األرايض، 

وبنفس القدر واجهت القوات النظامية من قوات فيتنام 

الجنوبي��ة والقوات الربية األمريكي��ة مصاعب جمة  يف 

القت��ال يف تلك األرايض مام أجربها عى االعتامد، بدرجة 

كب��رة، عى القوات الجوية يف مختلف املهام التي تواجه 

القوات الربية صعوبات جمة يف القيام بها.

تصاعدت حدة القتال يف حرب فيتنام واتس��ع نطاقها 

خ��الل األع��وام 1962 إىل 1972 حي��ث أدت التطورات 

السياس��ية الداخلي��ة إىل وجود جبه��ة التحرير الوطنية 

الفيتنامي��ة، وقوات الفي��ت كونغ يف فيتن��ام الجنوبية، 

وتلقيه��م الدع��م املكثف واملبارش من فيتنام الش��املية 

واالتح��اد الس��وفييتي والصن الش��عبية، م��ام أدى إىل 

تزايد الدعم األمرييك لحكوم��ة فيتنام الجنوبية وتحوله 

من دعم س��يايس واقتصادي وإمداد باملستشارين فقط، 

يف بداي��ة األم��ر، إىل دعم باملقاتلن، ب��دأ الدعم باألفراد 

بوصول 400 فرد للمس��اعدة يف تشغيل املروحيات التي 

تستخدمها قوات فيتنام الجنوبية يف عملياتها ضد الفيت 

كون��غ  يف نهاية عام 1961، زاد عدد املقاتلن خالل العام  

الت��ايل ليبلغ 11 ألف مقاتل، ث��م وصل إىل 200 ألف يف 

ع��ام 1965 بعد قي��ام الثوار مبهاجم��ة القاعدة البحرية 

األمريكي��ة يف خليج تونكن، مام جعل القوات األمريكية 

تش��ارك يف القتال بصورة مبارشة، وقد بلغ عدد املقاتلن 

األمريكي��ن ذروته، 550 ألف مقاتل، يف عام 1968، وبلغ 

مجمل مقاتي فيتنام الجنوبية وحلفاؤها من األمريكين 

وال��دول األخرى يف عام 1968 نح��و 1.830.000 مقاتل، 

ع��ى الجانب اآلخ��ر، بلغ عدد مقاتي فيتنام الش��املية 

وحلفاؤها نحو 461 ألف مقاتل من الثوار وقوات فيتنام 

الشاملية.

توال��ت أح��داث الح��رب وم��ا تبعها م��ن تحركات 

دبلوماس��ية ومح��اوالت عدي��دة للجلوس ع��ى طاولة 

املفاوض��ات للوص��ول إىل حلول ت��رىض أطرافها و تنهى 

الن��زاع، إال أن تحقيق ه��ذه الغاية كان صعب املنال مع 

إرصار ث��وار فيتنام ع��ى تحقيق غاياته��م مهام كلفهم 

الثمن، ومهام تكبدوا من خسائر.

خالل تلك الحرب تولت ثالث إدارات أمريكية الحكم 

وإدارة الح��رب، وكان لكل من تلك اإلدارات سياس��اتها 

وأساليبها يف دعم فيتنام الجنوبية وإدارة الحرب.

كانت معظم املعارك تدور يف املناطق الجبلية الوعرة، 

حيث يج��د الفيتنامي��ون الظروف الطبيعي��ة واملناخية 

التي تناس��بهم، وجرت أعنف املع��ارك يف الهجوم الكبر 

ال��ذي تم التخطي��ط له وتنفي��ذه مبهارة فائق��ة والذي 

س��مي ب� "هجوم التيت"، وهو الهجوم العام الذي شنته 

قوات فيتنام الش��املية وقوات جبه��ة التحرير الوطنية 

الفيتنامي��ة يف 30 يناي��ر 1968 ضد الق��وات األمريكية 

وق��وات فيتنام الجنوبية، والذي ت��م من خالله مهاجمة 

السفارة األمريكية يف "سايجون" عاصمة فيتنام الجنوبية، 

بجان��ب العديد من املراك��ز الهامة يف املدن الرئيس��ية 

واملواقع الهامة والحساس��ة كمراكز القيادات العسكرية 

والسياس��ية ومقرات هيئ��ات األركان واملراك��ز اإلدارية 

ومستودعات املحروقات والذخائر واملنشآت االلكرتونية 

واملطارات ومهابط الطائرات والطرق الرئيس��ية ومراكز 

االتصاالت ومحط��ات اإلذاعة، حيث تم كل ذلك بصورة 

مفاجئ��ة ويف توقي��ت واحد م��ام أربك كاف��ة القيادات 

العس��كرية واملدنية، وكان له أثر كبر عى كافة األوضاع 

السياسية والعسكرية رغم متكن األمريكين والفيتنامين 

الجنوبي��ن من إيقاف هجامت الث��وار وحامية املدن يف 

مطلع مارس 1968.

وصل��ت الحرب إىل مراح��ل خطرة بهج��وم القوات 

الفيتنامي��ة الش��املية يف 30 م��ارس 1972 عى مناطق 

داخل ح��دود فيتنام الجنوبية جن��وب خط العرض 17 

واملنطق��ة املنزوعة الس��الح، مام دف��ع باألمريكين إىل 

تكثي��ف القصف الجوي عى هانوي وهايفونج واقرتبت 

أه��داف القصف م��ن املناطق املجاورة لح��دود الصن 

الشعبية.

يف 23 يناي��ر 1973، وتح��ت ضغط من ال��رأي العام 

األمري��يك الداخي والرأي العام ال��دويل، تم التوصل إىل 

اتفاق لوق��ف إطالق النار، والذي تم مبوجبه انس��حاب 

القوات األمريكية من فيتنام بنهاية شهر مارس من نفس 

العام.

وع��ى أث��ر هجوم كاس��ح قامت ب��ه ق��وات فيتنام 

الش��املية والفي��ت كون��غ يف يناي��ر 1975 ت��م احتالل 

العاصمة سايجون يف 30 أبريل من نفس العام.

نتج عن معارك حرب فيتنام س��قوط أعداد كبرة من 

الضحاي��ا، خاصة من املدنين، فقد كانت خس��ائر فيتنام 

الجنوبي��ة وحلفاؤها من القتى ما يق��در مبليوين مدين، 

و220327 من العسكرين )عى أقل تقدير( و1490000 

جريح، كام خرست فيتنام الش��املية م��ن القتى مليوين 

م��دين و1177406 م��ن العس��كرين م��ن القت��ى أو 



هجوم التيت

هجوم ش��نه الثوار الفيتنامي��ون "الفيت كونغ" 
بتخطيط م��ن الجرنال دي��اب وقيادته فيا بني 
29 يناير و25 فرباير 1986، واس��تمد اسمه من 
االحتف��االت الفيتنامية ببداية الس��نة القمرية 
حسب التوقيت املحيل، واكتسح فيه املهاجمون 
أك��ر م��ن 90 موقع��اً ومرك��ز قي��ادة للقوات 
األمريكية وكبدوها خس��ائر كب��رة يف املعدات 
واألفراد، كا تكبدوا خس��ائر أك��ر، ولكن األمر 
دف��ع القي��ادة األمريكي��ة إىل إع��ادة النظر يف 
إسرتاتجيتها حول الحرب و)فتنمت( الحرب، أي 
ت��رك الحرب ألصحابها األصلي��ني من الفيتناميني 
األمر ال��ذي كان له األثر البالغ يف نتيجة الحرب 

عند نهايتها.

كان لطائرات 
الهليكوبرت دور كبري 

يف عمليات حرب 
فيتنام
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املفقودين و 604200 جريح.

وقد متخض��ت الحرب عن ن��ر لفيتنام الش��املية 

وانس��حاب القوات األمريكية من منطقة الهند الصينية 

ووضع��ت نهاية لجمهوري��ة فيتنام الجنوبي��ة بتوحيد 

فيتنام تحت اس��م جمهورية فيتنام االش��رتاكية، وتولت 

الحكومات الش��يوعية سلطة الحكم يف فيتنام وكمبوديا 

والوس.

 العمليات الجوية 
كانت بداي��ة التعاون العس��كري يف مج��ال العمليات 

الجوية بن فيتنام الجنوبية والواليات املتحدة األمريكية 

يف ع��ام 1960 ق��ارصاً عى املهام االستش��ارية واألعامل 

التدريبي��ة ع��ى فن��ون القت��ال الج��وي، وكان وجود 

األمريكين كمرافقن للطياري��ن الفيتنامين فقط  دون 

املشاركة يف القتال، وتطور األمر تدريجياً ليكون يف شكل 

مساعدة يف التخطيط والتنفيذ للعمليات القتالية.

ش��ملت العمليات الجوية خالل تل��ك الفرتة، وعى 

نطاق واس��ع، اس��تخدام طائرات الهليكوب��رت املحملة 

بالجنود واملسلحة بالرشاشات ضد رجال العصابات، مام 

أدى إىل تدهور املوقف العس��كري للثوار الذين لحقت 

بهم خس��ائر كبرة خاصة يف منطق��ة دلتا نهر امليكونج 

حيث ال توج��د جبال أو غاب��ات تحميهم من القصف 

الجوي.

عى أث��ر مهاجمة املدمرة األمريكي��ة "مادوكس" يف 

خليج "تونكن" بتاريخ 4 أغسطس 1964 من قبل الثوار 

)ويقال أن الحادث تم تدبره بواسطة األمريكين إليجاد 

مربر الستمرار غاراتهم عى فيتنام الشاملية التي بدأت 

يف ش��هر فرباير م��ن نفس العام وإنزال مش��اة البحرية 

األمريكية يف فيتنام( قامت القاذفات األمريكية بقصف 

قواعد زوارق الدوريات ومس��تودعات الوقود يف فيتنام 

الشاملية.

طلب��ت القوات الجوي��ة نرش وحدات م��ن املارينز 

لحامي��ة قواعدها، وقد تم فع��الً نرش هذه القوات عام 

1965، مام ش��كل البداي��ة لنرش قوات بري��ة أمريكية 

ع��ى األرض الفيتنامية، وصلت إىل فيتنام يف نفس العام 

 F-4E أعداد كبرة من املقاتالت النفاثة من طراز فانتوم

ذات الق��درة عى إطالق صواري��خ جو- جو يف مواجهة 

طائرات ميج - 21 الفيتنامية الشاملية.

كرد فع��ل  للغارات األمريكية ب��دأت غارات الفيت 

كونغ ع��ى القواعد الجوية  األمريكي��ة  يف عام 1965، 

ونتيجة لذلك خول الكونجرس األمرييك للرئيس صالحية 

اس��تخدام كافة الوس��ائل لحامية املصالح األمريكية، ما 

دفع الرئيس األمرييك جونس��ون إىل إصدار األمر بش��ن 

عملية ال�"رولنج ثندر" لكرس ش��وكة الش��يوعين، وقد 

ب��دأت العملية يف ش��هر م��ارس 1965 والتي  تواصلت 

إىل    نوفم��رب 1968 وكان م��ن أهم املعارك التي جرت 

خاللها يف س��امء فيتنام الش��املية  عملية POLO التي 

ش��اركت فيها طائرات فانتوم 2 من ط��راز  F-4املقاتلة 

ذات األغراض املتعددة يف مواجهة املقاتالت االعرتاضية 

ميج - 21 الروس��ية، وقد أحرزت الطائ��رات األمريكية 

نجاحات كبرة يف تلك املعارك.

م��ع بداية عام 1965 وخالل األع��وام 1967 و1968 

بدأت فيتنام الشاملية يف تطوير وتقوية قدراتها الجوية 

باستخدام طائرات ميج 21 وميج 19 وميج 17 الروسية 

شملت العمليات الجوية استخدام طائرات الهليكوبرتاحتلت العمليات الجوية الصدارة يف حرب فيتنام



فقدت الواليات 
املتحدة يف 

معاركها يف فيتنام 
ما يزيد على 3700 

طائرة نفاثة
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والت��ي تتوىل الصن القيام بأع��امل صيانتها، كام رفعت 

م��ن قدراته��ا يف الدفاع الج��وي باس��تخدام الصواريخ 

الروس��ية س��ام  2، وس��ام 3، وس��رتيلال 2 أرض- ج��و، 

والص��اروخ فيمبيل 13 جو- ج��و، يف مواجهة القاذفات   

املقاتلة األمريكية  F-105ثندر تش��يف الحاملة للقنابل 

التلفزيونية والليزرية، خالل العام 1968.

ازداد عدد الطائ��رات األمريكية املقاتلة ليبلغ 1840 

طائ��رة يف ع��ام 1969، باإلضافة إىل ما ه��و متوفر من 

الطائرات املوجودة عى حام��الت الطائرات والطائرات 

التابعة ملش��اة األس��طول، وق��د تنوع��ت الطائرات يف 

سلس��لة أنواع الطائرات املقاتل��ة واالعرتاضية والقاذفة 

 F- عى مختلف املس��ميات والخواص، فبجانب فانتوم

100 سيوبرس��ابر، كانت هنالك A – 4 س��كاي هوك و

A-6 انرتودر، وA-7 كورس��ر، وA-37 دراجون فالي، و

AC- سكاي ريدر بجانب طائرات النقل من طراز A-1

130، وغر ذل��ك من أنواع الطائ��رات ذات املواصفات 

الخاصة التي تؤدي املهام املس��اندة للعمليات القتالية 

واإلسناد اللوجيستي.

استخدمت القوات الجوية األمريكية طائرات اإلنذار 

EC- من ط��راز ،AWACS املبكر وأجه��زة الس��يطرة

121 للكش��ف عن املقاتالت املعادية وتوجيه املقاتالت 

األمريكية لنقاط التزود بالوقود الطائرة وتوجيه طائرات 

البحث واإلنقاذ للطيارين الذين أصيبت طائراتهم.

 Bell Huey كان لطائ��رات الهليوكوب��رت من ط��راز

UH-1 وشينوك 47 و53، وشينوك 54 سكايكرين، وبل 

اراجوس، وب��ل كوبرا خالل األعوام من 1968 إىل 1972 

دور كبر يف عملي��ات حرب فيتنام الجوية والربية، وقد 

ظهرت الفوائد العديدة لتلك املروحيات من خالل إنجاز 

العديد م��ن املهام املتعلقة بنقل قوات املش��اة واملؤن 

والذخائر وعمليات اإلنقاذ، وقد تم تزويدها بالتس��ليح 

الثقيل لتوفر الدعم الناري للمشاة ومهاجمة األهداف 

الصعبة مام خفف الضغط عى املشاة.

أما عن عمليات القصف فقد توقفت لفرتة بعد نهاية 

عملي��ة ال� "الرولنج ثندر" يف ع��ام 1968 عندما وافقت 

فيتنام الشاملية عى بعض نقاط النزاع.

تواص��ل القص��ف ع��ام 1972 عندما ن��رشت فيتنام 

الش��املية قوات ميكانيكية يف فيتنام الجنوبية مام أدى 

إىل إيقاف محادثات السالم وشن عملية القصف الجوي 

"الين بيكر 1" للحد من اندفاع القوات املعادية وتدمر 

مصادر دعمها ومستودعات الوقود والجسور ومحطات 

الطاقة م��ام أضعف القدرات املعادية، وتوقف القصف 

ملواصلة محادثات السالم التي مل تأت بالنتائج املرجوة، 

م��ام دعا الرئيس األمرييك نيكس��ون إلصدار أمر بش��ن 

حمل��ة قصف أخ��رى باس��م عملية "الي��ن بيكر 2" يف 

ديس��مرب 1972، استهدفت العاصمة الشاملية "هانوي" 

ومين��اء "هايفونج" يف قصف متواصل اس��تمر ملدة 11 

يوم، باس��تخدام القاذفات الثقيل��ة B-52، تلك القاذفة 

التي ميكن للواحدة منها حمل 30 طن من القنابل خالل 

الطلع��ة الواح��دة، وتصل ملدى 9200 كل��م، وأن تلقي 

قنابلها من ارتف��اع 13500 مرت، وتحدث 6 قاذفات من 

هذا النوع تدمراً مس��اوياً ملا يحدثه 180 مدفع هاوتزر 

م��ن عيار 155 ملم تطلق قذائفها دون انقطاع ملدة 15 

دقيقة عى مساحة قدرها 2 كلم مربع.

كان م��ن نتائ��ج تل��ك الغ��ارات مقت��ل 1318 من 

املدني��ن، وإىل إنق��اص حجم اإلمدادات الش��هرية من 

الصن الش��عبية واالتحاد الس��وفيتي من 160 ألف طن 

إىل 30 أل��ف طن، وإنقاص الطاقة الكهربائية يف منطقة 

"هان��وي" من 92 ألف كيل��ووات ش��هرياً إىل 24 ألف 

كيلووات شهرياً.

فق��دت خ��الل الغ��ارات 15 قاذف��ة أمريكية متت 

إصابتها بصواريخ "س��ام" التي يوجد منه��ا 26 بطارية 

ح��ول هانوي بجان��ب 360 بطاري��ة مدفعية م/ط من 

مختلف العيارات.

مل يك��ن اس��تخدام القاذف��ات اإلس��رتاتيجية الثقيلة 

B-52 ق��ارصاً عى عملي��ات القصف اإلس��رتاتيجي، بل 

بدأ اس��تخدامها يف عمليات اإلسناد التعبوي انطالقاً من 

قواعده��ا يف "قاعدة اندرس��ون" يف  "ج��وام" و"قاعدة 

تاب��او" التايالندية منذ الس��تينات، وكان أبرز مثال لهذا 

االستخدام هو مس��اندة قوات مشاة البحرية )املارينز( 

املحارصة يف قاعدة "يك سانة" القريبة من حدود "الوس" 

يف أقىص شامل فيتنام الجنوبية ملدة 71 يوماً خالل  يناير 

وم��ارس 1968، وتم يف ذلك القص��ف إلقاء حوايل 100 

أل��ف طن من القنابل حول القاعدة األمريكية للحيلولة 

دون اقتحامها من قبل قوات جبهة التحرير الفيتنامية، 

وكان هذا القصف الجوى املس��تمر هو الذي حال دون 

هزمية تلك القاعدة الهامة.

كان للعملي��ات الجوي��ة األمريكي��ة الثق��ل األعظم 

يف ح��رب فيتن��ام، فمن حي��ث التكلفة ت��م رصف أكرث 

م��ن نصف تكلف��ة الحرب التي بلغ��ت 150 ملياراً من 

ال��دوالرات األمريكية ع��ى العملي��ات الجوية، حيث 

ألقت الق��وات الجوية ما يزيد ع��ى 8 مليون طن من 

القناب��ل بن العامن 1962 و1973، وهو ما يعادل ثالثة 

أضع��اف م��ا ألقته خالل الح��رب العاملي��ة الثانية، من 

بينه��ا 372537 طناً من الناب��امل،   وذلك خالل أكرث من 

1248000 طلع��ة قتالية بن عامي 1965 – 1973 وهي 

ضعف عدد طلعاتها يف الحرب العاملية الثانية، وقد نتج 

ع��ن القصف الجوى الذي تم خالل األعوام من 1965 - 

1968 تدمر أو تعطيل 9000 مركبة عس��كرية و1800 

مقطورات س��كك حديدية و2100 جرس و2900 مدفع 

مضاد للطائرات.

فقدت الواليات املتحدة يف معاركها يف فيتنام ما يزيد 

عى 3700 طائرة نفاثة، وحوايل 5000 طائرة هيلكوبرت، 

وكانت الخسائر يف الطواقم 4302 قتيالً حتى عام 1973.

خامتة العمليات الجوية يف فيتنام كانت عملية إخالء 

األمريكين وبعض الفيتنامي��ن الجنوبين من العاصمة 

"س��ايجون" بتاريخ 29 ابريل 1975 باستخدام الطائرات 

الهليكوبرت يف عملية اس��تمرت ملدة 18 ساعة تم خاللها 

إخ��الء 1000 أمرييك و7000 من العس��كرين واملدنين 

الفيتنامي��ن الجنوبي��ن م��ن "س��ايجون" إىل حامالت 

الطائرات يف بحر الصن الجنويب•

املصادر:

املوسوعة العسكرية -  املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش.

موسوعة ويكيبيديا الحرة.

 The Air force In The Vietnam War,

.Airforce Association

 Years of World Military Aircraft, 100

    .Normam Polar, Dana Bell

شملت العمليات الجوية استخدام طائرات الهليكوبرت



املريض يستطيع أن 
يختار ما يراه مناسبًا 
له من عالج بل يجب 

أن يعرف كيف ستكون 
حالته الصحية

احلصول على 
موافقة املريض 
قد تتعذر يف حاالت 
اخلطورة  وضرورة 

التدخل الفوري 

 نكم��ل يف هذا الجزء أحكام أخرى تتعلق باألرسة ، وما 

وضعته الترشيعات يف باب حامية النفس البرشية، ففي 

الباب الس��ابع من الفصل األول م��ن القانون اإلتحادي 

)3 /1987(  يش��ر القان��ون إىل عقوبات خاصة تتعلق 

باملساس بحياة اإلنسان وسالمته ومنها:

املادة 331

مع ع��دم اإلخالل بالح��ق يف الدية املس��تحقة رشعاً ، 

يعاق��ب من ارتكب جرمية من الجرائم املنصوص عليها 

يف هذا الفصل بالعقوبات املبينة فيه، وذلك يف الحاالت 

التي ميتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.

املادة 332

من قتل نفسا عمداً يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت، 

وتك��ون العقوبة اإلعدام إذا وق��ع القتل مع الرتصد أو أحكــــــــام األســــــــرة يف اإلمــــــــارات ج/2

مس��بوقاً بإرصار، أو مقرتناً أو مرتبطاً بجرمية أخرى، أو 

إذا وقع عىل أح��د أصول الجاين أو عىل موظف عام أو 

مكلف بخدمة عامة أثناء أو بس��بب أو مبناسبة تأديته 

وظيفته أو خدمته، أو إذا اس��تعملت فيه مادة س��امة 

أو مفرقعة .

املادة 333

اإلرصار الس��ابق، هو القصد املصم��م عليه قبل الفعل 

إلرتكاب جرمية ضد أي شخص، وتدبر الوسائل الالزمة 

لتنفيذ الفعل تدبراً دقيقاً، والرتصد هو تربص اإلنس��ان 

لشخص يف جهة أو جهات كثرة مدة من الزمن، طويلة 

كان��ت أو قص��رة ليتوص��ل إىل قتل ذلك الش��خص أو 

اإلعتداء عليه بعمل من أعامل العنف. 

املادة 334

يعاقب بالسجن املؤقت من فوجئ مبشاهدة زوجته أو 

ابنته أو أخته حال تلبس��ها بجرمية الزنا فقتلها يف الحال 

رضــــــا الـمــريـــض وأهليـتــــــه
يُبنى رضا املريض على أساس من العلم الواضح بطبيعة التدخل الطبي

يتطل��ب كل من الفق��ه والقضاء وج��وب رضا املريض 

بإج��راء العالج عليه ك��رشط رضوري إلباح��ة األعامل 

الطبي��ة والتدخ��ل الجراحي م��ن قبل األطب��اء، حيث 

يشرتط يف العقد الطبي أن يتفق املتعاقدان عىل رشوط 

العق��د، وعىل ذل��ك ينبغي الحصول ع��ىل رضا املريض 

بش��أن العالج واملخاط��ر التي تتبعه باعتب��ار أنها متثل 

رشوط العقد الطبي.

رشوط رضا املريض
تقوم العالق��ة بني الطبيب واملريض ع��ىل الثقة املتبادلة 

بينه��ام، وه��ي ال تت��م إال إذا واف��ق املري��ض عىل عالج 

الطبيب له، ورضا املريض بالعالج ينبغي أن يصدر بإرادة 

حرة من ش��خص مل��م بحالته الصحية، ومب��ا يرتتب عىل 

العالج من فوائد ومخاطر، وعىل الطبيب أن يبرص املريض 

إعداد: جميلة الكعبي

إعداد: يوسف جمعة احلداد
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تعريفات قانونية

الجنحة
 يف العديد من »قانون« النظم القانونية الش��ائعة 
تع��رف بأنه��ا »جرمية« عم��ل إجرام��ي »أصغر«، 
وع��ادة يعاقب ع��ى الجنح بعقوب��ات أخف من 
عقوب��ات الجناي��ات، وأش��د م��ن العقوبات عى 
املخالفات اإلدارية، ويف كث��ر من األحيان يعاقب 
عى الجنح بغرامات مالية، قد تشمل الجنح جرائم 
مثل: الرسقة البس��يطة، اإلعتداء البسيط، السلوك 
غر املنضبط )كاإلزعاج أو املش��اجرات(، التخريب 

البسيط ملمتلكات الغر والقيادة املتهورة.

قانون العقوبات
مجموعة قواعد قانونية تح��دد األفعال التي تعد 
جرائ��م، وتب��ن العقوب��ات املقررة له��ا ويتضمن 
قان��ون العقوبات نوعن من القواعد، قواعد عامة 
ت��رسي أحكامها عى جمي��ع الجرائ��م أو أغلبها، 
وقواعد خاصة بكل جرمية عى حدة، تحدد أركانها 

وتبن عقوباتها.

الجرمية
تعب��ر قان��وين، يعن��ي مس��لكاً مؤذياً لألف��راد أو 
للمجتم��ع، ويعاق��ب القانون مرتكبه��ا بعقوبات 
جزائية، وال يعاقب مرتكب الجرمية إال إذا تحققت 
عنارصها الثالثة، وه��ي: العنرص املادي، والعنرص 

املعنوي، والعنرص القانوين.

السجن
هو س��لب لحرية إنس��ان بوضعه يف م��كان يقيد 
حريت��ه، والس��جن ه��و طريقة الحتجاز ش��خص 
مبوجب حكم قضايئ، أو قرار إداري من »س��لطة« 
س��لطة يس��تند إم��ا إىل قانون ينص ع��ى عقاب 
الش��خص لكون��ه ارتكب جرمي��ة، أو ملج��رد قرار 
تقدي��ري من س��لطة مخولة باحتجاز األش��خاص 
كإج��راء وق��ايئ تق��وم ب��ه إدارة األم��ن بوصفها 
س��لطة عامة، للتحفظ عى مش��تبه به حتى إمتام 
تحقيقاته��ا، ويطلق عى الس��جن بغرض التحفظ 
بالحب��س االحتياط��ي أو الحب��س التحفظ��ي، أو 
االعتقال الوقايئ، والس��جن بحسب األصل نوع من 
أن��واع العقوبات الجزائية، ولذلك ال يس��تخدم إال 

وفقاً للقانون.

أو قت��ل من يزين بها أو قتلهام معاً ، ويعاقب بالحبس 

إذا اعت��دى عليه��ا أو عليهام اعتداء أف��ى إىل موت أو 

عاهة، وتعاقب بالس��جن املؤق��ت الزوجة التي فوجئت 

مبش��اهدة زوجه��ا حال تلبس��ه بجرمية الزنا يف مس��كن 

الزوجية، فقتلته يف الحال أو قتلت من يزين بها أو قتلتهام 

معا ، وتعاقب بالحبس إذا اعتدت عليه أو عليهام اعتداء 

أفى إىل موت أو عاهة، وال يجوز اس��تعامل حق الدفاع 

الرشعي ضد من يستفيد من هذا العذر . 

املادة 335

يعاق��ب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس س��نني، من 

حرّض آخر أو س��اعده بأية وس��يلة ع��ىل االنتحار إذا 

ت��م االنتحار بن��اء عىل ذل��ك، وإذا كان املنتحر مل يتم 

الثامنة عرشة أو كان ناقص اإلرادة أو اإلدراك ُعد ذلك 

ظرفاًُ مش��دداً، ويعاقب الجاين بعقوبة القتل عمداً أو 

الرشوع فيه، بحس��ب األحوال إذا كان املنتحر أو من 

رشع يف االنتحار فاقد االختيار أو اإلدراك. 

املادة 336

يعاقب بالس��جن م��دة ال تزيد عىل عرش س��نني من 

اعتدى عىل س��المة جسم غره بأية وسيلة، ومل يقصد 

من ذلك قت��الً، ولكنه أفى إىل املوت، وإذا توفر أحد 

الظروف املبينة يف الفقرة الثانية من املادة )332( ُعد 

ذلك ظرفاً مش��دداً، ويعد ظرفاً مش��دداً كذلك وقوع 

الفعل من الجاين تحت تأثر حالة سكر أو تخدير .

املادة 337

يعاقب بالس��جن مدة ال تزيد عىل س��بع س��نني من 

أحدث بغ��ره عمداً عاهة مس��تدمية، وإذا توفر أحد 

الظروف املبينة يف الفقرة الثانية من املادة )332( عد 

ذلك ظرفاً مش��دداً، وتتوفر العاهة املستدمية إذا أدت 

اإلصاب��ة إىل قط��ع أو انفصال عض��و، أو برت جزء منه، 

أو فق��د منفعته أو نقصه��ا، أو تعطيل وظيفة إحدى 

الح��واس تعطيالً كلياً أو جزئياً بصورة دامئة، ويعترب يف 

حكم العاهة كل تشويه جسيم ال يحتمل زواله• 

بكاف��ة املخاطر التي ترتتب عىل عمله، وفيام ييل الرشوط 

املطلوب توافرها يف رضا املريض يف الفروع اآلتية:

- أن يك��ون الرضا حراً: من حق املري��ض أن يّكون رأياً 

صحيح��اً ع��ن طبيعة التدخ��ل الطب��ي يف حالته، وعن 

املخاط��ر التي ميكن حدوثه��ا من جراء ذل��ك التدخل 

الطب��ي، وهو وحده الذي ميل��ك االختيار بني املحافظة 

عىل صحته وجسده وبني املساس بسالمة جسمه، ومن 

حق املري��ض كذلك أن يصدر رض��اه بالعمل الطبي أو 

الجراح��ي عن إرادٍة حرة وعلم صحيح، فيجب أن يعلم 

املريض حقيقة حالته الصحية وأهمية العالج بالنس��بة 

له واألخطار التي ميكن أن تنجم عن العمل الجراحي.

- أن يكون الرضا متب��رصاً: يجب أن يكون رضا املريض 

مبنياً عىل أس��اس من العلم الواض��ح والكامل بطبيعة 

التدخل الطبي، ومعرفة املخاطر والفوائد املتوقعة منه.

لذل��ك ينبغي عىل الطبي��ب أن يعطي مريضه صورة 

كامل��ة وواضحة ع��ن حالته الصحية واألع��امل الطبية 

الت��ي يقرتح تنفيذها، س��واء ما يتعلق بالتش��خيص أو 

الع��الج أو طريقة التنفيذ واألهداف املتوقع أن تتحقق 

واملضاعف��ات املحتملة، وذلك حتى يس��تطيع املريض 

أن يختار ما يراه مناس��باً له، ب��ل يجب أن يعرف كيف 

س��تكون حالت��ه الصحي��ة بع��د اإلنتهاء م��ن العملية 

الجراحية وحالته اآلن، حتى يقارن ويفاضل بينهام، فال 

يك��ون االختيار معرباً عن اإلرادة الحقيقية إال إذا أحيط 

املريض علامً بكافة املعلومات الالزمة.

أهلية املريض
ل��ي ميكن القول بأن رض��ا املريض معرب عن إرادة ذات 

قيم��ة قانونية، يتعني أن يكون صادراً عمن هو أهل له، 

حيث يجب أن يكون املريض بالغاً راش��داً وبكامل قواه 

العقلية ويف صحة تخوله إلبداء رأيه باملوافقة أو الرفض، 

وأم��ا إذا كان املريض قارصاً ناق��ص األهلية أو يف حالة 

إغ��امء فيجب أن يؤخ��ذ الرضا من ويل أمره، باس��تثناء 

بع��ض الحاالت التي يتعذر فيه��ا الحصول عىل موافقة 

املريض أو ويل أمره، كأن يحرض إىل املستش��فى مصاب 

يف حال��ة خطرة تتطلب التدخل الفوري والعاجل إلنقاذ 

حياته•  
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االكتــئـــاب مــرض اجلــســـم الـكــلـــي
أحـد أكبـر التحـديـات الطبـيـة مـسـتـقـبــالً

إعداد: حنان الذهب

يتعرض اإلنس��ان يف حياته لكثري من الضغوط النفس��ية 

الت��ي تؤثر بش��كل كبري ع��ى صحته وعقله وجس��ده، 

وبالتايل تعرضه ألمراض نفسية يصعب الخروج منها إذا 

ما أهملت، ومن ضمن ه��ذه األمراض التي انترشت يف 

اآلونة األخرية االكتئاب النفيس، ويعترب هذا املرض ليس 

مرض��اً نفس��ياً فقط بل هو مرض يؤث��ر عى كل أعضاء 

الجس��د ويؤث��ر عى الن��وم والطعام وطريق��ة التفكري 

بش��كل عام ويؤدي للشعور باألمل، وضعف الذاكرة، لذا 

يسمى مرض االكتئاب مرض الجسم الكيل.

وعى الرغم من انتش��اره بش��كل كب��ري والخوف غري 

امل��ربر م��ن أعراض��ه وتداعيات��ه إال أن إمكانية عالجه 

تطورت بش��كل رسيع يف الس��نوات األخ��رية وهي غري 

مستحيلة، فهناك حلول تساهم يف عالج االكتئاب.

البيض عالج لالكتئاب
إىل ذل��ك وج��د باحث��ون إيطالي��ون أن أح��د العنارص 

املوج��ودة يف البي��ض قادر ع��ى التخفي��ف من حدة 

االكتئ��اب، وأفادت هيئة اإلذاع��ة والتلفزيون اليابانية، 

ب��أن مجموع��ة م��ن الباحث��ن برئاس��ة الربوفيس��ور 

ميتس��وهريو فوريوز، من جامعة ميوشو، أجروا دراسة 

ع��ى عينة م��ن الجرذان أظه��رت تراجع��اً يف معدالت 

الحرك��ة، وه��ذا م��ؤرش إىل إصابتها باالكتئ��اب، وعمد 

الباحث��ون إىل التدقيق يف املدة التي تقضيها الجرذان يف 

الس��باحة بعد تناول البيض طوال شهر كامل، وتبن أن 

الجرذان التي أكلت البيض س��بحت ف��رات تقدر بأنها 

1.3 مرات أطول من الج��رذان التي مل تأكله، كام اتضح 

أن مثة تزايداً يف معدالت الحمض األميني "تريتوفان" يف 

الجزء األمامي م��ن الدماغ، وهي مادة تعرف بفاعليتها 

يف التخفي��ف من حدة االكتئاب، وقال فريق البحث أن 

هذه الدراسة تش��ري إىل احتامل أن يسهم أحد العنارص 

املوج��ودة يف البيض يف زيادة معدالت الحمض األميني، 

وبالت��ايل التخفيف من عوارض االكتئاب، ولفت فوريوز 

إىل أن هذه النتائج تشري إىل أهمية النظام الغذايئ، عى 

الرغم من أن هذه الدراس��ة تقت��ر حالياً عى البيض، 

بحسب يونايتد برس. 

الفطر السحري
فيام أي��دت دراس��ة بريطانية مح��دودة نتائج أبحاث 

علمية أخرى خلصت إىل أن "الفطر السحري" قد يكون 

بالفعل العالج "الس��حري" لبعض ح��االت االضطرابات 

النفس��ية، واخترب باحثون من جامع��ة "أمربيال كوليج" 

الربيطانية تأثري مادة "بسيلوس��يبن"، وهو مركب نشط 

يف ه��ذا النوع من الفطر "ع��ش الغراب" عى املخ، وما 

قد تحمل��ه املادة املخ��درة من نتائج واع��دة يف عالج 

االكتئ��اب، وق��ال ديفيد ن��ات باحث بالجامعة س��اعد 

يف إعداد الدراس��ة: "لقد وجدنا أن ه��ذا املركب يغلق 

أجزاء الدماغ التي تعمل عى دمج األحاس��يس: الرؤية، 

والسمع، واإلحساس بجانب التفكري".

ويف الدراس��ة األخ��رية ق��ام الباحثون برص��د كيفية 

اس��تجابة املخ ملركب "بسيلوسيبن" باستخدام التصوير 

بالرنن املغناطي��يس )MRI(، ووجد الباحثون أن املادة 

ت��ؤدي إىل "توس��يع اآلفاق الذهني��ة"، التي تعمل عى 

زيادة نشاط الدماغ، كام يؤدي املركب املخدر الطبيعي 

لنش��اط بع��ض املناطق املنخفض��ة باملخ والت��ي لديها 

الكثري من االتصاالت م��ع املناطق األخرى، كام أظهرت 

الدراس��ة أن املش��اركن، وبلغ عددهم 30 شخصاً، ظهر 

عليهم انخفاض النش��اط يف املناط��ق املحورية بالدماغ 

التي تؤدي لالكتئ��اب، ورغم النتائ��ج اإليجابية للامدة 

املخدرة إال أنها قد تش��كل خط��راً عى الصحة، ويعمل 

الباحث��ون ع��ى إج��راء املزيد م��ن الدراس��ات حولها 

الستكشاف تأثريها عى املدى البعيد.

العالج عرب الهاتف
ع��ى صعيد مختلف قالت دراس��ة أمريكي��ة إن مرىض 

االكتئ��اب يكونون ع��ى األرجح أك��ر التزام��اً بالعالج 

عندما يتحدث الطبيب عرب الهاتف مقارنة بالجلس��ات 

التقليدي��ة املب��ارشة، لك��ن نتائج الدراس��ة التي نرشت 

يف دوري��ة الجمعي��ة الطبي��ة األمريكية أش��ارت إىل أن 

الجلس��ات التقليدي��ة ال تزال أكر فائ��دة قليالً رغم أن 

احت��امالت توقف املرىض عن تلق��ي العالج عرب الهاتف 

تك��ون أقل، وق��ال ديفيد موهر االس��تاذ بكلية فينبريج 

للطب بجامعة نورث ويس��رن والذي قاد الدراس��ة أن 

الكثري من األشخاص يرغبون يف العالج من االكتئاب، لكن 

رمبا تواجههم مش��اكل يف الحصول علي��ه، وأضاف قائالً: 

"أحد االش��ياء التي توصلنا إليها عى مدار س��نوات هو 

أنه يصعب جداً عى األش��خاص الذين يعانون االكتئاب 

الحص��ول عى العالج النف��يس، وإىل جانب التكلفة -إذا 

مل تكن مغطاة بالتأمن الصح��ي- يحتاج عالج االكتئاب 

التزاماً فيام يتعلق بالوقت يصل أحياناً إىل ساعة أو أكر 

أسبوعياً وعى مدى أشهر وهو ما ميثل تحدياً للمرىض.

بق��ي أن نذكر أن منظمة الصحة العاملية حذرت من 

أن يصب��ح االكتئاب أحد أكرب التحديات الطبية التي قد 

يصعب عالجها حالياً ويف املستقبل، بل وتتكهن املنظمة 

يف أن يغدو االكتئاب ثاين أوس��ع عبء صحي يس��تلزم 

عالجه يف العامل بحلول عام 2020.

بق��ي أن نذك��ر أن هن��اك بع��ض الع��ادات الجيدة 

كالرياضة واالختالط مع الغري، مبس��اعدتها ميكن القضاء 

ع��ى ه��ذا امل��رض وعالجه، وذلك حس��ب الدراس��ات 

والبح��وث العلمية التي أكدت ذل��ك وال ننىس االبتعاد 

عن بعض الع��ادات التي تزيد من ه��ذا املرض كإدمان 

االنرنت والعزلة• 

أحد العناصر 
املوجودة يف البيض 
قادر على التخفيف 

من حدة االكتئاب

"الفطر السحري" 
قد يكون عالج 

لإلضطرابات النفسية
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أحدث العالجات

يق��ول خ��رباء إنهم توصل��وا لطريقة لع��الج رسطان 

الربوستاتا يف مراحله املبكرة قد تكون أعراضها الجانبية 

أقل من أعراض املتبع حالياً، ويستفاد من بحث نرش 

يف دورية Lancet Oncology ان استخدام املوجات 

ف��وق الصوتية يف العالج قد يقل��ل من خطر اإلصابة 

بالعجز الجنيس والتبول غري اإلرادي.

وقد أجري��ت التجارب األولية ع��ى 41 مريضاً 

باس��تخدام موجات فوق صوتي��ة مركزة وموجهة 

نح��و ع��دد قليل م��ن الخاليا الرسطاني��ة، ويقول 

الباحث��ون إن النتائ��ج الجديدة ق��د تحدث تحوالً 

يف طرق العالج املس��تقبلية إذا ثبتت نجاحها عى 

نطاق واسع، ورحب مجلس األبحاث الطبية الذي 

مول البحث بالنتائج التي وصفها بأنها "واعدة".

قال علامء إنهم اس��تخرجوا جس��امً مضاداً قوياً من 

مريض س��ابق بحمى الدنج يف س��نغافورة قد يؤدي 

إىل قتل الفريوس وهو اكتش��اف يأم��ل العلامء أنه 

رمبا يوفر سالحاً جديداً للسيطرة عى املرض القاتل، 

وكيف أن الجس��م املض��اد يتمدد ع��رب الربوتينات 

الس��طحية للف��ريوس، وم��ن ثم يعمل ع��ى خنقه 

وحبس��ه، وال يوجد حالياً عالج لحم��ى الدنج التي 

تقتل حوايل 20 ألف شخص سنوياً كثري منهم أطفال، 

وال ميكن لألطباء سوى التحكم يف أعراض املرض.

 Science دوري��ة  يف  ن��رشت  دراس��ة  وقال��ت   

املض��اد كان  الجس��م  إن    Translational Medicine

ضم��ن 200 ألف جس��م مض��اد اس��تخرجت من 100 

مريض سابق، وأنه أظهر قدرة عى قتل جميع السالالت 

املعروفة م��ن النوع الفرع��ي 1 لفريوس حم��ى الدنج، 

وهناك أربع��ة أنواع فرعية لفريوس حم��ى الدنج الذي 

يسبب حمى شديدة األمل.

قالت دراسة أن القيام بإجازة ملدة أسبوع من كل النشاط 

الذهني والبدين مبا يف ذلك مشاهدة التلفزيون والكالم يف 

التليفون وزيارة األصدقاء له صلة بتحس��ن األداء العقيل 

والحد من األعراض يف األشخاص املصابن بارتجاج يف املخ.

وذكر تقرير يف دورية طب األطفال أن أس��بوعاً من 

الراحة التامة كانت له فوائد ألشهر حتى بعد اإلصابة.

وقال��ت روزم��اري موزي��ر مدي��رة مرك��ز االرتجاج 

الريايض يف نيوجرييس وكبرية معدي هذه الدراسة: " أن 

ه��ذا أمر مهم فعالً ألننا كثرياً ما نرى مرىض يعانون من 

متالزمة ما بعد االرتجاج ألشهر فيام بعد".

وتش��مل متالزمة أو أعراض ما بعد االرتجاج الصداع 

أو االضط��راب الذهني أو اإلرهاق أو صعوبة الركيز أو 

النوم من بن أعراض أخرى.

وقال��ت موزير أنه عادة ما تكون الراحة هي العالج 

الرئييس، ولكنها ليس��ت منهجية أو ش��املة، وتتفاوت 

وفقاً للطريقة التي يحدد بها املامرسون املختلفون هذه 

الراحة، واستهدفت الدراسة اختبار نتائج الراحة املكثفة.

وأم��رت مجموع��ة موزي��ر 49 من م��رىض املدارس 

الثانوية والجامعات بالراحة ملدة أسبوع كامل، وكانت 

التوصي��ة صارم��ة أال وهي أنه ال ميكنه��م الذهاب إىل 

املدرس��ة أو العمل أو الحديث يف التليفون أو مامرسة 

التمرينات البدنية أو مش��اهدة التلفزيون أو مامرس��ة 

أنشطة اجتامعية أو العمل عى الكمبيوتر.

وب��دأ 14 من امل��رىض يف الراحة خالل أس��بوع من 

إصابته��م، وب��دأ 22 آخرون يف الراحة خالل ش��هر من 

اإلصابة بارتجاج يف املخ، وبدأ 13 مريضاً أسبوع الراحة 

فيام بن شهر وسبعة أشهر بعد اإلصابة بارتجاج يف املخ.

ويف بداية الدراسة كان كل املرىض يعانون من أعراض 

له��ا صلة بارتجاج امل��خ مثل الص��داع وصعوبة الركيز 

ولكن كلهم شعروا بتحسن بعد أسبوع من الراحة.

ورأى الرياضي��ون الذي��ن ب��دأوا الراح��ة يف غضون 

أس��بوع من إصابتهم باالرتج��اج أن أعراضهم تراجعت 

وق��ال وليم ميوواي��اس األس��تاذ يف جامع��ة كالجاري 

والطبي��ب املتخصص يف إصابات الرياضة والذي مل يكن 

مشاركاً يف هذه الدراسة أن الدراسة "تقدم بعض األدلة 

التي تعزز توصية موجودة بالفعل" •

للمرة األوىل أيد مجموعة م��ن خرباء الصحة بالواليات 

املتحدة دواء للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة 

املكتسب يف األشخاص األصحاء، وأوصت اللجنة القامئن 

ع��ى تنظيم ال��دواء بالواليات املتح��دة باملوافقة عى 

التناول اليومي لق��رص الدواء "تروفادا" من قبل هؤالء 

األكر عرضة لإلصابة بفريوس االيدز.
وقد عارض بعض العاملن يف املجال الطبي والجامعات 

النش��طة يف مجال مكافح��ة اإليدز املوافق��ة عى العقار، 

ويذك��ر أن هيئ��ة االغذية واألدوية األمريكي��ة غري ملزمة 

بإتب��اع نصيحة الخ��رباء إال أنها غالباً م��ا تفعل، ومع ذلك 

يقول مراسلون أن من شأن هذه الخطوة أن تشكل معلامً 

جديداً عى طريق مكافحة االيدز.

وتقر هيئة األغذية والعقاقري األمريكية بالفعل استخدام 

"تروفادا" لدى األش��خاص الذين يحملون الفريوس، ويأخذ 

الدواء اىل جانب األدوية املضادة للفريوسات•

دواء"تـروفــادا" للــوقــايــة مــن االيـــدز

إرشاف: حنان الذهب

راحة الذهن واجلسم لها صلة بعالج ارجتاج املـخ
عــالج جديـد لرسطـان البـروستـاتـا 

اكتشاف جسم مضاد لفريوس حمى الدنج
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يف هذه األيام املباركات من الش��هر الكريم تهّب علينا 

من روضة التاريخ املضّمخة بعبري اإلسالم وشذى النبوة 

إح��دى الذكريات الجليلة، الت��ي ال تزال تعطي القدوة 

وتحرض عىل البطولة، وهي ذكرى الغزوة الكربى "غزوة 

ب��در" التي ينبغي عىل كل مس��لم  أن يحتفي بها، وأن 

يتدبر مواقفها، إلحياء حوافز اإلقدام واإلميان يف النفس، 

وربط الحارض باملايض، ومدارس��ة سرية النبي صىل الله 

عليه وس��لم، واس��تلهام مواطن الفخر واملجد، واتصال 

بالقرآن الذي خلد هذه الذكرى بيننا.

 وغ��زوة بدر كانت أول صدام حيس بني قوى البغي 

والطغي��ان وكتيبة اليق��ني واإلميان، فف��ي صباح اليوم 

الس��ابع عرش م��ن رمضان من الس��نة الثاني��ة للهجرة 

ويف ي��وم جمع��ة، ويف قل��ة م��ن املس��لمني املغرتبني، 

وفق��ر وج��وع بينهم، وضع��ف يف س��الحهم، ويف زهو 

من قري��ش وكربيائها، وزيادة يف عدده��ا وعتادها، يف 

ه��ذا الجو املدلهم أخذت املعرك��ة طريقها إىل امليدان، 

وكان ل��كل قلٍب يومئذ ش��اغٌل من اله��ول، ولكل عنٍي 

الفٌت من الف��زع، ولكن عيناً س��اهرًة ال تنام، يِقظًة ال 

تغفل، ظلت تشهد وترقب، وتحىص وتحسب، هي عني 

قيوم الس��اوات واألرض وكان للح��ق جل جالله فوق 

الجميع قض��اٌء وتقدير، فقد خرج املس��لمون يوم بدر 

ال يريدون حرباً وال قتاالً، وإمن��ا يريدون قافلة التجارة 

الت��ي كانت للمرشك��ني، كتعويض عا فقدوه بس��بب 

الهجرة، ولك��ن القافلة أفلتت م��ن أيديهم؛ وقد خرج 

املرشكون يف جموعهم ليحم��وا القافلة أوالً؛ فلا نجت 

"غــزوة بـــدر الكـبــرى" كـتـيـبـــة اإليـمـــــان
أول صـدام حـسي بيـن قـوى البغي والطغيان وكتيـبة اليقـني واإليـمان

فاتتني صالة العشاء وأديتها مع 
إماٍم يصلي الرتاويح فهل ذلك صائب؟

الصحيح م��ن أقوال أهل العلم، أن من أكل ظناً منه 

أن الفج��ر مل يطلع ث��م تبني له أنه ق��د طلع كمثل 

الح��ال التي ذُكرت يف الس��ؤال، ف��ال يشء عليه، ألنه 

جاه��ل بالوقت فه��و معذور وصيام��ه صحيح، قال 

سبحانه: )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(

م��ن صىل العش��اء خلف إمام يص��ي الرتاويح فصالته 

صحيحة عىل الراجح من قويل العلاء، فإذا سلم اإلمام 

قام وأكمل ما تبقى من صالة العشاء.

بوحي الس��اء نراه ال يس��تبد برأي، وال ينفرد بتنفيذ، 

بل يستشري قومه، فيجيبه قائلهم: "يا رسول الله، امض 

مل��ا أراك الله، فنحن معك، والل��ه ال نقول لك كا قال 

بن��و إرسائيل مل��وىس: اذهب أنت ورب��ك فقاتال إنا ها 

هنا قاعدون؛ ولكنا نقول: "اذهب أنت وربك فقاتال إنا 

معكا مقاتلون" رواه البخاري.

ستظل غزوة بدر برهاناً ساطعاً عىل أن األمة املسلمة 

التي اس��تطاعت أن تثبت أقدامها وترفع أعالمها وتنفذ 

أحكامه��ا وعددها قلي��ل وعتادها ضئي��ل ال تعجز أن 

تفع��ل مثل هذا وقد كرث منها العدد وتضّخمت العدة، 

لو أنها صّححت عقيدتها، وجددت إميانها، واس��تلهمت 

قرآنها، ووصلت أسبابها ببارئ الكون جل وعال•

أىب له��م غرورهم وكربياؤه��م إال أن يتباه��وا بقوتهم 

وطغيانهم، وأن يحارب��وا محمداً وصحبه، فكان ال مفر 

للمسلمني من إقدامهم عىل املعركة يف شجاعة وإميان، 

مع أن عدوهم يبل��غ ثالثة أمثالهم، فهم نحو الثالمثائة 

واملرشكون نحو األلف، وكان الس��الح والعتاد متوافرين 

لدى املرشكني، واملس��لمون يف فق��ر وضعف وقلة حتى 

يف دواب الرك��وب، وما إن ب��دأت املعركة حتى انقلب 

الوض��ع، فأصبح املغ��رتون أذالء، وصار املس��تضعفون 

أعزاء، "َولََق��ْد نََصَكُُم اللَّ�ُه ِببَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلٌَّة فَاتَُّقوا اللَّ�َه 

لََعلَُّكْم تَْش��ُكُرون" آل عمران : 123، وإمنا كان ذلك ألن 

الله وحده هو الذي كان يصنع األحداث ويدبر األمور.

إن دراسة ما يتعلق بيوم بدر لون من التفقه يف دين 

الله، فغزوة بدر مل تكن معركة بني طائفتني فحسب، بل 

صارت كقطعة من الدين والعقيدة، ومن مثرات العناية 

بذكراه��ا تحقيق معنى ال��رب والوفاء، ألنها اس��تعراض 

لجانب من جوانب السرية النبوية، ويف استعراض هذه 

الس��رية العاطرة متجيد لصاحبها عليه الصالة والس��الم، 

ذلك النبي الذي تعب لنس��رتيح، وجاهد لنسعد، ومهد 

الطريق الصعب أمامنا لنسلكه هيّناً ليناً مستقياً. 

وم��ن ِعربها أن رس��ول الل��ه وهو معص��وم ومؤيد 

معركة بدر قطعة 
من الدين والعقيدة

شربت كأسًا من املاء تبني يل أن 
الفجر قُد أُذن فما حكم صيامي؟

ما حكم استعمال قطرة األنف يف 
نهار رمضان؟

جاء عن النبي صىل الله عليه وس��لم أنه قال: )وبالْغ 

يف االستنش��اق إال أن تكون صامئاً( رواه الرتمذي، فدل 

الحديث عىل أن��ه ال يجوز للصائم أن يوصل املاء إىل 

جوفه عن طريق األنف، فقطرة األنف إن كانت قليلة 

بحي��ث ال تصل إىل الحلق فال بأس بها، أما إذا وصلت 

إىل الحل��ق ووجد طعمه��ا فيه فس��د صيامه وعليه 

القضاء، فال ينبغي للصائم اس��تعال هذه القطرة، إال 

إن ش��ق عليه تركها، فيستعملها ويحتاط يف عدم بلع 

م��ا وصل إىل حلق��ه منها، فإن ابتلع منها ش��يئاً قىض 

ذلك اليوم.

س & ج

إعداد: د. طارق حمفوظ الشحي

هل حقن األنسولني للمريض بالسكر 
تفسد الصوم؟

إبرة األنس��ولني غري مفطّرة ألنها ليس��ت طعاماً وال 

رشاباً وال يف معنى الطعام والرشاب. 
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شـّماس بـن الشـريــد الـمــخــزومــي
لـقـبـه الرســول بالتـرس لـدفـاعه عنـه باستمـاتـة حتى استـشــهـد 

تاريخ أمة سيد األنام محمد صىل الله عليه وسلم يضم 

أس��اء الكثريين من أولئك  الذين مضوا إىل ربهم كراماً 

ش��هداء يف صمت وصرب وإخالص، دون أن يُطيل الناس 

يف ذكرهم، أو يتوس��ع التاريخ يف سريتهم، فظلوا جنوداً 

مجهولني، ينتظرهم حس��ن الثواب من رب الثواب، ألن 

العرف ال يذهب بني الله والناس.

وهذا واح��د منهم، يجهله الكثريون، ولكنه عند الله 

س بن الرشي��د املخزومي، أو  علم مش��هور، إنه: ش��اَّ

عثان بن الرشيد املخزومي، فمن منا س��مع به، أو قرأ 

عنه، أو تتبع س��ريته؟ مع أنه صحايب جليل، وفارس من 

فرسان اإلسالم، وبطل من أبطال اإلميان.

وقد شهد ابن الرشيد غزوة بدر الكربى، فنال رشفها 

جعل من جسمه 
ترسًا حول الرسول 

ليفديه بنفسه

دفن مع شهداء 
أحد بثيابه ودمائه 
دون غسل أو صالة

ارة: الكفَّ
الج��زاء املقّدر من الرشع ملحو الذن��ب، وأصلها التغطية، 

كأنها تغطي الذنب وتسرته، وهي تتعلق بأبواٍب كثرية من 

الفق��ه، منها كفارة الجاع يف نهار رمضان: العتق أو صيام 

شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكيناً عىل الرتتيب.

وثوابه��ا ووعده��ا الكريم، ثم ش��هد الغ��زوة العصيبة 

الشديدة غزوة أحد، فأبىل فيها بالء حسناً، وحينا بلغ 

املرشكون رس��وَل الله صىل الله عليه وسلم ليهاجموه، 

وقف ش��اس إىل ج��واره يدافع عنه ويفديه بنفس��ه، 

وال يبايل بالطعنات تأتيه عن ميني وش��ال، حتى شبهه 

النب��ي يومئذ بالرتس، فا نظر الرس��ول مييناً أو ش��االً 

إال رأى شاس��اً بجانبه، يدافع بس��يفه عنه وجعل من 

جس��مه ترساً حول الرس��ول ليفديه بنفسه، ثم حملوه 

من أرض املعركة إىل املدين��ة، وقد بقيت فيه من الحياة 

بقي��ة جعلته بني الدنيا واآلخرة، ويف املدينة تنافس أهلها 

عىل العناية به، فبقي يوماً وليلة، ال يأكل وال يرشب وهو 

بني الحياة واملوت، ثم صعدت روحه إىل بارئها، لتكون يف 

مقعد صدق عند مليك مقتدر .

وحينا بلغ الرس��وَل صىل الله عليه وسلم نبأُ وفاته 

أمر بحمل��ه كا هو إىل املكان الذي دفن فيه ش��هداء 

أحد ، ليدفن بينهم بثيابه ودمائه دون غس��ل أو صالة 

كا يُفعل بالشهيد.

وفع��ل القوم ما أمر به النبي صىل الله عليه وس��لم، 

فحملوه بأيدي التقدير واإلكبار، دون أن يُغّسل أو يصىل 

عليه، أو ينزع عنه يشء من ثيابه املزدانة بدماء جهاده.

وكان ش��اس بن الرشي��د يف الرابع��ة والثالثني من 

عمره حني نال نعمة الشهادة يف سبيل الله، ضّحى ريض 

الله عنه بنفس��ه وراحته ووقته، وتجّش��م الصعاب من 

أجل عقيدته ونبيه صىل الله عليه وسلم، وإن اإلعجاب 

ال ينقيض ب��ذاك الرعيل الذي تجّمعت له من الفضائل 

 مصطلحـــات فقهيــــة

االعتكاف:

لزوم املسجد واملكث فيه تقرباً إىل الله، وهو سنة ويتأكد 

يف العرش األواخر من رمضان، قالت عائشة ريض الله عنها: 

أن النبي صىل الله عليه وسلم كان يعتكف العرش األواخر 

من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

رواه البخاري. 

الفجر الصادق: 

ى الفجر الصادق  البياض املستطري املنترش يف األفق، ويسمَّ

ألنَّه صدقك عن الصبح وبيَّنه لك، وهو الذي يدخل معه 

وقت صالة الفجر، ومينع م��ن الطعام والرشاب والجاع 

يف الصيام.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

اخللوف:

تغ��ري يف رائحة الفم تعرتي الصائم يف آخ��ر النهار نتيجة 

امتناع��ه عن الطعام والرشاب  وهو »أطيب عند الله من 

ريح املسك« رواه البخاري.

الِوصال:

ه��و أن يواصل صوم يومني أو أكرث دون أن يفطر إذا جاء 

الليل، وهو منهٌي عنه لقول النبي صىل الله عليه وس��لم 

)ال تواِصلوا( متفق عليه.

وامل��كارم م��ا جعلت��ه منوذجاً فري��داً ب��ني املجتمعات 

الفاضلة، وهذا الذي ننشده من شبابنا وبناتنا، التضحية 

بالغايل والنفيس لينهضوا بدينهم ووطنهم ومجتمعهم، 

فينال��وا جال األحدوث��ة يف الدنيا وجزي��ل الثواب يف 

اآلخرة•

 لقب "شماس"

س( لقٌب له،  لُقب به لجامل وجهه، وإرشاق   )وشاماَّ
جبينه كالشمس، دخل يف اإلسالم مبكراً وهو مازال 
فتى يافعاً، ومع أنه من قبيلة ذات عز وجاه إال أنه 
آثر أن يعتز بعزة الله وحده، وأن يحتمل يف س��بيل 
عقيدته ألوان االبت��الء، فرحل مع طالئع املهاجرين 
الذي��ن هاجروا إىل الحبش��ة، وبعد ح��ن رجع مع 
الذي��ن رجعوا منهم إىل مكة، ثم هاجر من مكة إىل 
املدينة، ف��كان من أصحاب الهجرت��ن، ويف املدينة 
آخى رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم بن شامس 
والصحايب املجيد حنظلة بن أيب عامر املشهور بلقب 

)غسيل املالئكة(.
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أغسطس 1972 من الذاكرة

العدد 13 / االفتتاحية
الع��زة يف الق��وة، والبن��اء يف االس��تعداد، والتط��ور يف 

الحامي��ة واملناعة، بتلك املبادئ الراس��خة القوية، ومن 

هذا املنطلق الشجاع، أخذ صاحب السمو رئيس الدولة  

يخط��ط ويطور ويش��يد، ويبن��ي وينف��ذ ويوجه، من 

منطلق العلم والنور يضع األس��اس، ومن اإلميان بالقوة 

والعزمية يبني الحضارة، وقد س��ار ببلده وش��عبه آفاقاً 

من االتساع، وأطواراً من التقدم واملدنية، وما زال يسري 

ويسري، والدرب للبناء الكبري.

م��ن هنا ف��إن بناء الق��وة الذاتية لجي��ش أبوظبي، 

كانت هي الخطوة امللحة التي أوالها رائدنا وقائدنا كل 

عنايت��ه وحرصه، ومن هنا فق��د كانت زيارة ويل عهده 

األمني سمو الشيخ خليفة بن زايد للجمهورية الفرنسية 

ه��ي أول الخطى نحو بناء القوة وإرس��اء حجر املناعة 

والحصانة الحربية.

فف��ي الس��ابع عرش من ش��هر يوليو امل��ايض، توجه 

س��مو ويل العهد ورئيس الوزراء ووزي��ر الدفاع لزيارة 

املؤسس��ات واملصانع الحربية الفرنسية، ولإلطالع عىل 

أحدث ما وصلت إليه الصناعة الفرنس��ية من معدات 

وأس��لحة وأجه��زة حربية، تل��ك الزي��ارة املباركة التي 

ستكون طريقاً للتعاون والبناء، وسبيالً إلمناء قوة وسالح 

أبوظبي، فمام الشك فيه أن الصديق لصديقه عون، وأن 

التحام القوة مع القوة درع ووقاء.

قام س��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ويل العهد 

ورئي��س مجلس الوزراء ووزير الدف��اع يف الثامن عرش 

من يوليو املايض بزيارة رسمية لفرنسا استغرقت أربعة 

أيام بدعوة من املس��يو ميش��يل دوبريه وزير الدفاع 

الفرن��ي يرافق��ه وفد م��ن الدولة. حيث قام س��موه  

بزيارة ملصنع س��اتوريه ملعدات الحرب وأبدى إعجابه 

بالتق��دم التكنولوجي الذي حققت��ه الصناعة الحربية 

الفرنسية يف هذا املجال.

صاح��ب  القائ��د 

الش���ي�خ  س��م�و 

سل�ط�ان  بن  زاي�د 

آل نهي��ان رئي��س 

ي��دع  ال  الدول��ة 

مناس��بة إال ويديل 

بس��ديد  فيه��ا 

ال��رأي وال نش��اطاً 

إال ويباركه بجميل الحكمة، فلمس��اته الخرية س��باقة 

لكل بن��اء، وبصامت��ه الطيبة عالمة ع��ى كل عمران، 

وتوجيهات��ه األبوي��ة تتص��در مواكب الخ��ري والتقدم 

والن��امء، وهذه ملس��ات س��موه ومالحظات��ه يبديها 

لس��عادة الشيخ فيصل القاسمي وكيل وزارة الدفاع يف 

أبوظبي حول ش��عار كلية زايد الثاين العس��كرية دليل 

عى حرص القائد الرائد الذي ينش��د الكامل لكل يشء 

يف هذا البلد األمني.

انعقاد االجتامع األول ملجلس وزراء أبوظبي 
برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئي��س الدولة عقد املجلس األع��ى لالتحاد اجتامعاً يف 

السابع عرش من يوليو املايض بقرص الرئاسة يف أبوظبي، 

حرضه صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدولة وحاكم ديب و حكام اإلمارات، هذا 

وقد بحث املجلس السياسة العامة للدولة وصدق عى 

مرشوعات القوانني التي أقرها مجلس الوزراء واملجلس 

الوطني االتحادي.

تعليق الغالف: جنودنا البواسل يحمون حدودنا وشواطئنا وأرضنا

اإعداد: حنــان الذهــب

سمو ويل العهد يف فرنسا

القائد والشعار
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ذاكـــرة العدســـةأغسطس 1972

  زايد لدى استعراضه قواتنا املشاركة يف حرب تحرير الكويت 

  خليفة يفتتح معرض الدفاع الدويل آيدكس مارس 1995

  عملية التضامن اإلمارايت إلزالة األلغام  من جنوب لبنان 2001  محمد بن زايد يرعى حفل تخريج الدفعة االٔوىل لطالب الرتبية العسكرية يونيو 1994
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• ارتفاع نسبة امللوحة يف البحار 

متكن اإلنس��ان من العوم دون 

أن يخىش الغرق .

• أن نحلة العس��ل .. إذا لسعتك 

متوت هي عىل الفور .

الت��ي  األص���وات  أول  أن   •

يس��تطي�ع الطف�ل متيي�زها، ه�و 

ص�وت األم .

• أن أك��ر بيض��ة يف العامل اآلن 

هي بيضة النعامة، وزنها 2 كيلو 

جرام تقريباً، واما ُسمك قرشتها 

تقريب��اً،  ميليم��ر   1.5 فيبل��غ 

وميكن لشخص وزنه 98 أو 126 

كيلوغرام��اً أن يقف عليها دون 

أن تتحطم .

• ه��ل تعلم أن صوت الغزال هو 

سليل .

  )O - AB - B - A( : أن ع��دد فصائ��ل الدم يف الجنس البرشي هي أربع��ة •

والفصيل��ة الوحيدة من هؤالء األربعة التي تقبل الدم من أي فصيلة أخرى 

. AB هي فصيلة

• هل تعلم أن أول من تكلم العربية، سيدنا إسامعيل عليه السالم .

هـــــــل تعلم؟؟؟

1. رسمت مجلة "درع الوطن" منهجاً إعالمياً خاصاً بها جعل منها رصحاً فكرياً ومنراً 

لتبني قضايا الوطن، متى كان اإلصدار األول للمجلة؟

2. تأسست مدرسة املشاة عام 1973، فام هو املعسكر الذي بدأت إنطالقها منه؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الريد االلكروين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )486( هي:  السؤال األول: 17 ضابطاً. 
  السؤال الثاين: 21 عاماً.  

 الفائزان:
1. حمدان يوسف عبدالله خوري. 

2. خلود سامل إبراهيم خميس.

مسابقة العدد )487(

إعداد: أمل احلوسني

• األصوات التي يسمعها اإلنسان عندما يضع صدفة بحرية 
عىل أذنه، ال تصدر من الصدفة ذاتها، بل هي نبض الدم يف 

أذن املستمع نفسه .

• حيوان الكواال ال يرشب املاء .
• رموش العني تتجدد باستمرار.. ويبلغ عمر 

الرمش الواحد 125 يوماً .

• معظم األسامك التي تعيش يف أغوار سحيقة يف 
البحار واملحيطات ال تبرص .

• عضالت جفن العني تتحرك يف اليوم الواحد 
100000 حركة .

• اإلنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يرقد عىل ظهره .
• الصينيون هم أول من استخدم الصواريخ  يف حروبهم مع التتار، وذلك سنة 
1232 ثم نقلها عنهم األوربيون بعد قرن من الزمان، ثم ظهرت الصواريخ مرة 

أخرى عندما استخدمها الفينيقيون سنة 1380 يف معركتهم الحتالل مدينة 

جنوا اإليطالية .

• املوسيقي النمساوي "هايرنيش نوشته" كان يعزف عىل البيانو أحياناً 
بلسانه .

األفكار اإلبداعية والتجديد أمر 
ضروري لكل شخص يود أن يقدم 

إنتاجاً متميزاً،فخصص في 
يومك أوقاتاً للتجديد العقلي 

صدق  أو ال تصدقواجلسدي والنفسي
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كلمات حملية:

من الرتاث

عطــــونا عيديـــة:
تكاد تتش��ابه صورة العي��د يف دول الخليج 

ف��أول ما يهتم ب��ه الناس هنا ص��الة العيد 

يف األماكن املفتوح��ة ثم العودة إىل املنازل 

وتهنئة األهل وإس��تقبال املهنئ��ني، وغالباً 

م��ا تبدأ زي��ارة األقارب واإلزدح��ام خاصة 

بع��د الظه��ر إذ كانوا يقدم��ون من أماكن 

بعي��دة، لكن هن��اك طقوس معين��ة تبدأ 

فيها اإلستعدادات قبل وصوله،  فقد إبتكر 

أطفال اإلمارات املدافع التي يس��تخدمونها 

يف أي��ام العيد وللمش��اركة يف الفرحة بهذه 

األيام السعيدة، وتس��تعد ربات البيوت يف 

اإلم��ارات إلس��تقبال العيد بإع��داد املنزل 

وتنظيف��ه وترتيب��ه، وتوض��ع الحن��اء عىل 

أيدي البنات والس��يدات أيضاً، ويتم تجهيز 

املالب��س الجديدة لألطفال ويت��م تجهيز طعام العيد خاصة اللقي��امت والبالليط وغريها، ثم بعض 

الحلويات، وكميات من الفواكه توضع يف املجالس إلس��تقبال الضي��وف، ويف مقدمة هذا كله التمر 

والقهوة والش��اي، ويبدأ العيد يف القرى بأداء صالة العيد يف األماكن املفتوحة ويف الساحات العامة، 

أي يف مص��ىل العيد، وغالباً ما يكون الرجال يف كامل زينتهم من املالبس الجديدة، وقد يكون هناك 

الع��اب نارية تعر عن الفرح، ويش��ارك الرجال يف أداء الرقصة الش��عبية "الرزف��ة" تعر عن الفرح 

بحلول عيد الفطر الس��عيد ، وكان الصبيان يطوفون يف الفريج من أوله إىل آخره يجمعون العيدية 

من أقاربهم، وكانت البنات يخرجن لتجميع العيدية من أعاممهن وأخوانهن، وبعد الجمع يهرولون 

إىل أماكن اللعب التي تنصب يوم العيد، وتعلق فيها املراجيح أو الدرفانة وتنظم الرقصات الشعبية 

ليفرح بها الجميع أيام العيد الس��عيد، ومن األناش��يد واألهازيج الش��عبية الت��ي يتم ترديدها من 

األطف��ال وهم يلعبون باملريحان��ة "ميي ميي يا أمايه...راعي البحر ما أب��اه، أبا وليد عمي...بخنجره 

ورداه، قابض خطام صقره ...وملوح بعصاه ".

 همس القصيد

كان للوالد يف البحر رفاق وسفينة
صنعوها باأليادي السمر شامء متينة

رفعوا فيها رشاع الحب ال رشع الضغينة
فإذا األمواج ثارت ولها صارت رهينة

برز اإليثار فيهم وبطوالت دفينة
قهروها بثبات وإرادات مكينة

كل صيف يبحر الوالد يف عرض الخليج
فإذا حان رحيل قام يف الحي ضجيج

من يراهم يف صفوف خالهم بعض الحجيج
يحملون الزاد واملاء وذكرى كاألريج
ودعوهم بابتسام ال بنوح أو نشيج

واطلبوا من خالق الكون لهم عوداً بهيج

ومىض املحمل فامتدت من الر األيادي
لوحت قالت وداعاً إنكم فخر البالد
رفع النهام صوت العزم بالصر ينادي

يتحدى عاصفات البحر واملوج املعادي
منشداً للرزق أسعى وعىل الله اعتامدي

فاسريحي يا عيون األهل من شوك السهاد

  كلمات الشاعر :
د. مانع سعيد العتيبة

شراع احلب

َحول : انزل واهبط 

انعتن�ي :دلن�ي

 س�رين�ا : روحن�ا 

ج��دى : ص��وب

يا عرثتي�ه : يا مصيبتيه

ه���زرك : ظن�ك

الدخر: املستشفى

هيد: أصر

الشريه : الرسير 

كبت : خزانه املالبس

مسيد : مسجد

بسري : بروح

غرشه : زجاجه

امبزايه : امدلعه

أزغده : أخنقه

أقرب : اتفظل

يود : أمسك

أزقر: نادي

حدر : أي تحت أو أسفل 

الرصود : سفره من الخوص 

الخوص : سعف النخيل 

أبلم : األخرس

بارز : جاهز وحارض 

بشكار : الخادم 

بغى : أي يريد 

بوش : األبل 

تحَمل : أي انتبه واحذر

تيل :خيوط من الزري اللامع 

البيدار : املزارع

األملح : املغر   

جويت : الحذاء 

حاس : البق الناعم 

حزة : أي وقت 

حوي : حوش املكشوف 

َحول : انزل واهبط 

التر : الذهب 
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