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بقلم:
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

آســـــــف... وأخواتها 
ثقافة االعتذار مامرسة نحتاج كثرياً ألن تكون جزءاً من تكوين عالقاتنا االجتامعية بحيث منارس هذا الفعل بكل 

أريحية ودون تردد أو شعور بالخجل، فهي مس��توى من مس��تويات الشجاعة األدبية، وهي سلوك النبالء، ومتثل 

حصانة قوية لالبتعاد عن الخطأ والالمباالة مبشاعر اآلخرين، فمن خالل حياتنا اليومية نواجه الكثري من الترصفات 

الخاطئة التي قد تتطور، وكان ميكن كبحها مبجرد كلمة )آس��ف(، ال ضري وال عيب أن أس��أت الترصف أن أعتذر، 

وهذا ال يقلل من شأين وال يحط من كرامتي. 

 االعت��ذار س��مة حضارية وثقافية، يحت��اج إىل ثقة عالية بالنفس وجرأة أدبية، ونظرة ايجابية ملعالجة املش��اكل، 

واس��تعداد لتحمل املس��ؤولية، فاالعتذار يفتح باب التواصل من جديد، ويعالج اآلثار املرتتبة عن الخطأ، ويساعد 

عىل التخلص من تأنيب الضمري، ويعيد االحرتام ملن تعرض لإلس��اءة وينهي شعور الغضب عنده، كام أنه تقويم 

لس��لوك س��لبي، يظهر من خالله مدى شجاعة الفرد عىل مواجهة الواقع، غري أن هذه الثقافة غائبة لدى األغلب 

األعم منا، حيث يعترب الشخص املخطئ أن االعتذار "تقليل شأن" بينام العكس صحيح. 

البعض يقول إن من أسباب صعوبة االعتذار هو اختالف املفاهيم، فام يراه البعض أنه خطأ يراه البعض اآلخر 

صواباً، وما يظنه طرف بأنه عيب يراه الطرف اآلخر بأنه حرية شخصية، لذلك ال تطالب أحداً بأن يعتذر من يشء 

ال يؤمن به، بل األجدر أن ترتكه يف حاله خري لك من مطالبته بإعتذار غري مدرج يف جدول اهتامماته.

ونح��ن نق��ول: ال يعتذر إال من كان متصالحاً مع ذاته وثقته بنفس��ه عالية، وتس��ريه منطلق��ات وأفكار راقية 

ومتسامية، ولذلك تجد أن من تنقصه هذه املبادئ واملثل العليا، حتى لو شعر يف قرارة نفسه بحجم الخطأ الذي 

ارتكبه فإنه يلجأ للتربير، واملكابرة، والهروب لألمام وأحياناً إىل الخلف، مبا يكشف ضعف وهشاشة بنيته الثقافية 

والسلوكية، وأحياناً تربيته وطريقة نشأته. 

ي��رى الكثري م��ن املختصني يف علم النفس أن اله��دف من االعتذار هو لتصحيح الخط��أ الحاصل، ورد االعتبار 

للش��خص املتعرض لإلس��اءة، ولكن الش��خص املخطئ يرتدد أو ميتنع ع��ن االعتذار ألنه اليع��رف معنى وأهمية 

االعتذار، ويعترب ذلك انتقاصاً من كربيائه، لذلك يبتعد بالهروب من مواجهة الحقيقة.

كلم��ة االعتذار أصبحت متثل عبئًا ثقياًل عىل الكثريين، وأبس��ط األمثلة تب��دو يف الخالفات اليومية، حيث يرص 

الكل عىل موقفه حتى وإن علم أنه املخطئ، يف حني أن كلمة بس��يطة، ميكنها أن تحل املوقف، واليشء الطبيعي 

هو أن الذي ارتكب الخطأ عليه أن يرتاجع ويعتذر ويقول أنا "آسف".

غياب ثقافة االعتذار جاء نتاًجا طبيعيًا؛ ألن البعض يعتقد خطأ أن االعتذار يتعلق بالكرامة، وأن كلمة األسف 

تقلل من شأن صاحبها، ولهذا يجب أن نعيد النظر يف حساباتنا وأفكارنا، فالرسول صىل الله عليه وسلم مل يكتفي 

بأن يخرج بطنه إعتذاراً ممن لكزه ليقتص منه، بل قال: اللهم أميا مؤمناً س��ببته فاجعل ذلك له طهوراً، وس��يدنا 

عمر بن الخطاب من عىل املنرب إعتذر عن عزله لخالد بن الوليد، ومن قبلهم قال أخوة يوسف )يا اأبانا ا�ستغفر 

لنا ذنوبنا اإنا كنا خاطئني( سورة يوسف 97.

ك��ام أكد املختصون يف علم االجتامع أن اس��تعداد الط��رف الواقع عليه الخطأ لقبول اعت��ذار املخطئ ال يقل 

أهمي��ة عن اس��تعداد املخطئ لالعتذار، فهام طرفا املعادلة التي ال تت��م بدون أحدهام، فلو أن مخطئاً اعتذر ومل 

يلق اعتذاره صدى لدى الطرف اآلخر فس��وف يفعل أي يشء مس��تقبالً إال االعتذار، ورمبا إعتذر لنفس��ه وكرامته 

عىل إعتذاره هذا، وقد يظن البعض أن قبول إعتذار املخطئ ومس��امحته يش��جعه عىل التامدي يف الخطأ، وهذا 

ليس صحيحاً، بل عىل العكس، إن رفض إعتذاره هو الذي سيش��جعه عىل الخطأ، فهو س��يخطئ يف كل األحوال 

ألنه برش، لكن الفرق هنا س��يكون بني مخطئ يعتذر فيُقبل اعتذاره ومخطئ ال يُقبل اعتذاره فيكرر الخطأ دون 

اعتذار، فأي املخطئني نريد؟

لكلمة "آس��ف"- وأخواتها-  دالالت عظيمة، كتواضع قائلها وإقراره بإنسانيته التي من صفاتها النقص والخطأ 

والنس��يان والتقصري، "كل ابن اآدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون"، وكذلك مراعاة إلنس��انية الطرف اآلخر 

ومشاعره، والحرص عىل إدامة العالقات مع اآلخرين، ناهيك عن الصدق والشفافية ونكران الذات واإليثار والبعد 

عن التعايل والغرور واألنانية.

من املهم جداً أن يكون إعتذارنا صادقاً حقاً ، وأن يكون يف وقت مناس��ب وليس بعد فوات األوان، وأن يكون 

مخططاً له وليس مرتوكاً للصدفة، ألن ذلك يضعف مصداقية االعتذار نفس��ه، حينها س��يكون االعتذار ذو معنى 

مختلف كام سيكون وساماً عىل صدر الشخص املعتذر.

وأخ��رياً نقول ما قاله الحكامء: إن مل تكن لديك الش��جاعة الكافية لالعت��ذار عن الخطأ، فاعمل جاهداً عىل أال 

تحتاج إليه، وإذا كان االعتذار ثقيالً عىل نفسك فاإلساءة ثقيلة عىل نفوس اآلخرين•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971

78
<

18
<

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام
اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير
الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير
محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير
مريم محمد الرميثي
جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري

اإلخراج والتصميم
سعاد عبدالله النعيمي

آالء محمد الزعايب
هدى زين العطاس
أحمد محمود أحمد

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف صالح

عيىس هاشم الدرميك 

أرشيف الصور
فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود
أحمد عبدالوهاب الحامدي

تقنيات حترك األسلحة 
البحرية بسرعة فائقة 

حتت املاء

72
>

12
<

مهرجان الوحدات املساندة للرماية

مؤمتر احلروب 
املستقبلية يف القرن 

احلادي والعشرين

دور أجهزة التعارف
 يف احلرب اجلوية
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امللف البيئي يف دولة 
اإلمارات .. أولوية 

استثنائية

محمد بــن زايد يلتقي أوبامــا يف زيارة 
لسموه إىل واشــنطن تم فيها استعراض 
العالقــات الثنائيــة املتميزة بــني دولة 
اإلمــارات والواليات املتحــدة األمريكية 
وسبل دعمها وتطويرها خدمة للمصالح 
املشرتكة بني البلدين والشعبني الصديقني.

د. عبد الرحمن البلوشي: 
تلعب القوات املسلحة 

دورًا هامًا يف تأهيل 
منتسبيها

COMMANDO املركبة املدرعة 84
<
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حممد بن زايد يلتقي أوباما ويبحثان تطوير العــــــــــــــــــــــــــالقات خلدمة الشعبني الصديقني
تبادل وجهات النظر بشأن املبادرات الدولية لتحقيق االستقرار والسالم

حممد بن زايد: 
اإلمارات تقف إىل 

جانب كل دول 
العامل يف وجه 

اإلرهاب ومكافحته 
مهما كان مصدره 

ودوافعه

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

يف البي��ت األبيض الرئيس األمرييك ب��اراك أوباما، وذلك 

يف إطار زيارة س��موه للواليات املتحدة األمريكية والتي 

اس��تغرقت يومني يف أبريل امل��ايض وألتقى خاللها كبار 

املسؤولني.

ويف بداية اللقاء نقل س��مو ويل عهد أبوظبي تعازي 

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

الدولة "حفظه الل��ه" إىل الرئيس باراك أوباما يف ضحايا 

أحداث بوس��طن ومتنيات س��موه للمصابني والجرحى 

الش��فاء العاجل. كام أعرب سمو ويل عهد أبوظبي عن 

خالص تعازيه ومواس��اته ألرس الضحايا ومتنياته بالشفاء 

للمصابني يف األحداث.

وأكد سموه أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تدين 

هذا العمل اإلرهايب وتقف إىل جانب كل دول العامل يف 

وجه اإلرهاب ومكافحته مهام كان مصدره ودوافعه.

من جانبه حمل الرئيس األمرييك خالل اللقاء الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته إىل 

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

الدولة "حفظه الله"، معرباً عن شكره عىل املشاعر التي 

أبدتها قيادة دولة اإلمارات تجاه ضحايا أحداث بوسطن 

واملصابني.

جرى خالل اللقاء - الذي حرضه سمو الشيخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان وزير الخارجية - اس��تعراض العالقات 

الثنائي��ة املتميزة ب��ني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

والوالي��ات املتحدة األمريكية وس��بل دعمها وتطويرها 

خدم��ة للمصال��ح املش��ركة ب��ني البلدين والش��عبني 

الصديقني.
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حممد بن زايد يلتقي أوباما ويبحثان تطوير العــــــــــــــــــــــــــالقات خلدمة الشعبني الصديقني
تبادل وجهات النظر بشأن املبادرات الدولية لتحقيق االستقرار والسالم

وبح��ث الجانب��ان العالقات االقتصادي��ة والتجارية 

واملبادرات التي من ش��أنها توثيق أوج��ه التعاون بني 

البلدين، وأك��دا يف هذا الجانب ع��ىل رضورة مواصلة 

املشاورات والتعاون والتنسيق املشرك يف كافة املجاالت 

التي تعود بالنفع عىل الجانبني وترتقي مبستوى عالقات 

التع��اون والصداقة مبا يعكس متيزها بني دولة اإلمارات 

العربية املتحدة والواليات املتحدة.

وتبادل س��مو ويل عهد أبوظبي مع الرئيس األمرييك 

وجهات النظر حول آخر التطورات واملس��تجدات عىل 

الس��احتني الدولي��ة واإلقليمية واس��تعراض املبادرات 

والجهود الدولية املبذولة لتحقيق االستقرار والسالم يف 

املنطقة وأهمية التعاون املشرك بني البلدين يف تعزيز 

فرص الس��الم وترسيخ االستقرار ودفع جهود التنمية يف 

منطقة الرشق األوسط.

كام التقى سموه خالل الزيارة نائب الرئيس األمرييك 

جو بايدن حيث جرى بحث العالقات الوثيقة بني دولة 

اإلمارات والواليات املتحدة والس��بل الكفيلة بتطويرها 

وحرص البلدين ع��ىل االرتقاء بها وتعزيزها يف مختلف 

املجاالت.

ووفقاً لبيانات صدرت مؤخراً عن الحكومة األمريكية 

تعد دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة م��ن بني أرسع 

الرشكاء التجاريني منواً للواليات املتحدة.

ومنت التجارة الثنائية اإلجاملية بني البلدين من نحو 

4.5 ملي��ار دوالر يف عام 2002 إىل 24.8 مليار دوالر يف 

عام 2012.

وأجرى س��مو ويل عهد أبوظبي خ��الل الزيارة التي 

اس��تغرقت يومني سلس��لة لقاءات مع كبار املسؤولني 

يف الحكوم��ة األمريكي��ة وعدد من أعض��اء الكونجرس 

حيث بحث معهم العالقات الوثيقة بني دولة اإلمارات 

والوالي��ات املتح��دة والس��بل الكفيل��ة بتعزيزها. كام 

تطرقت اللقاءات أيضاً إىل املب��ادرات والجهود الرامية 

لرس��يخ االس��تقرار يف منطقة الخليج الع��ريب والرشق 

األوسط. 

حرض اللقاءات سمو الش��ي���خ عبدالل��ه بن زاي��د 

آل نهيان وزير الخارجية ومعايل خلدون خليفة املبارك 

رئيس جهاز الش��ؤون التنفيذية إلمارة أبوظبي ومحمد 

مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي ويوسف 

العتيبة سفري الدولة لدى واشنطن. 

وقد التقى س��موه خ��الل زيارته ملق��ر الكونجرس 

النائب بوب كوركر عن والية تينييس وعدداً من أعضاء 

لجن��ة العالق��ات الخارجية مبجلس الن��واب كام التقى 

الحق��اً خالل تلبيته لدعوة من زعيم األغلبية يف مجلس 

النواب ايريك كانتور النائب عن والية فرجينيا، برئيس 

لجنة الش��ؤون الخارجية باملجلس اي��د رويس النائب 

عن والية كاليفورنيا ورئي��س لجنة الخدمات باملجلس 

النائب س��تينى هوير عن والية مرييالند والنائبة ايلينا 

روز ليتني��ني عن والية فلوري��دا والنائب إيليون إينجل 

ع��ن والية نيوي��ورك والنائب تيد دويت��ش النائب عن 

والية فلوريدا والنائب ادم سميث عن والية واشنطن. 

وق��د تناولت لقاءات س��مو ويل عه��د أبوظبي مع 

أعض��اء الكونجرس التطورات الحالية وتأثريها عىل أمن 

واستقرار الرشق األوس��ط وكذلك املبادرات املطروحة 

لتعزيز التعاون األمني واالقتصادي بني البلدين. 

ك��ام تطرقت اللق��اءات أيض��اً للعالق��ات التجارية 

املتنامي��ة بني البلدين وإىل االقتص��اد املتطور واملنفتح 

لدولة اإلمارات والذي يش��جع عىل منو القطاع الخاص 

وتوفري الفرص االقتصادية يف مختلف أرجاء املنطقة•

ويل عهد أبوظبي 
يبحث مع أعضاء 

الكوجنرس وكبار 
املسؤولني تعزيز 

العالقات بني 
اإلمارات وأمريكا

محمد بن زايد خالل لقائه جو بايدن يف واشنطن

محمد بن زايد لدى لقائه السناتور بوب كوركر بحضور عبدالله بن زايد ويوسف العتيبة
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رئيس األركـــان يستعرض عالقـــات التعــاون مــع عــدد مــن 
كبار املسؤوليــن يف سلطنــة عمــان

التقى سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة خالل الزيارة الرسمية التي قام بها 

إىل سلطنة عامن الشقيقة، معايل بدر بن سعود بن حارب 

البوسعيدي الوزير املس��ؤول عن شؤون الدفاع يف سلطنة 

عامن. 

وتم خالل اللقاء الذي عقد يف مارس املايض اس��تعراض 

عالقات التعاون القامئة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وسلطنة عامن الش��قيقة، واملتعلقة بالش��ؤون العسكرية 

والدفاعية وجوانب تفعيله��ا وتطويرها، مبا يخدم املصالح 

املش��ركة للبلدين الش��قيقني ويدفع بها إىل آفاق أوس��ع 

وأرح��ب وتبادل وجه��ات النظر يف األم��ور ذات االهتامم 

املشرك.

كام التقى سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة خالل الزيارة، معايل الفريق 

أول س��لطان بن محم��د النعامين وزير املكتب الس��لطاين 

العامين وتم خالل اللقاء تب��ادل األحاديث الودية، وبحث 

عدد م��ن املواضيع الت��ي تهم البلدين الش��قيقني وكذلك 

استعراض مسرية العالقات الثنائية الطيبة التي تربط دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة بس��لطنة عامن الش��قيقة، ومبا 

يحقق املصالح املش��ركة إىل جانب التط��رق إىل عدد من 

األمور ذات االهتامم املشرك.

كام عق��دت بن��ادي الش��فق التابع لقوات الس��لطان 

املس��لحة العامنية جلس��ة مباحثات رس��مية بني س��عادة 

الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املسلحة، والفريق الركن أحمد بن حارث بن نارص النبهاين 

رئيس أركان قوات السلطان املسلحة العامنية.

وتم خالل الجلس��ة اس��تعراض العالق��ات الطيبة التي 

تربط البلدين الشقيقني وبحث مجاالت التعاون العسكري 

التي تخدم القوات املس��لحة يف البلدين الش��قيقني وسبل 

تعزيزها.

حرض جلس��ة املباحثات م��ن الجانب اإلم��ارايت أعضاء 

الوفد العس��كري املراف��ق لرئيس األركان، وم��ن الجانب 

العامين عدد من كبار ضباط رئاس��ة أركان قوات السلطان 

املسلحة.

البوسعيدي خالل استقباله رئيس األركان                                                                      تصوير: سامل العامري

ويلتقي رئيس قوات الدفاع املاليزي
التقى س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة خالل الزيارة الرسمية التي قام بها إىل 

ماليزي��ا يف مارس املايض، "تان رسي داتو رسي ذي الكفل بن 

محمد بن زين" رئيس قوات الدفاع املاليزي. 

وبح��ث الجانبان خالل اللقاء - الذي حرضه أعضاء الوفد 

املرافق لس��عادة رئيس األركان، وعدد من كبار ضباط قوات 

الدف��اع املاليزي��ة - عدداً م��ن املوضوع��ات ذات االهتامم 

املشرك والس��بل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها إىل 

مس��تويات أفضل يف مختلف املج��االت، خاصة فيام يتعلق 

منها مبجال التنس��يق العس��كري والتعاون الدفاعي وتبادل 

الخربات، كام ت��م بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم 

املشرك.

كام حرض سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة فعاليات معرض "ليام 2013" 

الدويل للمالحة البحرية والجوي��ة والذي أقيم يف ماليزيا يف 

مارس املايض. وقام رئيس أركان القوات املس��لحة بجولة يف 

أرجاء املعرض الذي اش��تمل عىل ع��دد من مناذج الطائرات 

الحديث��ة ذات املهام املتعددة العس��كرية منه��ا واملدنية. 

واطل��ع س��عادته عىل ع��دد من من��اذج القوارب والس��فن 

الحربي��ة وطائرات االس��تطالع والتصوير الجوي، وش��اهد 

العرض الجوي الحي للطائرات املشاركة.

 واس��تمع س��عادته إىل رشح من القامئ��ني عىل أجنحة 

املعرض حول طبيعة منتجاتهم، التي اشتملت عىل معدات 

عسكرية متطورة ينتجها أكرب املنتجني واملطورين خاصة يف 

مجاالت املالحة البحرية والجوية.

وأبدى س��عادة رئي��س األركان عن ش��كره للقامئني عىل 

املع��رض واملش��اركني في��ه متمنياً له��م التوفي��ق والتميز 

املس��تمر، مشيداً بحسن التنظيم واملشاركة الواسعة لكربى 

الرشكات املتخصصة يف مجال املالحة البحرية والجوية عىل 

مستوى العامل.

رئيس االٔركان خالل لقائه قائد قوات الدفاع املاليزي                                                          تصوير: سامل العامري
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رئيــس األركـــان يلتقـي مسؤوليـــن نيوزيلـندييــن
اس��تقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة، يف مكتبه بالقيادة العامة 

للقوات املس��لحة يف إبريل امل��ايض، الفريق أول رايس 

جونز رئيس أركان الدف��اع النيوزيلندي، وهيلني كويلر 

وكيل��ة وزارة الدفاع النيوزلندية. وأع��رب رئيس األركان، 

ع��ن ترحيبه ب�الضي��وف، مش��يداً بالعالق��ات القامئة بني 

البلدين الصديقني، والتي تش��هد تطوراً وتقدماً يف مختلف 

املجاالت. 

واس��تعرض الجانبان، عالقات التع��اون القامئة بني دولة 

اإلم��ارات ونيوزيلن��دا ذات الصلة بالش��ؤون العس��كرية 

والدفاعية، وجوانب تفعيلها وتطويرها، مبا يخدم املصلحة 

املشركة، كام تم بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم 

رئيس االٔركان خالل استقباله املسٔوولني النوزيلنديني                                                     تصوير سامل العامرياملشرك.

رئيس األركان ونظريه الربيطاين يبحثان القضايا املشرتكة
استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة، يف مكتبه بالقيادة العامة 

للقوات املس��لحة يف أبري��ل املايض، الفريق أول س��ري 

ديفيد ريتشارد رئيس أركان الدفاع الربيطاين. 

ورحب رئي��س األركان، خالل االجتامع، الذي حرضه 

عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة بالضيف والوفد 

املرافق، مشيداً بالعالقات القامئة بني البلدين الصديقني.

واس��تعرض الجانبان عالق��ات التع��اون القامئة بني 

دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة وبريطانيا، ذات الصلة 

بالش��ؤون العس��كرية والدفاعي��ة، وجوان��ب تفعيلها 

وتطويرها، مبا يخدم املصلحة املشركة، إىل جانب بحث 

رئيس االٔركان خالل استقباله ديفيد ريتشارد                                                                تصوير: سامل العامريعدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرك.

ويستقبل نظريه 
اللبناين  

اس��تقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة يف مكتبه بالقيادة العامة 

للقوات املس��لحة يف إبري��ل املايض الل��واء الركن وليد 

سليامن رئيس أركان الجيش اللبناين.

تضم��ن اللق��اء الذي ح��رضه عدد من كب��ار ضباط 

القوات املس��لحة والوفد املرافق للضي��ف بحث آفاق 

التعاون يف املجاالت العس��كرية، باإلضافة إىل مناقش��ة 

رئيس االٔركان خالل استقباله رئيس أركان الجيش اللبناين                                          تصوير: سامل العامريعدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرك.
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تخريج دورة للمدنيني يف القوات املسلحة
احتفل��ت قيادة الوح��دات املس��اندة بالقوات 

املس��لحة بتخري��ج دورة "املدني��ني العاملني يف 

املؤسس��ات الحكومي��ة" يف إط��ار احتفاالته��ا 

مبهرجان الرماية بحضور الفريق الركن حمد بن 

سهيل الخيييل ومعايل اللواء الركن عبدالله مهري 

الكتبي قائد الوحدات املس��اندة وعدد من كبار 

ضباط القوات املسلحة.

وقدم الخريجون خالل الحفل عرضاً عسكرياً 

عك��س مهاراتهم التدريبي��ة وتطبيقات ميدانية 

متنوعة وتش��كيالت عس��كرية تلخص املهارات 

الت��ي تلقوه��ا خ��الل ف��رة التدري��ب، وأدى 

الخريجون قس��م الوالء هاتف��ني بحياة صاحب 

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

الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه 

الل��ه"، متمنني أن تنعم إماراتن��ا باألمن واألمان 

واالزدهار. وقد اكتسب الخريجون خالل الدورة 

مهارات القي��ادة العس��كرية والعمل الجامعي 

فضالً عن التدريبات العس��كرية ليكونوا عنارص 

مؤهلني قادرين عىل خدمة الوطن. 

ويف خت��ام حفل التخريج ق��ام الفريق الركن 

املتقاعد حمد بن س��هيل الخيييل يرافقه معايل 

اللواء الركن عبدالله مهري الكتبي قائد الوحدات 

املس��اندة بتكري��م املتفوقني وتوزي��ع الجوائز 

والش��هادات التقديري��ة ع��ىل الخريج��ني من 

مختلف الهيئات الحكومية، مش��يداً باملس��توى 

املتمي��ز الذي ظهر عليه الخريجون، حاثاً إياهم 

عىل بذل أقىص الجهود لتحقيق التميز املنشود، 

متمنياً لهم التوفيق والنجاح. الخيييل والكتبي يكرمان الخريجني

قائد القوات البحرية يستقبل رئيس أركان البحرية الهندية
اس��تقبل س��عادة اللواء ركن بحري إبراهيم سامل محمد 

امل��رشخ قائد الق��وات البحرية مبكتب��ة يف أبريل املايض 

الفري��ق أول بحري ديفندرا كومار ج��ويش رئيس أركان 

القوات البحرية الهندية.

ج��رى خالل اللقاء بحث أوج��ه التعاون بني الجانبني 

والس��بل الكفيلة بدعمه��ا وتعزيزها إضاف��ة إىل تبادل 

وجهات النظر يف عدد من األمور ذات االهتامم املش��رك 

خاصًة فيام تتعلق باملجال البحري.

قائد القوات البحرية خالل استقباله رئيس أركان القوات البحرية الهندية

رئيس األركان يبحث أوجه التعاون مع نظريه األردين

رئيس االٔركان خالل استقباله رئيس االٔركان األردين                                                      تصوير: سامل العامري

التقى س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة يف مكتبه بالقيادة العامة 

للقوات املس��لحة يف أبريل املايض الفري��ق أول الركن 

مش��عل محم��د الزبن رئي��س هيئ��ة األركان األردنية 

والوفد املرافق له. 

وت��م خالل اللقاء بحث أوج��ه التعاون بني الجانبني 

والس��بل الكفيلة بدعمها وتعزيزها إضافة إىل مناقشة 

عدد من املوضوعات العسكرية ذات االهتامم املشرك. 

ح��رض اللقاء عدد من ضباط القوات املس��لحة والوفد 

املرافق للضيف.
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قائد القوات اجلوية يلتقي مسؤوالً عسكريًا بيالروسيًا
بحث س��عادة الل��واء الركن طيار محمد بن س��ويدان 

س��عيد القمزي قائ��د القوات الجوي��ة والدفاع الجوي 

عدداً من املوضوعات ذات االهتامم املشرك مع الفريق 

س��ريجي جورولوف رئيس لجنة الش��ؤون العس��كرية 

البيالرويس، جاء ذلك خالل اس��تقبال س��عادته للضيف 

يف مكتبه بالقي��ادة العامة للقوات املس��لحة يف أبريل 

املايض. 

وح��رض اللقاء عدد م��ن كبار ضباط القوات املس��لحة 

والوفد املرافق للضيف.

قائد القوات الجوية خالل لقائه سريجي جورولوف                                                         تصوير: سامل العامري

اإلمارات توقع حمضر اجتماع جلنة التعاون العسكري مع بيالروسيا
وقع س��عادة الل��واء مطر س��امل الظاه��ري رئيس هيئة 

اإلدارة والقوى البرشية بالقيادة العامة للقوات املسلحة 

والفري��ق س��ريجي جورول��وف، رئي��س لجنة الش��ؤون 

العس��كرية البيالرويس يف أبريل املايض، محرض االجتامع 

الراب��ع للجن��ة التعاون العس��كري الفني املش��رك بني 

البلدين، والذي ينظم أش��كال التعاون العس��كري الفني 

املش��رك بني القوات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة وجمهورية بيالروس��يا، يف إطار العالقات املميزة 

التي تربط الجانبني.

وحرض االجت��امع الذي عقد يف ن��ادي ضباط القوات 

املس��لحة عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة والوفد 

املرافق للضيف.

خالل توقيع محرض اإلجتامع                                                                                  تصوير: أحمد الشاميس

انطالق فعاليات التمرين العسكري املشرتك
»حسم العقبان 2013« يف قطر

انطلقت يف 21 أبريل املايض عىل أرايض دولة 

قطر الش��قيقة فعاليات التمرين العس��كري 

املش��رك "حس��م العقبان 2013"، مبش��اركة 

القوات املس��لحة لدول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة وقوات دول مجلس التعاون الخليجي 

وق��وات درع الجزيرة باإلضاف��ة إىل عدد من 

الق��وات الش��قيقة والصديقة بينه��ا الواليات 

املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا واسراليا 

واألردن ولبنان.

ويغط��ي مترين "حس��م العقب��ان 2013" 

جوان��ب إدارة األزمات والك��وارث ومواجهة 

التهديدات وردع األعامل العدائية واإلرهابية 

بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، وينفذ 

التمري��ن عىل ع��دة مراحل تتضم��ن متارين 

مراكز القيادة ومتارين بقطاعات، وندوة لكبار 

القادة.



تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة انطلقت صباح األحد املوافق 31 من مارس املايض فعاليات مهرجان الوحدات 

املساندة للرماية والذي نظمته قيادة الوحدات املساندة يف ميدان الرماية مبنطقة سبخة الحفار يف 

أبوظبي واستمرت فعالياته حتى الرابع من أبريل.
 
تغطية: النقيب جميل خميس السعدي
تصوير: حممود الشرفا وحسني اليافعي
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الرماية أساس من 
أسس تدريب القوات 
املسلحة، ومكمل 

رئيسي للتدريب 
النظري

تضم��ن املهرج��ان عىل مدى خمس��ة أي��ام، العديد من 

الفعالي��ات منها منافس��ات الرماية كالرماي��ة بالبندقية، 

ورماي��ة املس��دس، وإس��قاط الصح��ون، باإلضاف��ة إىل 

الرماية االس��تعراضية لألطفال وعدد من املناشط الرتاثية 

والفعالي��ات املتنوعة، واأللع��اب النارية، وعروض الليزر،  

حي��ث تم تخصي��ص أماكن خاص��ة للعائ��ات كام قدم 

املهرجان جوائز عينية ونقدية قيمة للمشاركني الفائزين.

وأقيم املهرجان يف إطار رف��ع الكفاءة وتعزيز الرتابط 

الوثيق بني املؤسسة العسكرية واملجتمع املحيل وانطاقاً 

من حرص القيادة الرش��يدة للحفاظ عىل الهوية الوطنية 

لتحقي��ق مهارة الرماية وتعلم الدقة واالتزان يف الس��لوك 

النف��ي والجس��دي واالنضب��اط يف التحكم بالجس��د يف 

إصابة الهدف من أبعاد وزوايا واتجاهات مختلفة. 

روح املبادرة يف تأصيل القيم
أش��ار مع��ايل الل��واء الركن عبدالل��ه مهري الكتب��ي قائد 

الوحدات املس��اندة رئيس اللجن��ة املنظمة للمهرجان أن 

إقامة مثل ه��ذه املهرجانات إمنا يعود يف املقام األول إىل 

حرص القيادة العامة للقوات املس��لحة باعتبار أن الرماية 

أساس من أسس تدريب القوات املسلحة، ومكمل رئيي 

للتدريب النظري، وه��ي مبثابة املؤرش الحقيقي للوقوف 

ع��ىل ما تم انجازه خال برامج اإلع��داد والتدريب، وفق 

خطط اسرتاتيجية مدروسة.

وق��ال : »يأيت املهرجان يف إطار رف��ع الكفاءة، وتعزيز 

الرتابط الوثيق بني املؤسس��ة العس��كرية واملجتمع، من 

منطلق أن القوات املس��لحة جزء م��ن املجتمع تتأثر به 

وتؤثر فيه، وهي برعايتها لهذا املهرجان إمنا تجس��د رؤية 

مهرجـــــان الوحــــدات املسانــــدة للرمايـــة 
رفٌع للكفاءة وتعزيٌز للرتابط بني املؤسسة العسكرية واجملتمع
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مس��تقبلية بعيدة املدى ترى فيها طفل اليوم قائداً للغد، 

إن قواتنا املس��لحة كانت وال تزال من املؤسسات الرائدة 

يف الدعوة لتأصي��ل القيم وغرس التقاليد العربية األصيلة 

عماً بقوله تعاىل » وأعدوا لهم ما اس��تطعتم من قوة »، 

والحديث الرشيف الذي يقول: » أال إن القوة الرمي .. أال 

أن القوة الرمي .. أال أن القوة الرمي » وهي بهذا التدريب 

تس��اهم يف إذكاء روح املبادرة لدى الناش��ئة وتحفيزهم، 

وبث روح العزمية واإلرصار يف نفوس��هم، وخلق جيل واع 

قادر عىل تحمل املهام املستقبلية، فهذا الجيل ميثل ثروة 

حقيقية ويشكل جزءاً من مسرية نهضة الدولة، وكام قال 

س��يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة« 

إن أس��مى غاياتنا عىل الدوام هي بناء اإلنس��ان اإلمارايت 

يف كافة مناحي الحياة؛ ليكون قادراً عىل تحمل مس��ئولية 

الحفاظ عىل مسرية اتحادنا«.

زيـــارة وإشـــادة
خال فعاليات املهرجان قام كاً من سمو الشيخ عامر 

بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن، وس��مو الش��يخ 

محم��د بن حمد بن محمد الرشقي ويل عهد الفجرية، 

وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعا ويل عهد 

أم القيوين، وس��مو الشيخ محمد بن سعود بن صقر 

القاس��مي ويل عهد رأس الخيم��ة، وعدد من أصحاب 

املعايل، وكبار القادة واملس��ؤولني م��ن ضباط القوات 

املسلحة ووزارة الداخلية، بزيارات مختلفة للفعاليات 

املقامة، تجولوا خالها يف أنحاء املهرجان وتعرفوا عىل 

أهم أجنحة الجهات املش��اركة يف املعرض املصاحب، 

مش��يدين بدعم وح��رص قيادتن��ا الرش��يدة للتطور 

الكبري الذي ش��هدته قواتنا املس��لحة، مقدرين جهود 

قيادة الوحدات املساندة يف إقامة مثل هذا املهرجان 

والتواصل مع كافة أفراد املجتمع، مش��يدين بحس��ن 

التنظي��م واإلدارة إىل جانب التجهيزات والتس��هيات 

التي حفل بها املهرجان وقدمها لزواره من الجمهور . 

اهتامم بالرياضات الرتاثية
أكد معايل الش��يخ نهي��ان بن مب��ارك آل نهيان وزير 

الثقافة والش��باب وتنمية املجتمع خال الزيارة التي 

قام بها إىل املهرجان، حرص واهتامم قيادتنا الرش��يدة 

بالرياض��ات الرتاثي��ة ومن ضمنه��ا رياض��ة الرماية، 

وتسخريها كل اإلمكانات الازمة لتأخذ هذه الرياضات 

مكانته��ا الائقة به��ا محلياً ودولياً، وق��ال معاليه إن 

املغف��ور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهي��ان أرىس فينا حب الرتاث والتمس��ك بثقافتنا 

وهويتن��ا، واملحافظة عىل تراثنا الذي ورثناه من اآلباء 

واألجداد، انطاقاً من مقولته رحمه الله » من ليس له 

ماٍض.. ليس له حارض.. وال مس��تقبل«، واطلع معاليه 

عىل الفعاليات واألنشطة التي تضمنها املهرجان، كام 

ش��ارك يف أداء لوحات الحربية والعيال��ة التي قدمها 

املهرجان، كام شارك معاليه برماية البندقية واملسدس 

واألطباق الطائرة.

 قواتنا املسلحة من 
املؤسسات الرائدة 

يف الدعوة لتأصيل 
القيم وغرس التقاليد 

العربية األصيلة

 جانب من الفعاليات

 حامد بن زايد خالل الحفل الختامي نهيان بن مبارك مشاركاً يف الفعاليات الرتاثية

 أولياء عهود الفجرية وأم القيوين ورأس الخيمة خالل زيارتهم املهرجان
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أحمد بن حرش يستعرض رماية األطباق
ش��ارك بطل اإلمارات والعامل يف الرماية الش��يخ أحمد بن 

ح��رش آل مكتوم خال الزي��ارة التي قام بها إىل املهرجان 

يف رماية األطباق الطائرة وسط إعجاب جامهريي كبري .

ووجه الش��يخ أحم��د بن حرش آل مكتوم الش��كر إىل 

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

الدولة حفظ��ه الله، ع��ىل الدعم الامح��دود ملثل هذه 

املهرجانات التي من ش��أنها أن توط��د العاقة بني جميع 

فئات املجتمع من عس��كريني ومدنيني، كام وجه الش��كر 

إىل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه 

الله، عىل دعمه ملثل هذه النش��اطات، كام أش��اد برعاية 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، مؤكداً أن 

توجيهات س��موه تصب يف مصلحة أبناء الوطن قائًا: إن 

رعاية ودعم سموه للمهرجان تعكس رؤية سموه الثاقبة، 

فام ش��اهدناه عىل أرض الواق��ع والتاحم غري العادي بني 

أبن��اء اإلمارات من العس��كريني واملدني��ني، يؤكد ويعزز 

رضورة امليض قدماً يف إقامة مثل هذه املهرجانات.

األجنحة املشاركة يف املهرجان
  ضم��ن الفعالي��ات املصاحب��ة للمهرجان ش��ارك مركز 

املتحف والتاريخ العسكري التابع للقوات املسلحة بجناح 

خاص يف املهرجان قدم من خاله رسداً تاريخياً عن نش��أة 

قواتنا املس��لحة وتطورها من سنة 1951 إىل  1976 وأبرز 

ق��ادة القوات املس��لحة الذين تعاقبوا خ��ال تلك الفرتة 

باإلضاف��ة إىل عرض الس��يارات واآلليات واألس��لحة التي 

كانت مستخدمة قدمياً.

كام ش��اركت القيادة العامة لرشطة أبوظبي متمثلة يف 

اإلدارة العامة للحراسات واملهام الخاصة » ق / 7 « بجناح 

قدم��ت خاله للجمهور نبذة عن إنش��اء اإلدارة ومهامها 

واختصاصاتها يف الحفاظ عىل األمن.

وعرض جناح رشكة »توازن« القابضة منتجاتها املتنوعة 

من البنادق واملسدس��ات والذخائر وس��يارات النمر، كام 

أتاحت لزوار الجناح التع��رف عىل رشكة »تادس« إحدى 

رشكات توازن لألنظمة الدفاعية املتقدمة.

منافسات من أجل الصدارة 
ضمن األنش��طة التي نظمه��ا مهرجان الرماية، أس��فرت 

النتائ��ج ع��ن ف��وز العديد من الف��رق املش��اركة ضمن 

املنافسات املقامة، حيث حصل فريق نادي الذيد باملركز 

األول يف مس��ابقة الرماية عىل الصح��ون، فيام حل فريق 

نادي الفرس��ان يف املركز الثاين، واحتل املركز الثالث نادي 

العني. ويف املس��ابقة املخصصة للوحدات املس��اندة؛ توج 

فريق املجموع��ة األوىل باللقب، وح��ل فريق املجموعة 

الس��ابعة ثانياً، وذه��ب املركز الثال��ث لفريق املجموعة 

الخامسة.

ويف منافس��ات األفراد، توج أحمد محمد سامل املنهايل 

بكأس املركز األول يف مس��ابقة رماية البندقية األرس��نال، 

وحصل املنهايل عىل سيارة ، بينام ذهب املركز الثاين ليارس 

حمود حمد الدرعي الذي حصل عىل سيارة أيضاً، وكانت 

أسفرت النتائج عن 
فوز العديد من الفرق 

املشاركة ضمن 
املنافسات املقامة

 عامر النعيمي أثناء تفقده املهرجان رئيس األركان خالل زيارته للمهرجان

 أحمد بن حرش خالل استعداده للمشاركة

 األطفال...حضور ومشاركة ضمن املهرجان

15 |  مايو 2013 |  العدد 496  |



السيارة الثالثة من نصيب عيل خليفة الكتبي الذي حل يف 

املركز الثالث، وحصل الفائزون يف املراكز من الرابع وحتى 

العرشين عىل جوائز عينية قيمة. 

ويف مس��ابقة رماية املس��دس، حصل الفائزون الثاثة 

األوائ��ل عىل س��يارات، فجاء عارف محمد الش��امي يف 

املركز األول ب� 45 درجة، ونال راش��د س��لطان املرر املركز 

الثاين بالرصيد نفس��ه، وحصل حمد سامل عيل الكتبي عىل 

44 درجة محتاً بها املركز الثالث، فيام حصل املتسابقون 

أصحاب املراكز م��ن الرابع وحت��ى العرشين عىل جوائز 

عينية.

ويف مس��ابقة رماي��ة الس��كتون ل��ألوالد، ت��وج حمد 

محمد س��عيد القايدي بكأس املرك��ز األول بعد أن تصدر 

الرتتيب العام ب� 86 درجة، وحصل سلطان محمد سلطان 

الخاطري عىل املركز الثاين ب� 84 نقطة، يف حني حل محمد 

نارص عيل الشامي ثالثاً بالرصيد نفسه، وعن فئة البنات 

تّوج��ت دانة مبارك حمد الجنيبي باملركز األول، وتس��لم 

جائزتها بالنيابة عنها ش��قيقها حمد، وحلت قرفة خلفان 

س��عيد القايدي يف املركز الثاين، وحصلت ريم راش��د عيل 

القايدي عىل جائزة املركز الثالث.

 حفل الختام 
ختام��اً ألنش��طة املهرج��ان يف يوم��ه األخري، تّوج س��مو 

الش��يخ حامد ب��ن زايد آل نهيان رئيس ديوان س��مو ويل 

عهد أبوظبي أبطال مهرجان الوحدات املس��اندة للرماية، 

حيث حرض التتويج البطل األوملبي سمو الشيخ أحمد بن 

حرش آل مكتوم الذي استعرض فقرة الرماية عىل األطباق 

الطائ��رة، وهي الفقرة التي نالت إعجاب الجميع، ومعايل 

اللواء الركن عبدالله مهري الكتبي قائد الوحدات املساندة 

رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان، حيث أشاد سمو الشيخ 

حامد بن زايد آل نهيان بحرص قيادتنا الرشيدة عىل دعم 

قواتنا املس��لحة، مثمنا جهود قيادة الوحدات املساندة يف 

إقامة هذا املهرجان والتواصل مع كافة أفراد املجتمع•

مؤمتر صحفي

عقــدت اللجنــة املنظمــة للمهرجــان مؤمترين 
صحفيني خالل فرتة املهرجان بحضور العقيد الركن 
محمد بن دخان املنســق العام للمهرجان، والرائد 
الدكتور عــارف العاجــل رئيس املركــز اإلعالمي 

للمهرجان وعدد من اإلعالميني.
أوضح خاللهام بن دخان أن املهرجان جاء لتعزيز 
التواصل مع املجتمع، انطالقــاً من حرص القيادة 
الرشــيدة للحفاظ عىل الهويــة الوطنية لتحقيق 
مهــارة الرماية وتعلم الدقة واالتزان يف الســلوك 
النفيس والجســدي وقال:» أن مهرجان الوحدات 
املســاندة للرمايــة الخاصة باملدنيــني يهدف إىل 
خلــق تجانس وتواصــل بني الوحدات املســاندة 
واألرسة االماراتية، و تعزيز قيم الرياضات الرتاثية 
واملســاهمة يف إحياء تراث اآلباء واألجداد، مشرياً 
بأن املهرجــان تأصيٌل للــرتاث، وتعميــٌق لعالقة 

الدولة بالتاريخ العريق، ومقوماته املجيدة« . 
مــن جانبه وجــه العقيد الركن محمــد بن دخان 
املنســق العام للمهرجان الشكر لقيادتنا الرشيدة 
عىل دعمهــا لهذا املهرجان، وألولياء العهود وكبار 
قــادة القــوات املســلحة الذيــن زاروا املهرجان 
وإطلعوا عىل فعالياته وأنشــطته مام أعطاه زخامً 

ودعامً كبريين.
كام وجه الشــكر لكل الجهات واملؤسســات التي 
شــاركت يف املهرجــان الفتاً إىل أن الــدورة الثانية 
منه ستقام يف العام املقبل يف نفس املكان عىل أن 

يحدد موعده الحقاً.
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة "يبهون" صنع يف اإلمارات..!

فرحــت بخرب نجاح تجربة طريان "يبهون اتحاد 40"، أول طائرة إماراتية بدون طيار يف مارس املايض. 

الطائرة إماراتية من حيث التصميم والصناعة بحســب املعلومات املنشــورة، وجاءت تخليداً لذكرى 

االتحــاد. وعندما يُذكر الرقــم )40( فهو عمر النضج، وبالتايل فإن نجاح "يبهون" بال شــك هو نجاح 

تجربة تنموية؛ وهذا يكفي ألن نشعر بالفخر والفرحة بهذه التجربة، فام بالك أن هذه التجربة تحمل 

الكثري من املعاين الجميلة، كونها تشــري إىل أن اإلمــارات بدأت خطوة الصناعات. هذه داللة حقيقية 

عىل ولوج اإلمارات مرحلة الدول املتقدمة صناعياً، ومؤرش عىل تحقيق االكتفاء الذايت يف بعض األنواع 

ر لبعض الدول الشــقيقة  من األســلحة الخفيفة، والســيام أن لها تجربة يف بعضهــا، وهي اآلن تصدِّ

والصديقة، ما يعني أن قراراتنا يف حاجتنا للحفاظ عىل أمننا ستوجهنا إىل ما نريده من األسلحة.

عندمــا أقول إننــي فرحت بنجاح التجربة، فهذا ليس من باب الــكالم املنمق أو الحديث الجميل 

أو "الدبلومــايس" كام يحب الكثــريون ترديده؛ ألّن عندي من الدالئل والرباهني ما يؤكد أن ســعادة 

أي إمارايت- وخاصة يف القوات املســلحة واملنتســبني إليها- حقيقية، وال بد أن تكون كذلك، فالتجربة 

مرتبطة بخطة عمل طويلة رمبا بدأت يف النصف الثاين من الثامنينيات إذا أســعفتني الذاكرة، عندما 

ترأس الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان هيئة األركان يف القوات املســلحة آنذاك، 

وبالتايل بدأت مرحلة جديدة يف هذه املؤسسة العريقة )املؤسسة العسكرية( تتجاوز العمل األسايس 

"التقليدي" مع االحتفاظ به طبعاً لها، وهو الدفاع عن الوطن وحاميته، إىل أن تكون إحدى املؤسسات 

الداعمة للعمل التنموي يف الدولة، ورمبا تكون هذه قفزة ال تســتوعبها العديد من الدول، من ناحية 

االستفادة من هذه املؤسسة يف تحقيق التنمية املجتمعية.

باســتطاعة أي متابع لنشــاط القوات املســلحة اإلماراتية أن يتحقق من اإلنجازات الحقيقية عىل 

املستوى التنموي يف اإلمارات، فهي أحد املواقع املهمة لبناء الكفاءات اإلماراتية يف املجاالت التنموية 

بشــكل حقيقي، وميكن بسهولة أن تجد فنيني وإداريني يعملون يف املؤسسات املدنية بعدما تجاوزوا 

مرحلة اإلعداد األويل واألسايس يف القوات املسلحة، سواء يف مرحلة التعليم األسايس أو بعد استكامل 

الدراســات العليا، وبإمكانك أن تجد العديد من الصناعــات واملرشوعات الكبرية يف مجاالت تنموية 

شــتى، ولكنهــا خرجت من هذه املؤسســة العريقة، وأقصد هنا ما يُعرف بــرشكات "املبادلة". وهذا 

املرشوع ينطوي عىل الكثري من التفاصيل واملعلومات الدقيقة، وليس مجالها اآلن.

إن ابتكار طائرة "يبهون اتحاد 40" وتصميمها بالطريقة التي جعلت بعض الدول العريقة يف مجال 

صناعــة األســلحة مثل الواليات املتحــدة وغريها من الدول األوروبية تفكر يف االســتعانة بها، أمر ال 

ميكن اعتباره عادياً، بل ال بد أن يُشــعرنا بالفرحة، فهي مرحلة "إرهاصات" جديدة يف مجال التنمية 

الحقيقية لدولة اختارت لنفســها خطــاً مختلفاً جعلها منوذجاً رشق أوســطياً يحتذى بها. وقد قرأت 

العديد من تعليقات الغربيني حول مرحلة التصنيع اإلمارايت لألســلحة، وهم بقدر ما يُبدون إعجابهم 

فهم من ظهور منافس يقدم صناعة معتمدة ويخرتق أحد حصونهم. بها ال يخفون تخوُّ

الصناعة هي القاعدة السيادية يف الدول، وهي املعيار الحقيقي للدول املتقدمة، واإلمارات عملت 

من أجل أن تجد نفســها بني الدول املتقدمة فعليــاً، وهي تجني اليوم بعض مثار املنهج الذي عملت 

عليه قبل أربعني عاماً. وهذه الطائرة قد تكون البداية، ولكنها تشــري إىل أننا نســري نحو اســتثامرات 

حقيقية تشرتك فيها العديد من املؤسسات الوطنية التي بدأتها املؤسسة العسكرية العريقة•
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احلـروب املستقبليـــة يف القــرن احلـــــــــــــــــــادي والعشرين
جلسات قدمها مركز اإلمارات يف مؤمتره السنوي الثامن عشر

تحت رعاية الفريق أول 

سمو الشيـــخ محمــد بــن 

زايـــد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة رئيس مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية، عقدت خالل 

الفرتة من 9 وحتى 10 من شهر 

ابريل املايض فعاليات املؤمتر 

السنوي الثامن عرش ملركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية تحت عنوان 

"الحروب املستقبلية يف القرن 

الحادي والعرشين". 

تغطية: حممد املشرف 
خليفة 
جميلة   الكعبي
تصوير:حاسب اجلنيبي

ركز املؤمتر خالل يومي انعقاده عىل أهم التهديدات 

املع��ارصة والطبيعة املتغرية للح��رب، والتكنولوجيا 

العس��كرية املس��تقبلية ك��ا تط��رق إىل التأثريات 

السياسية واملدنية يف مستقبل الحروب.

ب��دأت فعالي��ات الي��وم األول بكلم��ة ترحيبية 

للدكت��ور جال س��ند الس��ويدي مدير ع��ام مركز 

اإلمارات للدراس��ات والبحوث اإلس��راتيجية، وأكد 

الدكت��ور ج��ال يف كلمته التي ألقاه��ا بالنيابة عنه 

األستاذ أحمد األس��تاذ مدير إدارة املؤمترات، رضورة 

مواصلة تطوي��ر القدرات العس��كرية الذاتية لدول 

مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية للتكيف مع 

الواقع العاملي الراهن، وخصوصاً عىل صعيد امتالك 

ق��درات دفاعية متقدمة يف مج��ال األمن اإللكروين 

واملعلومايت واالستثار يف مجال التكنولوجيا الحديثة 

الت��ي متكن من التع��رف عىل مص��ادر أي هجات 

إلكروني��ة، وبناء مظل��ة دفاعي��ة إلكرونية لحاية 

البنى التحتية الحساس��ة، وأش��ار إىل رضورة تعزيز 

معارض ومؤتمرات
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احلـروب املستقبليـــة يف القــرن احلـــــــــــــــــــادي والعشرين

شواهد الواقع 
تؤكد أن تكنولوجيا 

املعلومات هي عصب 
حروب املستقبل 

وحمور ارتكازها

مواجهة التهديدات 
املستقبلية 

تتطلب استخدام 
نظم القيادة 

والسيطرة الفعالة 
مع االستفادة من 

التكنولوجيا احلديثة
الوعي ب��� "س��يادة االنرنت" بعد أن ص��ارت هذه 

السيادة جزءاً محورياً من ركائز سيادة الدولة.

وقال الس��ويدي يف كلمت��ه: "إن ش��واهد الواقع 

وتطوراته تؤكد مبا ال يدع مجاالً للشك أن تكنولوجيا 

املعلوم��ات هي عصب ح��روب املس��تقبل ومحور 

ارتكازها".

وأعقب الكلمة الرحيبية الكلمة الرئيس��ية ملعايل 

ميش��يل إليوم��اري وزيرة الدفاع ووزي��رة الخارجية 

الفرنس��ية "س��ابقاً"، ثم بدأت بعدها أوىل جلسات 

املؤمتر التي ترأس��ها اللواء الرك��ن)م( خالد عبدالله 

بوالعين��ن قائ��د الق��وات الجوية والدف��اع الجوي 

سابقاُ، رئيس مؤسسة الرشق األدىن والخليج للتحليل 

العس��كريINEGMA تح��ت عن��وان "التهديدات 

املع��ارصة والطبيعي��ة املتغ��رية للح��رب" تح��دث 

خالله��ا ثالثة م��ن املحارضين حيث تن��اول الدكتور 

أوس��ن لونج من جامعة كولومبيا األمريكية الحرب 

الالمتاثلة واإلرهاب الدويل، وتحدث املحارض جون 
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باس��يت "املعهد الربيطاين لدراس��ات الدفاع واألمن: 

"عن حرب الفضاء االلكروين..الهجوم والدفاع، بينا 

تحدث د. كريس��توفركينزي "املحارض بكلية القيادة 

واألركان املش��ركة باململك��ة املتح��دة" عن صعود 

املتعاقدي��ن يف ح��روب القرن الح��ادي والعرشين، 

ومن ثم بدأت مناقشة مفتوحة حفلت بالعديد من 

األسئلة حول ما طرحه املحارضون من موضوعات.

وبعد اس��راحة الغداء، بدأت فعاليات الجلس��ة 

الثانية التي حملت عنوان"االبتكار يف صناعة الدفاع: 

التكنولوجيا العس��كرية املس��تقبلية" تحدث خاللها 

الدكتور بير سينجر "مدير مركز األمن واالستخبارات 

بالوالي��ات املتح��دة األمريكية عن الح��رب  املقبلة: 

االتجاهات الرئيس��ة املؤثرة يف حروب املستقبل، كا 

تحدث السيد رياض قهوجي مؤسس مؤسسة الرشق 

األدىن والخليج للتحليل العس��كري INEGMA من 

دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، ح��ول "تطورات 

ومتطلب��ات القيادة والس��يطرة يف الجيوش العربية 

الحديث��ة"، بينا تن��اول الدكتور ويس��ي كيه وارك 

الربوفيس��ور يف كلية مونك للشؤون الدولية - كندا" 

موضوع "اإلستخبارات واملعلومات يف القرن الحادي 

والعرشين"، وبعدها انتهت فعاليات الجلس��ة بفتح 

املجال ألسئلة الحضور.

يف الي��وم الث��اين لفعاليات املؤمتر بدأت الجلس��ة 

كذلك برئاس��ة الل��واء الركن )م( خالد ب��ن عبدالله 

البوعين��ن قائد الق��وات الجوية والدف��اع الجوي - 

س��ابقاً  تحت عنوان "التأثريات السياسية واملدنية يف 

مستقبل الحروب"، بدأت افتتاحية الجلسة مبحارضة 

للدكتور آالن ريان املدير التنفيذي للمركز األس��رايل 

للعالقات املدنية - العسكرية" وتحدث بعدها السيد 

ريتشارد جوان من جامعة نيويورك عن "الوقاية من 

الحرب وحفظ الس��الم"، كا تح��دث الدكتورهرنيك 

هيدنكامب م��ن املعهد املليك الربيطاين لدراس��ات 

الدف��اع واألمن عن دور"القطاع الخاص يف الش��ؤون 

الدفاعية: التحدي��ات والفرص للحكومات والرشكات 

الخاص��ة"، وبعد اس��راحة الغداء ب��دأت فعاليات 

الجلسة الرابعة التي ترأسها الدكتور البدر الشاطري 

الباح��ث يف القيادة العامة للقوات املس��لحة، حيث 

حملت الجلس��ة عنوان "مس��تقبل الح��رب: الرصاع 

واالس��تقرار يف ال��رشق األوس��ط"، تح��دث فيها كالً 

من الدكتور انتوين كوردس��ان من مركز الدراس��ات 

اإلس��راتيجية والدولية األمريكي��ة" واللواء )م( خالد 

عبدالله البوعين��ن والعميد )م( الي��اس حنا الخبري 

يف اإلس��راتيجية العس��كرية يف لبنان واملحارض أول 

يف الجامع��ة األمريكية يف ب��ريوت وجامعة نوتردام 

الجمهوري��ة اللبنانية"، وأعقب املح��ارضة الختامية 

لفعاليات املؤمتر مناقشة مفتوحة، وما لفت النظر 

التحدي الذي يظل 
قائمًا هو ايجاد 

أنظمة قيادة 
وسيطرة فعالة يف 

اجليوش العربية

من املهم لدول 
اخلليج أن تعيد 

تشكيل كل عنصر 
من عناصر هيكلها 

األمني

املتحدثون املشاركون يف فعاليات املؤمتر

معارض ومؤتمرات
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يف املؤمت��ر عن��د الرد عىل األس��ئلة خالل املناقش��ة 

املفتوحة ح��ول موضوع املح��ارضة أعاله تحت هو 

إجابة الدكتور انتوين كوردس��ان أس��تاذ كريس أرليه 

بورك يف الشؤون اإلس��راتيجية األمريكية حيث قال: 

"إن التهديد اإليراين لإلستقرار يف الخليج العريب يأخذ 

أشكاالً عّدة، وهي هواجس األمن الداخي والحروب 

غري املتاثلة والح��روب التقليدية التي تنطوي عىل 

وسائل غري متاثلة واستخدام أسلحة الدمار الشامل 

والح��رب اإللكرونية، وق��ال أن الطموحات اإليرانية 

تش��كل خطراً متزايداً ع��ىل الخليج، وأش��ار يف رده 

عىل س��ؤال حول اإلنفاق عىل التسليح: "إن اإلنفاق 

العس��كري لدول مجلس التع��اون يفوق مثيله لدى 

إي��ران بأربعة أضع��اف، وقال بأن التح��دي الرئيس 

يكم��ن يف اتخاذ الق��رارات الصحيح��ة الختيار أكرث 

الوس��ائل فعالية لردع إيران، واألهم هوالقدرة عىل 

العمل املشرك واملتبادل".

ويف ختام الجلس��ة األخرية لفعاليات املؤمتراستمع 

املحارضون والحضور إىل كلمة ختامية باسم الدكتور 

جال س��ند الس��ويدي أكد فيها "أن من املهم لدول 

الخلي��ج العربي��ة أن تعي��د تش��كيل كل عنرص من 

عن��ارص هيكلها األمن��ي لتبتعد عن الركيز الس��ابق 

عىل الحروب التقليدية، وتركز عىل تحديات تفاعلية 

أربع��ة تضم: األم��ن الداخي، ومكافح��ة اإلرهاب، 

والحروب الالمتاثلة، والحروب التقليدية بإستخدام 

وس��ائل ال متاثلة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل 

وحرب الفضاء اإللكروين، وقال أن الرشاكة الراس��خة 

بن اإلتح��اد األورويب ومجلس التعاون لدول الخليج 

العربي��ة ميكن أن تؤدي دوراً مه��اً يف األمن الدويل 

يف الق��رن الح��ادي والعرشين، وأض��اف أن مواجهة 

التهديدات املستقبلية تتطلب استخدام نظم القيادة 

والس��يطرة الفعالة جنباً إىل جنب مع تحقيق أفضل 

اس��تفادة ممكنة من التكنولوجيا الجديدة، وقال أن 

التحدي الذي س��يظل قامئاً هو إيج��اد أنظمة قيادة 

وسيطرة فعالة يف الجيوش العربية، وأن االستخبارات 

املضادة س��تصبح املارسة االس��تخباراتية األساسية 

يف املس��تقبل، إىل جانب اس��تخدام الطائرات بدون 

طيار، وأجه��زة الكمبيوتر املتط��ورة، وأوىص ضباط 

االس��تخبارات برضورة اإلمل��ام باالقتصاد، وأن يكونوا 

عل��اء جيدين يف مج��ال التغيري املناخ��ي، وأضاف 

أن حاية تقني��ات املعلومات م��ن التعرض لهجوم 

إلكروين يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابري لضان 

أن تكون أنشطة التشغيل آمنة.

وقدم الدكتور جال السويدي يف كلمته الختامية 

الش��كر والعرفان إىل راعي املؤمتر الفريق أول سمو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائد األع��ىل للقوات املس��لحة رئيس مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسراتيجية الذي أوىل 

ه��ذا املؤمتر رعايته الكرمية ما كان لها كبري األثر يف 

نجاحه•

معايل ميشيل إليوماري وزيرة الدفاع ووزيرة اخلارجية الفرنسية»سابقًا« 

متيّ��ز القرن العرشون بتحّول غري مس��بوق يف حجم الرصاع واألخطار 

الت��ي ينطوي عليه��ا، ومدى اس��تخدام التكنولوجيا، حيث ش��هدت 

الحرب الالمتاثلة تطوراً مل يسبق له مثيل، وطالت األعال اإلرهابية 

العدي��د من البلدان، وأثبتت املنظ��ات اإلرهابية وجودها يف جميع 

أنح��اء العامل، ف��ا برحت الرصاعات التقليدية م��ن أجل الوصول إىل 

املوارد الطبيعية والغذاء واملاء الصالح للرشب عىل حالها، حتى ظهرت 

رصاع��ات جديدة يف بداية الق��رن الحادي والعرشين تتعلق 

باألزمات السياسية أو التوترات الدينية.

د. لونج متحدثاً أثناء املؤمترخالد بوالعينني أثناء إلقاء محارضته
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الدكتور أوسنت لوجن أستاذ 
مساعد يف كلية الشوؤن الدولية 

والعامة،جامعة كولومبيا األمريكية
» احلرب الالمتماثلة واإلرهاب الدويل« 

إن اس��تخدام مصطلح "الح��رب الالمتاثلة" ميكن 

أن يك��ون مضلالً، فهي ليس��ت ظاه��رة جديدة، 

فقد لوحظ انتش��ار تكتي��كات إرهابية وتكتيكات 

مكافح��ة اإلره��اب، يف موجة واضح��ة بدأت منذ 

نهاي��ة الحرب الب��اردة، فعىل س��بيل املثال، هناك 

العب��وات الناس��فة البدائي��ة الصن��ع IED والتي 

يُطلق عليها أحياناً اس��م "املفخخ��ات" التي تُعترب 

سالحاً تم تطويره من قبل حركات التمرد العراقية 

يف أعق��اب الغزو األمرييك ع��ام 2003، كا قامت 

إي��ران بتطوي��ر ق��درات المتاثلة كب��رية، فأحد 

األس��لحة اإليرانية األكرث فاعلية يف منطقة الخليج 

العريب، هو الصواريخ املضادة للس��فن، واملتمركزة 

عىل الرب،فالذين يس��عون ملكافح��ة اإلرهاب ردوا 

عىل انتش��ار العملي��ات اإلرهابي��ة بتطوير طرق 

أك��رث تقدماً ملكافحتها، وكان ذلك بصورة رئيس��ية 

من خالل ابت��كارات جديدة يف حق��ل تكنولوجيا 

املعلومات،فأصبح��ت الطائ��رات م��ن دون طيار 

إح��دى أه��م الوس��ائل ملكافحة 

تنامي الحرب الالمتاثلة.

جون باسيت، املعهد امللكي 
لدراسات الدفاع واألمن،اململكة 

املتحدة، »حرب الفضاء االلكرتوين..
الهجوم والدفاع«

تتنوع الوس��ائل املستخدمة يف الحرب اإللكرونية، 

ب��دءاً م��ن العملي��ات املتط��ورة مث��ل برنام��ج 

"ستكس��نت" ال��ذي يق��ال إن الوالي��ات املتحدة 

وإرسائي��ل اس��تخدمتاه به��دف تعطي��ل الربنامج 

النووي اإليراين، إىل األنواع الش��ائعة من أس��اليب 

االخراق الت��ي يتبناها املس��تخدمون األفراد عىل 

شبكة اإلنرنت، فضان األمن اإللكروين يحتاج إىل 

وجود منهج ش��امل قائم ع��ىل التعاون بن جميع 

الجهات املعنية العامة والخاصة.

د. كريستوفركينزي،حماضر بكلية القيادة واألركان املشرتكة باململكة 
املتحدة، »صعود املتعاقدين يف حروب القرن احلادي والعشرين«

يت��م اس��تخدام املتعاقدين يف كل أنحاء الع��امل، ويف جميع املجاالت، 

وتق��وم املؤسس��ات العس��كرية دامئ��اً بالتعاق��د، فتاريخياً، ش��ارك 

املتعاق��دون يف جميع الحروب، وخالل تس��عينيات القرن املايض بدأ 

املتعاقدون املسلحون يظهرون يف األدبيات العسكرية، فالبيئة الدولية 

تح��دد أمناط املتعاقدين عوضاً عن الجوانب اللوجس��تية والتي  هي 

تقود التوجهات،كا تؤثر التكنولوجيا أيضاً يف دور املتعاقدين، وكذلك  

يتم االس��تعانة باملفكرين االس��راتيجين كمتعاقدين، 

موا أفكاراً وس��بالً جديدة  وميك��ن للمتعاقدين أن يقدِّ

لرفع كفاءة الحروب وتنظيمها.

الدكتور بيرت سينجر، مدير مركز األمن واالستخبارات بالواليات املتحدة األمريكية » 
»احلرب  املقبلة: االجتاهات الرئيسة املؤثرة يف حروب املستقبل«

هناك دراس��ات تبنِّ أننا رمبا نشهد مستويات أقل من الرصاع، أو أن 

الرصاع سيتحول من رصاع بن الدول إىل رصاع عىل املستوى الداخي، 

وأن لل��دول املختلف��ة وجه��ات نظر متباين��ة حول تأث��ري التقنيات 

املس��تقبلية عىل الح��رب، ففي حن تؤكد الوالي��ات املتحدة التهديد 

الذي تش��كله الدول املارقة التي متتلك أسلحة الدمار الشامل، يتوقع 

الجيش الصيني نشوب حروب واسعة النطاق بن الدول يف املستقبل، 

إىل جان��ب أن تأثري اإلنرنت عىل طريقة حياتنا تكاد 

تكون من املستحيل قياسها كمياً.

اللواء الركن)م( خالد عبداهلل بوالعينني قائد القوات اجلوية والدفاع 
اجلوي سابقًا، رئيس مؤسسة الشرق األدنى واخلليج للتحليل العسكري

INEGMA ، »مستقبل احلرب: الصراع واالستقرار يف الشرق األوسط«
توجد أربع س��ياقات رئيسية ميكن تناول موضوع األمن يف الرشق 

األوس��ط من خاللها، هي: هواجس ال��دول العظمى من فقدان 

النفوذ يف املنطقة، وتداعيات حرب العراق عام 2003، وس��يطرة 

اإلس��الم الس��يايس عىل الس��لطة بعد "الربيع الع��ريب"، والرصاع 

العريب- اإلرسائيي.

العميد الركن )م( الياس حنا خبري يف اإلسرتاتيجية العسكرية ، وحماضر 
أول يف اجلامعة األمريكية يف بريوت وجامعة نوتردام اجلمهورية اللبنانية

إن أهمية اس��تخدام التكنولوجيا املتطورة يف الحرب، هو ما 

يثري قضية "البس��اطة" و"التعقيد" يف الحرب، والسؤال الذي 

يُطرح هو: هل فشلت الواليات املتحدة يف مواجهة موضوع 

البساطة والتعقيد؟ اإلجابة: نعم، لقد فشلت يف العراق، ومل 

تحقق أهدافها السياس��ية، وفقدت أربع��ة آالف قتيل، إىل 

جانب الخسارة االقتصادية الهائلة.

معارض ومؤتمرات
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السيد رياض قهوجي مؤسس 
مؤسسة الشرق األدنى واخلليج 

للتحليل العسكري INEGMA ، دولة 
اإلمارات العربية املتحدة،  »تطورات 

ومتطلبات القيادة والسيطرة يف 
اجليوش العربية احلديثة«

تقدم��ت ط��رق التواص��ل برسع��ة كب��رية يف 

القرن العرشي��ن بفضل التق��دم الذي أحرزه 

اإللكروني��ة  التقني��ات  حق��ل  يف  اإلنس��ان 

وتقنية املعلومات، ولذلك ف��إن مهام القيادة 

والس��يطرة تطورت وأصبحت تش��مل ثالثية 

االتص��االت والقيادة والس��يطرة C3، وهناك 

تح��ول متواصل نحو الق��وى التي تعتمد عىل 

الش��بكات اإللكروني��ة، وه��ذه التطورات يف 

العقيدة العسكرية والهياكل التنظيمية تحظى 

مبساندة تكنولوجيا املعلومات املعززة، ونتيجة 

له��ذه التط��ورات، أصب��ح لدين��ا اآلن رباعية 

االتصاالت والكمبيوترات والقيادة والس��يطرة 

. C4I ًمع االستخبارات تعرف اختصارا

الدكتور ويسلي كيه وارك بروفيسور يف كلية مونك للشؤون الدولية -  جامعة 
تورنتو- كندا ، »اإلستخبارات واملعلومات يف القرن احلادي والعشرين«

من��ذ الح��رب العاملية األوىل،وهناك أس��ئلة تُطرح بش��أن مس��تقبل 

االس��تخبارات، ومنذ ذلك الحن، نالحظ أن االستخبارات ال غنى عنها 

بالنسبة إىل الدول، وخصوصاً يف الحروب التي تتطور آلياتها ووسائلها، 

ولذا فإن السؤال ال يرتبط بكون االستخبارات سوف تدوم أم ال، وإمنا 

مبدى التشابه بن املس��تقبل واملايض. ولذا فإن التوقعات املستقبلية 

لالستخبارات يجب أن تستند إىل الخربة التاريخية.

السيد ريتشارد جوان، جامعة نيويورك ، »الوقاية من احلرب وحفظ السالم«

 إن األمم املتحدة لعبت دوراً إيجابياً يف إدارة عمليات حفظ الس��الم 

يف جمي��ع أنحاء الع��امل، وبأن القيام بعمليات حفظ الس��الم يتطلب 

إدارة فّعالة للسياس��ات العس��كرية املتطورة والتنمية عرب مجموعة 

من الجهات الفاعلة املتعددة الجنسيات، فقد أسهمت إدارة األزمات 

املتعددة األطراف بش��كل كبري يف التخفيف من حدة 

الرصاعات، وحلها يف كثري من الدول حول العامل.

الدكتورهرنيك هيدنكامب، املعهد امللكي لدراسات الدفاع واألمن، 
اململكة املتحدة، »دورالقطاع اخلاص يف الشؤون الدفاعية: التحديات 

والفرص للحكومات والشركات اخلاصة«
 معظ��م الحكوم��ات قررت أال تصنع األس��لحة بأنفس��ها، وأن تعهد إىل 

القط��اع الخاص بهذه املهمة، األمر الذي س��يجعل م��ن القطاع الخاص 

طرفاً رئيس��ياً يف كيفية معالجة القضايا مثل الحرب والسلطة السياسية، 

وتضطلع الصناع��ات بدور مهم يف تخطيط العمليات ألنها الطرف الذي 

يصنع م��ا هو مطل��وب، فاملعدات واإلم��دادات واالتص��االت والبحث 

والتطوير يف املواد واملعدات الجديدة، جميعها رضورية من أجل تحديد 

األسلوب الذي تتصدى به الحكومات للتهديدات التي تواجهها.

الدكتور آالن ريان املدير التنفيذي 
للمركز األسرتايل للعالقات املدنية - 

العسكرية»االجتاهات املستقبلية 
للعالقات املدنية-العسكرية«

إن الخصائص الفريدة لنظام الحكم األسرايل تجعل 

منها مثاالً جيداً ع��ىل التحديات التي تواجه إقامة 

تعاون جيد فيا بن املؤسس��ات املدنية والهيئات 

الحكومي��ة، وحتى وقت قري��ب، كانت العالقات 

املدنية-العس��كرية تنحرص يف املس��توى العمليايت 

وكان��ت تركز ع��ىل التكام��ل الهي��كي التنظيمي 

والتواصل فيا بن املؤسسات.

الدكتور انتوين كوردسمان من مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية 
األمريكية، »مستقبل احلرب: الصراع واالستقرار يف الشرق األوسط«

أن التهديد اإليراين لالس��تقرار يف الخليج العريب يأخذ أش��كاالً عّدة، 

كهواج��س األمن الداخي، والحروب غري املتاثلة ما بن املس��توين 

املنخفض واملتوس��ط، والحروب التقليدية التي تنطوي عىل وس��ائل 

غري متاثلة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل، والحرب اإللكرونية، 

فاإلنفاق العس��كري لدول مجلس التعاون يف��وق مثيله لدى إيران 

بأربعة أضعاف، وهذه القدرات ال تش��مل قدرات الواليات املتحدة 

واململكة املتحدة وفرنسا.
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 LAAD عق��د معرض أمري��كا الالتينية الدفاع��ي واألمني

2013 يف دورته التاسعة يف مدينة ريو دي جانريو بالربازيل 

يف الفرتة من 9 إىل 12 أبريل 2013، مبشاركة وفود متثل 65 

دول��ة تضم وزراء الدفاع، وكربى رشكات األمن والدفاع من 

جميع أنحاء العامل. وقد قام وزير الدفاع الربازييل، سيلسو 

أموريوم بافتتاح املعرض، وعقد سلسلة من االجتامعات مع 

نظرائه يف األرجنتني وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وس��لوفاكيا، 

عالوة عىل وزير الدفاع الربيطاين، آندرو موريسون، ووزير 

الدفاع اإلسباين، بيدرو أرجيليس.

الزوار
زار مع��رض LAAD 2013 يف دورت��ه التاس��عة ح��وايل 

30 أل��ف زائر، ومتك��ن أكرث من 300 وفد رس��مي حرضوا 

املع��رض من االطالع عىل أح��دث املنتجات واألنظمة التي 

 Boeing, عرضتها أجنحة متثل 700 رشكة من 48 دولة مثل

 Saab, Northrop Grumman, General Dynamics,

 Lockheed Martin, Embraer, Rosoboronexport

طبقاً لترصيحات القامئني عىل تنظيم املعرض.

وقد تج��اوز عدد منصات العرض خ��الل املعرض الذي 

اس��تمر عىل مدار أربعة أيام العدد الذي شارك يف معرض 

عام 2011 )663 منصة(، وقد ش��اركت عدة دول بأجنحتها 

الخاصة مثل كندا وتش��ييل واإلمارات وكولومبيا وسلوفاكيا 

والرنويج.

وق��د نجح املعرض ال��ذي غطى مس��احة 60 ألف مرت 

مربع، يف جمع رشكات برازيلية وعاملية متخصصة يف تزويد 

املعدات والخدمات والربامج التكنولوجية للقوات املسلحة 

واألجهزة الرشطية واألمنية يف مختلف أنحاء العامل.

وقد س��نحت الفرصة للمش��اركني يف املع��رض لإلطالع 

ع��ىل أح��دث أس��اليب التكنولوجيا يف مج��ال االتصاالت 

واملعلومات العس��كرية والجوي��ة والفضائي��ة والبحرية، 

وأنش��طة األمن العام مث��ل املركبات املدرع��ة والطائرات 

اآللي��ة )غري املأهول��ة( وأجهزة املالحة والط��ريان وأنظمة 

القيادة املتكاملة لحامية الطائرات.

جناح اإلمارات
ش��اركت اإلمارات، وألول م��رة يف املعرض بجناحها الخاص 

الذي ضم رشكات وطنية، حيث ش��اركت "توازن"، الرشكة 

االستثامرية اإلسرتاتيجية التي تركز عىل املساهمة يف تطوير 

قط��اع التصني��ع يف الدولة وعىل نقل املعرف��ة والكفاءات 

التكنولوجية مع الرتكيز عىل قطاع التصنيع الدفاعي، وألول 

مرة ضمن جناح اإلم��ارات يف املعرض الذي ضم عدداً من 

أبرز رشكات التصنيع العس��كري واالستثامرات الدفاعية يف 

اإلمارات.

وحول املش��اركة األوىل ل�"ت��وازن" يف فعاليات املعرض، 

قال س��يف محمد الهاجري الرئيس التنفي��ذي ل� "توازن" 

رئيس وف��د مجموعة رشكات "ت��وازن"، إن التواجد البارز 

للرشكات واملؤسس��ات اإلماراتية يف معرض LAAD يحمل 

رسالة واضحة عن توجهات دولة اإلمارات والتزامها بتعزيز 

عالق��ات التعاون االقتصادي والتجاري م��ع الربازيل والتي 

تعترب واحدة من أرسع دول العامل منواً. 

وأض��اف الهاج��ري أن الربازيل تعترب واح��دة من أهم 

الرشكاء التجاريني لدول��ة اإلمارات، ولديها إمكانيات كبرية 

معرض LAAD 2013 يسلــط الضــــــــــــــــــــوء على أحـدث التقنيـات العسكـريـة
مبشـــاركــة كبـــرى شركــــات األمـــن والدفـــاع مــن جميــع أنحـــاء العالـــــم

إعداد:  جي سرات

معارض ومؤتمرات
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معرض LAAD 2013 يسلــط الضــــــــــــــــــــوء على أحـدث التقنيـات العسكـريـة
لتصب��ح واحدة من أهم األس��واق للمنتجات املصنوعة يف 

الدول��ة، وأكد أن املعرض يعد مبثابة فرصة هامة ملجموعة 

رشكات "ت��وازن" للتعري��ف مبنتجاتها املتط��ورة والحديثة 

والخدم��ات التي تتوفر للمس��تثمرين ورج��ال األعامل يف 

دولة اإلمارات.

وتأيت مشاركة "توازن" التي تركز عىل تطوير القطاعات 

التصنيعي��ة يف دولة اإلمارات خاص��ة الصناعات الدفاعية، 

يف املع��رض من خالل الجناح الوطن��ي للدولة والذي يقام 

للم��رة األوىل ويضم ع��دداً م��ن رشكات التصنيع الدفاعي 

واالس��تثامر اإلماراتي��ة منه��ا: رشك��ة األنظم��ة املتكاملة 

املتقدم��ة Advanced Integrated Systems، ومجموعة 

 Emirates Advanced اإلم��ارات املتقدمة لالس��تثامرات

للمع��ارض  الوطن��ي  أبوظب��ي  ومرك��ز   ،Investments

.Sofia Trading وصوفيا للتجارة ،ADNEC

Embraer رشكة
قامت رشك��ة Embraer الربازيلية، إح��دى الرشكات التي 

ش��غلت مس��احة كبرية يف مع��رض LAAD 2013، بعرض 

KC- املخططات الخاصة بأنواع مختلفة من طائرات النقل

390 ذات الخدمة الش��اقة التي ميكن تحويلها إىل مركبات 

ملكافحة الحرائق وصهاريج للمياه ومركبات للمش��اركة يف 

عمليات البحث واإلنقاذ.

وقد أرىس س��الح الجو الربازييل عقداً بقيمة 215 مليون 

دوالر عىل رشك��ة Embraer لتحديث خمس من طائراته 

E-99 AEW&C, EMB 145 الخاصة مبهام اإلنذار املبكر، 

وين��ص العقد ع��ىل تحدي��ث أنظمة الح��رب اإللكرتونية 

واألس��لحة اإللكرتونية املضادة ورادار املراقبة الجوية، وقد 

ش��اركت رشكة Atech، إحدى الرشكات الدفاعية واألمنية 

التابع��ة لرشك��ة Embraer األم، يف تطوي��ر نظام C2، كام 

يشمل العقد س��ت محطات لتخطيط وتحليل املهام التي 

سيتم استخدامها يف تدريب األطقم الجوية ورفع مستواها، 

وقد جرى بناء الطائرة E-99 التي يس��تخدمها سالح الجو 

 ،ERJ 145 الربازي��يل عىل هيكل الطائرة النفاث��ة الناجحة

وجرى تسليم أكرث من 1100 طائرة وتنفيذ 19 مليون ساعة 

ط��ريان، وتتميز الطائرة بقدرتها ع��ىل رصد وتتبع وتحديد 

األه��داف يف مج��ال دورياته��ا الجوية، وب��ث املعلومات 

إىل الق��وات الحليفة، ك��ام تتميز أيضاً بقدرته��ا عىل أداء 

اإلدارة الجوية وتحديد موق��ع الطائرات املقاتلة والتحكم 

يف االعرتاض الجوي وب��ث املعلومات وتنفيذ مهام املراقبة 

واالس��تطالع، كام سيتم استخدام الطائرة يف عمليات تأمني 

الفعاليات واالحتفاالت الرياضية الكربى التي ستستضيفها 

الربازيل خالل السنوات القادمة.

Boeing رشكة
 F/A-18E/F عرض��ت رشكة بوينج جهاز مح��اكاة للطائرة

املحتمل��ني  العم��الء  أم��ام   Super Hornet Block II

والجمه��ور الع��ادي الراغبني يف معايش��ة تجرب��ة الطائرة 

القاذفة، ويش��مل جهاز املحاكاة مقص��ورة أمامية وأخرى 

خلفية، ويس��تعرض الق��درات الخاصة بالنم��وذج E ذي 

املقع��د الواح��د، والنم��وذج F ذي املقعدي��ن، وتم توفري 

الطائ��رة Super Hornet يف صفوف الخدمة لدى البحرية 

األمريكية وسالح الجو املليك األسرتايل، وتعترب اليوم إحدى 

 F-X2 الطائ��رات القليل��ة الق��ادرة عىل منافس��ة طائ��رة

الربازيلية.

وقد كش��فت رشك��ة بوينج النقاب ع��ن مرشوع جديد 

لدم��ج جه��از البح��ث اللي��زري Laser Seeker بالقنبلة 

GBU-39B ذات القط��ر الصغري ألغ��راض الدعم الجوي، 

وق��د أظهر النم��وذج املصغ��ر للقنبلة الت��ي تزن 113 

كيلوجرام��اً جه��از البحث الليزري عىل ش��كل مخروط 

أمامي قليل الرسعة، وتقوم الرشكة حالياً بتعديل القنبلة 

بحي��ث تس��مح برتكيب مخ��روط أمامي ع��ايل الرسعة 

لخدمة طائرات الدعم الجوي كام جاء عىل لس��ان مدير 

املرشوع، وتشمل قامئة االس��تخدامات املحتملة الطائرة 

 EMB-314 Super Tucano والطائرة Embraer A-29

وهي الطائرة الهجومية الخفيفة التي وقع اختيار سالح 

الج��وي عليها نيابة عن س��الح الجو األفغ��اين. وقد وقع 

اختيار رشكة Embraer عىل رشكة بوينج لدمج أس��لحة 

التوجيه الدقي��ق مع الطائ��رة Super Tucano للعمل 

داخل األسطول األفغاين.

Northrop Grumman رشكة
عرض��ت رشك��ة Northrop Grumman مجموع��ة من 

الق��درات الدفاعي��ة واألمنية العاملية مث��ل أنظمة املالحة 

البحري��ة واألنظمة األرضية اآللية )غري املأهولة(، وش��مل 

العرض جه��از ال��رادار APG-68 )V( 9 الخ��اص مبراقبة 

 F-16 النريان، وه��و أحدث جهاز أنتجته الرشك��ة للطائرة

يقوم بعملية املس��ح ميكانيكياً، وهو ال��رادار الذي تتميز 

ص��وره بالوضوح الش��ديد، عالوة عىل ق��درة الجهاز عىل 

رصد األس��لحة الجوية بعي��دة املدى، وق��د أنتجت رشكة 

عرضت رشكة AIS اإلماراتية حلول دفاعية متطورة

Embraer من رشكة KC390 طائرة النقل العسكري
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Northrop Grumman ع��دة آالف من أجه��زة الرادار 

الخاص��ة بالتحك��م يف الن��ريان التي تقوم بعملية املس��ح 

الج��وي ميكانيكي��اً، وذلك لخدمة س��الح الج��و األمرييك 

والعمالء الخارجيني عىل مدار 35 عاماً املاضية، وقد باعت 

 APG-68 )V( الرشكة حتى اآلن أكرث من 700 جهاز رادار

9 إلحدى عرش دولة مختلفة.

وق��د عرض��ت رشك��ة Northrop Grumman نظام 

 enhanced C4ISR املتط��ور  العملياتي��ة  االس��تجابة 

 ،Operationally Responsive Enterprise: eCORE

وهو عبارة عن منصة تس��تخدم أحدث التصاميم التجارية 

املفتوحة، وتسمح بتبادل املعلومات عىل كافة املستويات 

العملياتي��ة مبا يتيح تنفيذ عملية الدم��ج والنرش والدعم 

والتدريب والصيانة برسعة. 

كام جرى تس��ليط الضوء عىل القدرات البحرية للرشكة 

من خ��الل تواج��د Sperry Marine الطويل يف الربازيل، 

وذل��ك من خالل طرح سلس��لة م��ن املنتج��ات البحرية 

 Mod 4 مث��ل نظ��ام املالحة الذايت ال��ذي يعمل باللي��زر

 Ring Laser Gyro Inertial Navigation System

 Navigation Data ونظ��ام توزيع املعلوم��ات املالحي��ة

باأللي��اف  العامل��ة  والبوصل��ة   Distribution System

 MK-27F Fiber Optic Gyrocompass البرصي��ة 

ونظ��ام ع��رض البيان��ات الحربي��ة اإللكرتوني��ة ونظ��ام 

 Warship Electronic Chart Display and املعلومات

Information System والجرس التكتييك.

 ،SoldierLink System كام ش��مل عرض الرشكة نظام

وهو عبارة عن ش��بكة نقل متحركة تكتيكية لربط الجنود 

ع��ىل مس��توى الجامع��ة والفصيل��ة والرسي��ة بخدمات 

املعلوم��ات ونظ��ام Titus وه��و أح��دث وأخف وأرسع 

وأقوى وأذىك عضو ينض��م إىل عائلة املركبات الربية اآللية 

.Andros �غري املأهولة( املعروف ب(

Thales رشكة
تعت��رب رشكة Thales م��ن أكرب ال��رشكات العاملية املوردة 

لألجهزة واملعدات واألنظمة لعمالئها عىل مس��توى العامل، 

وق��د عرضت الرشكة قدراته��ا يف مجال إنتاج أنظمة املهام 

الجوي��ة ، وخرباته��ا الطويلة يف مجال االتص��االت املأمونة 

والتميي��ز املأمون والحل��ول الخاص��ة بالتدريب يف مجال 

املنصات املجوقلة.

 ThalesRaytheonSystems: رشك��ة  قام��ت  وق��د   

TRS، وه��ي عب��ارة ع��ن م��رشوع مش��رتك ب��ني رشكتي 

الدف��اع  رادار  من��وذج  بع��رض   ،Thalesو  Raytheon

الجوي املعروف ب��� Ground Master 400 وتعترب رشكة 

ال��رشكات  إح��دى   ThalesRaytheonSystems: TRS

العاملية الرائ��دة يف مجال إنتاج أجهزة ال��رادار التكتيكية 

الخاصة بس��احات القتال، ويوجد أك��رث من 600 جهاز يف 

صفوف الخدمة عىل مستوى العامل يف الوقت الحايل.

وقد قامت رشكة Thales خالل معرض أمريكا الالتينية 

الدفاعي واألمن��ي بعرض خربتها يف مج��ال إنتاج األنظمة 

والخدمات البحرية يف مجال حروب الس��فن والغواصات، 

ب��دءاً من أنظمة املراقب��ة والتمييز واالتص��االت والقيادة 

والقتال، وانتهاًء بأنظمة الدعم واملساندة الخاصة بأنظمة 

التس��لح واألنظمة الس��معية للحروب املضادة للغواصات 

والحروب املضادة لأللغام لكافة أنواع املنصات القتالية.

SAAB رشكة
عرض��ت رشك��ة SAAB مجموع��ة مختلفة من األس��لحة 

واألنظم��ة واملنتج��ات ذات الجودة العالي��ة العاملة عىل 

منص��ات مختلفة منه��ا مركب��ة املراقبة الجوي��ة واملركبة 

الجوي��ة اآللي��ة )غ��ري املأهول��ة( ذات األجنح��ة الدوارة 

Skeldar التي عرضت يف معرض أمريكا الالتينية الدفاعي 

واألمني ألول مرة.

وق��د نجحت رشك��ة SAAB بالفع��ل يف تطوير أنظمة 

للقوات املسلحة الربازيلية يف مجاالت مختلفة مثل أنظمة 

الرادار وأس��لحة الجيش وأجهزة التدريب لسنوات طويلة، 

كام تس��تثمر الرشك��ة أم��واالً ضخمة يف مج��ال البحوث 

والتطوي��ر R&D حت��ى تتمك��ن م��ن  تلبي��ة املتطلبات 

املس��تقبلية عن طريق ط��رح منتجات وحلول مناس��بة، 

 Sao وق��د افتتحت الرشكة مرك��زاً للبح��وث والتطوير يف

Bernardo do Campo، وه��و عبارة عن مركز تتش��ارك 

فيه الصناعات الربازيلية والس��ويدية والجامعات واملراكز 

البحثية م��ن أجل تطوير حلول تلب��ي احتياجات الجيش 

الربازييل مستقبالً.

Sagem رشكة
بدأت رشكة Optovac، إحدى الرشكات الربازيلية اململوكة 

بالكام��ل لرشك��ة Sagem- Safran، عملياته��ا يف منت��زه 

 San José dos Campos للتكنولوجيا يف مدينة Univap

 Optovac Mecânica e Optoeletrônica وتقوم رشك��ة

Ltda والتي استحوذت عليها رشكة Sagem يف عام 2012، 

باإلرشاف عىل عملية تسويق وإنتاج ودعم مجموعة كبرية 

م��ن منتج��ات Sagem لعمالئها يف الربازيل، كام س��تقوم 

رشك��ة Optovac أيضاً بتطوير حلولها املحلية الخاصة بها 

من أجل الوفاء باحتياجات القوات املسلحة الربازيلية، كام 

ستقوم بتشجيع املبادرات البحثية بالتعاون مع الجامعات 

الربازيلية.

وقد شاركت رشكة Optovac يف معرض أمريكا الالتينية 

الدفاع��ي واألمن��ي ال��دويل ألول مرة، حيث اس��تعرضت 

قدرتها عىل تلبية متطلبات قوات الرشطة والقوات الخاصة 

قبي��ل تنظيم حدثني دوليني كبريين للربازيل يف املس��تقبل 

القري��ب: األوملبياد وكأس العامل لك��رة القدم، كام عرضت 

الرشك��ة خ��ربة رشك��ة Sagem الطويلة يف مج��ال أجهزة 

 Attitude الط��ريان، خاصة يف مجال الطي��ار اآليل وأنظمة

.and Heading Reference Systems: AHRS

وتشارك رشكة Sagem بالفعل يف عدة برامج يف الربازيل 

مث��ل أنظمة مراقبة الط��ريان واألنظم��ة املالحية الخاصة 

 Eurocopter التابعة لرشكة Caracal بالطائرات املروحية

والص��واري الب��رصي – إلكرتوني��ة الخاص��ة بغواص��ات 

 Sagem كام تنتج رشكة DCNS التي أنتجتها Scorpene

 Eurocopter أنظمة التحكم يف الطريان الخاصة مبروحيات

الرادار APG 68 من إنتاج نورثروب جرومان 

سنحت الفرصة 
للمشاركني يف املعرض 

لإلطالع على أحدث 
أساليب التكنولوجيا 

يف جمال االتصاالت 
واملعلومات العسكرية 

واجلوية والفضائية 
والبحرية

معارض ومؤتمرات
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 Embraer العاملة داخل الربازيل، وقود وقع اختيار رشكة

 Horizontal Trim عليها لتطوير جه��از التعويض األفقي

Compensator لطائرة النقل العس��كرية KC-390 التي 

يجري إنتاجها حالياً.

Alenia Aermacchi رشكة
عرضت رشكة Alenia Aermacchi، التي تعترب أكرب رشكة 

إيطالي��ة يف مجال صناع��ة الطائرات، من��اذج من طائرات 

 MC-27J, ATR 42 MP, M-346 and Eurofighter

Typhoon يف مع��رض أمريكا الالتيني��ة الدفاعي واألمني 

الدويل.

تعترب الطائرة MC-27J نس��خة جديدة متعددة املهام 

م��ن طائ��رة النق��ل C-27J Spartan الت��ي تنتجها رشكة 

Alenia Aermacchi مع إضاف��ة إمكانيات جديدة إليها 

Mission Kits/Pallets Roll-On/Roll- أجه��زة  مث��ل 

Off equipment وتعت��رب الطائرة ATR 42 MP نس��خة 

الدوري��ات البحرية من الطائ��رة ATR 42 ذات املحركني 

التوربيني��ني، وهي ق��ادرة عىل تنفيذ الدوري��ات البحرية 

مثل املراقبة البحرية والبحث عن الس��فن ومتييزها، ومهام 

البح��ث واإلنقاذ ومكافح��ة تهريب املخ��درات ومكافحة 

القرصن��ة البحري��ة ومراقب��ة البيئة والحف��اظ عليها )ضد 

التل��وث نتيجة بقع الزي��ت واملواد الكياموية( وأنش��طة 

الصيد بأقل التكاليف التشغيلية.

وتعت��رب رشك��ة Alenia Aermacchi الي��وم، بفض��ل 

طائرته��ا التدريبية M-346K، يف وضع يس��مح لها بطرح 

طائرة جديدة تحل مح��ل طائرة التدريب MB-326 التي 

انتهى عمرها التشغييل االفرتايض يف عام 2010.

Sikorsky رشكة
أعلنت رشكة "سيكورس��يك لصناعة الطائرات" أنها وقعت 

خطاب إبداء النوايا مع املعهد الربازييل لتكنولوجيا الطريان 

لتش��كيل فريق "إبداع الطائ��رات ذات امل��راوح الدوارة"  

وم��ن املنتظ��ر أن يؤدي ه��ذا التع��اون إىل ترسيع عملية 

إعداد خ��رباء الطائرات ذات األجنحة ال��دوارة يف الربازيل 

 BLACK التي يس��تخدم جيش��ها الطائرتني املروحيت��ني

HAWK and SEAHAWK، وزي��ادة معرف��ة الط��الب 

املتدرب��ني واملدربني به��ذا النوع من الطائرات، وس��تقوم 

رشك��ة Sikorsky ب��اإلرشاف عىل الط��الب الخريجني وغري 

الخريجني، ودعم عملية مش��رتيات األجه��زة والربمجيات 

لدفع عملية البحوث الخاصة بتلك الطائرات.

ومن أه��م املعروضات التي عرض��ت الطائرة املروحية 

 GPS/INS الت��ي تحم��ل النظ��ام S-70i Black Hawk

املزدوج، وتقوم بعملية التخطيط الرقمي للمالحة الدقيقة 

 Sikorsky Corp وتعزيز الوعي امليداين، وقد قامت رشكة

بتصنيع ه��ذا النموذج امل��زود بآلة رافع��ة لإلنقاذ ونظام 

متكامل إلدارة وض��ع الطائرة، وهو نظام قادر عىل مراقبة 

املحركات وصندوق الرتوس واألجنحة الدوارة.

Krauss-Maffei Wegmann رشكة
أعلن الجيش الربازييل خالل اليوم الثاين من معرض أمريكا 

الالتيني��ة الدفاع��ي واألمن��ي ال��دويل أنه حص��ل عىل 36 

مركب��ة مدرعة من نوع GEPARD مضادة للطائرات التي 

 Maffei Wegmann صممته��ا الرشكة الدفاعية األملاني��ة

KMW  وم��ن املرج��ح أن يتم اس��تخدام املركبات عندما 

يس��تضيف الجيش كأس العامل لكرة القدم يف العام املقبل، 

ودورة األلع��اب األوليمبية عام 2016، وقد صدر بيان عن 

وزارة الدف��اع الربازيلية جاء فيه أن العقد س��يتم توقيعه 

خ��الل األيام القليلة القادمة بقيم��ة إجاملية ما زالت قيد 

التفاوض.

 وس��تكون املركبة األملانية املستعملة GEPARD، التي 

جرى تحديثها عام 2010 وتزويدها بأنظمة رادارية جديدة، 

ق��ادرة عىل العمل حتى ع��ام 2030 طبقاً لترصيحات كبار 

املسؤولني بالرشكة، ومن املقرر تسليم مثان مركبات مدرعة 

قبل حلول يونيو 2013، وسيتم استخدامها أثناء احتفاالت 

ي��وم الش��باب العامل��ي الذي م��ن املقرر أن يح��رضه بابا 

الفاتيكان يف مدينة "ريو" يف شهر يوليو.

وقد تم تس��ليم الدبابة Gepard املضادة للطائرات إىل 

القوات املس��لحة يف بلجيكا وأملاني��ا وهولندا، وتعترب هذه 

 ،SPAAG الدبابة مس��تقلة ذاتية الحركة مضادة للطائرات

وهي قادرة عىل العمل يف كافة الظروف واألحوال املناخية.

وتعترب أحدث نس��خة من الدبابة Gepard A2 مزودة 

بكمبيوت��ر رقمي للتحك��م يف النريان، وهي م��زودة أيضاً 

بأجهزة رادار مس��تقلة للبحث والتتبع، وجهاز رادار يعمل 

ع��ىل املوجة S ألغ��راض البحث، وهو مثب��ت عىل مقدمة 

الج��زء الخلفي من الدبابة، عالوة ع��ىل جهاز رادار يعمل 

ع��ىل املوجة Ku ألغراض التتبع، وه��و مثبت عىل مقدمة 

الجزء الخلفي للدبابة.

Nexter Systems رشكة
عرضت رشكة Nexter Systems الدفاعية الفرنس��ية ألول 

م��رة نظام املدفعية املدولب ذايت الدفع الحديث من عيار 

155 ملليمرت، واملعروف ب� CAESAR ويوجد هذا النظام 

يف صف��وف الخدمة لدى ثالث دول حالياً، وقد اس��تخدمه 

الجيش الفرنيس يف أفغانستان لتأمني الدعم النرياين، وأثبت 

النظام قدراته التشغيلية القتالية العالية.

وقد اس��تخدمت فرنس��ا هذا النظام يف إط��ار القوات 

الدولي��ة يف لبنان، وه��و يف صفوف الخدم��ة لدى إحدى 

الدول الرشق أوس��طية، ويش��كل جزءاً أساس��ياً بالنس��بة 

إىل مدفعي��ة الجيش املليك التايلندي، وتس��تخدم القوات 

املس��لحة الفرنس��ية هذا النظام حالي��اً يف "عملية رسفال"  

يف م��ايل، ويعترب النظ��ام نظاماً رائداً بالنس��بة لفئته، وهو 

مثرة جهد إبداعي وخ��ربايت لرشكة Nexter يف مجال إنتاج 

أنظم��ة املدفعية، ويتكون هذا النظام من مدفع عيار 155 

ملليمرت/عيار 52، وهو مثبت فوق شاس��يه سدايس الدفع، 

ويجمع بني القوة النريانية وخفة الحركة الفائقة.

رشكة الطائرات املروحية الروسية
تعت��رب رشكة الطائرات املروحية الروس��ية، إحدى الرشكات 

 Rostec ج��زءاً من رشكة ،Oboronprom التابع��ة لرشكة

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شاركت اإلمارات وألول 
مرة يف املعرض 
بجناحها اخلاص 

الذي ضم عدد من 
أبرز شركات التصنيع 
العسكري والدفاعي 

يف اإلمارات
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اململوكة للدولة، وهي رشكة عاملية رائدة يف مجال تصميم 

وتصنيع املروحيات، ونجحت يف طرح مجموعة من أحدث 

الطرازات، وقد أصبحت الربازيل س��وقاً إس��رتاتيجية مهمة 

بالنسبة لرشكة الطائرات املروحية الروسية، السيام يف مجال 

الط��رازات املدنية لخدمة الرشكات، وخ��الل زيارة الرئيس 

الربازييل السابق ديلام روس��وف لروسيا يف ديسمرب 2012 

جرى توقيع أول عقد تصدير لتس��ليم املروحيات الروسية 

Ka-62 لرشكة Atlas Táxi Aéreo الربازيلية التي ستتسلم 

14-7 طائ��رة مروحية متطورة متوس��طة جديدة متعددة 

األدوار م��ن طراز Ka-62 التي تجمع بني معايري الس��المة 

العالي��ة وقلة إرضارها بالبيئة باإلضافة إىل قلة اس��تهالكها 

للوقود.

مشاركات ورشكات
طرحت رشكة CMI Defence الدفاعية البلجيكية مدفعها 

الجديد Cockerill XC-8 عيار 120/105 ملليمرت الخفيف 

الوزن الذي ميكن تثبيته فوق املركبات املجنزرة أو املدولبة 

املدرع��ة مث��ل املركب��ة Guarani وهي املركب��ة املدرعة 

الجديدة التي وق��ع اختيار الجيش الربازييل عليها يك تحل 

محل املركب��ة املدرعة القدمي��ة Urutu التي تس��تخدمها 

القوات املسلحة الربازيلية يف الوقت الحايل.

وق��د عرض��ت رشك��ة AgustaWestland مجموع��ة 

متنوعة م��ن الطائرات املروحية لخدم��ة وحدات الجيش 

 AW139 Offshore, AW109 LUH, مث��ل  واألم��ن 

and AW159 وتعت��رب املروحية األخ��رية أحدث جيل من 

املروحيات املتوسطة ذات التوربينني، وهو ما يطرح معياراً 

جديداً بالنسبة لهذا النوع من الطائرات. 

وتعت��رب مجموعة Streit Group أك��رب رشكة خاصة يف 

الع��امل يف مج��ال تصفي��ح املركبات، ولديها أك��رث من 100 

مودي��الً مثل املركب��ات الفخمة لحامية كبار الش��خصيات 

ونقل األموال واالستخدامات األمنية والتجارية.

وق��د أرس��ت والية ري��و دي جان��ريو مناقص��ة لرشاء 

مركبة األم��ن الداخيل Maverick الت��ي تنتجها مجموعة 

Paramount Group لخدم��ة "كتيب��ة عملي��ات الرشطة 

 Special Police Operations Battalion: الخاص��ة" 

 Shock Police Battalion: "و"كتيب��ة الصدم��ة BOPE

CHOQUE ل��دى الرشطة العس��كرية، وذلك بالتنس��يق 

 Co-ordination of Special "مع "كتيب��ة املوارد الخاصة

Resources )CORE( battalion التابعة للرشطة املدنية.

ومن املقرر أن تبحث روس��يا والربازيل إمكانية قيامهام 

 Parana بالتطوير املش��رتك للصاروخ أرض – ج��و املتطور

كام أبدت الربازيل اهتامماً برشاء أنظمة الدفاع الصاروخي 

الروس��ية حس��بام رصح املتحدث الرس��مي باس��م رشكة 

Rosoboronexport الذي أكد أن املفاوضات تجري حاليا 

لرشاء حقوق التصنيع ، وإمكانية قيام الدولتني ب "التطوير 

واإلنتاج املش��رتك ألنظمة الدفاع الصاروخي الجديدة، عىل 

سبيل املثال، والصاروخ أرض – جو Parana". ولكن مل يتم 

اإلفصاح عن أي تفاصيل حول هذا الصاروخ.

املصدر والصور:

www.laadexpo.com

LAAD 2013 آيدكس يشارك يف

ش��ارك مع��رض ومؤمت��ر الدف��اع ال��دويل "آيدكس" يف 
فعاليات مع��رض LAAD 2013 الدويل للدفاع واألمن. 
وتأيت املش��اركة يف إطار تعزيز تواج��د "آيدكس" يف أبرز 
الفعاليات واملعارض العسكرية املتخصصة يف دول العامل 
ضم��ن برنام��ج التواصل والتس��ويق ال��دويل واملتكامل 
ملع��رض "آيدك��س" الذي يعد أكرب مع��رض متخصص يف 
مجال الدفاع الربي والبحري عىل مس��توى منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا. 
وق��ام فريق آيدكس ضمن مش��اركته يف املعرض مدعوماً 
بخربت��ه الطويل��ة يف تنظي��م املعارض الضخم��ة بتنظيم 
جن��اح اإلمارات يف املعرض، وال��ذي ضم مجموعة رائدة 
من الرشكات اإلماراتية التي تضمنت 15 رشكة متخصصة 
يف مختل��ف الصناعات العس��كرية مثل "توازن" وصوفيا 
للتجارة ورشك��ة األنظمة املتكامل��ة املتقدمة ومجموعة 
اإلم��ارات املتقدمة لالس��تثامر، والتي تس��عى جميعها 

للرتويج ملنتجاتها وتقنياتها الدفاعية املختلفة.
وق��ال صالح املرزوقي مدير معرض "آيدكس": إن أهمية 
املش��اركة يف معرض LAAD ال��دويل لألمن والدفاع تأيت 
م��ن منطلق املكانة الرائدة للمعرض كأكرب معارض األمن 

والدفاع يف أمريكا الجنوبية.
وأضاف أن ذلك يأيت ضمن إسرتاتيجية "آيدكس" وجهوده 
املتواصلة لرتس��يخ مكانته يف املحافل الدولية املتخصصة 

كأحد أهم معارض الدفاع يف العامل. 
ونوه بأن "آيدكس 2013" حقق نجاحاً متميزاً ومتكن من 
الوصول لرشائح واس��عة من الجمهور العاملي بشكل غري 

مسبوق.
وكانت فعالي��ات معرض "آيدك��س 2013" قد اختتمت 
يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يف ش��هر فرباير املايض 
مبش��اركة أل��ف و112 عارضاً من 59 دول��ة وحضور أكرث 
من 80 أل��ف زائر ما جعلها ال��دورة األكرب عىل اإلطالق 

للمعرض منذ إطالق فعالياته قبل عقدين من الزمن. 

EADS من مجموعة Cassidian جناح رشكة

DIEHL جناح رشكة

معارض ومؤتمرات
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ويف ذكرها ميعاد

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

ينتابن��ا الفخر كلام مرت علينا ذكرى من ذاكرة الوطن الخالدة، ويتملكنا الزهو واالعتزاز بأننا ننتمي إىل بلد 

ق��اده إىل العامل زايد "رحمه الله" وأكمل مس��ريته من بعده نس��ل كرام من أبنائ��ه وإخوانه حكامنا وقادتنا 

حفظهم الله ورعاهم أجمعني.

فذكرى توحيد قواتنا املس��لحة حينام متر، تحمل معها تاريخ��اً مختزالً من حكايا الكفاح والعزمية والصرب، 

الص��رب من أجل الهدف الواحد، واملصري املش��رتك، والصف املرتاص لدحر أية خط��وب أو كروب قد يواجهها 

الكيان الجديد الذي كان وليداً، وكانت الحاجة داعية إىل حاميته ورفعته والذود عنه..إنه كيان االتحاد.

ومت��ر يف املخيل��ة كام روت األحداث، تلك الجهود املضنية، والخطى الحثيثة التي عمل عليها وقام بها باين 

نهضة هذا الوطن ومعيل رايته وقامته املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان طيب 

الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

تل��ك الجهود الت��ي ال ومل تكن لرتى النور لوال تل��ك العزمية الجامعة التي تجلد به��ا رجل الدولة الفريد 

من نوعه، فاإلرصار الذي مل يكن يجاريه إعصار، كان هو الدافع الذي نجحت معه املس��اعي، والتفت حوله 

الس��واعد لتعاهد عىل حامية الوطن ومكتسباته ومقدراته من خريات حسان وثروات حديثة هي يف طريقها 

للنشأة والنهضة والتقدم لرفاهية الشعب وكل من عاش عىل أرض هذا الوطن املعطاء.

إن ذكرى الس��ادس م��ن مايو، هي بالفعل ذكرى تحم��ل من الصالبة ما تعنيه الذك��رى ذاتها من توحيد 

للقوات املس��لحة، هذه املؤسسة التي تكفلت وال تزال منذ تأسيسها وإىل ما شاء الله من أن تحمي الحمى، 

وتراقب األرض، وتحرس السامء، وتداري البحر من أية أخطار وأرشار.

فهي من صالبة جنودها وعزميتهم تستمد الطاقات املتأهبة وتستنفر العزائم املتوقدة، وتستحث الخطى 

ع��ىل طريق التضحية والفداء، فقواتنا املس��لحة هي مصن��ع الرجال بحق، وهي معقل الرجولة والش��موخ 

والطموح والعلو يف املشارب واملآرب والغايات للوطن ومن أجل الوطن..وحامية هذا الوطن.

داللة...

س��تظل قواتنا املس��لحة يف ذكرى توحيدها القدمية العهد املتجددة الوعد رصحاً شامخاً عالياً متفانياً، ال يحد 

مس��ريتها طموح، وال تق��ف يف وجهها صعاب يف األفق تلوح، فقس��مها، والء لله ورس��وله، وللوطن وترابه، 

ولخليفة قائد الخري وحليفه.

ه، وقس��م بالوالء نؤكده، أننا س��نكون دوماً الجند األوفياء لله والوطن  ففي ذكرها ميعاد وعهد علينا نربرّ

ورئيس الدولة.

وكل عام وقيادتنا وقادتنا بخري، وكل عام وقواتنا املسلحة أكرث منعة وقوة وأرص بنياناً وصفاً•



30

أخبار الشركات

|  العدد 496  | مايو 2013  |

AW 189 اململكــة املتحــدة تختــار العموديــــة

ANL TPS – 80 تكمـل جتــارب الـــرادار NG

نجحت تجارب الرادار ANL TPS – 80 الذي يستخدم 

يف امله��ام األرضية والجوي��ة G/ATOR وذلك بتنفيذه 

بنجاح إطالق عدة صواريخ خالل الفحوص.

وتقوم الرشكة حالياً بتطويره ملصلحة مش��اة البحرية 

بوزارة الدفاع األمريكية كأول رادار متعدد األدوار يعمل 

من القواعد األرضية.

ولهذا النظام الراداري قدرات جيدة لتحديد األهداف 

تتمثل يف نظم االستشعار القوية كفئة G/ATOR تتابع 

وتكش��ف العديد من التهديدات مب��ا يف ذلك الطائرات 

املأهولة بطيارين والصواري��خ التطوافية واألنظمة غري 

املأهولة وأنظمة املورتر والعديد من الصواريخ وطلقات 

املدفعية.

كش��ف  يف   G/ATOR ال��راداري  النظ��ام  ونج��ح 

 NASA الصواري��خ املتعددة األنواع التي أطلقتها وكالة

من جزيرة "وال��وب" وهي ثالثة أنواع م��ن الصواريخ، 

وينتظر اس��تخدام بيانات هذه التجارب لتأكيد بيانات 

القدرات الدفاعية الصاروخية الباليستية.

وتعترب التجرب��ة األخرية مثاالً جي��داً إلبراز القدرات 

 Steve متعددة املهام، حسبام رصح به AESA الرادارية

McCoy نائب رئيس قس��م حلول االستش��عار يف رشكة 

Northrop Grumman والذي أضاف بأن هذا التأكيد 

مطلوب إلجراء التعديالت يف النظام    G/ATOR ونظم 

البيانات.

وقال نفس املس��ؤول أن األنظم��ة الرادارية األخرى 

تس��تفيد أيضاً من تطبي��ق التقني��ات لتتحقق للقوات 

االستفادة من النظم الرادارية خالل املهام بعيدة املدى، 

ويتوقع أن تحل هذه األنظمة محل الرادارات املتقادمة 

.TPS – 59

 Agusta العمودي��ة  الطائ��رات  صن��ع  أعلن��ت رشك��ة 

Westland إحدى رشكات مجموعة Finmeccanica أن 

عمودية البح��ث واإلنق��اذ AW189 SAR ينتظر لها أن 

تلعب دوراً أساس��ياً يف توف��ري خدمات البحث واإلنقاذ يف 

اململكة املتحدة.

وحصل��ت رشك��ة Bristow Helicopters Ltd ع��ى 

عقد وزارة دف��اع اململكة املتحدة لتوفري خدمات البحث 

 AW ملدة عرشة أعوام، مع اختيار الطائرة SAR واإلنق��اذ

SAR 189 كمنصة لهذه األعامل.

 Agusta Westland ويضاف لهذه الطائرة توفري رشكة

التدري��ب ال��الزم والصيانة وخدمات اإلس��ناد، وبات من 

املنتظر تش��غيل 11 طائرة من هذا النوع يف Bristow يف 

اململكة املتحدة للفرتة بني 2015 وعام 2017، وتم تقييم 

برنام��ج Agusta Westland بقيم��ة 275 ملي��ون يورو، 

وهذه العمودي��ة AW 189  تعترب آخ��ر طائرة عمودية 

أنتجته��ا الرشكة لتنفيذ مهام البحث واإلنقاذ SAR ومتثل 

الخ��ربة التي جهزت هذه الطائ��رة لهذه املهام يف اململكة 

 Sea املتحدة وغريه��ا من الدول، بينام تعم��ل الطائرات

King يف اململكة املتحدة طيلة 30 عاماً وهي نفس املهام 

املنتظ��ر اآلن تنفيذها بالعموديات AW 189 أيضاً وذلك 

بعملها يف الساحل الجنويب مع قوات حامية الحدود.

ورصح Graham Cole رئي��س مجل��س إدارة رشك��ة 

Agusta Westland بقول��ه إن الرشكة يرسها العمل مع 

رشكة Bristow Helicopters Ltd لتأكيد استمرار النجاح 

يف توف��ري خدم��ات البح��ث واإلنقاذ والت��ي ظلت رشكة 

Agusta Westland توفرها منذ عام 1955.

وتجدر اإلش��ارة أن العمودي��ة AW 189 منذ انطالقها 

العملي��ايت يف يونيو عام 2011 أصبحت رائدة يف الس��وق 

وتعمل مع مش��غليها وهي جزء من عائلة الطائرات فئة 

8 ط��ن، وقد حصلت عى 70 طلباً مع عدة خيارات كجزء 

من طائرات عائل��ة Agusta Westland الرائجة، وهناك 

أيض��اً جيل جديد يضم العمودي��ة AW 169 والعمودية 

AW 139 – األكرث مبيعاً – وقد تم طلب 700 منها للعمل 

م��ع 60 دولة حول العامل وتربز مالمح األمان مع اقتس��ام 

مفهوم الكابينات التي تتمي��ز بها طائرات الرشكة، وبات 

منتظراً بناء العموديات AW 189 SAR يف Yeovil حيث 

تهتم رشكة Somerset  بتنفيذ املهام SAR حول العامل.

CAE حتصل على عقود 
عسكرية بقيمة 130 

مليون دوالر
أعلنللت رشكللة CAE عللن حصولهللا عللى عقود 
عسللكرية تعللزز موقف الرشكللة وقللوة رشاكتها 
وتضامنهللا لتنفيللذ الربامللج الناجحللة يف املجالني 
 MH-60R :العسللكري واملللدين. والربامللج هللي
AMT/WLT للقوات البحرية امللكية االسرتالية، 
ونظام تشبيه C-130J للقوات الجوية االمريكية، 
ونظللام التدريللب KC-130J للقللوات الجويللة 

.KC-135 الكويتية، وإضافة طائرات خزان
وتبلللغ قيمة هللذه الربامج والعقللود 130 مليون 
دوالر ومخصصللة مليزانيللات العام املللايل 2013، 
كام تشللمل الربامج عقوداً أخرى بينها صيانة نظم 
 MH-60R أسلللحة وصيانة الطائللرة التدريبيللة

ملصلحة القوات الجوية امللكية االسرتالية.
وتعمللل الرشكة أيضللاً عى تجهيز نظم األسلللحة 
التدريبيللة للطائللرة C-130J للقللوات الجويللة 
األمريكيللة، وتعمل أيضاً يف بناء منشللأة التدريب 
للقللوات الجويللة الكويتيللة مع توفللر خدمات 

االسناد لربامج التدريب األمريكية.

AW 189 العمودية

ANL TPS - 80 الرادار
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Selex ES تعرض األنظمة واحللــول املتطـورة
 LAAD 2013 خالل مع��رض Selex ES عرض��ت رشك��ة

الدفاعي األمن��ي والذي أقي��م يف "ريوديجانريو" يف الفرتة 

م��ن التاس��ع حتى الثاين ع��رش من أبري��ل 2013، العديد 

من منتجاته��ا األمنية والدفاعية والتي ت��رتاوح بني النظم 

واملعدات املحمولة جواً والنظم واملعدات الربية واألنظمة 

واملعدات البحرية.

وتم اختيار الرشكة ألن��واع متعددة وتطويرات مختلفة 

من النظم ISR املحمولة جواً املخصصة للحامية وس��يادة 

س��احات القتال، مبا يشمل النظام Miysis DIRCM وهو 

ميثل الحل الذي تم استخدامه لتطبيق التدابري التي تعمل 

ض��د األنظمة العاملة باألش��عة تحت الحم��راء وهو نظام 

دخل الس��وق العاملي��ة بقوة. كام عرض��ت الرشكة النظام 

ال��رداري Seaspray 500 – AESA متعدد الحاالت والذي 

ميث��ل أول نظام راداري يدخ��ل املنطق��ة FAB الربازيلية 

لتنفيذ املهام العملياتية واملراقبة الدامئة، وهو النظام الذي 

.KC 390 اختارته عدة دول للعمل مع الطائرة

 SkyISTAR نظام إدارة املهام Selex ES وعرضت رشكة

الذي ينفذ االستش��عار للس��يطرة عى امله��ام، والذي تم 

االتفاق عى استخدامه مع الطائرة التي تعمل عى ارتفاع 

متوسط وتحتمل العمل لفرتات طويلة.

ويف نط��اق البحرية غطت قدرات الرشكة توفري اليقظة 

العملياتية لعدة مواقف، وتش��مل ه��ذه القدرات الحلول 

التي تم عرضها يف قسم معدات وأنظمة الجيش يف املعرض 

وهي توفر حلوالً عديدة وبينه��ا النظام Crex-B والنظام 

Drako، وذل��ك مع عدة عروض للحل��ول TETRA التي 

توف��ر قدرات االتص��االت، مع عروض نظ��م راديو املقاتل 

.SSR

ويف منطق��ة العروض الثابت��ة عرضت الرشك��ة الرادار 

القابل لالنتقال وه��و الرادار الخفيف Lyra املطور لتنفيذ 

الحامية وهو نظام يتم تركيبه عى املركبة الخفيفة عديدة 

.LMV املهام

وعرضت رشكة Selex ES أيضاً يف الجناح ASI اإليطايل 

نظ��ام التتبع STAR TRACKEN وال��ذي يوفر البيانات 

ومع��دالت حركة األقامر الصناعي��ة، وأخرياً عرضت الرشكة 

يف جناح اململكة املتحدة الرادار املخصص للطائرة البحرية 

Gripen NG وه��و الرادار Raven و الذي يغطي منطقة 

واسعة، وهو مخصص لألدوار العملياتية العديدة.

Sagem تفـوز بعقـد 
أنظـمـــة توجــيـــه 

الصـــواريـــــخ
منحللت وكالة املشللرتيات الدفاعية الفرنسللية 
إحللدى رشكات  DGA رشكللة Sagem وهللي 
Safran عقداً لدراسللة وتصميم أنظمة املالحة 
االبتدائية الالزمة للجيللل الجديد من الصواريخ 

التعبوية.
وتلتللزم رشكللة Sagem بناًء عللى رشوط العقد 
بتصميم ثم بناء الوحللدات املرجعية االبتدائية 
التللي تعتمد عليهللا هذه الصواريللخ يف التوّجه 
نحللو أهدافهللا. وتعتمللد هذه الوحللدات عى 
تقنيللات "الذبذبة الجروسللكوبية" مام يؤهل 
الربامللج لبلوغ مراحل التطويللر وإنتاج "أنظمة 
التوجيه االبتدائية" والتي تستخدم مع كل أنواع 
الصواريخ مبللا فيها األنواع جو – جو والصواريخ 

سطح – جو والصواريخ مضادة السفن.
ويؤكللد العقد ثقللة وكالة املشللرتيات الدفاعية 
 Sagem قللدرات رشكللة الفرنسللية DGA يف 
وتقنياتهللا الحديثللة وقدرتها عللى صنع "نظم 
التللوازن والتوجيه" التي تعمل مللع الصواريخ 

التعبوية.
وتعمل رشكة Sagem يف تطوير وإنتاج األسلحة 
AASM املوجهللة ودعللم السللوق الدفاعيللة 
بتوفرها، مع عمللل رشكة Sagem بالتعاون مع 
رشكللة MBDA يف صنع وتوفللر "نظم الرؤية" 
و"أنظمللة الباحث" لصواريخ الدفاع الجوي فئة 
Mistral والصواريللخ جللو – جللو Mica، وتم 
اختيللار رشكللة Sagem إلنتاج أنظمللة الباحث 
العاملللة باألشللعة تحللت الحمللراء للعمل مع 
الصواريللخ متوسللطة املدى جو – سللطح التي 
تنتجهللا رشكللة MBDA، وللعمل مللع صواريخ 
نفس الرشكة فئة املضادة للسللفن، وتطبق رشكة 
Sagem التقنيات التي تحتاجها كل برامج تطوير 
وإنتاج نظم االستشعار االبتدائية الالزمة للعمل 
مع نظم املالحة والتللوازن التي تعني الصواريخ 
لبلللوغ أهدافها بدقللة عالية، وذلللك مع صنع 
الرشكة النظم الليفية الجروسكوبية التي تعتمد 
 laser, Fiber-Optic and عى الذبذبات وهي
Vibrating وهي أنظمة برصية ليفية الرتكيب، 
كام تنتج الرشكة أنظمة الكرتوميكانيكية الحركة 
 Micro Elatro Mechanical Systems:

.MEMS

 Boeing تسلـم اإلنتــاج السابــع مـن الطائــرة 
P-8A Posedion

نفذت رشكة Boeing التسليم األول للنموذج السابع من 

الطائرة P-8A Posedion للقوات البحرية األمريكية يف 

املوعد املحدد يف 29 م��ارس املايض، وذلك تنفيذاً لعقد 

أبرم بني الطرفني يف نوفمرب عام 2011.

 Boeing وغادرت طائرة الدورية البحرية منطقة رشكة

يف سياتل متوجهة للمحطة البحرية يف جاكسونفيل، حيث 

انضمت إىل ستة طائرات أخرى من نفس فئتها P-8A يتم 

 Rick Heerdt استخدامها لتدريب األطقم البحرية، ورصح

نائب رئيس رشكة Boeing لربامج P-8A بأن تس��ليم هذه 

الطائرة يبدأ برنامج يستمر مبعدل شهري، كام أعلن العمل 

عى إنتاج P-8A للهند والعمل مع الزبائن جميعهم لدعم 

قدرات الطائرة.

P-8A Posedion الطائرة 
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القــوات األمريكيــة تختــار Lockheed Martin لتوفيــر أنظمة تدريــب

 Lockheed اخت��ارت القوات املس��لحة األمريكية رشك��ة

Martin لتصمم وتوفر نظام التدريب التش��بيهي املنتظر 

له تأكيد جاهزية قادة القوات املش��رتكة وقوات التحالف، 

ليتخذوا القرارات يف البيئات العملياتية.

ويعرف النظام باسم JLCCTC وهو املخصص ملساندة 

التامرين التي تشمل السيناريوهات املعقدة، مع تحضريه 

القادة وهيئ��ات األركان التابعة له��م ليتمكنوا من إدارة 

العمليات العسكرية.

ومل يتم تحديد موعد تس��ليم النظام وال كميات النظم 

التي يتم تجهيزها للتسليم، إال أن تكلفة العقد تم تقديرها 

مببلغ 146 مليون دوالر لربامج مدتها خمسة سنوات.

وتعمل األنظمة JLCCTC عى تطوير س��بعة أساليب 

قيادة وتدريب يف النظام الواحد وتش��بيه العدو والصديق 

وقواته��ام، بحيث تتاح الفرصة للقادة للتمرين عى اتخاذ 

القرارات خالل املهام والعمليات العسكرية. وليساند هذا 

النظام أيضاً إس��رتاتيجية القوات املس��لحة لبل��وغ البيئة 

املتطورة والتي تندمج مع أنشطة الحياة وعنارص التدريب 

الحديثة الحاسوبية التشغيل.

ورصح Jim Weitzel نائ��ب رئي��س قس��م الحل��ول 

التدريبي��ة يف رشكة Lockheed Martin بقوله إن تطوير 

سبعة مكونات تدريبية يوفر فرص تقليل التكلفة ويجعل 

س��يناريوهات التدريب أكرث يرساً ومرونة. ويعمل النظام 

JLCCTC عى أساس التشبيه املؤسس عى الهندسة التي 

توفر بيانات السيناريوهات بهدف إسناد التدريب الالزم.

 Lockheed ويض��اف لكل ذل��ك التطوير عمل رشك��ة

Martin يف تحس��ني تش��بيه مكون��ات أع��امل املقاتلني 

.JLCCTC للعمل مع النظام WARSM

ويف ع��ام 2012 س��اندت األنظم��ة WARSIM حوايل 

14 مترين��اً تدريبياً كام عملت ع��ى تدريب 22,000 قائد 

وأركانهم ووحداتهم.

Astriumو Cassidian  
 توفـــران قـــدرات البـحــث واإلنقـــاذ ملكافـحـــة احلـرائـــق الفـرنسـيــــة

تنفي��ذ  يف   Astriumو  Cassidian رشكت��ا  نجح��ت 

الفح��وص للحل��ول التي ت��دار عن بعد لرب��ط الخاليا 

التعبوية باس��تخدام خدم��ات Astrium التي تنفذها 

اتص��االت األقامر الصناعية، وته��دف الربامج إىل تجهيز 

"مراكز العملي��ات" وخدمات الحرائق والبحث واإلنقاذ 

وتوفريها طيلة األسبوع خالل املواقف الكارثية.

 Cassidian وتعمل الخلية التعبوية التي تنتجها رشكة

ع��ى تجهيز الخدم��ات لنظم الرادي��و واالتصاالت خالل 

اس��تخدامها النظ��ام 3G IDR "نظ��ام اإلع��ادة الرقمية 

املس��تقل" الذي تنتجه رشكة Cassidian لربط الشبكات 

Tetrapol Networks ليتي��ح النظ��ام للق��وات االتصال 

خالل امله��ام واملواقف الصعبة يف مناط��ق ال توجد فيها 

تغطية بنظم الراديو.

ولق��د أبرزت نتائج التج��ارب نجاح الخالي��ا التعبوية 

التي تم ربطه��ا عن بعد لتمديد التغطي��ة وزيادة رقعة 

العم��ل بكفاءة، م��ع تقديم رشك��ة Astrium الخدمات 

باإلناب��ة ع��ن مديري��ة إدارة األزمات املدنية الفرنس��ية 

DGSCGC، ويعترب الربط باالتصاالت واألقامر الصناعية 

وم��ن خالل الخاليا التعبوية اتصاالً صوتياً من خالل بوابة 

التوصيل بالرادي��و AGR – IP وهذا ميثل أفضل الحلول 

والتي تس��تخدم للمرة األوىل مع قوات مكافحة الحرائق 

الفرنسية، ويتم أيضاً تجهيز وتركيب نظم الراديو التعبوية 

 3G IDR & 2G Radio Access العاملة بنظ��ام البوابة

.Gate

توفر أنظمة التدريب التشبهي سيناريوهات العمليات للقادة
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AIM – 120 تكمـل بنجـاح انفصـال وإطالق الصـاروخ F - 35B املقاتلـة

أكمل��ت املقاتلة F - 35B Lightning II  يف 26 مارس 

2013 انفصال السالح بنجاح وذلك بإطالقها ثالثة أنواع 

من الذخائ��ر هي األحدث يف فئاتها، حس��بام رصح به 

Michael Burks طي��ار االختب��ار يف الق��وات البحرية 

والذي نجح يف إطالق الصاروخ املتطور متوس��ط املدى 

 BF من منوذج الطائرة املقاتلة AIM – 120 ج��و – جو

3 – فوق مياه املحيط األطليس وميادين الرماية.

الطائ��رة F – 35B ه��ي النم��وذج ال��ذي ميث��ل 

البحري��ة  لق��وات مش��اة  املصمم��ة   Lightning II

األمريكي��ة ولل��رشكاء يف اململك��ة املتح��دة وإيطاليا. 

وتستطيع هذه الطائرة اإلقالع من ممٍر قصري والهبوط 

عمودي��اً لتتمكن م��ن مهاجمة أهدافه��ا بإقالعها من 

أس��طح الس��فن حاملة الطائ��رات، ولقد م��رت هذه 

 NAS الطائرة مبراحل الفحوص والتقييم يف منطقة نهر

Patuxent River ويف قاع��دة "إدواردز" الجوي��ة يف 

كاليفورنيا، قبل تسليمها لألسطول.

 Cassidian تـوفــر أحــدث التقـنـيـــات الــراداريــــة 
للقــوات اجلويــة الكنديـــة

فازت رشك��ة Cassidian بعقد تبل��غ قيمة برامجه 50 

مليون ي��ورو لتزود مط��ارات القوات الجوي��ة امللكية 

الكندي��ة بأح��دث ال��رادارات عالي��ة التقني��ة ملراقبة 

املط��ارات، ولقد اختارت س��لطات التعاق��د يف القوات 

الجوي��ة الكندي��ة رشكة Cassidian لتوف��ري 7 رادارات 

ASR NG لتحس��ني أم��ن الط��ريان يف القواعد الجوية 

الكندية وتعزيز أمن الطريان العسكري وإسناد عمليات 

ضبط الحركة الجوية ملصلحة الطريان املدين أيضاً.

 Cassidian - رئي��س رشكة Simon Jacques ورصح

Canada بأن هذه الرادارات توفر أداء متميزاً يف مراقبة 

املناط��ق الواس��عة ح��ول القواعد الجوية، م��ع توفريها 

التوجيه اآلمن للطائرات خالل عمليات اإلقالع والهبوط، 

وأض��اف بأن ال��رادارات ASR NG تضمن األداء الخارق 

بحيث ترى حتى األغراض الصغرية جداً والطائرات صغرية 

الحجم وحتى الطيور التي تحلق يف األجواء، وذلك خالل 

األحوال الجوية املختلفة، وتشمل مالمح هذه الرادارات 

نوعاً يتيح تعريف كل هدٍف عى حدة رغم وجود آالف 

.MSSR 2000 1 الطائرات ومييزها جميعاً وهو النظام

وجدي��ر بالذكر نج��اح رشكة Cassidian يف الس��وق 

الدفاعية واملدنية عى مس��توى الع��امل، وذلك بتوفريها 

"نظ��م ضب��ط الحرك��ة الجوي��ة"، فعى س��بيل املثال ال 

 MSSRو ASR ًالح��ر وزعت الرشكة ح��وايل 30 نظاما

ح��ول العامل ويف أملانيا وس��ويرسا يف صفقات بلغت بينها 

الصفقة األملانية والس��ويرسية فق��ط 400 مليون يورو، 

وتعمل األنظمة MSSR 2000 1 الثانوية لتعريف العدو 

م��ن الصديق يف 30 دولة بينها بريطانيا وأملانيا وفرنس��ا 

وفنلندا.

Saab تـوقـــع عـقـــد 
إســــــنـاد نـظــــــم 

املراقبــة احملمولــة 
جــــوًا

وقعت رشكة الصناعات الدفاعية واألمنية السويدية 
Saab عقداً إلسللناد برامج "نظم املراقبة املحمولة 
جواً" وتبلغ قيمة هللذا العقد 1.100 مليون كرون 
سويدي ويتم تنفيذ العقد يف الفرتة بني عام 2013 

وعام 2017.
ويختللص هذا العقد بتجهيللز مجموعات قطع الغيار 
وخدمات إسللناد برامللج العديد من أنظمللة املراقبة 
 Saab ًالتي سبق تسليمها وهي األنظمة املحمولة جوا
AEW & C 2000 والتي تعمل مع الطائرات والنظم 

الرادارية واملعدات األرضية.
ويعمللل نظام مراقبة املناطق الواسللعة مع تنسلليق 
أعامله مع املعدات األرضية لفرض السيطرة والضبط 
يف املناطللق يف املناطق الربية والبحرية، مع لعبه دوراً 
هامللاً يف مراقبة الحللدود وعمليات البحللث واإلنقاذ 
وعمليات مكافحة اإلرهاب ومقاومة الجرمية املنظمة.
وتحدث Gunilla Franson رئيس األعامل التجارية 
املختصة يف األمن والحلللول الدفاعية قائالً إن أنظمة 
املراقبللة التللي تنتجها رشكللة Saab السللويدية توفر 
للزبائللن الحلول املؤكدة ملشللكالت األمللن الدفاعي 
واملللدين، وأضاف بأن هللذا العقد ناتج عللن التعاون 
الوثيللق مع زبائللن الرشكة ويؤكد عللى املدى البعيد 
قدرات الرشكللة عى توفر الحلول واإلسللناد املتطور 

وكل متطلبات الزبائن.
ويعرف عللن رشكة Saab توفرها نظللم املراقبة التي 
تعمل من الجو AEW & C ولقد وفرت الرشكة هذه 
 Embraerو Saab 340 األنظمة لعدة منصات وبينها
145 وباعللت الرشكللة النظم ملا ال يقللل عن 8 زبائن 

دوليني حول العامل.

F - 35B املقاتلة 

الرادارات عالية التقنية ملراقبة املطارات
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املقاتلـة Eurofighter تنجـز بنجـاح فحوص الطيــران

تم تجميع كابينة Eurofighter من خالل إنتاج النموذج 

 Instrumented الط��راز  يف  واملع��دات  األجه��زة  ذو 

Production Aircraft 8 وه��و منوذج فحوص الطريان 

الذي ت��م تجهيز قدرات��ه كمرحلة هام��ة بلغتها رشكة 

Cassidian يف مصان��ع Manching حي��ث تم تركيب 

الجناح األمين مع ربط نظام الكابينة وتركيب مجموعة 

الذيل ال��رأيس ورب��ط األجنحة مع الب��دن واكتاملهام. 

والنموذج IPA 8 يعتمد عىل أحدث بنية لهذه املقاتلة 

Eurofighter Tranche 3 والت��ي تم تزويدها بأحدث 

معدات وأجهزة فحوص الط��ريان، وهذا يجعل الطائرة 

 Berndt Wuensche األحدث يف العامل حسبام رصح به

.Cassidian مدير برنامج املقاتلة األوروبية يف رشكة

ويس��هم النم��وذج IPA 8 كثرياً يف تطوي��ر املقاتلة 

Eurofighter وإضاف��ة القدرات خالل العقود القادمة، 

عىل سبيل املثال ال الحرص "الشعاع االلكرتوين الراداري" 

وتطوير نظم األسلحة وتعديل معدات املهام.

وبع��د أن ت��م تجميع املكون��ات الفردية الرئيس��ية 

لب��دن املقاتلة، تم نقله��ا ملحطة اإلنت��اج التالية وهي 

خ��ط التجميع النه��ايئ يف Manching حيث تم فحص 

نظ��ام الهايدروليك ونظم الدف��اع واألنظمة االلكرتونية 

والكابالت وتوصي��الت الكهرب��اء، وزود االختصاصيون 

يف رشك��ة Cassidian املقاتلة الحديث��ة بكابالت طولها 

أكرث من 110  كلم خالل األشهر القليلة السابقة، إضافة 

لزي��ادة وتعديل الضغ��ط وإضافة أنظمة االستش��عار 

ومعدات وأجه��زة فحوص الطريان والبيانات الكهربائية 

والحواسيب، وبكل هذا التزويد الالزم لفحوص الطريان، 

أصبح��ت كل معاي��ري الطائ��رة األكفأ عاملي��اً جاهزة يف 

الوقت الحاس��م بدءاً م��ن التجهيزات الجوي��ة ولغاية 

تجهيز فحوص املهندسني عىل األرض.

وأصبحت الدول األربعة رشيكة الربامج متلك منوذجاً 

لدى كل منها هو "منوذج فحص الطريان" حيث امتلكوا 

قدرات الفحص الجديدة عىل أس��س ومفاهيم التطوير 

املطل��وب، ليتمكن��وا جميعه��م من فح��ص القدرات 

الجدي��دة. وتعترب رشك��ة Cassidian مس��ؤولة فردية 

عن نظام التحك��م يف املقاتلة Eurofighter وس��لوكها 

األدايئ ونظ��ام الرادار وأنظمة التحكم يف الحرائق ونظم 

االستشعار العاملة باألشعة تحت الحمراء.

أحدث مقاتلة متعددة األدوار
وتم اعت��امد املقاتل��ة Eurofighter كأح��دث مقاتلة 

"متعددة األدوار" متوفرة يف األسواق حالياً، ولقد اشرتت 

س��بعة دول ه��ذه املقاتلة حت��ى اآلن وهي: النمس��ا، 

وأملانيا، وإيطاليا، وعامن، واململكة العربية الس��عودية، 

وأسبانيا واململكة املتحدة.

ولقد أكمل أسطول املقاتالت Eurofighter حتى اآلن 

170,000  ساعة طريان حول العامل، مام جعل تصنيفها يف 

مرتب��ة األكرث أماناً واألكرث اعتامدية. وهناك عقود إلنتاج 

719 طائرة تحت الطلب، مع طلبات جديدة تصل 571 

طلباً مع تس��ليم أك��رث من 355 منه��ا، وتعترب صفقات 

هذه املقاتلة هي األكرب عاملياً اآلن وحققت رقامً قياسياً 

يف رشائه��ا يف أوروبا بفضل تقنياته��ا املتطورة مام عزز 

موقف الصناعات األوروبية يف الس��وق العاملي، ويوفر 

برنام��ج هذه املقاتلة أكرث من 100,000 وظيفة يف 400 

 Jagdflugzeug GmbH رشكة تديره��ا جميعاً رشك��ة

 Alenia Aermacchi األملانية إنابة عن رشيكة الربنامج

– إح��دى رشكات مجموع��ة Finmeccanica – ورشكة 

BAE Systems ورشكة Cassidian يف أملانيا وأسبانيا•

الطائرة األحدث يف العامل واألكرث أمانًا واعتمادية

مت اعتماد املقاتلة 
Eurofighter كأحدث 

مقاتلة متعددة 
األدوار متوفرة يف 

السوق حاليًا

Manching  املقاتلة خالل مراحل تجميعها يف مصانع
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Boeing مـن إنتـاج شركـــة Phantom Phoenix األقمــار الصناعيــة

تقوم رشكة Boeing بتطوير عائلة مناذج أقامر صناعية 

أطلق��ت عليها اس��م Phantom Phoenix تس��تطيع 

الرشك��ة صنعها برسعة واعتامدي��ة عالية مع تخصيصها 

لتنفي��ذ العديد من املهام، وتقتس��م ه��ذه العائلة من 

النامذج هندس��ًة متش��ابهة وأنظمة الكرتونيات طريان 

ونظ��م بيانات حاس��وبية، مع عدة خي��اراٍت من حيث 

الحموالت، وتستطيع هذه األقامر الصناعية تنفيذ مهام: 

االس��تخبارات، واملراقبة، واالس��تطالع مع دعمها برامج 

فضائية علمية عديدة.

 Boeing رشك��ة  رئي��س   Darryl Davis وتح��دث 

Phantom Works قائ��اًل: "إن الزبائ��ن يحتاجون ملرونة 

أكرث يف تنفيذ مه��ام األقامر الصناعية من حيث الحمولة، 

م��ع تجهيزه��ا وتس��ليمها برسعة م��ع ض��امن الجودة 

والنوعية".

وأضاف بأن الرشكة تبني صناعاتها عىل النجاح السابق 

الذي تحقق مام دفعها لتوس��يع عائلة أقامرها الصناعية 

لتبل��غ عدد 702 منوذجاً، وتعمل الرشكة أيضاً عىل تطوير 

صناعات تبدأ من املركب��ات الجوية الكبرية لتصل صناعة 

األقامر الصناعية الصغرية جداً.

مناذج
ولألقامر الصناعية Phantom Phoenix مناذج ثالثة هي:

• Phantom Phoenix بالفئ��ة 500 إىل 1.000 كل��ج 

وهي فئة متوس��طة تم تصميمها لتنفيذ االنطالق الفردي 

أو الثنايئ.

• الفئ��ة ESPA – 180 كلج وهي مزودة بنظام تعزيز 

اإلطالق بحيث يتم إطالق أكرث من منوذج يف ذات الوقت 

"حتى 6 أقامر للمهمة الواحدة".

•الفئ��ة Nano  الدقيقة – ب��ني 4 إىل 10 كلج للمهام 

العلمية ومهام تحديد الطقس.

 Phantom Phoenix وينتظر تصميم القمر الصناعي

بحيث يس��تطيع العمل يف كل املواقف ومع كل "مركبات 

اإلطالق"، ولقد ظلت رشكة Boeing توفر نوعيات األقامر 

الصناعي��ة للزبائن الدوليني ملدة خمس��ة عقود 50 عاماً، 

حس��بام رصح ب��ه Bruce Chesley مدير قس��م النظم 

الفضائية واالس��تخباراتية والذي أض��اف بأن النامذج يتم 

تصميمه��ا لتمنح الزبائن التجاري��ني والجهات الحكومية 

النظم عالية االعتامدية والحلول الالزمة.

وتعمل ه��ذه األنظمة املزودة بالكرتونيات طريان هي 

األحدث يف فئتها، وبخياراٍت عديدة تلبي متطلبات جميع 

املهام مع توفري الخدمات طيل��ة العمر اإلفرتايض للنظم، 

وتعمل الرشكة عىل دعم برامجها بأحدث التقنيات خالل 

أعاملها يف Huntington يف كاليفورنيا•

تلبـي مهـام املراقبــة واالستطــالع ودعــم الربامـج الفضائيــة

تعمل شركة 
Boeing على تطوير 

صناعات تبدأ من 
املركبات اجلوية 

الكبرية لتصل صناعة 
األقمار الصناعية 

الصغرية جدًا

Phantom Phoenix  القمر الصناعي
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 AVANTE.. مفهـوم جديـد مـن السفـن متعـددة املهـام

ط��ورت رشك��ة Navantia عائل��ة جديدة من الس��فن 

OPV’s وهي عائلة Avante Family والتي تشمل عدة 

خيارات ومتثل مفهوماً جديداً من الس��فن التي تتقاسم 

نفس صفات البدن وكبائن متشابهة ومساحات متساوية 

مع تش��ابه كبري يف أنظمة الدف��ع والنظم الثانوية، وكل 

هذا يجعل هذه الس��فن قادرة ع��ىل تنفيذ العديد من 

امله��ام وبينها: أعامل القتال، وتنفي��ذ الدوريات، ومهام 

اإلسناد وتنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ.

وصمم��ت الرشكة ضم��ن ه��ذه العائل��ة الجديدة 

"النم��وذج القتايل" املخصص للعمليات القتالية البحرية 

يف أوق��ات األزمات )القي��ادة والس��يطرة، والعمل ضد 

التهدي��دات الجوي��ة، ومهام قت��ال الس��طح، والحرب 

اإللكرتوني��ة، والحرب ضد األلغام( وذلك لتوفري الحامية 

لكل املناطق املراد السيطرة عليها.

أما "من��وذج الدوريات" فقد صممته الرشكة للحامية 

واملراقب��ة التي تفرضها القوات ع��ىل املياه اإلقليمية مبا 

يتيح اعرتاض أرتال السفن الحربية التي تشكل التهديد 

يف هذه املناطق املائية.

وتنتج الرشكة "منوذج اإلسناد" الذي صممته ملجابهة 

املواق��ف الطارئ��ة واملواقف التي تحتاج للمس��اعدات 

)الحرائق، والتلوث، والوقاي��ة الصحية( مام يتيح توفري 

نقل الحموالت واألفراد.

وهناك ضمن عائلة الس��فن الجديدة "منوذج البحث 

واإلنقاذ" لتنفيذ املهام التي متسح املناطق املائية وذلك 

 .ROV بعملها كمركبة س��فينة تعمل بالتوجي��ه عن بعد

ويضاف لذلك أن هذه املهام هي التي تحدد أحجام سفنها 

املخصصة لتنفيذها )بحس��اب الحمول��ة بالطن( وهذا ما 

 Avante 700 و ،Avante 300 :نتج عنه ع��دة مناذج هي

 ،Avante 2200و  ،Avante 1800و  ،Avante 1400و

.Avante 3000 والنوع

وصمم��ت الرشك��ة الس��فن واألنظمة م��ن العائلة 

Avante مبواصف��ات ت��م تخصيصها للعم��ل يف بيئات 

مث��ل الخليج العريب حي��ث تبلغ درجة الح��رارة أحياناً 

50 درج��ة مئوية وتصل يف املناط��ق البحرية 37 درجة 

 HAVC مئوي��ة، وهذا املفهوم هو الذي جع��ل النظام

يتم تصميم��ه لبيئات مامثلة، كام وأن مواد صنع أبدان 

الس��فن وعمليات بنائها تم تعريفها بحيث تكون عائلة 

الس��فن Avante قادرة عىل العم��ل يف األحوال الجوية 

السيئة ذات الرمال والغبار والعواصف.

أم��ا القط��ع واملعدات فت��م تصميمها ه��ي واملواد 

بحيث تس��تطيع العمل يف الرطوب��ة العالية التي تصل 

نس��بة 100 % مع ارتفاع درجات حرارة تصل 50 درجة 

مئوية، ويتم اس��تخدام املواد والتي تم تعريفها باعتبار 

أن السفن تقدر عىل العمل يف الظروف البحرية القاسية 

م��ع وجود التلوث الصناعي ال��ذي يرمى يف البحار، مع 

وج��ود امللوح��ة عالي��ة النس��بة، ولقد ت��م حتى اآلن 

التصدي��ق بإجازة ثالثة أنواع OPV’s مختلفة من إنتاج 

.Navantia رشكة

Avante 3000 للقوات البحرية اإلسبانية
وتنت��ج الرشكة ضمن عائلتها النموذج متوس��ط الحجم 

وذات  الطاق��م  وقليل��ة  األداء  عالي��ة   Avante 3000

مس��توى عال يف ق��درة حمل األفراد والق��وات، وتتميز 

بدرجة التفاوت والتشابه مع سفن البحرية األخرى، كام 

تتميز بالس��عر املعتدل وقلة تكلفة صيانتها طول العمر 

االفرتايض.

ومتتاز Avante 3000 بقدرة البقاء طويالً يف البيئات 

البحرية مام يتيح لها تنفيذ مهام متعددة بينها "التواجد 

يف البحار" وتنفيذ الحامية ومهام حراس��ة ومرافقة قطع 

األس��طول البحري األخرى مع ضبطه��ا الحركة البحرية 

مبقاومة عمليات السطو ضد الشحنات التجارية وتنفيذ 

مه��ام مقاوم��ة التهريب، م��ع العمل ض��د العمليات 

اإلرهابي��ة والعمل ض��د القرصنة ونقل األف��راد وتنفيذ 

مهام املساندة اإلنس��انية واملراقبة والتحكم يف البيئات 

وتنفيذ مهام مكافحة التلوث.

وللس��فينة س��طح تنطل��ق من��ه الطائ��رات خ��الل 

العمليات وذلك من خالل انط��الق لطائرات العمودية 

املتوس��طة، ولها حظرية ثابتة إليواء هذه الطائرات مام 

يجعلها س��فينة قوي��ة العدائية خالل تخطي��ط املهام، 

وبهذه الس��فينة مساحة مخصصة ملستشفى عائم يتيح 

توفري اإلسناد الطبي واإلس��عافات األولية وذلك لتعزيز 

اإلمكانيات والخدمات الطبية.

Avante 2200 للقوات البحرية الفنزويلية
وهذه الس��فينة يبلغ طولها 98.90 مرتاً وتزيح من املاء 

2,200 طن��اً تحل الس��فينة محلها، بين��ام تبلغ رسعتها 

 Avante 2200 القصوى 25 عقدة، وتس��تطيع السفينة

تنفيذ مهام عديدة مث��ل: املراقبة، والحامية يف املناطق 

االقتصادي��ة، وحامية وضب��ط الحركة الجوي��ة وتنفيذ 

املهام اإلسرتاتيجية، وعمليات البحث واإلنتاج مع إسناد 

الوحدات يف العمليات واملس��اعدات اإلنس��انية ومهام 

الس��يطرة لدحر التلوث البحري، مع مكافحة التهريب 

وتروي��ج املخ��درات والهجرة غ��ري القانوني��ة )تهريب 

األف��راد( وجمع معلوم��ات االس��تخبارات واملعلومات 

والبيان��ات البيئية وتنفيذ مهام الدفاع يف أس��طح املياه 

ومهام الحرب اإللكرتونية.

Avante 1400 للقوات البحرية اإلسبانية
وهي س��فينة بطول 79.90 مرتاً، وتزيح من املاء 1,500 

 Avante طن��اً مع بلوغها رسعة تص��ل 22 عقدة، وتنفذ

1400 ع��دة مهام مث��ل: مراقبة الس��واحل، والحامية، 

وحامية وضبط الحركة الجوية، واملس��اعدات اإلنسانية 

والطبي��ة للس��فن األخ��رى ونقل الش��حنات ومكافحة 

الحرائ��ق ومكافح��ة التل��وث البح��ري ونق��ل األفراد 

واإلم��دادات وعملي��ات االعرتاض والتدخ��ل الرسيع يف 

العمليات واإلسناد والدفاع البحري والحرب اإللكرتونية•

تلبي متطلبات العمليات القتالية البحرية واإلسناد والدوريات

Avante منوذج سفينة من عائلة 
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شركـــة Dyncorp International توفــــر حلـــول اإلسنــاد دوليــًا AVANTE.. مفهـوم جديـد مـن السفـن متعـددة املهـام

الدولي��ة   DynCorp International رشك��ة  تفخ��ر 

بأنه��ا توفر حلول املس��اندة األساس��ية لجه��ات الدفاع 

والدبلوماس��ية العاملية، كرشيك موثوق به يساند السلم 

والسيادة دولياً.

وتبني الرشكة أعاملها عىل أس��اس قاعدة نجاح استمر 

60 عام��اً م��ع توفري اإلس��ناد ودعم املنص��ات وعمليات 

الحم��الت والتي تس��اند القوات املس��لحة لتكون كاملة 

الجاهزية دامئاً، مع توفري املعرفة ونقل التقنيات وتطوير 

الخربة االحرتافية وإسناد مجتمعات الدول الزبائن.

وتوف��ر رشكة DI من خالل خرباتها الكثيفة الكثري من 

املتطلبات خالل التخصصات التالية:

الطريان
تعمل فرق رشكة DI عىل تلبية مهام عسكرية وتجارية يف 

مجال الطريان مع خدمات عديدة وتقديم اإلسناد الفني، 

بدءاً من دعم الطائرات وتوفري اإلس��ناد األريض عاملياً مع 

توفري املع��دات والصيانة والتعديالت وتوفري قطع الغيار 

ودعم املطارات وإس��ناد جميع العمليات وأعامل األمن 

والسالمة باعتامدية وأداء جيد.

عمليات الحمالت
تتح��رك رشكة DI حول العامل لتوف��ري االحتياجات ودعم 

مناطق العملي��ات وتنفيذ التطويرات عاملي��اً، مع توفري 

حل��ول القوى البرشية عالية التأهي��ل لعمليات االنفتاح 

العمليايت وذلك خالل ردود الفعل املبارشة العاجلة خالل 

عدة حلول تساند تحقيق النجاح للزبائن.

اإلسناد الدويل وتطوير الحلول
توف��ر رشك��ة DI الخربات عاملياً يف كل قطاعات اإلس��ناد 

ولكل مواقع العمليات مع تنفيذ مهام الصيانة للمركبات 

م��ع اإلمداد الدائم بقطع الغي��ار وتنفيذ وتحضري برامج 

اإلم��داد بالذخائر، ويعمل خرباؤها بدم��ج املهارات مع 

توف��ري املوارد والحلول املبتك��رة والتخطيط الجيد لتوفري 

ه��ذه الحلول ألصعب التحديات ومس��اندة أعامل خفة 

الحركة والجاهزية العملياتية وأعامل الصيانة حول العامل.

الخدمات األمنية 
توفر رشك��ة DI انفتاحاً مرناً بتوفريه��ا "الحلول األمنية" 

الت��ي تالئم كل املواقف يف جميع أنحاء العامل، مع العمل 

قريب��اً م��ن الزبائن لتقلي��ل املخاطر وتوف��ري مزيجاً من 

الخدمات االحرتافي��ة والتقنيات املتطورة، وتعترب الرشكة 

رائدة يف توف��ري الخربات والجاهزي��ة العملياتية وأعامل 

الصيانة والتطوير حول العامل.

التدريب والحلول اإلستخباراتية
تس��اهم رشكة DI يف التوازن الدويل واالستقرار من خالل  

توف��ري قوات حفظ األمن يف الدول النامية والتي خرجت 

لتوها من الرصاعات والحروب والغري مس��تقرة سياس��ياً، 

كام توفر "التدريب واإلسناد" ملحرتيف العمل اإلستخبارايت 

التي تحتاجها الحكومات وحلفاؤها.

توجهات وقيم الرشكة
تفتخر رشكة DI بكادره��ا البرشي ذي الكفاءة والتأهيل 

الع��ايل، فهي ن��واة لنجاحاتها املس��تمرة، وتلتزم بتقديم 

برام��ج تتصف باملرونة وخفة الحركة واملس��توى املتميز 

ومتارس العمل يف كل االتجاهات باحرتافية عالية املستوى 

يف كل األنشطة، ومن أبرز قيم الرشكة:

• تخدم برغبة وصدق من كل املواقع والظروف.

• تهتم باألمن والسالمة والتطوير.

• تع��زز بقوة موظفيها لتحقي��ق النجاح وتعتمد عىل 

االحرتام واإلخالص.

• تؤدي األعامل بالتزاٍم تام  بتخطي كل التوقعات• 

60 عامـًا مــن النجــاح واخلبـــرة االحرتافيــة

تعمل فرق شركة 
DI على تلبية مهام 

عسكرية وجتارية 
يف جمال الطريان 

مع خدمات عديدة 
وتقدمي اإلسناد 

الفني

توفر رشكة DI الخربات عاملياً يف كل قطاعات اإلسناد ولكل مواقع العمليات
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 Oshkosh Defense تساعـد يف تعظيـم استثمـارات اجليــوش 

تتكون األس��اطيل العسكرية من الش��احنات القوية 

التي تم تصميمها بحيث تتحمل االس��تخدام الش��اق 

عىل الطرق الوعرة ويف األحوال الجوية الصعبة، ولكن 

عمرها االفرتايض ينته��ي كأي مركبة أخرى، باالضافة 

إىل ذل��ك، نج��د أن تاري��خ إنت��اج معظ��م املركبات 

العس��كرية القدمية املس��تخدمة يف الرشق األوس��ط 

يعود إىل حقبت��ي الثامنينيات والتس��عينيات عندما 

كان��ت متطلبات امله��ام والتهدي��دات مختلفة متاماً 

ع��ام هي عليه اليوم، وس��واء كان الس��بب هو طول 

فرتة االس��تخدام أو تقادم املركبة، نجد أن األس��اطيل 

القدمي��ة التي تعجز قدراتها ودرجة اس��تعدادها عن 

تأدية مهام اليوم قارصة عن أداء مهام الغد.

تعظيم االستثامرات الحالية
إلطالة عمر األس��طول، تعمد الجي��وش األجنبية إىل 

االس��تعانة بالبائعني األصليني للمركبة القادرين عىل 

 Oshkosh إطالة عم��ر املركبة، وقد س��اعدت رشكة

Defense الجيوش يف تعظيم اس��تثامراتها عىل مدار 

عق��ود طويلة عن طريق تحدي��ث املركبات القدمية، 

األم��ر الذي يتي��ح للجي��وش إمكانية إطال��ة العمر 

االف��رتايض للمركبات بتكلفة قليل��ة للغاية ال تتعدى 

جزءاً بسيطاً من تكاليف رشاء مركبات جديدة.

وتس��مح عملي��ة التجدي��د بإدخ��ال التكنولوجيا 

الحديث��ة ع��ىل املركب��ات "القدمي��ة"، ب��دءاً بإضافة 

مصابيح أمامية أش��د قوة، وحزام أمان مرتبط بأربع 

نقاط، وتحس��ني تيل الفرامل، وانته��اء بإضافة نظام 

تعلي��ق ه��وايئ متطور وتحس��ني مس��توى الحامية 

املصفح��ة وزيادة ع��زم املح��رك، وتتمي��ز املركبات 

املجددة بسهولة دخولها الخدمة وقلة تكاليفها، األمر 

الذي مينح القوات حامية وأداء مل يكونا متوفرين عند 

بدء تشغيل األسطول.

وتق��دم الرشك��ة خدم��ات التجدي��د للمركب��ات 

املتوس��طة والثقيلة والتجارية منذ الستينيات، ومنذ 

ع��ام 1995 قامت الرشكة بتجدي��د أكرث من 11 ألف 

مركبة عس��كرية ثقيلة بحيث أصبحت جديدة متاماً، 

وميك��ن تنفي��ذ عملي��ات التجديد مبق��ر الرشكة يف 

الواليات املتح��دة أو بالتعاون مع رشكائها الصناعيني 

والعس��كريني املحليني يف جميع أنحاء منطقة الرشق 

األوسط أو حتى  يف مسارح العمليات.

االنتقاء عنوان التطور
عندما تحتاج الجيوش إىل مركبات جديدة يجب عليها 

أن تض��ع يف االعتبار الفوائد التي ميكن أن تجنيها من 

وراء تصميم املركبة بطريقة تس��مح بخفض تكاليف 

عمليات الصيانة والتجديد التي تحتاج إليها األساطيل 

مع تقادم العمر االفرتايض للمركبات. وتستخدم رشكة 

Oshkosh Defense تصميامً مفتوحاً للمركبة بحيث 

يس��مح بإدخال أي تحديث أو تجديد عليها مستقبالً 

برسعة وبتكاليف منخفضة يف آن واحد.

وتط��رح الرشكة اليوم مركبات خفيفة ومتوس��طة 

وثقيلة جرى تصميمها بحي��ث تقبل التصفيح، األمر 

ال��ذي يجعله��ا مؤهل��ة ألداء ع��دة مه��ام مختلفة. 

باإلضاف��ة إىل ذلك، ال تس��تلزم عملي��ة التصفيح أي 

نوع من اللحام أو عمليات تصنيع كبرية، حيث ميكن 

تركيب صفائح الدروع برسعة ويف أي مكان.

وق��د أدت أنظم��ة التعليق املس��تقلة لدى عائلة 

املركب��ة TAK-4 إىل زي��ادة مرونة تصمي��م املركبة 

بدرج��ة كبرية، وتق��وم تلك األنظمة بدع��م الدروع 

األثق��ل وزن��اً، والس��امح للمركبة بتقبل أي��ة عملية 

تجدي��د أو تطوي��ر يف مراح��ل الحق��ة، وقد نجحت 

املركبات املزودة بتلك األنظمة يف اس��تيفاء متطلبات 

العمالء العسكريني فيام يتعلق بدعم الحمولة وخفة 

الحركة عىل الطرق الوعرة•

إدخــال التكنولوجيــا احلديثــة إلطالــة العمــر االفرتاضــي للمركبــات

منذ عام 1995 
قامت الشركة 

بتجديد أكرث من 11 
ألف مركبة عسكرية 
ثقيلة بحيث أصبحت 

جديدة متامًا

TAK-4 يتيح التصميم املتطور للمركبة إمكانية استخدام نظام التعليق املستقل
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طائرة النقل العسكري KC – 390 تنفذ مهام النقل اللوجستي

أعلنت رشك��ة الصناعات الدفاعي��ة األمنية الربازيلية 

Embraer يف مؤمت��ر صحفي عقدت��ه خالل معرض 

LAAD الدفاعي األمني، عن بدء الحملة التسويقية 

لطائرة النقل العسكري KC – 390 النفاثة يف السوق 

العاملية.

وكان��ت الرشكة ق��د انتهت من تحض��ري التصميم 

الحاس��م CDR وال��ذي توصل��ت إليه م��ع القوات 

الجوي��ة الربازيلية، مام أوضح نض��ج الربامج وتقرير 

اإلنتاج الكمي وإذاعة وإعالن املعلومات حول إنتاج 

النامذج وتحديد املواصفات الفنية الجديدة وتحديد 

السعر.

ورصح Luiz Carlos Aguiar رئي��س الرشكة كبري 

الضب��اط التنفيذيني قائ��اًل: "إن املرشوع يتحرك بثقة 

لألم��ام حي��ث تم تحدي��د التصمي��م CDR وبدأت 

املفاوض��ات م��ع الزبائن ح��ول الطائرة م��ع ازدياد 

الطلبات لرشائها".

وتحدث أيض��اً العميد Juniti Saito حول الطائرة 

قائالً: "إن تصميمها تج��اوز كل التوقعات بنجاٍح تام 

مع بلوغ ع��دة مكاس��ب عملياتي��ة والتوصل ألداء 

ممتاز وبلوغ املرونة وتحديد مبادئ اإلس��ناد واتخاذ 

قرارات املهام".

مهام ومميزات
وتعت��رب الطائ��رة KC – 390 أك��رب طائ��رة أضافت 

للصناع��ات الجوي��ة الربازيلية مس��توى طائرة النقل 

العسكري متوس��طة الحجم، مع بلوغها جودة األداء 

وتحديد الحمول��ة، وينتظر لهذه الطائرة تنفيذ مهام 

النقل اللوجس��تي وإلق��اء الحموالت م��ن الجو مع 

نقل املظليني، كام أنها تس��تطيع تنفي��ذ مهام تزويد 

الطائرات العمودية والنفاثة بالوقود يف الجو، وتلبية 

مه��ام البحث واإلنقاذ واإلخالء الطب��ي وتنفيذ مهام 

الدعم اإلنسانية، وإىل جانب كل هذه القدرات تتميز 

الطائرة KC-390 بدورات عم��ل أطول وصيانة أقل 

تكلفة•

تصميم جتاوز كل التوقعات مع بلوغ عدة مكاسب عملياتية

 KC-390 تلبي الطائرة
مهام تزويد الطائرات 

العمودية والنفاثة 
بالوقود يف اجلو وتلبي 
مهام البحث واإلنقاذ 

واإلخالء الطبي
 KC - 390 طائرة النقل العسكري

 Alenia Aermacchi توقـع عقــدًا مـع القــوات اجلويــة الربازيليــة
وقعت رشك��ة Alenia Aermacchi عق��داً ملدى ثالثة 

أع��وام بقيم��ة 58 ملي��ون يورو م��ع الق��وات الجوية 

 FAB’s الربازيلي��ة لتوف��ري خدمات اإلس��ناد لألس��طول

AMX املسمى A – 1 يف الربازيل.  

ويش��مل هذا العقد عدة عن��ارص يف املوقع وهو 

إس��ناد هنديس يعمل م��ن خالله فري��ق الرشكة يف 

"ب��ارغ دي غالياو" مبنطقة "ري��و دي جانريو" لتوفري 

خدمات اإلس��ناد، مع توفري املكون��ات وقطع الغيار 

وأعامل الصيانة.

وقد تم اختيار الرشكة بواس��طة الق��وات الجوية 

الربازيلية FAB لتنفيذ خدمات األس��طول من خالل 

خرباته��ا يف تنفيذ الربامج AMX حيث كانت النتائج 

الس��ابقة مش��جعة يف توفري الرشك��ة كل قطع الغيار 

التي تم طلبها سابقاً، مع تنفيذ برامج الصيانة بكفاءٍة 

عالية لألسطول AMX العامل يف إيطاليا.

 FAB وميثل هذا االتف��اق جزًء من الربامج الكبرية

املصممة لتوفري القدرات العملياتية لألس��طول خالل 

العرشي��ن عام��اً القادمة، وتم تطوير ذل��ك الربنامج 

 Embraer وكانت تقوده رشكة A –IM ليعرف باسم

 Alenia الربازيلية، وتس��انده بش��كٍل مبارش رشك��ة

.Aermacchi

ويرتبط اإلس��ناد طوي��ل األمد الذي يت��م تنفيذه 

لألس��طول الربازي��ي AMX بأع��امل الرشكتني بعد 

توقيعه��ام مذك��رة التفاهم املؤسس��ة عىل تش��كيل 

الرشاكة بينهام، حيث تتم إدارة أنش��طة اإلسناد ذات 

الصل��ة بالعملي��ات AMX يف الربازي��ل طيلة العمر 

االفرتايض لألسطول.

الضب��اط  كب��ري   Guiseppe Giordo ورصح 

التنفيذيني يف رشك��ة Alenia Aermacchi بقوله إن 

الرشكت��ني أكدت��ا وطيلة العقود املاضي��ة أن التعاون 

بينه��ام قائم مام أت��اح حدوث التطوي��رات وتجهيز 

 MB. 326 الصناع��ات الالزمة مع إنتاج النفاثة التدريبية

املسامة AT – 26 Xavante الحقاً.

وت��م تصنيف الطائ��رة الهجومي��ة الخفيفة ذات 

املح��رك الواحد كطائرة تعبوية لإلس��ناد تم تطويرها 

خالل الثامنينات من القرن املايض، والتي شاركت فيها 

الرشكتان بنسبة 23.8 % لرشك��ة Alenia و29.7 % لرشكة 

Embraer م��ع عم��ل رشك��ة Aeritalia يف الربنامج 

بنس��بة 46.5 %، ودخلت ه��ذه الطائرة الخدمة مع 

القوات الجوية يف ايطاليا والربازيل يف نهاية مثانينات 

القرن املايض•
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الطائرة العمودية Bell 429 تلبي العديد من املهام األمنية

تعترب الطائرة العمودية Bell 429 من أكرث الطائرات 

العمودي��ة ثنائية املحركات تط��وراً من الفئة خفيفة 

الوزن.

وأعلن��ت رشك��ة Bell Helicopter إحدى رشكات 

مجموعة Textron Inc بأنها منحت مديرية الطريان 

املدين العام األندونيس��ية DGCA إجازة والتصديق 

 Bell 429 ب��وزن وحمول��ة 7.500 رطل للعمودي��ة

لتتمكن من التحليق بنفس الوزن والحمولة املجازة، 

وتم تصنيف اندونيسيا يف مرتبة الدولة رقم 17 التي 

يج��از لها الوزن والحمولة بهذا املس��توى، واعتمدت 

مديري��ة الطريان املدين االندونيس��ية ه��ذه اإلجازة 

لتتيح للطائرة حمل 500 رطل إضافية.

ورصح Danny Maldonado نائب رئيس تنفيذي 

رشكة Bell Helicopter ب��أن الرشكة أذهلتها إجازة 

مديرية الطريان املدين االندونيس��ية للوزن وموافقتها 

عليه، مام ميكن الزب��ون االندونييس من االنتفاع من 

وزن 500 كلج، كام تس��اند عملي��ات تحميل الطائرة 

بوقود أزيد عام سبق وبالتايل تتمكن من حمل ركاب 

أكرث ومعدات أثقل مع مالءمة املهام.

 Transport Canada وأج��ازت الرشكة الكندي��ة

أيض��اً عملي��ات العمودي��ة Bell 429 ب��وزن 7.500 

رطالً )3400 كلج( يف ديس��مرب ع��ام 2011 الجديدة 

وقدرات الطائرة التي تتوس��ع م��ع قدرة تنفيذ مهام 

املدى األبعد.

 Bell 429 ومتت أيضاً إج��ازة الزيادة يف العمودية

يف كل م��ن: األرجنتني، وأس��رتاليا، والربازي��ل، وكندا، 

وش��يي، والص��ني، وإك��وادور، والهند، وأندونيس��يا، 

وإرسائيل، وماليزيا، واملكسيك، ونيوزيلندا، ونيجرييا، 

وتايالند، وفنزويال، وفيتنام.

أداء عايل االعتامدية
وت��م تصني��ف العمودي��ة Bell 429 كأفضل تطوير 

للطائ��رة الخفيفة ثنائية املح��رك، حيث توفر رسعة 

اس��تثنائية ومدى أبعد وق��درات تطوافية مام يتيح 

 Single Pilot ملشغليها الحصول عىل عمودية الطيار

IFR Helicopter م��ع توف��ري اإلس��ناد جيد املعدل 

والخدم��ات، وتوف��ر هذه الطائ��رة الخدم��ة عالية 

االعتامدي��ة وطيف األداء الذي يش��مل تنفيذ املهام 

الطبي��ة ومهام تعزي��ز األمن ومه��ام مناطق حقول 

النفط والغاز وعدة منافع أخرى.

ومتت إجازة هذه العمودية كفئة "طيار واحد" أو 

طيارين اثن��ني Single or Dual Pilot IFR ولتنفيذ 

األداء Cat. A/ JAROPS العملي��ايت من الفئة األوىل 

بأق��ى وزن، وللطائرة كابينة عالي��ة التطوير ونظام 

القي��ادة متط��ور يوفر ق��وة األداء، م��ع وجود نظام 

املالح��ة WAAS والق��درة IFR كام وأنه��ا عمودية 

مجازة يف الفئ��ة MSG – 3 ولها برامج صيانة جيدة 

قليل��ة التكلفة، وتتمي��ز العمودي��ة Bell 429 أيضاً 

بنظام اإلنذار للتضاري��س الخطرة HTAWS ونظام 

الرادار لتحديد والتنبيه ع��ن االرتفاعات ومخاطرها، 

ك��ام وبالطائ��رة النظام الص��ويت يف الكابين��ة ونظام 

التسجيل ونظام األضواء األمامي•

Bell 429 اندونيسيا أجازت وزن وحمولة العمودية

مت تصنيف العمودية 
Bell 429 كأفضل 

تطوير للطائرة 
اخلفيفة ثنائية 

احملرك حيث توفر 
سرعة استثنائية 

ومدى أبعد وقدرات 
تطوافية

Bell 429  الطائرة العمودية
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 Nexter Systems تنتـج املدفـع ARX 20 ذو قـوة نريانيـة عاليـة

 20M693 للمداف��ع  األح��دث  التطوي��ر  ميث��ل 

F2و20M621 الناتج الجديد املتمثل يف نظام السالح 

ARX 20mm وال��ذي يوفر ق��وة نريانية كبرية خالل 

القتال، مبقارنته بالس��الح عيار mmر 12.7  والس��الح 

عي��ار 14.5mm ال��ذي يت��م تركيبهام ع��ىل مركبات 

 ARX 20 القتال لحامية األطقم، ويتم تزويد الس��الح

مبداف��ع أخرى تعمل معه من العيار 20mm هي فئة 

 20X102 20، وتعم��ل بذخ��رية حل��ف النات�وM621

وM50 أو الذخائ��ر PGU أو بالعم��ل م��ع املداف��ع 

 20X139 20 الت��ي تس��تخدم الذخ��رية فئ��ةM693

واملستخدمة حالياً مع القوات الربية مع االستفادة من 

الخربة املكتس��بة من استخدام األسلحة التي تدار عن 

بعد.

ويوف��ر نظام الس��الح ARX 20 خي��اراً واقعياً من 

حيث "الوزن" و"جودة األداء"، وميكن تطويره يف أنواع 

مختلفة بينه��ا ما يعمل مع املركب��ات 4x4، كام وأنه 

ميكن اس��تخدامه من عىل األبراج الت��ي عليها املدافع 

عي��ار 25 و 30 ملم. ويتميز ه��ذا املدفع بنظام اتزان 

متميز مام يتيح له العمل مع املركبات املدرعة.

وتتيح األب��راج فرص إطالق الن��ريان خالل التحرك، 

وذلك مع شغل أهداٍف بعيدة يزيد بعدها عن 2000 

مرت، وذلك مع العم��ل يف جميع األحوال الجوية ليل/ 

نه��ار ويف نطاق تغطية 360 درجة، مع تحقيق األبراج 

كف��اءة العمل يف املهام األمنية وح��روب املدن، ولقد 

اختارت بعض دول الرشق األوسط هذا السالح.

تسليح العموديات
وميثل ه��ذا الس��الح نظام��اً مكم��الً للصواريخ لدى 

استخدامه مع الطائرات العمودية املقاتلة، ويظل حالً 

ال ميكن االس��تغناء عنه ألعامل املدى القصري والقصري 

جداً.

ويعترب أيضاً سالحاً يالئم مهام القتال القريب ومهام 

الدفاع الذايت لحامية مركبات وعمليات النقل أو مهام 

مراقبة الطائرات العمودي��ة، وحتى يتم تحقيق تلبية 

االحتياج��ات العس��كرية لتتمكن الق��وات من تلبية 

امله��ام، توفر رشك��ة Nexter أنظمة تركي��ب املدافع 

واألب��راج الالزمة للطائرات العمودي��ة يف الخدمة مع 

العديد من القوات املسلحة.

NC 621 الحاوية
تعمل الحاوي��ة NC 621 خفيفة الوزن كنظام يعمل 

وحي��داً وبنظام "التوصيل  والتش��غيل" والذي يجعل 

تركيبه ع��ىل الطائ��رة العمودية س��هالً، وخاصًة عىل 

الطائ��رة العمودي��ة الخفيف��ة، وتعترب ه��ذه الحاوية 

منوذجية إلطالق نريان املس��اندة ج��و – جو، والنريان 

املساندة جو – أرض عند تنفيذ مهام اإلسناد القريب، 

ويف تنفيذ مهام الحامية أو مهام الدفاع الجوي، ويظل 

نظام الس��الح من أقوى النظم املدفعية املتطورة التي 

تتي��ح للعديد م��ن الطائ��رات العمودي��ة والطائرات 

االس��تفادة من��ه، فه��و مالئم متام��اً له��ذه الطائرات 

ولطائرات التدريب الخفيفة.

20M621 املدفع
ولقد تم تصميم املدف��ع 20M621 مخترصاً وخفيف 

ال��وزن "أقل م��ن 50 كل��ج" بحيث يول��د نفس قوة 

االرت��داد متاماً كام يفعل املدف��ع عيار 12.7 ملم بقوة 

.KN 250

 وله��ذا الس��الح معدل ن��ريان ه��و 750 طلقة يف 

 20x102 الدقيقة  مع إمكانية اس��تخدام ذخائر الناتو

وم��ع إصداره ش��ظايا تزي��د 5 مرات عن كم ش��ظايا 

املدفع عيار 12.7 ملم متعدد املهام، ويضاف لذلك أن 

الذخرية 20x102 تخرتق تدريعاً بس��مك 22 ملم من 

مس��افة 1000 مرت، يف وقت تخرتق فيه ذخرية املدفع 

عي��ار 12.7 ملم تدريعاً س��مكه 13 ملم فقط، ويوفر 

النظ��ام 20M621 تأثرياً مامثالً بل يفوق مدفع العيار 

12.7 ملم مع توفري مدى مؤثراً أبعد لألول•

حمطـة ســالح 20 ملـم تــدار عــن بعــد

يتميز هذا املدفع 
بنظام اتزان متميز 

مما يتيح له العمل 
مع املركبات 

املدرعة

Nexter من إنتاج رشكة ARX20 املدفع
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أحـدث منـاذج الطائــرة Ecureuil تدخــل اململـكـة املتحــدة
متث��ل الطائ��رة AS350B3e أح��دث إضاف��ة 

تدخل يف أس��طول الطائ��رات العمودية ذات 

املح��رك الواحد يف اململكة املتحدة. وجاء بعد 

دخ��ول هذه الطائرة الخدمة يف س��بتمرب عام 

2011 كأح��دث من��وذج قوي بس��بعة مقاعد 

وت��زن بني 2 و3 أطنان، تس��ليم الطائرات من 

العائل��ة AS 350 للمملكة املتح��دة، مضيفاً 

عدة قدرات للقطاع الخاص.

ورصح Markus Steinke املدي��ر اإلداري 

يف رشك��ة Eurocopter يف اململك��ة املتح��دة 

 Loxwood بإضاف��ة  تفخ��ر  الرشك��ة  ب��أن 

 AS350Be الجدي��دة  والطائ��رة   Holdings

لعائل��ة  Eurocopter   يف اململك��ة املتحدة، 

مع وضع الرشك��ة كل اعتبار لزبائنها ليحصلوا 

عى خياراتهم من الطائرات العمودية وحيدة 

املحرك، وم��ع اهتامم الرشك��ة بإنتاج األفضل 

ودعم منطقة أكسفورد بكل الحلول.

وتوفر الرشكة الحلول اإلس��نادية يف ش��كل 

املتح��دة  اململك��ة  أع��امل Eurocopter يف 

املنتج��ة يف مصانعه��ا يف أكس��فورد مدعومة 

بجهود شبكة املهندسني اإلقليمية، و20 وحدة 

متحركة م��ن الرشكة تعمل يف مناطق اململكة 

املتحدة املختلفة، مبا يتيح ردود الفعل النشطة 

عالية املستوى ملصلحة الزبائن.

وتعت��رب الطائرة AS350B3e أحدث أعضاء 

العائل��ة A350 عالي��ة األداء، والت��ي متث��ل 

كف��اءة أداء العمودي��ات ذات املحرك الواحد 

بش��كٍل واضح، وتم تسليم 5,350 من الطائرة 

و1,600  دول��ة   130 ح��وايل  إىل   Ecureuils

مش��غل، مع تحقيق س��قف س��اعات طريان 

عملي��ايت وصل 25 مليون س��اعة طريان، ولقد 

ظل��ت رشك��ة Eurocopter UK Ltd تعمل 

طيل��ة 30 عاماً مس��يطرة عى مج��ال طريان 

العموديات املدنية•

Black Hawk تفتتـح مركــز تدريبــات Sikorsky شركـة

 Black Hawk تش��غل "كولومبيا" رابع أكرب أس��طول

قياس��اً باالس��تخدام الدويل لهذه الطائ��رة العمودية، 

 Sikorsky Aerospace Services وأعلن��ت رشك��ة

افتتاحه��ا مركز التدريب التش��بيهي لتنفيذ تدريبات 

واس��تخدام الطائرات العمودية Black Hawk وهو 

االفتت��اح الذي ت��م يف مقر املركز الجدي��د يف قاعدة 

Melgar الجوية الكولومبية، وينتظر لهذا املركز توفري 

تدريب األطقم ملصلحة الق��وات الجوية يف كولومبيا 

مع توف��ري التدريب والخدمات لع��دة زبائن آخرين 

وبينها خدمات ما بعد البيع.

ورصح David Adler رئي��س رشكة سيكورس��ي 

للخدم��ات الجوي��ة أن كولومبي��ا تش��غل رابع أكرب 

أس��طول يف هذه الفئة عى املس��توى العاملي، وبهذا 

تعت��رب كولومبيا زبوناً اس��رتاتيجياً لهذه العمودية مع 

تحديدها متطلبات األسطول وتوسيع برامج الخدمات 

والصيانة وزيادة قدرات املستودعات لدعم الطائرات 

التي تصاب بأي أعطال خالل املعارك.

ويوفر مركز التدري��ب الجديد إمكانيات دعم كل 

اإلقليم مع العمل باملستوى FAA Level D ألسطول 

الطائ��رات م��ن خ��الل التدريب التش��بيهي وتأهيل 

األطقم مبس��توى راق، حيث تتواجد الكابينة واضحة 

األجهزة وعالية الكفاءة.

وتم يف ش��هر نوفم��رب 2012 افتتاح مكتب الرشكة 

يف Bogata لتوفري القدرات لوزارة الدفاع الكولومبية 

مركزي��اً مع توف��ري جميع الخدمات، ك��ام تم تجهيز 

املرك��ز املذك��ور أع��اله CIAC بالطياري��ن املدربني 

ومش��غيل نظم التش��بيه ومختص الصيان��ة ملجابهة 

كل املتطلب��ات ويع��رف عن الرشكة توفريها إس��ناد 

والطائرات العمودية وأعامل الصيانة•

Black Hawk عموديات

AS350B3e الطائرة
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ربع شاعر!
مذ كّحَل النضُج جفَن يومي األول، وصاَر قلمي، سحابتي املهاجرِة عىل صهوِة هواِء الصحراء.. وُمذ حملُت كتايب األوَل عىل كِتفي بانتظار االنتهاء 

منه، ألحمل آخر..آمنُت بأن متاَم إدراكِنا للحياِة وفلسفتها، ال يصرُي إال بطرح األسئلِة..وآمنُت أيضاً، بأنها؛ أي األسئلة...هي طعُم الوعِي فينا..

وبأنها، حربُنا الذي متى غمسناُه يف رئِة غيِم غِدنا، تهطُل األجوبُة مطراً يربعُم فينا بعَض أمٍل طازج. قبلها، مل أكُن أعرُف بأن األسئلَة التي امتهنُت 

الحقاً صناعتَها، وال زلت..مل أكُن أعرُِف بأنها سللتصرُي سللبييَل، ألمألَ سللالَل أبنايئ برغيٍف حالٍل طازج. وبأنني، متى قررُت التوقَف عن طرِحها، 

استحلُت طريداً يف مهبِّ البطالة.

ال يشء عندي جديٌر بأن أقّصه عليكم اآلن وعيّل..أيها السيداُت والسادة..

كلماَّ قرأُت ديواناً لشللاعٍر عظيٍم، رأيتُني أخرُج من ديوانه كمن ينزُِل الُسلللَّم عىل هيئة أسئلٍة..رسيع الخطى أنزُل، يجرُّين عقيل إىل سوِق أسئلة..

تُرى، ما هو الرسُّ الكامُن وراء تفوقِّ الشاعِر عىل من سواه من الناس، عىل امتداد تاريخ العرب؟ ال، بل عىل امتداِد تاريِخ البرش؟

أألنُه يُحسُن تنوميَنا عىل أحالٍم تشبُهُه، وتشِبُهنا؟ أألنُه، حنَي تهزُِمنا الظالُل الشاحبُة، يأتينا كمن يُهِدينا الضوَء مقطوفاً من غصِن الفجر؟! أألنُه، 

ُز لنا عباءًة من أحرٍف، ويُدنِدُن لنا نَغمً يُنِعُش الخيال؟ أم ألنه، يقولنا كم نشتهي؟! أم ألن شاعراً، مثل محمد مهدي الجواهري )تويف عام  يُطرِّ

1997(، حنَي ينقُع الدنيا مبائه ثم ينرشها أمامنا بيت شعٍر عابٍق به، تصرُي أحىل؟ هاَك الجواهري يحيي أستاذنا طوين بن شعشع الزحيل والدًة 
وعشقاً وهوى، النيويوريك هجرة ومعيشة، ليعزي املتيَم فيه بزحلة ولبنان قائالً:

يا موِطَن السحلِر إن الشعلَر يُنِعشلُه *** فيٌض ملن الحسلن يف واديَك معهللوُد

خيالُُه ملللن خياٍل فيلللك مأخللللُذُه *** ولُطلللف معنلللاه ملللن معناًك توليُد

اهتلللاجني موعٌد يل فيلَك يجمعنلي *** كللأنني بالشبللاِب الطللللِق موعلللوُد 

وريلللُع قلبلللي  من ذكلرى مفارقلٍة *** كللأنني ملللن جنلللان الخللد مطلروُد 

ال أبعللللد الله طيفللاً منك يؤنسني *** إذا احتوتنلَي فلللي أحضانهلللا البيلللُد

أسئلٌة بحجِم األرِض، ساعَة تكوُن ُمرّشعَة الجهاِت...واإلجاباِت كذلك..وأسئلٌة عىل قياِس لغة ضادنا الجميلِة، حنَي تكوُن ِبكراً فاتنة مل يُفلِسُفها 

أحللٌد بعد، واإلجابللات كذلك. ألجل ذلك كله، مم يحُضُين، وال يحُضُين، مم أعلمه وال أعلمه، حاولُت أن أصري شللاعراً، ككِل عريًب..ككِل أحٍد..

وفشلُت! ولكني، نَجَحت! نجحُت أن أُفلَت من فشيل إىل حيث أنجح، حني تََعلَمُت من أيب األسود الدؤيل )تويف عام 69 هجري( ما علّمه ألحد 

تالمذته يف فنِّ العروض :إذا مل تستطع شيئاً فدعه..وجاوزه إىل ما تستطيُع

وعلمني صديقي جميل صدقي الزهاوي )املتوىف 1936م( عىل سبيِل اليقنِي حقيقًة جعلتني أُحجُم: إذا الشعُر مل يهُززَك عنَد سمِعِه...فليس 

خليقاً أن يُقاَل لُه شعُر 

وأيضاً، نجحُت أن أُفلَت من فشلليل إىل حيث أنجُح، إىل حيث أرىض أن أصري ربع شللاعٍر بهم، ال شللبه شاعٍر بدونهم..ونجحُت أن أفلَت من 

فشيل إىل حيث أنجُح، إىل حيُث أنصُب خيمتي وألتصُق مبا رشَد من شعرهم، وأتعلم..نعم ألتعلم، ألتعلم من صديقي الطُغرايئ )تويف 1120م( 

أن ما يليق يب هو حتمً أرقى من الَدعِة والكسل: قد هيأوك ألمر لو فطنَت له...فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

وتعلمُت، نعم، تعلمُت من البوصريي )تويف 1295م( واتخذته مستشللاراً ناصحاً حازماً اسللتعني به حني يحتاج الرأي املشورة، فحرضني عىل 

الجد، وأخربين أين إن أطلقت لنفيس العنان فسللأكون مثل شللاٍب عرشيني له جسللم بغل، لكنه ال يتغذي إال بالرضاعة من ثدي أمه: قال يل: 

والنفُس كالطفل إن تُهملُه شب عىل..ُحب الرضاع وأن تفطمه ينَفِطِم

وحني أردُت الشكوى لحظة يحِجُب ضباُب الُدنيا عني آفاَق املمكِن، وجدتُني ألجأ إىل أيب العالء املعري )تويف 1057م(، ليَُخِفَف عني، بقوله: 

كُُل من يف الدهر يشكو دهره.....ليت شعري هذه الدنيا ملن؟

ومل يكن أحٌد يُخرجني من دوامِة الكآبة، مثل صديقي إيليا أبومايض املتويف )1957 م(، فيَُذكُِّرين :

أيهذا الشايك وما بَك داٌء....كيف تغدو إذا غدوَت عليالً؟!

وحني أُجيبه: يا إيليا، وكيف ال أشكو وأنا الذي بيني وبني ِحلمي  زمٌن جباٌن وبعض تعاسة؟!

كان يوقظني، مبحبة وحزم: أيهذا الشايك وما بك داء...كن جميالً ترى الوجود جميالً 

فأجُعُر كشاٍة تُساق لحتفها: أُي جمٍل يف دوامة القبح هذه؟!

فيبتسم، كمن قبض يف قلبه عىل مكمن رسِّ الحياة، قائالً: والذي نفسه بغري جمٍل...ال يرى يف الحياة شيئاً جميالً

وقد عشللقُت ابنتي، مي "حفظها الله" ال ألرد لها دين، قول العرب: كل فتاٍة بأبيها مغرمة...بل ألين أحسسللُت أننا نسرُي عىل خطوات كيمياء 

اإلنسللان ذاتهللا...ومل أجللد أين أحتاج ألعلَن ُحبي لها، أن أدمع عليهللا، كم احتاج صاحبي مالك بن الريب )تللويف 594م(، وهو يريث ابنته قائالً: 

اسكتي! قد حززِت بالدمع قلبي..طاملا حزاَّ دمُعكناَّ القلوبا 

فقد كانت بُنيتي تريُق مدامعي كل يوٍم مبحبة واحرتاٍم وسعادة...وعند الدمعِ، مل أجد أصدَق من أيب الطيب املتنبي، يوم قال:

اذا اشتبكت دموٌع يف خدوٍد...تبنَي من بىك ممن تباىك!

يا أهيل الشعر: تلك كانت شذراٌت من قصة ربع شاعر هو أنا..وشذراٌت من قصة عظاٍم ُهُم، هم: أصدقايئ، أُشُمهم رئتي كلم احتجُت حكمة 

نظيفة..وأصعُد سالملهم، حكمة حكمة، بيَت شعر بيَت شعر، كلم احتجُت االرتفاع بحجتي..إىل فوق!! •

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شئ



رئيـس األركان اجلنـوب أفريقـي: نخطط إلقـــــــــــــــــامـة مشـروع مشتـرك مـع اإلمـارات 
اإلمـارات حتظـى بكـل التقديـر ملـا تبذلـه مـن جهـود فـي جمـال املساعـدات اإلنسانيـة

مثـن سعـادة الفريـق أول 

سولـي زكريـا رئيـس أركـان 

قـوات الدفـاع الوطنـي 

بجنـوب أفريقيـا فـي 

حديـث خـاص ملجلـة "درع 

الوطـن" العالقـة القويـة 

واملتميـزة التي تربـط دولـة 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

بجنـوب أفريقيـا، كمـا أكـد 

بـأن اإلمـارات تحظـى بكـل 

التقديـر واالحتـرام مـن 

مختلـف دول العالـم ملـا 

تبذلـه مـن جهـود مميـزة 

فـي مجـال املساعـدات 

اإلنسانيـة. 

حوار:
الرائد الركن/ يوسف 
جمعة احلداد 
تصوير: علي اجلنيبي
سامل العامري
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رئيـس األركان اجلنـوب أفريقـي: نخطط إلقـــــــــــــــــامـة مشـروع مشتـرك مـع اإلمـارات 
اإلمـارات حتظـى بكـل التقديـر ملـا تبذلـه مـن جهـود فـي جمـال املساعـدات اإلنسانيـة

كم�ا أش���اد  رئي��س أركان ق��وات الدف��اع الوطني 

بجنوب أفريقي��ا مبع�رض آيدك���س 2013 باعتب�اره 

يع���د حدث�اً عاملي���اً بك�ل املقايي�س يس��تح�ق م�ن 

الجمي�ع املش��ارك�ة في���ه وه�و خي���ر دلي�ل عل�ى 

نج���اح دول�ة اإلم���ارات ف�ي بن�اء س��مع�ة عاملي�ة 

ممي���زة بدلي�ل تناف�س وتزاي���د كربي�ات الرشك�ات 

العاملي�ة ف�ي املش��ارك�ة في�ه، كم�ا أك�د ب�أن اإلع�الم 

العسك�ري مه�م للغاي�ة باعتباره أح�د أه�م وسائ�ل 

االتص�ال والتواص�ل ألن�ه ميك�ن املؤسسات العسكرية 

الش��ع�وب عل�ى التواص���ل اإليجاب�ي م���ع العال�م 

الخارج�ي ومعرف�ة اآلراء واالنطباع�ات، وفيم�ا يل�ي 

ن�ص الح�وار:

 مـا هـو الهـدف مـــن زيارتكـم األخيـرة لدولـة 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة؟

متث�ل العالق�ة م�ع دول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة 

أهمي�ة كبي�رة بالنسب�ة لجن�وب أفريقي�ا، خاص�ة وأن 

لدين�ا الكثي�ر م�ن القضاي�ا ذات اإلهتم�ام املشت�رك، 

أم�ا فيم�ا يتعل���ق بزيارتن�ا األخي�رة لإلم�ارات والتي 

كان��ت يف  ش��ه�ر م�ارس املاض�ي فق���د كان�ت بن�اًء 

عل���ى دع�وة كرمي���ة م�ن س��ع�ادة الفري�ق الرك�ن 

حم���د محم�د ثان�ي الرميث�ي رئي�س أرك�ان الق�وات 

املس��لح�ة لبح�ث القضاي�ا ذات االهتم�ام املشت�رك 

الت���ي ترب�ط بلدين�ا وس��ب�ل تعزيزه���ا وتطويره�ا 

خاص�ة ف�ي مج���ال الصناع���ات الدفاعي�ة وغريه�ا 

م�ن املج�االت، علم���اً بأنه تربطن�ا بدول�ة اإلم�ارات 

عالق���ة قوي���ة ونأم�ل مبزي���د م�ن التع���اون ف�ي 

مختل�ف املج�االت ذات االهتم�ام املش��ت�رك مل�ا ل�ه 

خي�ر لبلدين�ا، خاص�ة وأن لدين�ا ح�رص عل�ى تعزي�ز 

أواص���ر العالق�ة الثنائي�ة بينن�ا وفت�ح آف�اق أوس���ع 

إليج�اد مزي�د م�ن التع�اون والتنسي�ق املشت�رك.

كام تعلمون أن العالقة بني دولة اإلمارات وجنوب 

أفريقيا قطعت شــوطاً طويــالً يف التقدم بحيث 

أصبحت منوذجاً ملا يجب أن تكون عليه العالقات 

بني الكثري من الدول، كيف تســاهم املؤسســات 

العســكرية يف بلدينا عىل استثامر هذا التطور يف 

العالقات لتعزيز تحقيق املصالح املشرتكة؟

م���ن امله�م إقام���ة عالق�ات جي�دة م���ع مختل�ف 

ال���دول العربي���ة، فنح���ن دامئ���اً م�ا نرك���ز عل�ى 

بن���اء الثق�ة أوالً ألنه�ا العنص���ر امله�م ف�ي توطي�د 

العالق���ات م�ع مختل���ف ال�دول، ولق�د س��نح�ت 

ل�ي الفرص�ة خ���الل زيارت�ي لإلم�ارات زي�ارة رشك�ة 

ت�وازن الت�ي تعتب�ر م���ن أكب�ر الرشك�ات الصناعي�ة 

ف�ي مج�ال الدف�اع بدول�ة اإلم�ارات، ونح�ن نخط�ط 

إلقام���ة مش���روع مش��ت�رك بي�ن دول���ة اإلم�ارات 

وجن���وب أفريقي�ا مب�ا س��يك�ون ل���ه العدي�د م�ن 

املزاي���ا اإلقتصادي�ة والت�ي س��تنعك�س عل�ى بلدين�ا 

فض�الً ع�ن أهمي�ة تب�ادل الخب�رات ف�ي املنطق�ة. 

كيف تّقيمــون التعــاون بني الــركات الوطنية 

اإلماراتيــة والجنــوب أفريقيــة العاملة يف مجال 

الصناعات العســكرية؟ وما هي النتائج اإليجابية 

املرجو تحقيقها للبلدين؟

قطع���اً هن���اك عالق���ة قوي���ة تجم�ع ب��ن دول�ة 

اإلم���ارات وجن�وب أفريقي�ا، وهن���اك ف�رص دامئ�ة 

لتطوي�ر الصناع�ات العسكري�ة ل�دى البلدي�ن، كم�ا 

عالقـة قويـة جتمـع 
بني دولـة اإلمـارات 

وجنـوب أفريقيـا 
وهنـاك فـرص دائمـة 

لتطويـر الصناعـات 
العسكريـة لـدى 

البلديـن

تتميز العالقات اإلماراتية - الجنوب أفريقية بالتعاون وعمق الرتابط 

رئيس األركان خالل استقباله سويل زكريا
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سرية ذاتية

•1956 ولد الســيد زكريا يف الكساندرا تاون شيب 
يف جوهانسبريغ.

•2000 توىل منصب قائد دعم القوى البرية وهو 
برتبة لواء.

•2004 متــت ترقيته إىل رتبه فريــق وتوىل قيادة 
القــوات الربيــة، ومــن ثم أصبــح قائــد القوات 

الدفاعية لجنوب أفريقيا حتى مايو 2011.
•تلقــى تدريباته العســكرية األساســية يف أنغوال 
ومن ثم تدريبات أخرى يف االتحاد السوفييتي بعد 
رفع الحظر عن املؤمتــر الوطني األفريقي، وأصبح 
عضــواً يف إدارة تنظيــم املؤمتــر الخــاص باملؤمتر 
الوطنــي األفريقي الذي تتمثــل مهمته يف تنظيم 

كيان املؤمتر الوطني األفريقي يف الدولة.
•كان عضــواً أيضاً يف اللجان التي ســهلت االنتقال 
السلمي للدميقراطية يف جنوب أفريقيا مبن يف ذلك 

القوات املسلحة.

أس��تطي�ع أن أؤك�د أن هن�اك املزي�د م�ن الرشك�ات 

ف�ي جن�وب أفريق�ا ستس��ع�ى لخل���ق املزي�د م�ن 

عالق���ات التع�اون ف�ي ه���ذا املج�ال م�ع الرشك�ات 

الوطني�ة اإلماراتي���ة، كم�ا إنن�ا ف�ي جن�وب أفريقي�ا 

عل�ى ال�دوام نرح�ب بالرشك�ات الوطني�ة اإلماراتي�ة. 

تحرص الكثري من دول العامل عىل إرسال الدارسني 

لإللتحاق بــدورات لديكم، كيف تقّيمون املردود 

الذي ميكــن أن يجنيه الدارس من جنوب أفريقيا 

من مشاركة زمالئه من باقي دول العامل؟

يف الحقيقي���ة ميك�ن لط���الب جن���وب أفريقي�ا أن 

يس��تفي�دوا كثي�راً م���ن برنام�ج االبتع���اث، حي�ث 

ي�ؤدي تب���ادل الط�الب العس��كريي�ن إل�ى تحقي�ق 

االستف�ادة م�ن خ�الل تب�ادل الخب�رات م�ع مختل�ف 

الطلب���ة الدارس��ي�ن، ويتي�ح ه���ذا الربنام�ج فرص�اً 

جي�دة أم�ام الط���الب الع�رب للتع�رف عل�ى ثقاف�ة 

مختلف�ة ع�ن ثقافته���م املحلي�ة، ولك�ن األه�م م�ن 

ه�ذا وذل�ك توطي�د عالق�ات التع�اون م�ع مختل�ف 

دول العال�م.

تلعب دولــة اإلمــارات دوراً محوريــاً يف تقديم 

املساعدات اإلنسانية عىل املستوى العاملي ما هو 

تقييمكم لهذا الدور؟

أعتق���د اعتق�اداً ج�ازماً ب�أن دول�ة اإلم�ارات تحظ�ى 

بك���ل التقدي�ر واالحت�رام م�ن مختل�ف دول العال�م 

مل�ا تبذل�ه م�ن جه�ود ممي�زة ف�ي مج�ال املساع�دات 

اإلنساني�ة، وينبغ�ي عل�ى مختل�ف ال�دول أن تح�ذوا 

ح���ذو اإلم���ارات، فه���ي م�ن خ�الل ه���ذا الجه�د 

اإلنس��ان�ي تق���دم وتدع���و للس���الم واملحب�ة إل�ى 

جمي�ع دول العال�م مبختل�ف أش��كاله�م وأجناسه�م 

وانتامءاته�م.

تعترب دولة اإلمارات العباً أساسياً يف مجال املعارض 

الدفاعية الدولية، ويف شــهر فرباير املايض نظمت 

الدولــة معرض آيدكس 2013، كيف تّقيمون هذا 

املعــرض وماذا مييزه عن غــريه من املعارض؟ وما 

هو حجــم مشــاركة القطاع الدفاعــي يف جنوب 

أفريقيا يف معرض ديب الدويل للطريان 2013؟

م���ا أري�د أن أؤك�ده ف�ي ه���ذا الجان�ب أن مع�رض 

آيدك�س يع�د حدث�اً عاملي�اً بك�ل املقايي�س يستح�ق 

م�ن الجمي�ع املش��ارك�ة في�ه وه�و خي�ر دلي�ل عل�ى 

نج���اح دول�ة اإلم���ارات ف�ي بن�اء س��مع�ة عاملي�ة 

ممي���زة، بدلي�ل تناف�س وتزاي���د كربي�ات الرشك�ات 

العاملي�ة ف�ي املش��ارك�ة ف�ي ه�ذا الح�دث العامل�ي، 

ناهي���ك ع���ن الحج���م املتزاي���د ف���ي العارضي�ن 

والزائري�ن للمع�رض باعتب�اره فرص�ة مثالي�ة لإلط�الع 

عل���ى أح���دث التقني�ات العاملي�ة ف���ي الصناع�ات 

الدفاعي�ة العسكري�ة، فاملع�ارض العسكري�ة بشك�ل 

ع���ام ه�ي مبثاب���ة ملتق�ى لك���ل املعنيي�ن وصن�اع 

الق���رار ف���ي جمي�ع أرج���اء العال���م فه�ي تجم�ع 

مختل�ف الرشك�ات العاملي�ة املتخصص�ة بالصناع�ات 

الدفاعي�ة م�ع ق�ادة وصن�اع الق�رار ف�ي الحكوم�ات 

والجي�وش ف�ي مختل�ف دول العال�م وتوف�ر للجمي�ع 

فرص�اً لإلط�الع عل�ى آخ�ر الحل�ول وأح�دث املع�دات 

والتقني�ات، كام إنن�ا ف�ي الحقيق�ة اس��تفدن�ا كثي�راً 

م�ن املش��ارك�ة املس��تم�رة ف�ي مختل���ف املع�ارض 

الدولي�ة  الت���ي تنظمه�ا اإلم���ارات، ونح�ن بص�دد 

رف�ع مست�وى املش��ارك�ة ف�ي مع�رض دب�ي الدول�ي 

للطي�ران باعتب�ار أن دول�ة اإلم�ارات دول�ة محوري�ة 

ف�ي تنظي�م املع�ارض الدولي�ة.

هــل تعتقد أن حرب املعلومات ميكن أن تشــكل 

تحدياً إضافياً للقوات املسلحة بشكل عام؟

نع���م أعتق�د ذل���ك فالح�روب القادم�ة ستش��م�ل 

املعلوم�ات، وم�ن امله�م أن نس��تع�د لذل�ك تحسب�اً 

للمس��تقب�ل، كم�ا أن هن�اك أيض�اً ح�روب تخري�ب 

للمعلوم���ات اإللكرتوني�ة )الحرب الس��يبريية( ف�ي 

أفريقي�ا ومختل�ف دول العال�م، ونعتق�د أن�ه ينبغ�ي 

رئيس األركان الجنوب أفريقي يف حوار مع مجلة درع الوطن
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اإلعالم العسكري 
مبختلف أشكاله 
يلعب دورًا مهمًا 

وفعاالً يف حياة 
العسكريني أيًا 

كانت مواقعهم 
ومسؤولياتهم

عل�ى الق�وات املس��لح�ة أن تستع�د له�ذه الح�روب 

ألن ح���روب املس��تقب�ل س��ت�دور ح���ول الح���رب 

السيبريي�ة.

كيف ميكــن لدولة اإلمارات أن تتعاون مع جنوب 

أفريقيا يف تكريس األمن والســلم عىل املســتويني 

اإلقليمي والدويل؟

من امله�م تكري�س األم�ن والس��ل�م عل�ى املس��ت�وى 

اإلقليم�ي والدول�ي، فالس�الم ه�و ال�ذي ي�دوم، وم�ن 

امله�م أن ي�دوم مفه�وم األم�ن والسل�م بي�ن الجي�ران، 

ونح���ن دامئ�اً م�ا نح���ث عل�ى إقام�ة الس���الم م�ن 

خ�الل املجتم�ع الدول�ي وم�ن خ�الل ط�رح الق�رارات 

الس��لمي�ة الت�ي تح�ل مختل�ف النزاع���ات بالط�رق 

الس��لمي�ة والودي�ة، كم�ا إنن�ا نس��ع�ى بشك�ل دائ�م 

ف�ي الحف�اظ عل�ى الس�الم العامل�ي. 

كيــف ميكن أن تتعاون دولــة اإلمارات مع جنوب 

أفريقيــا معاً يف مواجهة خطــر القرصنة يف أفريقيا 

وأعايل البحار؟

الجميع يعلم مبدى عم��ق العالقة التي تجمع جنوب 

أفريقي��ا ودولة اإلمارات، فكالنا نتش��ارك ونش��ارك يف 

املؤمت��رات الدولي��ة املتعلقة مبكافح��ة القرصنة، كام 

ميكنن��ا أن نتعاون يف مواجهة ه��ذا التهديد والخروج 

بحلول مشرتكة لهذه املشكلة.

أنشأت دولة اإلمارات مؤخراً كلية الدفاع الوطني، 

برأيكــم ما أهمية هــذه الكليــة يف خدمة األمن 

واالســتقرار الوطني؟ ومــاذا ميكن أن تقدمه هذه 

النوعية من الكليات لطموحات القيادة يف أي بلد؟ 

أعتق���د أن ه���ذه الكلي���ة م�ن أه�م املؤسس���ات 

العلمي���ة العس��كري�ة ف�ي دول�ة اإلم���ارات، وه�ي 

تع�د تجرب�ة جي�دة ومفي�دة بك�ل املقايي�س، وه�ي 

وسيل�ة حقيقي�ة للنم�و والرق�ي العلم�ي العسك�ري، 

فاملعرف�ة أم�ر مه�م ألنه�ا متكنن�ا م�ن فه�م م�ا ي�دور 

حولن�ا، حيث تس��اهم هذه النوعية من املؤسس��ات 

التعليمية العس��كرية يف تعزيز مفهوم األمن الوطني 

يف املجتمع بشكل كبري.

تحتفــل القوات املســلحة اإلماراتية هــذه األيام 

مبــرور 37 عام عىل توحيدها، هــل لديكم كلمة 

تودون توجيهها بهذه املناسبة؟

بداي�ة نهنئ الق�وات املسلح�ة بدول�ة اإلم�ارات به�ذه 

املناس��ب�ة املهم�ة، حي�ث استطاع�ت اإلمارات خالل 

السن�وات املاضي�ة أن تبن�ي جيش�اً قوي�اً ق�ادراً عل�ى 

صيان�ة وس��الم�ة أم�ن دول�ة اإلم���ارات ومواطنيه�ا 

وحامي�ة مقدراته���ا وثرواته�ا، كام وضع�ت الخط�ط 

الالزم�ة لتقوي�ة ه�ذا الجي�ش أكث�ر فأكث�ر من خالل 

توف��ري اإلمكانيات الحديثة ل��ه، ونح�ن ف�ي جن�وب 

أفريقي���ا لدين�ا نف�س املناس��ب�ة حي�ث ت�م توحي�د 

وح���دات الق�وات املس��لح�ة املختلف�ة تح�ت عل�م 

واح�د منذ ع�ام 1994.

برأيكم ما مدى أهمية اإلعالم العســكري بالنسبة 

للقوات املسلحة مبختلف دول العامل؟

أعتق�د أن اإلع�الم العس��ك�ري مه�م للغاي�ة كإحدى 

ك�ن املؤسسات  وس��ائ�ل االتص�ال والتواص�ل ألن�ه ميمُ

العسكرية والشع�وب عل�ى التواص�ل اإليجاب�ي م�ع 

العال�م الخارج�ي ومعرف�ة اآلراء واالنطباع�ات، كم�ا 

أن�ه مه�م للغاي�ة بالنس��ب�ة للعس��كريي�ن أنفسه�م، 

ويج�ب أن يك�ون ج�زءاً ال يتج�زأ م�ن إس��رتاتيجي�ة 

التواص���ل ألن�ه ب�دون ه���ذا التواص���ل حتم�اً ل�ن 

نس��تطي�ع أن نع���رف م���اذا ي���دور حولن���ا، ول�ن 

يتسن�ى لن�ا أن نع�رف موقعن�ا م�ن العال�م، فاإلعالم 

العسكري مبختلف أش��كاله يلعب دوراً مهامً وفعاالً 

يف حياة العسكرين أياً كانت مواقعهم ومسؤولياتهم، 

كام أن اإلعالم العس��كري مبختلف وس��ائله املتطوره 

أقوى أدوات االتصال العسكرية التي تعن العسكري 

عىل معايشة العرص والتفاعل معه•

كليـة الدفاع 
الوطني مـن أهـم 

املؤسسـات العلميـة 
العسكريـة فـي دولـة 

اإلمـارات ووسيلـة 
حقيقيـة للنمـو 
والرقـي العلمـي 

العسكـري

رئيس األركان ونظريه الجنوب أفريقي يحرضان توقيع اتفاقية رشاكة
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كام أن اهتممامم دولة اإلمارات بهذه القضايا ليس اهتامماً 

عابراً، بل إن الشممواهد واملؤرشات تعكس حجم االهتامم 

الرسمممي الحقيقممي الذي يجممد صدى له جممي يف األطر 

املؤسسية والترشيعات املتكاملة واآلليات التنفيذية، التي 

أثبتت كفاءتها وفاعليتها طوال العقود والسنوات املاضية 

يف معالجة قضايا وموضوعات امللف البيئي.

خممال زيارتممه إىل جمهورية كازاخسممتان يف منتصف 

أكتوبر عام 2011، أكد صاحب السمممو الشيخ خليفة بن 

زايممد آل نهيممان رئيس الدولة حفظه اللممه أن العمل عىل 

املسممتوى البيئي والحضاري يف الدولممة يهدف إىل تحقيق 

النهضممة الشمماملة يف البمماد، ويف هذا الصدد أيضاً أشمماد 

الرئيس الكازاخستاين نور سمملطان نزار باييف، مبا حققته 

دولممة اإلمارات من اسممتغال أمثل ملواردهمما من الطاقة 

والممروات الطبيعية وتوظيفها بالشممكل الممذي يتاءم مع 

مختلف الجوانممب مبا فيها الجوانممب البيئية، مبا يتضمن 

حامية البيئممة واملحافظممة عليها، ويؤرش ذلممك إىل عمق 

االهتامم الممذي توليه القيادة الرشمميدة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بامللف البيئممي، كام يعكس مدى أولوية 

هذا امللف يف التخطيط السمميايس واالسممراتيجي بالدولة، 

ممما يربهن عىل أن اإلنجممازات البيئية التممي متكنت دولة 

اإلمممارات من تحقيقها خال العقود املاضية وبخاصة منذ 

بدايممة االتحاد وعممىل مدار األربعة عقممود املاضية مثلت 

نقاط متيممز وأرضية صلبة سمماعدت عىل انطمماق العمل 

التنممموي يف الدولممة دون توقف عىل مممدار تلك العقود. 

والشممك أن امليض يف هذا التوجه البيئممي بالدولة قد وفر 

حالممة من التوازن بني اعتبارات النمو والتنمية االقتصادية 

يف صورتها املادية من ناحية واعتبارات حامية البيئة وعدم 

اسممتنزاف املوارد الطبيعية مممن ناحية أخرى، وهو ما يأيت 

ضمن املساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة من أجل ضامن 

الحياة الكرمية للسكان الحاليني من ناحية وضامن حقوق 

األجيال املستقبلية يف املوارد الطبيعية من ناحية أخرى.

اهتامم تاريخي بالبيئة
برز اهتامم املغفور له بإذن الله الشمميخ زايد بن سمملطان 

آل نهيان طيب "الله ثراه" يف قضايا حامية البيئة وتنميتها 

منممذ أمد طويل وبفضل جهوده أصبحممت دولة اإلمارات 

مثمماالً يحتممذى بممه يف التحممدي والتصميم عممىل تحقيق 

إنجممازات عماقممة يف مجمماالت البيئة املختلفممة. وبفضل 

اهتممامم املغفور له الشمميخ زايممد بالبيئممة والذي حظي 

بتقدير كل الجهات العاملية املختصة يف هذا املجال، حيث 

تضمنت برامج وخطط التنمية دراسات علمية حول اآلثار 

االقتصادية واالجتامعية ملشمماريع التنمية والتطوير، فيام 

أنشئت املؤسسات والهيئات الخاصة إلدارة وحامية البيئة 

وتم رسم االسممراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل 

منذ تأسيس اتحاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة 

يف الثاين من ديسمرب عام 

1971، والبعد البيئي يحتل  

أولوية واضحة ضمن تخطيط 

السياسات واتخاذ القرارات 

وآليات العمل، حيث تضع 

الدولة تحقيق التوازن بني 

التنمية املستدامة والبيئة 

أحد املبادئ األساسية لعملها 

وبرامجها التنموية، مبا يحفظ 

لألجيال املتعاقبة حقها يف 

التمتع بالحياة يف بيئة صحية 

وآمنة، وتتعامل الجهات 

املعنية بالدولة مع قضايا 

حامية البيئة ليس باعتبارها 

ترفاً تنموياً وإمنا تنظر إليها 

باعتبارها التزاماً جوهرياً 

وواجباً وطنياً يجب الوفاء به.

إعداد: التحرير

  أبوظبي وجهة عاملية غري تقليدية للسياحة الخرضاء
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حتقيق التوازن بني 
التنمية املستدامة 
والبيئة أحد املبادئ 

األساسية لدولة 
اإلمارات وبراجمها 

التنموية

البيئممي مثل مكافحة تلوث الهممواء وتلوث املاء ومكافحة 

التصحر وترشيد استهاك املوارد الطبيعية.

وحرص الشمميخ زايممد "رحمه الله" خممال فرة حكمه 

للمنطقممة الرشقية، التي بدأت يف العام 1946، عىل تنمية 

اإلمكانيات الزراعية من خال اسممتصاح األرايض الزراعية 

الجديدة، وبناء األفاج، وإنشمماء القنوات، إضافة إىل توفري 

املياه من دون مقابل، فيام حرص منذ توليه مقاليد الحكم 

يف إمارة أبوظبي العام 1966 عىل االهتامم بالقضايا البيئية 

حيث حظر الصيد يف إمارة أبوظبي منذ العام 1977، فضاً 

  محمد بن زايد يحمل املها العربية التي تويل قيادتنا اهتامم بالغ للحفاظ عليها عن معجزة زراعة الصحراء والتي تعترب أحد أهم اإلنجازات 
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الخالدة للشمميخ زايد "طيب الله ثراه" حيث اسممتطاعت 

دولة اإلمارات وبفضل سياسته الحكيمة ترويض الصحراء 

والتغلب عىل طبيعتها القاسممية الجافة، ودرجات الحرارة 

العالية لتتحول إىل أرض خرضاء.

كام يسممجل لفقيد الوطن حرصه الدائم عىل أن تتخذ 

دولة اإلمارات مجموعة مهمة من اإلجراءات وتضع برامج 

عمممل ملكافحممة التصحر منهمما االهتامم بامليمماه الجوفية 

وإنشاء السدود واستخدام مخصبات الربة وإنشاء مصانع 

األسمدة واالهتامم بالزراعات املقاومة للملوحة. كام عمل 

عىل تشممجري جانبي الطريق بني العني وأبوظبي وكان هذا 

املممرشوع بداية نجاحممه "رحمه الله" يف معالجته قسمموة 

الصحراء، وبفضل هذه التوجيهات انترش اللون األخرض يف 

مسمماحات واسعة من الصحراء.  واتسعت الرقعة الخرضاء 

مممن الغابممات والنباتممات والحدائق حيممث متكنت دولة 

اإلمارات من إعادة الخرضة إىل املناطق الصحراوية. وأشاد 

املدير العممام ملنظمة األغذيممة والزراعممة العاملية بجهود 

دولة اإلمممارات بقيادة املغفور له بإذن الله الشمميخ زايد 

يف مكافحممة التصحر وحامية النباتممات وقال: "إن منظمة 

األغذية والزراعة العاملية تبني كل اسممراتيجيتها عىل مبدأ 

التنمية املستدامة وأن هذا املبدأ يتوافق مع الفكر البيئي 

اإلمنايئ للشيخ زايد "رحمه الله".  كام أولت دولة اإلمارات 

بتوجيهات الشيخ زايد طيب الله ثراه اهتامماً بالغاً بقضية 

املياه حيث أجريت العديد من الدراسممات واألبحاث وفق 

أسممس علمية بهدف إيجاد وسممائل وآليات جديدة فاعلة 

لحامية املياه من كل عوامل الهدر وفتح آفاق مسممتقبلية 

نحو مصممادر إضافية جديدة، إضافممة إىل تدعيم وحامية 

املخزون الجويف املهم.

وكانممت حكمة الشمميخ القائد وفطرته التممي ارتبطت 

بالبيئممة تنظر إىل أفممق بعيد ومل تقف عنممد حد حاميتها 

وإمنا اتجهت كذلك إىل تنميتها وتطوير عنارصها املختلفة، 

فأنشممأت عدداً من املحميات الطبيعية من أهمها محمية 

جزيممرة صري بني ياس التي تعد واحدة من أكرب املحميات 

التي أقامها اإلنسممان يف شممبه الجزيرة العربية من حيث 

املساحة والنوعية، حيث تضم أنواعاً نادرة من الحيوانات 

والطيور املهممددة باالنقراض فأصبحت ممماذاً للحيوانات 

الربية والطيور وبشممكل خمماص حيوانات الريممم والنعام 

والغممزالن العربية واملها معقوفة القممرون. ويعود الفضل 

يف نجمماح خطط وبرامممج الحفاظ عىل املهمما العربية إىل 

االهتامم الشخيص والخاص للمغفور له الشيخ زايد حيث 

كان مممن أوائل الذيممن تنبهوا يف بداية السممتينات إىل أن 

املها العربية أصبحت مهددة باالنقراض فأصدر توجيهاته 

بممأرس ما ميكممن منها حيث تم أرس 4 منهمما وأمر من أجل 

الحفاظ عليها بتأسيس أول حديقة حيوان يف العني. وبعد 

بدء عمليممات تطوير جزيممرة صري بنى ياس بممدأ برنامج 

توطني املها وأسممفرت جهممود اإلكثار عن نجمماح منقطع 

النظري فممازدادت أعدادها يف الدولممة حتى أصبحت دولة 

اإلمممارات اآلن متتلك أكرب عدد منها يصل إىل ما يزيد عىل 

2500 حيوان. ويف مجال الصقارة واملحافظة عىل الطبيعة، 

اسممتمرت جهود املغفور له الشيخ زايد، ليس فقط بفضل 

بفضل جهود زايد 
أصبحت اإلمارات 

مثاالً يحتذى به يف 
التحدي والتصميم 

على حتقيق إجنازات 
عمالقة يف جماالت 

البيئة اخملتلفة
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جهوده ومشمماريعه وتوجيهاته املبارشة، وإمنا أيضاً بكونه 

كان مصممدر إلهممام ورعاية ملبممادرات عديممدة أتت أكلها 

وسمماهمت بقدر كبري من العطاء عىل املستويات الوطنية 

واإلقليميممة والعاملية. فوجه الشمميخ زايممد يف العام 1977 

بإكثممار طائر الحبارى اآلسمميوي يف األرس يف حديقة حيوان 

العممني حتى قبل أن يصبح مهممدداً باالنقراض حيث أعلن 

يف عممام 1982 عممن تفقيس أول فرخ حبممارى يف األرس يف 

دولة اإلمارات. ويف العام 1989، تم تأسيس املركز الوطني 

لبحمموث الطيممور الذي أصبممح فيام بعد جممزءاً من هيئة 

البيئة - أبوظبي وأطلممق برنامجه الطموح إلكثار الحبارى 

اآلسمميوية والذي تطور من بداية متواضعة ليزداد بعدها 

اإلنتاج بإعداد كبرية وهو يسري باتجاه تحقيق هدف بعيد 

املممدى حدده الشمميخ زايد "رحمه اللممه" بإنتاج 10 آالف 

طائر حبارى آسيوي سممنوياً وعىل أن يتم إطاق معظمها 

لزيادة أعداد املجموعات الربية.

ويعترب مركز اإلمارات لتنميممة الحياة الفطرية "برنامج 

إكثممار الحبارى" مبيسممور باململكة املغربية الذي أنشممئ 

بتوجيهممات مممن املغفور له بممإذن الله الشمميخ زايد أول 

مركز يف العممامل اسممتطاع أن يطبق االسممراتيجية العاملية 

للحفاظ عممىل الحبارى ويقمموم املركز منذ إنشممائه العام 

1995 بإكثممار الحبممارى يف األرس ليتممم إطمماق بعضها يف 

الربية. وأحيا املغفور له الشمميخ زايممد تقليد إعادة إطاق 

العديد من صقوره إىل الربية يف نهاية موسممم الصيد حيث 

بدأ برنامممج زايد إلطاق الصقور يف عممام 1995، وبحلول 

العممام 2004 وصممل مجموع الصقور التي تممم إطاقها ما 

يقممارب األلف من صقور الحر والشمماهني التي نجحت يف 

العودة إىل حياتها الربية الطبيعية بعد إطاقها عىل مسممار 

هجراتها األصلية يف باكستان وأوساط آسيا. وشجع املغفور 

له بصورة فعالة الصقارين عىل االسممتغال األمثل للطيور 

املنتجة يف األرس، واعتمد سممموه نظاماً مشممدداً للرخيص 

باستخدام الطيور الربية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

ورافق ذلك إصدار "جواز سممفر الصقر" الذي تم اعتامده 

بواسممطة االتفاقية العاملية للنباتممات والحيوانات املهددة 

باالنقراض )سممايتس( مام كان له أثممر بالغ يف التقليل من 

أنشطة الصيد غري املرشوع يف األقطار املجاورة.

مالمح ومؤرشات
برغم أن دولة اإلمممارات اعتمدت عىل اإليرادات النفطية 

كمصممدر رئييس للدخممل يف مراحلها التنمويممة املبكرة إال 

أنها انتقلت تدريجياً إىل تنويع مصادر دخلها عرب استثامر 

اإليرادات النفطية نفسممها يف تطويممر قطاعات اقتصادية 

أخرى بعيممداً عن القطاع النفطي، كالسممياحة والعقارات 

والبنى التحتية والتجممارة الداخلية والخارجية والخدمات 

املاليممة واملرصفية وصناعات األدويممة والكيامويات ومواد 

البناء، بل إنها تطرقت إىل ما هو أكر من ذلك بتوسعها يف 

االسممتثامر يف مصادر الطاقة املتجددة، وهي االستثامرات 

التممي تهممدف بجانممب تنويممع مصممادر الطاقممة وزيادة 

مسممتويات أمن الطاقة يف الدولة إىل حامية وصون البيئة، 

عممرب تقليممل االعتامد عىل النفممط كمصدر ملمموث للبيئة 

والتوسممع يف االعتامد عىل مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة 

الشمسية، لتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وما يرتب 

عليها من مشممكات بيئية، ليس أقلهمما االحتباس الحراري 

وانتشممار بعض األمراض املرتبطة بزيممادة هذه االنبعاثات 

بني السكان.

ولقد أسممهم نجاح  دولة اإلمممارات العربية املتحدة يف 

مجال التوسممع يف االعتامد عىل الطاقة النظيفة يف وضعها 

يف صدارة الدول ذات الخممربات والتجارب املميزة يف هذا 

الشأن، وهناك العديد من الشواهد الدالة عىل ذلك أبرزها 

مرشوع مدينة "مصدر" املدينة األوىل يف العامل التي تعتمد 

بشممكل كامل عىل الطاقة الشمسممية وكذلممك متكن دولة 

اإلمارات من استضافة املقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة 

املتجددة "إيرينا"، وهي الخطوة التي كانت كاشفة لتميز 

مكانممة دولة اإلمممارات العربيممة املتحممدة وموقعها عىل 

خارطممة العمل الدويل يف مجال الطاقة املتجددة، خصوصاً 

أنهمما نجحت يف الفمموز باسممتضافة مقر الوكالممة الدولية 

األحدث عاملياً بعد منافسممة رشسة من دول كربى لها باع 

تتعامل اجلهات 
املعنية بالدولة مع 
قضايا حماية البيئة 

باعتبارها التزامًا 
جوهريًا وواجبًا 

وطنيًا يجب الوفاء به

أشجار القرم يف جزيرة أبوطينة يف أبوظبي
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وتاري��خ وخربات مهمة يف هذا املج��ال. واملؤكد أن وجود 

مق��ر ايرينا يف دولة اإلمارات ميثل عامل تش��جيع وجذب 

للدول كافة من أجل الدخول يف رشاكات مع دولة اإلمارات 

يف مرشوعات الطاقة املتجددة.

الطاقة النظيفة يف اإلمارات
يش��ر مستوى التطور الذي يعكس��ه واقع الحياة يف دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة إىل النمو املتزاي��د والتطور 

االقتص��ادي الذي متكن��ت الدولة م��ن تحقيقه عىل مدار 

الس��نوات املاضية، وترافق مع هذا النمو والتنمية بالطبع 

زيادة ملموس��ة يف معدالت االستهالك املحيل من الطاقة، 

وبالتايل ارتفاع متوس��ط نصيب الفرد يف الدولة من الطاقة 

املستهلكة، وإذا ما أُخذ يف االعتبار أن متوسط نصيب الفرد 

من الطاقة املستهلكة يستخدم كمؤرش عىل مستوى التطور 

االقتصادي للدول، فإن ارتفاع قيمته بش��كل متواصل عىل 

مدار الس��نوات املاضية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يعرب بالتبعية عن مستوى التطور االقتصادي الذي حققته 

الدول��ة، لكن مع اس��تكامل مختلف أجزاء هذا املش��هد 

يتض��ح أن ه��ذا املؤرش ليس خ��راً يف مجمل��ه، حيث أنه 

تضمن باملقابل أو من ناحية أخرى ارتفاع متوسط نصيب 

الف��رد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون، ليصبح من أعىل املتوسطات عاملياً.

ومع اس��تمرار النمو االقتصادي وزيادة معدالته بدولة 

اإلمارات العربي��ة املتحدة خالل الس��نوات املقبلة أصبح 

م��ن املتوقع أن ت��زداد تلقائي��اً مع��دالت الطلب املحيل 

ع��ىل الطاقة، نظراً لالحتياجات املتزايدة منها لالس��تخدام 

لتغطي��ة  وكذل��ك  والتجاري��ة،  الصناعي��ة  األغ��راض  يف 

مع��دالت الزيادة املتوقعة يف االس��تهالك املن��زيل للطاقة 

متاش��ياً مع التحسن املتوقع يف مس��توى معيشة السكان، 

ونتيج��ة لذلك فمن املتوقع أن ي��زداد الطلب املحيل عىل 

مص��ادر الطاقة الكهربائية من نحو 68 ترا واط / س��اعة 

حالي��اً، إىل نحو 95 ترا واط /س��اعة ع��ام 2019، بزيادة 

تقدرها بعض املؤسسات العاملية املتخصصة بنحو 71 %.

وال يتوق��ع الخرباء واملتخصصون أن تجد دولة اإلمارات 

العربية املتحدة صعوبة تذكر يف تأمني احتياجاتها املتزايدة 

من الطاقة الكهربائية مس��تقبالً، وبخاصة أن الدولة متتلك 

طاقات توليدي��ة تكفي وتزيد ع��ن احتياجاتها يف الوقت 

الراه��ن، بخالف أنها تتبن��ى خططاً طموحة للتوس��ع يف 

الطاق��ات التوليدية مب��ا يكفي لتغطية النم��و املتوقع يف 

احتياجاته��ا املس��تقبلية املتوقع��ة، وبخاص��ة أن كل من 

الحكومة االتحادي��ة والحكومات املحلي��ة بالدولة متتلك 

ق��درات مالي��ة ومتويلية آمن��ة مبا يكف��ي لتنفيذ خططها 

الطموحة يف هذا  املجال.

وم��ع التحول الكب��ر لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

نحو تنويع مصادر الطاقة املستهلكة يف االقتصاد الوطني، 

وتح��ول الدولة إىل عرص الطاقة املتج��ددة كبديل للطاقة 

التقليدي��ة امللوث��ة للبيئ��ة واملعرضة للنض��وب يف نهاية 

املط��اف، فمن املتص��ور أن تصبح املصادر غ��ر التقليدية 

التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة األمواج 

وطاقة باطن األرض وطاقة أعامق البحار والطاقة الحيوية 

والطاقة النووية هي العمود الفقري لقطاع الطاقة بدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة يف األجل الطويل، ومتاش��ياً مع 

النم��و املتوق��ع يف الطلب املح��يل اإلمارايت ع��ىل الطاقة 

الكهربائية فمن املتوقع أن تصب��ح املصادر غر التقليدية 

هذه هي املصدر الرئي��ي لتلبية هذه الزيادات املتوقعة 

يف الطلب املحيل عىل الطاقة خالل العقود املقبلة، ليرتاجع 

بذلك، وحس��بام ه��و متوقع، اعتامد الدول��ة عىل مصادر 

الطاق��ة التقليدي��ة من نف��ط وغاز طبيعي بش��كل كبر، 

وسيكون لهذا التحول العديد من األبعاد البيئية والتنموية 

محلياً، حيث أنه سيؤدي بالرضورة إىل تراجع نصيب الفرد 

من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، ومن ثم تحسني البصمة 

البيئي��ة للدولة ، كام أنه س��يكون عامالً حاس��امً يف الوفاء 

برشوط التنمية املستدامة التي تسعى الدولة إىل إدراكها.

أبوظبي... منوذج لالستدامة البيئية 
يشر تحليل الخطط والسياسات الصادرة يف إمارة أبوظبي 

خ��الل الس��نوات األخ��رة إىل أن اإلم��ارة، بتوجيهات من 

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

عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، تضع 

االعتب��ارات البيئي��ة نص��ب عينيها، وتس��عى إىل تحقيق 

التوازن بني النمو االقتص��ادي من جهة، واعتبارات حامية 

وص��ون البيئة كأحد األس��س املحورية الت��ي تقوم عليها 

خططه��ا وبرامجها التنموي��ة من جهة أخ��رى؛ فهي من 

ناحية تس��عى إىل تحقيق معدالت منو اقتصادي تضعها يف 

مدينة "مصدر" 
املدينة األوىل يف 

العامل التي تعتمد 
بشكل كامل على 
الطاقة الشمسية

اإلمارات منوذج مثايل يف االعتامد عىل الطاقة النظيفة
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مصاف املناطق واالقتصادات املتطورة، ويف الوقت نفس��ه 

تراعي أال يكون هذا النمو عىل حس��اب املقدرات البيئية، 

وال تعمد إىل م��ا يعرف اصطالحاً ب� "االس��تخدام الجائر" 

للموارد البيئية لتحف��ظ لألجيال املتعاقبة حقها يف التمتع 

بالحياة يف بيئة صحية وآمنة، كام أنها تسعى إىل استخدام 

هذه املوارد بش��كل س��ليم وعايل الكفاءة لتحقق رشوط 

االستدامة وتراعي مقتضيات التوازن البيئي.

ويدرك املراقب مللف التط��ور البيئي يف إمارة أبوظبي 

إىل وجود ح��رص عىل التعاطي مع مس��ألة حامية البيئة 

من منظور ش��مويل متكام��ل، يرتكز عىل أطر مؤسس��ية 

وترشيعية تخصص لها امليزانيات الالزمة لتحقيق األهداف 

املتوخاة يف هذا الشأن بش��كل كامل ويف الوقت املناسب 

لضامن الوفاء مبا التزمت به السلطات املحلية املختصة يف 

هذا املج��ال، مبا ال يدع فرصة لظه��ور أي تهديد قد يؤثر 

س��لبياً عىل التوازن البيئي والطبيعي حارضاً أو مس��تقبالً. 

والش��ك أن املبادرات الكثرية واملتنوعة التي تنفذها إمارة 

أبوظبي يف مجال حامية البيئة تعرب يف أحد جوانبها عن أن 

اإلمارة تتعامل م��ع قضية حامية البيئة من منظور وطني 

خالص، يرى يف حامية البيئة مس��ألة تس��تحق كل اهتامم 

والوف��اء مبقتضياتها والتزاماتها حفاظاً عىل حقوق األجيال 

املقبلة وضامناً ملسايرة راكب العامل املتحرض يف هذا الشأن. 

وم��ن األم��ور الدالة ع��ىل الجه��ود املحلي��ة املبذولة 

يف هذا الش��أن ميكن اإلش��ارة إىل حم��الت وخطط تقوم 

به��ا "هيئة البيئ��ة بأبوظبي" و"جمعية اإلم��ارات للحياة 

الفطري��ة" للتوعية البيئية وتكريس مفاهيم ومامرس��ات 

التنمي��ة املس��تدامة وتحويلها إىل منط للحياة واملعيش��ة 

اليومية لس��كان اإلم��ارة، وزيادة وع��ي املجتمع بالقضايا 

البيئي��ة وأهمي��ة املحافظ��ة ع��ىل البيئ��ة وحاميتها من 

التلوث وضامن اس��تدامتها، كام تس��تهدف هذه الجهود 

أيضاً التوعية الش��امل بأس��س الحفاظ عىل البيئة وضامن 

املشاركة الفعالة للسكان يف ترشيد استهالك املياه والطاقة 

وخفض حجم النفايات املنزلية ما يسهم بالتبعية يف خفض 

معدالت املساس بالبيئة ومقوماتها الفطرية.

وي��درك الخ��رباء واملتخصصون أن الجه��ود املجتمعية 

والرس��مية الت��ي تب��ذل عىل الصعي��د التوع��وي يف هذا 

اإلطار تؤيت مثارها، كون اإلش��كالية تتعلق باألساس بضامن 

وجود وع��ي كاف لدى الس��كان بحامية املي��اه والطاقة 

من االس��تهالك الجائر، وتفكي��ك العالقة القامئة يف ذهنية 

الكثريين ب��ن ارتفاع معدالت الدخل م��ن ناحية وزيادة 

االس��تهالك من ناحية ثانية، كام تس��هم ه��ذه الجهود يف 

دمج الس��كان ضمن الجهود الرامية إىل الحد من امللوثات 

البيئية، ونقل مفاهيم ومامرسات حامية البيئة من أطرها 

النخبوي��ة واألكادميي��ة والنظرية واإلعالمي��ة املتداولة إىل 

واقع الحياة وس��لوكيات الجمه��ور عىل أرض الواقع، األمر 

الذي يعد، يف حقيقة األمر أحد أبرز مؤرشات نجاح الدول 

يف حامية البيئة وتحصينها ضد السلوكيات االستنزافية عىل 

املدين القريب والبعيد، خاصة وأن الس��كان هم الطرف 

املب��ارش يف التعاط��ي مع مفردات البيئة بش��تى مكوناتها 

م��ن مياه وطاقة وتربة وزراعات وأش��جار وهواء وثروات 

حيواني��ة وبحرية، وهم أيضاً منتجن رئيس��ين للملوثات 

البيئية من نفايات وعوادم س��يارات، وبالتايل فإن سلوكهم 

هو املحرك الرئييس لنج��اح أو إخفاق أي جهود عىل هذا 

الصعيد الحيوي.

واألمر بطبيع��ة الحال ال يقترص عىل الجانب املحيل يف 

إمارة أبوظبي بل ميتد ليش��مل السياس��ات االتحادية عىل 

مس��توى دولة اإلمارات العربية املتحدة ككل، حيث يربز 

التوجه الفيدرايل لحامية مقومات البيئة من التلوث وغرس 

مامرس��ات االس��تدامة يف الوعي الجمعي للسكان، حيث 

تضع الدولة هذا الهدف نصب أعينها عند إعداد املوازنات 

االتحادية وكذلك املحلية، ويت��م توجيه جانب معترب من 

املخصصات املالية لالس��تثامرات الوطنية لهذا الغرض، من 

خالل االس��تثامر يف تنفيذ خطط رامي��ة إىل تطوير آليات 

العمل وتبن��ي التكنولوجي��ات اإلنتاجية صديق��ة البيئة، 

واألق��ل إنتاجاً النبعاثات ثاين أكس��يد الكرب��ون، وتعميم 

هذا التوجه يف املؤسس��ات الحكومية وتحفيز مؤسس��ات 

القطاع الخاص عىل األخذ به، للمشاركة جنباً إىل جنب مع 

املؤسسات الحكومية يف النهوض بالواقع البيئي املحيل.

بجان��ب ذلك تقوم الدولة مبؤسس��اتها الحكومية ذات 

الطاب��ع االتح��ادي وكذلك املؤسس��ات الحكومية املحلية 

بتنفي��ذ برامج توعي��ة مجتمعية واس��عة النطاق، تغطي 

جمي��ع أقاليم الدول��ة وتس��تخدم كافة وس��ائل اإلعالم، 

للوص��ول إىل رشائ��ح املجتم��ع كافة وتوعيته��م بالقضايا 

البيئية ودمجهم يف الخطة الوطنية الشاملة لحامية البيئة 

من التلوث، عرب تحفيز األفراد عىل تغيري أمناط معيش��تهم 

اليومية، بتغيري أنظمة البناء والتصميم الخارجي والداخيل 

للمس��اكن واس��تخدام األجه��زة املنزلية صديق��ة البيئة، 

وتقليص استعامل السلع االس��تهالكية التي تخلف ورائها 

مواد ض��ارة بالبيئ��ة، كاألكي��اس البالس��تيكية واملبيدات 

والكياموي��ات الضارة، وترش��يد اس��تخدام كل من الورق 

والطاق��ة الكهربائي��ة والوقود وغاز الطب��خ، هذا بجانب 

ترش��يد استخدام مياه الرشب، سواء يف األغراض املنزلية أو 

األغراض التجارية والصناعية.

وي��درك من يعارص الواق��ع الراهن يف دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة أن هناك وعياً بيئياً متزايداً وملموساً يجد 

صدى له يف الس��لوكيات العادية لألفراد واألرس والعائالت، 

س��واء من املواطنن أو املقيمن، م��ا يعني يف أحد أبعاده 

التحليلي��ة نجاح جهود الدولة يف تعبئة وحش��د الطاقات 

املجتمعي��ة من أجل تبني هذا اله��دف الحيوي، مبا يدفع 

باتجاه إمكانية توقع تراجع متوسط نصيب الفرد يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

بش��كل الفت خالل السنوات املقبلة، وهو ما سيعد إنجازاً 

بيئياً وتنموياً يستحق التقدير، وبخاصة أن متوسط نصيب 

الفرد اإلمارايت من انبعاثات ثاين أكس��يد الكربون هو من 

أعىل املتوس��طات عاملي��اً كام ذكرنا آنف��اً، حيث ظل هذا 

املتوس��ط من بن أعىل خمس متوس��طات عىل مس��توى 

العامل طوال الس��نوات الخمس التي سبقت "األزمة املالية 

العاملية" وحتى عام 2008، وبرغم أن االنبعاثات قد تكون 

تراجعت بعض ال��يء خالل األعوام التالية يف ظل تراجع 

أحجام األنش��طة االقتصادية بفعل األزم��ة، إال أن املأمول 

أن تش��هد البصم��ة البيئية يف الدولة تحس��ناً حقيقياً عىل 

صعيد الرتتيب الدويل خالل السنوات املقبلة لتتويج معامل 

التط��ور والتق��دم بتحقيقه أيضاً عىل مس��ار الحفاظ عىل 

البيئة وصيانتها وااللتزام برشوط االستدامة والحفاظ عىل 

حقوق األجيال املقبلة.

رؤى ومبادرات بيئة طموحة
ومن األمور التي تس��تحق اإلشادة والتقدير يف هذا الشأن 

أن جه��ود دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة والس��لطات 

البيئية املختصة مل ترتك األمر للظروف، فقد سبق أن وضع 

"مجلس اإلمارات لألبني��ة الخرضاء" رؤية طموحة يف هذا 

الش��أن، تقيض بجعل دول��ة اإلمارات واح��دة من الدول 

الخمس األكرث تحس��ناً يف البصمة البيئية لألبنية حتى عام 

2015، م��ن خالل إعادة صياغة وتش��كيل خط��ط البناء 

والتعمري القامئ��ة، وتحويل هذه الخط��ط باتجاه الحرص 

عىل البناء صدي��ق البيئة، عرب االلت��زام بالبدائل والحلول 

البيئية املناس��بة التي تغذي هذا التوجه، مع االنفتاح عىل 
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التجارب العاملية الناجحة يف نفس املجال واالسممتفادة مام 

توفممره من دروس ميكن تطبيقها يف دولة اإلمارات العربية 

املتحممدة، كممام تسممعى "هيئة كهربمماء وميمماه أبوظبي"، 

أيضاً إىل املشمماركة يف تحقيق األهممداف البيئية، من خال 

تطوير املرافق واالرتقاء بجممودة الخدمات العامة، وتبني 

الحلممول البيئيممة التي تسممهم يف ترشمميد اسممتهاك املياه 

والكهرباء وتشجيع السكان عىل التوجه نحو هذه الحلول 

واسممتخدامها؛ فضاً عن أن العديد من الدوائر البلدية يف 

مختلف إمارات الدولة تتبنى مبادرات طموحة تستهدف 

النهوض مبجاالت إعممادة تدوير املخلفات، وهي مبادرات 

تسممهم بدورهمما يف تحقيق وفممورات اقتصادية من ناحية 

وتسممهم يف حامية البيئة من كثري من أسممباب التلوث من 

ناحية أخرى.

ومممن النامذج الدالة والعامات اإلرشممادية املنرية عىل 

درب الجهود الرامية إىل تحقيق مفاهيم االستدامة البيئية 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أيضاً، ميكن رصد مبادرة 

"هيئة البيئة بأبوظبي" بشممأن تخصيممص يوم 3 يونيو من 

كل عممام  لتنفيممذ مبادرة "يمموم با ورق"، وهممي مبادرة 

حضارية وبيئية طموح تستهدف تخفيض استهاك الورق 

يف أماكممن العمممل يف ذلك اليمموم، لتحويممل أماكن العمل 

إىل مواقع صديقة للبيئة واالسممتفادة مممن قدرات الدولة 

عىل صعيممد التقنيات االلكرونية عرب ما يعرف بم "رقمنة" 

العمل اإلداري والحد من اسممتهاك الممورق، وهي مبادرة 

واعدة يتوقع الكثري من الخممرباء لها النجاح محلياً وعاملياً 

خال السنوات املقبلة، كونها تتامىش مع توجه دويل قوي 

يسممعى إىل خفض اسممتهاك الورق ضمن دورات األعامل 

اإلداريممة اليومية، حيث متثممل مخلفات الورق نحو الثلث 

أو %33 مممن إجمماميل املخلفممات يف بعممض دول العممامل، 

ويعترب هذا الحجم الضخم الذي تشغله أو متله املخلفات 

الورقية مؤرش عىل القيمة النوعية املهمة للمبادرات التي 

تستهدف ترشمميد اسممتهاك الورق محليا وعامليا، كام أنه 

يوفر الكثري من األممموال املخصصة لرشاء الورق واألدوات 

املكتبيممة ضمن ميزانيات املؤسسممات الحكومية والخاصة 

بالدولممة، وتوجيممه هممذه املخصصات يك تنفممق يف أوجه 

وأنشممطة اقتصادية أخرى مبا يعممود عىل املجتمع والدولة 

بشكل عام بعوائد تنموية كبرية.

أبعاد أخرى للحامية البيئية
قممد يعتقد البعممض أن حامية البيئة ترتبممط فقط ببعض 

الجوانب واألنشممطة، ولكممن الواقع والشممواهد تؤكد أن 

لها امتدادات يف مختلف جوانممب الحياة ومجاالتها، فقد 

استضافت العاصمة أبوظبي يف نوفمرب عام 2010 "املؤمتر 

واملعممرض العاملي للسممياحة الخممرضاء – أبوظبي"، الذي 

أقيمت دورته األوىل خممال الفرة من 24-22 نوفمرب من 

ذلك العام يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية 

معايل الشمميخ سمملطان بن طحنون رئيممس هيئة أبوظبي 

للسممياحة، ومتحممورت حول أهميممة تبني حلول ترشمميد 

اسممتهاك الطاقممة يف قطمماع السممياحة يف منطقة الرشق 

األوسط، ودورها يف دعم مسرية منوه عىل الساحة الدولية.

وقممال لويس حكيم، رئيممس فيليبس الرشق األوسممط 

ونائب رئيممس رويال فيليبس، أحممد املتحدثني يف املؤمتر، 

أن صناعة السممياحة اإلقليمية يتحتم عليها اغتنام الفرص 

املتاحممة أمام الوجهات والرشكات التي تعمل عىل التحكم 

مبسممتويات انبعاثممات الكربممون الناتجممة عن أنشممطتها 

وتقليصهمما، مبا يسمماهم يف تقليل إنفاقها وزيممادة دخلها، 

ويسمماعدها عىل الدخول إىل األسممواق املتنامية للسياحة 

الخممرضاء. وقال: "أصبحت املبممادرات البيئية أحد املحاور 

الرئيسية السراتيجيات أعامل مؤسسات خدمات الضيافة، 

حيث يفضل العماء ونزالء الفنادق االستمتاع بإقامتهم يف 

منشممآت ذات تأثري بيئي محممدود تلتزم بتخفيض بصمتها 

الكربونية". وأشممار إىل أن التقنيات الحديثة وفرت العديد 

مممن الحلممول التكنولوجيممة القممادرة عممىل تحقيق هذه 

األهممداف، ومنها تقنيممة LED التي تقممدم أنظمة إضاءة 

صديقة للبيئة وعالية الجممودة مبتطلبات صيانة محدودة 

مممع انخفاض كلفتهمما اإلجاملية. وأوضح: "تشممهد صناعة 

الضيافة بصفة عامة طلباً متزايداً عىل التجارب السممياحية 

الخاليممة من الكربممون من خممال اعتامد هممذه الحلول 

البديلة".

وأضمماف حكيم: قطعممت اإلمارة خطمموات مهمة عىل 

املسممتوى الحكومي لتطوير وتنفيذ سياسات بيئية فعالة 

يف صناعة السممياحة من خال تطبيق نظممام إلدارة البيئة 

والصحة والسممامة مممع تحديد أهداف واضحة لرشمميد 

اسممتهاك الطاقممة إىل جانممب إطمماق معايري للمنشممآت 

الفندقيممة الخرضاء وتنظيم فعاليات دولية متخصصة مثل 

"املؤمتممر واملعرض العاملي للسممياحة الخرضاء – أبوظبي". 

والشممك أن تنظيم مثل هذا الحدث الحيمموي يؤكد مدى 

حرص الجهممات املعنية بالدولة عىل تحقيممق التوازن بني 

تطوير القطاع السممياحي مممن ناجية وصيانممة البيئة من 

جهود إماراتية حثيثة لحامية البيئة واملحميات الطبيعية
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ناحية أخرى، ما يجعله هذا الهدف بشكل عام متوافقاً مع 

املسمماعي الرامية إىل تحقيق التوازن بني النمو االقتصادي 

من ناحية وحامية البيئة من ناحية أخرى.

السياحة الخرضاء..وجه آخر للسياحة
مممن جانب آخر، فإن احتضان أبوظبي للرويج للسممياحة 

الخرضاء، تعد مبادرة غري مسممبوقة عىل املستوى العاملي، 

وتسممهم بالتأكيد يف جذب األضواء حممول مكانة أبوظبي 

كوجهممة سممياحية عاملية غممري تقليدية، كممون مثل هذه 

املبادرات تنقل صورة حول الواقع السياحي املتميز إلمارة 

أبوظبي، وتسلط الضوء عىل ما توفره من خيارات وبدائل 

وحلول سياحية تلبي تطلعات رشائح الزوار والسائحني من 

مختلف دول العامل من سممياحة تاريخية وسممياحة تراثية 

وسياحة ثقافية وسياحة ترفيهية وسياحة أعامل ومؤمترات 

وسياحة تسمموق وسياحة طبيعية، وسممتضم يف املستقبل 

املنظور السممياحة الفضائية التي ال تتوافر إال يف عدد قليل 

من البلدان، وإذا أضفنا إىل ذلك ما تتمتع به إمارة أبوظبي 

من بنية تحتية متقدمة وشبكة نقل ومواصات واتصاالت 

عىل مسممتوى عمماٍل من التطممور والرقي، ألدركنمما املكانة 

واملوقممع املتميز الممذي ينتظر اإلمارة عىل هممذا الصعيد، 

خصوصاً أن السممائح بات ينتظر إىل معايري دقيقة من مثل 

الصحة العامة والحفمماظ عىل البيئة والوعي الصحي لدى 

السممكان، باعتبار ذلك مممؤرشات تسممهم يف توجيه قراره 

الخاص باختيار وجهته السياحية املفضلة. 

ومن األمور التي تسممتحق اإلشممادة والتقدير يف ملف 

الجهود البيئية لدولة اإلمارات العربية املتحدة أن األمر ال 

يقترص عممىل مجاالت بعينهمما كام ذكرنا سممابقاً، كام ميتد 

ليشمل مبادرات إبداعية ذات طبيعة خاقة تسهم بدورها 

يف تطبيممق معايري حامية البيئممة وصيانتها، ومن األمثلة يف 

هذا اإلطار قرار "هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس" يف 

شهر مارس 2012، بشأن حظر تداول اإلطارات املستعملة 

أو املجددة يف الدولة، وهو قرار ذات أبعاد بالغة الحيوية 

واألهمية ألمن قائدي السيارات واألمن املروري فضًا عن 

أبعاده البيئية املهمة، وقد حممددت الائحة الفنية للقرار 

العمممر االفرايض إلطار السمميارات بخمس سممنوات كحد 

أقىص، سممواء كان اإلطار يف حالة اسممتخدام فعي أو بقي 

يف املخازن، وقد منحت الهيئة، التجار واملؤسسات العاملة 

يف قطاع اإلطارات املسممتعملة فرة سممامح استغرقت ستة 

أشممهر لتعديل أوضاعهم، سواء ببيع اإلطارات أو تصديرها 

أو إعدامها يف أسمموأ الظممروف، وينطبق هذا القرار جميع 

سمميارات الركوب الخفيفة والدراجات النارية، وقد انتهت 

هممذه الفرة يف سممبتمرب 2012 وبدأ رسيممان تنفيذ القرار 

فعليا. وهو قرار ميثممل يف حقيقة األمر خطوة ايجابية من 

قبل "هيئممة املواصفممات واملقاييس" تتامىش مممع الرؤية 

والسياسممات العامة التي تطبقهمما وتتبناها دولة اإلمارات 

يف جميع املجاالت، والتي تتميز بالتوازن والسممعي الدائم 

نحو إدراك التنمية واملحافظة عىل اسممتدامة هذه التنمية 

ومممن ذلك الحفاظ عىل البعممد البيئي، حيث ينطوي هذا 

القرار عىل بعد بيئي ذا وجه مرشق، سواء لجهة أن القرار 

سمميرتب عليه إطالة متوسط فرة استخدام اإلطارات لكل 

سمميارة، وبالتايل تقليل متوسط عدد اإلطارات الهالكة لكل 

سيارة، ما يعني أن ذلك سيؤول باألخري إىل  تخفيض الحجم 

 احتضان أبوظبي 
للرتويج للسياحة 

اخلضراء تعد مبادرة 
غري مسبوقة على 
املستوى العاملي
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الكي السممتهاك اإلطارات عىل مسممتوى الدولممة، وبالتايل 

تخفيض أعممداد اإلطارات الهالكممة، أو مبعني آخر تقليص 

أعداد إطارات السمميارات الهالكة يف النفايات، والتي تعد 

واحممدة من أهم امللوثات البيئية وواحدة من أكر مصادر 

إنتمماج النفايات غري اآلمنة التي يصعممب التخلص منها يف 

الوقت الراهممن؛ وبخاف ذلك فإن منع تممداول اإلطارات 

املستعملة داخل السمموق املحي بالدولة يدفع التجار إىل 

تصديرها بعد انقضاء عمرها االفرايض، ما يسهم بدوره يف 

تقليص حجم النفايات من هذا النوع عىل مستوى الدولة، 

وهو ما يسمماعد الدولة عىل إحراز املزيممد من النجاحات 

فيام يتعلق مبحارصة التلوث وتحسني البصمة البيئية.

وتشممري تقارير إعاميممة إىل أن اإلطممارات التالفة متثل 

واحدة مممن أخطر أنواع النفايات حسممب خرباء يف البيئة 

وذلك بسممبب صعوبة التخلص منها وعممدم وجود قوانني 

فعالة توضح كيفية التعامل معها يف وقت يصعب التخلص 

منها بطرق غري ضارة بالبيئة. حيث متثل إطارات السيارات 

التالفة عبئاً بيئياً عىل الدول املسممتهلكة لها، ألنها ال تتحلل 

ملدة قد تصل إىل أكر مئات السممنني، وتشكل بيئة صحية 

سمميئة يف حال حرقها بهدف التخلممص منها، حيث ينبعث 

منها العديد من الغازات السممامة، مثل أكاسمميد الكربيت 

والكربون والرصاص، ويزداد حجم هذه املشكلة يف الدول 

العربيممة مع األعداد الضخمة التي تضاف إليها كل سممنة. 

وتسممتهلك دولة مثل السممعودية 23 مليون إطار سممنوياً، 

بينام تسممتهلك مممرص 20 مليون، كام تسممتهلك دولة مثل 

الكويت عدد سممكانها ليس بالكبري أكممر من مليون إطار 

سنوياً.

وقممال خرباء ملوقممع إيمماف االلكممروين يف تقرير نرش 

بتاريممخ 28 نوفمممرب 2012 أن اإلطممارات القدميممة متثممل 

مشممكلة كبرية لكل الدول خاصة التي تسممتهلك عدد كبري 

من اإلطارات، حيث تلجأ بعضهمما إىل دفنها مثل الواليات 

املتحدة، التي تدفن سنويا 280 مليون إطار، وهو ما اعتربه 

حل غري عمي، ألن هذه اإلطارات قد تحتاج ملدة تصل إىل 

600 سممنة حتى تتحلل بسممبب احتوائها عىل الكربيت، ما 

يعطيها متاسممك وغري قابلية للتحلل. وأشار إىل أنه يف حالة 

حرقها، تكون املشممكلة األكرب حتى لو كان بهدف الحصول 

عىل طاقة، حيث ينبعث منها مواد مرسطنة نتيجة الحرق، 

من هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات و»ديوكسني« 

بخاف أول أكسيد الكربون وأكاسيد النروجني والكربيت، 

وهي مركبات لها تأثري مبارش وغري مبارش عىل املاء والربة 

والهواء واإلنسممان، الذي تصيبه بأمممراض الربو والرسطان 

والحساسية، وتسبب االلتهابات الرئوية وضيق النفس، كام 

تعترب ضممارة أيضا ملرىض القلب خاصة كبار السممن منهم. 

وأضاف الخرباء أن أرضار حرق اإلطارات عىل البيئة املائية، 

يتمثل يف أنه يؤدي إىل تحلل حراري، ينتج مركبات سممائلة 

سممامة تترسب إىل املياه الجوفية، مثل الكادميوم والكروم 

والرصمماص والسمملنيوم والزنك، وتتسممبب يف تلوثها مبواد 

حمضية تلحممق رضراً بالحياة الربية النباتيممة والحيوانية، 

كام أن مخلفات الحرق تسممبب نوعني مختلفني من تلوث 

الربة وهام تلوث مبارش ناتج عن تحلل السمموائل التي يف 

الربة إذا كانت الربة تسمح بذلك، وتلوث تدريجي ينتج 

عن الرماد واملخلفات غري املحرقة بعد سقوط املطر عليها 

أو اختاطها باملياه من مصدر آخر.

ويحذر خممرباء آخرون من النتائج الخطرية الناجمة عن 

حرق اإلطارات وأثرها عىل البيئة وصحة اإلنسان، مؤكدين 

االهتمام بالبيئة 
نابع من النظرة 

الراسخة لدى إنسان 
اإلمارات بقيمة 

البيئة وولعه 
الشديد بها وباحلياة 

الفطرية

 اهتامم إمارايت بإنشاء السدود لحامية املياه

60

ملف العدد

|  العدد 496  |  مايو 2013  |



أنهمما متثل جرمية بيئية مكتملممة املعايري متارس بانتظام يف 

العديممد مممن الدول العربيممة، يف ظل عدم وجممود قوانني 

تفممرض عقوبات رادعة عممىل من يتعامل مممع املخلفات 

بشممكل يممرض البيئة، وطالممب الخرباء بوضع اسممراتيجية 

وأفكممار مبتكرة صديقة للبيئة لتدوير هذه الكمية الكبرية 

مممن اإلطارات املطاطية والتي تتزايد سممنوياً للتخلص من 

أحد مخاطر البيئة.

رشاكات بيئية عاملية
وتأكيداً عىل أولوية البعد البيئي يف سياسات إمارة أبوظبي، 

فقممد جددت هيئة البيئة أبوظبممي يف نهاية مارس املايض 

رشاكتهمما مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وتهدف الرشاكة 

التي ترشف عليها مبادرة أبوظبي العاملية للبيانات البيئية 

إىل مواصلة العمل لجرس فجوة البيانات بني الدول النامية 

واملتقدمة، حيث تشارك الهيئة برنامج األمم املتحدة للبيئة 

االهتامم بتيسممري الوصول إىل البيانات واملعلومات البيئية 

املوثوقممة يف الوقت املناسممب لكل من يحتاجهمما. وتتيح 

االتفاقية املوقعممة من قبل أكيم سممتايرن املدير التنفيذي 

لربنامج األمم املتحدة للبيئممة ورزان خليفة املبارك األمني 

العام لهيئة البيئة أبوظبي الفرصة ملبادرة أبوظبي العاملية 

للبيانات البيئية لاسممتمرار يف تحقيممق املزيد من التقدم 

بشمممممأن االلتزامممات التي تحددت من خممال مخرجات 

مؤمتر األمم املتحدة للتنميممة املسممتداممممة ريو + 20 من 

أجل مستقبل أكر استدامة. 

وقالممت رزان خليفة املبممارك يف ترصيح حول املوضوع 

نرشتممه صحيفممة االتحاد: "نحن نسممعى مممن خال هذه 

الرشاكممة إىل مواجهة التحديممات املتعلقة بتحقيق وصول 

أفضممل وأكرب إىل البيانات واملعلومات البيئية لدعم عملية 

صناعة القممرار املتعلقممة بحامية اسممتدامة البيئة ألجيال 

املسممتقبل". وكانممت دولة اإلمممارات قد أطلقممت مبادرة 

أبوظبي العاملية للبيانات البيئيممة بتوجيهات من صاحب 

السمممو الشمميخ خليفة بن زايممد آل نهيان رئيممس الدولة 

"حفظه الله" خال القمة العاملية حول التنمية املستدامة 

التي نظمتهمما األمم املتحدة عام 2002 اسممتجابة للطلب 

العاملممي بالوصول الفعال من حيممث التكلفة والجودة إىل 

البيانات البيئية.. وقد أرسممت املبادرة املبادىء واألهداف 

وفق مبادئ إعان قمة ريو الفصل 8 و 40 من أجندة 21. 

وتناولت اتفاقية التعاون قضية تعزيز الوصول إىل البيانات 

لتطوير البلدان عىل مسممتوى العامل من خال االسممتضافة 

املشممركة لقمة عني عممىل األرض يف أبوظبي يف ديسمممرب 

2011 ومؤخممراً يف قمة األمم املتحدة للتنمية املسممتدامة 

ريممو20+ يف الربازيل يف يونيو 2012، حيث قدمت كا من 

هيئة البيئممة أبوظبي ومبادرة أبوظبممي العاملية للبيانات 

البيئيممة 10 فعاليممات جانبية تتعلممق مبخرجات قمة عني 

عممىل األرض وكيفية تناول هذه القضايمما للتحدي العاملي 

بشأن التنمية املستدامة يف املستقبل.  ورحب أكيم ستايرن 

وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لربنامج 

األمم املتحدة للبيئة بالتممزام هيئة البيئة أبوظبي يف هذه 

االتفاقيممة الثانية التي تدعم العديد من األنشممطة ومنها 

برنامج األمم املتحدة للبيئة التفاعي. 

وسمميكون برنامج األمممم املتحدة للبيئممة املبارش مبثابة 

منرب إلكروين تفاعي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يسمملط 

الضوء عىل حالة البيئة بشممكل مستمر وإطاع الحكومات 

واملجتمع العاملي عممىل مخرجات هممذه النتائج، ويرتبط 

ابتكارهمما ونجاحها بالعمل الجاري مببادرة عني عىل شبكة 

الشبكات التابعة لقمة عني عىل األرض، خاصة أن االتفاقية 

تدعم العمل مع بلدان غرب آسمميا لبناء قدراتهم الوطنية 

يف مجممال جمممع وإدارة بياناتهممم البيئية بطممرق متكنهم 

مممن التكامل مممع برنامج األمممم املتحدة للبيئممة املبارش. 

ومنذ إطمماق مبادرة أبوظبممي العامليممة للبيانات وبدعم 

مممن هيئة البيئة أبوظبممي وبرنامج األمممم املتحدة للبيئة 

تحققت العديد من اإلنجازات التي من خالها ميكن توفري 

وصممول أفضل لبيانات بيئية ذات جودة عالية يف املنطقة. 

وتشمممل جهود التعمماون الحالية مرشوعمماً رائداً يف مجال 

تقييممم وإدارة النظممم البيئية السمماحلية للكربون األزرق 

باإلضافة إىل مممرشوع أكر تقنية وهو مرشوع تقرير حالة 

البيئممة املبارش. ويهدف هذا املرشوع إىل تحويل النسممخة 

املطبوعة من تقريممر حالة البيئة إىل منوذج إلكروين يوفر 

أداة إلكرونيممة مبارشة للتقاريممر ميكن تحديثها من خال 

املسممتخدم النهايئ كلام اقتىض األمر ذلك. ويساعد تجديد 

الرشاكة يف تعزيممز عملية تطوير هذه املبادرات التعاونية 

التي تتناول تبادل ومشمماركة البيانات البيئية يف املستقبل 

مع الركيز عىل التطويممر اإللكروين وبناء القدرات لتبادل 

املعلومممات البيئية ورفع التقارير إىل إمارة أبوظبي وغرب 

آسمميا والتنفيذ املسممتقبي للشممبكات وفممق التوجيهات 

املذكورة يف وثيقة "املسممتقبل الذي نريد" التي تعترب أحد 

مخرجممات قمة ريو20+. وتتخذ مبممادرة أبوظبي العاملية 

للبيانات البيئية من هيئة البيئة - أبوظبي مقراً لها وتعمل 

عن كثب مع قسممم اإلنذار املبكر والتقييم يف مقر برنامج 

األمممم املتحدة للبيئة يف نريويب وكينيمما واملكتب اإلقليمي 

للربنامج يف غرب آسيا والذي مقره البحرين. 

البيئة..أولوية إماراتية استثنائية
الشممك أن معامل االهتامم بامللممف البيئي يف دولة اإلمارات 

العربية املتحممدة تبدو واضحة للعيان، فاملامرسممات عىل 

أرض الواقممع توحي بذلك، والسياسممات التنفيذية تعكس 

عمممق القناعة الرسمممية بأولويممة امللف البيئممي وتجذر 

االهتممامم به لممدى صانعي القممرار ويف مقدمتهم صاحب 

السمممو الشمميخ خليفة بن زايممد آل نهيان رئيممس الدولة 

حفظه الله، ويشممري العديد من الباحثني يف ذلك إىل وجود 

حرص شخيص من جانب أصحاب السمو الشيوخ يف دولة 

اإلمممارات العربيممة املتحدة عىل البيئممة، وأن هذا الحرص 

يفوق مبراحل آليات القانون الدويل يف هذا املجال، باعتبار 

ذلك نابع من النظرة الراسخة لدى إنسان اإلمارات بقيمة 

البيئة والصحراء وولعه الشممديد بالبيئة والحياة الفطرية، 

ممما يدفممع إىل االهتامم بهمما يف مختلف إمممارات الدولة، 

وذلك يوفر أيضاً الفرصة لحسن تطبيق القوانني والقواعد 

املنظمممة لحامية البيئة يف الدولة، كون الحرص عىل الحياة 

الفطرية يبدو التزاما نقيا خالصا لدى املواطنني يف الدولة. 

وكل هذه املؤرشات والشممواهد تدفع باتجاه بناء توقعات 

61 |  مايو 2013 |  العدد 496  |



يف إطار سعيها املتواصل لتحقيق هدف "اإلمارات 2021" 

تحرص دولة اإلمممارات عىل متابعة كل ما يجري يف العامل 

ممك بأهممداب التطور،  مممن التطورات التكنولوجية، ومتسُّ

انطاقمماً من رؤيممة القيادة الرشيدة ألهميممة التكنولوجيا 

الحديثممة وتوظيفها يف مجاالت التنمية املسممتدامة كافة. 

ومن هنا، جاء اإلعان أن أبوظبي سممتبدأ تجربة »الزراعة 

الذكيممة« وهي تجربة تعتمد عىل تقنيممة صديقة للبيئة، 

حيث إنها تحقممق توفرياً يف الطاقة املسممتخدمة، وإعادة 

تدويممر، حتى الحد األدىن مممن كمية امليمماه القليلة، كام 

تسممهم بشممكل فعال يف توفري التكلفة، وتحقيق هوامش 

ربح متزايدة، فضًا عن أنها ال تتطلب من املزارع استخدام 

أي مبيدات حرشية، ألنها ال تعتمد عىل اسممتخدام سطح 

األرض وحسممب، بممل عىل اسممتخدام مدرجممات األرفف 

العمودية )الرأسية( للزراعة.

ولن تحتاج "املزرعة الذكية" إىل أكر من ثاثة أشخاص، 

ويكون من يديرها مهندساً، عىل إملام بطرق إدارة املزرعة 

بالكمبيوتر، حيممث يتوىل تحديد كميممات الضوء والفرة 

املحددة لتشغيل "االنبعاث الضويئ"، ويعّد مصدر اإلضاءة 

املزود بهذه التقنية من بني بواعث ثاين أكسمميد الكربون 

األقل يف العامل واألكر أماناً، كام أنها من دون مادة الزئبق 

السممامة، وتتميز بوجممود نظام يتابع جرعممات املاء التي 

يحتاج إليها كل نبات عىل حدة ومتابعة منوه.

وتسممهم تلممك التقنية يف حل مشممكلة الغممذاء حول 

العامل، مع زيادة عدد السممكان حول العامل وزيادة الطلب 

العاملي عىل األرايض الزراعية، نظراً ألن نسبة 10 % فقط 

مممن أرايض العممامل صالحة للزراعة، وهممي قابلة للتناقص 

باسممتمرار ألسممباب تتعلق يف معظمها بالتوسع الحرضي 

والتغريات املناخية. 

ونظممام "املزرعممة الذكيممة" ثبممت نجاحممه يف العديد 

من الممدول املتقدمة، مثل اليابان وكوريمما الجنوبية. فهو 

مستخدم منذ سممنوات يف اليابان، وتعتمده دائرة الطاقة 

اليابانيممة كمنتج أخممرض قليل الكربممون. وتقدر عائدات 

املممزارع التي تسممتخدم ما بممات يعرف بتقنيممة "الحلول 

الخرضاء" هناك مبا يقارب 4 مليارات دوالر سنوياً.

وتتعاون دولة اإلمممارات يف مرشوع "الحلول الخرضاء" 

مممع كوريمما الجنوبية التي تعتممرب رائدة يف هممذا املجال، 

وتستخدمه منذ سنوات وحققت فيه نتائج ممتازة، حيث 

تسممتأثر حالياً بأكر من 15 % من حصة السوق يف سوق 

نظم الزراعة الذكية املحلية يف كوريا الجنوبية. وتعمل مع 

منظومة الزراعممات املحمية يف كوريا؛ لتوفري الغداء لنحو 

20 % من سكان الباد.

ومممن جانب آخر، جاء قرار اللجنممة التنفيذية التابعة 

للمجلممس التنفيممذي إلمارة أبوظبي شهممر مارس املايض، 

بإنشاء »مركز متخصص للزراعات املحمية«، يف إطار تلك 

الجهممود الحكوميممة املتكاملة الراميممة إىل تطوير القطاع 

الزراعممي وتحويله إىل قطاع اقتصممادي، يعتمد عىل نقل 

التكنولوجيمما العاملية، وتدريب املنتجممني املحليني، وبناء 

قدرات الكوادر املواطنة، عىل استخدام التقنيات الحديثة 

للوصممول إىل أعىل معممدالت اإلنتاج، عمماوة عىل ترشيد 

اسممتهاك املياه، وتقليل انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون 

يف إمارة أبوظبي.

الجهد الدؤوب الذي تشممهده دولممة اإلمارات العربية 

املتحممدة، باتجاه رؤيممة أبوظبممي 2021 والتحول الكامل 

نحو "االقتصاد األخرض"، وفقاً لإلسممراتيجية التي أعلنتها 

الدولممة، وتعمممل يوماً بعممد يوم عىل تحقيقهمما يف مجال 

يربط قطاعممات الزراعة مممع الصناعة والطاقممة والبيئة، 

وفقاً لربنامج يسابق الزمن مع التكنولوجيا واستخداماتها 

التنموية واإلنسانية.

نظام املزرعة الذكية
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بحدوث تحسن متسممارع خال السنوات املقبلة يف ملف 

الدولممة البيئي الممذي شهد أموراً سمملبية كنتيجة منطقية 

للتطممور التنممموي الذي شهدتممه العقممود املاضية، ولكن 

الدالئل تبرش بنجاح الجهود املبذولة عىل صعيد تحسممني 

الوضع البيئي والدفع باتجاه تحسممني مؤرشات اسممتخدام 

املفردات البيئية مثل املياه والطاقة وغري ذلك.

البيئة يف اإلمارات..محطات تاريخية
• تأسسممت الهيئة االتحادية للبيئة يف عام 1993 إلدارة بيئة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وإلرساء القوانني البيئية. وتا 

ذلك تأسمميس هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها 

يف عممام 1996 )قانون رقم 4(، التي أنشممئت لحامية الروة 

الطبيعية إلمارة أبوظبي وللدعوة للتنمية املسممتدامة. كام 

تممم اعتممامد هيئة البيئة لتكممون الجهة املختصممة يف إمارة 

أبوظبممي عن قضايمما البيئة والحياة الفطريممة كام صدر يف 

القانون االتحممادي رقم 23 وقانون رقم 24 وقد نص قانون 

رقم 16 لعام 2005 عىل إعادة تشممكيل هيئة أبحاث البيئة 

والحيمماة الفطريممة وتنميتها وإعطائها مسممؤوليات أكرب يف 

الشممؤون البيئية كام نص بتغيري االسممم ليصبح هيئة البيئة 

- أبوظبي.

• تنممص وثيقة قيم وسمملوكيات املواطن اإلمممارايت التي تم 

اعتامدها من جانب مجلممس الوزراء يف دار االتحاد بتاريخ 

27 نوفمممرب 2012 عممىل بنممود حضارية تتعلممق بالتزامات 

املواطممن حيممال البيئممة املحليممة منهمما االلتممزام بالقوانني 

والتعليامت الخاصة بالحفاظ عىل البيئة والسممامة العامة 

يف الدولة وصحة أفرادها، والعمل من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة والحفاظ عىل املوارد الطبيعية يف البيئة وااللتزام 

باستهاك الطاقة بشكل فعال ومؤثر واالبتعاد عن اإلرساف 

والتبذير.

• تحتفممل دولة اإلمارات العربية املتحممدة عىل مدار العام 

مبناسممبات بيئية مختلفة منها يمموم البيئة الوطني يف الرابع 

من شهر فرباير، وأسممبوع البيئممة الخليجي خال الفرة من 

17 م 21 فرباير، ويوم املياه العاملي 22 مارس، وساعة األرض 

26 مممارس، ويوم األرض 22 ابريل من كل عام، ويوم البيئة 

اإلقليمممي 24 ابريل، واليوم العاملممي للتنوع البيولوجي 22 

مايممو، ومبادرة يوم با ورق يف الثالممث من يونيو كل عام، 

ويمموم البيئة العاملي يف الخامس مممن يونيو، واليوم العاملي 

ملكافحممة التصحممر 17 يونيو، واليوم العاملممي للحفاظ عىل 

طبقة األوزون 16 سبتمرب، ويوم الغذاء العاملي 16 أكتوبر.

•هنمماك العديد من القرارات الرسمممية التي تسممتهدف 

الحفاظ عىل البيئة يف الدولة، ومنها:

• قرار رقم )2( لسممنة 2000 بشممأن نظممام الصيد يف إمارة 

أبوظبي.

• قرار رقم )38( لسممنة 2000 بشممأن إيقاف ونقل تسجيل 

سفن الصيد.

• قممرار رقممم )5( لسممنة 1998 بحظر اسممتخدام الصنادل 

البحرية والناقات والسفن كمستودعات عامئة.

• مرسوم أمريي رقم )18( لسنة 2001 بإعان منطقة مروح 

محمية بحرية.

• مرسمموم أمريي رقم )33( لسممنة 2005 بإعان الياسممات 

محمية بحرية.

• قرار رقم )2( لسممنة 2004 بتعديممل القرار الخاص بصيد 

األسامك بواسطة القراقري يف إمارة أبوظبي.

• قرار رقم )4( لسنة 2005 الخاص بصيد األسامك املهاجرة 

بطريقة الحاق بإمارة أبوظبي.

•قممرار رقم )1( لسممنة 2003 بصيد األسممامك بواسممطة 

القراقري بإمارة أبوظبي.

•قرار رقم )1( لسنة 2005 بتعديل القرار الخاص بتنظيم 

صيد األسامك بالسكار والدفارة •

املصادر:

www.ead.ae :م موقع هيئة البيئة م أبوظبي

م موقع وزارة البيئة واملياه م دولة اإلمارات العربية 

www.moew.gov.ae :املتحدة

www.bee2ah.com :م موسوعة البيئة

م موسوعة ويكيبيديا، مفاهيم ومصطلحات.

م وكالة الصحافة الفرنسية، أخبار وتحليات منشورة.

م صحيفة الرشق األوسط، تقارير إخبارية منشورة.

م وكالة أنباء اإلمارات )وام(، تغطيات إعامية لألحداث 

البيئية.

م صحيفة االتحاد اإلماراتية، تقارير وأخبار منشورة.

م نرشة "أخبار الساعة"، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث اإلسراتيجية، تقارير منشورة.

م شبكة "يب يب يس" العربية م تقارير وأخبار منشورة.

م موقع إياف االلكروين، تقرير منشور بعنوان 

"إطارات السيارات التالفة خطر يهدد البيئة يف العامل 

العريب".

الزراعة الذكية تقنية 
صديقة للبيئة أعلنت  

أبوظبي البدء يف 
استخدامها

جزيرة صري بني ياس من أكرب املحميات يف شبه الجزيرة العربية
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االجتاهـات العامليـة نحـو إعادة هيكـــــــــــــــلة القــوات املسلـحــة
"منظومـة القتـال املستقبليـة" الربنامـج اجلديد لتحديث اجليش األمريكي

تشهد القوات املسلحة يف 

معظم دول العامل عمليات 

إعادة هيكلة أملتها تحديات 

ورضورات العرص، وتتضمن 

هذه العمليات تقليص عدد 

األفراد والعتاد، لصالح قوات 

أصغر حجامَ وأعىل كفاءة، 

مع األخذ ىف االعتبار األوضاع 

االقتصادية والسياسية 

والدميوجرافية، ودراسة 

احتامالت التهديدات القامئة 

واملتوقعة، واالعتامد عىل 

التقنية املتقدمة.

إعداد: 
د. علي حممد علي

إن إع��ادة الهيكلة تتبنى نظرية الكي��ف بدالً من الكم، 

وتعتمد ىف أحد شقيها عىل التزود بأحدث النظم القادرة 

عىل اإلسهام ىف شؤون الحرب، أما الشق الثاىن، فيتمثل يف 

تخفيض عدده، حي��ث أن وجود قوة صغرية، عىل درجة 

اس��تعداد عالية، وذات روح معنوية مرتفعة، تكون دامئاً 

أفض��ل من قوة أكرب حجامً، وال تتمت��ع بهذه الخصائص، 

ويشار هنا إىل أنه بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل، عكف 

املفكرون العس��كريون عىل دراسة خربات هذه الحرب، 

واألس��لحة الرئيسة املستخدمة خاللها، لتحديد اتجاهات 

تطوير الجي��وش، وطبيعة أي حرب مقبل��ة، ورسعان ما 

ظه��رت نظري��ات وآراء جدي��دة منها، نظري��ة "الجيش 

الذيك الصغري"، التى نادى بها -عىل س��بيل املثال- كل من 
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الجرنال "فولر" رئيس أركان قوات التاج الربيطاىن، و"ليدل 

ه��ارت" يف بريطانيا، و"س��يكت" يف أملانيا، و"ديجول" يف 

فرنسا، وجاءت هذه النظرية نتيجة لتقييم دور املعدات 

واألس��لحة الجديدة املتطورة تقني��اً - يف حينها- وخاصة 

الدباب��ات، وقال الجرنال "فول��ر" يف كتابه "دور الدبابات 

يف الحرب العظم��ى -1914 1918" بأن نجاح الحلفاء يف 

الح��رب العاملية األوىل يع��ود إىل الدبابة، وأنه يجب عىل 

الغرب أن يبنى جيوش��اً مدرعة وميكانيكية، تتميز بصغر 

حج��م الق��وات البرشية، ولكنه��ا كبرية التأث��ري، كام رأى 

"فول��ر" أن نس��بة كبرية من النجاح يف الحرب س��تتوقف 

عىل الس��الح، بينام باقي العنارص األخرى، من استخدام، 

وقيادة، وش��جاعة، وانضباط، وإمداد باإلحتياجات، متثل 

نسبة أقل من النجاح، وأيد ديجول أفكار "فولر" واعترب أن 

رس انهيار فرنسا يف بداية الحرب العاملية الثانية، يرجع إىل 

سوء تقديرها لنظرية الجيش الذيك الصغري، هذه النظرية 

التى ترى أن الدبابة بإمكاناتها كقوة نريان، وبقدرتها عىل 

إحداث الصدمة، س��وف تلعب الدور الحاسم يف الحرب 

الحديثة، من حي��ث تحقيق االخرتاق الرسيع يف دفاعات 

الخصم والقدرة عىل القتال يف العمق.

النموذج األمرييك
تشغل فكرة جيش املس��تقبل بال العسكريني األمريكيني 

بدرج��ة كب��رية، فمنذ انته��اء الحرب الب��اردة، والواليات 

املتح��دة األمريكي��ة تس��عى حثيثاً لوضع تص��ور واضح 

محدد إلس��رتاتيجيتها العس��كرية مبا يتالءم مع متغريات 

البيئ��ة الخارجي��ة والداخلية، ويضمن تحقي��ق املصالح 

الحيوية اإلس��رتاتيجية للواليات املتحدة، س��واء اآلنية أو 

املستقبلية، وتهدف هذه اإلسرتاتيجية إىل إدارة الرصاعات 

املسلحة عىل املس��توى العاملى بأسلوب الفعل وليس رد 

الفع��ل، وذلك بامتالك املبادأة والحف��اظ عليها، واعتناق 

إس��رتاتيجية الردع ض��د كافة القوى املناهض��ة للواليات 

املتح��دة األمريكية، مع االس��تعداد للح��رب والنرص إذا 

تطلب األمر ذلك، واستمرار التمسك بإسرتاتيجية الهيمنة 

وفرض اإلرادة عىل البيئة األمنية العاملية من خالل امتالك 

جي��ش جدي��د للقرن الح��ادى والعرشين، ب��دأت تظهر 

مالمحه األساسية.

وأع��دت وزارة الدف��اع األمريكية برنامج��اً لتحديث 

الجي��ش األمري��ي يف إطار ما يس��مى "منظوم��ة القتال 

املستقبلية" من خالل استبدال املدرعات الثقيلة بأدوات 

قتالية آلية حديثة، واس��تبدال الوحدات واألسلحة بطيئة 

الحركة والثقيلة بأخرى خفيفة ورسيعة االنتشار، وتتألف 

املنظومة من 18 نوعاً من مختلف أنواع اآلليات القتالية 

املتقدم��ة، التي يت��م االتصال بها عرب األق��امر الصناعية، 

ومنظومة اتصاالت فائق��ة التطور، كام تتوافر لها قدرات 

ع��ىل الرؤية ش��ديدة الوضوح ألرض املعرك��ة، إىل جانب 

تزويدها بأس��لحة جوية وأرضية، تدار عن بعد، وقد بدأ 

املرشوع عام 2003 بتزويد سالح املشاة بآليات قتالية أكرث 

قدرة عىل الحركة الرسيعة، تتيح له عمليات انتشار أرسع 

ىف حالة وقوع أزمات. 

وم��ن خالل إع��ادة الهيكلة، تحاول القوات املس��لحة 

األمريكي��ة الحص��ول عىل ق��درات جدي��دة ىف مجاالت: 

التوجي��ه، والتحكم، واالتص��االت، وأنظم��ة املعلومات، 

واالستخبارات، واالستطالع، وذلك من خالل اآلىت:

- توفري أجهزة ومعدات رئيسية للمراقبة، مثل األقامر 

الصناعية والطائرات املوجهة من دون طيار.

- تحديث خطط برامج القتال األولية وجهود التطوير 

الرئيسة.

- إعادة هيكلة فرق القتال الثقيلة.

- تحديث القوات الربية والجوية والبحرية.

- توفري الدعم إلدخال تحسينات عىل الذخرية املوجهة 

لجميع أفرع القوات املسلحة.

- تدعيم الخط��ط الدفاعية ضد التهديدات الكياموية 

والبيولوجية، ىف شكل مالبس الوقاية من أسلحة التدمري

الشامل، وأقنعة، ونظم كشف وإزالة التلوث، باإلضافة 

إىل تعزي��ز قدرات تدمري األس��لحة النووي��ة والبيولوجية 

والكياموية املعادية.

وبالتأم��ل يف ما س��يكون علي��ه العامل يف ع��ام 2020 

ف��إن قي��ادة األركان املش��رتكة األمريكية تتص��ور وجود 

وحدات صغ��رية، تعمل عىل مس��افات متباعدة، وتؤدي 

مه��ام رسيعة مع بع��ض الدول األخ��رى واملنظامت غري 

العس��كرية، وعندم��ا احت��دم الجدل يف أوس��اط اإلدارة 

األمريكية بشأن زيادة حجم القوات األمريكية، التي يبلغ 

قوامها 1.4 مليون فرد، قال وزير الدفاع األمريي األسبق، 

دونالد رمس��فيلد، إنه "يدرس املشكلة مع كبار املسؤولني 

العسكريني"، لكنه عرب عن عدم قناعته برضورة مثل هذه 

الخط��وة، موضحا أن "هناك س��بالً أخ��رى متاحة لجعل 

الق��وات األمريكية أكرث كفاءة، مبا يف ذلك تحويل عرشات 

اآلالف م��ن املهام غري القتالية الت��ي يقوم بها الجنود إىل 

موظفني مدنيني بوزارة الدفاع"، وحذا رئيس هيئة األركان 

األمريكية املش��رتكة ح��ذو وزير الدفاع، مح��ذراً من أن 

زيادة حج��م قوات الجيش، مبا يف ذل��ك القوات العاملة 

يف الخدمة، البال��غ عددها 480 ألفاً، يعترب خطوة مكلفة 

ومرهقة للغاي��ة، وإن 60 % من امليزانية مخصص للقوة 

البرشية، داعياً للتفكري بعناية يف أي خطوة تتعلق بزيادة 

حج��م الجيش، لك��ن عدداً م��ن كبار ج��رناالت الجيش 

األمري��ي قالوا إن القوات املس��لحة رمبا تضغط بش��كل 

رس��مي عىل وزارة الدفاع والكونجرس لزيادة عدد أفراد 

وح��دات الجيش العامل��ة بالخدم��ة، وكان رئيس أركان 

الجي��ش األمريي قد أبلغ الكونجرس أن��ه بحاجة إىل أن 

يقيم بشكل رسمي عمليات انتش��ار الجيش واحتياجاته 

الحالي��ة، مضيفاً أن��ه يعتقد أن الجي��ش األمريي يحتاج 

إىل مزيد من األفراد، وأن القوات املس��لحة تحتاج املزيد 

من قوات املش��اة الربية والرشطة العسكرية ومتخصصني 

يف الح��رب الكيمياوية والبيولوجية، وم��ن ناحية أخرى، 

بدأت اإلدارة األمريكية حملة إعادة هيكلة كربى لقواتها 

العسكرية املنترشة يف بقاع العامل املختلفة، بهدف تكوين 

شبكة واسعة من القواعد العسكرية املصممة إلعداد قوة 

عسكرية أمريكية رسيعة، قادرة عىل التصدي لإلرهابيني 

أيد ديجول أفكار 
فولر واعترب أن سر 

انهيار فرنسا يف 
بداية احلرب العاملية 
الثانية يرجع إىل سوء 

تقديرها لنظرية 
اجليش الذكي 

الصغري

النموذج األمرييك يسعى لوضع تصور محدد إلسرتاتيجيته
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والدول املعادية، وأي خصوم محتملني، وانسحاب القوات 

األمريكية من املناطق املنزوعة السالح بني كوريا الشاملية 

وكوريا الجنوبية، ليس إال خطوة أولية ضمن خطة معقدة 

الس��تبدال القواعد الدامئة، ووض��ع وحدات صغرية ميكن 

إستخدامها عند الحاجة.

ويف املقابل، فإن قواعد أخرى يتم بناؤها وتوسيعها يف 

بلدان مثل بلغاريا وقرغيزستان ومناطق أخرى، وستصبح 

ه��ذه القواعد الجديدة مراكز أساس��ية لتحقيق سياس��ة 

اإلدارة األمريكية بشن هجامت استباقية ضد من تسميهم 

باإلرهابيني والدول املعادية، التي يعتقد أنها متتلك أسلحة 

دمار شامل.

وأعل��ن قائد القوات األمريكية يف أوروبا أن واش��نطن 

تبح��ث إعادة نرش قواعدها العس��كرية يف أوروبا بحيث 

يت��م تخفيضها ىف غ��رب أوروبا ونرشه��ا يف رشق أوروبا، 

وقال القائد الذى يتوىل قي��ادة 119 ألف جندى أمريي، 

منترشين يف أوروبا وأفريقيا ومناطق بالرشق األوسط، إن 

الخطة تعكس تحديات أمنية جديدة، باإلضافة إىل توسع 

حل��ف األطلنطى رشق��اً، وأضاف أن الخطة س��تؤدي إىل 

خفض الوجود العسكري األمريي الكثيف يف غرب أوروبا، 

وإنشاء شبكة جديدة من القواعد العسكرية، تنترش فيها 

الق��وات لفرتات أق��رص، ووفقاً لالحتياج��ات واملتطلبات 

العس��كرية، نفى القائد العس��كري األمريىك وجود قامئة 

بالقواعد التي ستغلق يف غرب أوروبا، وباألخص يف أملانيا.

 

النموذج الرويس
إن إع��ادة  هيكلة للقوات املس��لحة الروس��ية تقوم عىل 

اس��تخدام التقنيات املتقدمة، وتخفي��ض القوة البرشية، 

وأك��رث القطاعات تأث��راً بهذه التخفيض��ات هي وحدات 

القيادة، ووحدات الدعم اللوجيستى، يف حني أن الوحدات 

القتالية لن تتأثر بش��كل كبري به��ذه التخفيضات، وخطة 

تخفي��ض القوات الصاروخية اإلس��رتاتيجية والتي ال زالت 

متثل قلب القوة النووية الروسية، تتضمن ترسيح 10 فرق 

من فرق الصواريخ البالس��تية عابرة القارات، كام س��وف 

تقوم القوات الصاروخية اإلسرتاتيجية بتسليم قيادة قوات 

الحرب الفضائية إىل القوات الجوية الروسية، وسوف توفر 

هذه التخفيضات يف أعداد الق��وات باليني الروبالت عىل 

وزارة الدفاع، والتي تستهلك حالياً ما يقرب من 70 % من 

ميزانيته��ا يف اإلنفاق عىل هذه القوات، ويبقى جزء صغري 

فقط من امليزانية لرشاء معدات جديدة ولتدريب القوات، 

وس��توجه األموال التى سيتم توفريها نحو تحسني القدرة 

عىل نقل القوات، وبناء منظومة قيادة وس��يطرة تكتيكية 

عىل درجة عالي��ة من الكفاءة، وتحديث نظم التس��ليح 

الحالية، بحيث تصبح هذه النظم قادرة عىل القتال اللييل 

يف جميع الظروف الجوية، أما يف مجال التدريب، فسيتم 

تش��كيل قوات متخصصة يف عملي��ات التدريب، بدالً من 

قيام املجندين بتدريب بعضهم البعض، وتتضمن سياس��ة 

إعادة الهيكلة تقليص عدد أفراد القوات املسلحة الروسية 

م��ن 1.2 ملي��ون جندي، إىل 850 ألف جن��دي فقط، إىل 

جانب انتقال الجيش من نظام التجنيد اإلجباري إىل نظام 

الخدمة العس��كرية م��ن خالل عقود توق��ع مع كل من 

يرغب يف االنخراط بالقوات املسلحة، باإلضافة إىل تحسني 

األوضاع املعيشية ألفراد الجيش وزيادة رواتبهم، وتحسني 

ظروف سكنهم مع عائالتهم. 

ومن املهم بالنس��بة ملوسكو تحديث املنظومة النووية 

االسرتاتيجية وتحويلها إىل أسلحة فضائية نووية إسرتاتيجية 

وربطها عضوياً بتشكيالت السالح األخرى وقد أكد رئيس 

غرفة القيادة املركزية للقوات الصاروخية الروس��ية، ذات 

املهام اإلس��رتاتيجية، أن الصواريخ النووية الروسية ميكنها 

أن تنطل��ق م��ن منصاتها خالل دقيقة واح��دة من تلقي 

األمر بتوجيه الرضبة الرادعة يف حالة نشوب حرب نووية. 

وأعل��ن قائ��د الق��وات الجوية الروس��ية ع��ن اعتامد 

هيكلية جديدة لس��الح الجو الرويس، يس��تغني فيها عن 

عدد كبري من الطائ��رات، رافضاً رشاء طائرات بدون طيار 

من صن��ع رويس ألنها مل تلب املواصف��ات املطلوبة التي 

حددتها قوات��ه الجوية، والهدف م��ن التصحيح الهيكيل 

لس��الح الج��و يتمثل يف حش��د وحدات��ه املقاتلة يف عدد 

مح��دود م��ن القواعد واملط��ارات، األمر الذي س��يمكن 

م��ن تعزيز الجاهزي��ة القتالية وتقليص نفقات تش��غيل 

املطارات العسكرية. 

النموذج الربيطاين
ب��دأ مخططو الجي��ش الربيطاين يعي��دون تقويم هيكلة 

الجيش بشكل جذري، وذلك يف سياق تبنيهم لنهج جديد 

يقوم عىل مبادرة "بنية جيش املستقبل" التي تهدف إلعادة 

ت��وازن الجيش، بحيث يتمكن م��ن التعامل مع النموذج 

الجدي��د للعمليات الخارجية، صغرية ومتوس��طة الحجم، 

التي أصبح يواجهه��ا، والهدف من وراء هذه املبادرة هو 

الحصول ع��ىل الهيكلية الصحيحة للجيش الربيطاين، ليس 

للمس��تقبل القريب فقط، بل للعقد أو العقدين املقبلني، 

والهدف العام هو إرس��اء مزيد م��ن التوازن بني العنارص 

الثقيلة واملتوس��طة والخفيفة ضم��ن األلوية القادرة عىل 

املن��اورة، حيث أن الطلب عىل القوات الخفيفة قد أصبح 

أكرب م��ن الطلب عىل القوات الثقيل��ة منذ انتهاء الحرب 

الب��اردة، وهذا ال يقلل من ش��أن العنرص الثقيل يف جيش 

 ،Challenger-2  املس��تقبل، فدباب��ة القت��ال الرئيس��ية

ومركبة املش��اة القتالية Warrior، واملدفع املحمول عيار 

155 مل��م، س��تكون عامد الق��وات الثقيلة يف املس��تقبل 

املنظور، وضمن هذا اإلطار الزمني، س��يتم تحس��ني هذه 

اآللي��ات القتالية الثالثة، حس��بام كان ذلك مناس��باً، ويف 

وقته، وهذا رمبا يتضمن زيادة تسليح الدبابة "تشالنجر"، 

وإجراء تحس��ينات عىل املركبة "واريور"، حيث أن تقنية 

املاس��ورة امللس��اء ملدفع الدبابة أصبحت متوفرة، وحني 

يصبح من املناسب إدخال هذه التقنية، فسيتم استبدالها 

باملواسري املحلزنة.

وأعلن��ت اململكة املتحدة عن عزمها عىل خفض حجم 

قواته��ا العامل��ة يف الخارج، وع��ودة اآلالف من جنودها 

إىل قواعده��م، به��دف اإلع��داد ملهام جدي��دة، ويتخذ 

قطاع الدفاع الربيطاين إج��راءات جذرية تقيض بتخفيض 

ميزانيت��ه، مام قد ي��ؤدي إىل ترسيح ثلث ع��دد القوات 

املسلحة، والتخيل عن حاملتي طائرات باإلضافة إىل نصف 

 .F-35 مقاتالت

ويخط��ط الجيش الربيطاين لالس��تغناء ع��ن عدد كبري 

م��ن دباباته يف إطار إج��راءات جذرية تهدف إىل تقليص 

عدد أسطوله من املركبات املدرعة إىل أقىص حد، مبوجب 

االس��رتاتيجية الجدي��دة لألم��ن والدف��اع، والتخفيضات 

املقرتح��ة س��تجعل وزارة الدفاع الربيطاني��ة تتخلص من 

معدات عس��كرية قيمتها مليارات الجنيهات االس��رتلينية 

بعد االس��تغناء عن خدمات طائرات التجس��س من طراز 

"من��رود"، ومقات��الت "هاريري"، وحاملت��ي طائرات، تصل 

قيمتها جميعاً إىل مليارات الجنيهات االسرتلينية.

إن الجي��ش الربيط��اين ميكن أن يخفض أس��طوله من 

دبابات "تش��النجر 2" التي لعبت دوراً رئيساً يف عمليات 

الطلب عىل القوات الخفيفة أصبح أكرب من الطلب عىل الثقيلة
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القوات الربيطانية يف العراق، من 400 دبابة إىل 50 دبابة 

فقط يف إطار الخطط املقرتحة، وسيقوم الجيش الربيطاين 

ببيع أو تفكيك 1400 ناقل��ة جند مدرعة، و1200 دبابة 

خفيف��ة، وتخزين املئات م��ن املركبات املدرعة من طراز 

"واريور"، وخفض عدد مدرعاته من 800 إىل 270 مركبة 

مدرعة سينفق 800 مليون جنيه عىل تطويرها.

النموذج الفرنيس
تخلت فرنس��ا عن التجنيد اإللزامي وأعلنت أنها ستطور 

قوات مس��لحة متطوع��ة عىل غرار النم��وذج الربيطاىن، 

دونالــــد رامسفـيـلـــد 

وزير الدفاع األمرييك األس��بق منذ ع��ام 2001 وحتى 
عام 2006 عندما قدم اس��تقالته، وهو الش��خص األكرب 
عمراً الذي توىل هذا املنصب، وكان أيضاً األصغر عندما 
كان وزي��راً للدف��اع يف زم��ن الرئيس األمري��يك جريالد 
فورد، يعترب رامس��فيلد سياس��ياً محنكاً وهو أحد أهم 
االعضاء يف ما يس��مى بالصق��ور، أو املحافظون الجدد، 
وهو من املؤمنني باإلمرباطورية األمريكية وباس��تخدام 
القوة لتحقيق الغايات، ولد يف 9 يوليو 1932 يف مدينة 
إيفانستون يف والية الينويس، وأصول جده األكرب تعود 
إىل أملاني��ا التي هاجر منها إىل أمريكا يف القرن التاس��ع 
عرش، اشتهر رامسفيلد بقتل ماليني البرش خالل الحرب 
العاملي��ة وحرب أفغانس��تان وحرب الع��راق، كام أمر 
بوضع الس��جون الرسية األوروبية واالعتقاالت الرسية، 
وتس��بب باعتقال أع��داد كبرية من البرش واس��تخدام 
جميع أساليب التعذيب خالل االستجواب، ومن ناحية 
أخرى أس��س أك��رب معتق��ل بالعامل ه��و معتقل خليج 
"غوانتانامو" وأمر باس��تخدام جميع أساليب التعذيب 
منها االغتصاب واس��تخدام الكالب والرضب والكهرباء 
والقت��ل خ��الل إس��تجواب املعتقل��ني داخ��ل املعتقل 
وحرمان جميع املعتقلني من محاكمة عادلة، كام اشتهر 
رامس��فيلد بتأس��يس س��جن أبو غريب خ��الل الحرب 

العراقية األمريكية . 

وتحسب فرنس��ا أنها عندما تستكمل إصالحاتها، ستكون 

ق��ادرة عىل تدبري حملة عس��كرية خ��ارج الوطن، بقوة 

ترتاوح بني 50 - 60 ألف جندي يف أوقات األزمة، ومتش��ياً 

مع فكرة جيش املستقبل تخطط فرنسا لتخفيض جيشها 

م��ن 250 أل��ف جن��دي إىل ح��واىل  100 أل��ف جندي، 

وس��حب الوحدات العس��كرية املتمركزة خ��ارج املراكز 

املدنية الفرنسية الكربى، وكذلك الفرقة املدرعة املوجودة 

يف أملاني��ا، واملخصصة س��ابقاً لتك��ون يف الفيلق األورويب 

EUROCORPS املثري للجدل، وهو التشكيل الفرنيس – 

األملاين، الذي أقام قيادته العامة يف سرتاسبورج، واملصمم 

ليصبح األساس لجيش االتحاد األورويب.

وقررت فرنسا أنها سوف تخفض قواتها االحتياطية من 

4.5 مليون جندي إىل 500 ألف جندي، لي تقوم بتشكيل 

ثالثة أقس��ام رئيس��ية من قوات االحتي��اط، وعىل الرغم 

من أن عدد وحدات االحتي��اط، التي تبلغ 2000 وحدة، 

س��يجري تقليصها إىل حد كبري، إال أن تدريبها وتسليحها 

وتجهيزها لحالة الطوارئ، سيتحسن كثرياً عام كانت عليه 

القوات الحالية، التي تعترب مكلفة وغري فعالة. 

وحيث يعتمد تسليح جيش املستقبل عىل أحدث نظم 

األسلحة، فقد دخلت فرنس��ا ألول مرة يف سوق األسلحة 

املس��تعملة، لبيع م��ا يوجد يف مخ��ازن الجيش الفرنيس 

 ،AMX-30 من غواصات وطائ��رات "مرياج"، ودباب��ات

لتنضم بذلك إىل كل من روس��يا وأمريكا يف هذا املضامر، 

يأيت ذلك نتيجة لربنامج إعادة هيكلة القوات الفرنس��ية، 

حيث س��يفرض هذا الربنامج تخفيضاً كامالً لعدد القوات 

الفرنس��ية، وتغيرياً يف نوعية معداتها، وتبديل األس��لحة 

القدمية بأسلحة أكرث تقدماً.

النموذج األملاين
أعلنت أملانيا عن دراس��ة خاصة بالتحديث الثوري الذى 

يشمل 90 % من القوات املس��لحة األملانية، وقد اقتىض 

هذا التحديث التخلص من فرق املدرعات األملانية بحجة 

أن الحدود األملانية مل تعد بحاجة إىل هذه الفرق للدفاع 

عنها ضد فرق مدرعات حلف وارس��و الس��ابق، وأنه إذا 

كان��ت أملانيا اليوم محاطة باألصدقاء فهي مل تعد بحاجة 

لإلع��داد لح��رب عاملي��ة ثالث��ة، وتهدف هذه الدراس��ة 

إىل خف��ض القوات املس��لحة األملانية م��ن 460 ألف اىل 

320 أل��ف فرد، مبا ىف ذلك املدني��ني العاملني يف القوات 

املس��لحة، وسيؤدي هذا التخفيض إىل توفري حوايل بليون 

ونصف البليون دوالر س��نوياً لرشاء م��ا تحتاجه القوات 

املسلحة فعلياً خالل أدائها ملهامها املستقبلية، واملعروف 

أن ميزانية الدف��اع األملانية متثل 1.5 يف املائة من الدخل 

القومى للدولة.  

وته��دف أملانيا إلحداث تغيري يف هي��كل جيش البالد 

وعقيدت��ه القتالية، وهي الخطة التى تهدف للتحول من 

نظام التجنيد اإلجباري وتحويل الجيش األملاين إىل جيش 

احرتايف، قادر عىل املش��اركة إذا دعت الرضورة يف حربني 

كبريتني وست عمليات عس��كرية صغرية يف وقت واحد، 

ويركز املحور الرئييس لخطة إعادة هيكلة الجيش األملاين 

عىل خفض ع��دد جنوده بنس��بة %20، بحيث ينخفض 

هذا الع��دد من 249 ألف��اً إىل 185 ألف��ا، وإلغاء 1000 

وظيفة بوزارة الدفاع، ووضع عرشة آالف جندي عىل أتم 

االس��تعداد الدائم إلرس��الهم إىل أي مكان يف العامل عند 

الحاجة، وحددت الخطة الجديدة الحد األقىص ملش��اركة 

كل جندي يف املهام العس��كرية الخارجية بأربعة أشهر يف 

العام، مام يعني أن نحو ثلث الجنود األملان سيش��اركون 

سنوياً يف هذه املهام، ووفقاً لخطة التطوير، فإن العقيدة 

القتالي��ة الجدي��دة للجي��ش األملاين س��تضم إىل جانب 

الدفاع عن البالد ومصالحها، تأمني طرق التجارة األملانية، 

والوصول إىل املياه العاملية واملواد الخام ومصادر الطاقة، 

والدف��اع ع��ن املب��ادئ الدميقراطية وحقوق اإلنس��ان، 

واالهتاممات األمنية ألملانيا وحلف شامل األطلىس "ناتو"، 

واملساعدة مبناطق الكوارث الطبيعية•

املصادر:

www.arabdefense.com 

www.armadainternational.com 

www.army-technology.com/projects// 

www.c4isr.com fist

www.defence.gov.au/dmo/lsd/land125/ 

index.cfm

www.defenseindustrydaily.com/infantry21- 

-germanys-idzes

www.globalsecurity.org/military/systems/ 

 -munitions/non
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ما الذي تريده كوريا الشمالية؟

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

يعود التوتر من جديد إىل منطقة رشق آس��يا، وكعادتها فإن كوريا الش��املية ه��ي مصدر هذا التوتر، نظام 

بيونغ يانغ رفع هذه املرة نربة التهديد بتوجيه صواريخ محملة برؤوس نووية إىل الواليات املتحدة األمريكية 

وكوريا الجنوبية؛ ورغم أن كوريا الش��املية ال متتلك، حس��ب املصادر الغربية، صواريخ عابرة للقارات قادرة 

عىل حمل رؤوس نووية، إال أن تهديدها يؤخذ عىل محمل الجد السيام يف قدرتها عىل توجيه صواريخ تحمل 

رؤوس��اً نووية لكل من كوريا الجنوبية واليابان، ولكن الس��ؤال هل لدى نظام بيونغ يانغ الرغبة الفعلية يف 

القيام بذلك؟.

اإلجاب��ة بالطبع ه��ي "ال"، حيث أنه ليس من مصلحة نظ��ام بيونغ يانغ القي��ام بتوجيه رضبة نووية ال 

للواليات املتحدة وال لكوريا الجنوبية وال لليابان، ألنه يعلم بأنه إذا فعل ذلك فإن النظام الكوري الش��اميل 

يحفر قربه بنفس��ه، حيث أن ردة الفعل س��تكون مدمرة له؛ وبالتايل ال يعقل أن تس��تخدم كوريا الش��املية 

الس��الح النووي وتبادر بذلك ضد أية دولة ما كانت يف املنظور القريب، إال يف حالة أن تم اس��تخدام السالح 

النووي ضدها يف البداية من طرف آخر، وهذا أمر مستبعد أيضاً، إن هدف نظام بيونغ يانغ هو املحافظة عىل 

النظام الس��يايس القائم، وعليه ليس من الوارد عىل اإلطالق الدخول يف مواجهة عس��كرية مع أطراف دولية 

قادرة عىل إلحاق الهزمية واإلطاحة به، إن امتالك كوريا الش��املية للس��الح النووي أعطى نظامها الس��يايس 

قدرة عىل البقاء من خالل اس��تخدامه كوسيلة ردع ضد من يحاول تغيري النظام السيايس بالقوة، لذلك ليس 

من مصلحته عىل اإلطالق أن ميهد الطريق ألن تقوم دول عظمى كالواليات املتحدة بتوجيه رضبات عسكرية 

قاصمة لقدرات كوريا الش��املية النووية، إذاً ملاذا هذه النربة املتشددة من التهديد باملواجهة هذه املرة مع 

الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية من قبل كوريا الشاملية؟!

اإلجاب��ة يقدمها لنا املختصون يف الش��أن الكوري الش��اميل م��ن أمثال الدكتور فيكتور ش��ا صاحب كتاب 

"الدولة املس��تحيلة: كوريا الش��املية املايض واملس��تقبل"، والذي عرض يف إحدى فص��ول الكتاب إىل نتيجة 

مذهلة وهي أنه منذ ثالثني سنة تعمل كوريا الشاملية عىل التصعيد وخلق التوتر مع الواليات املتحدة ومع 

جريانه��ا به��دف الحصول عىل يشء ما، أي أنها ال تس��عى إىل التصعيد ملجرد التصعيد، وإن ما تفعله هو من 

أجل تحقيق مكاس��ب معينة وليس الهدف من ورائها الدخول يف حرب أو رصاع مع تلك القوى، فهي تفعل 

ذل��ك للدخ��ول يف محادثات مع تلك القوى يتمخض عنها الحصول عىل أموال أو مس��اعدات غذائية أو رفع 

عقوب��ات معينة عنها، فهي تصعد من أجل تحقيق مكاس��ب عن طريق فرض خي��ار املحادثات عىل القوى 

الكربى، والتي يتمخض عنها يف العادة الحصول عىل مكاسب لصالح كوريا الشاملية، لعبة خطرية ولكنها عىل 

ما يبدو ناجحة بالنسبة للكوريني الشامليني.

هذه املرة يحمل الكوريون الشامليون والسيام قيادتهم الجديدة أمالً كبرياً يف الحصول عىل يشء ما، وهو 

م��ا جعلهم يأخذون زمام املبادرة بالتصعيد مع الواليات املتحدة وكوري��ا الجنوبية، القائد الجديد يف كوريا 

الش��املية كيم جونغ-وون يحمل يف فكره رغبة معينة يريد الوصول إليها من الرئيس األمرييك باراك أوباما 

والرئيس��ة الجديدة لكوريا الجنوبية بارك جيون-هي، لذلك عمل ع��ىل التصعيد هذه املرة، وهو يعلم بأنه 

كحال كل محاوالت التصعيد الس��ابقة س��تأيت واشنطن وس��يؤول لطاولة املفاوضات معه، وعندها يستطيع 

فرض طلباته؛ هي ذات اإلس��رتاتيجية التي نجح من خاللها والده من قبله وجده قبل ذلك، لذلك فإن االبن 

يسعى هذه املرة لالستفادة من إسرتاتيجيات أسالفه لتحقيق مآربه وإن كانت تلك املآرب شخصية•      
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خامنئــي وبوصـلــة النظـــام
املرشد أعلى سلطة يف إيران

جاءت ترصيحات املرشد فيام 

يتعلق بعقد مفاوضات مبارشة 

بني إيران وأمريكا بوصفها فصل 

الخطاب، وتاريخ ميكن أن 

يستشهد به لدراسة املتغري يف 

ترصيحات املسؤولني اإليرانيني 

حيال هذه املفاوضات.

إعداد: 
د. سلطان حممد
 النعيمي
أكادميي وباحث إماراتي
dr-alnuaimi@hotmail.com 

موقف املرشد عيل خامنئي من هذه املفاوضات وانعكاسه 

ع��ى ترصيحات املس��ؤولني اإليرانيني تعي��د لألذهان من 

جديد مدى ما يشكله الويل الفقيه يف إيران من تأثري داخل 

النظام اإليراين بل وأن هذه املكانة ما هي إال البوصلة التي 

يهتدي بها مسؤولو النظام يف تحديد توجهاتهم. 

كان��ت وال ت��زال جدلي��ة ع��ودة العالق��ات األمريكية 

اإليراني��ة مصدر جدال داخل األروقة السياس��ية يف إيران 

ب��ني مؤيد ومعارض لها، ففي حني يرى البعض يف أن عودة 

تلك العالقات س��تدفع بدورها إىل حل العديد من القضايا 

الش��ائكة وتنعكس بصورة إيجابية عى االقتصاد اإليراين، 

يس��ري البعض اآلخر يف أن تلك العالقات ما هي إال وسيلة 

للس��عي األمرييك لإلطاحة بالنظام اإلي��راين القائم ووضع 

إيران تحت الهيمنة األمريكية والتبعية لها.

املباحثات األمريكية اإليرانية
ومع بروز ترصيحات الرئي��س اإليراين أحمدي نجاد حول 

العالق��ات األمريكي��ة اإليرانية عى هامش مش��اركته يف 

اجتامع��ات الجمعي��ة العام��ة لألمم املتح��دة حني رصح 

قائالً "نحن مس��تعدون للحوار مع الواليات املتحدة وحل 

املش��كالت، ومل تكن لدينا أية مشكالت مع شعبها"، يليها 

املق��ال ال��ذي نرش يف صحيف��ة نيويورك تامي��ز األمريكية 

بتاريخ 20/ 10/ 2012، والذي أش��ار إىل قيام أحد املقربني 

من املرش��د - كام وصف املقال - بعق��د لقاء مع الجانب 

األمرييك لبحث إمكاني��ة عقد لقاءات ثنائية بني الطرفني، 

عادت الجدلية مرة أخرى لتصبح مادة خصبة لترصيحات 

املس��ؤولني. فإىل جانب اعرتاض 26 نائب��اً من الربملان عى 

الرئي��س اإلي��راين بس��بب ترصيحاته ح��ول التباحث مع 

أمريكا، اعت��رب رئيس لجنة األمن والسياس��ة الخارجية يف 

الربملان اإليراين عالء الدي��ن بروجردي يف معرض رده عى 

ترصيح��ات نجاد أن العالق��ات اإليراني��ة األمريكية خط 

أحمر يف سياس��ة بالده. ورأى صالح��ي أن التعاون وإجراء 

املباحثات بني أمريكا وإيران حدث يف أفغانستان والعراق 

أم��ا التفاوض بش��أن ملفها النووي فهو ي��أيت تحت مظلة 

مباحثات إيران مع مجموعة 5+1.

وما أن دعا نائب الرئيس األمرييك جو بايدن ملفاوضات 

مبارشة بني الواليات املتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي 

حتى بدأت الس��احة السياسية اإليرانية تتفاعل من جديد 

حيال هذا األمر. فلوحظ تغري يف مواقف بعض املس��ؤولني 

اإليراني��ني وصمت من قبل البعض اآلخر، وما س��اعد عى 

ذلك هو عدم وضوح موقف املرشد والتزامه الصمت حيال 

هذا األم��ر، هذا الصمت الذي امتد أيام��اً خلق نوعاً من 

الضبابية حول موقف املرش��د حيال ترصيح نائب الرئيس 

األمرييك أدى بدوره إىل قراءة بعض املس��ؤولني اإليرانيني 

ع��ى أنه قد تك��ون موافق��ة ضمنية عى أس��اس قاعدة 

"الس��كوت عالمة الرضا". فوزير الخارجي��ة اإليراين الذي 

أشار قبل ذلك أن املفاوضات حول الربنامج النووي اإليراين 

مؤط��رة ضم��ن مباحثات إي��ران مع ال��� 1+5، وأعلن أن 

بالده مستعدة للدخول يف مفاوضات مبارشة مع واشنطن 

ح��ول برنامجها النووي، كام وصف نجاد ترصيحات بايدن 

باإليجابية، وعادت الس��احة السياسية اإليرانية من جديد 

لتستش��هد بترصيحات عيل الريجاين رئيس الربملان اإليراين 

الت��ي اعتربت أنه ال يوجد هناك خط��ر أحمر فيام يتعلق 
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باملباحثات مع أمريكا.

مع وضوح الرؤية فيام يتعلق مبوقف املرش��د حني أشار 

أن م��ن تلقى خرب رغبة أمري��كا يف عقد مفاوضات مبارشة 

مع إيران بالسذج واملغرضني معترباً أنه ال معنى ملفاوضات 

تق��رتن بتهديدات وضغوط وس��وء نوايا، بدأ املس��ؤولون 

اإليراني��ون يف إعادة صياغ��ة ترصيحاتهم ودفعت بالبعض 

اآلخر للخ��روج من صمته ليوج��ه ترصيحاته وفقاً ملوقف 

املرش��د، فقائد القوات األمنية اإليرانية إس��امعيل أحمدي 

مق��دم رصح قائالً إن "اقرتاح أمري��كا بالتفاوض مع إيران 

نوع من الخداع"، وأكد وزير الخارجية اإليراين بأنه ال أحد 

م��ن أعضاء الحكومة يعمل خارج اإلطار الس��يايس للنظام 

يف مواضيع من قبيل التفاوض مع أمريكا. كام أش��ار رئيس 

الربملان اإليراين عيل واليتي إىل أن األمريكيني "يس��عون من 

خالل طرح موضوع الحوار مع إيران مامرسة عملية خداع 

جديدة وأن املرش��د اإليراين قدم تحليالً واضحاً عن سلوك 

األمريكيني".

ونختم املوقف السيايس اإليراين فيام يتعلق باملباحثات 

مع أمريكا وبعد توجيه بوصلة النظام للموقف حيال هذا 

األم��ر مبا قال��ه خطيب الجمعة يف طه��ران وعضو مجلس 

الخرباء أحمد خامتي بأن "بعض السذج يقولون أنه أتيحت 

فرص��ة ذهبية إلجراء املفاوضات مع أمريكا، لكن أمريكا ال 

تريد املفاوضات بل تسعى وراء هيمنتها".

بوصلة النظام
من هن��ا يتضح أن خامنئي وتوجيه��ه لبوصلة النظام هي 

التي يستند عليها يف نهاية املطاف فيام يتعلق بالسياسات 

اإلسرتاتيجية إليران ومنها الربنامج النووي بغض النظر عن 

الترصيحات األخرى للمسؤولني اإليرانيني.

يف الحقيق��ة أن واش��نطن قد أدركت فعلي��اً أن خوض 

ه��ذه املباحثات الثنائي��ة البد وأن تأيت مب��ارشًة من أعى 

س��لطة يف إيران، ولن تأخذ ترصيحات املسؤولني اإليرانيني 

بص��ورة جدية إال بعد توجيه بوصل��ة النظام اإليراين لتلك 

الترصيحات، وهو ما ظهر واضحاً حني أش��ار بايدن يف رده 

عى س��ؤال ما إذا كانت واشنطن تفكر يف إجراء مباحثات 

مبارشة مع إيران ورصح قائالً "عندما تكون القيادة اإليرانية 

جادة وتحديداً الزعيم اإليراين األعى عيل خامنئي".

إن اس��تمرار تأش��ري بوصلة النظام اإليراين تجاه شاملها 

)املرش��د – الويل الفقيه( وبالتايل اندفاع مس��ؤولو النظام 

اإليراين إىل تلمس توجهات املرشد لتطويع مخرجاتهم وفق 

تل��ك التوجهات، يأيت يف الحقيقة م��ن منطلق العديد من 

العوامل، فباإلضافة إىل كون املرش��د أعى سلطة يف إيران، 

فإن س��ائر املؤسسات تس��تقي رشعيتها وضامن استمرارها 

من الويل الفقيه الذي يس��تقي رشعيته ب��دوره من اإلمام 

الغائب )املهدي املنتظر( كونه نائباً له. ولعل محورية الويل 

الفقي��ه ومكانت��ه يف النظام اإليراين – وهو م��ا تناولناه يف 

العدد الس��ابق بنوع من التفصيل – يؤكد حرص املسؤولني 

عى االهتداء بشامل بوصلة النظام اإليراين. وسعياً لتقريب 

الصورة للقارئ الكريم واهتامم املسؤول اإليراين بتوجهات 

املرش��د، نضع ب��ني يديك خريط��ة العالقة املتش��ابكة بن 

املرشد وسائر املؤسسات ورموز النظام اإليراين إلدراك تلك 

األهمية له•

حمورية مكانة الويل الفقيه يف النظام اإليراين احلايل

السلطة القضائيةقادة الجيش - الحرس الثوري - قوى األمن الداخيلممثيل املرشد يف سائر املؤسساتخطباء الجمعة
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دور أجهـزة التعارف يف احلرب اجلويـة
استخدام الرادار على نطاق واسع يف عمليات اكتشاف األهداف املتحركة

إن أهم ما يشغل تفكري 

العسكريني يف الحرب املشرتكة 

هو السيناريو املعقد لألنظمة 

واألسلحة الحديثة الكثيفة يف 

أرض املعركة وسامواتها بصورة 

تعقدت معها مشكلة متييز 

العدو من الصديق، مام أكد 

أهمية الحاجة إىل استخدام 

أجهزة التعارف لتقليل احتامالت 

اإلصابة بالنريان الصديقة، خاصة 

عندما يكون أحد طريف القتال 

مجموعة من الدول املتحالفة، 

التي تستخدم نوعيات متباينة 

من نظم التسليح، وبينها اختالف 

يف العقائد القتالية، بل حتى يف 

لغات الحديث، ويستلزم التنسيق 

بني قوات هذه الدول استخدام 

أساليب متطورة للتعارف 

والتمييز، لتقليل احتامل إصابة 

األهداف الصديقة.

 
إعداد:
 لواء د. علي حممد رجب

حيث يرى الخرباء العسكريون أن نسبة اإلصابة بنريان 

صديقة يف ظروف مثل حروب التحالف، ميكن أن تصل 

إىل حوايل 2 % من إجاميل اإلصابات. وباستخدام نظام 

التع��ارف Identification Friend or Foe - IFF يف 

الحرب الجوية ميكن لقائد الطائرة التعرف عىل الهدف 

الصديق، دون االعتامد عىل مركز التوجيه األريض، ولقد 

ثب��ت أنه ب��دون توافر أنظمة للتع��ارف عىل املديات 

البعيدة، فإن األس��لحة املتقدمة تقني��اً، والتي تطلقها 

الطائ��رات عن بع��د، لن ميكن اس��تخدامها عىل هذه 

املدي��ات دون أن تعرض األه��داف الصديقة لإلصابة، 

ففي الح��رب الجوية الحديثة، أصب��ح من املمكن أن 

يشتبك الطيار مع الطائرة املعادية عىل مسافات تزيد 

عن مدى الرؤية املبارشة، وذلك باس��تخدام الصواريخ 

املوجه��ة، املجهزة بأدق النظ��م اإللكرتونية، ولتحقيق 

ذل��ك، يلزم توفري نظم موثوق بها للتمييز بني الصديق 

والعدو، وبالرغ��م من أن مثل تلك النظم تم تطويرها 

واستخدامها ألول مرة يف الحرب الكورية إال أن نظرية 

عملها تم استنباطها أثناء الحرب العاملية الثانية.

وخالل الحرب العاملية الثانية، وعندما كانت تحشد 

قوات ضخمة من اآلليات العس��كرية، أو عندما كانت 

تج��ري عمليات إب��رار بحري أو اقتح��ام، كان يعطي 

للدع��م الجوي الح��ق يف مامرس��ة عملياته يف مرسح 

القتال، وكان ع��ىل الطيارين أن مييزوا أس��لحتهم من 

أس��لحة العدو، ولذلك كانت توض��ع عالمات واضحة، 

متفق عليه��ا فوق هذه املع��دات، وبالرغم من ذلك، 

حدثت خس��ائر يف صف��وف الجنود، وأس��قط العديد 

من الطائرات بالنريان الصديقة، وبدأ اس��تخدام أجهزة 

التع��ارف اإللكرتوني��ة يف مجاالت التميي��ز والتعارف، 

حيث اس��تخدم الرادار عىل نطاق واس��ع يف عمليات 

اكتش��اف األه��داف املتحرك��ة، كالطائرات والس��فن 

واملركبات. 

وبين��ام كان��ت الطائرات خالل خمس��ينيات القرن 

العرشين تعتمد عىل الرؤية املبارشة يف متييز األهداف 

املعادي��ة، وكان طياروها ال يثقون كثرياً يف أجهزة متييز 

الطائ��رات املعادية والصديقة، فق��د تجاوزت رسعات 

الطائ��رات الحديث��ة حاجز الصوت مبراح��ل، وتضاءل 

زم��ن رد الفع��ل املطلوب م��ن طي��اري املقاتالت إىل 

ث��وان قليلة، كام تزاي��د مدى العمل لوس��ائل النريان 

والصواريخ الحديثة، بحيث أصبحت قادرة عىل تهديد 

أهدافها خارج مدى الرؤية.

فكرة عمل أجهزة التعارف
تستخدم أجهزة التعارف يف الطائرات العسكرية، حيث 

ميكن لقائ��د الطائرة التعرف عىل الطائ��رات الصديقة 

ومتييزه��ا دون االعت��امد الكيل عىل مرك��ز التوجيه من 

األرض، وميكن أيضاً لطائ��رة اإلنذار املبكر التعرف عىل 

الطائرات الصديقة واملعادية يف املجال الجوي، وتتلخص 

فكرة نظام التعارف يف الحرب الجوية ببساطة، يف سؤال 

يوّجه من الس��ائل "طائرة" بواس��طة جهاز املستجوب 

إىل  الس��ؤال  فيص��ل  تحمل��ه،  ال��ذي   Interrogator

الهدف "طائرة أخ��رى"، وإذا كان هذا الهدف "صديقاً" 

يت��م فك التش��فري يف الطائ��رة الهدف ويق��وم املجيب 

Transponder يف ه��ذه الطائ��رة "إذا كانت صديقة" 

باس��تقبال الس��ؤال وفك ش��فرته والرد علي��ه، فتتأكد 

الطائرة التي أرسلت السؤال من هوية الطائرة الهدف، 

أما إذا كانت الطائرة الهدف معادية فإنها لن تس��تطيع 

استقبال الرسالة أو حل الشفرة، وبالتايل لن ترد فتتأكد 

حينئذ الطائرة األوىل أن الهدف معادي وتقوم بالتعامل 

معه.

ومبعرفة الفارق الزمني بني النبضة املرس��لة والنبضة 

املستقبلة يتم معرفة املس��افة بني الطائرتني، أما اتجاه 

Azimuth الطائ��رة الهدف فيكون هو اتجاه الش��عاع 

املرسل من الطائرة املستجوبة.

ويجب عىل مس��تخدمى أجه��زة التعارف أن يكونوا 

عىل أعىل مس��توى من التأهي��ل والتدريب يف مجاالت 

التعرف عىل إش��ارات أجهزة التعارف وتفسريها، سواء 

كان ذلك يتم يدوياً أو آلياً، وتستخدم األوضاع املختلفة 

للتمييز بني األغراض املختلفة للتعارف، س��واء يف املجال 

املدين أو العسكري، ففي املجال املدين تستخدم األوضاع  

AوB  و  Cو D، أم��ا يف املجال العس��كري فتس��تخدم 

 Mode 5- Mode 4 -Mode 3- :خمس��ة أوضاع ه��ي

.Mode 2- Mode 1

أشهر أنظمة التعارف
يعت��رب النظ��ام Mark X أق��دم أجهزة التع��ارف التي 

مازال��ت يف الخدم��ة لدى الق��وات األمريكي��ة والدول 

الصديق��ة له��ا، ويف هذا النظ��ام تكون إش��ارة اإلجابة 

هي نبض��ة واحدة عند اس��تخدام الوضع Mode 1 أو 

 Mode 2 أما عند اس��تخدام الوضع ،Mode 3 الوض��ع

فإن اإلش��ارة تكون عبارة ع��ن نبضتني بفاصل زمني 16 

ميكرو ثانية، ولزيادة الكفاءة العملياتية لهذا النظام تم 

تطوير النظام Mark X -SIF  الذي يس��تخدم خاصية 
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Sea king عىل العمودية IFF3500 تستخدم أجهزة التعارف يف الطائرات العسكرية للتعرف عىل الطائرات الصديقة ومتيزهاتم تركيب النظام

 Selective Identification Feature التعرف االختياري

SIF-، والتي تس��مح للنظام بالتعرف عىل نوع الطائرة 

وتحديدها )ليس متييزها كصديق أو معادي فقط(، كأن 

تكون طائرة F-16 أو F-18، وذلك بإضافة نبضة إىل كود 

النظ��ام، وعدد األكواد املس��تخدمة يف هذا النظام هي: 

32 ك��ود عندما يعمل يف الوضع Mode 1، و 4096 كود 

عندما يعمل يف الوضع Mode 2، و 64 عندما يعمل يف 

.Mode 3 الوضع

 Mark والتحديث الذي تم بعد ذلك نتج عنه الطراز

X -A، وفيه يس��تخدم 4096 كود عند العمل يف الوضع 

 Mark ثم تم تطوير ه��ذا النظام إىل الطراز ،Mode 3

XII والذي متيز بإضافة الوضع Mode 4 ، والذي يتأكد 

م��ن أن الطائرة صديقة بالفع��ل، والتحديث التايل أنتج 

الط��راز Mark XII -S والذي يتضم��ن الوضع الجديد 

"اختيار"Select -S  للتعامل مع الطائرات املدنية.

طائ��رات  م��ع   IFF3500 النظ��ام  ويس��تخدم 

TORNADO و Nimrod، و Fantom، العامل��ة مع 

س��الح الطريان املليك الربيط��اين، وكذلك تم تركيب هذا 

 ،Sea King النظام م��ع الطائرات العمودية من ط��راز

الت��ي تعمل مع البحرية األمريكي��ة، وهو مجهز بهوايئ 

 Azimuth ميتاز بالدقة العالية يف تحديد زاوية السمت

للهدف الج��وي، وكذلك نظ��ام التكوي��د اآليل ألغراض 

الرسية العالية.

وتعترب مش��كلة التعارف من املشاكل املزمنة لحلف 

ش��امل األطلنطي NATO، نظراً لتنوع أنظمة التسليح 

املس��تخدمة يف الحلف، ولرغبة ع��دد كبري من دوله يف 

االحتف��اظ بأنظم��ة التع��ارف الخاصة به��ا، ويف عملية 

عاصفة الصحراء، مل تستطع بعض الدول الحليفة إرشاك 

مقاتالتها من ط��رازي F-16 و"مرياج" يف التحالف الذي 

قادته الواليات املتحدة، ألن هذه املقاتالت كانت خالية 

من أنظمة تعارف متالمئة مع الناتو.

ولكن أخرياً قرر الحلف تطوير نظام جديد يس��تفيد 

م��ن التقنيات الحديث��ة، وقد أطلق الحل��ف عىل هذا 

 NATO Identification System اس��م  النظ��ام 

Question and Answer - NIS Q&A، وهو يستخدم 

حيزاً حاداً وضيقاً من الرتدد، ويعمل بنظام التشفري اآليل 

يف الس��ؤال واإلجابة، مع قرص فرتات الكود املستخدمة 

ورسعة تغيريه لتجعل مهمة العدو صعبة يف محاولة فك 

ش��فرته، وكذلك لزيادة حصانته ضد الشورشة واإلعاقة 

اإللكرتونية.

وتتيح التقنية الحديثة إمكانية وجود نظام التش��فري 

اآليل ل��كل دولة عىل حده يف نف��س الوقت مبواصفات 

مختلف��ة لتحقيق أغ��راض الرسية املطلوب��ة، ويتكلف 

برنامج النظام حوايل 6 باليني دوالر، ويش��رتك يف إنتاجه 

فرنس��ا وأملانيا وبريطانيا، ويه��دف إىل تحقيق التعارف 

ب��ني الطيارين األمريكي��ني من جه��ة، واألوروبيني من 

جهة أخ��رى عىل مديات طويلة خ��الل ظروف املعركة 

الحقيقية.

وتغ��ذي النظام NIS Q&A مجموعات من وس��ائل 

الرصد واالستشعار املتنوعة، وتصب فيه كمية هائلة من 

البيان��ات واملعلومات، املختلف��ة يف طبيعتها ومصادرها 

ومضمونها، ليقوم الحاس��ب الفائق الرسعة بالدراس��ة 

والتحلي��ل واملقارن��ة والتنبؤ واالس��تنتاج، للتغلب عىل 

الصعوب��ات التكنولوجية، التي متثله��ا طبيعة الطائرات 

واأله��داف املتطورة، الت��ي روع��ي يف تصنيعها تفادي 

وسائل االكتشاف.

وتوف��ر إمكانيات الذكاء االصطناعي املس��تخدمة يف 

النظام الجديد إمكانية متيي��ز األهداف التي تم تعديل 

مبعرفة الفارق 
الزمني بني النبضة 

املرسلة والنبضة 
املستقبلة يتم 

معرفة املسافة 
بني الطائرتني

 Mark يعترب النظام
X أقدم أجهزة 

التعارف التي مازالت 
يف اخلدمة لدى 

القوات األمريكية 
والدول الصديقة لها

تتيح التقنية احلديثة 
إمكانية وجود نظام 

التشفري اآليل لكل 
دولة على حده 

مبواصفات خمتلفة 
لتحقيق السرية
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جلأ مصممو 
أنظمة التعارف إىل 

استخدام هوائيني: 
األول يف مقدمة 
الطائرة والثاين يف 

مؤخرتها لتحقيق 
أكرب مدى رؤية

تزود أجهزة التعارف الطيارين املقاتلني بصورة عن القوات الصديقة يف ميدان املعركةتستخدم أجهزة التعارف يف الطائرات العسكرية للتعرف عىل الطائرات الصديقة ومتيزها

ش��كلها الخارج��ي، أو تغي��ريه بهدف الخ��داع، أو ألي 

غرض آخر، كإضافة خزان��ات وقود إضافية تحت جناح 

الطائ��رة مثالً، أو تجهيز قطع��ة بحرية بنظام صاروخي 

إض��ايف للدفاع الذايت، األمر الذي يدفع وس��ائل التمييز 

التقليدي��ة، التي تعتمد عىل الصور الجاهزة والثابتة إىل 

أخطاء قاتلة.

وتتسم اعتبارات التش��فري بأهمية بالغة لدى الدول 

الطامح��ة لدخ��ول الناتو، وال��دول التي ه��ي خارجه، 

ويحتم��ل أن تدخل يف تحالفات مع دول الناتو، والدول 

الت��ى انضمت إىل الحل��ف حديثاً، لتك��ون هذه الدول 

قادرة عىل حيازة أنظمة تحديد هوية متالمئة مع أنظمة 

الحلف.

 ،Mark XII وتس��تخدم الواليات املتح��دة النظ��ام

والذي يستخدم أيضاً يف كل من أملانيا وكندا وهولندا، يف 

حني تس��تخدم القوات الجوية امللكية الربيطانية النظام 

Mark X، بينام توجد ع��ىل األقل أربعة أنظمة تعارف 

أخرى، تعمل داخل قوات حلف شامل األطلنطى "ناتو"، 

وظهرت أنواع مختلفة متطورة من أنظمة التعارف التي 

تستخدم مع بطاريات الدفاع الجوي، مثل نظام التعارف 

 ،IFF891B وال��ذي تم تطوي��ره إىل النظ��ام ،IFF890

وميكن استخدامه مع النظام الصاروخي RBS-70، حيث 

يزود عام��ل إطالق الصاروخ بإجاب��ة التعارف بالرسعة 

املطلوبة للطائ��رات التي تطري عىل ارتفاعات منخفضة، 

م��ع إمكانيات إجراء الربط اإللكرتوين بني دوائر التحكم 

يف إطالق الصاروخ وإجاب��ة جهاز التعارف، والذي مينع 

اإلطالق يف حالة استقبال إجابة من الطائرة الصديقة.

ومؤخراً اخت��ربت رشك��ة BAE Systems الربيطانية 

نظاماً جديداً يزود الطيارين املقاتلني بصورة عن القوات 

الصديقة املنترشة يف ميدان املعركة، وأطلق عليه اس��م 

Combat Identification System -CID، الذي يتيح 

االستعالم عن القوات الصديقة، ويسمح تصميمه بدمج 

 Link نظم االتصاالت املوج��ودة، كوصلة نقل البيانات

16 يف قدرة واحدة، لتمييز العدو من الصديق.

مشاكل أجهزة التعارف
إن فعالية أجهزة التعارف، وخاصة يف الطائرات، تعتمد 

أساس��اً عىل عدة عنارص، حيث يج��ب أن يكون النظام 

صالحاً ومناس��باً، وغري واقع تحت تأثري إجراءات العدو 

املض��ادة، وق��د ظهرت الحاج��ة إىل زي��ادة تأمني هذه 

األجه��زة واملعدات، وعمل حس��ابات لوق��وع األخطاء 

التي يحتمل أن تحدث أثناء العمليات الحربية، وإتاحة 

العوام��ل التي تحفز املقاتلني عىل االش��تباك مع العدو 

يف أق��ل وقت ممكن، بعد متيي��زه والتعرف عليه، دون 

حدوث أي إرباك.

وتواج��ه أنظمة التعارف اإللكرتونية مش��اكل كثرية، 

نظ��راً لتن��وع أنظمة التس��ليح، وتصبح مش��كلة متييز 

كل ه��ذه األنظمة مطلباً رضورياً لكل من املس��تجوب 

واملجيب، ومن املحتمل أن يكون الهدف صديقاً، ولكن 

يتعذر الرد باإليجاب لعطل يف املجيب ذاته ألي س��بب، 

ويعترب هذا اله��دف عندئذ معادياً، ويتم التعامل معه، 

ويواج��ه مصممو أجهزة التعارف عدة مش��اكل، أهمها 

مشاكل تركيب هوائيات هذه األجهزة بالطائرات، حيث 

غالب��اً ما يهمل تصميم املكان الخ��اص بوضع هوائيات 

جه��از التعارف، مام ينتج عن��ه احتامل وضع الهوايئ يف 

م��كان ال يحق��ق الرؤية الكاملة يف جمي��ع االتجاهات، 

نتيجة وج��ود أجزاء حاجب��ة من الطائ��رة، ولذلك لجأ 

مصمم��و أنظمة التعارف إىل اس��تخدام هوائيني: األول 

يف مقدم��ة الطائ��رة، والثاين يف مؤخرته��ا، وذلك بغرض 

تحقيق أكرب مدى رؤية، وتاليش أي زوايا حجب.

وتعتم��د الطريق��ة التقليدي��ة لرتكيب ه��وايئ نظام 

التميي��ز بني الصدي��ق والعدو عىل تركيب��ه فوق هوايئ 

ال��رادار، وقد تكون تل��ك الطريقة مقبولة وس��هلة مع 

الرادارات األرضية الكبرية، ولكن يف حالة طائرات القتال، 

فإن هذه الطريقة تس��بب مش��اكل، وخصوصاً أن حيز 

الفراغ املتاح لهوايئ الرادار يكون محدوداً.

أشهر حوادث النريان الصديقة
هناك حوادث كثرية لإلصابة بالنريان الصديقة يف الحرب 

الجوية تم اإلعالن عنها، ومنها عىل س��بيل املثال، إصابة 

طائرة Jaugar بريطانية ف��وق أملانيا "الغربية" يوم 25 

ماي��و 1981 بص��اروخ Sidewinder، أطلق من طائرة 

Fantom الربيطانية، نتيجة خطأ يف جهاز التعارف، ويف 

الح��رب األمريكية عىل العراق انطلق الصاروخ األمرييك 
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Patriot من موقع بطاريته التي يديرها جنود أمريكيون 

يف الصحراء العراقية، ليدمر املقاتلة الربيطانية من طراز 

Tornado، وألق��ت قاذفة أمريكي��ة بحمولتها عىل رتل 

متحرك للق��وات الكردية، والتي كانت تصاحبها القوات 

األمريكية الخاصة يف اتجاهها من ش��امل العراق ناحية 

الجنوب ملواجهة ق��وات عراقية، فقتلت عدداً وأصابت 

ع��دداً آخ��ر م��ن األك��راد واألمريكيني، وبعد إس��قاط 

العمودية األمريكية Black Hawk يوم 14 أبريل 1994 

يف منطق��ة حظر الطريان فوق ش��امل العراق بواس��طة 

طائرتني أمريكيتني طراز F-15، أصدرت رئاس��ة األركان 

املش��رتكة األمريكي��ة توجيهاً طلبت في��ه رضورة إجراء 

اختبار تشغيل ألنظمة التمييز بني الصديق والعدو، عىل 

أن يتم تقرير صالحيتها قبل أن تبدأ الطائرة مهمتها.

ويف الس��ادس من فرباير 2007، أعلنت رئاسة الوزراء 

الربيطاني��ة أن الواليات املتح��دة وافقت عىل أن تعرض 

أم��ام لجنة تحقيق بريطانية رشيط فيديو يصور حادث 

"إط��الق نار صديقة" من طائ��رة أمريكية، مام أدى إىل 

مقتل جن��دي بريط��اين يف العراق، وت��ردد أن الرشيط 

الذي صور من قمرة قيادة الطائرة، يظهر هجوماً ش��نته 

الطائرة عىل قافلة بريطانية يف العراق عام 2003، ولقي 

جن��دي بريطاين وه��و برتبة عريف حتف��ه يف الحادث، 

ووفق��اً للنص ال��ذي نرشته صحيف��ة بريطانية عىل أنه 

املحادث��ات الت��ي ج��رت بني أف��راد الطاق��م األمرييك، 

واملس��جلة عىل الرشيط، فإن أحد الطيارين يالحظ عند 

بداية الهجوم عالمات برتقالية عىل املركبات التي كانت 

موجودة يف القافلة، وهي التي متيز قوات حلف ش��امل 

األطلىس NATO، ويتساءل حول إذا ما كانت هناك أي 

وحدات صديقة يف املنطق��ة، لكن قيادته أكدت له أنه 

ال توجد أي قوات للتحالف يف املنطقة، وفور ذلك يفتح 

الطي��ارون النريان إال أنهم رسعان ما يكتش��فون الخطأ، 

ويتم إبالغهم بوجود وح��دات صديقة يف مجال إطالق 

النار:"إلغ��وا املهمة، يبدو أننا نواجه موقفاً يدعى أزرق 

يف مواجه��ة أزرق )حادثة ن��ريان صديقة( "، ويخرب أحد 

املراقبني األرضيني الطيارين بأن هناك جريحاً وقتيالً. 

اتجاهات التحديث
يف ظ��روف املعرك��ة الحقيقي��ة، تصبح وس��ائل التمييز 

التقليدية عاجزة عن االستجابة ملواقف املعركة املتغرية 

باستمرار، ومالحقة التطور الهائل يف الطائرات الحديثة، 

ويلزم أن يتعرف جهاز التعارف عىل األنواع املختلفة من 

األه��داف، فقد يواجه قائد الطائ��رة بأنواع مختلفة من 

الطائ��رات، منها املقاتالت، وطائ��رات النقل، والطائرات 

العمودية، والقاذف��ات، حيث أن لكل نوع منها بصمته 

الراداري��ة الخاصة به عىل شاش��ة ال��رادار، ولكن هذه 

البصامت غري كافية للتعرف عىل الطائرة، نظراً الش��رتاك 

معظم الطائ��رات يف خواص فنية معين��ة، وكذلك عدم 

القدرة عىل التفري��ق بني ما هو صديق وما هو معادي 

من نفس النوع )كأن تس��تخدم القوات املتحاربة نفس 

نوع الطائرة مثالً(.

وكان املخرج من هذه املشكلة هو اللجوء إىل وسائل 

جديدة للرصد واملراقبة واالستش��عار، بحيث توفر أكرب 

قدر من البيانات التفصيلية عن خواص وطبيعة وموقع 

الهدف، مع معالجة هذه البيانات باس��تخدام حاسبات 

آلية، فائقة الرسعة، وتعمل بأساليب الذكاء االصطناعي 

الت��ي متكنها م��ن تجمي��ع واس��تقراء ه��ذه البيانات 

واملعلومات التفصيلية، واستخراج صورة قريبة للهدف، 

ثم مقارنتها بالصور املختزنة يف وحدات الذاكرة، لتمييز 

الهدف بقدر كبري من الدقة، ويف زمن قصري نس��بياً، مام 

يسمح بالتعامل مع الهدف يف الوقت واملكان املناسبني.

والحواس��ب االلكرتونية املس��تخدمة حالياً ال تتمتع 

كله��ا باملواصفات املطلوبة إلنج��از هذه املهمة، ولذلك 

يجري حالياً بناء حواسب أرسع من الجيل الحايل بعرشة 

م��رات عىل األقل، حت��ى ميكنها التعام��ل مع األهداف 

املتقدم��ة كالطائ��رات الخفي��ة Stealth، ويف ظ��روف 

األعامل اإللكرتونية املضادة•

املصادر:

-http://en.wikipedia.org 

-www.globalsecurity.org 

- www.google.com 

-www.defence news.com 

-www.arabic-military.com

- http://jcs.dtic.mil 

 Azimuth أو السمت

هو من أصل رومي من   semita وهو زاوية بني مستوى 
مرجع��ي ونقط��ة، غالباً م��ا يقاس بالدرجة، يس��تخدم 
الس��مت يف العديد من العل��وم التطبيقية مثل املالحة، 
الفلك وعلم املس��احة، ويف س��الح املدفعية، ويف نظرية 
 Azimuth الظالل، كلمة سمت العربية هي أصل كلمة
اإلنكليزية، وهي يف األساس تعني الطريق، وكانت تشري 

إىل وجه السفن أو األشخاص أثناء الرتحال قدمياً.

يجب أن يتعرف 
جهاز التعارف على 

األنواع اخملتلفة 
من األهداف حيث 

أن لكل نوع بصمته 
الرادارية اخلاصة به 

على شاشة الرادار

تواجه أنظمة التعارف اإللكرتونية مشاكل كثرية بسبب تنوع أنظمة التسليح
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حني حتتلك مدينة!
كتبت الجزائرية أحالم مس��تغامني مرة عن املدن فقالت "هنالك مدن كالنس��اء، تهزمك أسامؤها مسبقاً، تغريك 

وتربكك، متألك وتفرغك، وتجرّدك ذاكرتها من كل مش��اريعك، ليصب��ح الحب كل برنامجك، هنالك مدن مل تخلق 

لتزوره��ا مبفردك، لتتجول وتنام وتق��وم فيها، وتتناول فطور الصباح وحيداً، هنالك م��دن جميلة كذكرى، قريبة 

كدمعة، وموجعة كحرسة...." كذلك املدن كام كتبت أحالم وكام كتب غريها وسيكتب آخرون، أحد ألغاز التجربة 

اإلنس��انية، وكأن الله خلق البرش ليخلقوا هم املدن، ثم ليهيموا بها عش��قاً أو ليكرهوها من النظرة األوىل، فاملدن 

كالنساء إما أن تحتلك من النظرة األوىل وإما أن تتجنبها كوباء، ال مجال ألن تقنع نفسك بالقوة يك تحب مدينة، 

فاملدن ليس��ت كتاب فلس��فة وال نظرية يف الجامل، إنها حالة عاطفية ترتاوح بني الس��ذاجة والكيمياء، وتقع يف 

املسافة بني الروح وصيحات بائع متجول يبيع انتيكات مستعملة!!

ح��ني زرت باري��س يف صيف 2001 مل أحبها أب��داً، وكان الحق عىل الطقس، ففي ذل��ك الوقت كانت الحرارة 

عالية والشمس تأكل الرأس والروح، ومل أجهد نفيس يف عشقها، أجلت تلك املهمة لسفر آخر ملدينة النور والثقافة 

واللوفر والس��وربون ونهر الس��ني وموليري وفيكتور هوجو، ولكنني حتى اليوم وبعد ميض أكرث من عرش س��نوات 

مل أحاول أن أزورها رغم رغبتي يف ذلك، باريس هذه مدينة لها عش��اق بعدد نجوم الس��امء، وتراب األرض، ولها 

حاملون يتمنون إلقاء نظرة عليها ولو من بعيد، وس��بحان الله الذي له يف خلقه ش��ؤون، ولخلقه مع الحب أحوال 

وتجليات وأمزجة!

للمدن مزاج، ولكل مدينة مزاجها الخاص، وما بني املرء والحب مسافة كيمياء، فإما أن تبيح املدينة لك شيفرة 

معادلته��ا فتعرفه��ا منذ النظ��رة األوىل، والخطوة األوىل، وأحياناً رش��فة املاء األوىل، ولقمة الطع��ام األوىل فيها، 

فتتبسط معك وتفتح كل أبوابها وتسلمك املفاتيح، وهنا يطيب الحال ويحلو املزاج، وتدخل يف عالقة الحب التي 

ل��ن تنته��ي ولن تربأ منه أبداً، وإما العكس متاماً، أنا أعرتف بأنني مل أبرأ من عش��ق ب��ريوت أبداً رغم أن األحوال 

باعدت بيننا يف الفرتة األخرية!

حني ذهبت إىل اس��طنبول مؤخراً خش��يت أن ال أحبها، وال أدري س��بباً لخشيتي، رمبا ألنني مل أزرها قط، ورمبا 

ألنني أتوجس من مدن الرشق ألس��باب لها عالقة بتجارب س��يئة يف بعضها، لكنني حني دخلتها سميت باسم الله 

وتعوذت من رش مزاج املدن الس��يئ ودعوت أن تس��تقبلني اس��طنبول بلباقة إن مل تستطع أن تستقبلني بدفء 

ومودة، فكان ما أردت ألنني أؤمن بأن الله يعطينا بقدر نوايانا، حينام أفقت صباحاً دخلت اس��طنبول من أجمل 

أبوابها ومن أعظم زواياها التي تحبها، غازلت ش��غفها بالعظمة وعزفت عىل وترها الرنان، فكانت زيارة توبكايب 

رساي أو قرص الس��لطان س��ليامن العظيم مدخ��اًل موفقاً أنتج عالقة صداقة ناعمة م��ع املدينة التي تظل مكتظة 

طيلة الوقت!

بس��فورها الجميل ال حل له س��وى التعلق به كالجرس املعلق فوقه بكربياء قل نظريه، وهنا تكتش��ف الحقيقة 

األجمل: إن الذي مينح اسطنبول كل هذا األلق والعظمة هو كونها املدينة الوحيدة التي متد رجليها يف آسيا وتغفو 

واضع��ة رأس��ها عىل تالل خرضاء يف أوروبا، لق��د كان العثامنيون عظامء تجري يف عروقه��م دماء الغزاة الفاتحني 

بجدارة، لذا جعلوا من اسطنبول رشفة دولتهم التي يطلون من خاللها عىل كل أوروبا ليحتلوها فيام بعد!

أحبب��ت ه��ذه املدينة ففيها من دواعي الحب الكثري، لكن املعرفة بالتاري��خ كانت مدخالً صحيحاً لهذا الحب، 

ليس��ت املعرفة وحدها لكنه االعرتاف أوالً، فاألتراك ميتلكون تراثاً وتاريخاً مهوالً من القصور واملساجد واملتاحف 

والرم��وز التي ال تنتهي، وميتلكون مطبخاً ال يضاهى بأطعمت��ه ونكهاته، كام متتلك كل مدينة لديهم مزاجاً خاصاً 

وطابعاً مميزاً، أما البحر فيضفي عىل البالد سحراً عجيباً، أنك ال تفتقد البحر واملآذن هناك، فكلام حلق رسب طيور 

ثق بأنك قريب من بحر أو سوق أو مسجد!•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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تقنيـات حترك األسلحة البحريـة 
بسرعة فائقة حتت سطـح املـاء

أسلحة حتت مائيـة متثـل قفزة كبيـرة يف احلرب البحرية

بات من الواضح أكرث فأكرث مؤخراً أن القوى البحرية الكربى يف العامل تطور تقنيات، مل 

يكتب حولها إال النزر اليسري، لبناء ترسانات بحرية كاملة، تشتمل عىل أسلحة وأساطيل 

مبتكرة، تحت مائية، قادرة عىل التحرك برسعات مل يسبق لها مثيل، وهذه التقنيات 

تسمح لألسلحة وللقطع البحرية بأن تشق طريقها تحت سطح املاء، برسعة تصل إىل 

مئات األميال يف الساعة، بل وتتجاوز رسعة الصوت يف املاء، أحياناً، بينام التقنيات 

التقليدية تسمح بالحركة تحت سطح املاء برسعة ال تزيد عىل 80 ميالً يف الساعة.

إعداد: د. شريف علي حممد
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 وق��د متثل هذه التقنية قفزة كبرية يف الحرب البحرية، 

وه��ي متاث��ل- إىل ح��د م��ا- االنتق��ال م��ن الطائرات 

العمودية إىل الطائرات النفاثة، بل وحتى إىل الصواريخ 

والقذائف. ومام ال ش��ك فيه أنه ينبغ��ي التغلب عىل 

تحديات كثرية ذات ش��أن تتعدى األمور التقنية قبل أن 

تصبح أي من تقانات الجيل القادم هذه حقيقة واقعة.

فكرة التقنية الجديدة
بالرغم م��ن أنه مل ين��ر الكثري عن التقني��ة الجديدة، 

ف��إن القدرة عىل الوصول إىل الرسع��ات العالية للتحرك 

تح��ت امل��اء تعتمد عىل ظاه��رة فيزيائية م��ن ظواهر 

حرك��ة الس��وائل، تع��رف باس��م "التكه��ف الفائ��ق" 

Supercavitation، وهي عبارة عن تحول الس��ائل من 

الحالة الس��ائلة إىل الحالة الغازية، وهي ظاهرة تحدث 

عندما تتكون فقاقيع من بخار املاء عند حافات األجسام 

املغم��ورة يف ماء رسيع الجري��ان، وتكمن الفكرة هنا يف 

إحاطة الجس��م املتحرك بغالف متجدد من الغاز، بحيث 

ال يبلل املاء إال جزءاً صغرياً من سطح الجسم، األمر الذي 

.Viscous Drag يخفف من قوة السحب اللزج

ويتطلب دفع جسم ما يف املاء جهداً ملحوظاً، وهذا 

ما يلمسه كل س��باح، ويزداد األمر صعوبة كلام حاولنا 

االنط��الق برسعة أك��ر ألن االحتكاك بالس��طح يزداد 

بازدياد الرسعة، كام أن الس��باحة تحت املاء متاماً تغدو 

أكرث صعوبة، ألن املاء يولد مقاومة س��حب تزيد 1000 

مرة عن قوة السحب التي يولدها الهواء لألجسام التي 

تتحرك فيه. لذلك، يجتهد مهندس��و البحرية يف معالجة 

هذه املس��ائل املعروفة منذ الق��دم عن طريق تصميم 

هياكل انسيابية لتخفيض قوة السحب االحتكايك للامء، 

وتزويد السفن مبحركات ذات قدرة عالية لشق طريقها 

ع��ر األمواج. وم��ن ثم، فق��د يفاج��أون إذا علموا أن 

العلامء واملهندسني اكتشفوا أس��لوباً آخر للتغلب عىل 

قوة الس��حب الل��زج ميكنهم من ش��ق الطريق يف املاء 

برسعات عالية.

وبناء عىل ذلك، فإن الفكرة تكمن عموماً يف تخفيض 

مس��احة السطح املبلل من الجسم املتحرك يف املاء عن 

طريق إحاطته بفقاعة غازية، منخفضة الكثافة. فعندما 

يتحرك سائل برسعة حول جسم ما، ينخفض الضغط يف 

تدفق السائل، وال س��يام عند نهايات الجسم، وبازدياد 

الرسعة، يبلغ الضغط يف التدفق نقطة يتساوى فيها مع 

ضغط بخار املاء، وعندئذ، يتحول الس��ائل إىل غاز، أي 

بخار ماء. وبعبارة أخرى، فإن عدم وجود الضغط الكايف 

إلحداث متاسك جزيئات املاء معا يجعل هذه الجزيئات 

تتف��كك إىل غ��از. ويف ظ��روف معينة، وال س��يام عند 

 Cavitation الحافات الحادة، ميكن أن يشتمل التدفق

عىل تكهفات ذات ضغ��ط ثابت تقريباً، مملوءة ببخار 

امل��اء، تجر وراءها اله��واء، وهذا ما يطلق عليه اس��م 

"التكه��ف الطبيع��ي" Natural Cavitation. ويتخذ 

التكهف الشكل الرضوري للحفاظ عىل رشوط الضغط 

أن انتقاالت األجس��ام تحت املاء م��ن الطور الطبيعي 

للحرك��ة إىل طور التكهف الفائ��ق والخروج منه ميكن 

تحقيقها عن طري��ق تهوية اصطناعية جزئية للتكهف، 

وذل��ك بهدف الحفاظ عىل التكهف، أو توس��يعه أثناء 

تحوالت الرسعة. وهكذا، ميك��ن "نفخ" تكهف طبيعي 

صغ��ري متش��كل يف مقدم��ة الجس��م )عن��د رسع��ات 

منخفض��ة( ليغ��دو أكر حج��امً، بحيث يغل��ف كامل 

الجس��م املتح��رك. وباملقابل، ميكن تخفي��ف مناورات 

الكب��ح بوس��اطة توس��يع الفقاعة، عن طري��ق حقنها 

بغ��ازات، ومن ثم، تخفيض حجمه��ا ببطء، األمر الذي 

يخفف من رسعة الجسم.

الطوربيد التكهفي
الطوربيد التكهفي )يس��مى أيض��اً الطوربيد التجويف( 

Supercavitation Torpedo هو سالح بحري ذو رسعة 

الثابت عند حدوده، وهي الحدود التي ترتبط وتتحدد 

متاماً بالجس��م الذي يولدها، إضافة إىل ضغط التكهف 

وق��وة الجاذبي��ة. ويحاول مهندس��و البحري��ة تجنب 

ح��دوث التكه��ف ألن وجوده ميكن أن يول��د اضطراباً 

يف تدف��ق املاء، في��ؤدي إىل تخفي��ض فاعلية املضخات 

 Hydrofoils والتوربينات وس��طوح االنس��ياب امل��ايئ

وال��دوارس Propellers، وق��د يؤدي أيض��اً إىل حدوث 

موجات صدم عنيفة، ناجمة عن رسعة انهيار الفقاقيع، 

تتسبب يف تنقر السطوح املعدنية وتآكلها.

إن مركب��ات التكهف الفائق ميكن أن تكون خفيفة، 

رسيعة الحركة، لو أحس��ن تنسيق سطوح التحكم فيها، 

ف��إذا عملت نظم التحكم يف مقدمة الس��الح ومؤخرته 

بحيث تج��اري مؤخرة الس��الح ما تقوم ب��ه مقدمته، 

أمكن الوصول إىل انعطاف��ات رسيعة جداً. ومثة نقطة 

مهمة تتعلق مبركبات التكهف الفائق املستقبلية، وهي 

الطوربيد الرويس شكفال
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عالي��ة جداً، تجعل مس��ألة مقاومته والقي��ام مبناورات 

مض��ادة له أم��راً صعباً بالنس��بة للغواصات والس��فن 

املعادي��ة. وفكرة هذا الطوربيد هو أن نجعل الطوربيد 

يتحرك يف وس��ط هالة أو فقاعة التجوف، أي يف وس��ط 

محيط غازي بدالً من أن يتحرك يف وسط سائل حيث أن 

مقاومة املاء للحرك��ة أكر ب� 55 مرة من مقاومة الهواء 

لها، لذلك، فإنه ل��و متكنا من جعل الطوربيد يتحرك يف 

وس��ط غازي تحت املاء فإنه ميك��ن تقريباً الوصول إىل 

رسع��ة 55 ضعف رسعة الطوربيد العادي. وللوصول إىل 

حل هذه املشكلة فإن املهندسني طرحوا فكرتني: األوىل، 

هي أن يكون الطوربيد رسي��ع إىل درجة تكون تكهف 

يف رأس الطوربي��د يتوس��ع إىل أن يضم كامل الطوربيد، 

والثاني��ة، هي تحميل الطوربيد بالغاز الذي ينفثه أثناء 

حركته بطريق��ة تجعل الطوربيد يتحرك داخل ما ميكن 

اعتباره تكهف اصطناعي. وبالنسبة للحل األول، فإنه غري 

مالئ��م للطوربيدات نظراً لكر حجمها وللرسعة العالية، 

وبالتايل، الطاقة العالية التي نحتاجها لصنع التكهف، إال 

أن أبحاثاً ما تزال جارية عىل نوع من الرصاصات صغرية 

الحج��م. لذلك، تم اس��تعامل أو تبني الحل الثاين، وهو 

تحميل غاز يف الطوربيد إلنشاء التكهف.

املش��كلة التالية التي تعرتض املهندس��ني هي كيف 

ميكن توجيه الطوربيد وجعله يسري دامئاً داخل التجوف، 

حي��ث أن خ��روج الطوربي��د عن التكهف قد يس��بب 

تلف��ه أو انحرافه عن مس��اره. أما عن التس��يري، فبعض 

املهندسني يرون الحل يف رأس طوربيد متحرك يكون هو 

منبع التكهف، وبتحريكه، ميكن توجيه التكهف.

الطوربيد "العاصفة"
كان هناك عىل مدى العديد من الس��نني س��الحاً واحداً 

ع��ىل األقل من األس��لحة التي تعتمد ع��ىل هذه تقنية 

"التكهف الفائق". ففي ع��ام 1977، وبعد انقضاء نحو 

عر س��نوات من البح��ث والتطوي��ر، أدخلت القوات 

البحري��ة الس��وفييتية- رساً- طوربي��داً يعم��ل بوقود 

صاروخي أطلقت عليه اس��م "شكفال" Shkval )كلمة 

روسية تعني "العاصفة"( باستطاعته أن "يطري" عر املاء 

برسعة 230 ميالً يف الس��اعة، ضمن تجويف غازي مولد 

يتحرك الطوربيد التكهفي يف وسط هالة أو فقاعة مائية

ذاتي��اً. وعىل الرغم من أن ه��ذه القذيفة ذات الرأس 

النووي تفتقر م��ن بعض الوجوه إىل اإلتقان والفاعلية 

الكاملة، فإن األخبار التي ش��اعت عنها يف التسعينات 

من القرن العري��ن جعلت القوات الحربية يف الدول 

الغربية تويل هذه التقنية اهتامماً ملحوظاً.

ويعد الطوربيد الرويس تحت املايئ Shkval منوذجاً 

عملياً مثالياً لس��الح تكهف فائق، إذ إنه يوضح األجزاء 

الرئيس��ية لتصميم من الجيل األول. ويش��اع أن طول 

الطوربي��د يبلغ 27 قدماً، وأن وزن��ه 5940 رطالً، وهو 

بذل��ك قذيفة ضخم��ة، مجهزة بص��اروخ يف مؤخرتها. 

ويتك��ون الس��الح عموماً من جس��م أس��طواين، يضم 

مح��ركاً صاروخي��اً يعمل بالوق��ود الصل��ب، وينتهي 

انس��يابياً مبخروط يحيط بالرأس الحريب. وترز الفتحة 

العريض��ة لفوهة الصاروخ من مرك��ز نهايته الخلفية، 

محاط��ة بثامين أس��طوانات صغرية، يق��ال إنها تعمل 

عمل صواري��خ إقالع صغرية. وتس��مح ه��ذه األخرية 

للطوربيد ببلوغ رسعة تؤدي إىل التكهف الفائق، ومن 

ثم، يبدأ املحرك الرئي��ي بالعمل. ويظن أن الطوربيد 
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يحتضن بني اثنتني من فوهات محرك اإلقالع بكرة سلك 

توجي��ه تنحل عند انطالق الطوربي��د باتجاه هدفه يف 

املاء، ويس��مح السلك املعلق هذا للعاملني يف الغواصة 

بالتحكم يف عمل السالح وتفجري رأسه الحريب.

ويعتقد الخراء أن مقدمة الطوربيد تتخذ يف الغالب 

شكل قرص مس��طح، ذي مظهر دائري، وهذا هو مولد 

التكه��ف األكرث أهمية، الذي يولد الفجوة الغازية، التي 

يتح��رك ضمنها الطوربيد. ومييل القرص نحو األمام عند 

ذروته، األمر الذي يوفر "زاوية هجوم" لتأمني قوة الرفع 

املطلوب��ة لدعم مقدمة الطوربي��د. والبد من أن تكون 

حافة مولد التكهف حادة يك يكون اضطراب الغاز عند 

الح��دود مع امل��اء يف حده األدىن. ويوض��ع خلف مولد 

التكه��ف مبارشة عدة قنوات تهوي��ة، متر عرها غازات 

الع��ادم والبخ��ار إىل داخ��ل فقاعة التكه��ف لتزيد يف 

حجمه��ا. وعند نحو ثلثي املس��افة رجوع��اً من مقدمة 

الطوربيد مثة أربع أسطوانات مائلة باتجاه مؤخرته. ومع 

أن هذه األس��طوانات األربع تشبه الزعانف، إىل حد ما، 

فإن هذه املزالج من ش��أنها أن تدعم مؤخرة الطوربيد، 

بأن تس��مح له باالرتداد عن السطح الداخيل للتكهف. 

ويعتقد الخراء الغربيون أن الطوربيد "شكفال" يتقدم 

بب��طء ح��ول محيط التكه��ف، بحيث يرتد م��راراً عن 

جداره إبان شقه طريقه إىل الهدف يف املاء.

ويعد الطوربيد "ش��كفال" س��الحاً مل يكتمل تطوره 

بع��د، إذ ال ميكن��ه االنط��الق إال وفق خط مس��تقيم، 

والبد للطوربيدات املس��تقبلية م��ن أن تصمم بحيث 

ميكنها املناورة يف املاء. وبالطبع، ميكن توجيه الطوربيد 

باستخدام سطوح توجيه تخرتق التكهف، مثل الزعانف 

ومنظومات توجيه الدف��ع، وهي مجرد فتحات توجيه 

لنفثات العادم، والبد هن��ا من اتخاذ جميع اإلجراءات 

املمكن��ة لإلبقاء ع��ىل الطوربيد ضم��ن التكهف أثناء 

االنعطاف��ات، إذ إن خروجه من��ه يجعله يرتطم بجدار 

املاء املح��دق به، ومن ثم، تحطم��ه متاماً، كام تتحطم 

علبة رشاب بارد تعرضت للضغط.

نظم الدفع املتطورة
تعتمد معظم تجهيزات التكهف الفائق، املستقلة ذاتياً، 

عىل محركات صاروخية لتوليد الدفع الالزم لها، بيد أن 

صواري��خ الدفع التقليدية ال تخلو من بعض املس��اوئ، 

فهي ذات مدى محدود، كام أن قوة الدفع التي تقدمها 

تتناقص بازدياد الضغط تحت س��طح امل��اء مع ازدياد 

العمق، وتجري معالجة املشكلة األوىل باستخدام تقانة 

جديدة لتوليد الطاقة عالية الكثافة، وميكن التغلب عىل 

املشكلة األخرى باس��تخدام تقانة الدارس، ذي التكهف 

الفائق. ويتطلب بلوغ جسم رسعة حد التكهف الفائق 

طاقة هائلة، ولبلوغ املدى األقىص باستخدام الصواريخ، 

علي��ك أن تحرق وق��وداً ذا كثافة طاق��ة عالية، وذلك 

لتوفري الدفع النوعي األقىص.

ويقدر الباحث��ون أن محركاً صاروخي��اً مثالياً يعمل 

بالوق��ود الصل��ب ميكن��ه أن يحق��ق م��دى يبلغ عدة 

عرات م��ن الكيلومرتات، ورسعة رمب��ا تبلغ 200 مرتاً 

يف الثاني��ة. وبدراس��ة نظم دفع تعتم��د عىل محركات 

الديزل واملحركات الكهربائية ومحطات الطاقة النووية 

والتوربينات الغازية، اس��تنتج الباحثون أن التوربينات 

الغازي��ة ذات امل��ردود الع��ايل، ونظم الدف��ع النفاث 

التي تس��تهلك وق��وداً معدنياً )كاألملني��وم أو املنجنيز 

أو الليثيوم( وتس��تخدم ماًء محموالً عىل منت الجس��م 

ليعمل كمؤكس��د للوقود وكمرد لنواتج االحرتاق، هذه 

النظ��م هي وحدها الت��ي متتلك اإلمكان��ات الحقيقية 

لدفع وسائط التكهف الفائق لتبلغ رسعتها العالية. 

ويعد األملنيوم، وهو مادة رخيصة الثمن نسبياً، أكرث 

املعادن املذكورة توليداً للطاقة، فهو يولد حرارة تفاعل 

تبلغ 10600 درجة مئوي��ة، وباإلمكان ترسيع التفاعل 

ع��ن طريق صهر املعدن واس��تخدام بخ��ار املاء. ففي 

تصميم مقرتح ملحطة لتوليد الطاقة، تس��تخدم الحرارة 

املتول��دة يف حجرة االحرتاق لصهر صفائح األملنيوم عند 

الدرج��ة 675 مئوية، ولتبخري ماء البحر يف الوقت ذاته، 

ومن ثم، تدير نواتج االح��رتاق دوارس توربينية الدفع. 

وقد جرى تطوير نظام من هذا القبيل يف روس��يا، وفقاً 

ملا تذكره وس��ائط اإلع��الم هناك. وللوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة خ��رة يف ه��ذا املج��ال كذل��ك، فالباحثون 

األمريكيون يعملون عىل تطوي��ر نظام يحرق األملنيوم 

لتوليد نفاث تضاغطي م��ايئ Water ramjet، كمصدر 

طاقة إضايف للقطع البحرية الطافية.

الفكرة تكمن يف 
تخفيض مساحة 

السطح املبلل 
من اجلسم 

املتحرك يف املاء 
عن طريق إحاطته 

بفقاعة غازية 
منخفضة الكثافة
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أنواع األسلحة املستقبلية
إن قامئ��ة األس��لحة والقط��ع البحري��ة التي ق��د يتم 

تطويرها باالعتامد عىل هذه التقنية واسعة ومدهشة، 

فهي تش��تمل عىل طلقات تحت مائية، فائقة الرسعة، 

تستهدف األلغام والطوربيدات املوجهة، والقوارب، بل 

وحت��ى الطائرات والعمودي��ات املحلقة عىل ارتفاعات 

منخفضة، وتطلق من حجريات إطالق تش��به يف شكلها 

- إىل ح��د كبري- األبراج الدوارة، التي اس��تخدمت عىل 

م��نت القاذفات الجوية يف الح��رب العاملية الثانية. ومثة 

إمكانات أخرى، كالطوربي��دات عالية الرسعة، املضادة 

للس��فن وللطوربيدات، إضافة إىل وسائط اشتباك، غري 

موجهة، متوس��طة املدى، وهي أس��لحة أك��ر حجامً، 

تس��تخدم للعمل عىل وض��ع نهاية لقتال ينش��ب بني 

غواصتني. كام ميكن تصور طائرة تس��ري عىل سطح املاء 

برسعة فائقة، إضافة إىل قذائف تحت مائية، ذات قدرة 

نووي��ة، مصممة لتحييد مجموع��ات حربية كاملة من 

حامالت الطائرات.

وميكن اس��تعامل طوربيدات أو صواريخ موجهة، 

بعيدة امل��دى، ومتعددة املراح��ل، ومزودة برؤوس 

نووية، ورخيصة الكلفة نس��بياً، ق��د تثبت فعاليتها 

ضد منظومات الدفاع الصاروخي املستقبيل، وميكن 

لهذه الطوربيدات أو الصواريخ أن تطلق من مسافة 

عدة أميال، وهي تحت س��طح امل��اء متاماً، ثم ترز 

من مياه الشاطئ قريباً من أهدافها، وتلقي بأحاملها 

الطوربيد التكهفي 
سالح بحري ذو 

سرعة عالية جدًا 
مقاومته أمر 
صعب بالنسبة 

للغواصات والسفن 
املعادية

وتتوىل إدارة بحوث أسلحة التكهف الفائق يف الواليات 

املتح��دة دائرة البحوث البحرية، التي ينحرص اهتاممها 

يف تطوير مجموعتني من األس��لحة التي تعتمد تقانات 

التكهف الفائق، ه��ام القذائف والطوربيدات. وتتمثل 

الطائف��ة األوىل منهام بقذائف "نظام إزالة ألغام رسيع 

 Rapid Airborne محمول جواً" تعرف اختصاراً باسم

Mine Clearance System: RAMICS س��تجهز بها 

العمودي��ات، بهدف تدمري األلغام البحرية الس��طحية 

أو القريبة من الس��طح، وذلك بإطالق قذائف التكهف 

الفائ��ق عليها. والقذائف من ه��ذا النوع من عيار 20 

م��م، وه��ي ذات مقدمة منبس��طة، ومصممة للتحرك 

يف اله��واء وىف املاء بحركة مس��تقرة، وتطلق من مدفع 

إطالق رسيع معدل، ومجهز بنظام تسديد متطور، ومن 

املتوقع تطوير هذا النوع من القذائف ليغدو من عيار 

30 م��م. كذلك، تدرس البحري��ة األمريكية إمكان نر 

نظام "راميكس" س��طحي قصري امل��دى، يكون محموالً 

عىل منت السفن، وقادراً عىل تدمري الطوربيدات.

وتكمن الخط��وة التالية يف تقان��ة قذائف التكهف 

الفائق يف بناء نظام إطالق تحت سطحي كامل، يستخدم 

ذخرية تح��ت مائية، عالي��ة الرسعة، وقابل��ة للتكيف 

 Adaptable High Speed Undersea Munitions:

AHSUM. وميكن أن تأخذ هذه الذخرية شكل طلقات 

تكهف فائق، قادرة عىل ش��ل حركة األهداف املعادية، 

وتطل��ق من مدافع، مركبة عىل أبراج انس��يابية، تجهز 

ميكن استعامل طوربيدات مزودة برؤوس نورية ضد منظومات الدفاع الصاروخي املستقبيل

الفتاكة، قب��ل أن يكون بإمكان الدفاعات الجوية أو 

الفضائية الرد عليها.

وم��ع أن بحوث التكهف الفائق يف الواليات املتحدة 

األمريكية تركزت يف امل��ايض عىل تطوير الدوارس عالية 

الرسعة، وسطوح االنس��ياب املائية، فقد آثرت البحرية 

األمريكي��ة في��ام بعد االهت��امم بتقانات تح��ت مائية 

أخرى، والسيام تلك املتعلقة بعمليات التسلل والتخفي، 

بدالً من قدرات التحرك برسعة عالية، ونتيجة لهذا، فإن 

البحرية األمريكية ال متتلك حالياً أسلحة التكهف الفائق. 
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حتى تزداد مس��احة الس��طح املبلل، وتنخفض الرسعة 

عىل نحو رسيع جداً.

مخاوف مستقبلية
ب��رصف النظر ع��ام تخفيه الس��نوات القادمة ألس��لحة 

التكهف الفائق فإن هذا النوع من السالح أقض مضاجع 

األوس��اط العسكرية واالستخباراتية يف العامل، إذ يبدو أنه 

حثها بالفعل عىل إعادة النظر يف اس��رتاتيجياتها البحرية. 

وعىل س��بيل املثال، فلدى انتش��ار نبأ طوربيد "شكفال"، 

ث��ار جدال ح��ول الغاية من هذا الس��الح، وقالت بعض 

مراكز االس��تخبارات الغربية، إنه طور ليسمح للغواصات 

السوفييتية ذات التقانة املتدنية، واملجهزة مبحركات ديزل 

عالية الضجيج بالرد إذا ما هوجمت فجأة من الغواصات 

األمريكية، ذات الضجيج املنخف��ض، القابعة قريباً منها، 

إذ إن سامع الدوارس لطوربيد تقليدي قادم قد يؤدي إىل 

إطالق طوربيد "ش��كفال" إلجبار الطوربيد املهاجم عىل 

الهرب، وهو ما قد يؤدي إىل قطع سلك توجيهه.

وتدع��ي مص��ادر غربية بأن طوربيد "ش��كفال" هو 

س��الح قاتل للغواص��ات، خاصة إذا جه��ز برأس نووي 

حريب تكتييك، وأنه يف الحقيقة س��الح هجومي مصمم 

لتفجري عبوة نووية يف مجموعة سفن، ومن ثم، القضاء 

عىل أس��طول حريب بأكمله. وإذا ما نشبت حرب نووية 

فيمكن توجيه السالح نحو ميناء، أو نحو هدف ساحيل، 

وبالنظ��ر إىل عدم وجود إجراءات مضادة معروفة لهذا 

النوع من األس��لحة، فإن استعامله سيكون ذا تأثري كبري 

يف العمليات الحربية البحرية املس��تقبلية، سواء كانت 

هذه العمليات تجري فوق س��طح امل��اء، أو تحته، كام 

ميكنه أن يضع القوى البحرية الغربية يف مأزق حقيقي.

ويف الس��نوات األخ��رية، عرض��ت روس��يا طوربي��د 

"ش��كفال" للبي��ع علن��اً يف معرضني دوليني لألس��لحة، 

وهو تطور أزع��ج البنتاجون بدرجة كبرية، ونر تقرير 

مف��اده أن الص��ني ابتاعت نحو 40 طوربيد "ش��كفال" 

من كازاخس��تان، األمر الذي يزيد م��ن إمكانية تهديد 

بك��ني للقوى البحرية األمريكي��ة يف أي مواجهة حربية 

مس��تقبلية يف مضي��ق تاي��وان. وق��د تلق��ت أجه��زة 

االس��تخبارات األمريكية عدة م��ؤرشات عىل أن الروس 

يعملون عىل تطوير طراز من طوربيد "ش��كفال" يكون 

أطول مدى بكثري•

املصادر:

 - www.as.northropgrumman.com

 - Scientific American, May 2001

  - www.onr.navy.mil

  - www.nuwc.navy.mil

  - www.raytheon.com

 - www.aechdefense.com

  - www.arl.psu.edu

 - www.deepangel.com

به��ا هياكل الغواصات أو القط��ع البحرية الطافية عىل 

الس��طح، أو املزالج املقطورة، املضادة لأللغام البحرية، 

ويؤمل أن يكون هذا النظام املوجه بالس��ونار، املكافئ 

تحت املايئ لنظام أس��لحة Phalanx، الذي تس��تعمله 

البحري��ة األمريكية، وهو مدفع رسي��ع الطلقات، يتم 

التحكم به بالرادار، ويس��تخدم لحامية القطع البحرية 

السطحية من القذائف الطوافة Cruise املهاجمة.

أما الصنف الثاين من أس��لحة تقانة التكهف الفائق، 

ال��ذي تهتم به دائ��رة بحوث البحري��ة األمريكية، فهو 

طوربي��د، تبل��غ رسعت��ه 200 عقدة، لكن مث��ة عقبات 

تقنية تعرتض طريق الوصول إىل النموذج املرغوب، وال 

س��يام يف األمور املتصلة باإلطالق، وديناميكا الس��وائل، 

والصوتيات، والتوجي��ه، والتحكم، والدفع. وفيام يتصل 

بديناميكا الس��وائل املتعلقة بالطوربيد، والعمل الذي 

ينجز حالياً بش��أنها، فإنه يج��رى محاكاة الظروف التي 

س��يعمل فيها الطوربي��د، حيث يوجد م��اء وغاز معاً، 

ملعرف��ة دور املاء، وش��كل التجويف الغ��ازي، وكيفية 

التأكد من أن التجويف الغازي يحيط بالجسم يف جميع 

األوقات. وتجدر اإلشارة إىل أنه ما إن يتصدع التجويف 

الطوربيد

صاروخ يس��تعمل ملحاربة الس��فن وميكن إطالقه من 
غواصة أو م��ن طائرة، كام ميكن أن يكون متحكم فيه 
عن طريق س��لك موص��ل بالغواصة. ع��ادة ال ينفجر 
الطوربي��د يف الس��فينة مبارشة بل ينفج��ر تحتها وهو 
يس��تعمل لذلك ع��ادة متحسس��اً كهرومغناطيس��ياً، 
االنفج��ار يف موج��ة انفجار تهز الس��فينة مام يجعلها 
تطوى أو تنش��طر مبفعول وزنها. ورسعة الطوربيد أقل 
بكثري من رسع��ة الصاروخ فهو يحمل رأس��اً ثقيال من 
املتفج��رات لذلك فرسعته ترتاوح من 100-500 كم يف 

الساعة.

RAMICS ًنظام إزالة األلغام الرسيع املحمول جوا
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 COMMANDO املركبات املدرعة
تتميــز بحمايــة فائقــة وخفــة حركــة كبيــرة

تقوم رشكة Textron Marine & Land Systems بتصميم وإنتاج ودعم املركبات القتالية 

املدولبة املتطورة والطوافات البحرية املتطورة التي تستخدمها القوات املسلحة األمريكية 

واألجنبية واملنظامت والهيئات املدنية يف جميع أنحاء العامل. وتقدم عائلة املركبة املدرعة 

COMMANDO خيارات متعددة من املركبات التي تتميز بقدرة عالية عىل التحمل وأداء 

الخدمة الشاقة وخفة الحركة والقدرة التدمريية العالية.

إعداد: يل يادف

تقنيات
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ومتّك��ن املركب��ات املدرع��ة ذات العج��ات األرب��ع 

COMMANDO القوات من توجيه رضبات رسيعة 

بفضل أدائها االستثنايئ يف مجموعة كبرية من العمليات 

العس��كرية. وقد تم إخضاع املركبة للتجربة يف أصعب 

بيئ��ات التش��غيل، وتؤم��ن املركبة خي��ارات متعددة 

ورخيص��ة لعمائها، كام تط��رح الرشكة مركبات تتميز 

بقدرات تائم متطلبات كل مهمة من مهام العماء.

وتق��وم الرشكة، بوصفها الرشك��ة املنتجة ملجموعة 

كب��رية ومختلفة م��ن املركبات، بتقدي��م الدعم الازم 

لعمائها يف كل خطوة من خطوات التشغيل، بدءاً من 

تش��غيل املركبة والتدريب والدعم اللوجستي، وانتهاء 

بتحري الجودة الفائقة عن��د تصميم وتصنيع املركبة. 

أم��ا فيام يتعلق بالقدرات التدمريي��ة للمركبة فتتمتع 

املركبة COMMANDO بقدرة عالية عىل استيعاب 

ع��دد كبري من األس��لحة. ك��ام تعترب املركب��ة العمود 

الفق��ري الرقم��ي ملراقب��ة أنظمة املركبات والتوس��ع 

اإللكرتوين مستقباً.

التطوير
 Textron Marine & Land Systems ب��دأ تاري��خ

بإنتاج املركبة V-100 التي كانت أول مركبة يف سلسلة 

"املركب��ات األمنية املدرع��ة" ذات الدفع الرباعي التي 

تم تطويرها عام 1963 كمركبة برمائية أيضاً والتي تم 

اس��تخدامها بكرثة أثناء حرب فيتن��ام، خاصة يف مهام 

التجسس واالستطاع وحراسة القوات.

وق��د اس��تفادت املركب��ة V-150 م��ن ال��دروس 

املستفادة من حرب فيتنام، حيث جرى تطوير نسخة 

هجينة تحمل بعض مواصفات املركبة V-100، وميكن 

تزويده��ا مبحركات تعم��ل بالدي��زل أو البنزين. وقد 

جرى إنت��اج معظم ه��ذه املركبات للح��رس الوطني 

املليك السعودي.

 Textron Marine & Land وق��د قام��ت رشك��ة

Systems بع��د ذل��ك بإنت��اج مركبة مدرع��ة خفيفة 

سداسية الدفع. وتش��مل سلسلة املركبة V-300 عدد 

 Cadillac Gage V-300 15 نس��خة، وتعترب املركب��ة

املركبة السداسية الدفع الوحيدة التي أنتجتها الرشكة 

الت��ي م��ا زال��ت يف صف��وف الخدمة ل��دى الجيوش 

األجنبي��ة حالياً. ومع تغري العامل وضع س��اح الرشطة 

العس��كرية رشطاً الس��تخدام مركبة مدرعة ذات أربع 

عجات الس��تخدامات قوات الرشطة العس��كرية. ويف 

 Textron Marine & Land عام 1995 بدات رشك��ة

 M1117 يف تطوي��ر املركبة  األمنية املدرعة Systems

التي أمن��ت الحامية ألطق��م التش��غيل داخل مركبة 

تتميز بخف��ة الحركة والقدرة التدمريي��ة العالية. كام 

وف��رت املركبة قدراً من األمن وخف��ة الحركة والقدرة 

عىل التحمل أعىل بكثري من املركبة HMMWV التي 

يستخدمها الجيش األمرييك.

وقد ظل��ت القي��ادة يف العراق وأفغانس��تان متثل 

مهمة صعبة ومحفوفة باملخاطر بالنس��بة إىل القوات 

األمريكي��ة. وقد كان البديل األكرث أمن��اً وأماناً املركبة 

األمنية املدرعة M1117 أو املركبة ASV اللتني تنتجهام 

رشك��ة Textron Marine & Land Systems وق��د 

جاءت هذه املركبة األخرية لتس��د الفراغ بني املركبات 

املدرعة الثقيلة والش��احنات الصغرية، واشتملت عىل 

قامئة طويلة من التحسينات الحامئية.

وتتمي��ز املركبة بقدر عال من الق��درة عىل تحمل 

الخدمة الش��اقة والعمل فوق التضاري��س الجغرافية 

والطبوغرافي��ة املختلف��ة وق��درة أك��رب ع��ىل الفتك 

والتدمري. ويتكون جس��م املركب��ة ASV األحادي من 

طبق��ات مدرعة ملحومة من الفوالذ والخزف، وهو ما 

85 |  مايو 2013 |  العدد 496  |



يعزز الحامية الباليس��تية ويؤم��ن الدفاع بزاوية 360 

درج��ة ضد األس��لحة املبارشة وغري املب��ارشة واأللغام 

والعب��وات الناس��فة البدائي��ة IEDs وتتمي��ز املركبة 

بس��جل ال تتمتع ب��ه أي مركبة من نف��س النوع فيام 

يتعل��ق بحامي��ة الجنود ض��د أي هجوم باس��تخدام 

أسلحة ال� "آر يب جي" املحمولة عىل الكتف والعبوات 

الناسفة البدائية. أضف إىل هذا رسعتها القصوى التي 

تتجاوز 65 مياً يف الساعة، والتي تجعلها مركبة قادرة 

عىل أداء أي نوع من املهام.

وليس من قبي��ل الصدفة أن نج��د أكرث من 3100 

مركب��ة ASV يت��م إنتاجه��ا حالياً للجي��ش األمرييك، 

وتس��تخدمها الجيوش حالياً. وتس��تند املركبة إىل أكرث 

م��ن 45 عام��اً من الخ��ربة يف مجال تصمي��م وتطوير 

 Textron وإنتاج املركبة العسكرية، حيث تعترب رشكة

Marine & Land Systems من أكرث رشكات التصنيع 

العاملي��ة خ��ربة يف مجال إنت��اج املركبات العس��كرية 

املدرعة املدولبة يف العامل. وقد قامت الرشكة بتصميم 

وإنت��اج وتس��ليم أكرث م��ن 10 آالف مركب��ة مدرعة 

للواليات املتحدة والجيوش األجنبية وقوات الرشطة.

 COMMANDO وتعترب املركبة املدرعة املتطورة

ذات العجات األربع مركبة مشتقة من "املركبة األمنية 

 .Armored Security Vehicles: ASV املدرع��ة" 

وتعترب املركبة "كومان��دو" مركبة قتالية أثبتت قدرتها 

عىل مدار عرش س��نوات يف مسارح العمليات املختلفة 

يف أفغانستان والعراق وكولومبيا وغريها. وتعترب هذه 

املركبات مركبات مدرع��ة معمرة وتتمتع بخفة حركة 

فائقة فوق الطرق��ات الوعرة وغري الوعرة، األمر الذي 

ميكنه��ا من العمل داخل امل��دن ويف األدغال والبيئات 

الصحراوية والجبلي��ة. وتعترب عائلة املركبة "كوماندو" 

اسامً مرادفاً ل� "الهجوم الخاطف".

سلس��لة  "كومان��دو"  املركب��ة  عائل��ة  وتش��مل 

 COMMANDO املتط��ورة   COMMANDO

 COMMANDO وسلس��لة   Advanced series

املنتق��اة COMMANDO Select series وسلس��لة 

 COMMANDO Elite النخب��ة COMMANDO

للخدم��ات   COMMANDO وسلس��لة   series

COMMANDO Utility series وق��د جرى تعديل 

كل مركبة من هذه املركبات املختلفة بحيث تتناسب 

مع القدرات الفريدة للمه��ام املختلفة املتعددة التي 

يطلبها العماء.

COMMANDO Advanced  املركبة
 COMMANDO Advanced تعترب املركبة املتطورة

املدرع��ة ذات العج��ات األرب��ع مركبة مش��تقة من 

 Textron املركبات األمنية املدرعة" التي تنتجها رشكة"

Marine & Land Systems، وق��د جرى دعم قدرتها 

القتالية عىل مدار عرش س��نوات يف مسارح العمليات 

املختلف��ة يف أفغانس��تان والع��راق وكولومبيا وغريها. 

وتعترب هذه املركب��ات مركبات مدرعة معمرة وتتمتع 

بخفة حركة فائقة فوق الطرقات الوعرة وغري الوعرة، 

األم��ر الذي ميكنها من العمل داخل املدن ويف األدغال 

والبيئات الصحراوي��ة والجبلية. وقد تم تعزيز حامية 

أطقم التشغيل بهيكل املركبة الذي يتخذ شكل الحرف 

V وال��ذي يوفر حامية بزاوي��ة 360 درجة ضد النريان 

املبارشة. وبإمكان العماء الذين يس��تخدمون أسطول 

 COMMANDO Advanced املركب��ات املتط��ورة

حالياً تحديث األس��طول لتوف��ري قدر أكرب من الحامية 

من خال "حزمة الخدمة الشاقة املتطورة".

COMMANDO Select املركبة
تتميز املركبات املدرعة ذات العجات األربع املعروفة 

ب��� COMMANDO Select بأنه��ا توف��ر مزيج��اً 

متطوراً من الق��درة التدمريية والق��درة عىل التحمل 

وخف��ة الحركة والقدرة عىل الصم��ود، كام أنها تؤمن 

حامية كاملة ألفراد التش��غيل. ويجري اس��تخدام تلك 

املركبات يف أفغانستان يف الوقت الحايل، ولكن القدرة 

عىل التحمل ال تأيت عىل حس��اب خف��ة حركة املركبة. 

وتتميز تل��ك املركبات بأنها أخ��ف حركة من أي نوع 

آخر م��ن املركبات األخرى املتاحة يف األس��واق حالياً. 

وميكن تعديل هذه املركبة بحيث تتس��ع لعرشة أفراد 

عىل أقىص تقدير )3 أفراد للتشغيل باإلضافة للركاب(، 

األمر الذي يوفر ميزة حمل عدد كبري من القوات. كام 

أن هذا النوع من املركبات مصمم بحيث يكون س��هًا 

من حيث التشغيل والصيانة، باإلضافة إىل توافر قطع 

الغيار والتدريب ودعم الخدمات اللوجستية.

حامالت األفراد
 Armored Personnel تتميز حامات األفراد املدرعة

Carriers: APC املجهزة مبدفع بقدرة أكرب عىل توفري 

األمن وخفة الحركة والقدرة عىل التحمل باس��تخدام 

 Textron Marine & الخ��ربة التي اكتس��بتها رشك��ة

Land Systems ع��ىل مدار أكرب من 10 س��نوات من 

االستخدام املزدوج يف مسارح العمليات املختلفة.

 APC Ambulance املركبة 
يوف��ر هذا النوع من املركبات حامية باليس��تية ألفراد 

الرعاية الطبية أثناء عاج املرىض ونقلهم. ويطرح هذا 

النوع من املركب��ات مفهوماً جديداً يف تقديم الخدمة 

الطبية من حيث تأمني أرواح الجهاز الطبي والجرحى 

يف آن واحد.

Mortar Vehicle املركبة
يلبي هذا الن��وع من املركبات املتطلبات الطارئة التي 

تطرأ عىل الوح��دات القتالية الي��وم، وتتميز بقدرتها 

عىل توف��ري الحامية الازمة ضد الن��ريان غري املبارشة، 

باإلضافة إىل خفة حركتها وقدرتها العالية عىل التحمل. 

كام يتميز هذا النوع من املركبات بقدرته عىل إطاق 

قذائ��ف الهاون )املورتر( عي��ار 120 ملليمرت من برج 

ع��ادي، وتخزي��ن أك��رث م��ن 82 عبوة م��ن العبوات 
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تتميز املركبات 
املدرعة 

 COMMANDO
بقدرة عالية 

على التكيف مع 
متطلبات العمليات 

العسكرية

الناس��فة وطلقات االستكش��اف )الطلق��ات املضيئة( 

وقناب��ل الدخان. كام أن املركب��ة قابلة للتعديل بحيث 

تكون قادرة عىل اس��تيعاب أنظم��ة التحكم يف النريان 

األخرى. كام تتمي��ز املركبة بقدرتها عىل إطاق النريان 

بزاوية 360 درج��ة، ورفع زاوية إطاق النريان إىل -45

85 درجة.

COMMANDO Elite املركبة
يتمي��ز هذا الن��وع من املركبات بقدرته��ا العالية عىل 

تأمني الحامية وإطاق النريان املبارشة الكثيفة والقدرة 

ع��ىل الحامية ضد األلغام، فضاً عن قدرته العالية عىل 

املناورة يف مختل��ف التضاريس األرضية. هذا باإلضافة 

إىل قدرتها التدمريية العالية بفضل أنظمة االستش��عار 

واألس��لحة املختلفة واملرونة وخفة الحركة، األمر الذي 

يؤه��ل هذه املركبات ألداء مجموع��ة كبرية من املهام 

الصعبة واملتباينة.

COMMANDO Utility املركبة
تعترب ه��ذه املركبة أح��دث إضافة إىل عائل��ة املركبة 

 Baserunner وتتميز املركبة الجديدة Commando

الرباعية الدفع التي تعمل البنزين أو الكهرباء بقدرتها 

ع��ىل أداء مه��ام مختلف��ة بغ��ض النظر ع��ن طبيعة 

التضاري��س الطبوغرافية. وتتميز ه��ذه املركبة بأدائها 

السلس عند تنفيذ املهام وتتيح ملستخدميها أكرب درجة 

م��ن الكفاءة يف التنفيذ واألمان يف آن واحد. ويش��مل 

هذا الن��وع من املركب��ات املركبة التكتيكي��ة القتالية 

 Survivable Combat Tactical VehicleTM

SCTV( System( الت��ي تتمتع بهي��كل خارجي عىل 

ش��كل حرف V وس��هولة تجهيزها تبع��اً لنوع املهمة. 

ومن الجدير بالذك��ر أن هذا النوع من املركبات يلقى 

رواجاً ش��ديداً من جانب القوات املسلحة يف عدد من 

الدول األجنبية املختلفة بفضل قدرتها االس��تثنائية يف 

تنفيذ العديد من املهام املختلفة•

املصدر والصور:

www.textronsystems.com 

الوزن اإلجاميل للمركبة: 36 ألف رطل )16329 كيلوجراماً(

الرسعة: أكرث من 65 ميالً يف الساعة )أكرث من 105 كيلومرتاً(
املدى: 40 ميالً يف الساعة )64 كيلومرت/ساعة(

التسليح:
املركبة األمنية املدرعة ASV املدفع: رشاش 
 50cal عيار 40 ملليمرت، ورشاش MK-19

 .M2HB
حاملة األفراد املدرعة APC نسخ متعددة 

تختلف تبعاً ملتطلبات العمالء / املراقبة 
TUA, Cupola  واالستطالع

العرض: 101 بوصات )2.56 أمتار(

االرتفاع: 102 بوصة )2.59 أمتار(

نقل الحركة: صندوق تروس من نوع Allison ذو الرسعات الست

اإلطارات:
 Michelin إطارات ميشالن

14.00R20 XZL, Run Flat Inserts

السعة:
 dismounts; with 4 حاملة األفراد املدرعة )باملدفع(: 3 أفراد

dismounts 7 أو 3 أفراد OGPK or RWS
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السلطــة والسياســة 
الشعب ودوره يف إحداث التغييـر السياسـي

 تتحكم املؤسسات السياسية يف أسلوب حياتنا، ولديها القدرة 

عىل اتخاذ القرارات بالنيابة عن كل أفراد املجتمع، ولكن، ما 

القضايا السياسية املهمة بالنسبة إىل دراسة علم االجتامع؟ 

وملاذا؟ هل نحتاج حقاً إىل فهم السياسة يك نفهم املجتمع حق 

الفهم؟ وهل يستطيع أفراد املجتمع التأثري يف عملية التحول 

السيايس؟

ويف كتاب "السلطة والسياسة" الذي مينح قراءه مدخالً 

واضحاً إىل األفكار واملوضوعات واملناقش��ات الرئيسية 

املتعلق��ة بعل��م االجتامع الس��يايس، نج��د أن يف علم 

االجتامع، يش��ر مصطلح "السياسة" ومفهوم "السلطة" 

املصاحب له، إىل أشياء محددة جداً؛ رمبا كانت مختلفة 

بع��ض اليشء ع��ام تعنيه تل��ك املصطلح��ات يف اللغة 

الدارجة واملوضوعات األخرى. ويالحظ علامء االجتامع 

الفرق الكبر بني: الس��لطة، وهي التي تعني شق الفرد 

طريقه يف املجتم��ع وقدرته عىل تحقيق رغباته وإقناع 

اآلخرين بفعل ما يريده، والسياس��ة، وهي التي تعني 

املعركة أو الرصاع عىل الس��لطة بني جامعات مختلفة، 

وبني أفراد آخرين أيضاً، وتعد القضايا املتعلقة بالسلطة 

مهم��ة إذا أردنا فهم آلية عم��ل املجتمع، ولذلك فهي 

تعد رضورية لفهم علم االجتامع. 

نظريات وتفسريات
يأيت هذا الكتاب يف تس��عة فص��ول؛ حيث يوضح األول 

منهجية الكتاب وأهدافه ومفاهيمه األساس��ية، ويتناول 

الفصل الثاين األفكار ذات العالقة بالس��لطة والسياس��ة 

وأهميته��ا بالنس��بة إىل فروع علم االجت��امع ككل، أما 

الفص��الن الثال��ث والراب��ع فيقدم��ان نب��ذة عامة عن 

نظري��ات وتفس��رات مختلفة يف عل��م االجتامع، حول 

مفهوم السلطة وكيفية استخدامها يف املجتمع؛ فالفصل 

الثالث يبحث األفكار حول السلطة والسياسة عند علامء 

االجت��امع القدم��اء الذين وضعوا أس��س علم االجتامع 

التي نعرفها الي��وم، بينام يتناول الفص��ل الرابع تاريخاً 

موجزاً لنظريات علم االجتامع حول الس��لطة بداية من 

كتاب

• العنـــوان:     السياسة والسلطة

• اللغـــة:     العربية

• الطبعـة:     األوىل

• تاريخ النرش:  2012

• الصفحـات:   316

للمجتمع ككل؟ 

ثالثاً: "الس��لطة والسيطرة": ماذا ميكن أن يحدث يف 

حالة خروج الشعب عىل النص؟ وكيف ميكن معاقبته

رابع��اً: "الس��لطة وتخويل الصالحي��ات": هل ميكن 

اس��تخدام الس��لطة أداًة ضد اآلخرين أو وسيلة التخاذ 

القرار بشأنهم أو بالنيابة عنهم؟ 

خامساً: "الس��لطة والهوية": كيف تسهم السلطة أو 

الرصاع عىل الس��لطة أو الخضوع للس��لطة، يف تشكيل 

شخصيتنا؟ 

وفي��ام يتعل��ق مبفهوم السياس��ة، فإنه��ا اليوم يشء 

مختلف متاماً عام كانت عليه باألمس، وأن هناك موقفاً 

ش��به متناقض تجاه السياس��ة وكيفية ص��وغ القرارات 

يف عاملن��ا املع��ارص: فأوالً، تبدو الش��عوب يف الغرب يف 

معظمه��ا راضية عام تعتقد بأنه من��وذج دميقراطي يف 

مجتمعاته��ا؛ بدليل أن خروج املظاه��رات االحتجاجية 

الكب��رة أمر ن��ادر الح��دوث، ويبدو ثاني��اً، أن معظم 

الش��عوب ترى صعوب��ة تغي��ر أي يشء يف مجتمعاتها 

الحالية، وأن من العبث محاولة التغير.

وتردد وس��ائل اإلعالم وبعض علامء االجتامع وبعض 

السياس��يني، أن السياس��ة وصلت إىل منتهاها، وأن هذا 

هو قدرن��ا، ومادمنا نعيش فيام يس��مى الع��امل املعومل 

املتقدم، فإن هذا يعني أن الخالفات السياس��ية القدمية 

ب��ني الطبقات واآلراء السياس��ية الت��ي تقف عىل طريف 

نقي��ض ودول الع��امل املختلفة قد وصل��ت إىل منتهاها 

أيضاً؛ والنتيجة أنه كلام تش��ابهت املجتمعات تش��ابهت 

أحزابها السياس��ية. ويعتقد بعض الناس أن هذا التشابه 

يف الظروف السياس��ية، أمر جيد ألنه يعكس مدى تقدم 

املؤسس��ني حتى العرص الحديث، ويأيت الفصل الخامس 

ليواص��ل تناول كيفية تغر نظري��ات علم االجتامع عرب 

الزم��ن، ويناق��ش املزيد من النظري��ات املعارصة حول 

الس��لطة، ويتناول كل فصل من الفصول، من الس��ادس 

إىل التاس��ع، موضوعاً رئيس��ياً يف نظريات علم االجتامع 

ح��ول دور الس��لطة يف املجتمع، واس��تخدام النظريات 

املطروح��ة يف الفص��ول من الث��اين إىل الخامس يف فهم 

هذه النظريات. ويأيت ترتيب تلك النظريات عىل النحو 

اآليت: الفصل السادس: للمشهد السيايس ملجتمع اململكة 

املتحدة املعارص واأليديولوجيات أو اآلراء السياسية لدى 

األحزاب السياس��ية املختلفة. والفصل الس��ابع: لبحث 

الوسائل واألس��باب يف تصويت شعب اململكة املتحدة، 

والفصل الثامن: لنظريات علم االجتامع حول التفاس��ر 

الخاصة بطبيع��ة الدولة يف اململك��ة املتحدة، والفصل 

التاسع: لبحث قضايا العوملة والتأميم ودورهام يف صوغ 

املجتمعات الحديثة، وفهم الدور الذي يلعبه الشعب يف 

إحداث التغير السيايس، باالنضامم إىل جامعات الضغط 

أو الحركات االجتامعية الجديدة.

ما تعنيه املفاهيم
ي��ورد الكتاب آراء عل��امء االجت��امع يف تحديد مفهوم 

الس��لطة: ماهيتها ومفعولها؛ حيث يذهب بعضهم إىل 

تحديد خمسة مجاالت أو مستويات يف املجتمع:

أوالً: "السلطة وأسلوب املامرسة" )األفراد(: ما مدى السلطة 

التي ميارسها األفراد العاديون عىل ترصفاتهم اليومية؟ 

ثاني��اً: "الس��لطة واملؤسس��ة" )املجتم��ع(: ما مدى 

ق��وة العالقات القامئ��ة عىل النفوذ داخ��ل البناء العام 
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املجتمع، بعد أن أصبحنا نتفق جميعاً عىل الوسيلة املثىل 

إلدارة مجتمعاتنا. أما بالنس��بة إىل بعض آخر، فيش��كل 

ه��ذا األمر مصدراً للقلق؛ ألنه كلام تش��ابهنا قلت فرص 

الحصول عىل فكر نقدي متفتح ومناقشات مفتوحة.

علم االجتامع السيايس الجديد
يعرف علم االجتامع السيايس الجديد، بأنه العلم الذي يُعنى 

بالسياس��ة الثقافية، وهذا يعكس اهت��امم علامء االجتامع 

املعارصين مبعرفة الس��لطة يف حياتنا اليومية، ال الس��لطة 

بوصفه��ا ش��يئاً من صن��ع الحكومات والنقاب��ات التجارية 

واألحزاب السياسية، كام يعرف علم االجتامع الجديد القوة؛ 

حي��ث من املمكن تحديد خمس��ة عنارص أساس��ية – فيام 

يتعلق برؤية تالكوت بارسونز – للقوة، وهي:

أن الس��لطة تعمل يف نطاق الفع��ل ورد الفعل بني 

األف��راد والجامعات واملجتم��ع ككل، فهي قوة متغرة 

وغر محددة مبكان. 

أن الس��لطة مثل امل��ال؛ أي أنها رمزي��ة، من حيث 

طبيعتها وليست شيئاً فعلياً، عىل الرغم من تداولها بني 

أفراد املجتمع كله. 

أن السلطة ال تعرف حجامً ثابتاً، ولكن الحجم املتاح 

للقادة يتفاوت.

تعد السلطة وسيلة، ميكن من خاللها تحقيق أهداف 

جامعي��ة عىل ي��د الق��ادة املنتخبني لتمثي��ل املجتمع 

ككل، ولك��ن كل قيادة منتخبة جدي��دة، تحتاج إىل أن 

تثبت للمجتمع قدرته��ا وفعاليتها يف تحقيق األهداف 

الجامعية تلك. 

أن القوة تختلف عن الس��لطة؛ فاألوىل تعني القدرة 

عىل اس��تخدام املوارد؛ لتحقيق أهداف جامعية؛ ولكن 

الثانية تعني الوضع االجتامع��ي الذي مينح الجامعات 

واألفراد الحق يف استخدام السلطة. 

أما النظرية التعددي��ة، فرتى أن هناك مصادر كثرة 

للقوة يف املجتمع؛ أي تشكيلة كبرة لجامعات مؤثرة يف 

اتخاذ القرار. وترى هذه النظرية التي اعتنقها مفكرون 

مثل: روبرت دال، أن السلطة سلعة متحركة أو متداولة 

أو يشء يتغر بتغر الزمن، ويعكس إرادة األفراد ويتغر 

تبعاً لتغر تلك اإلرادة عرب الزمن. 

ويخص��ص مؤلف��و الكت��اب، الفصول األخ��رة منه 

لتطبيق موضوع السياسة والسلطة يف اململكة املتحدة، 

ويدرس��ون تغ��ر األيديولوجي��ات وتح��ول األح��زاب 

السياس��ية فيها؛ فهناك اتفاق عام بني معظم املحللني، 

ع��ىل أن السياس��ة يف اململك��ة املتحدة، تغ��رت تغراً 

كب��راً؛ فرتاجع التحالف��ات الحزبي��ة التقليدية وظهور 

أيديولوجي��ات سياس��ية منقح��ة جدي��دة؛ يعنيان أن 

السياسة يف بريطانيا يف أوائل القرن الحادي والعرشين، 

مختلفة متاماً عن السياس��ة يف فرتة ما بعد الحرب منذ 

األربعينيات. وهناك إحس��اس بالتقلب، إزاء ما يتعلق 

بنتائ��ج االنتخاب��ات والق��رارات التي يتخذه��ا القادة 

السياس��يون، ولك��ْن، كان هناك أيضاً إحس��اس بقدوم 

بداية جديدة؛ فالسياس��ة القدمية القامئة عىل الطبقة، 

ق��د تكون يف حالة تراجع )برغم عدم وجود دليل دامغ 

ع��ىل أنها مل تعد مصدراً من مص��ادر الهوية(، والحلول 

السياس��ية الجديدة، يتم البحث عنها بطريقة مفتوحة 

ج��داً، والعومل��ة تطف��و؛ بوصفها إحدى س��امت هذه 

املناقشات البارزة. 

ويبحث الكتاب يف نهايته، العوملة والقومية والثورة؛ 

حي��ث يرى عدد كبر من عل��امء علم االجتامع، أن من 

بني أبرز الس��امت وراء ظه��ور املجتمع��ات الحديثة، 

انتش��ار ال��دول القومية عىل مس��توى الع��امل برسعة 

كبرة نس��بياً. ومع قيام الدول القومية، ش��هدنا ظهور 

القومية؛ بوصفها أيديولوجية، وهي رؤية سياسية ترى 

أن االنت��امء إىل دولة قومية معينة يفرز الهوية. وكانت 

النظ��رة إىل الدول القومية، هي أنها دول ذات س��يادة 

عىل أراضيها الخاصة؛ بوصفها نخباً مستقلة وقادرة عىل 

السيطرة وفرض النظام.

وم��ع ظهور العوملة، أصبح وضع الدول القومية أقل 

وضوح��اً،  فامذا تعن��ي القومية يف ع��امل معومل؟ وماذا 

تبقى للدولة من سيادة يف ظل االرتباط الشديد بعجلة 

االقتص��اد والس��فر والتج��ارة والثقاف��ة وعملية اتخاذ 

القرار الس��يايس؟ ولكن برغم الطبيعة العاملية املتزايدة 

للسياس��ة والس��لطة فإننا نش��هد عودة عدد كبر من 

الدول القومية إىل الجنس��ية، )وهي التي غالباً ما تكون 

أصولية يف طبيعتها(؛ يف محاولة لحامية س��يادة الدولة 

وهويته��ا ضد ري��اح التغير، كام ش��هد أيضاً عدد كبر 

من الدول، أعامل ش��غب معارضة للرأس��املية، ادعى 

املتظاهرون املحتجون فيه��ا أن لديهم أجندة معارضة 

للعوملة.

 إن ظهور تقنية املعلومات ووسائل النقل الرخيصة؛ 

أدى إىل قيام عامل مع��ومل، تضاءل فيه دور الدولة كثراً 

ع��ام كان علي��ه من قب��ل، صحيح أن رصاع��ات القرن 

الح��ادي والعرشي��ن، متيل إىل النش��وب ب��ني تكتالت 

أيديولوجي��ة، بدالً من ال��دول القومي��ة، ولكن ظهور 

دول قومية جديدة، ب��دأ يتواىل يف مناطق مختلفة من 

العامل، ويبدو أن تلك الرصاعات، إحدى املظاهر املهمة 

إلحساس األفراد بالهوية•
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تزخر الساحة العلمية 

والعملية يف مختلف قياداتنا 

ووحداتنا العسكرية بالعديد 

من املواهب واإلبداعات  

حيث غدت هذه الوجوه 

املتميزة عالمة فارقة يف 

محيطها يشار إليها بالبنان، 

وعالوة عىل ذلك فهي تعد 

أثراً واضحاً يتجىل فيام ميكننا 

تسميته بـ"اقتناص الفرص" 

تلك الفرص الثمينة التي 

تتيحها القوات املسلحة 

ملنتسبيها من تعليم وتأهيل 

وتدريب ومتابعة حتى يصلوا 

إىل مستوى الطموح الكبري 

الذي تعول قيادتنا الرشيدة 

عىل أبنائها لينالوا به أعىل 

الرتب وأرقى املستويات 

العلمية والعملية.

حوار: حنان الذهب 
تصوير: حاسب اجلنيبي

د. عبدالرحمن البلوشي:تلعب القوات املـــــــــــــــسلحة دورًا هامــًا يف تأهيـل منتسبيها
حلمـنـــا إنشـــاء مـركـــز متكـامـــل جلـراحـــة القـلـــب فـي اإلمــــارات

العط��اء كلم��ة مل ول��ن يفهمها س��وى م��ن ذاق طعم 

النج��اح بع��د مش��وار طويل م��ن املعان��اة واالغرتاب 

والص��ر يف س��بيل الوصول إىل هدف يخ��دم من خالله 

الوطن، ويرد الجميل له وللقيادة الرش��يدة التي مل تألو 

جهداً وال ماالً من أجل مواطنيه��ا املتميزين واملثابرين 

والوقوف بجانبهم داعمني مسريتهم التعليمية واملهنية، 

فف��ي بادرة طيبة من قيادتنا جاء تكريم الفائزين ممن 

حققوا املعايري املطلوبة من مختلف املنش��آت الصحية 

العامة والخاصة واملؤسس��ات التعليمية، وتقديم جوائز 

لهم تهدف إىل تشجيع التميز يف مجال الرعاية الصحية 

يف إمارة أبوظبي، ورفع املس��توى املعريف للعاملني فيها 

ودعم البحث العلمي، وتطوير األداء املؤس��ي بشقيه 

الع��ام والخاص، والذي من ش��أنه أن يرف��ع الجودة إىل 

أعىل مس��توى يف الخدم��ات والرعاي��ة الطبية املقدمة 

للمواطن��ني واملقيم��ني يف اإلمارة، تجس��يداً لتوجيهات 

صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" والتي تعكس 

دعم س��موه املس��تمر لخطط وبرامج الرعاية الصحية، 

وحرصاً من سموه عىل دفع عجلة العلم والتعليم، وجاء 

تكري��م األطباء ذوو البصمة املتمي��زة يف تطوير القطاع 

الطبي يف مستش��فى زايد العس��كري تأكي��داً عىل هذا 

الحرص واالهتامم،  وكان م��ن ضمن الفائزين بالجائزة 

عن فئ��ة األداء الجراحي املتمي��ز الطبيب عبدالرحمن 

ن��واب البل��ويش استش��اري جراح��ة القل��ب واألوعية 

الدموية رئيس قس��م جراح��ة القلب، ورئيس أقس��ام 

الجراحة يف مستشفى زايد العسكري، الذي أجرت مجلة 

"درع الوطن" معه هذا اللقاء:

الشيخ هزاع بن زايد يسلم د. عبد الرحمن البلويش جائزة التميز
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بدايــة لكل قصة نجاح خطوة أوىل، ما هي الخطوة 

األوىل التــي خطتها أقدامكم نحــو تحقيق الهدف 

وإثبات الذات؟ 

أوىل خط��وايت كان��ت عند ذه��ايب يف منحة دراس��ية 

أليرلندا، وملدة سبع سنوات لدراسة الطب، وذلك بعد 

أن تخرج��ت عام 1988 من الثانوية العامة، عانيت يف 

البداية م��ن صعوبة يف اللغة اإلنجليزية واس��تطعت 

أنا وزم��اليئ اجتياز اختبارات اللغ��ة األولية حيث كنا 

يف منافس��ة مبارشة مع األيرلنديني أنفس��هم للتمكن 

م��ن اللغة، والحمدلله اس��تطعت أن أجت��از االختبار 

ودخلت كلي��ة الطب عام 1995، ث��م رجعت ألخدم 

يف  القوات املس��لحة، حصلت ع��ىل فرصة أخرى بعد 

ذلك للتخصص، لذا ذهبت إىل كندا عام 1999 لدراسة 

جراح��ة األوعي��ة الدموية والرشاي��ني، ويف عام 2005 

حصل��ت عىل زمالة الكلية امللكي��ة للجراحني الكندية 

لجراح��ة القل��ب، وهي ما يعادل الدكت��وراه يف وزارة 

الصحة، وتخرجت عام 2007 ومن ثم التحقت بالعمل 

يف مستشفى زايد العس��كري منذ 5 سنوات وما زلت 

عىل رأس عميل حتى اآلن. 

وراء كل نجــاح يف حياتنا حلــم، ما هو الحلم الذي 

دفعك لدراسة هذا التخصص بالذات؟

 منذ البداية كان حلمي هو دراسة الطب ملا لهذه املهنة 

م��ن أهمية يف تخفيف آالم املرىض ولتقديم املس��اعدة 

لهم، فبدأت أثناء الدراس��ة مبامرس��ة ع��دة تخصصات 

كالجراحة العامة واألوعي��ة الدموية والعيون والعظام 

وغريه��ا، ولكن بع��د أن حرضت أول عملي��ة جراحية 

وكان��ت عملية قلب مفتوح تأك��دت لدي الرغبة يف أن 

أتخصص يف جراحة القلب بالذات، أما بالنسبة لجراحة 

الرشاي��ني فقد الحظت أنها مطلوب��ة يف دولة اإلمارات 

فاألطب��اء يف هذا املجال كانوا معدودين بالدولة يف تلك 

الف��رتة من الزمن، إىل جانب أن متطلباتها تتش��ابه مع 

متطلبات جراحة القلب، وذلك ما ملسته خالل الدراسة 

وذلك ما شجعني أن أتخصص فيها. 

وبعد عوديت من الدراسة حصلت عىل دعم كبري من 

قيادتنا، وتشجيع كبري جداً من املسؤولني يف قسم جراحة 

القلب مام شجعنا جميعاً عىل تقديم طلب إنشاء قسم 

جراحة األوعية الدموية يف املستشفى، والحمد لله متت 

املوافقة عىل الطل��ب وتم لنا ذلك، ونحن اليوم نحاول 

بقدر اإلمكان أن نطور يف هذا القس��م ونس��عى لتوفري 

كل م��ا يحتاجه املريض م��ن متطلبات، ك��ام أننا عىل 

اطالع دائم عىل أحدث التطورات من أبحاث ودراسات 

يف ه��ذا املجال حيث أننا نعم��ل ضمن منظومة عاملية 

تجري أبحاثاً دورية مثبتة عاملياً، فنحن لسنا مبعزل عن 

التط��ور الذي يحصل يف الخارج، وال نطبق أي يشء غري 

مضمون، بل يجب التأكد من نجاحه أوالً، كام أن هناك 

أجهزة جديدة مل ت��درس حتى اآلن، ونحن عىل تواصل 

وإط��الع ع��ىل كل جديد، وآخر ما توصل��ت له التقنية 

الحديثة يف الطب وخصوصاً يف تخصص القلب واألوعية 

والرشايني. 

ما هي يف رأيكم أمراض القلب املنترشة بشكل عام 

يف مجتمعاتنا، وما هي األســباب يف رأيكم والحلول 

التي تقرتح العمل بها للحد من تلك األمراض؟ 

أثبتت األبح��اث املحلية التي ج��رت يف دولة اإلمارات 

أن أم��راض رشايني القلب من أكرث األمراض انتش��اراً يف 

الدولة، ولها أس��باب كث��رية وواضحة، فنس��بة أمراض 

الس��كر تعتر عالية ج��داً يف الدولة مقارنة بالس��ابق، 

وقل��ة الحرك��ة والبدانة املنترشة نس��بتها كب��رية أيضاً، 

ونس��بة التدخني والكولس��رتول عالية جداً عن السابق، 

فضالً عن األس��باب الوراثية التي الحظناها عند البعض 

م��ن املرىض، لذا يف رأيي يج��ب التحكم بهذه األمراض 

م��ن خالل االهتامم بالصحة العام��ة، ومحاولة الفحص 

بش��كل دوري، والتغذية الس��ليمة والرياضة املستمرة، 

وأنا اآلن بصدد تقديم محارضة يف اليابان عن مس��توى 

انتشار أمراض 
شرايني القلب 

يف دولة اإلمارات 
لها أسباب كثرية 

وواضحة

جائـزة التمـيـز 
تدفعنـا ملزيــد

 من العطـاء 
واملثابرة

د. عبد الرحمن يتصفح مجلة “درع الوطن” ذ
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الصحة القلبية يف دولة اإلم��ارات، ومن خالل األبحاث 

التي أجريناها للمحارضة ذهلت الكتش��ايف أن نس��بة 

املصاب��ني باألم��راض املذك��ورة عالية ج��داً يف الدولة، 

وهذه لألس��ف رضيبة التطور الذي س��اعد عىل انتشار 

مثل هذه األم��راض، إىل جانب النظام الغذايئ الخاطئ 

ملعظم الناس وخصوصاً األطف��ال، والحلول التي نويص 

به��ا يف الطب ميك��ن أن تكون من خالل ث��الث نقاط 

هي: الوقاية البدائية والوقاية الثانوية والوقاية الثالثة. 

الوقاي��ة البدائي��ة هي أن منن��ع األس��باب التي تؤدي 

للم��رض، أي تحديد هذه األس��باب وكيف مننعها كقلة 

الحركة والتدخني والس��كري والضغط ونحاول تداركها، 

أما الوقاية الثانوية فهي الوقاية عن طريق التش��خيص 

املبك��ر وعالج األمراض قبل ظه��ور املضاعفات املهمة، 

والوقاي��ة الثالثة ه��ي عن طريق ع��الج األمراض قبل 

حدوث أرضار يف الجسم.

هــل هناك عالقة مبارشة بني زواج األقارب وأمراض 

القلب، وما هي نســبة وفيات أمــراض القلب وما 

الفرق بني اآلن والسابق؟

هن��اك أمراض قد تك��ون وراثية كالثالس��يميا وأمراض 

الجينات الوراثية األخ��رى، والتي ميكن أن يرثها الطفل 

من أبويه، ولكن اليوجد دليل عىل عالقة زواج األقارب 

بأم��راض القل��ب، فالعامل الورايث يلع��ب دور كبري يف 

هذه األمراض، وبالنس��بة للوفيات فقد اتضح لألس��ف 

ومن خالل األبحاث العلمي��ة املحلية التي تجرى عادة 

أن نسبة وفيات أمراض القلب يف الدولة وصلت 38 % 

، وهي نسبة كبرية مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية، 

وأكر بكثري من اليابان عىل سبيل املقارنة، وذلك مؤرش 

خط��ر، ويجب اتخ��اذ التداب��ري العملية في��ه والوعي 

بخطورة ه��ذه األمراض  ومحاول��ة االبتعاد عن كل ما 

يؤدي لها.

كيف يعرف اإلنســان العادي أن لديه ثقب يف قلبه 

إذا كان الثقب ال يكتشــف رغم مرور سنوات كثرية 

من عمره ؟

هناك فحوصات إلزامية للطفل عند والدته تجرى اآلن، 

إىل جان��ب أن هناك أعراض واضح��ة ميكن من خاللها 

معرف��ة املص��اب بثق��ب يف القلب كضي��ق يف التنفس 

وع��دم القدرة عىل ب��ذل أي مجهود بس��يط،  وميكن 

أن يكون حج��م الثقب صغرياً وال يؤثر عىل الش��خص 

املصاب، وليس له آثار س��لبية كثرية، وميكن أن يتعايش 

معه الش��خص، وهناك ثقب كالثقب بني األذينني الذي 

م��ع الوقت ممكن أن يلتحم وال ي��رتك أثراً،  إىل جانب 

الحرص عىل املراقبة واملتابعة طبعاً. 

من واقع تجربتك كطالب مباذا تنصح طالب الطب 

يك يصلوا لطريق النجاح الذي وصلت إليه؟

املثاب��رة هي العن��وان الرئيس للنج��اح والتميز فطريق 

الط��ب صعب جداً وطويل جداً، ولك��ن نتائجه مفرحة 

ومثلجة للصدر، فالش��عور بالرضا واإلحس��اس بالفرحة 

الكبرية عندما ترى ش��خصاً كان عىل ش��فا املوت يتعاىف 

بفضل من الله أوالً وأخرياً ويبتسم يف وجهك بعد خروجه 

من العملية، فهذه قمة الفرح والنجاح، لذا أنصح طالب 

الطب بالص��ر واملثابرة واإلرادة القوي��ة يف مواجهة أي 

صعاب تعرتضهم ليك يلمسوا شخصياً نتائج مثابرتهم. 

ما هي الصعوبات التي ميكن أن تواجه جراح القلب 

يف غرفــة العمليات، وكيف ميكنــه أن يترصف عند 

مصادفته ألي طارئ أثناء العملية؟

من املع��روف أن جراحات القلب من أطول الجراحات 

التي ميك��ن أن يقف فيها الطبي��ب يف غرفة العمليات 

ف��رتة متتد أحياناً إىل 12 س��اعة يعاين فيها من ش��د يف 

األعصاب والتوتر واإلرهاق الجس��دي ومحاولة الرتكيز، 

وتلك بالطبع ه��ي من أكرث الصعوبات التي يعاين منها 

الطبيب، وبالطبع مهارة الطبيب يف نظري ليس يف إجراء 

العملي��ة من بدايتها لنهايتها، بل تظهر مهارته ونجاحه 

يف مواجهت��ه ألي ط��ارئ يواجهه يف غرف��ة العمليات، 

فنحن تعلمنا كعس��كريني أن القائد العس��كري الناجح 

يعرف كي��ف يواج��ه الصعوبات عن��د وضعه لخطط 

بديلة ميكن أن تواجهه يف عمله، وكوين إنس��اناً عسكرياً 

تعلم��ت وتدربت عىل أن أجهز خطط��اً بديلة يف حال 

مل أوفق يف تطبيق س��يناريو العملية املخطط له، وعىل 

سبيل املثال ميكن أن يواجهني تهتك جدار الرشيان وأنا 

يف وس��ط غرفة العمليات، وتحت يدي مريض ميكن أن 

أفقده إذا مل أتخذ الترصف الصحيح، يجب هنا أن أكون 

قد جهزت مس��بقاً لخطة بديلة تساعدين عىل الخروج 

من هذا املطب، وأترصف من خاللها ملجابهة أي عارض، 

وهنا يتبني مدى نجاح الطبيب ومهارته وتفوقه.

يف رأيك هل هناك توافق يف دراســة الطب والحياة 

املهنية كطبيب؟

يف رأيي يف مجال جراح��ة القلب هناك توافق كامل يف 

الدراس��ة، ولكن بالنسبة ملامرس��تي املهنة هنا ومقارنة 

بالغرب هناك اختالف واضح ملسته يكمن يف الصعوبات 

الت��ي تواجهن��ا مع الناس أنفس��هم، ودرج��ة ثقافتهم 

الصحية، فمثالً عند إرش��ادنا للمري��ض هناك رغم أنه 

يف بعض األحيان يكون املريض طبيباً أو بروفيس��وراً أو 

38 % نسبــة وفيــات 
أمـــراض القلــب 

فـي دولـــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة

د. عبد الرحمن أثناء إجراء عملية جراحية للقلب
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عاملاً إال أنه يخضع لنصائح الطبيب ألنها تتعلق بصحته 

وال يعارض طبيعة العالج مهام كانت، أما هنا لألس��ف 

ال يتج��اوب املريض مع كل ما يقوله الطبيب، فالثقافة 

هنا تختلف بعض اليشء، أما التوافق من الناحية الفنية 

واملهنية فهي ال تختلف كثرياً عن الخارج، فالطرق التي 

نستخدمها هنا هي ذاتها هناك، وال زال الطب يف تطور 

مس��تمر، وكل يوم هناك اكتش��اف جديد، وعىل سبيل 

املثال نجري اآلن يف مستش��فى زاي��د عمليات مل نكن 

نجريها يف السابق كجراحة الدوايل "األوردة" عن طريق 

موجات الرادي��وRadio Frequency  والتي تعتر من 

أحدث العمليات التي نجريها هنا.

كطبيب ما هي أســعد لحظة عشــتها، وباملقابل ما 

هي أصعبها وأكرثها حزناً؟

هن��اك لحظات كثرية عايش��تها يف حي��ايت املهنية منها 

املفرح ومنها املح��زن، اللحظات املفرحة كثرية والحمد 

لل��ه فقد مرت علين��ا حاالت كثرية عىل وش��ك املوت، 

واملوت بيد الله عز وجل ونحن لس��نا إال أسباباً نحاول 

بكل اس��تطاعتنا أن نقدم الع��ون لهم، ويوفقنا الله عز 

وج��ل يف ذلك بفضله وقدرته، أما اللحظات املحزنة فال 

أنىس ما حييت قصة امرأة كندية كان عمرها خمس��ون 

عاماً وكان صامم القلب عندها ضيق جداً ونسبة نجاح 

العملية يصل ل� 99,9 % فقط، وكان واجبي أن أطمئنها 

وأرب��ت عىل يدها وأؤكد لها بأنها س��وف تصبح بخري، 

ولكن لألس��ف ماتت أثناء العملية، وقد شعرت بالحزن 

الشديد عليها، ففي جراحة القلب باألخص ميكن خالل 

ساعات أن نفقد إنساناً، وهذا من أصعب املواقف التي 

ميكن أن متر علينا. 

كيف ترى واقع ومســتوى الخدمات الطبية بشكل 

عام يف الدولة، وما هو دور الخدمات الطبية عملياً 

يف توعية املجتمع من أخطار هذه األمراض؟

تتوافق املعايري الطبية العملية اآلن يف املس��توى، فهي 

تع��ادل املس��تويات الطبي��ة العاملية، فقد ت��م تطوير 

الخدمات الطبية بش��كل جاد يختلف عام سبق بحكم 

التطور واملعرفة، فقيادتنا س��باقة يف توفري كل الس��بل 

التطويرية، وأنا راٍض عن مستوى التطوير الحاصل اآلن، 

فبفض��ل قيادتنا الرش��يدة ومتابعتها الدامئ��ة والحثيثة 

واملس��تمرة يف توفري كل ما يدفعنا لعجلة التطور، ومن 

خ��الل توجي��ه املس��ؤولني يف تنفيذ الخط��ط الحديثة 

للوص��ول لنتائ��ج مرضية، وصل��ت الخدم��ات الطبية 

ملس��تويات عالية جداً مقارنة بالسابق، كام عملت عىل 

تش��جيع الكوادر الطبية املواطنة يف البحث عن ما كل 

ما هو جديد من خالل األبحاث العلمية، ونقوم بتوعية 

املواطن��ني بأهمية الصحة الس��ليمة من خ��الل التلفاز 

شد األعصاب والتوتر 
واإلرهاق اجلسدي 

من الصعوبات التي 
يعاين منها دكتور 

القلب داخل غرفة 
العمليات

Radio Frequency الدوايل وعالجها بالـ

الــدوايل أوردة متضخمــة ناتئة تكون عــادة زرقاء أو 
أرجوانيــة اللــون، وتظهر غالباً يف الســاقني، تربز هذه 
الــدوايل الوريديــة عندما يتجمع الــدم يف األوردة، ما 
يؤدي إىل متططها، تحمــل األوردة الدم إىل القلب من 
ســائر أجزاء الجســم، ويك تنجز وظيفتها هذه، تضطر 
األوردة يف الســاقني إىل دفــع الدم بعكــس الجاذبية، 
ويساعد انقباض عضالت الطرفني السفليني يف ضخ الدم 
إىل القلــب، فتفتح الصاممــات يف األوردة فيام يتدفق 
الــدم باتجاه القلب، ثم تقفــل لتحول دون عودته إىل 
الــوراء، تظهر الدوايل عادة عندما تفقد األوردة الكبرية 
العميقة يف الساقني القدرة عىل إعادة الدم بفاعلية إىل 
القلــب، ما يدفع بالدم إىل االرتداد إىل أوردة أقرب إىل 

السطح، فتتضخم وتربز.
تتوافــر عالجات كثــرية للــدوايل واألوردة حيث كانت 
الجراحــة مــن ضمن تلــك العالجات أما مؤخــراً فقد 
اكتشــفت تقنية جديدة لعالجها واســتئصالها بواسطة 
 Radiofrequency Ablation    الراديــو موجــات 
حيث  يُدخل مســباراً صغرياً إىل الوريد ويحمي رأسه، 
فتــؤدي الحرارة إىل انهيار الوريد وإقفاله، وال يســبب 
هــذا أي خلل يف الدورة الدمويــة ألن األوردة األخرى 
يف الســاق تســتطيع اســتيعاب كميات أكرب من الدم. 
 Radio "ويعرف "انفصال ذبذبات الراديو اإلشــعاعية
frequency ablation RFA كعمليــة يتــم خاللهــا 
انفصال النظام والذي يشــكل جزء من "نظام التالمس 
الكهريب" electrical conduction  system وخروجه 
مــن القلب الورمــى للخاليا، ويحدث ذلــك االنفصال 
نتيجة التوالــد الحراري الناتج مــن تغريات تحدث يف 

الذبذبات بفرض معالجة خلل ما وهو خلل طبي.
 RF Current "ومن أهم مزايــا "تيار ذبذبات الراديو
من حيث استخدام الذبذبة املنخفضة للتيار الكهربايئ 
AC أو النبضــات DC وهــو مــا مينــع أوالً حــدوث 
االنفصــال مبارشة يف املرحلــة األوىل يف "األعصاب" أو 
"عضلة القلب" ولذلك غالباً ما يتم اســتخدامها بدون 

الحاجة إلجراء عملية "التخدير".

Leak  د. عبد الرحمن يرشح كيفية ترسب الدم من الرشيان

”Heart Valve“ صامم للقلب 
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والجرائد وجميع الوسائل املمكنة. 

وقد ب��ادرت هيئ��ة الصح��ة باتخاذ تداب��ري معينة 

لتوعية املواطنني بأهمية الحركة والنشاط وإتباع نظام 

غ��ذايئ صحي وأهمي��ة االبتعاد عن التدخ��ني وأهمية 

إجراء فحوصات دورية، واملراجعات الدورية للس��كري 

والده��ون، من خ��الل توفري العيادات وتس��هيل هذه 

اإلج��راءات عملي��اً لخدم��ة املواطنني وتوف��ري الرعاية 

الصحية األولية.  

كيــف ترى الدور الذي تلعبه القوات املســلحة من 

خالل الخدمات الطبيــة يف تأهيل الكوادر الوطنية 

الطبية من الناحية العلمية والعملية؟

تتصف قيادتن��ا يف دولة اإلمارات بالعط��اء واالهتامم، 

وتقديم كافة الس��بل ملواطنيها م��ن أجل ظهور أجيال 

ق��ادرة متعلمة تخدم الدولة، من خ��الل انضاممها إىل 

صفوف الحياة العملية لخدمة املواطنني، فمنذ سنوات 

مضت س��خرت لهم جميع السبل للتعليم والدراسة يف 

الخ��ارج للحصول عىل أعىل الش��هادات العلمية، وهذا 

يعكس م��دى وعيها بأهمية التعلي��م، وتلعب القوات 

املس��لحة يف ذلك دوراً هاماً من خالل توجيه وإرش��اد 

وتأهيل كوادرها املواطنة وتبنيها واحتضانها وتشجيعها 

لهم للدراس��ة واملثاب��رة، واآلن تقطف مثار هذا العطاء 

يف تخري��ج أفواج م��ن األطباء املتخصص��ني عىل أعىل 

درجة م��ن االحرتاف يف القوات املس��لحة ويف مختلف 

التخصصات الطبية، وذلك فخر لنا يجعلنا نسعى ملزيد 

من العطاء واملثابرة. 

حصلتم عــىل جائزة التميــز يف األداء الجراحي عن 

فئة األداء الجراحي املتميز مؤخراً، ما هي أســباب 

ترشــيحكم للفوز بهــا، وهل وصلتــم إىل ما كنتم 

تصبــون إليه، مبعنــى آخر هل حققتــم طموحكم 

العلمي واملهني؟ 

من أهم أس��باب الرتش��يح يف رأي��ي االحرتافية يف أكرث 

من مج��ال، إىل جانب نوعية الجراح��ات التي أجريت 

اآلن يف املستش��فى، والتي تتصف بأنها مرجع هام عىل 

مستوى الدولة، فاملثابرة يف تحقيق الحلم والوصول إىل 

درج��ة عالية من الرضا يف املج��ال الطبي موجود دامئاً، 

أما بالنسبة للطموح فهو مستمر ألن مجال الطب دائم 

التطور، واالكتش��افات فيه ال ح��رص لها، لذا نحن دوماً 

نطم��ح للمزيد من الثقافة العلمي��ة والطبية واملتابعة 

ل��كل ما هو جديد يف مجال الطب عموماً ويف جراحات 

القل��ب خصوصاً، وذلك للوصول ألهدافنا يف مس��اعدة 

املرىض والتخفيف من معاناتهم، ونتمنى أن نعطي أكرث 

وأكرث ونرد ولو جزًء بس��يطاً من الجميل لدولتنا وقادتنا 

الذي��ن ال يألون جهداً وال ماالً يف س��بيل نهوض دولتنا 

من كل النواحي.

ما هي الشهادات والجوائز التي حصلت عليها خالل 

مسريتك املهنية؟

ت��م اختياري منذ بداية الدراس��ة Chef Resident أي 

"كب��ري املقيمني" الذي يعني املس��ؤول عن املقيمني يف 

جراح��ة القلب، وتالياً حصلت عىل Chef Follow   أي 

"كبري الزمالء" وهذه كان��ت بداية اإلنجازات، وحصويل 

عىل رئاس��ة قس��م القلب واألوعية الدموية والجراحة، 

كل ه��ذا بفضل الله س��بحانه وتعاىل وم��ن ثم قيادتنا 

الرش��يدة، أما بالنسبة للش��هادات طبعاً شهادة الطب 

والبكالوري��وس والزمال��ة يف جراح��ة القل��ب تع��ادل 

الدكتوراه، وش��هادة الزمالة يف جراحة األوعية الدموية 

تع��ادل الدكت��وراه، إىل جان��ب مش��اركتنا يف كثري من 

املؤمترات املحلية واإلقليمية كمحارضين، وحالياً أشغل 

منصب نائ��ب رئيس جمعية أم��راض األوعية الدموية 

العربية، ومحرر ملجلة األوعية الدموية العربية، وعضو  

يف جمعية القلب اإلماراتية.

مســتقبالً إىل مــاذا تطمحــون وما هــي خططكم 

املستقبلية؟

من أهدايف املس��تقبلية والتي أمتن��ى أن تتحقق قريباً 

تطوي��ر عملي��ات جراح��ة القلب يف مستش��فى زايد، 

ومحاول��ة خدم��ة املواطنني وزي��ادة نس��بة املنتفعني 

املدني��ني يف جراحة القل��ب واألوعي��ة الدموية وليس 

للعس��كريني فق��ط، والحلم األك��ر الذي ن��ود جميعاً 

تحقيقه بدعم قادتنا هو إنش��اء مركز متكامل لجراحة 

القل��ب يفيد الدولة بش��كل عام ويك��ون مرجعاً ليس 

فقط يف دولة اإلمارات بل يف دول الخليج أيضاً.

كلمة أخرية تــودون إضافتها من خالل مجلة "درع 

الوطن"؟ 

أش��كر مجل��ة درع الوطن الس��باقة يف إبراز وتش��جيع 

جميع ضباط القوات املس��لحة من خالل تسليط الضوء 

ع��ىل منجزاتهم ومواهبهم وتطلعه��ا الدائم للبحث عن 

املواطنني املتميزين يف مختلف املجاالت وتحفيزهم نحو 

النجاح والتميز، وهذا جهد البد أن نثني عليه ونشكره•

تعتبـر عمليــة 
الـدوايل "األوردة" 

جراحيـًا عن طريـق 
  Radio Frequency
من أحدث العمليات 

التـي جتــرى يف 
مستشـفى زايـــد

Radio Frequency اإلطمئنان عىل حالة املريض بعد إجراء عملية باستخدام تقنية 
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

اإلمارات ومصر..
عمق العالقة وقوة التاريخ

ما بني عى أس��اس س��ليم وقوي ال ميكن أن ينهار بس��هولة أو برسعة..وما يربط اإلمارات العربية 

بجمهورية مرص العربية عالقة بنيت عى أس��س قوية ومتينة وصادقة، وما متر به العالقات خالل 

األش��هر املاضية ال تعد أن تكون أكرث من س��حابة صيف ستنقشع بفضل وجود العقالء واملخلصني 

يف كال البلدين.

يف اإلم��ارات ال ننظ��ر إىل مرص كام ننظر إىل أية دولة عربية أخ��رى، فإمياننا بأن مرص هي قلب 

العروبة وهي الش��قيقة الكربى ال جدال فيه وال مزايدة عليه، فمرص عى مدى عقود تقوم بدورها 

العريب بكل مس��ؤولية، واإلمارات قدرت هذا الدور منذ البداية واعتربته دوراً يجب أن تقف معها 

فيه، لذا مل يرتدد الشيخ زايد "رحمه الله" عندما وجد أن مرص تستحق كل الدعم أن يتخذ موقفه 

التاريخي يف حرب 1973 ويقول عبارته الخالدة )البرتول العريب ليس أغى من الدم العريب(.

نح��ن ال نن��ىس أن الذين علمونا عندما كنا صغ��اراً كان املعلمون املرصي��ون، وال ننىس أن أول 

األطب��اء العرب كانوا من املرصيني، ومل يس��بقهم إىل املنطقة س��وى بعض األطب��اء الهنود، لذا فإن 

تقديرن��ا ملرص هو تقدير األوفياء ألصحاب الفضل، فلم يكونوا مجرد رجال ونس��اء جاءوا ليقدموا 

خدماتهم مقابل أجر مادي فقط، بل جاءوا كأصحاب رسالة إىل أرض كانت قد بدأت يف بناء نفسها 

والوقوف عى قدميها.

متر مرص اليوم بظرف س��يايس غري طبيعي، وتعاين من بعض التحديات الداخلية، وألن سياس��ة 

اإلمارات الراسخة يف عالقتها مع الدول األخرى تقوم عى احرتام سيادة تلك الدول وعدم التدخل يف 

ش��ؤونها الداخلية فإن اإلمارات تقف إىل جانب الشعب املرصي، وهي مستعدة لتقديم املساعدة 

التي تحتاجها مرص للحفاظ عليها وحاميتها من أي رضر.

وه��ذا يؤكد أن ما تح��اول أن توجهه بعض الجامعات يف مرص من اتهامات لإلمارات بتدخلها يف 

ش��ؤونها السياسية الداخلية ال أس��اس له من الصحة، وتؤكد األيام أن كل ذلك مل يكن سوى دعاية 

سوداء وادعاءات ال تهدف إال إىل الضغط السيايس بهدف تحقيق بعض املكاسب.

يف وقت ما الحظ الجميع أن هناك حالة قلق أصابت ليس اإلمارات فقط، بل وكل دول الخليج 

العريب بس��بب بعض الخطوات السياسية يف مرص، وعى رأس��ها التقارب املرصي اإليراين والذي بال 

ش��ك أنه س��يأيت عى حس��اب العالقات املرصية الخليجية، وكان من امله��م أن يتم إعالن املوقف 

الرسمي بشكل واضح حتى ينقشع ذلك القلق املربر، وقد تكون اليوم األمور أكرث وضوحاً وتطميناً 

للجانب الخليجي.

يف اإلمارات كنا ومازلنا وسنبقى نراهن عى وعي الشعب املرصي، وعى إدراك املثقفني املرصيني، 

ونح��ن واثقون أن عالقة اإلم��ارات مبرص لن تتأثر، ألننا ندرك أنها عالقة قامئة عى االحرتام املتبادل 

بني البلدين، وعى املصالح املش��رتكة، وليس عى أي يشء آخر، وس��تبقى نقاط االتفاق بني البلدين 

والشعبني أكرب وأكرث بكثري من نقاط الخالف التي يحاول أن يضخمها البعض بني الحني واآلخر•

أعمــاق
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اإلسكـنــدر األكبــر
أذكـى وأعظـم القــادة احلربيـيــن على مــر العصــور

كان اإلغريق لعصور 

طويلة يعتقدون أنهم 

هم وحدهم أصحاب 

العلوم واملعارف وأنهم 

أرقى من سائر البرش وكان 

اإلسكندر أول من أدرك 

مدى الوهم الذي عاشه 

فيه قومه طويالً، بعد أن 

ملس بنفسه مقدار رقي 

حضارات الرشق.

اإلسكندر الثالث املقدوين 

املعروف بأسامء عديدة 

أخرى أبرزها اإلسكندر 

األكرب، واإلسكندر 

املقدوين، واإلسكندر ذو 

القرنني، هو أحد ملوك 

مقدونيا اإلغريق، ومن 

أشهر القادة العسكريني 

والفاتحني عرب التاريخ.

إعداد: 
حنان الذهب
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 ُولد اإلسكندر يف اليوم السادس من شهر "هيكاتومبايون" 

باليونانية حس��ب التقويم اإلغريق��ي القديم، املوافق 20 

يوليو من س��نة 356 ق.م، يف مدينة پيال العاصمة القدمية 

ملقدونيا، كان ابن فيليبّوس الثاين ملك مقدونيا وابن األمرية 

اوملبياس أمرية إبريوس ابنة نيوبطليموس األول ملك إقليم 

إيبريوس، وهي الزوجة الرابعة لفيليب.

نشأته وتعليمه وتأثره بأرسطو
ترّب اإلس��كندر خالل الس��نوات األوىل من حياته عىل يد 

مرضع��ة وخادمة تُدعى "النيك"، وهي ش��قيقة كليتوس، 

أحد القادة املس��تقبليني يف جيش اإلس��كندر، ونشأ نشأة 

الش��باب املقدونيني النب��الء وتتلمذ عىل ي��دّي ليونيدس 

اإليربويس وهو أحد أقارب أمه، وليس��يامخوس أحد قادة 

الجي��ش العاملني يف خدمة والده، فتعلّم القراءة والكتابة، 

وعزف القيثارة، وركوب الخيل، واملصارعة، والصيد. 

وكان اإلس��كندر من الناحية الجسمية شاباً مثالياً وذلك 

أن��ه كان يجي��د كل رضوب األلعاب الرياضي��ة، كان عداًء 

رسيعاً، وفارس��اً جريئاً، ومبارزاً ماه��راً؛ وكان يجيد الرماية 

بالق��وس، وال يرهب أي يشء يف الصي��د، وقد اتصف أيضاً 

بالحامس��ة وقوة اإلرادة وحبه للمغامرة والبطولة فعندما 

بلغ اإلس��كندر عامه العارش، أحرض أحد التجار الثيساليني 

حصان��اً إىل املل��ك فيليب، وعرض أن يبيع��ه إياه، وعندما 

حاول امللك ركوب الحصان قاومه األخري ورفض أن يسمح 

له أو أي ش��خص آخر بامتطائه، فأم��ر امللك بذبحه كونه 

جام��ح ال يُرّوض، غري أن اإلس��كندر طلب م��ن والده أن 

يس��مح له مبحاولة تهدئة روعه وركوب��ه، قائالً أن الفرس 

خائ��ف من ظله، فقبل فيليب وس��مح لول��ده أن يحاول 

ترويض الحيوان، فنجح وانص��اع له الحصان انصياعاً تاماً، 

يقول پلوت��ارخ أن فيليب من ش��ّدة ابتهاجه بالش��جاعة 

والتصمي��م الذي أظهره ابن��ه، قبّل��ه وأذرف الدمع قائالً: 

"يا بنّي عليك أن تجد مملكة تس��ع طموحك، إن مقدونيا 

لصغ��رية جًدا عليك"، ثم اش��رى الحص��ان ومنحه لولده، 

وعندما نفق يف نهاية املطاف بسبب تقدمه بالسن، أطلق 

اإلسكندر اس��مه عىل إحدى املدائن التي أسسها أال وهي 

مدينة "بوسيفال" التي كانت واقعة رشق نهر السند.

عندم��ا بل��غ الثالثة عرش من عمره أخ��ذ والده يبحث 

له عن معلّم يلقنه الفلس��فة واملعارف البرشية املختلفة، 

فُعرض عليه حش��د كبري من العلامء اختار منهم أرس��طو، 

تأثر اإلس��كندر بالفيلس��وف أرس��طو الذي غرس يف عقله 

التحمس الشديد يف إثبات الذات ورفع قدراته الشخصية.

 مواجهة املدن اليونانية

غادر والده فيليب ليشن حرباً عىل بيزنطة وكان اإلسكندر 

قد أنهى تعليمه وهو يف سن السادسة عرشة، فرك شؤون 

الحكم يف بالده إىل ابنه الش��اب، فحكم اإلسكندر بالنيابة 

عن وال��ده بصفته ولياً للعهد، بعد مغ��ادرة فيليب ثارت 

القبائ��ل امليدية الراقية ع��ىل الحكم املقدوين مس��تغلة 

حداثة س��ن اإلس��كندر وعدم درايته بالش��ؤون السياسية 

والحربي��ة، لك��ن األخري فاجأه��م ورد عليهم رداً قاس��ياً، 

فأجالهم عن مناطقهم ووطن فيها أغريقاً، وأس��س مدينة 

أسامها "ألكساندروپولس" أي "مدينة اإلسكندر".

بعد عودة فيليب أرسل اإلسكندر عىل رأس قوة عسكرية 

صغ��رية إىل جنوب تراقي��ا إلخضاع الث��ورات القامئة فيها، 

بدأت هذه الحملة بالهجوم عىل مدينة "بريينثوس"، حيث 

يُقال أن اإلس��كندر أنقذ حياة وال��ده عند تعرضه لهجوم، 

ويف ذلك الحني كانت مدينة أمفيس��ا قد رشعت بالتوس��ع 

يف أراض وق��ف بالقرب م��ن دلفي، تعترب أراض مقدس��ة 

ومكرس��ة لخدمة اإلله أبولو، فاستغل فيليب هذه القضية 

للتدخل يف الش��ؤون اليونانية، معترباً أنه يُدافع عن الدين 

ويحمي املقدس��ات من التدني��س، وملّا كان فيليب ال يزال 

مش��غوالً بالرصاع يف تراقيا، أمر اإلسكندر بأن يحشد جيشاً 

ويتح��رض لحملة عىل اليونان، لجأ اإلس��كندر إىل الخديعة 

وتظاهر بأنه يعزم مهاجمة ألرييا عوض أمفيس��ا، خوفاً من 

أن تث��ور مدن يوناني��ة أخرى وتهب ملجابهته ومس��اعدة 

شقيقتها، ويف خضم هذه الفوىض هاجم األلرييون مقدونيا 

فعالً، فأرسع اإلسكندر وردهم عىل أعقابهم.

 انضم فيليب وجيش��ه إىل اإلسكندر يف سنة 338 ق.م، 

وس��ارا جنوباً عرب ممر "البوابات الحارقة"، وتابعا طريقهام 

ليفتح��ا مدينة إالتيا التي تبعد مس��افة بضع��ة أيام فقط 

عن كل من طيبة وأثينا. س��ار فيليب وجنوده حتى وصلوا 

أمفيس��ا، واعتقلوا كافة املرتزقة الذين أرسلهم دميوستيني 

إىل هن��اك ليناوش��وا الجيش املق��دوين، وأمام ه��ذا األمر 

استس��لمت املدين��ة للمقدونيني، ثم عاد ه��ؤالء إىل إالتيا 

حيث أرس��ل فيليب عرض الس��الم األخري إىل كل من أثينا 

وطيبة، لكنهم رفضوه مجدداً. 

تع��رّض األثيني��ون والطيبي��ون للجيش املق��دوين أثناء 

توجه��ه جنوباً، وقطع��وا عليه الطريق بالق��رب من بلدة 

خايروني��ا يف منطقة بيوتيا، ليحتك��وا معه يف معركة هائلة 

عرفت باس��م معرك��ة خايرونيا. خالل ه��ذه املعركة، توىّل 

فيليب قيادة الجناح األمين من الجيش، فيام توىّل اإلسكندر 

قيادة الجناح األيرس، برفق��ة جامعة من القادة املوثوقني،  

فكان النرص حليف اإلسكندر ووالده. 

بعد هذا النرص الكبري س��ار اإلسكندر وفيليب إىل شبه 

جزي��رة املورة دون أن يتعرض له��ام أحد، بل رحبت بهام 

كل املدن اليونانية وفتحت أبوابها للجيش املقدوين، أنش��أ 

فيليب يف مدينة كورنث "الرابطة الهيلينية"، وقد اس��تمد 

فكرته من "الحلف املقاوم للفرس" الذي قام أبّان الحروب 

امليدي��ة قدمي��اً، وضم ه��ذا الحلف الجدي��د جميع املدن 

اإلغريقية عدا إس��ربطة، ن��ودي بفيليب بعد ذل��ك قائداً 

أعىل للرابطة الهيلينية، ورسعان ما أعلن عن رغبته يف غزو 

اإلمرباطورية الفارسية، بعد أن وّحد صفوف بالد اليونان.

اإلسكندر ملك ملقدونيا
توجه فيليب ع��ام 336 ق.م إىل إيجة لحضور حفل زفاف 

ابنته كليوپرا عىل إس��كندر األول ملك إيربوس، أخ زوجته 

أوليمبياس، فاغتاله قائد حرسه الشخيص، بعد مقتل فيليب 

بايع النبالء اإلس��كندر ملكاً عىل عرش مقدونيا وقائداً عاماً 

لجيشها، وهو مل يتخط العرشين من عمره. 

بعد أن انترش خرب وفاة فيليب، ثارت عّدة مدن خاضعة 

ملقدونيا وانتفضت ع��ىل حّكامها، وكان من ضمنها: طيبة، 

وأثينا، وثيس��اليا، باإلضافة للقبائ��ل الراقية قاطنة األرايض 

ش��امل اململك��ة، وم��ا أن وصلت أخب��ار الثورة مس��امع 

اإلس��كندر حتى ق��ام وجّهز جيش��اً قوام��ه 3000 فارس، 

ع��ىل الرغم من أن مستش��اريه نصحوه باعت��امد الحلول 

االٕسكندر الفتى يروض يوسيفالوس "الحصان الجامح"
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ُخلع على اإلسكندر 
لقب القائد األعلى 
للرابطة الهلينية 

وُعني خلفًا لوالده 
يف قيادة جيوش بالد 

اليونان

خضعت معظم 
املدن والبلدات 

الشامية لإلسكندر 
دون قتال

الدبلوماسية، وس��ار به جنوباً ناحية ثيساليا، وما أن وصل 

املعرب الفاصل بني جبل األوملب وجبل أوس��ا، حتى فوجئ 

بالثيس��اليني وقد احتلوه ومتركزت قواتهم فيه، فأمر رجاله 

بتسلق جبل أوس��ا وااللتفاف حول الثيساليني ومباغتتهم، 

ُصدم الثيساليون حني اس��تفاقوا صباح اليوم التايل ليجدوا 

املقدونيني قد أصبحوا خلف مؤخرة جيش��هم، فاستسلموا 

عىل الفور، وانضم فرس��انهم طواعيًة إىل جيش اإلس��كندر، 

الذي أكمل املسري جنوباً إىل شبه جزيرة املورة.

تاب��ع اإلس��كندر مس��ريته حتى وص��ل مم��ر البوابات 

الحارقة، وتابع جنوباً حتى وصل كورنث، وحينها طلب منه 

األثينيون األمان، وعاهدوه بالخضوع ملقدونيا، فعفا عنهم 

وأّمنهم عىل أرواحهم وممتلكاتهم.

فتح آسيا الصغرى
ع��رب اإلس��كندر مضي��ق الدردنيل س��نة 334 ق.م بجيش 

قوامه 48,100 جندي من املشاة، و6,100 فارس، وأسطول 

مك��ّون من 120 س��فينة بلغ عدد أف��راد طاقمها 38,000 

نف��ر، أحرضوا من مقدونيا ومختل��ف املدن اليونانية، كام 

ض��ّم الجيش عدد من املرتزق��ة واملحاربني اإلقطاعيني من 

تراقي��ا، وبايونيا، وألرييا. اش��تبك املقدونيون مع الفرس يف 

أّول معركة ع��ىل ضفاف نهر كرانیک��وس، املعروف حالياً 

باس��م "نهر بیكا"، شامل غرب آس��يا الصغرى بالقرب من 

موقع مدينة طروادة، حيث انهزم الفرس وس��لّموا مفاتيح 

مدينة "س��ارد" عاصمة ذلك اإلقليم، إىل اإلس��كندر، الذي 

دخلها ظافراً، واس��توىل عىل خزائنه��ا، ثم تابع تقدمه عىل 

طول س��احل البحر األيوين، رضب اإلس��كندر الحصار عىل 

مدينة هاليكارناسوس الواقعة يف إقليم كاريا، لتكون بذلك 

أّول مدين��ة يحارصها، وق��د كان الحصار ناجحاً لدرجة أن 

قائ��د املرتزقة يف املدينة "ممنون الروديس" وحاكم اإلقليم 

الفاريس "أراندباد" املقيم باملدينة، اضطرا إىل االنس��حاب 

منها عن طريق البحر، س��لّم اإلسكندر حكم كاريا إىل "أدا 

الكاريّة". 

تقدم اإلسكندر وجيشه من هاليكارناسوس إىل منطقة 

ليكي��ا الجبلية يف جنوب األناضول فس��هل بامفيليا، فاتحاً 

كل املدن الس��احلية الواحدة تلو األخرى حارماً الفرس من 

الكثري من املوانئ البحرية الهاّمة، سار اإلسكندر إىل داخل 

األناضول بع��د فتح بامفيليا، وملّا وصل مدينة ترمس��وس 

البيسيديّة، عدل عن اقتحامها بعد أن شبهها بعش عقاب، 

حي��ث خاف أن يؤدي عمله ذل��ك إىل غضب زيوس عليه 

وع��دم توفيقه يف حملته، بعد ترمس��وس كانت كورديوم 

املحطة التالية لإلسكندر وجيشه، وفيها قام بحل "العقدة 

الكوردية"،غ��ري املحلولة قبالً، التي قيل بأن أحداً لن يقدر 

عىل حلّها س��وى ملك آس��يا الح��ق، يفي��د املؤرخون بأن 

اإلس��كندر قطع العقدة بسيفه قائالً أنه من غري الرضوري 

معرفة الطريقة الصحيحة لحلها. 

فتح بالد الشام
بعد أن أمىض اإلس��كندر وجيش��ه الش��تاء بكامله يغزون 

ويفتحون املدن والقالع الحصينة يف آس��يا الصغرى، تابعوا 

زحفه��م جنوب��اً وعربوا بواب��ات قيليقية س��نة 333 ق.م، 

فالتقوا بالفرس ثانية عند إس��وس يقودهم الشاه داريوش 

الثالث بنفسه، فاشتبك الجيشان يف معركة حامية الوطيس 

أس��فرت عن تحقيق اإلس��كندر لنرص حاس��م، وانكس��ار 

الجيش الفاريس وفرار الشاه ناجياً بحياته. 

خلّد اإلس��كندر ن��رصه هذا الذي فتح له أبواب الش��ام 

عىل مرصاعيها، بأن أنش��أ مدينة يف شامل البالد عىل حدود 

األناضول، هي "اإلسكندرونة"، وكان أمام اإلسكندر اآلن أن 

يخت��ار إحدى خطت��ني: إما أن يتعقب الف��رس إىل بالدهم 

نفس��ها، وإما أن يزحف جنوباً لفتح املدن الفينيقية ومرص 

قبل أن ينقض عىل فارس، وقد وقع اختيار اإلس��كندر عىل 

الخط��ة الثانية ليك يصون خط��وط مواصالته، وليك يُحبط 

كل محاولة قد يقوم بها األسطول الفاريس لتحريك اليونان 

إىل الث��ورة عليه، وكانت امل��دن الفينيقية رازحة تحت نري 

االس��تعامر الف��اريس الثقيل، ففتح��ت أبوابها لإلس��كندر 

واستقبلته كمنقذ مخلص. 

ويف ش��هر يوليو س��نة 332 ق.م س��قطت "صور" يف يد 

اإلس��كندر بعد حصار دام س��بعة أش��هر،  وبع��د تدمريها 

خضعت معظم املدن والبلدات الش��امية لإلس��كندر دون 

قت��ال، أثناء مروره بها متجهاً إىل م��رص، إال غزة فقد رفض 

حاكم املدينة الفاريس فت��ح أبوابها للقائد املقدوين، وأعلن 

عزمه مقاومته، وكانت غزة من أكرث مدن الش��ام تحصيناً، 

وكان موقعه��ا عىل تله يفرض عىل أي جيش رضب الحصار 

پوسانياس يطعن فيليپ املقدوين حتى املوت
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عليه��ا يك يتمك��ن من فتحه��ا، حاول املقدوني��ون اقتحام 

املدين��ة ثالث مرات متتالية، فلم ينجحوا، ويف املرة الرابعة 

وفقوا بعد أن اس��تخدموا أدوات حصار أحرضوها خصيصاً 

من صور، غري أن اإلس��كندر دفع مثن الحص��ار غالياً، فقد 

أصي��ب بجرح خط��ري يف كتفه، وكانت مدين��ة القدس قد 

فتحت أبوابها سلامً لإلسكندر فدخلها دون مقاومة، 

فتح مرص
وصل اإلس��كندر إىل الفرم��ا بوابة مرص الرشقية، يف خريف 

ع��ام 332 ق.م، ومل يج��د أي مقاومة من املرصيني وال من 

الحامية الفارسية عند الحدود ففتحها بسهولة، ثم عرب النيل 

ووصل إىل العاصمة منف، فاستقبله أهلها كمحرر منترص، 

بعد ذلك سار بقواته مبحاذاة الفرع الكانويب للنيل، متجهاً 

إىل س��احل البحر املتوسط، وحط رحاله بالقرب من بحرية 

مريوط، وكلف أحد معاوني��ه ويدعى "دينوقراطيس" ليك 

ي��رشف عىل بناء مدينة قرية "راكودة" تحمل اس��م القائد 

املق��دوين، أال وهي اإلس��كندرية، التي قُ��ّدر لها أن تصبح 

عاصمة مرص الحقاً خالل عهد البطاملة خلفاء اإلسكندر.

وقبل مغادرته مرص ح��رص عىل أن ينظم البالد تنظيامً 

دقيقاً، فقد حرص عىل اإلبقاء عىل النظم املرصية القدمية، 

وتنوي��ع الحكم ب��ني املرصيني واإلغري��ق الذين وضع بني 

أيديه��م الس��لطة العس��كرية واملالية، وأبق��ى للمرصيني 

السلطة اإلدارية، ووزع السلطات بالتساوي، ومل يعني حاكامً 

عام��اً مقدونياً، وبذل��ك ضمن رىض املرصي��ني وعدم قيام 

الثورات الوطنية، أصبحت مرص بهذا والية إغريقية، وأبقى 

اإلسكندر عىل منف عاصمة لها، كام حرص عىل فتح أبواب 

م��رص للمهاجرين اإلغريق خاصة املقدونيني، ألن مرص كام 

تخيلها القائد املقدوين كانت والية مقدونية إغريقية حكامً 

وفك��راً وثقافة، وكان ذلك نقطة تح��ول يف تاريخ مرص، إذ 

دخلت طوراً جديداً م��ن أطوار حضارتها املتنوعة، قبل أن 

يغادر اإلسكندر مرص، استعرض قواته للوداع وأقام للشعب 

املرصي واإلغريقي مهرجاناً رياضي��اً وثقافياً كرمز للتعاون 

بني الحضارتني العريقتني، كام أوىص موظفيه بالقيام ببعض 

اإلصالحات للمعابد وتجديد معبد الكرنك، ثم ش��ّد الرحال 

واتجه بجيشه رشقاً مجدداً.

فتح بالد آشور وبابل
س��ار اإلسكندر بجيش��ه متجهاً إىل عقر دار الفرس معتزماً 

القضاء عىل قوتهم العس��كرية، فوصل بالد ما بني النهرين، 

حيث كان الش��اه داريوش الثالث قد حش��د جيش��اً جرّاراً 

وص��ل تعداد أفراده بحس��ب املصادر القدمي��ة إىل ما بني 

200,000 و250,000 جن��دي، بينام تنص املصادر املعارصة 

أن العدد رمب��ا كان يراوح بني 50,000 و100,000 جندي، 

بينام وصل عدد أفراد الجيش املقدوين إىل 47,000 جندي 

فقط، اختار الش��اه موقع املعركة الفاصلة بعناية مدروسة، 

فجعله س��هالً مكش��وفاً مس��طحاً بحيث يتمكن من إفراز 

كامل قواته املتفوقة عددياً.

 اتج��ه بعد ذلك الجيش املقدوين إىل س��احة املعركة 

ليج��دوا الفرس مصطف��ني وبانتظاره��م، وقد ظهر بني 

صفوفه��م الكثري من العجالت الحربية وخمس��ة عرشة 

فيالً حربياً أحرضت خصيصاً من الهند، أظهر اإلس��كندر 

نبوغه العس��كري عند بداية املعركة، فقام بالعدو عىل 

م��وازاة الجناح األمين للجيش الف��اريس، يرافقه ثلّة من 

أفضل فرسانه، فتبعه قسم من الجيش، حتى إذا ظهرت 

فجوة ب��ني صفوفهم، دخله��ا اإلس��كندر برسعة فائقة 

ووص��ل إىل حيث تخفق راية الش��اه، ال��ذي راعه رؤية 

املقدوني��ني وقد اخرقوا صفوف جيش��ه، ففر هارباً مع 

بعض قادته، تاركاً جيشه يتضعضع تحت وطأة رضبات 

اإلسكندر وجيشه، الحق اإلسكندر فلول الجيش الفاريس 

رغبة منه بالقبض عىل الشاه، فتتبعه حتى أربالء شامالً، 

لكن��ه مل يتمكن من اإلمس��اك به، بس��بب عبوره جبال 

زاغ��روس ولجوئ��ه إىل مدينة همدان، بع��د ذلك دخل 

اإلس��كندر بابل عاصمة الفرس مكلالً بالظفر واس��تقبله 

أهله��ا بالرحاب، وأعطى األمان للناس ومنع جنوده من 

دخول البيوت دون إذن أصحابها أو أن يسلبوا شيئاً. 

الفتوح��ات الرشقي��ة وس��قوط اإلمرباطورية 
الفارسية 

بع��د فتحه بابل انطلق اإلس��كندر باتجاه مدينة سوس��ة، 

إحدى العواصم الهامة، فدخلها واس��توىل عىل خزائنها، ثم 

سار مع القسم األعظم من جيشه إىل برسبولیس، العاصمة 

الديني��ة للفرس، ع��رب الطريق املل��يك، ويُقال أن��ه انتقى 

الجنود شخصياً كٌل باس��مه للقيام بهذه املهمة، وملّا وصل 

املقدونيون إىل معرب "بوابات فارس" وجدوا جيش��اً صغرياً 

بانتظارهم يقوده حاكم اإلقليم املدعو "آریوبرزن" فهزموه 

وش��تتوه، ثم أرسع��وا إىل املدين��ة قبل أن تق��وم حاميتها 

بالس��طو عىل خزينتها والفرار، س��مح اإلسكندر لرجاله أن 

ينهبوا برس��بولیس طيلة أيّام عّدة بع��د أن دخلها، ومكث 

فيها خمسة أشهر.

تابع اإلس��كندر مطاردة الش��اه داريوش الثالث بكل ما 

أويت م��ن عزم، فالحقه حتى ميدية أوالً، ثم تبعه إىل فرثيا، 

أظهرت األحداث 
توق اإلسكندر لقتال 
الفرس وميله نحو 

احللول العسكرية

هي أس��طورة متعلق��ة باإلس��كندر األك��رب، وغالباً ما 

تس��تعمل كاس��تعارة مكني��ة للمش��كلة العصية عىل 

الحل، والت��ي يتم حلها برضبة ش��جاعة "قطع العقدة 

الگوردي��ة": "أوكل إلي��ه أي مهم��ة أو قضية، س��يفك 

عقدتها الگوردية، بالسهولة التي يفك بها حزامه". 

يح��ى أن الفريجيني كانوا بدون مل��ك رشعي، فقررت 

عرافة تلميس��وس )العاصمة القدمي��ة لفريجيا( أن أول 

من يدخل املدينة عىل عربة يجرها ثور يجب أن يصبح 

امللك، هذا الش��خص كان فالحاً فقرياً اس��مه گوردياس، 

دخ��ل املدينة بعربة يجرها ثور ن��ادى الكهنة به ملكاً، 

وق��د اعتربوا أن الس��امء راضية ع��ن االختيار ألن نرساً 

حط عىل العربة، وتعبرياً ع��ن امتنانه قرر ابنه ميداس 

أن يهب العربة والثور لإلله الفريجي سبازيوس "الذي 

اعتربه اليونانيون صورة لزيوس"، وقام إما بربط العربة 

إىل عم��ود أو ربط محور عجلتيه��ا بعقدة محكمة من 

لحاء، العرب��ة ذات الثور ظلت رابض��ة يف قرص امللوك 

السابقني لفريجيا يف گورديوم يف القرن الرابع قبل امليالد 

عندم��ا وصل اإلس��كندر األكرب، وكان��ت فريجيا آنذاك 

دولة تابعة أو اقليم يف االمرباطورية الفارسية، استطاع 

اإلس��كندر برضبٍة من س��يفه أن يقطع العقدة لنصفني 

وسميت "الحل السكندري".

Gordian Knot  العقدة الكوردية

االٕسكندر يقطع العقدة الكوردية، بريشة جان سيمون بريتليمي
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وكان داريوش يف حالة ال يُحس��د عليها، فبعد أن خرس كل 

معاركه مع اإلس��كندر، وفقد أغلب األرايض لصالحه، خرس 

احرام وثق��ة ضبّاطه القالئ��ل الذين رافق��وه، وقد عرثت 

مقدم��ة الجيش املقدوين عىل داري��وش مرمياً يف عربته يف 

حال��ة النزاع، وملّا وصل اإلس��كندر كان داريوش قد أس��لم 

الروح، ويظهر أن اإلس��كندر قد أحزنه رؤية خصمه القديم 

ع��ىل هذه الحال، ه��و الذي كان مل��كاًَ عظيامً يف يوم من 

األيام، انتهى أمره عىل هذا الش��كل؛ فغطاه بعبائته، ونقل 

جثامنه إىل برس��بوليس حيث دفنه إىل جانب أس��الفه من 

امللوك، بعد أن أقام له جنازة مهيبة.

غزو شبه القارة الهندية
ح��ّول اإلس��كندر أنظاره إىل ش��به القارة الهندي��ة لفتحها 

فأرس��ل إىل زعامء القبائ��ل يف إقليم "قنده��ار"، الواقع يف 

ش��امل باكس��تان حالياً يأمرهم باملثول أمام��ه واالعراف 

بسلطانه عىل بالدهم، استجاب صاحب مقاطعة "تکسیال"، 

املدعو "أومفيس" والذي كانت مملكته متتد من نهر السند 

إىل نهر جهلم إىل أمر اإلس��كندر، لكن ش��يوخ بعض قبائل 

التالل املنتمني لعشرية الكمبوجة تحديداً، رفضوا ذلك رفضاً 

قاطعاً، فام كان من اإلسكندر إال أن حمل عىل تلك القبائل 

يف ش��تاء سنة 327/326 ق.م، واتجه لقتال كل منها يف عقر 

دارها.

بع��د النرص يف أورنوس، س��ار اإلس��كندر بجيش��ه 

وعربوا نهر الس��ند ليواجهوا الراجا "بور"، سيد مملكة 

بوراڤة، الواقع��ة حالياً يف إقلي��م البنجاب، يف معركة 

ملحمية - سميت معركة هيداسبس - أرُضجت خاللها 

األرض بالدم��اء، وذلك يف س��نة 326 ق.م. كانت تلك 

املعرك��ة أقىس معارك اإلس��كندر ع��ىل اإلطالق، فقد 

خرس فيها كث��رياً من الجنود، وقاوم��ه الراجا الهندي 

مبا أويت من ق��وة، ودافع عن بالده دفاع األبطال أمام 

تقدم الفاتح املقدوين، لكن خربة اإلسكندر العسكرية 

كان لها القول الفصل يف تحديد املنترص، كام أن قادته 

وعس��اكره املخرضمني ما كان لهم أن يُهزموا بسهولة، 

فتمكنوا من الجيش الهن��دي وهزموه هزمية منكرة. 

أُعجب اإلسكندر بشجاعة وإقدام الراجا بور، وبسالته 

يف الدف��اع عن أرض��ه، فاتخذه حليف��اً، وأبقاه حاكامً 

عىل األرايض التي ش��كلت مملكته، وأضاف له عليها 

أقس��ام أخرى مل تكن تابعة ل��ه، وبهذا ضمن تحكمه 

بتل��ك املنطقة البعيدة أش��د البعد ع��ن اليونان، كام 

كان��ت إمرباطورية النان��دا املكادهيّ��ة والكنكريداي 

البنغالي��ة دوالً تُش��كل تحدياً وهدفاً جدي��داً مغرياً 

لإلس��كندر، فحاول إقناع جنوده بالتق��دم رشقاً لفرة 

قص��رية بعد لكن��ه مل يُفلح وتدخل أح��د قادته وهو 

كوينوس وتوس��له أن يعدل ع��ن رأيه ويعود أدراجه، 

قائ��الً: "لقد ت��اق الرجال لرؤي��ة آبائه��م وأمهاتهم، 

وزوجاتهم وأوالده��م، وأرضهم وأوطانه��م"، فاقتنع 

اإلس��كندر بكالمه، وبلّغ جنوده أن يس��تعدوا للعودة 

إىل بالدهم، س��ار الجيش عىل طول نهر الس��ند، ويف 

طريقه��م فتحوا أرايض قبيلة املُ��ل، الواقعة يف مدينة 

ُملت��ان حالياً، وغريها من أرايض بعض القبائل الهندية 

األخرى. أرسل اإلسكندر القسم األعظم من جيشه إىل 

إقلي��م كرمان جنوب فارس بقي��ادة صديقه كراتريس، 

وكلّف نيارخوس قيادة أس��طول الستكش��اف ومسح 

ش��واطئ الخليج العريب، وتابع هو مسريته مع ما بقي 

من الجن��ود إىل بابل، فاختار أقرص الطرق عىل الرغم 

من أنه��ا أصعبها، وه��ي صحراء ميدي��ا املمتدة عرب 

بلوشس��تان ومكران، بجنوب باكس��تان وإيران حالياً، 

وصل اإلسكندر إىل مدينة سوسة سنة 324 ق.م، وكان 

قد خرس كثرياً من الرجال بفعل قيظ الصحراء. 

كتائب الجيش املقدوين تهاجم مركز الجيش الهندي يف معركة هيداسپس

قضى االسكندر 
نحبه قبل أن يشرع 

يف مباشرة عّدة 
حمالت عسكرية 

جديدة

أسس أكرث من 
عشرين مدينة 

حتمل اسمه يف 
أنحاء خمتلفة من 

إمرباطوريته
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سنواته األخرية يف فارس ووفاته
قىض اإلسكندر حتى ذلك الوقت تسع سنني يف آسيا أحدث 

فيه��ا من التأث��ري بانتصاراته، ثم اكتش��ف بعد وصوله إىل 

سوس��ة أن العديد من حّكام األقاليم الذين عينهم أس��اءوا 

الترصّف يف غيابه، فأقدم ع��ىل إعدام أغلبهم ليكونوا عربة 

لغريهم، كام قام بدفع الرواتب املس��تحقة لجنوده، كبادرة 

شكر وامتنان لهم عىل ما قدموه من التضحيات.

 تويف اإلس��كندر يف قرص نبوخذنرصرَّ ببابل، يف العارش 

أو الحادي عرش من يونيو سنة 323 ق.م، وله من العمر 

اثنان وثالثون س��نة، وقد اختل��ف املؤرخون يف تحديد 

أس��باب الوفاة، وبعد بضعة س��نوات من وفاته، نشبت 

حروب أهلية طاحنة بني أتباعه كان من شأنها أن مزّقت 

أوصال إمرباطوريت��ه، وولّدت عّدة دول يحكم كل منها 

"خليف��ة" وقد عرفت مبلوك الطوائف مس��تقل ال يدين 

بال��والء إال لنفس��ه، وكان هؤالء هم م��ن بقي حياً من 

قادة جيش اإلس��كندر وش��اركه حمالته يف املايض، وقد 

عجز اإلسكندر كام عجز أكرث العظامء عن أن يجد رجالً 

جديراً بأن يخلفه عىل عرش��ه، وكان قد قىض نحبه قبل 

أن يتم عمله.

قىض االس��كندر نحبه قب��ل أن يرشع يف مب��ارشة عّدة 

حمالت عسكرية جديدة خطط لها، حيث ترك وصية فيها 

تعلي��امت مفصلة ومكتوبة قبل وفات��ه، وىّص فيها ببعض 

األم��ور، وق��د رشع كراتريس بتنفيذ وصيّة اإلس��كندر بكل 

نش��اط، غري أن خلفاء األخري أوقفوه عند حده واختاروا أالّ 

يُنف��ذوا أكرث مام نفذ حتى ذلك الحني، معتربين أن ما بقي 

من املطال��ب لهو غري عميل ومته��ور وينطوي عىل الكثري 

من اإلرساف.

عبقريته العسكرية 
يجمع املؤرخون عىل أن اإلس��كندر اس��تحق لقب "األكرب" 

أو "الكبري" عن جدارة، بس��بب نجاحه العس��كري منقطع 

النظ��ري، فهو مل يخرس معركة قط، عىل الرغم من أن أغلب 

الجيوش التي قاتلها فاقت جيشه عدداً وعّدة، وذلك يعود 

إىل حسن استغالله ألرايض الوقعات، ولتدريبه فيالق املشاة 

والخيالة عىل اس��تخدام تكتي��كات فذة، والس��راتيجياته 

الجس��ورة املقدامة، وللوالء األعمى ال��ذي كنه له جنوده، 

سلّح اإلس��كندر فيالقه برماح طويلة تصل إىل 6 أمتار )20 

قدم��اً(، وكانت هذه الفيالق قد تدّربت عىل القتال تدريباً 

صارماً منذ أي��ام فيليب الثاين، حت��ى بلغت أعىل درجات 

كامل الجيوش يف عرصها، فكان تحركها رسيعاً وقدرتها عىل 

املناورة يف أرض املعركة كبرية، أدرك اإلسكندر أيضاً إمكانية 

وقوع ش��قاق يف جيش��ه بس��بب تنوعه العرقي واللغوي 

واختالف أسلحته، فذلل هذه املشكلة عرب انخراطه شخصياً 

يف املعارك، بصفته ملك مقدوين. 

عندما خاض اإلس��كندر أوىل معاركه يف آسيا، أي معركة 

نهر كرانیکوس، استخدم قسامً صغرياً من جيشه، تألّف من 

13,000 من املش��اة، و 5,000 فارس عىل األرجح، فيام بلغ 

ع��دد قّوات الفرس 40,000 جندي، جعل اإلس��كندر فيلق 

الرّماحني يتمركز يف الوس��ط، ووضع الرماة والفرس��ان عىل 

الجناحني، بحيث أصبح طول خط جيشه يتساوى مع خط 

الخيّالة الفرس، بطول 3 كيلومرات )1.86 ميالً( تقريباً، أما 

الفرس فجعلوا مشاتهم يتمركزون خلف الخيّالة، مام ضمن 

لإلس��كندر عدم إمكانيتهم االلتفاف حول��ه، وكان لفيالقه 

األفضلية عىل فيالقهم، بس��بب تسلحهم بالرماح الطويلة، 

التي جعلتهم ينالون م��ن عّدة جنود فرس قبل أن يقربوا 

منه��م، فيام كان أولئك األخريين يحتاجون إىل االقراب من 

املقدونيني حتى يتمكنوا من طعنهم بس��يوفهم ورماحهم 

القصرية، كانت خس��ائر املقدونيني يف ه��ذه املعركة تافهة 

إذا م��ا قورنت بخس��ائر الفرس، وكل ذل��ك بفضل عبقرية 

اإلس��كندر العسكرية، كام لجأ إىل نفس أسلوب نرش الجند 

عندم��ا خاض أول معرك��ة مع داريوش الثالث س��نة 333 

ق.م، أي معركة إسوس. 

كان اإلس��كندر عندما يواجه جيوش��اً تستخدم أساليب 

قتال مل يعهدها قبالً، كام يف حالة جيوش آس��يا الوس��طى 

والهند، كان يجعل قّواته تتبنى أسلوب قتال الخصم، ومثال 

ذلك ما فعله يف باخريا وصغديا، فقد اس��تخدم رماته من 

نش��ابني وحملة رماح خفيفة ليحولوا دون التفاف األعداء 

م��ن حولهم، فيام حش��د خيالته يف املرك��ز، وعندما واجه 

فيال��ق الفيلة يف الهند أثناء معركته م��ع الراجا بور، جعل 

جنوده يفتحون ثغرات يف صفوفه��م حتى تدخلها الفيلة، 

ومن ث��م إغالقها عليها وطعن الفيّال��ني برماحهم الطويلة 

وإسقاطهم من عىل ظهر دوابهم. 

صفاته ومنجزاته
إن من أبرز خصال اإلسكندر طبعه الحاد وتهوره واندفاعه، 

وهي خصال كان��ت تلعب دوراً يف اتخ��اذه لقراراته دون 

شك، يُعرف عن اإلسكندر عناده الشديد وتصلبه يف الرأي، 

لكنه عىل الرغم من ذلك كان متقبالً ألي نقاش ومس��تمع 

لصاحب��ه طامل��ا كان منطقياً، وكان لإلس��كندر جانب آخر 

أكرث تعق��الً، فتميّز بتبرصه، ومنطقيته، ويقظته، ومال نحو 

العلم ميالً كبرياً، وأحّب الفلس��فة، وكان ينكب عىل قراءة 

الكتب بنه��م، ويتعلم ما جاء فيها م��ن الحكمة ويحفظه 

برسعة، وكان واسع املعرفة، أحب العلوم والفنون عىل حد 

س��واء وقام برعايتها، غري أن اهتامم��ه بالرياضة واأللعاب 

األوملبية كان ضئيالً، عىل العكس من والده، فكان يس��عى 

دوماً وراء املُثل العليا، أال وهي الرشف واملجد، متتع القائد 

املقدوين بجاذبية وقدرة خارقة عىل اإلقناع، وقوة شخصية 

كبرية، وكان ش��ديد الثقة بعظمة الحضارة اليونانية، وكان 

يطم��ح إىل أن ينرش لواء هذه الحضارة يف كل أرض وطأتها 

سنابك خيله، بل كان يحلم بأن يصبغ العامل بأرسه بالصبغة 

اليوناني��ة، وكان يف الوقت نفس��ه يؤمن ب��رضورة توحيد 

الشعوب، من أجل ذلك سعى إىل إدخال بعض عنارص تلك 

الثقافة إىل الحضارة الفارسية وتهجني كال الثقافتني.

متكن اإلس��كندر من خل��ط الثقافة اإلغريقي��ة الهلينية 

بالثقاف��ات الرشقية املختلفة للش��عوب الخاضعة له، كام 

أسس أكرث من عرشين مدينة تحمل اسمه يف أنحاء مختلفة 

من إمرباطوريته، أبرزها وأش��هرها هي مدينة اإلسكندرية 

يف مرص، كام أّدى إنشاء اإلسكندر للمستعمرات اإلغريقية 

الكثرية يف ط��ول البالد وعرضها، إىل خل��ق حضارة هلينية 

جديدة اس��تمرت مظاهرها ب��ارزة يف تقاليد اإلمرباطورية 

البيزنطي��ة حتى منتص��ف القرن الخامس عرش، اس��تحال 

اإلسكندر ش��خصيًة بارزة يف األس��اطري والقصص والتاريخ 

اليون��اين والعاملي تقريب��اً، حتى قام مق��ام آخيل، وأصبح 

املقي��اس الذي يُحدد القادة العس��كريني بن��اًء عليه نجاح 

أو فشل مس��ريتهم، وما زالت األكادمييات العسكرية حول 

الع��امل تُ��درّس أس��اليبه وتكتيكاته الحربيّ��ة حتى الوقت 

الحايل•

املصادر:

- ويكيبيديا  

 - www.marefa.org 

االٔسكندر عىل فراش املوت يحيط به زوجاته وجنوده ورفاق دربه
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احلقوق والضمانات التي كفلها القانون للمتهم
وجـوب حضـور املتهـم لضمـان سيـر القضيـة والتحقيــق

إعداد: يوسف جمعة احلداد

كثرية ه��ي الحقوق والضامن��ات التي كفله��ا القانون 

للمته��م خالل مراح��ل س��ريورة الدع��وى العمومية، 

املالحق��ة  فللمته��م حق��وق وضامن��ات يف مراح��ل 

والتحقيق واالتهام واملحكمة، وقد تكون هذه الحقوق 

والضامنات موضوعية وقد تك��ون إجرائية، ولعل أهم 

هذه الحقوق والضامنات هي:

ح��ق املتهم يف حضور اإلجراءات التي تتخذ 
يف مواجهته

مثة إجراءات هامة تتخذ يف مواجهة املتهم، وقد يس��فر 

اتخاذه��ا عن تعزيز إدانته، وله��ذا فقد أوجب املرشع 

حض��ور املتهم ه��ذه االجراءات ليك يك��ون يف حضوره 

نوع من الرقابة ع��ى صحة اإلجراء، وإدخال الطأمنينة 

إىل نفس��ه، ومثال ذلك وجوب تفتيش مسكن املتهم يف 

حض��وره أو يف حضور من ينيب��ه، أو أما اثنني من أفراد 

عائلته، أو بحضور ش��اهدين. ك��ام يجب أن يتم ضبط 

األوراق والخطابات وفرزها يف حضور املتهم حني يسفر 

التفتيش عن العث��ور عليها، كام يوجب املرشع حضور 

املتهم واملدافع عنه كافة إجراءات التحقيق، ويجوز إذا 

دعت ال��رورة إجراء التحقيق ق��ي غيبة املتهم، لكن 

يف ه��ذه الحال��ة يجب عى املحقق مبج��رد انتهاء تلك 

الرورة أن يطلع املتهم عى ما يجري يف غيبته.

 ح��ق املتهم يف إعالنه مبا يتخذ يف مواجهته 
من إجراءات

يشمل هذا الحق رضورة إعالن املتهم بكل إجراء يرتب 

يف مواجهت��ه أث��راً قانوني��اً، فيجب إعالن��ه بإحالته إىل 

املحكمة املختصة، وبدون هذا اإلعالن ال تعترب الدعوى 

العمومية قد دخلت يف حوزة املحكمة، وال تعترب بالتايل 

قد خرجت من يد سلطة التحقيق، وبصفة عامة يجب 

إخط��ار املته��م أو املدافع عنه بكافة اإلج��راءات التي 

ترتب يف مواجهته أثراً قانونياً.

حق املتهم يف االستعانة مبدافع
يجب متكني املتهم يف االستعانة مبدافع، ليس فقط أمام 

املحكم��ة التي تجري التحقيق النه��ايئ ولكنها الزمة يف 

مرحلة التحقيق االبتدايئ.

حق املتهم يف إحاطته مبا هو منسوب إليه
ينبغ��ي إحاط��ة املتهم بالواقع��ة أو التهمة املنس��وبة 

للمتهم حق أال يجرب 
على الكالم ضد إرادته 

وله أن يصمت أو يؤجل

إلي��ه مبجرد مثوله أمام س��لطة التحقي��ق وقبل القيام 

باستجوابه، بل أن بعض الترشيعات تذهب إىل وجوب 

أن يتضم��ن أمر القبض الص��ادر يف مواجهة املتهم عى 

التهمة التي من أجلها تقرر القبض عليه، ويش��مل هذا 

الحق إحاطته باألفعال املنسوبة إليه دون أن يعني هذا 

بالرورة إحاطته بالوص��ف أو التكييف القانوين الذي 

أس��بغته جهة اإلدعاء عى األفعال املتهم بها، وليس من 

حق املتهم أن يشكك يف قيمة محر االستجواب بحجة 

أنه يحاط عى نحو دقيق باألفعال املنسوبة إليه.

حق املتهم يف تقديم الطلبات وإبداء الدفاع 
مبا يستتبعه ذلك من اتصاله مبحاميه

لعل هذا الحق هو أظهر حقوق الدفاع املقررة للمتهم 

وأكرثه��ا أهمية من حيث أنه ميك��ن املتهم من تبديد 

التهم املنسوبة إليه والرد عى ما هنالك من أدلة ضده 

وتفنيده��ا، وه��ذ الحق مقرر للمته��م يف كافة مراحل 

الدع��وى العمومية وعى وجه الخص��وص يف مرحلتي 

التحقيق االبتدايئ واملحاكمة.

وال ش��ك أن إع��امل هذا الح��ق يس��تتبع االعرتاف 

للمتهم بحقه يف االتصال مبحاميه والتشاور معه إلعداد 

دفاعه ولو كان محبوس��اً حبس��اً احتياطياً، والواقع أن 

متكني املتهم من االتصال مبحاميه والتش��اور معه ميثل 

ضامنة فعليه هامة لتجس��يد وإع��امل حقه يف الدفاع 

وتقديم الطلبات وإبداء الدفاع.

حق املتهم يف السكوت
للمته��م حق أال يج��رب عى الكالم ض��د إرادته، وله أن 

يصمت دون أن ترغمه سلطة التحقيق أو املحكمة عى 

الكالم، وله أن يؤجل كالمه إىل وقت آخر أو يجيب عى 

بعض األس��ئلة دون البعض اآلخر دون أن يؤخذ سلوكه 

هذا قرينة ضده.

ويس��تتبع االعرتاف للمتهم بحقه يف الس��كوت عدم 

إجباره عى الكالم بإخضاعه ألي أس��لوب من أس��اليب 

العنف اإلي��ذاء واإلكراه ول��و كان هذا األخ��ري إكراهاً 

معنوياً، كام يحظر تحليف املتهم، ويبطل االس��تجواب 

الذي سبقه تحليف اليمني للمتهم، كام ال توجه للمتهم 

تهمة شهادة الزور إذا ثبت أنه أدىل بأقوال كاذبة•

|  العدد 496  |  مايو 2013  |102

شؤون قانونية



                   تعريفات قانونية
وسام التقديــر - الطبقة الثانية

أوصافه:
 قرص دائري من 

 45 قطره  الفضة 

مل��م  وبس��مك 

وه��و  مل��م،   3

بإط��ار  مح��اط 

وبداخل��ه  ب��ارز 

نجم��ة  ش��كل 

سباعية تدل عى 

اإلمارات الس��بع 

رؤوس��ها  ب��ني 

ب��ارزة،  زخرف��ة 

نجمة  وبداخلها 

صغرية  س��باعية 

بالل��ون األخر، 

مكت��وب عليه��ا  

باللون  )التقدير( 

الفيض البارز.

من الخلف شعار 

القوات املس��لحة تعل��وه عبارة )دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة(، ومن األس��فل عب��ارة )القي��ادة العامة للقوات 

املسلحة( بالخط الديواين.

ش�ريط الوس�ام:
 م��ن القامش الحري��ري عرض 34 ملم وبط��ول 40 ملم، 

وه��و من الل��ون األخ��ر املخطط بالل��ون الفيض، ومن 

أس��فله علمي اإلمارات معكوسني مع ساريتني من الفضة 

محاطتني بإطار رفيع من الفضة، ويف أعى الرشيط قطعة 

معدنية بعرض 21 ملم وباللون األخر كتبت عليها عبارة  

)وسام التقدير( باللون الفيض البارز.

شارة الوس�ام:
 من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه، مستطيلة الشكل  

بطول 34 ملم وعرض 12 ملم.

تقليد الوسام:  يقوم وكيل الوزارة أو رئيس األركان أو من 

يفوضانه بتقليد هذا الوس��ام للممن��وح له أو ألحد أفراد 

أرسته يف يوم توحيد القوات املسلحة.

أسباب املنح:
 متنح للمتويف أثناء التامرين أو التدريبات العسكرية.

قيمة املكافأة: مينح الوس��ام مقروناً مبكافأة شهرية قدرها 

8000 مثانية آالف درهم.

أوسمة وميداليات

قانون امللكية الفكرية يف اإلمارات ج/2

كن��ا قد اس��تعرضنا يف الع��دد الس��ابق أوىل القوانني التي 

صدرت وعرضه��ا وزير اإلعالم والثقافة يف ش��ؤون امللكية 

الفكري��ة للحفاظ ع��ى الحقوق اإلبداعي��ة للمواطنني يف 

الدستور، عى القانون اإلتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن 

اختصاص��ات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانني املعدة 

له، وعى القانون اإلتحادي رقم )15( لس��نة 1980 يف شأن 

املطبوعات والنرش، وعى القانون االتحادي رقم )40( لسنة 

1992 يف ش��أن حامية املصنفات الفكرية وحقوق املؤلف، 

ويف هذا العدد نستكمل تلك القوانني وهي كالتايل: 

تابع املادة 1:

فنانو األداء: املمثلون، واملغنون، واملوسيقيون، والراقصون، 

وغريهم من األشخاص الذين يلقون أو ينشدون أو يعزفون 

أو ي��ؤدون بأية صورة ، يف مصنف��ات أدبية أو فنية أو غري 

ذل��ك ، محمية طبقاً ألحكام هذا القانون أو داخله يف إطار 

امللك العام .

منتج التس��جيل الصويت: الش��خص الطبيعي أو االعتباري 

الذي يس��جل ألول م��رة أصواتاً ألحد فن��اين األداء، أو غري 

ذلك من األصوات .

هيئ��ة اإلذاع��ة: أية جهة تق��وم بالبث اإلذاعي الالس��ليك 

السمعي أو البرصي ، أو السمعي البرصي .

اإلذاعة: القيام بالبث الس��معي أو البرصي، أو الس��معي 

البرصي، للمصنف أو لألداء أو للتسجيل الصويت أو للربامج 

وتس��جيله، وذلك إىل الجمهور، وبطريقة الس��لكية، ويعد 

كذلك البت عرب التوابع أو األقامر الصناعية .

النرش:  إتاحة املصنف، أو التس��جيل الص��ويت أو الربنامج 

اإلذاعي أو أي أداء للجمهور وأياً ما تكون وسيلة ذلك .

األداء العلني: هو األداء الذي يرتتب عليه اتصال الجمهور 

باملصن��ف اتصاالً مبارشاً كالتمثيل للمصنفات املرسحية، أو 

التقديم أو األداء للمصنفات الفنية، أو العرض للمصنفات 

السمعية البرصية، والعزف للمصنفات املوسيقية والتالوة 

للمصنفات األدبية ويس��توي يف ذل��ك أن يكون األداء حياً 

أو مسجالً .

التوصيل العلني: البث السليك أو الالسليك ملصنف أو ألداء 

تس��جيل صويت أو لربنامج إذاع��ي بحيث ميكن التلقي عن 

طريق البث وح��ده لغري أفراد العائلة واألصدقاء املقربني، 

يف أي م��كان مغاير للمكان الذي يب��دأ منه البث، وبغض 

النظ��ر ع��ن الزم��ان أو املكان ال��ذي يتم في��ه التلقي أو 

طريقته.

تابع يف العدد القادم

إعداد: حنان الذهب

أسباب موجبة »فذلكة«:
ه��ي بيان األس��باب التي ت��رد يف مقدم��ة الحكم برسد 
وقائعه أو بيان األسباب املوجبة التي ترفق دامئا مبرشوع 

من مشاريع القوانني واألنظمة.
ويجب تدوين األس��باب املوجبة ل��كل قانون يف مقدمته 

بحيث تتضح الدوافع التي أوجبت تبنيه وإصداره.

استثامر ،استغالل:
تحس��ني اليشء وإصالحه لالس��تفادة منه مثل االستثامر 
الزراع��ي القائم عى اس��تصالح بع��ض األرايض من قبل 
شخص أو مجموعة للحصول عى إنتاجها وذلك باملزارعة 
أو إج��ارة األرض، واالس��تثامر التج��اري والصناع��ي يف 
مختلف الحقول، وتأيت مبعنى االس��تغالل أي االس��تفادة 
م��ن قبل أحد الفريقني عى ظهر اآلخر أي املغبون وذلك 

خالفاً للقانون.

اسرتداد األسهم:
عندم��ا تكون بعض األس��هم غري مح��ررة بالتامم يجري 

إع��ادة رشائها، ولك��ن ذلك يفرس بانخفاض يف رأس��امل 
الرشكة إال إذا حصل إعادة الرشاء بالسعر املوازي لثمنها.

تسوية قضائية:
يف الصلح البس��يط عندما يقدم وكالء التفليسة تقريرهم، 
وينظم الق��ايض املفوض مح��راً بالواق��ع، وعندما يتم 
التصوي��ت من قبل ع��دد من الدائنني يؤلف��ون األكرثية 
ويكون لهم ثلث��ا مبلغ الديون املقبولة عندئذ يوقع عقد 

الصلح يف نفس الجلسة تنفيذاً للتسوية القضائية.

حرية املزايدة:
هي إباحة عروض الرشاء زيادة عن الس��عر املعروض أو 
املقدم بواس��طة اإلدارة يف املزايدات العامة، وباسم هذه 
الحرية ق��د يتدخل بعض األفراد إلقناع من يريد املزايدة 
ب��أن يرتاجع عنها لقاء مبلغ من املال بصورة خفية وهذه 
املناورات تبطل املزايدة عن��د العلم بها ألنها متنع حرية 

املنافسة وتحد من املزايدة.

إعداد: حنان الذهب
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الرمد ال يؤذي البصر وقد يسبب تعقيدات يف القرنية
يعاين مصاب الرمد من احلكة احلادة وذرف الدمع والتهاب العني

اعداد: نازيل ناصر البلوشي

تصاب إح��دى العينني أو كلتاهام بإحم��رار وحكاك، وقد 

يرافق ذلك رؤية ضبابية وحساس��ية تجاه الضوء، ويشعر 

املص��اب بربغلة يف العني أو يع��اين من ترصيف يتجمع يف 

ق��رة خالل الليل، وتش��كل هذه األع��راض عالمة إصابة 

بكتريية أو فريوس��ية تعرف بالرمد، وتدع��ى هذه الحالة 

طبي��اً " التهاب امللتحمة "، وهي عبارة عن التهاب غش��اء 

امللتحمة الذي يبطن الجفون وجزءاً من مقلة العني.

وبس��بب االلتهاب، يؤدي الرم��د إىل تهيج العني إال أنه 

اليؤذي البرص، ولكن من األهمية مبكان تش��خيص الحالة 

وعالجها باك��راً لكونها رسيعة العدوى، ويف بعض األحيان، 

من شأن الرمد أن يّولد مضاعفات لدى املصاب، إن التهاب 

امللتحم��ة الفريويس و البكتريي ش��ائعان لدى األطفال كام 

يصيبان البالغ��ني أيضاً، وتعترب هاتان اإلصابتان ش��ديديت 

العدوى، ويس��بب االلته��اب الفريويس )الرم��د الحبيبي(

عادة ترصيفاً مائياً، بينام يسبب اإللتهاب البكتريي )الرمد 

الصديدي(غالب��اً م��ادة صف��راء مخرضة س��ميكة بكمية 

كبرية، أما الته��اب امللتحمة التحس��ي )الرمد الربيعي(، 

فهو يصيب كلتا العينني، وميثل اس��تجابة ملادة ُمحّسس��ة، 

كاللق��اح وغبار الطل��ع، وليس ناتجاً عن ع��دوى، ويعاين 

املص��اب إضافة إىل الحكة الح��ادة وذرف الدمع والتهاب 

الع��ني، من بعض الح��كاك واالزيز والترصي��ف املايئ من 

األنف.

األعراض: 
• احمرار يف عني واحدة أوكلتا العينني.

• حكة يف عني واحدة أو كلتا العينني.

• تشوش يف الرؤية وحساسية للضوء.

• الش��عور بوجود رم��ل أو برغل يف عني واحدة أو كلتا 

العينني، ) الشعور بجسم غريب وال تستطيع إزالته(.

• زيادة إفراز الدموع.

• إف��رازات قرية يف عني واح��دة أو كلتا العينني أثناء 

الليل.

األسباب:
• البكترييا.

• الفريوسات )األكرث سبباً(.

• الحساسية.

• جسم غريب يف العني.

• بقعة كيميائية يف العني.

• وج��ود قناة أنف غري مفتوح��ة بالكامل عند املواليد 

الجدد.

فرتة العدوى :
الش��خص املصاب بالرمد يصبح معدياً ملدة ترتاواح ما بني 

أسبوع إىل أسبوعني بعد ظهور األعراض.

عوامل الخطر:
الرم��د مزعج حقاً لكنه ال يؤذي البرص، ويف بعض الحاالت 

ق��د يس��بب تعقي��دات يف القرني��ة، لذلك م��ن األفضل 

التشخيص والعالج واملبكر

عي��ون املواليد الج��دد معرضة للبكرتيا أثن��اء الوالدة، 

وهذا قد يؤدي إىل مش��اكل خطرية يف اإلبصار، لذلك تقوم 

جميع املستش��فيات بتطبيق وقايئ لجميع املواليد الجدد 

erythromycin. يتمثل بإعطاء املضاد الحيوي مثل مرهم

العناية الذاتية :
• ضع ك��امدة دافئة ع��ى العني املصابة، بلل قامش��ة 

نظيفة غري منّس��لة يف املاء الدايفء ثم اعرصها وضعها عى 

جفنك املغمض بلطف.

• غالباَ ما تنجح الك��امدات الباردة يف تخفيف إلتهاب 

امللتحمة التحس��ي، وقد يلجأ البعض إىل القطرات الغري 

.Opcon-A أو Naphcon-A موصوفة مثل

الوقاية :
مب��ا أن الرمد ينتر بصورة س��هلة ورسيعة، فإن الس��المة 

الصحية هي خري وس��يلة للع��الج، بالتايل  من املفيد إتباع 

الخط��وات التالية إن ثبت وجود الع��دوى لديك أو لدى 

أحد أفراد العائلة:

• االمتناع عن ملس العني.

• غسل اليدين بإستمرار.

• تغيري املناشف يومياً وعدم مشاركتها مع الغري.

• ارتداء الثياب مرة واحدة قبل غسلها.

• تغيري أغطية الوسائد أو أكياس املخدات كل ليلة.

• التخل��ص من مس��تحرضات تجميل الع��ني، وخاصة 

املسكرة بعد عدة أشهر من إستعاملها

عدم إستعامل مستحرضات تجميل العني أو املناديل أو 

الشخص املصاب 
بالرمد يصبح معديًا 
ملدة ترتاواح ما بني 
أسبوع إىل أسبوعني

غريها من األغراض الشخصية الخاصة بالغري.

العون الطبي:
إن عاني��ت من أي من أعراض الرمد، اعرض نفس��ك عى 

الطبيب، وقد يقوم بزرع عينة من إفرازات العني يف املخترب 

لتحديد ن��وع العدوى التي تعاين منه��ا، وعى أثر النتائج 

يحدد العالج املناس��ب، ويتمثل العالج عادة مبضاد حيوي 

يس��تعمل إما كقطرة للع��ني أو كمرهم يف ح��ال اإلصابة 

البكتريي��ة بينام يزول التهاب امللتحمة الفريويس بنفس��ه، 

أما إذا ش��ّخص الطبيب الحالة عى أنها إلتهاب تحس��ي، 

فس��يصف لك ع��ى األرجح أدوي��ة لعالج التحس��س أو 

األعراض الناجمة عنه.

تفاصيل أكرث عن طريقة العالج:

• يس��تخدم املضاد الحي��وي يف حالة الرم��د البكتريي، 

وستشعر بتحسن بعد يوم أو يومني إذا إلتزمت بتعليامت 

الطبيب.

• ال يس��تخدم يف الرمد الطبيعي أي��ة مضادات حيوية 

أو مراهم، وميكنك أن تس��تعمل ع��الج دون وصفة طبية، 

ونذك��ر بأن الفريوس يجب أن يأخ��ذ مجراه، وقد تتدهور 

األع��راض يف األيام الثالث��ة األوىل ويحصل الش��فاء خالل 

أسبوعني إىل ثالثة أس��ابيع من إصابتك بالفريوس يف الرمد 

التحس��ي، س��يصف لك الطبيب قطرات ع��ني عبارة عن 

مضادات هستامني ومخففات احتقان•
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أخبــار طبيـة

أكد علامء أن الزفري ميكنه أن يصبح يف كفاءة بصمة اإلصبع 
للتفرقة بني األشخاص، ففيام تقوم عملية التنفس بإخراج 
نواتج عمليات األيض )التمثيل الغذايئ( من الجسم، فإنها 
تحت��وي أيضاً ع��ى مركبات أخرى مل يت��م تحديدها حتى 

اآلن.
ولكن دراسة نرشتها دورية "بلوس وان" العلمية أكدت أن 
عملية التنفس هذه ميكن أن تكون مفيدة يف التش��خيص 

الطبي كام هو الحال مع تحاليل اليوريا )البول( والدم.
ويرجع الس��بب يف ذلك إىل أن النفس ليس قابالً للتدخل 
من أي عوامل خارجية، كام أن نتائجه فورية، وهو مناسب 

لعدد من التحاليل مثل تحاليل املواد املخدرة مثالً.
وقال رينات��و زينويب رئيس فريق البح��ث ورئيس املعهد 
الفيدرايل السويرسي للتكنولوجيا يف زيورخ يف حديثه لبي 
يب يس :"لس��ت أفهم الس��بب يف عدم االعتامد عى نتائج 
تحليل التنفس عى نطاق واسع يف التشخيص الطبي، ففي 
العالج الصيني القديم يكشفون عن نبضك، وينظرون إىل 
لس��انك، ويش��مون رائحة تنفس��ك، كام أن بعض الكالب 
املدربة تس��تطيع ش��م رائحة الرسطان يف الجس��م وذلك 
مبعدالت جيدة، ولكن الكالب ال تستطيع تحديد املركبات 

الكيميائية."
وأظهرت الدراس��ات املبدئية أن ع��دداً من أنواع البكترييا 
التي تصيب الرئة أو حتى بوادر تش��خيص رسطان املعدة 

ميكن متييزها من التنفس.
ويع��ود هذا إىل أن مكون��ات التنفس الناتجة عن التمثيل 
الغ��ذايئ تتباين ب��ني الناس مام يجعل عملية التش��خيص 
ممكن��ة، ويعط��ي أيضاً بصم��ة تنفس��ية حقيقية وميكن 

االعتامد عليها.
يقول زينويب :"تحتاج لتكش��ف عن إشارة فردية أساسية 
تك��ون ثابتة طيل��ة الوقت، ولكن إذا تغ��ريت خالل عمل 
اليوم أو بعد تناول فنجان من القهوة أو تدخني س��يجارة، 

عندها ميكن أن تتجاهلها."
وحص��ل الفريق عى عينات م��ن 11 متطوعاً مبعدل أربع 

مرات يومياً عى مدار تسعة أيام من العمل.
وتم مترير هذه العينات من خالل جهاز سبكرتوميرت، وهو 
جهاز يس��تطيع قياس كتل املركب��ات الكيميائية املوجودة 

يف هواء التنفس.
فف��ي الوقت ال��ذي تطابقت في��ه بعض املركب��ات مثل 
بخ��ار املاء وثاين أكس��يد الكربون لدى كل املش��اركني، إال 
أن املركبات األخرى الت��ي اختلفت مع كل من املتطوعني 

بقيت ثابتة لكل متطوع طيلة فرتة االختبار.
يق��ول زين��ويب :"الي��زال علينا تعل��م الكثري ح��ول هذه 
املركبات، وماحصلنا عليه هو جزء صغري استطعنا تحديده 

يف هذه املرحلة، ولكن اليزال لدينا الكثري من العمل."

"بصمة التنفس" لدى األشخاص تنافس بصمة األصابع

ت به ال�سماء
ّ

لو مل تكن 99 حكمة باملاء .. ما در

العلمــاء يقــرأون األحــالم مـن خــالل املسـح 
الضـوئي على املــخ

أش��ارت دراس��ة علمية إىل أن علامء نجحوا يف التوصل 

إىل طريق��ة ميكن من خاللها قراءة األحالم، واس��تخدم 

باحثون يابانيون املس��ح الضويئ "MRI" للكش��ف عن 

الصور الت��ي يراها الناس يف مراحل مبك��رة من النوم، 

ونروا نتائجه��م يف إحدى الدوري��ات العلمية، وذكر 

الباحثون أن نسبة دقة هذه النتائج تقارب 60 يف املئة.

ويرغب الفري��ق اآلن يف معرفة ما إذا كان من املمكن 

اس��تخدام نشاط املخ يف فك ش��فرة الجوانب األخرى من 

األحالم مثل املشاعر التي تنتاب املرء أثناء النوم.

وقال يوكيسو كاميتاين من معامل يابانية شهرية للعلوم 

العصبية الحاس��وبية :"لدي اعتقاد قوي بأن ش��فرة الحلم 

يجب أن تك��ون قادرة عى تفس��ري الجوانب األخرى من 

األحالم، مل أكن مندهشاً من النتيجة فحسب ولكني كنت 

يف قمة اإلثارة".

ويح��اول الناس فهم علم األحالم منذ الحضارة املرصية 

القدمية، لكن الباحثني الذين أعدوا هذه الدراسة استطاعوا 

إيج��اد طريقة مبارشة للولوج إىل رؤانا الليلية، واس��تخدم 

الفريق البحثي املاس��حات الضوئية لرصد ثالثة أش��خاص 

أثن��اء نومهم، ومبج��رد أن بدأ املتطوع��ون يف النوم داخل 

املاسح الضويئ بدأ الفريق يف تسجيل ما يراه.

وتم تس��جيل كل صورة تم رصدها بداية من التامثيل 

الربونزي��ة حتى املفاتي��ح ومعول الثلج بغ��ض النظر عن 

مدى كونها رسيالية، واستخدم العلامء النتائج لبناء قاعدة 

معلوم��ات، حيث تم تصنيف هذه الص��ور مع بعضها يف 

مجموعات متش��ابهة، مثال الفنادق والعامرات واملباين تم 

تصنيفها تحت مسمى "هياكل".

ويرغ��ب فريق البحث يف معرفة ما إذا كان من املمكن 

اس��تخدام نش��اط املخ يف فك ش��فرة جوان��ب أخرى من 

األحالم مثل املش��اعر أثن��اء النوم، فقد أج��ري بعد ذلك 

مس��ح ضويئ عى املتطوعني مرة أخ��رى، ولكن هذه املرة 

كانت وهم مستيقظون يشاهدون هذه الصور عى شاشة 

الكمبيوتر.

واس��تطاع الباحث��ون من خ��الل ه��ذه الطريقة رصد 

األمناط املحددة من نش��اط املخ املرتب��ط بالصور املرئية، 

ومن خالل متابعة ماس��حات الضوء التي تس��جل نش��اط 

املخ خالل الجولة الثانية الختبارات النوم، استطاع العلامء 

معرف��ة ما يراه املتطوعون خ��الل نومهم بالضبط، وكانت 

النتيجة هي أنهم متكنوا من تقييم فئات واسعة من الصور 

بنسبة دقة تقارب 60 يف املئة.

وق��ال كاميتاين:"أصبحن��ا قادرين ع��ى معرفة محتوى 

الحلم من خالل النش��اط املخي أثن��اء النوم، مبا يتفق مع 

التقرير الش��فهي للمتطوع"، وعلق الدكتور مارك ستوكس 

أس��تاذ علم اإلدراك العصبي بجامعة أوكسفورد بأنه بحث 

مث��ري يقربنا من إمكاني��ة إنتاج "ماكينة ق��راءة األحالم"، 

وأض��اف أن نظام قراءة األحالم ال يصلح لكل األش��خاص، 

وقال ستوكس :"ال ميكنك بناء جهاز قادر عى قراءة خواطر 

الناس مامل يكن الناس أنفسهم عى علم بهذه الخواطر".
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فتح األندلس
نصـرًا ليـس له مثيـل يف تاريـخ احلـروب

سطعت أنوار اإلسالم رشقاً 

وغرباً وجاوز س��نا أنواره 

وهنالك  والقف��ار،  البحار 

املغ��رب  جب��ال  خل��ف 

ترتامى أطراف دولة غنية 

عريق��ة أال وهي األندلس 

- أس��بانيا- وكان يحكمها 

دهوراً  والطغي��ان  الظلم 

طويل��ة فت��ارة الروم��ان 

القوط، وملا وصلت  وتارة 

أخبار اإلس��الم وعدله إىل 

أهلها  ورغ��ب  األندل��س 

يف اإلس��الم وكاتبوا موىس 

ب��ن نص��ر  ليع��ر إليهم 

فيخلصهم م��ن نر الظلم 

واالستعباد. 

بن  م��وىس  فاس��تأذن 

نصر خليفة املس��لمني الوليد بن عبد امللك يف فتحها 

فأذن له بذلك مش��رتطاً عليه أن يتح��رى عن أمرها 

وأحواله��ا ومعرفة مكامن الضع��ف والقوة فيها قبل 

أن يبارش بالتقدم نحوها حفاظاً عىل جنود املسلمني.

وبدأ موىس بن نصر باالستعداد فبدأ ببناء أسطول 

حريب مقره يف تونس يك يتمكن من مواجهة أساطيل 

الروم والقوط، وبدأ مبناوش��ات عىل ساحل األندلس 

فغنم وسلم وحقق نتائج باهرة، مام شجعه عىل بدء 

الفتح وتأكد من ضعف جيوش القوط، ثم أمر موىس 

بن نصر طارق بن زياد باالس��تعداد يف جيش قوامه 

سبعة آالف رجل ليبدأ الفتح.

ب��دء املعركة : تجه��ز طارق بن زياد يف جيش��ه، 

وعر إىل األندلس ونزل إىل الجبل الذي سمي باسمه 

إىل اليوم، واس��تعد له القوط بأعداد هائلة  لعلمهم 

بقدوم املس��لمني، ولكن طارقاً ومن معه اس��تطاعوا 

االلتفاف عليهم ومتكن من االستيالء عىل الجبل فكان 

بداية الفتح .

ث��م إن ملك الق��وط "لذريق" جهز جيش��اً هائالً  

ملالق��اة طارق ومن معه، فلج��أ طارق إىل رفع الروح 

املعنوية وحث جيشه عىل االستبسال يف القتال وأبعد 

عنه��م فكرة الرتاجع أو اله��رب وانتزعها انتزاعاً حني 

لجأ إىل فكرة يف غاية الغرابة أال وهي حرق الس��فن 

التي جاؤوا بها وخطب فيهم خطبته الش��هرة قائالً: 

"أيها الن��اس. أين املفر؟ البحر م��ن ورائكم، والعدو 

أمامكم، وليس لكم والله إال الصدق والصر...إلخ

 

كام أرسل إىل موىس بن نصر يستمده حني علم بكرثة 

جيش لذريق فأمده بخمس��ة آالف فصار جيشه اثنا 

عرش ألفا.

أح��داث املعرك��ة : ابتدأ القتال وتص��اول األبطال 

واحت��دم الن��زال، وكان طارق قد عزم ع��ىل الهجوم 

بنفسه عىل ملك القوط ليحسم املعركة منذ بدايتها، 

فهجم طارق عىل امللك وانتزعه من مكانه وغنم كل 

ما معه وتفرق جيش القوط فلوالً وقتل منهم مقتلة 

عظيمة مل يس��مع مبثلها، وبعد هذه املعركة انطلقت 

جيوش املس��لمني يف األندلس حتى أمتت افتتاحها يف 

ثالث سنني.

نتيج��ة املعركة : كانت نرصاً باه��راً ليس له مثيل 

يف تاريخ الح��روب، وجرأة نادرة من القائدين موىس 

ب��ن نصر وط��ارق بن زي��اد والتي مه��دت لدخول 

اإلسالم إىل أوروبا من بوابتها الجنوبية الغربية، فبنى 

فيها حضارة عظيمة علمت الدنيا، ش��مخت فبلغت 

عنان الس��امء وذاقت تلك األرض حالوة عدل اإلسالم 

ورحمته واستقر فيها اإلسالم ما يزيد عىل مثانية قرون 

من الزمان•

فتــاوي 

س.  ما هي أسباب سجود السهو؟

ج: أسبابه ثالثة : 

أوالً- الشك ومعناه الرتدد وعدم الجزم فيشك هل 

ص��ىل ثالثاً أو أربعاً، ويف ه��ذه الحال يبني عىل األقل 

وهو الثالث ثم يأيت بالرابعة ويس��جد للس��هو لقوله 

صىل الله عليه وس��لم: "إَِذا َشكَّ أََحُدكُْم يِف َصاَلتِِه فَلَْم 

��ك ولينب َعىَل  يَْدِر كَْم َصىلَّ ثثاََلثًا أم أَْربعاً فليطرح الشَّ

َما اْستَيَْقَن ثُمَّ يَْسُجْد َسْجَدتنَْيِ قَبَْل أَْن يَُسلَِّم فَِإْن كَاَن 

َصىلَّ َخْمًس��ا َش��َفْعَن لَُه َصاَلتَُه َوإِْن كَاَن َصىلَّ إمِْتَاًما 

يْطَاِن" َرَواُه ُمْسلٌِم . أِلَْربَعٍ كَانَتَا تَْرِغياًم لِلشَّ

ثانياً- الزيادة وهو أن يزيد يف الصالة ركناً أو واجباً 

س��هواً ال عمداً كأن يصيل الظهر خمس ركعات ساهياً 

ويف هذه الحال يلزمه سجود السهو  فقط، فقد ثبت 

أنه صىل الله عليه وس��لم صىل الظهر خمس��اً فقيل 

له: أزيد يف الصالة؟ فق��ال: "وما ذاك؟" قالوا: صليت 

خمس��اً. فسجد سجدتني بعدما سلم. ويف رواية: قال: 

َ��ا أَنَا برََشٌ ِمثْلُُكْم أَنَْس كَاَم تَْنَس��ْوَن فَِإَذا نَِس��يُت  "إِنَّ

َواَب  فََذكُِّروِن َوإَِذا َش��كَّ أََحُدكُْم يِف َصاَلتِِه فَلْيَتََحرَّ الصَّ

" متفق  فَلْيُِتمَّ َعلَيِْه ثُمَّ لِيَُس��لِّْم ثمَّ يْس��جد َس��ْجَدتنَْيِ

عليه. 

ثالث��اً - النقص وه��و أن ينقص ركن��اً أو أكرث من 

أركان الصالة ساهياً ال عامداً كأن يصيل الظهر ركعتني 

ويس��لم فيجب عليه يف هذه الح��ال أن يأيت بالنقص 

وهو ركعتني ثم يس��جد للس��هو، ألنه صىل الله عليه 

وس��لم صىل إحدى صالىت العىش، ثم سلم، ثم قام إىل 

خش��بة يف مقدم املس��جد، فوضع يده عليها، وفيهم 

أبو بكر وعمر رىض الله عنهام فهابا أن يكلامه، وخرج 

رسعان الناس، فقالوا: أقرصت الصالة؟ ورجل يقال له 

ذا اليدين، فقال: أنس��يت أم ق��رصت؟ فقال: مل أنس 

ومل تقرص، قال: بىل قد نس��يت، قال رسول الله صىل 

الله عليه وسلم : أصدق ذو اليدين, فقال الناس نعم، 

فقام رس��ول الله  فصىل ركعتني ثم س��لم، ثم س��جد 

سجدتني. متفق عليه.

إعداد:  د. إبراهيم اجلنابي
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النافذة الدينية



 

قال تعاىل: )ُس��بَْحاَن الَِّذي أرَْسَى ِبَعبِْدِه لَياًْل ِمَن الَْمْس��ِجِد الَْحرَاِم إىَِل الَْمْسِجِد اأْلَقَْص الَِّذي بَاَركَْنا َحْولَُه لُِنِيَُه 
ِميُع الْبَِصُر( اإلرساء 1. ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ

لقد أكرم الله تعاىل أنبيائه باملعجزات وأيدهم بخوارق العادات تأييداً وإظهاراً لصدقهم وإعالناً لحفاوته بهم، 
وإذا كان الله تعاىل قد أرى إبراهيم عليه الس��الم بإحياء املوىت، وأكرم موىس عليه الس��الم بكالمه تكليام فقد 
تجاوز إكرام الله تعاىل لنبيه محمد صىل الله عليه وس��لم كل تلك الحدود حني عرج به إىل س��مواته وقربه 
إليه قاب قوس��ني أو أدىن، وكلمه وفرض عليه الصالة، وأدخله الجنة فأراه نعيمها ورأى صوراً من عذاب أهل 
النار، ولقي األنبياء عىل مراتب يف السموات، وحني أهبط إىل بيت املقدس جمعهم له فصىل بهم إماماً  وهذا 
إشهار لعلو دينه عىل األديان ووراثة األرض من بعد أهلها وسيادته إىل آخر الزمان حتى يأذن الله تعاىل بفناء 

الدنيا والقيام بني يديه للحساب والجزاء .
إن معج��زة اإلرساء واملع��راج تجاوزت حدود الزمان واملكان وتخطت حدود العقل واإلدراك فهي هبة من 

الرب الرحيم الكريم لخاتم أنبيائه وصفي أصفيائه صىل الله عليه وسلم.
واملس��لم يؤمن بها إمياناً مطلقاً، فال ش��ك يف قدرة الباري فهو عىل كل يشء قدير وهذا يفرس ابتداء اآلية 
الكرمية بتس��بيح الله تعاىل مقروناً بذكر املعجزة العظيمة، وصدق الله العظي��م )َولََقْد رَآُه نَزْلًَة أُْخَرى *ِعْنَد 
��ْدرََة َما يَْغىَش * َما زَاَغ الْبرََصُ َوَما طََغى * لََقْد َرأَى ِمْن  ِس��ْدرَِة الُْمْنتََهى * ِعْنَدَها َجنَُّة الَْمَْوى * إِْذ يَْغىَش السِّ

آيَاِت َربِِّه الُْكْرَى( النجم -13 18.

 مصطلحـــات فقهيــــة

التقابض يف البيع :
التقابض لغة : من قبض، تقبيض كل طرف اآلخر.

رشعاً : اس��تالم كل م��ن املتعاقدين حقه يف مجلس 

العقد.

ربا النسيئة: 
الرب��ا لغ��ة : الزي��ادة والنس��يئة من نس��أ أي أخر 

فالنسيئة املؤجلة.

ربا النس��يئة: الزيادة املرشوط��ة مقابل األجل كأن 

يكون ألحد دين عىل آخر وأجله املحدد سنة وحني 

يحل وقت الس��داد يقول املدين أخرن سنة أخرى 

وأزي��دك قدراً م��ن املال، ويعني ل��ه الزيادة، وهذا 

حرام بإجامع املسلمني.

ربا الفضل: 
بيع ش��ئ م��ن األم��وال الربوية بجنس��ه متفاضالً، 

كان يبيع��ه كيالً من التمر الجي��د بكيلني من التمر 

الرديء، وهو حرام قطعاً.

فف��ي الحديث َجاَء ِباَلٌل إىَِل النَِّبيِّ َص��ىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَس��لََّم ِبتَْمٍر بَْرِنٍّ فََقاَل لَُه النَِّبيُّ :"ِم��ْن أَيَْن َهَذا؟" 

قَ��اَل: كَاَن ِعْنَدنَا مَتٌْر رَِديٌء  فَِبْعُت ِمْنُه َصاَعنْيِ ِبَصاٍع 

بَ��ا اَل تَْفَعْل َولَِكْن إَِذا  بَا َعنْيُ الرِّ ْه َعنْيُ الرِّ فََق��اَل: "أَوَّ

أَرَْدَت أَْن تَْش��رَتَِي فَِبعِ التَّمَر ببَيْعٍ آخر ثمَّ اْش��رَتِ ِبِه" 

متفق عليه. 

وال يدخل ربا الفضل يف املقومات كالثياب والدواب 

وما شابهها فمن كانت له ناقة فارهة فباعها بناقتني 

أو أك��رث فال حرج عليه وكذا م��ن كان له ثوب مثني 

فباعة بأثواب عدة فال حرج عليه.

بيع التقسيط: 
التقسيط لغة: مصدر قسط، التفريق أقساماً.

 تقس��يط الدين: جعله أجزاء معلومة تؤدي يف أوقات 

معينة.

وبيع التقس��يط ه��و أن يتفق البائع واملش��رتي عىل 

تقس��يط مثن املبيع إىل أوق��ات محددة وهو جائز وال 

حرج فيه ب��رشط أن ال يكون املبيع ذهباً وال فضة وال 

مام يشرتط فيه التقابض، فال يجوز بيع الذهب والفضة 

بالتقسيط ، ألنه يشرتط فيهام التقابض لقوله صىل الله 

ِة َوالُْرُّ  ُة ِبالِْفضَّ َهِب َوالِْفضَّ َهُب ِبالذَّ عليه وس��لم: "الذَّ

ِعِر َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر َوالْملح بامللح مثال  ِعُر ِبالشَّ ِبالُْرِّ َوالشَّ

مِبثل َس��َواء بَسواٍء يًَدا ِبيٍَد فَِإَذا اْختَلََفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف 

فَِبيُعوا كَيَْف ِشئْتُْم إَِذا كَاَن يًَدا ِبيٍَد". َرَواُه ُمسلم.

آيــة وتفـسـيــر

إن الحياة الزوجية يف اإلس��الم مقدسة وهي مبنية عىل 

أصل أصي��ل ومبدأ متني أال وهو املحب��ة والرحمة قال 

تع��اىل )َوِمْن آيَاتِ��ِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِس��ُكْم أَْزَواًجا 

لِتَْس��ُكُنوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكْم َم��َودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ يِف َذلَِك 

آَليَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن( الروم 21.

ومن اآلداب الزوجية ما ييل :
- األخالص املتب��ادل بني الزوجني ومعنى ذلك أن يكون 

كل م��ن الزوجني بتامم الصدق تجاه اآلخر فال غش وال 

خداع يف الحياة الزوجية، بل هي حياة نقية صافية من 

الش��وائب واملكدرات وال ينبغ��ي أن يعكر صفوها أي 

أمر فباألخالص ميك��ن الزوجني أن يتجاوزا كل الصعاب 

والعقبات التي قد تعرتض سبيلهام أو تعرض لهام .

- الثق��ة املطلقة بني الزوجني وهذا أس��اس رضوري 

ألي عالق��ة بني الب��رش وكل عالقة ال تنبن��ي عىل الثقة 

فرسعان م��ا تنقطع، ومبا أن العالق��ة الزوجية هي من 

أوث��ق العالق��ات البرشية فيجب أن تك��ون مبنية عىل 

الثق��ة التامة بينهام وإال فس��تنتهي مبج��رد أن يترسب 

الشك وتضعف الثقة بينهام .

- الح��ب املتبادل ب��ني الزوجني ومعناه مت��ام امليل 

والقب��ول من الطرف��ني ويثمر ذلك  ب��أن ينظر كل من 

الزوج��ني إىل اإليجابيات يف رشيكه وأن يغض طرفه عن 

السلبيات محاوالً إصالحها ما وجد إىل ذلك سبيال .

- الرحم��ة بينهام وهي أخذ جان��ب العطف واللني 

والرف��ق بني كل منهام، وإذا كان الله قد أوجب الرحمة 

بالضعفاء من الن��اس البعداء فاألقربون أوىل باملعروف 

ولهذا ينبغي عىل كل من الزوجني أن يستمس��ك بخلق 

الرتاحم وأن يكون رحيامً بالطرف اآلخر فيحنو عليه إذا 

مرض ويهتم به إذا اش��تىك ويرعاه إذا ضعف ويسنده 

إذا تراخى ويحمله إذا وقع ، وبهذا تكون متام السعادة 

الزوجية.

- اح��رتام أق��ارب الزوجني من الطرف��ني وذلك أن من 

إكرام اإلنس��ان إكرام من يقربه م��ن الناس فينبغي عىل 

كل من الزوجني أن يجع��ل والدي الطرف اآلخر كوالديه 

يف املنزلة واالح��رتام وكذلك بقية األقارب ال يرون منه إال 

كل لطف وعطف وحسن ترصف وإكرام .

- أداء الحقوق  الزوجي��ة التي أوجبها الله تعاىل لكل 

منه��ام ع��ىل اآلخر فعىل ال��زوج أن ال يق��رص يف حقوق 

زوجته وكذلك ينبغي عىل الزوجة أن ال تقرص يف حقوقه .

- التعاون عىل طاعة الله تعاىل والحرص عىل أن يعني 

كل منهام اآلخر عىل ما يقربه إىل الله تعاىل .

- أن يجع��ال ه��ذه الدنيا س��فينة لآلخ��رة فمقرهم 

الحقيق��ي وس��عادتهم التامة هناك يف جن��ان الخلد يف 

ظالل عىل األرائك  متكئني.

اآلداب الزوجيـة
آداب إسـالميـة 

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
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مـــايو 1973 من الذاكرة

العدد 23

زايد يشهد تخريج أول دفعة من الكلية العسكرية

زاي��د ملجل��ة "درع الوط��ن": ليحم��ل ه��ؤالء األبن��اء 

مسئولياتهم كام حملها اآلباء واألجداد

أدىل س��مو رئيس الدول��ة بهذا الترصيح ل��درع الوطن 

بعد تخرج أول دفعة من الكلية العس��كرية: "ال ش��ك 

أن الوط��ن بحاجة إىل مثل هؤالء الرجال، الذين نحتفل 

جميع��اً بتخريجه��م من ه��ذه الكلية، الت��ي أعتز بها 

وأفتخر، ملا رأيته خالل زيارايت لها من تدريب عال وروح 

عس��كرية مثالية، ونأمل من الله عز وجل أن يحقق لنا 

آمالن��ا وم��ا نصبو إليه حت��ى يصبح ه��ذا الوطن مثاالً 

يحت��ذى به يف كل عمل وم��روع ينجز فيه، ولنا وطيد 

األمل بأن يحمل هؤالء الرجال عبء املس��ؤولية الثقيلة 

امللقاه عىل عاتقهم، كام حملها اآلباء واألجداد من قبل، 

وفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن العزيز".

صاحب الس��مو الوالد الشيخ زايد أصحاب الشيوخ الكرام 

يف ه��ذه اللحظة املباركة ونحن نحتفل بتخريج أول دفعة 

يف تاري��خ كلي��ة زايد العس��كرية أرحب بكم وأش��كركم 

وأقط��ف معكم الي��وم مثرة من مثار إرصارن��ا وعزمنا عىل 

بناء جيش قوي قادر يسرتش��د ويس��توعب أحدث العلوم 

والنظريات العسكرية فهامً وتطبيقاً، فلقد تم إعداد هذه 

الدفعة بالعمل املتصل وبالفكر والتخطيط والتنظيم حتى 

يكون الضابط مثاالً صادقاً للجندية الحقة.

وفد ميني يزور دولة اإلمارات
زار دولة اإلمارات وفد ميني برئاس��ة معايل األس��تاذ أحمد 

دهمش وزير اإلعالم بالجمهورية العربية اليمنية، وعضوية 

األس��اتذة محمد طاهر الخوالن مدي��ر التلفزيون ومحمد 

الزرقة مدير الصحافة، وق��ى الضيوف الكرام بضعة أيام 

زاروا فيها املعامل اإلعالمية والسياحية، وكان يرافقهم رئيس 

بعثة الرف معايل الش��يخ أحمد ب��ن حامد وزير اإلعالم 

والس��ياحة، وسعادة األستاذ راش��د عبدالله وكيل الوزارة، 

وقد ع��ر معايل الوزير اليمني ع��ن إعجابه بتطور أجهزة 

اإلعالم وتنوعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

اإعداد: حنــان الذهــب

 كلمة خليفة يف حفل تخريج أول دفعة من 
الكلية العسكرية

خليف��ة يحرض االحتف��ال مبعارض األنش��طة 
املدرسية

وجه وزير الرتبية والتعليم معايل األس��تاذ محمد خليفة 

الكندي الدعوة لالحتفال مبعارض النش��طة املدرسية يف 

أبوظبي والعني، وقد رشف س��مو الشيخ خليفة بن زايد 

ويل العهد ورئيس مجلس الوزراء دار مدرسة زايد الثاين 

اإلعدادية، وكان يف اس��تقبال سموه عدداً من املسؤولني 

والوزراء والسفراء.

 صورة الغالف

|  العدد 496  |  مايو 2013  |108



ذاكـــرة العدســـةمـــايو 1973

  خليفة يشهد املهرجان الختامي لرماية األسلحة الخفيفة ابريل 1985

 محمد بن زايد يتفقد قوة االٕمارات يف الصومال 1993 زايد يشهد تخريج الدورة الثالثة عرش  بكلية زايد العسكرية مارس 1988

 الشيخ محمد بن راشد يشهد افتتاح قاعدة جبل عيل عام 1998 القوات املسلحة تشارك يف عملية حفظ السالم يف كوسوفا عام 1999
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أقىص درجات السعادة.. 

هو أن نجد من يُحبنا فعالً 

 يُحبنا عىل ما نحن عليه ..

 أو مبعنى أدق يُحبنا برغم ما نحن عليه. 

 نجيب محفوظ 

كاتب مرصي 

2006 – 1911

درر 

مصطلحات عسكرية 

1.أقامت قيادة الوحدات املساندة مهرجان الرماية، يف أي منطقة كان املهرجان؟

2. متى تم تأسيس املركز الوطني لبحوث الطيور يف دولة اإلمارات؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )495( هي: 
 - السـؤال األول: تم تشييد قرص الحصن يف عهد الشيخ ذياب بن عيىس.
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إعداد: أمل احلوسني

  Civil War :الحرب األهلية
هــي أعامل عنف داخيل متطــاول األمد يهدف إىل ضامن الســيطرة عىل جهاز 

الدولة الســيايس والقانوين، ومبا أنها متطاولة األمد فإنها تختلف عن "االنقالب"، 

ومبــا أنها داخلية فمــن املمكن متييزها عن التدخل الخارجــي، ومبا أنها تنطوي 

عىل عنف متطاول األمد من املمكن متييز الحرب األهلية عن الرصاع الطائفي .

القالع واحلصون واألبراج 
من بالدي..

تتميــز اإلمــارات بوجود عدد كبري مــن القالع والحصــون القدمية واألبراج 

ذات األشــكال املختلفة الدائرية واملخروطية واملربعة، وقد أنشئت جميعها 

ألغراض عسكرية، وتنترش عىل طول الساحل ويف بعض املرتفعات واملناطق 

الداخلية، وعىل مشــارف املدن، وقد تم مؤخــراً تجديد معظمها للمحافظة 

عليها مــن االندثار، وكانت الحصــون والقالع واألبراج التي بناها الســكان 

العــرب يف دولة اإلمارات العربيــة املتحدة عىل مر العصــور مبثابة األبراج 

الدفاعية عن التجمعات السكنية، وقد بنيت الحصون بحيث تتضمن أساساً 

عــدداً من األبــراج واملتاريس القامئة بذاتها والتي تطــل باتجاه الخارج ليك 

تتيــح للمدافعني أفضل رؤيــة لألعداء إذا ما حاولوا اإلقــرتاب من الجدران 

التي تصل بني هذه األبراج، أما عن طبيعة مواد البناء التي كانت تســتخدم 

يف بنــاء هــذه الحصون فإنها كانــت تختلف تبعاً للموقع الــذي تقام عليه 

وطبيعتــه وما يتوافر يف هذا املوقع أو ذاك من مواد،  ففي املناطق الجبلية 

التــي ترشف فيها الحصون عىل الســهل لحاميته كام هو الحال يف " مزيد " 

أو يف الحصــون التي تحرس ممراً عرب الــوادي كام هو الحال يف "البثنة" كام 

كانت تســتخدم الحجارة لبناء الجدران واألبــراج، أما يف الواحات والصحراء 

فقــد بنيت الحصون كليــاً من الحجر املصنوع من الطــني والقش املجفف 

بواســطة الشمس كام هو الحال يف مدينة العني مثالً، أما عىل الشواطئ كام 

هو الحال يف أبوظبي والشــارقة وغريها فقد اســتخدمت الحجارة املرجانية 

والتي تســتخرج من قاع البحر وكانت توضع بعد أن تغســلها مياه األمطار 

يف صفوف مرنة حيث يصنع الســطح الخارجي للجدار من طبقة ناعمة من 

الطني، أما الســطح الداخيل للجدار فقد كان يتم كســاؤه بطبقة من الجص 

وأحيانــاً بطــالء أبيض، أما ســقوف الحصون فقد كان يســتعمل يف إقامتها 

جذور أشــجار النخيل كعوارض، ثم أضيفت إليها األخشــاب املستوردة مثل 

"الصندل"  لتقويتها، أمــا الطابق األريض أو الطابق األول للحصن، فإنه كان 

يخلو من أي نوافذ عىل الخارج وكانت التهوية واإلضاءة الطبيعية تتم بفضل 

الساحة الداخلية الواسعة للحصن.
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رجل دولة وهو أول رئيس للواليات املتحدة، ولد جورج واشنطن 22 

فربايــر 1732 يف ويكفلــد يف فرجينيا، وينتمــي إىل أرسة ثرية، متتهن 

الزراعــة كغالبية الشــعب األمريــيك يف تلك الحقبة، وبعــد انتهائه 

مــن تعليمه التحــق عام 1760 بالجيش اإلنجليزى الذي كان األقــوى آن ذاك يف أمريكا، ويف 1775 

انتخــب قائداً لجيوش املســتعمرات أو قوات الثورة التي كانت تخوض معركة االســتقالل الوطني 

ضد االســتعامر الربيطاين، كان خصامً لالنفصاليني، وقاد التمرد الذي انتهى بإعالن انفصال الواليات 

املتحدة عن بريطانيا يف 4 يوليو 1776، ففي عام 1789 توىل جورج واشنطن رئاسة الواليات املتحدة 

األمريكية باإلجامع وبذلك يكون أول رئيس أمرييك يفوز باالنتخابات الرئاسية بنسبة 100 %، حدد 

مجلس الشيوخ األمرييك راتب جورج واشنطن 25.000 دوالر يف عام، تويف يف  14 ديسمرب 1799.

جورج واشنطن )1732 - 1799(

سـؤال وجواب 

* ما املاء الذي مل يخرج من األرض ومل ينزل من السامء؟
الدموع.

* ما هو الشئ الذي تستطيع أن تحفظه بعد أن تعطيه لغريك؟
الوعد.

* عددان الفرق بينهام 30 ومجموعهام 300 ما هام هذان العددان؟
.135 - 165

* يأخذونه منك ويرونه قبل أن تراه؟
صورتك.

* ما الطائر الذي يلد وال يبيض؟
الخفاش.

* اسم دولة إذا عكسنا حروفها صارت اسم أحد من أقاربك؟
كوبا.

* ما هو اليشء الذي كلام طال قرص؟
العمر.

* قنطرة ال باألرض عالقة وال بالسامء الصقة ما هي؟
قوس املطر أو ما يعرف بقوس قزح.

* جميع املواد السائلة تتجمد بالربودة، ما املادة السائلة التي تتجمد بالحرارة؟
البيض.

* أيهام أرسع الحصان أم االسد؟
األسد فرسعته 80 كلم / يف الساعة أما الحصان فرسعته 70 كلم / يف ساعة.

 قـادة مـن التـاريــخ   

 همس القصيد

لــي رّف بيرقنــــا نهــــار الغـــاره
                         وانثـــار وارتَكْــزَت عمـــــود غْبـــاره

من بيننــا املعثــــور مـا لـه طــاري
                         إال الّشــــميمي لـــي تقــادح نــاره

أبشر بسعدك يا املقــام الســــامي
                         لي صــار ميـــدان التالقــي حامـــي

شـــبان تــورد مثــل ِورد الضــامـي
                         ما فيهــم اللـي ما يشــــف الــ داره

يا اخوان شــــّما ذكّروا لــي ناســي
                         قولــوا لهــم أنّا جنـــود الياســــي

صلفني في وجه السليــط اجلاســي
                         لو يرتفــع لــه عنــدنـــــا ِمْحــداره

ما نِنْثنـــــي دونــه ورِْفَجــة زايــــد
                         واللــــي يعادينــــــا نـــــردّه بايــد

من فوق يالّلـي ما لهــا مــن هايِـــد
                         علــى بَِدنْهــا مـــن َعَلْمنـــا شــاره

                                   كلمات الشاعر:        
جمعة بن مانع الغويص السويدي

البيــــــرق

وطن ن�صونه باأرواحنا عندما ترخ�س النفو�س فداء له

                                 
         أن تصمت

 عندما يستهزء بك األخرين
 ألنك تعلم من أنت ومن هم

                                              
قمة الثقة
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