كلمة اجلندي
التعليم طريق التنمية

منذ ن�ش�أتها في مطلع ال�سبعينيات من القرن الع�شرين على يد الم�ؤ�س�س المغفور له ب�إذن اهلل تعالى ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان (رحمه اهلل تعالى)ُ ،تـولي دولة الإمارات العربية المتحدة العلم والمعرفة
اهتمام ًا بالغ ًا ،وت�ضع تطوير و�سائل التعليم والتدريب والتثقيف في �صدارة �أولوياتها ،انطالق ًا من قناعة
طيـب اهلل ثراه) ب�أن التعليم هو طريق التنمية ،و�إن حجم الدول ال ُيـقا�س بالثروة والمال ،و�إن
القائد ( َّ
المال ما هو �إال و�سيلة لغايات عظيمة ال يحققها �إال العلم ،ور�صيد �أي �أمة متقدمة هم �أبنا�ؤها المتعلمون..
وتقدم الأمم وال�شعوب �إنما ُيـقا�س بم�ستوى التعليم وانت�شاره.
هذه القناعات ذاتها مازالت ت�سير عليها القيادة الر�شيدة للدولة ،ممثلة في �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات الم�سلحة (حفظه اهلل) الذي ي�ؤكد دوم ًا �أن
بناء الإن�سان على هذه الأر�ض الطيبة هو الثروة الحقيقية؛ لأن المال ال يدوم ،ولأن العلم هو �أ�سا�س
التقدم ،كما �أن هذه القناعات هي ذاتها ُتـمثل الأ�سا�س الذي ينطلق منه �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) الذي �أمر
ـعــلم في العالم تحت ا�سم «جائزة المعلم العالمية» ،قيمتها
قــ ِّ
مـ َ
ب�إن�شاء جائزة َ
ـيــمة مكاف�أة لأف�ضل ُ
مليون دوالر �أمريكي ،كدليل على اهتمام قيادتنا الر�شيدة بالعلم والعلماء ..وقدَّ مها �سموه ال�شهر
مـدَ ِّر�سة تم اختيارها من بين من تقدموا لنيل هذه الجائزة الغالية .ود َّون �سموه قائ ً
ال
الفائت لأف�ضل ُ
«االحتفاء بالمعلمين �أينما كانوا هو احتفاء بالعلم ،واحتفاء بالم�ستقبل ،واحتفاء بتقدم وتطور الأمم،
واالحتفاء بالمعلم هو بالت�أكيد دعم للتنمية والتطور وخطوة �أ�سا�سية لتعزيز وا�ست�شراف م�ستقبلنا خا�صة
في التعليم» .ويرى �سموه �أن تطوير التعليم وفق �أحدث المعايير وتوظيف التكنولوجيا لالرتقاء بالعملية
التعليمية �إلى �أف�ضل الم�ستويات ي�أتيان في قمة الأولويات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
مما ال �شك فيه �أن دولة الإمارات تمتلك فر�ص ًا كبيرة لتحقيق ثورة علمية في وقت وجيز؛ نظر ًا لتاريخ
الدولة الحافل بالتطلعات والقدرة على النهو�ض في مجاالت الحياة االقت�صادية واالجتماعية� ،إ�ضافة
�إلى القيادة القادرة على اتخاذ القرارات في االتجاه الذي ي�ضمن تطبيق الخطط والم�شروعات المختلفة،
وفي مقدمتها م�شروعات تطوير التعليم وم�ؤ�س�ساته.
رئـيـ�س التحــريـر
العدد ـ  495ـ �أبريل 2015
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نف�سه و�أهله ف�إنه ي�صبح قدوة لأبنائه فيحذون
حذوه ،لأن �أف�ضل معلم للأبناء هو الوالد ،والمعلم
لل�شعب كله هو القائد.
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حممد بن را�شد يت�سلم ر�سالة �أخوية من �أمري دولة الكويت
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
مجل�س ال��وزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،في
قاعة ال�شيخ �سعيد في مركز دبي التجاري
العالمي يوم  17مار�س الما�ضي ،بح�ضور
�سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل
مكتوم ولي عهد دبي ،و�سمو ال�شيخ مكتوم
بن محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم
دبي ،ال�شيخ محمد الخالد الحمد ال�صباح
نائب رئي�س مجل�س ال��وزراء وزير الداخلية
في دولة الكويت ال�شقيقة ومبعوث �أمير
دولة الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد الجابر
ال�صباح.
وقد ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
-6
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را�شد �آل مكتوم ر�سالة �أخوية من ال�شيخ
�صباح الأح��م��د الجابر ال�صباح تت�صل
بالعالقات الأخوية المتينة القائمة بين دولة
الإمارات ودولة الكويت ،والتي ال تنف�صم
عراها في ظل عالقات الأخ��وة والمحبة
والم�صير الم�شترك التي تجمع قيادتي
و�شعبي البلدين ال�شقيقين.
جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية في �إطار منظومة مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية و�سبل تعزيز م�سيرة المجل�س
في �شتى االتجاهات التي تخدم الم�صالح
العليا لدوله و�شعوبه.
وقد حمل �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد
بن را�شد �آل مكتوم مبعوث �أمير الكويت

ال�شيخ محمد الخالد ال�صباح تحياته لأخيه
ال�شيخ �صباح الأحمد الجابر ال�صباح وتمنياته
ل�سموه موفور ال�صحة وال�سعادة ،ولل�شعب
الكويتي مزيداً من الرخاء واال�ستقرار في ظل
قيادته الحكيمة.
ح�ضر اللقاء معالي محمد ب��ن عبداهلل
القرقاوي وزير �ش�ؤون مجل�س الوزراء ،ومعالي
الدكتور �أنور بن محمد قرقا�ش وزير الدولة
لل�ش�ؤون الخارجية ،و�سعادة الفريق �سيف
عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية،
و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة بدبي ،و�سعادة �صالح
محمد البعيجان �سفير دولة الكويت لدى
الدولة والوفد المرافق لل�ضيف.

..وي�ؤكد وقوف الإمارات
قيادة وحكومة و�شعباً مع م�صر يف تنمية اقت�صادها

�أجرى �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» ،مباحثات مع الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي ،رئي�س جمهورية م�صر العربية في قاعة
اال�ستقبال في مطار �شرم ال�شيخ ،تناولت �سبل تعزيز
العالقات الأخوية بين البلدين وال�شعبين ال�شقيقين
وعدداً من الموا�ضيع المدرجة على جدول �أعمال
م�ؤتمر دعم وتنمية االقت�صاد الم�صري.
و�أ�شاد الرئي�س ال�سي�سي بجهود ومواقف دولة الإمارات
العربية المتحدة برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ،الداعمة
لم�صر �سيا�سياً واقت�صادياً وفي كل المجاالت التي
تعود بالخير على �شعب م�صر.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل

مكتوم في هذا ال�سياق مجدداً وقوف دولة الإمارات
قيادة وحكومة و�شعباً مع م�صر ال�شقيقة قيادة وحكومة
و�شعباً في تنمية اقت�صادها من �أجل �إ�سعاد ورفاهية
�شعب م�صر ال�شقيق.
ح�ضر المباحثات الوفد الر�سمي المرافق ل�صاحب
ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم
دبي ومن الجانب الم�صري المهند�س ابراهيم محلب،
رئي�س مجل�س الوزراء الم�صري و�سامح �شكري ،وزير
الخارجية.
وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء
حاكم دبي قد و�صل ب�سالمة اهلل والوفد المرافق� ،إلى
مدينة �شرم ال�شيخ الم�صرية يوم  13مار�س الما�ضي،
للم�شاركة في �أعمال م�ؤتمر دعم وتنمية االقت�صاد

الم�صري؛ في �شرم ال�شيخ على البحر الأحمر في
جمهورية م�صر العربية.
وقد كان في ا�ستقبال �سموه على �أر�ض المطار الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي ،رئي�س جمهورية م�صر العربية،
والمهند�س �إبراهيم محلب ،رئي�س مجل�س الوزراء
و�سامح �شكري وزير الخارجية وعدد من الوزراء وكبار
رجاالت الدولة.
وقد ا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم  -عقب العناق الأخوي مع الرئي�س
ال�سي�سي؛ الذي رحب ب�سموه والوفد المرافق في
بلدهم الثاني  -ثلة من حر�س ال�شرف الذي �أدى
التحية ل�ضيف م�صر ،ثم �صافح �سموه كبار م�ستقبليه،
فيما �صافح الرئي�س الم�صري �أع�ضاء الوفد الر�سمي
لدولة الإمارات.
2015
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حممد بن را�شد يح�ضر اجتماع امللتقى التا�سع لل�سفراء ور�ؤ�ساء
البعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج
ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» ،في مقر وزارة الخارجية في
العا�صمة �أبوظبي يوم  15مار�س الما�ضي ،جانبا
من اجتماع الملتقى التا�سع لل�سفراء ور�ؤ�ساء
البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ،الذي
تنظمه الوزارة �سنويا للت�شاور وتبادل الر�أي حول
كل ما يت�صل بال�سيا�سة الخارجية لدولتنا و�سبل
تعزيز عالقاتها مع جميع الدول ودور ال�سفراء
ور�ؤ�ساء البعثات التمثيلية في هذا ال�ش�أن.
وقد ا�ستمع �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي �إلى عدد من
المحا�ضرين في الملتقى ،الذي يركز في هذه
الدورة على ق�ضية التطرف والإره��اب و�سبل
مكافحتهما والوقاية منهما وتح�صين مجتمعنا
-8
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من هذه الآفة الدخيلة على �شعبنا ومبادئ ديننا
الإ�سالمي الحنيف ،الذي يرف�ض كافة �أ�شكال
و�أ�سباب ودوافع و�آليات التطرف وفكر الجماعات
الإرهابية التي تت�ستر بالإ�سالم.
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم رحب بفكرة الملتقى ،و�أثنى على جهود
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان ،وزير
الخارجية ومعالي الدكتور �أنور بن محمد قرقا�ش،
وزير الدولة لل�ش�ؤون الخارجية ،وكافة العاملين
في الوزارة على ما يقدمونه من �أفكار و�أطروحات
بناءة تخدم ال�سيا�سة العامة لدولتنا ،وت�صب في
خدمة ق�ضايا �شعبنا والق�ضايا الإن�سانية عموماً.
وقال �سموه مخاطبا الح�ضور�« :أنا �سعيد بح�ضور
جانب من ملتقاكم ،و�أق��ول لكم �إن محاربة
الإرهاب تكون �أوال بالفكر و�إقناع الآخر بالطرق

المثلى �أنه على خط�أ وعليه �أن ي�صوب هذا
الخط�أ والرجوع �إلى جذور قيمنا و�أخالقنا العربية
الأ�صيلة والى تعاليم ومبادئ ديننا الإ�سالمي
الحنيف ،خا�صة �إذا كان هذا الآخر يتخذ من
الإ�سالم �ستراً وج��داراً للت�ستر خلفه والقيام
ب�أعمال �إجرامية ،الإ�سالم منها بريء جملة
وتف�صيال.
و�شدد �سموه على �أن يكون �سفرا�ؤنا في الخارج
وممثلو الدولة قادرين على �إي�صال ر�سالة دولتنا
قيادة وحكومة و�شعبا �إلى دول وحكومات
و�شعوب العالم ،فحواها �أننا دولة �سالم وتعاي�ش
و�شعب مت�سامح يمد يده �إلى جميع ال�شعوب
والثقافات والقوميات بالخير والم�صافحة وال
يريد �إال الخير واال�ستقرار والوئام لجميع �شعوب
الأر�ض.

..ويتقبل �أوراق اعتماد
�سفراء دول �شقيقة و�صديقة جدد لدى الدولة
تقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
مجل�س ال��وزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،في
ق�صر الم�شرف في العا�صمة �أبوظبي يوم 15
مار�س الما�ضي ،بح�ضور �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س مجل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة� ،أوراق اعتماد عدد من
�سفراء الدول ال�شقيقة وال�صديقة الجدد لدى
الدولة.
فقد ت�سلم �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دبي �أوراق
اعتماد كل من :ت�شانغ هوا� ،سفير جمهورية
ال�صين ال�شعبية ،وع�صام توفيق م�صالحة،
�سفير دولة فل�سطين ،وكارلو فيليبي ،مندوبية
االتحاد الأوروب���ي ،وبارباراليف� ،سفيرة

الواليات المتحدة الأمريكية ،وجيرمي
كالرك وات�سون� ،سفير نيوزيلندا ،و�سيدي
محمد ولدحنن� ،سفير الجمهورية الإ�سالمية
الموريتانية ،وم�صطفى ليفينت بيلغن� ،سفير
الجمهورية التركية ،وفيحان �ألفاير �شلهوب،
�سفير جمهورية كولومبيا ،وفران�سي�سكو اليا�ش
باولو�سيجارو� ،سفير جمهورية موزمبيق،
و�صالح عطية� ،سفير جمهورية الجزائر
الديمقراطية ال�شعبية ،و�إبراهيم �صوري �سيال،
�سفير جمهورية ال�سنغال ،الذين نقلوا تحيات
زعماء وقادة دولهم �إلى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
مجل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،و�أخيه

�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن زايد �آل
نهيان ،ولي عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات الم�سلحة ،متمنين لدولتنا و�شعبنا
اطراد التقدم والرخاء في ظل توجيهات ور�ؤية
قيادتنا الر�شيدة.
وق��د �أع��رب ال�سفراء الجدد من خالل
الكلمات التي تحدثوا بها �أم��ام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم
والح�ضور عن �سعادتهم بتمثيل بلدانهم في
دولة الإم��ارات ،م�شيدين بمناحي النه�ضة
الح�ضارية والإن�سانية التي ينعم بها مجتمع
دولة الإمارات المتنوع الثقافات والجن�سيات
والأعراق ويعي�ش جميع �أفراده من مواطنين
ومقيمين في �أمن وت�سامح وا�ستقرار اجتماعي
واقت�صادي ومعي�شي.
2015
أبريل 2015
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العدد ــ 495
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..ويك ّرم املعلمة الأمريكية
نان�سي اتويل الفائزة بجائزة املعلم العاملية
ك َّرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س
ال��وزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،بح�ضور �سمو
ال�شيخ مكتوم بن محمد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب حاكم دبي ،المعلمة الأمريكية نان�سي
اتويل؛ الفائزة بجائزة المعلم العالمية المقدمة
من م�ؤ�س�سة فاركي للتعليم في دبي.
تم ذلك خالل الحفل ،الذي �أقيم يوم  15مار�س
الما�ضي ،في منتجع وفندق اتالنتي�س نخلة
جميرا في دبي على هام�ش فعاليات «منتدى
مهارات التعليم العالمي» في دورته الثالثة،
والذي تنظمه م�ؤ�س�سة «فاركي» هذا العالم تحت
-10
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�شعار «تكريم �أف�ضل معلم في العالم».
و�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،و�إلى جانبه الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
بيل كلينتون ،رئي�س م�ؤ�س�سة بيل كلينتون،
و�صني فاركي ،رئي�س مجل�س الإدارة ورئي�س
م�ؤ�س�سة فاركي للتعليم ،درع الم�ؤ�س�سة ومبلغ
مليون دوالر �أمريكي؛ قيمة الجائزة ،التي
فازت بها المعلمة الأمريكية من بين خم�سة
�آالف معلم ومعلمة من �أنحاء العالم تقدموا
للجائزة ،وتم اختيار ع�شرة منهم خ�ضعوا لتقييم
اللجنة المخت�صة ووقع اختيارها على المعلمة
الأمريكية التي �شكرت في كلمة لها م�ؤ�س�سة

فاركي ووعدت بتقديم كل ما لديها من طاقات
وخبرة من اجل خدمة العلم والتعليم والأطفال
الدار�سين عموماً.
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم هن�أ الفائزة وقال�« :إن تكريم �أف�ضل معلم
على م�ستوى العالم بال �شك نعتبره فكرة رائدة
ومبادرة طيبة من م�ؤ�س�سة فاركي ومقرها دبي،
واالحتفاء بالمعلم هو بالت�أكيد دعم للتنمية
والتطوير وخطوة �أ�سا�سية لتعزيز وا�ست�شراف
م�ستقبلنا ،خا�صة في التعليم» ،ثم �صافح �سموه
الع�شرة الأواخر الذين تم اختيارهم للمناف�سة
على الجائزة من بين الخم�سة �آالف متقدم لها.

..والفائزين
بجائزة رواد التوا�صل االجتماعي العرب
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س
الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل»� ،أن قمة رواد
التوا�صل االجتماعي العرب بما تحمله من
�أفكار ور�ؤى مبتكرة ،ت�ؤ�س�س لمرحلة جديدة
في التعامل مع و�سائل الإعالم االجتماعي،
كما �أنها تر�سخ �إلى نهج جديد يقوم على
التوظيف الإيجابي واال�ستفادة الكاملة
من قدرات ال�شباب وخبراتهم في تحقيق
الفائدة والتطور المطلوب للمجتمع العربي،
الذي يحتاج من الجميع �إلى العمل جنباً
�إلى جنب لتخطي التحديات الحالية التي

يواجهها.
وبين �سموه �أن ه��ذه القمة ،بمحاورها
ّ
ومو�ضوعاتها المتنوعة ،نبعت من الأهمية
الكبيرة للبحث بعمق عن كل الطرق
والو�سائل التي ّ
تمكن من االنتقال بعمل
هذه القنوات من الهواية والتوظيف ال�سلبي
لمن�صاتها �إلى منظومة عمل تجمع في مكان
واحد الم�ؤثرين والخبراء وم�صادر التمويل،
ّ
لت�شكل من�صة لالرتقاء بعمل هذه الو�سائل
التي مازلنا ننظر �إليها �أنها في بداية الطريق
ونتوقع منها الكثير من التطورات خالل
ال�سنوات المقبلة.

و�أو�ضح �سموه �أن دولة الإمارات تقدم مجدداً
�إلى العالم وعبر هذه القمة الأفكار المبتكرة
واال�ستباقية ،التي ت�ستك�شف الم�ستقبل
وت�ستلهم الحلول العملية التي ت�سهم في
خدمة واالرتقاء بالمجتمع الإن�ساني ،وقال
�سموه« :العالم ي�سير ب�سرعة كبيرة ،والتقنيات
تتطور ب�شكل كبير ،وكلنا يتذكر كيف كانت
ن�ش�أة الإعالم التقليدي متوا�ضعة� ،إال �أنه
�سرعان ما تحول وبفعل التطور التقني �إلى
قوة ت�ؤثر في �أداء الحكومات وتغيير من م�سار
عملها في بع�ض الأحيان ،وح ّول العالم �إلى
قرية �صغيرة».
2015
أبريل 2015
 495ــ ��أبريل
العدد ــ 495
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رئي�س �أركان القوات امل�سلحة يلتقي نظريه املاليزي
وي�شهد افتتاح معر�ض «ليما »2015
التقى �سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني
الرميثي رئي�س �أركان القوات الم�سلحة خالل
الزيارة الر�سمية التي قام بها �إلى ماليزيا الفريق
�أول تان �سري داتو �سري ذو الكفلي بن محمد
زين رئي�س �أركان القوات الم�سلحة الماليزية.
وبحث الجانبان خالل اللقاء  -الذي ح�ضره
�أع�ضاء الوفد المرافق لرئي�س الأركان وعدد
من كبار �ضباط القوات الم�سلحة الماليزية
 ع��دداً من المو�ضوعات ذات االهتمامالم�شترك وال�سبل الكفيلة بتعزيز �أوجه
التعاون وتنميتها �إلى م�ستويات �أف�ضل خا�صة
فيما يتعلق منها بمجال التن�سيق الع�سكري
والتعاون الدفاعي وتبادل الخبرات� ،إ�ضافة
�إل��ى بحث ع��دد من المو�ضوعات ذات
االهتمام الم�شترك.
من جانبه �شهد �سعادة الفريق الركن حمد
-12
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محمد ثاني الرميثي فعاليات افتتاح معر�ض
«ليما  »2015الدولي للمالحة البحرية
والجوية والمقام في جزيرة لنكاوي الماليزية
بدورته الثالثة ع�شرة والذي افتتحه يوم 17
مار�س الما�ضي معالي نجيب رزاق رئي�س
الوزراء الماليزي وبح�ضور معالي ه�شام الدين
ح�سين وزير الدفاع الماليزي وعدد من كبار
ال�شخ�صيات من دول العالم .
وقام �سعادة رئي�س �أركان القوات الم�سلحة
بجولة في �أرج��اء المعر�ض الذي ا�شتمل
على عدد من الأنظمة الحديثة ذات المهام
المتعددة الع�سكرية منها والمدنية واطلع على
عدد من نماذج القوارب وال�سفن الحربية
وط��ائ��رات اال�ستطالع والت�صوير الجوي
وا�ستمع �إلى �شرح من القائمين على �أجنحة
المعر�ض حول طبيعة منتجاتهم التي ا�شتملت

على معدات ع�سكرية متطورة ينتجها �أكبر
المنتجين والمطورين خا�صة في مجاالت
المالحة البحرية والجوية.
و�شاهد �سعادة الفريق الركن حمد محمد
ثاني الرميثي العرو�ض الجوية الحية للطائرات
الحربية والمدنية الم�شاركة في المعر�ض
بم�شاركة فريق الفر�سان لال�ستعرا�ضات
الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي
وذلك «للمرة الأولى في ماليزيا» ،حيث قدم
الفريق خاللها ا�ستعرا�ضات جوية خطفت
الأب�صار وامتازت بالإثارة والت�شويق وهي ترفع
علم دولة الإمارات عاليا في �سماء ماليزيا،
حيث �شارك الفريق بعدد �سبع طائرات من
النوع «اير ماكي � 339إم بي «� »MBإلى
جانب العديد من العرو�ض الأكروباتية التي
القت �إعجاب الح�ضور والزوار.

هيئة اخلدمة الوطنية توقع
مذكرتي تفاهم مع �صندوق الزواج و�أدنوك
�شهدت القيادة العامة للقوات الم�سلحة
بمقر هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية
يوم  16مار�س الما�ضي توقيع مذكرتي
تفاهم مع م�ؤ�س�سة �صندوق ال��زواج
و�شركة بترول �أبوظبي الوطنية «�أدنوك»
ب�ش�أن التعاون في مجال تقديم الدعم
والتثقيف االجتماعي لمجندي الخدمة
الوطنية واالحتياطية.
ي�أتي هذا التعاون في �إطار دعم م�شروع
الخدمة الوطنية واالحتياطية واال�ستفادة
الأمثل مما تقدمه الجهات والهيئات
وال�����وزارات ف��ي ال��دول��ة م��ن برامج
واخت�صا�صات.
وقع مذكرتي التفاهم من جانب القيادة
العامة للقوات الم�سلحة اللواء الركن
طيار ال�شيخ �أحمد بن طحنون �آل نهيان

رئي�س هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية،
وعن م�ؤ�س�سة �صندوق ال��زواج معالي
الدكتورة ميثاء ال�شام�سي وزي��ر دولة
رئي�س مجل�س �إدارة �صندوق الزواج،
فيما وقعها من جانب �شركة «�أدن��وك»
معالي عبداهلل نا�صر ال�سويدي المدير
العام.
و�أ�شاد اللواء الركن طيار ال�شيخ �أحمد
بن طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية ب��ال��دور الذي
�ستقدمه م�ؤ�س�سة �صندوق الزواج ،وذلك
وفق البنود المدرجة في مذكرة التفاهم
الموقعة مع ال�صندوق والتي من �ش�أنها
الم�ساهمة في دعم وتثقيف مجندي
الخدمة الوطنية في المجال الأ�سري
واالجتماعي ،مو�ضحا �أن ما تم تلم�سه

من م�ستوى لمجندي الخدمة الوطنية
من طلبة الثانوية العامة فاق التوقعات،
فالتغيرات التي طالت العديد من
�سلوكيات المجندين وت�صرفاتهم باتت
وا�ضحة للعيان وما تم غر�سه في نفو�سهم
من قيم وع��ادات و�سلوك �آتت ثمارها
اليوم و�سيكون له عظيم الأثر في بناء
الأ�سرة وتح�صين الوطن.
و�أك��د رئي�س هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية �أن م�ساهمة «�أدن��وك» من
خالل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها
�ست�ساعد في ت�سهيل �إجراء الفحو�صات
الطبية للموظفين التابعين لها والمطلوبين
لت�أدية الواجب الوطني بالإ�ضافة �إلى
مبادرتها بو�ضع برامج لدعم المتميزين
من مجندي الخدمة الوطنية.
2015
أبريل 2015
 495ــ ��أبريل
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معار�ض

�آيدك�س  2015و�أحدث احللول للدفاع اجلوي والربي والبحري
تغطية :حممد فهد احللبية

(اجلزء الثاين)

�أهم ما متيز به �آيدك�س  2015تناوله ملختلف الق�ضايا واملتطلبات وامل�سائل
الدفاعية على تنوعها وطرحه حلو ًال لها على نطاق القوات الربية واجلوية
والبحرية ،وعر�ضه لأحدث املعدات والأنظمة التي حتتاج �إليها هذه القوات
يف م�سارح القتال احلالية وامل�ستقبلية والتي ا�ستند العار�ضون يف ت�صميمها
على اخلربات امل�ستقاة من ميادين القتال املعا�صرة لت�شكل ا�ستجابة لتطلعات
وطموحات اجليو�ش احلديثة.
«بينونة»� ..أول �سفينة حربية ت�صنع
بالكامل يف بلد عربي
�شاركت �سفينة الكورفيت «الظفرة» طراز «بينونة»
التابعة للبحرية الإماراتية يف معر�ض الدفاع
البحري «نافدك�س» .بد�أ العمل على نقل معارف
وخربات بناء ال�سفن احلربية احلديثة �إىل العامل
العربي بريادة �إماراتية� ،أثمرت عن ُ�صنع «بينونة»
�أول �سفينة حربية بالكامل يتم بنا�ؤها ب�سواعد
�إماراتية .وتعترب «بينونة» �أول �سفينة حربية من
هذا النوع وبهذا احلجم يتم �صناعتها بالكامل
يف دولة الإمارات والعامل العربي ،حيث جاءت
فكرة بناء هذه ال�سفينة احلربية املتطورة جت�سيداً
لطموح واقعي نحو �ضرورة تطوير القوات البحرية
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الإماراتية ومنحها قدرات وطنية معرفية وتقنية،
فانطلق العمل داخل مركز الت�أهيل والتطوير يف
�شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن لإن�شاء �أول طرز �سفينة
«بينونة» احلربية لتكتمل �أعمال بنائها مع بداية
العام .2011
وكان النموذج الأول لهذه ال�سفينة قد مت بنا�ؤه
يف فرن�سا بتكليف من �شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن،
�أما الن�سخة الإماراتية فتم بنا�ؤها هنا يف �أبوظبي،
لت�شكل العمود الفقري للقوات البحرية لدولة
الإمارات ،ويبلغ طول هيكل «بينونة» الفوالذي
حوايل  70مرتاً ،وعر�ضه  11مرتاً ،وب�إزاحة تبلغ
 950طناً وبغاط�س ال يتعدى طوله � 3أمتار ،ما
مينحها القدرة على الإبحار حتى يف املياه ال�ضحلة،

ولهذا مت �صنع هيكلها ال�سفلي من الفوالذ� ،أما
اجلزء العلوي الذي جرى جتهيزه مبواد تعك�س
�أ�شعة الرادارات ،فم�صنوع من الأملنيوم ،وذلك
ملنحها التوازن املطلوب.
وقد كان لت�صميم ال�سفينة الهند�سي احلديث
واملبتكر الف�ضل يف منحها القدرة على م�صارعة
الأمواج حتى الدرجة اخلام�سة ،كما �أنها تتميز
مبرونة فائقة وقدرة على املناورة من خالل ثالثة
حمركات نفاثة ،وما ي�سهم يف �إك�سابها املزيد من
املرونة والر�شاقة هو اعتمادها على تقنية حديثة
للدفع وذلك عرب �شفط املياه ثم �ضغطها ومن ثم
طردها �سريعاً عرب قنوات نفاثة ،كما هو احلال يف
الطائرات النفاثة ،بعك�س ال�سفن التقليدية التي
تعتمد على مراوح الدفع «الرفا�ص» ما يجعلها
�أي�ضاً قادرة على التقدم يف املياه ال�ضحلة ،والإبحار
ب�سرعة ت�صل �إىل  32عقدة يف الظروف العادية
ومدى يزيد على  2400ميل بحري.
�أما من الداخل ،فهي جمهزة مبعدات ت�شغيل
و�إدارة تعتمد �أحدث التكنولوجيات و�أكرثها
تطوراً يف جمال الدفاع البحري ،ما مينح طاقمها

�إمكانية الرتكيز على تنفيذ مهامهم الأ�سا�سية،
مع �إمكانية تخزين م�ؤن متنح طاقم ال�سفينة القدرة
على البقاء يف �أعايل البحار ملدة طويلة ،ويف حال
اقت�ضت ال�ضرورة ،ف�إن بينونة مزودة �أي�ضاً مبهبط
للطائرات العمودية لإعادة التموين.
ومن الناحية الع�سكرية ،وبالإ�ضافة �إىل معداتها
القتالية املتطورة من قاذفات ومدافع ور�شا�شات
�آلية ومن�صات لإطالق ال�صواريخ ،ف�إن قمة ال�سفينة
مزودة بعمود يحمل العديد من املج�سات املتطورة
ال�ست�شعار البيئة املحيطة خالل الإبحار ،ف�ض ًال
عن منظومة رادار كاملة متنحها القدرة على مراقبة
ما حولها من جميع االجتاهات مبا فيها �أعماق
البحر.
زورق «الوتيد» التابع جلهاز حماية
املن�ش�آت احليوية وال�سواحل
كما �شارك زورق القطر وامل�ساعدة املتطور»الوتيد»
الذي بنته �شركة دبي للهند�سة و�صناعة ال�سفن،
والتابع جلهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل
�ضمن فعاليات معر�ض الدفاع البحري «نافدك�س
 .»2015ويعترب «الوتيد» من �أهم القطع
البحرية التي تقوم بتنفيذ املهام الرئي�سية مثل
عمليات البحث والإنقاذ ،مبا يتمتع به من معدات
متطورة وحديثة ،فقد مت تزويد هذا النوع من
الزوارق مبجموعة كاملة من املعدات املخ�ص�صة
مل�ساعدة ال�سفن املت�ضررة �أو املعطوبة ،وكذلك
تنفيذ عمليات الإغاثة ال�سريعة ملا ي�صل �إىل 35
�شخ�صاً ،ف�ض ًال عن توفرها على معدات قادرة على
احتواء الآثار البيئية ال�سلبية املرتتبة على ت�سرب
كميات كبرية من النفط يف البحر ،كما �أنها تتمتع
بقدرة عالية على الدفاع عن النف�س وت�أمني احلماية
الالزمة لها �أثناء الإبحار.

�ساحل اخلليج العربي �شرقاً والبحر الأحمر غرباً،
وكالهما ي�شهد ن�شاطاً جتارياً على املوانئ واملمرات
البحرية �سواء الدولية �أو تلك التابعة للمملكة،
ولهذا ف�إن احلاجة لوجود قوات بحرية متطورة يعد
�إحدى الركائز الأ�سا�سية لتوفري الأمن والأمان
للمحيط البحري للمملكة.
ومتتلك القوات البحرية ال�سعودية �سرباً من
قان�صات الألغام يتكون من � 5سفن موزعة بني
اخلليج العربي والبحر الأحمر ،تقوم بتنفيذ
واجباتها الأ�سا�سية ل�ضمان �سالمة �سواحل اململكة
وخلوها من �أي �ألغام �أو حماوالت تخريبية� .إحدى
تلك ال�سفن هي «اجلوف» التي �صنعت من قبل
�شركة فو�سرب ثورين كروفت يف اململكة املتحدة
عام  ،1989ودخلت اخلدمة يف �صيف عام
 ،1990لتتوىل مهمة تطهري املمرات املائية واملوانئ
البحرية التابعة للمملكة ،وهي مزودة ب�أجهزة
ومعدات و�سونار قادرة على ر�صد وتدمري الألغام
البحرية ،ويبلغ طول قان�صة الألغام «اجلوف» 52,5
مرت وعر�ضها  10,8مرت ،ويديرها � 7ضباط ،و38
�ضابط �صف.
ويدفع هذه ال�سفينة العمالقة التي ي�صل وزنها

الإزاحي �إىل  600طن  4حمركات ،يعمل اثنان
منهما بالديزل وت�صل �سرعتهما �إىل  15عقدة بحرية
كحد �أق�صى ،فيما يتم ت�شغيل املحركني الآخرين
اللذين يتميزان بانخفا�ض ال�ضجيج ال�صادر عنهما
بوا�سطة الطاقة الكهربائية ،حيث تعتمد عليهما
ال�سفينة خالل تنفيذ عمليات امل�سح بال�سونار كون
بع�ض �أنواع الألغام قد �صممت لتنفجر مت�أثرة
بالأ�صوات �أو االهتزازت ال�صادرة عن حمركات
ال�سفن ذات ال�ضجيج العايل.
و ُتقام دورياً عمليات حتديث وتطوير هذا الطراز من
قان�صات الألغام التابعة للبحرية امللكية ال�سعودية
ب�أحدث املعدات ،حيث كان �آخرها عملية تزويد
هذه القان�صة بنظام حديث ّ
ميكن طاقمها املالحي
من ر�سم خرائط م�سارها البحري قبل االنطالق.
تعزيز القدرات الدفاعية لعربة �إنيجما
وقعت �شركة الإمارات لتكنولوجيا الدفاع (�إي دي
تي) مذكرة تفاهم مع �شركة رو�سوبورون �إك�سبورت
الرو�سية ،خالل املعر�ض ويتمثل الهدف الرئي�سي
من عقد هذه ال�صفقة اال�سرتاتيجية يف تعزيز
املقدرات الدفاعية لعربة �إنيجما من خالل تركيب

قان�صة الألغام ال�سعودية «اجلوف»
حلماية �أمن و�سالمة ال�سواحل
حلت قان�صة الألغام التابعة للبحرية امللكية
ال�سعودية «اجلوف» زائرة على الر�صيف العائم
على الواجهة البحرية ملركز �أبوظبي الوطني
للمعر�ض «�أدنيك» هذا العام ،وحتظى اململكة
العربية ال�سعودية مبوقع جغرايف حموري على
خارطة العامل ،فهي حماطة ب�سواحل وممرات مائية
رئي�سية بطول �إجمايل يبلغ  3400كيلومرت على
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منظومات ت�سليح تالئم العربة القتالية
ب�شكل ممتاز.
امل�ضمن يف مذكرة
وي�ضم نظام الت�سليح املتكامل ّ
التفاهم تقدمي منظومة �صواريخ خريزانتيما� -إ�س
امل�ضادة للدبابات يف كافة الظروف املناخية .
وتقدم عربة �إنيجما  8×8م�ستويات حماية كبرية
ّ
و�أنظمة الأ�سلحة الثقيلة واملقدرات الربمائية� ،إىل
جانب م�ساحة داخلية كبرية ال ت�ضاهى تت�سع
لأحد ع�شر �شخ�صاً ،وكل هذا دون الت�ضحية
بالقدرات التنقلية للعربة التي يبلغ وزنها  28طناً.
و�سيتم �إنتاج عربات �إنيجما يف من�ش�أة «�إي دي تي»
لعدة اختبارات
يف �أبوظبي ،حيث خ�ضعت العربة ّ
�صارمة قبل طرحها الر�سمي يف معر�ض �آيدك�س،
كما �سيدعم �إنتاج هذه العربة تطوير الإمارات
ويح�سن يف
العربية املتحدة ل�صناعة دفاعية �أ�صيلة ّ
احلني ذاته من �سمعة «�إي دي تي» عاملياً ب�صفتها
ومتقدمة.
�شركة دفاعية حديثة ّ
وي�شار �إىل �أنه قد مت ت�صميم عربة �إنيجما ب�شكل
يالئم جمموعة متن ّوعة من �أنظمة الت�سليح ،ما
يجعل عربة القتال املدرعة النموذجية هذه مثالية
للقوات امل�سلحة حول العامل .وتت�ضمن قائمة
الت�سليح املالئمة للعربة منوذجاً متغيرّ اً عن مدفع �إم
8×8

يقدم حلّ مدفع هاوتزر
 777ذاتي الدفع ،والذي ّ
متحرك ،بف�ضل املدفع خفيف الوزن امل�صنوع من
تقدم عربة
التيتانيوم من بي �إيه �إي �سي�ستمز .كما ّ
�إنيجما حلو ًال لعدة تطبيقات للدفاع اجلوي ،مبا يف
ذلك برج منظمومة رينميتال �سكاي رينجر من
عيار  35مم .كما تالئم العربة منظومة �إيه يو 220
�إم من �أورالفاغونزافود ،وهو برج متو�سط العيار مت
حت�سينه مبقدرات ب�صرية بح�سب املعايري الغربية.
حلول عاملية املقايي�س من الرماية الدولية
�صرحت م�صادر �شركة «رماية الدولية» التابعة
ملجموعة «توازن القاب�ضة» للجندي �أنها من خالل
م�شاركتها يف �آيدك�س ت�سعى لتعزيز ريادتها عن
طريق ت�صميم وتنفيذ حلول عاملية املقايي�س لقطاع
الرماية.
و�أ�شارت هذه امل�صادر �إىل �أن ال�شركة ت�سعى جاهده
لأن تكون من م�صاف ال�شركات املتقدمة يف جمال
التدريب على الرماية ،م�ستعينة يف ذلك ب�أحدث
ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف هذا املجال.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �شركة رماية الدولية ت�أ�س�ست
قبل � 6سنوات ،وتخت�ص يف  3جماالت رئي�سية،
وهي �إن�شاء و�إدارة �أندية الرماية ،تدريب كل ماله

عالقة بالأ�سلحة النارية اخلفيفة ،وتنظيم و�إدارة
بطوالت الرماية.
ولدى �شركة رماية «نادي كراكال للرماية» يف
�أبوظبي ونادي العني للرماية بينما �سيتم افتتاح
«نادي مدينة زايد للرماية» قريباً يف املنطقة الغربية
ب�إمارة �أبوظبي .هذا وت�شكل الن�ساء والفتيات ن�سبة
 45%من �إجمايل زوار نادي كراكال للرماية.
وت�ستخدم الأ�سلحة اخلفيفة يف نادي الرماية مثل
بنادق ال�سكتون  22وم�سد�سات  9ملم وبع�ض
البنادق .و�أكدت امل�صادر �أن ال�شركة تركز يف
�أنديتها على املنتجات الإماراتية ،خا�صة منتجات
�شركة كراكال الدولية من الأ�سلحة اخلفيفة
ومنتجات �شركة كراكال للذخرية اخلفيفة من
الذخائر ،وذلك لتعريف اجلمهور باملنتجات
الإماراتية التي يتم ت�صنيعها يف جممع توازن
ال�صناعي ب�أبوظبي.
وت�ستفيد «رماية الدولية» من اخلربات الكبرية
التي تتمتع بها يف تقدمي باقة وا�سعة من اخلدمات
االحرتافية واحللول املتكاملة لأندية وميادين
الرماية التي تت�ضمن الت�صميم والتطوير والإدارة
واال�ست�شارات .وتوفر رماية الدولية قدرات
وخدمات تتمثل يف �إن�شاء و�إدارة ميادين الرماية/
حلول �شاملة ،حيث يعترب ت�صميم و�إن�شاء و�إدارة
ميادين الرماية من �صميم احللول املتوا�صلة التي
توفرها ال�شركة ،وقد �ساهمت بخرباتها يف ان�شاء
نادي كراكال للرماية بنادي �ضباط القوات
امل�سلحة يف �أبوظبي.
كما توفر اال�ست�شارات وتنظيم بطوالت الرماية
مثل بطولة �أبوظبي للرماية ال�سنوية ،وبطولة اليوم
الوطني للرماية ،وذلك من واقع اخلربة الطويلة يف
الريا�ضات املتعلقة بالرماية.
حلول �أمنية من Enodo Global
يف لقاء ل ِـ»اجلندي» مع ال�سيد جيم �سي�سكو
 ،Jim Siscoرئي�س �شركة �إنودو غلوبال� ،صرح
لها ب�أن �شركته تقدم حلو ًال �أمنية ذكية للدول
التي ُيحتمل �أن تتعر�ض ال�ضطرابات داخلية
ب�سبب تنوع واختالف �إثنياتها و�أعراقها �أودياناتها
وثقافاتها والتي مل تعد ُتـجدي احللول التقليدية
وا�ستخدام القوة يف حلها .كما ت�ضع ال�شركة
حلو ًال للم�شكالت االجتماعية املعقدة التي ميكن
�أن تواجه عمالءها .وباخت�صار ف�إن احللول التي
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ابتكرتها �شركة �إنودو تقي البلدان من ن�شوب �أي
ا�ضطرابات فيها بف�ضل الأ�سلوب اال�ستخباراتي
الذي تتبعه ال�شركة املذكورة يف جمع املعلومات
والذي تركِّ ز فيه على ال�سكان وا�ستقاء معلوماتها
اال�ستخباراتية من �شرائحهم املختلفة با�ستخدام
برجميات متقدمة جلمع املعلومات من م�صادر
متعددة مبا يف ذلك و�سائل الإعالم الإخبارية
املحلية والإقليمية والقومية ،ومن التقارير
واملطبوعات الأكادميية ،ومن و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،والأهم من ذلك من ال�شبكات
الب�شرية املوجودة على الأر�ض .كما ت�ستطيع
ال�شركة حتديد ال�شكاوى وامل�شكالت والتحديات
التي تواجه هذه ال�شرائح االجتماعية .وهذا ِّ
ميكن
ال�شركة – على حد قول ال�سيد جيم  -من تطوير
فهم متعمق لديناميكية ال�سكان داخل منطقة �أو
�إقليم بعينه وحتليل هذه املعلومات ب�صورة دقيقة
والتعرف على �أي تعقيدات محُ ددة يف املجتمع
ح�صلة ت�ستطيع
�أو يف �أي جماعة م�ستهدفة .ويف املُ ِّ
�شركة �إنودو تطوير َف ْهم ال ُيجارى للتوترات
االجتماعية الكامنة والتنب�ؤ ب�أي �صراعات ُيحتمل
�أن تن�شب ما يمُ ِّكنها من حتديد امل�سببات والدوافع
النظامية وراء اال�ستقرار والفنت واال�ضطرابات
وتخفيف حدة خماطرها .ووفقاً لل�سيد جيم ف�إن
ال�شركة تتبع تقنيات احلرب الالنظامية لتقدمي
�أدوات وو�سائل لفهم اجلاليات واملجتمعات
والت�أثري عليها وخلق بيئات م�ستقبلية �آمنة.
و�أ�ضاف ال�سيد جيم �أنه وبف�ضل الرتكيز على
ال�شرائح االجتماعية املختلفة املكونة للمجتمع،
ميكن تطوير ا�سرتاتيجيات حوار فاعلة ت�سمح
للم�ؤ�س�سات وال�شركات وامل�ستثمرين �أن
للحد من
ي�ستخدموا مواردهم بطريقة م�ؤثرة ِّ
املخاطر .وكل هذا يجعل بالإمكان خلق عالقات
دائمة لأ�صحاب امل�صلحة مع املجتمعات واجلاليات
ما ُيقدم عرب الوقت حتذيراً �أو �إنذاراً متقدماً �ضد
�أي تهديد حمتمل ويحمي �أي عمليات �أو م�شاريع
تقوم بها �شركة ما �أو جهة حكومية من تكبد �أي
خ�سائر �أو �أ�ضرار.
كما تت�ضمن �آلية عمل ال�شركة القدرة واملهارة على
ت�صميم وو�ضع ا�سرتاتيجيات تعمل على �إ�شراك
املجتمعات املحلية وتوظيف املوارد املتوافرة فيها
من خالل توجيهها ب�شكل فعال وذلك ل�ضمان
نتائج ناجحة للم�شاريع وت�أمني عائدات �أكرب.

�صاروخ �صغري لطائرات بدون طيار
يف م�ؤمتر لها� ،أعلنت �شركة تالي�س عن تطويرها
ل�صاروخ �إل �إم �إم  LMMال�صغري احلجم
وخفيف الوزن احلر ال�سقوط الذي ال يتجاوز وزنه
6كغم لت�سليح الطائرات اخلفيفة وطائرات بدون
طيار وطائرات الهليكوبرت اخلفيفة .و�صمم هذا
ال�صاروخ كي ي�ستخدم يف �أدوار متعددة ويف مهام
اال�ستطالع .وميتاز ب�أنه تراكبي مكون من عدة
�أجزاء م�ستقلة قابلة للتبديل بح�سب املهمة املزمع
القيام بها.
وميتاز بقدرته على اال�شتباك مع الأهداف ب�سرعات
�أعلى ويتنا�سب حجمه للتعامل مع الأهداف
الفردية ،ومن �أجل ذلك فقد زود بر�أ�س حربي
مت�شظ وميكن تزويده بر�أ�س حربي ذي ح�شوة جوفاء
�أي�ضاً للتعامل مع املركبات امل�صفحة ،كما زود بنظام
جي بي �إ�س لتحديد املواقع على م�ستوى الكون.
وهذا ال�صاروخ قابل للتحكم مبنت�صف امل�سار .وقد
�صمم ال�صاروخ بهدف حتقيق �إ�صابات غري كبرية
ولكنها فتاكة يف الوقت ذاته للتقليل من اخل�سائر
اجلانبية ويف اجلانب املدينُ .يذكر �أن ال�شركة
ا�ستندت يف تطويره �إىل الن�سخة الأقدم والأكرب من
�صاروخ  ، FFLMMوتفكر حالياً بت�صميم ن�سخة
منه قابلة للحمل على الكتف.

قوة نريان �أكرث تطور ًا وابتكار ًا من -
�إف�.إن .هر�ستال
عر�ضت �شركة �إف�.إن .هر�ستال البلجيكية
جمموعة متنوعة من الأ�سلحة التي تالئم
ا�ستخدامات القوات امل�سلحة وقوات �إنفاذ القانون
والقوات اخلا�صة ،وفقاً ملا �صرح به ال�سيد كفني
ريت�شارد�سون مدير املبيعات الإقليمي لـ»اجلندي».
ومتتاز هذه الأ�سلحة بقدرة نريان متفوقة مهما كان
نوع ال�سيناريو �أو املُهمة املزمع القيام بها.
و�أهم الأ�سلحة التي عر�ضتها للمرة الأوىل:
حمطة الأ�سلحة البحرية �سي دي اف.ان در:
ميكن التحكم بهذه املحطة عن بعد ،فهي ت�ستخدم
ملجابهة املُهربني �أو يف عمليات مكافحة الإرهاب
�أو للدفاع عن النف�س .ويقوم هذا النظام الرتاكبي
بتزويد ال�سفن البحرية وخفر ال�سواحل بالت�سليح
املنا�سب وميكن تركيب املحطة على �شريحة وا�سعة
من ال�سفن بدءاً من قوارب الدورية ال�سريعة حتى
ال�سفن الكبرية ،كما ميكن تركيب جمموعة كبرية
من �أ�سلحة اف.ان .هر�ستال عليها.
ويتم جتهيز حمطة الأ�سلحة البحرية �سي دي
اف.ان در ب�أجهزة ابتكارية مثل وحدة الر�ؤية
(كامريا �سي�.سي.د � +أ�شعة حتت احلمراء ُمربدة
�أو غري ُمربدة( ،وقب�ضة حتكم بيد واحدة �أو لوحة
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حتكم وجريو�سكوب اال�ستقرار مبحورين لتوفري
ا�ستقرار تام للنظام يف �أي عملية بحرية.
فيما يتعلق بالقوات اجلوية ،قامت �شركة اف.ان
هر�ستال بعر�ض نظام من�صب اف.ان ام.د.پ
ركـب عليه
 FN MDPالعمودي الدوار الذي ُتـ ّ
الأ�سلحة و ُتـزود به طائرات الهليكوبرت .ميتاز نظام
املن�صب هذا ب�أنه ثابت جدا و ُمتعدد اال�ستعماالت
وقد مت حتديثه كي يقبل ثالثة �أ�سلحة خمتلفة:
ر�شا�ش اف.ان ام 3ام ™ /جي�.أ.يو 21
عيار 0,50بو�صة (مبعدل رمي يبلغ  1100طلقة
يف الدقيقة( ،ور�شا�ش اف.ان ماغ  ® 58ام عيار
 7,62مم ناتو ،ور�شا�ش �إم  134دي ال�صغري ب�ست
�سبطانات .وميكن تبديل كلٍّ من الأ�سلحة الثالثة
خالل دقائق معدودة مما ي�سمح ب�إعادة ت�شكيل
الهليكوبرتات ب�سرعة لتنفيذ مهام خمتلفة.
�إ�ضافة �إىل �أنظمة �أ�سلحتها القابلة لإعادة الت�شكيل ،
قامت اف.ان .هر�ستال بعر�ض جمموعتها الوا�سعة
من الأ�سلحة النارية املحمولة .والتي ت�ضمنت
عائلة بندقية اف.ان �سكار الهجومية (عيار 5,56
مم �أو  7,62مم( ،وبندقية الدقة 7,62مم وقاذف
القنابل عيار  40مم �سواء املُ�ستقل بحد ذاته �أو
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الذي ُيركب حتت البندقية.
ويتم الآن ا�ستعمال بندقية اف.ان �سكار على
نطاق وا�سع من قبل العديد من القوات امل�سلحة
املُهمة عامليا حيث مت توريد  100,000وحدة �إىل
�أكرث من  20دولة يف جميع �أنحاء العامل .كما
قامت �أف.ان .هر�ستال �أي�ضا بعر�ض ر�شا�شها
«اف.ان مينيمي امل�شهورعاملياً .هذا و�إن �أكرث من
 250,000قطعة من ر�شا�شها موديل عيار 5,56
مم موجود يف اخلدمة يف �أكرث من  75دولة مبا فيها
معظم �أع�ضاء الناتو .كما �أن موديل عيار  7,62مم
والذي مت �أوال �إقراره يف اخلدمة يف القوات اخلا�صة
الأمريكية ،قد �أ�ضحى الآن ال�سالح الناري
املف�ضل للعديد من القوات اخلا�صة حول العامل.
و�إىل جانب �أ�سلحتها النارية التقليدية ،عر�ضت
ال�شركة �أحدث ما لديها من منتجات من قبيل:
نظام اف.ان .ئي  -نوفي�شن
وهو يوفر حلوال ذات قيمة �إ�ضافية عالية والتي
تقوم بدمج التقنيات احلديثة واملبتكرة يف الأ�سلحة باراماونت تت�أهب لإنتاج طائرة خفيفة
ومتعددة املهام
ال�صغرية لتوفري �إمكانيات قتالية وات�صاالت
محُ �سنة و�إمدادات و�صيانة ُمعززة �أثناء العمليات .يف م�ؤمتر لها �أعلنت �شركة باراماونت اجلنوب
ُمنتج ُمبتكر �آخر عر�ضته ال�شركة متثل ب�أجهزة �إفريقية �أنها طورت طائرة ا�ستطالع خفيفة متقدمة
وعالية الأداء �أطلقت عليها ا�سم «AHRLAC
�أهرالك» .و�صرح ال�سيد �إيفور �إيت�شوكويت�س املدير
التنفيذي لل�شركة ملجلة اجلندي ب�أن عدداً معترباً
من القوات اجلوية حول العامل وال�شرق الأو�سط
عربت عن اهتمامها بهذه الطائرة باعتبار �أنها
ت�شكل ح ًال فاع ًال و ُمبتكراً واقت�صادياً للجيو�ش
وهي متعددة الأدوار وتالئم العمل يف البيئات
والتهديدات التي تواجهها القوات اجلوية يف هذه
املناطق وخا�صة منطقة ال�شرق الأو�سط  ،على حد
قول ال�سيد �إيفور.
وقد قام النموذج الأويل لهذه الطائرة بنجاح ب�أول
طريان له يف يوليو  2014وقد دخلت الطائرة الآن
املرحلة الثانية من االختبارات .و�أكد ال�سيد �إيفور
�أن �أداء الطائرة التي ا�ستندت يف ت�صميمها على
طائرة هوك الربيطانية قد فاق جميع التوقعات
املبدئية و�أن �أداء �أنظمتها كان كما ينبغي.
ومتتاز هذه الطائرة ب�سهولة �إعادة ت�شكيلها و�سرعة
ن�شرها و�إعدادها ملهام جديدة وخمتلفة حيث
ميكن �إعدادها للقيام مبهمة جديدة يف زمن قيا�سي
يرتاوح مابني  30دقيقة �إىل � 24ساعة بح�سب
طبيعة املهمة ،وتتفرد طائرة �أهرالك ب�أنها ال حتتاج
ك�شف املدياتات ب�أ�شعة الليزر
 laser range findersالتي مت تطويرها من قبل
�شركة نوپتيل  ، NOPTELوهي �شركة متفرعة
عن اف.ان .هر�ستال .وميكن تثبيت هذه الأجهزة
من قبل ال�شركة امل�صنعة على جمموعة وا�سعة
من �أنظمة التحكم بالرمي ،وكامريات حمطات
الأ�سلحة التي ميكن التحكم بها عن ُبعد ومنتجات
ع�سكرية �أخرى ت�شتمل على قدرات كهروب�صرية
متقدمة.
�إ�ضافة �إىل عر�ضها لت�شكيلة كبرية من الأ�سلحة
والذخائر اخلفيفة للأغرا�ض املختلفة ،عر�ضت
ال�شركة �أي�ضاً ر�شا�ش اف.ان .مينيمي  5,56مارك
 3ا�س.بي التكتيكي .وهو جمهز ب�سبطانة ق�صرية
و�أخم�ص يتالءم مع الهند�سة البدنية للم�ستخدم
وقابل لل�ضبط من حيث الطول وارتفاع م�سند
اخلد.

يف �إقالعها وهبوطها ملدرج طريان ُمعد م�سبقاً حتى
�أنها ت�ستطيع الهبوط والإقالع من مناطق وعرة،
لأنها ق�صرية مدى الإقالع والهبوط فهي ت�ستطيع
�أن تقوم مبا تقوم به الهليكوبرت وطائرة هوك معاً،
وت�ستطيع القيام ب�شريحة وا�سعة من املهام من قبيل
الإ�سناد الأر�ضي واال�ستطالع ،والقتال اجلوي،
ومكافحة التمرد ومن �أجل هذا ميكن ت�سليحها
مبدفع وبال�صواريخ املوجهة ،وتتمتع بقدرتها على
البقاء يف اجلو لوقت طويل ،وت�صل �سرعتها حتى
 300عقدة ،وقد �صممت بحيث تقبل جتهيزها
مبعدات جنوب �إفريقية ،و�أمريكية وتركية و�أوروبية
وغريها.
�أنظمة متقدمة من بوينغ
عر�ضت �شركة بوينج جمموعة وا�سعة من
منتجاتها وخدماتها يف جمال الدفاع والأمن
والإغاثة الإن�سانية ،كما �سلطت ال�شركة ال�ضوء
على �شراكاتها يف منطقة ال�شرق الأو�سط خالل
معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل (�آيدك�س) ،و�ضم
جناح بوينج يف املعر�ض �أي�ضاً� ،شركة «�إن�سيتو»
التابعة لها .وات�سمت املنتجات التي روجت لها
ال�شركة من خالل م�شاركتها ب�أنها �أنظمة متقدمة
تلبي املتطلبات الأمنية للعمالء يف ال�شرق
الأو�سط .وت�شكل طائرة �سي -17جلومبا�سرت ،3
ومروحيات �أبات�شي �إيه �إت�ش -64د ،و�إيه �إت�ش-
�6آي� ،سي �إت�ش� -47شينوك ،والطائرات القتالية
متعددة املهام (�إف� ،-15إف�/أيه ،)-18والطائرات
بدون طيار �سكان �إيغل�/إنتغريتور اخلا�صة بتقدمي
املعلومات اال�ستخباراتية واملراقبة واال�ستطالع
البحري ،وطائرة ﭭي� ،-22أهم املنتجات التي
تلقى اهتماماً كبرياً يف منطقة اخلليج.
ويف هذا ال�سياق ،قال بول �أوليفر ،نائب الرئي�س
لتطوير الأعمال الدولية ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�إفريقيا يف بوينج للدفاع والأمن« :بالرغم من
ا�ستمرار التحديات يف بيئة الدفاع العاملية ب�شكل
عام ،ف�إننا النزال نتوقع منواً ملنتجات وخدمات
وي�سرنا للغاية
الدفاع والأمن والإغاثة الإن�سانيةّ .
يف بوينج �أن نعر�ض جمموعة وا�سعة من منتجاتنا
وخدماتنا يف املعر�ض هذا العام».
و�أ�ضاف« :متثل املبيعات الدولية حالياً ما يقارب
 30٪من �أعمال بوينج للدفاع والف�ضاء والأمن،
ونحن نرى فر�صاً م�ستمرة للنمو ،وخا�صة يف

مناطق ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا املحيط الهادئ.
كما �أننا م�ستمرون يف العمل ب�شكل وثيق مع دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وغريها من احلكومات
والقوات الدفاعية يف املنطقة التي حت�ضر معر�ض
�آيدك�س ،والتي تلعب دوراً رئي�سياً يف تعزيز الأمن
يف املنطقة .ونحن ملتزمون ب�شراكات طويلة الأجل،
وهذا �أمر حموري يف فل�سفة �أعمال بوينج» .وقال
�أوليفر �أي�ضاً�« :إننا متحم�سون لعر�ض الكثري.
مرايا غري قابلة للك�سر من �سبافاك�س
يف لقاء لـ»اجلندي» مع ال�سيد مايك �شارب مدير
تنفيذي يف �شركة �سبافاك�س الربيطانية� ،صرح لها
ب�أن �شركتهم ت�صنع مرايا و�أذرع مرايا نوع �سبافاك�س
 Spafaxغري قابلة للك�سر ومتتاز ب�صالبتها ومتانتها
وم�صممة ب�شكل ال تتحطم معه وال تت�شظى و�إمنا
تنثقب فقط عند تعر�ضها للإ�صابة بطلقة وتوفر
م�ستوى كفاءة منقطع النظري للم�ستخدمني
الع�سكريني واجلهات الأمنية وخدمات الطوارئ.
ومع ا�ستمرار انخفا�ض جدوى املرايا الزجاجية
ومرايا الأكريليك ومرايا الفوالذ امل�صقول ،تربز
�أهمية مرايا �سبافاك�س كخيار ع�سكري ناجح-
على حد قول ال�سيد �شارب -ب�سبب مدة خدمتها
الطويلة وكفاءتها العالية .لذا يزداد االعرتاف
مبرايا  Spafaxب�أنها اخليار االقت�صادي والآمن
لدى امل�ستخدمني الع�سكريني و�شركات ت�صنيع
املعدات الأ�صلية على م�ستوى العامل.
و�أكد ال�سيد �شارب ب�أن مر�آة  Spafaxت�ؤدي
مهمتها على نحو اقت�صادي وموثوق به ،فهي
حتتفظ بقابليتها لال�ستعمال يف �أ�صعب ظروف
اال�ستخدام ،مبا يف ذلك حاالت ارتداد ال�سالح

والتفجري البال�ستي واال�صطدام البال�ستي املبا�شر.
ويف حال حدوث نقطتي نفاذ وخروج يف املر�آة
 Spafaxغري القابلة للك�سر طراز  VM100بفعل
الإ�صابة بر�صا�صتني عيار  5,5ملم مث ًال �أطلقتا من
م�سافة  40قدماً ،تظل املر�آة تعك�س �صورة حقيقية
ووا�ضحة وتبقى جميع الأجزاء قابلة لال�ستخدام
ب�صورة كلية.
و�أ�ضاف ال�سيد �شارب ب�أن �شركة  Spafaxتعمل
ب�صورة وثيقة مع امل�ستخدمني الع�سكريني واجلهات
الأمنية وال�شركات املتخ�ص�صة يف �صناعة املركبات
حول العامل البتكار حلول �آمنة واقت�صادية ناجحة.
من�صة  idDالربتغالية لل�صناعات
الدفاعية وعدد كبري من اخلدمات
واملعدات
يف لقاء لـ»اجلندي» مع امل�ست�شارة �ساندرا كليمانت
 ،Sandra Clementeعربت لها عن �سعادة
م�ؤ�س�سة  idDل�صناعات الدفاع التي تعمل حتت
مظلة وزارة الدفاع الربتغالية ب�أن ت�شارك يف هذا
احلدث الهام و�أن تعر�ض وتروج لعدد من منتجاتها
يف جمال م�ستلزمات الطريان والف�ضاء بدءاً من
الطالء الفليني وحتى الأنظمة التكنولوجية
املتقدمة.
ويف جمال البحرية بدءاً من عمليات �إ�صالح
الأنظمة البحرية وحتى �صناعة ال�سفن .كما تقدم
حلو ًال متكاملة لعمالئها ومنتجات مبتكرة من
الت�صور وحتى الت�صميم والت�صنيع.
وعلى م�ستوى تقنيات املعلومات واالت�صاالت،
قالت امل�ست�شارة �إن ال�صناعات الدفاعية الربتغالية
�أحرزت م�ستوى عالٍ من التميز واالعرتاف
العدد ـ  495ـ �أبريل 2015
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الدويل بجودة خدماتها ومنتجاتها املتطورة من
قبيل الربجميات ،واال�ست�شعار بالألياف الب�صرية،
وغري ذلك من اخلدمات واملنتجات.
و�أ�ضافت امل�ست�شارة �أن �صناعات الدفاع الربتغالية
تعمل يف قطاعات تت�صل ب�إنتاج مكونات الأنظمة
والأنظمة الثانوية و�صيانة الأنظمة اللوج�ستية
املرتبطة بدورة حياة الأنظمة الع�سكرية .ف�ض ًال عن
ذلك تبرْ َ ُع �صناعات الدفاع الربتغالية – والقول
للم�ست�شارة  -با�ستخدام «النانو تكنولوجي» يف
�صناعة الأن�سجة والألب�سة الع�سكرية التي تت�سم
بقدرتها على قتل اجلراثيم ،واملريحة ،وبقدرتها
على التخل�ص من التعرق يف الأجواء احلارة
والباردة.

من حول العامل من  56دولة .وقد برز احل�ضور
الإماراتي ب�شكل وا�سع وملحوظ يف معر�ض �آيدك�س
هذا العام من خالل م�شاركة � 170شركة حملية
تعمل جمال الدفاع والأمن .وقد �أكد  50%من
ال�شركات املتواجدة يف �آيدك�س هذا العام رغبتهم يف
امل�شاركة بالدورة املقبلة عام .2017

  

م�ؤمترات دفاعية على هام�ش املعر�ض

�شهدت الأيام الأوىل من �أ�سبوع معر�ض «�آيدك�س
 »2015انعقاد م�ؤمترات دفاع «�آيدك�س» ،و�سط
ح�ضور كبري من اخلرباء واملراقبني وامل�صنعني ،حيث
ا�ست�ضافت تلك امل�ؤمترات ندوات حوارية وحلقات
نقا�ش تناولت العديد من حتديات ال�صناعة و�سبل
تطويرها و�أف�ضل املمار�سات التعاونية بني الأطراف
املعنية ب�صناعة الدفاع والأمن من م�ؤ�س�سات
ع�سكرية ،وم�صنعني ،وخرباء.

�آيدك�س  2015يختتم فعالياته
ب�صفقات تناهز  18,328ملياردرهم
اختتمت يف ال�ساد�س والع�شرين من فرباير يف
التعاون للنجاح يف تطوير القوات
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض «�أدنيك» فعاليات
معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل �آيدك�س 2015
امل�ستقبلية
بتوقيع عقود و�إبرام �صفقات و�صلت قيمتها يف  21فرباير  ،2015قبل يوم واحد من افتتاح
�إىل   18,328مليار درهم ،بينما �شهدت �صاالته معر�ض �آيدك�س  ،2015وبح�ضور معايل حممد
االثنتي ع�شرة ح�ضور � 101ألف زائر ،و 159وفداً �أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع ،و�سعادة الفريق
دولياً حر�صوا على زيارة املعر�ض وامل�شاركة يف الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س �أركان القوات
امل�ؤمترات التي عقدت بالتزامن مع فعالياته التي امل�سلحة� ،أكد اخلرباء امل�شاركون يف فعاليات اليوم
انطلقت بداية هذا الأ�سبوع مب�شاركة � 1200شركة الأول مل�ؤمترات الدفاع الدويل «�آيدك�س»  2015التي
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ُعقدت يف نادي �ضباط القوات امل�سلحة يف العا�صمة
الإماراتية �أبوظبي على �أهمية التعاون والعمل
امل�شرتك للنجاح يف تطوير القوات امل�ستقبلية .ورحب
اللواء الركن طيار عبد اهلل الها�شمي املدير التنفيذي
للتحليل اال�سرتاتيجي بوزارة الدفاع ،واللواء الركن
طيار حممد را�شد �آل علي مدير مركز العمليات
امل�شرتكة بالقيادة العامة للقوات امل�سلحة بامل�شاركني
من كبار ال�ضباط والوفود الر�سمية املدعوة من معايل
وزراء ور�ؤ�ساء �أركان من خالل كلمات افتتاحية
�سلطت ال�ضوء على املو�ضوع الرئي�سي للم�ؤمتر �أال وهو
التكنولوجيا الدفاعية للقوات امل�ستقبلية والأهمية
املتزايدة للتعاون الدويل يف ال�سيطرة على النزاعات
احلديثة.
والقى فيليب دان النائب يف الربملان الربيطاين ووزير
اململكة املتحدة ل�ش�ؤون معدات الدفاع الع�سكري
والدعم والتكنولوجيا الكلمة الرئي�سية يف امل�ؤمتر،
والتي �أكد خاللها على �أهمية لي�س تطوير القوات
الع�سكرية فح�سب ،بل وال�شراكات وعالقات التعاون
�أي�ضاً .و�صرح الوزير والذي تت�ضمن م�س�ؤولياته تطوير
العالقات الع�سكرية مع دول اخلليج العربي« :ميكننا
االقت�صاد يف النفقات ويف الوقت ،و�أن نزيد من حجم
قواتنا �إذا تعاونا مع بع�ضنا بع�ضاً» .كما ناق�ش الوزير
الدور املتزايد للتكنولوجيا يف النزاعات احلديثة
قائالً�« :إن موقفنا من االبتكار هو الذي �سيحدد ما
�إذا كنا �سننجح �أو �سنف�شل يف �أي �صراع».
و�شهدت اجلل�سة احلوارية الأوىل للم�ؤمتر �إدارة نائب
الأدمريال جوزيف دبليون ريك�سي حلوار معمق
حول التوافق العملياتي للقوات الع�سكرية احلديثة،
وان�ضم �إليه يف اجلل�سة التي ناق�شت كيف ميكن
للقوات الع�سكرية املتعددة اجلن�سيات �أن حتارب
مع بع�ضها البع�ض ب�شكل فعال كلٌ من اجلرنال
ريرن كروف نائب القائد العام للجي�ش االملاين،
واللواء �أنطوان بيو�سان من القوات الفرن�سية .و�أكد
اللواء بيو�سان على �أهمية التعاون لتعزيز وم�ضاعفة
القدرات وتخفي�ض النفقات يف زمن التق�شف ،يف
حني قال اجلرنال كروف�« :إن التعاون هو امل�ستقبل
احلقيقي للعامل الع�سكري ،ومن خالل التطوير
املتزامن للقوات امل�ستقبلية فقط ميكننا �أن نواجه
التحديات العديدة التي نواجهها اليوم».
وتبع اجلل�سة كلمة رئي�سية من وزير الدفاع الأمريكي
ال�سابق ويليام كوهني ،الرئي�س التنفيذي ورئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة كوهني ،والتي حتدث فيها

عن تطور العالقات الدولية مع دول جمل�س التعاون
اخلليجي .وحتدث كوهني عن العالقات الثنائية
القوية بني دولة الإمارات العربية املتحدة والواليات
املتحدة الأمريكية .وبد�أ كوهني كلمته باحلديث عن
عالقته مع املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
وا�صفاً �إياه بالرجل احلكيم واملتوا�ضع ،قبل �أن ي�شرح
كيف قامت الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع
الواليات املتحدة الأمريكية يف �أفغان�ستان وكو�سوفو
لأكرث من عقد من الزمن.
وخالل جل�سة �سلطت ال�ضوء على عمل احلكومة
ال�سودانية مع الدول املجاورة لت�أمني احلدود� ،شرح
اللواء املهند�س ح�سان �صالح عمر حممد دين من
وزارة الدفاع ال�سودانية كيفية النجاح يف هذا املجال.
و�أكد اللواء على �أهمية احلفاظ على عالقات طيبة مع
دول اجلوار ،مقدماً عالقات بالده مع جمهورية ت�شاد
مثا ًال عن القوات الع�سكرية امل�شرتكة.
وناق�ش اجلزء الثاين للم�ؤمتر كيف ميكن للقطاعات
الع�سكرية وال�صناعية �أن تتعاون مع بع�ضها بع�ضاً
ب�شكل �أكرث فعالية ،وذلك خالل جل�سة حددت
املخاطر امل�ستقبلية وكيفية العمل امل�شرتك يف تطوير
القدرات ملواجهتها .و�ضمت اجلل�سة ك ًال من
داين �سربايت رئي�س جمل�س الأعمال الأمريكي
الإماراتي ،وباتريك ديوار نائب الرئي�س التنفيذي
يف �شركة لوكهيد مارتن الدولية ،ونائب الأدمريال
ماتيو بور�شوم مدير م�ؤ�س�سة العتاد الع�سكري يف وزارة
الدفاع الهولندية ،وولفغانغ كيوبك مدير مركز تطوير
القدرات الع�سكرية يف اجلي�ش الأملاين.
وانطلقت اجلل�سة بدعوة نائب الأدمريال بور�شوم
للتعاون الدويل يف جميع املجاالت م�ؤكداً على
�ضرورة �أن تتوافق ال�صناعات مع احلكومات عند
تطوير تكنولوجيا الدفاع ،يف حني قام باتريك ديوار
ب�شرح كيف قامت �شركة لوكهيد مارتن الدولية
بالعمل يف ظل مثل هذا النوع من التعاون من
خالل ا�ستثمار بقيمة  600مليون دوالر �أمريكي
يف الأبحاث والتطوير مبا يتما�شى مع املتطلبات التي
يحددها �شركائهم احلكوميون.
كما �شدد داين �سربايت على احلاجة املتزايدة للتعاون
يف جمال عمليات الأبحاث والتطوير وامل�شرتيات،
والذي �سلط ال�ضوء على كيف �ستتمكن �آلية موحدة
لل�شراء بني دول جمل�س التعاون اخلليجي والواليات
املتحدة الأمريكية من تطوير �أحدث التكنولوجيا
الدفاعية بطريقة �أكرث فاعلية من ناحية التكلفة.

و�شهدت اجلل�سة ما قبل الأخرية حواراً �أداره
الربوفي�سور كينيث ويت�شر ،عميد كلية علوم الطريان
يف جامعة جامعة �إمربى ريدل للمالحة اجلوية حول
الدور الهام للعنا�صر الب�شرية يف جتنيد وتدريب
القوات امل�سلحة احلديثة .و�شارك يف اجلل�سة اللواء
دايفيد �أم كولن م�ساعد رئي�س هيئة الأركان العامة
يف اجلي�ش الربيطاين ،واللواء دانا بيارد نائب قائد
املنطقة الو�سطى للجي�ش الأمريكي ،والدكتور يحيى
املرزوقي املدير التنفيذي لق�سم تطوير الكفاءات يف
�شركة توازن القاب�ضة ،واجلرنال �آرتو راتي نائب وزير
الدفاع الفنلدين.
وناق�شت اجلل�سة �أ�ساليب التجنيد املتغرية للقوات
احلديثة� ،إ�ضافة �إىل احلاجة املتزايدة للح�صول على
التعليم قبل االنخراط يف اجلي�ش .وقال اجلرنال
راتي�« :إننا نواجه دائما حتديات جديدة ،ولكن
التعليم هو الأهم» ،و�أ�ضاف بيتارد�« :إنه يتعني على
�أي فرد احل�صول على ال�شهادة الثانوية لالنخراط يف
جي�ش الواليات املتحدة الأمريكية ،ونتيجة لذلك
�أ�صبح لدينا قوة ع�سكرية �أكرث مهنية».
واختتمت فعاليات اليوم الأول مبقابلة مبا�شرة
مع حميد ال�شمري املدير التنفيذي لوحدة مبادلة
ل�صناعة الطريان وتكنولوجيا االت�صاالت واخلدمات
الدفاعية ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة الإمارات
لل�صناعات الع�سكرية «�أديك» ،ولوك فيجنريون
الرئي�س التنفيذي يف �شركة الإمارات لل�صناعات
الع�سكرية ،والتي ناق�شت توجهات قطاع الدفاع

الع�سكري العاملي ودول جمل�س التعاون اخلليجي،
والتي عر�ضت �شركة «�أديك» كحالة للدرا�سة.
و�أثناء حديثه ،تكلم ال�شمري عن طموحات
الإمارات العربية املتحدة يف �أن ت�صبح دولة م�صنعة
للمعدات والأ�سلحة الدفاعية املتطورة وهي تعمل
على ذلك بالفعل وقد خطت خطوات هامة يف
هذا الطريق وبد�أت بت�أ�سي�س قاعدة �صناعية
متينة بالتعاون مع ال�شركات ال�صناعية يف الدول
ال�صديقة و�أبرمت اتفاقيات تعاون م�شرتك معها
واكت�سبت اخلربات منها وا�ستطاعت �أن تنقل
تقنيات متقدمة �إىل الإمارات .وهي ت�سعى من
خالل اتفاقيات التعاون هذه �إىل ت�أهيل ال�شباب
الإماراتي وخلق كفاءات عالية لديه ليقود عملية
تطوير هذه ال�صناعة كي تلعب دولة الإمارات
دوراً رئي�ساً يف �سد حاجة قواتها امل�سلحة من العتاد
والذخائر من ناحية ،ومن ناحية �أخرى �سد حاجة
القوات امل�سلحة للدول ال�شقيقة وال�صديقة يف
املنطقة ،ولت�أمني فر�ص عمل ل�شباب الإمارات يف
هذا املجال
ويف ختام حديثه نوه ال�شمري ب�أن خطة تطوير
ال�صناعة الدفاعية يف الدولة ت�أتي �ضمن �إطار
تنويع م�صادر الدخل التي اعتمدتها الإمارات
منذ زمن لي�س ببعيد وعدم التعويل على م�صدر
البرتول لوحده لتفادي التعر�ض لأي �أزمة مالية �أو
اقت�صادية حمتملة فيما لو تدنت �أ�سعار النفط كما
هي احلال عليه الآن.
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تخريجات

القيادة العامة للقوات امل�سلحة حتتفل بتخريج
الدفعة الثانية من منت�سبي اخلدمة الوطنية واالحتياطية
�إعداد  /الوكيل �صالح عبداهلل

احتفلت القيادة العامة للقوات الم�سلحة يوم  12مار�س الما�ضي بتخريج
الدفعة الثانية من منت�سبي الخدمة الوطنية واالحتياطية بعد انتهائهم من فترة
التدريب الأ�سا�سي التي ا�ستمرت ثالثة �أ�شهر في كل من مراكز التدريب
الخم�سة على م�ستوى الدولة ،وهي مركز �سيح اللحمة في العين ،ومركز
تدريب العين ،ومركز تدريب مع�سكر ليوا في المنطقة الغربية ،ومركز
تدريب المنامة في عجمان ،ومدر�سة خولة بنت الأزور في �أبوظبي.
و�شملت الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية
المواطنين الذكور من مواليد  30مايو 1984
�إلى  30مايو  1989فيما عدا الع�سكريين
العاملين في وزارة الدفاع والقوات الم�سلحة.
وقدم �آالف الخريجين من الدفعة الثانية
للخدمة الوطنية واالحتياطية خالل
احتفاالت التخريج عرو�ضا ع�سكرية
�أو�ضحت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن
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والذود عن حيا�ضه بروح وطنية عالية ،حيث
قدم الخريجون ا�ستعرا�ضات ع�سكرية لما
تلقوه في ميادين التدريب عك�ست مهارتهم
وم�ستوى ت�أهيلهم في الم�شاة الع�سكرية وباقي
التخ�ص�صات التي �شملت العمليات القتالية
والأم��ن الداخلي وريا�ضة الجوجيت�سو،
و�أو�ضحت ما تحلوا به من روح ومعنوية
عاليتين ج�سدت مقدار ما يحملونه من والء

وانتماء وحب لخدمة هذا الوطن والذود عنه
والت�ضحية من �أجله.
وثمنت الهيئة كل الجهود المبذولة من
مختلف الجهات والم�ؤ�س�سات التي �أ�سهمت
وتعاونت لت�سهيل عملية ا�ستقطاب منت�سبي
الدفعة الثانية للخدمة الوطنية ،حيث تلتزم
الجهات الحكومية االتحادية والمحلية
والقطاع الخا�ص بال�سماح بااللتحاق
بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها
ممن ينطبق عليهم �شروط االلتحاق وذلك
وفقا للقانون.
مدة الخدمة
و�أكدت هيئة الخدمة الوطنية �أن مدة الخدمة
الوطنية للمجندين الذين يتم تعيينهم �أثناء
مدة خدمتهم الوطنية بالوزارات والدوائر
الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
االتحادية والمحلية والقطاع الخا�ص تعتبر

ك�أنها ق�ضيت بخدمة هذه الجهات ،وتح�سب
هذه المدة من �ضمن الأقدمية وا�ستحقاق
الزيادات المقررة.
و�أ�شارت الهيئة �إلى �أنه �إذا تم تعيين المجند
بعد انق�ضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات
والدوائر الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة االت��ح��ادي��ة والمحلية والقطاع
الخا�ص ،ت�ضم مدة الخدمة الوطنية �إلى
خدمته الفعلية المحددة لأغرا�ض المكاف�أة
والمعا�ش التقاعدي وغيرها من الحقوق
واالمتيازات النا�شئة عن الوظيفة والعمل،
وتتحمل القوات الم�سلحة تكاليف �ضم
الخدمة ح�سب القوانين والأنظمة المعمول
بها في القوات الم�سلحة.
وي�ؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة
�أدائه للخدمة الوطنية �أو مدة اال�ستدعاء
ما ي�ستحقه من راتب وع�لاوات وبدالت
وترقيات وزي��ادات في الراتب وملحقاته
كما لو ك��ان ي���ؤدي عمله فع ًال ،وتعتبر
مدة خدمته في وظيفته �أو عمله الأ�صلي
م�ستمرة وتح�سب مدة الخدمة الوطنية ومدة
اال�ستدعاء �ضمن المدة المحددة لأغرا�ض
المكاف�أة �أو المعا�ش التقاعدي وغيرهما من
الحقوق واالمتيازات النا�شئة عن الوظيفة �أو
العمل.

اهلل) و�إلى �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل)
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن زايد �آل
نهيان ولي عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات الم�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
المجل�س الأعلى حكام الإم��ارات بهذه
المنا�سبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.
كما هن�أ الأ�سرة الإماراتية وثمن دورها في
دعم �أبنائها وت�شجيعهم لاللتحاق بخدمة
الوطن ،م�ؤكدا �أن الوطن �أغلى ما نملك و�أنه
في �أيد �أمينة وحري�صة على م�صالحه و�أن
الثقة كبيرة جدا ب�أبنائنا ال�شرفاء المخل�صين
الذين ت�شبعت قلوبهم ونفو�سهم حبا ووالء
وانتماء لكل ذرة من ترابه ،فهم الرجال
الأقدر للدفاع عنه والذود عن حماه في �أي
وقت وتحت �أي ظرف ،م�ؤكدا �أن الخدمة
الوطنية هي الطريق نحو مواطنين �صالحين
�أكثر �إنتاجا و�إيجابية و�أكثر قدرة على تحقيق
ر�ؤية الدولة بكفاءة واقتدار.

وي�ؤدى للعامل في القطاع الخا�ص طوال
مدة �أدائه الخدمة الوطنية �أو مدة ا�ستدعائه
�إجمالي �أجره ال�شهري ال�شامل وبما يت�ضمن
كل عالواته وبدالته وك�أنه ي�ؤدي عمله فعال
وبن�سبة  50بالمائة من قبل القوات الم�سلحة
و 50بالمائة من قبل جهة عمله ،وتعتبر
مدة خدمته في وظيفته �أو عمله الأ�صلي
م�ستمرة وتح�سب مدة الخدمة الوطنية ومدة
اال�ستدعاء �ضمن المدة المحددة لأغرا�ض
المكاف�أة �أو المعا�ش التقاعدي وغيرهما من
الحقوق واالمتيازات النا�شئة عن الوظيفة �أو
العمل.
وبهذه المنا�سبة الوطنية �أعرب اللواء الركن
طيار ال�شيخ �أحمد بن طحنون بن محمد �آل
نهيان رئي�س هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية
عن عميق فخره واعتزازه بهذه الأف��واج
من �أبناء الوطن ممن �أنهوا مرحلة التدريب
الأ�سا�سي للخدمة الوطنية ،م�ؤكدا �أهمية هذه
المرحلة ودورها الرئي�سي في بناء وتر�سيخ
قيم الوالء واالن�ضباط وااللتزام والجدية في
نفو�سهم وتعزيز قدراتهم الع�سكرية.
ورفع اللواء الركن ال�شيخ �أحمد بن طحنون
مع�سكر �سيح اللحمة
بن محمد �آل نهيان �أ�سمى �آيات التهاني وفي مع�سكر تدريب �سيح اللحمة في مدينة
والتبريكات �إلى مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ العين �شهد �سعادة اللواء الركن �سالم
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه هالل �سرور الكعبي م�ساعد رئي�س الأركان
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لالحتياط حفل تخريج الدفعة الثانية من
مجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية بح�ضور
عدد من �ضباط القوات الم�سلحة.
وبد�أ االحتفال بتالوة عطرة لآيات من الذكر
الحكيم قام بعدها اللواء الركن �سالم هالل
�سرور الكعبي يرافقه قائد مركز تدريب
�سيح اللحمة بتفقد طابور مجندي الدفعة
الثانية من الخدمة الوطنية ثم مرور طابور
مجندي الخدمة الوطنية �أمام المن�صة على
هيئة ا�ستعرا�ض ع�سكري عك�س مهاراتهم
التدريبية العالية� ،ألقى بعدها قائد المركز
كلمة بهذه المنا�سبة رحب فيها براعي
الحفل والح�ضور ،مهنئا ومباركا للجميع
تخريج هذه الكوكبة الجديدة من مجندي
الخدمة الوطنية واالحتياطية.
ثم �أق�سم الخريجون ب�أن يكونوا مخل�صين
لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئي�سها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان (حفظه اهلل) مطيعين لجميع الأوامر
التي ت�صدر عن ر�ؤ�سائهم منفذين لها في
البر والبحر والجو داخل البالد وخارجها
وفي كل الظروف والأوقات وا�ضعين �أنف�سهم
ومواهبهم في خدمة البالد حامين علم
الدولة وا�ستقاللها و�سالمة �أرا�ضيها معادين
من يعاديها م�سالمين من ي�سالمها ما داموا
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�أحياء محافظين على �شرفهم و�سالحهم.
وفي ختام الحفل قام �سعادة اللواء الركن
�سالم هالل �سرور الكعبي م�ساعد رئي�س
الأرك��ان لالحتياط بتوزيع الجوائز على
المتفوقين و�أخذ ال�صور التذكارية معهم
مهنئا ومباركا لهم تخرجهم.
مع�سكر ليوا
وفي مركز تدريب ليوا في المنطقة الغربية
�شهد �سعادة اللواء الركن طيار فار�س خلف
المزروعي رئي�س جهاز حماية المن�شات
الحيوية وال�سواحل حفل تخريج الدفعة
الثانية من الخدمة الوطنية واالحتياطية
بح�ضور عدد من ال�ضباط واعيان المنطقة
الغربية.
و�ألقى قائد مركز تدريب ليوا كلمة رحب فيها
براعي الحفل وبال�ضيوف و�أولياء الأمور..
وقال «ن�شهد اليوم تخريج كوكبة من �أبناء
هذا الوطن الذين لبوا نداء الواجب والتحقوا
بالدفعة الثانية من دورات الخدمة الوطنية»،
م�ؤكدا �أن الخريجين اثبتوا قدرتهم على
تحمل الم�س�ؤولية وم�شاق التدريب حيث
�أم�ضى الخريجون � 12أ�سبوعاً تم خاللها
تدريبهم وت�أهيلهم وفق منهاج تدريبي محدد
لتهيئة المتدرب ج�سديا وعقليا ومعنويا.

و�أو�صى الخريجين بالتم�سك بكتاب اهلل
وب�سنة ر�سوله والحر�ص على طاعة اهلل
ور�سوله وطاعة �أولي الأمر والت�ضحية بالنف�س
فداء للوطن ولقائد م�سيرته وان يكونوا الجند
الأوفياء لهذا الوطن ولقائد م�سيرته �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة القائد الأعلى للقوات الم�سلحة
(حفظه اهلل).
قام بعدها �سعادة اللواء الركن طيار فار�س
خلف المزروعي يرافقه قائد المركز بتفتي�ش
طابور العر�ض كما قدم الخريجون عر�ضا
للم�شاة والت�شكيالت وحركات �صامته
بم�صاحبة الفرقة المو�سيقية للقوات
الم�سلحة.
مع�سكر المنامة
من جانبه �شهد اللواء الركن طيار ال�شيخ
�أحمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية االحتفال الذي
�أقيم بمركز تدريب المنامة في �إمارة عجمان.
وب��د�أت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة
من �آيات الذكر الحكيم قام بعدها رئي�س
هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية بالتفتي�ش
على طابور الخريجين تال ذل��ك مرور
طابور الخريجين من �أم��ام المن�صة على
هيئة ا�ستعرا�ض ع�سكري عك�س مهاراتهم

التدريبية والبدنية وجهوزيتهم الكاملة بقيادة
طابور العر�ض من قبل �سمو ال�شيخ محمد
بن �سعود بن �صقر القا�سمي ولي عهد ر�أ�س
الخيمة.
ثم �ألقى قائد مركز المنامة كلمة رحب فيها
براعي الحفل و�أ�شار فيها �إلى �أن الخريجين
تلقوا خالل فترة الدورة جميع التدريبات
والتمارين العملية التي �أدت �إلى �صقلهم
وتهيئتهم ج�سديا وعقليا ومعنويا و�ساهمت
في تحويل حياتهم المدنية �إل��ى الحياة
الع�سكرية مثبتين بكل فخر واعتزاز قدراتهم
على تحمل م�شاق التدريب.
ووجه كلمة للخريجين قال فيها �إن كل خطوة
خطوتموها في ميادين التدريب المختلفة
وكل قطرة عرق �أرخ�صتموها في �سبيل
وطنكم ما هي �سوى نقطة البداية لكم في
ميادين ال�شرف والرجولة للدفاع عن وطنكم
ومكت�سباته متمنيا لهم التوفيق وال�سداد في
ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد
الأعلى للقوات الم�سلحة (حفظه اهلل).
وفي ختام االحتفال قام اللواء الركن طيار
ال�شيخ �أحمد بن طحنون �آل نهيان راعي
الحفل بتوزيع الجوائز على �أوائل الدورة.

مدر�سة خولة بنت الأزور
وفي مدر�سة خولة بنت الأزور الع�سكرية
�شهد �سعادة العميد الركن محمد مراد
البلو�شي قائد الإم��داد الم�شترك حفل
تخريج فوج الدفعة الثانية للخدمة الوطنية
واالحتياطية من المتطوعات الإناث بح�ضور
عدد من كبار �ضباط القوات الم�سلحة.
وفي كلمتها في الحفل قالت العقيد الركن
عفراء �سعيد الفال�سي قائد مدر�سة خولة
بنت الأزور الع�سكرية �إن الباقة الثانية من
منت�سبات الخدمة الوطنية يقفن اليوم بكل
فخر واعتزاز يمل�ؤهن الحما�س وحب الوطن
بعد �أن جاءت بهن الرغبة والحما�س والحب
لتطوير قدراتهن في المجال الع�سكري ليكن
جاهزات لخدمة وطنهن الغالي.
و�أك��دت الفال�سي �أن منهاج ال��دورات
الع�سكرية يحقق �أهدافا �سامية تعود بالنفع
على المتدرب وت�ساهم في بناء ال�شخ�صية
القوية الفعالة والتي من �أهدافها تعميق
الوعي وتنمية ال��والء والت�ضحية لدى
المتدربين و�صقل قدراتهم على تحمل
الم�س�ؤولية واالعتماد على النف�س واالعتزاز
بالذات وتعزيز روح االنتماء �إلى جانب خلق
روح التناف�س والتعاون والعمل �ضمن روح
الفريق.

ووجهت كلماتها نحو الخريجات بالقول
«�أيتها الخريجات ..نبارك لكن تخرجكن
هذا ،ون�ؤكد �أن ما اكت�سبتموه من حب
ووالء ومعرفة وتدريب يجب �أن ير�سخ في
عقولكن وقلوبكن لأنها الأمانة التي تحملنا
�إياها القوات الم�سلحة لخدمة وطننا الغالي
وهي �أمانة دولتنا في �أعناقنا وهذه هي ر�ؤية
قيادتنا الحكيمة وا�ستراتيجية دولتنا الحبيبة،
وهدف �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى
للقوات الم�سلحة (حفظه اهلل) و�سيدي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن زايد �آل
نهيان ولي عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات الم�سلحة ،وحلم �أم الإمارات �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االتحاد
الن�سائي العام الرئي�س الأعلى لم�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية رئي�سة المجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة لبنت الوطن وذلك من
خالل متابعتها ودعمها لدور المر�أة في �شتى
المجاالت».
وفي ختام كلمتها قالت الفال�سي «نجدد
والءنا المتجدد في عروقنا في حب وطننا
الغالي معاهدين اهلل على �أن نظل درعا واقيا
وقلبا وافيا وعقال نيرا ن�سير بجنب �أخينا
الرجل لحماية دولتنا الحبيبة ومكت�سباتها».
العدد ـ  495ـ �أبريل 2015

29-

وعقب اال�ستعرا�ض و�أداء التحية الع�سكرية،
�أدت الخريجات ق�سم الوالء وتعهدن ب�أن
يكن مخل�صات للإمارات و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
القائد الأعلى للقوات الم�سلحة (حفظه اهلل)
مطيعات لأوامر ر�ؤ�سائهن التي ت�صدر �إليهن
منفذات لها في البر والبحر والجو داخل
الدولة وخارجها ..و�أق�سمن �أن يحمين
علم الإمارات وا�ستقاللها و�سالمة �أرا�ضيها
ويعادين من يعاديها وي�سالمن من ي�سالمها
و�أن يحافظن على �شرفهن و�سالحهن ال
يتركنه حتى يذقن الموت في �سبيل اهلل
والوطن.
ثم تم تكريم الأوائل في الرماية والمجموع
العام واللياقة البدنية وفي ال�ضبط والربط
الع�سكري.
مع�سكر العين
كما �شهد �سعادة العميد الركن �سالم �سعيد
بن غافان الجابري رئي�س هيئة الإدارة
والقوى الب�شرية حفل التخريج الذي �أقيم
في مع�سكر تدريب العين بح�ضور كبار
�ضباط القوات الم�سلحة.
بد أ� االحتفال لدى و�صول راعي الحفل �إلى
المن�صة الرئي�سية ثم عزف ال�سالم الوطني
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و�أدى الخريجون الن�شيد الوطني لدولة
الإمارات ،ثم قام رئي�س هيئة الإدارة والقوى
الب�شرية بالتفتي�ش على طابور المجندين ثم
تليت �آيات من الذكر الحكيم بعدها م َّر
خريجو الخدمة الوطنية واالحتياطية �أمام
المن�صة الرئي�سية على هيئة ا�ستعرا�ض
ع�سكري عك�س مهاراتهم الع�سكرية
والتدريبية.
ثم �أدى المجندون الق�سم معاهدين اهلل
تعالى ثم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) والقيادة الر�شيدة �أن يكونوا جاهزين
وم�ستعدين للدفاع عن �أمن وا�ستقرار الوطن
والذود عن حيا�ضه وا�ستقالله ومكت�سباته
الوطنية..بعدها �ألقى قائد مركز تدريب العين
كلمة بهذه المنا�سبة رحب فيها براعي الحفل
وال�ضيوف و�أو�صى خريجي الدفعة الثانية
من الخدمة الوطنية بالتحلي بالأخالق
والقيم العربية والإ�سالمية وال�سعي �إلى
تطوير قدراتهم ب�شتى الو�سائل متمنيا لهم
التوفيق وال�سداد تحت ظل القيادة الر�شيدة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات
الم�سلحة (حفظه اهلل).
وفي ختام الحفل قام �سعادة العميد الركن

�سالم �سعيد بن غافان الجابري رئي�س هيئة
الإدارة والقوى الب�شرية بتوزيع الجوائز على
المتفوقين.
و�أعرب عدد من خريجي الدفعة الثانية من
الخدمة الوطنية عن �سعادتهم و�شكرهم
للقيادة الحكيمة التي وفرت لهم االن�ضمام
لخدمة الوطن و�شرف الذود عنه.
�شعور الخريجين و�أولياء �أمورهم
و�أك��دت وال��دة المجندة جواهر خمي�س
ال�شحي �أن هذا اليوم هو حدث �سعيد ومفرح
لها ولجميع �أ�سرتها وتغمرها م�شاعر ال�سعادة
والفرح بر�ؤية ابنتها وقد �أكملت هذه المرحلة
من الخدمة الوطنية ،م�شيرة �إلى �أنها �أ�صرت
على ح�ضور مرا�سم التخريج بالرغم من
خ�ضوعها لعملية في الركبة.
وقال والد المجندة خلود ح�سين �صالح
�إن �سعادته بر�ؤية ابنته في هذا اليوم وقد
�أثبتت جدارتها ترجمتها دموع عينيه التي
لم يتمالك وقفها ،م�ؤكدا فخره بهذه اللحظة
التي تمثل له ولجميع �أ�سرته لحظة وفاء بجزء
ي�سير من ف�ضل قيادتنا ودولتنا علينا.
من جانبه �أعرب ا�أحمد مراد �إبراهيم عن
بالغ الفخر واالعتزاز بتخريج ابنته الوحيدة
(فاطمة) التي �أ���ص��رت على �إقناعهم

بااللتحاق بالخدمة الوطنية رغم تخوف
والديها من هذه التجربة ،م�شيراً �إلى �أنها
�أوقفت درا�ستها في كليات التقنية العليا
(ال�سنة الثانية) ،وقال �إن الكلمات ال تعبر
عن مدى �سعادته بهذا اليوم ،م�ؤكدا �أن بنت
الإمارات �أثبتت �أنها مفخرة لأهلها ووطنها
في كل وقت وجميع المجاالت.
من جانبها قالت المجندة خديجة �صالح
(مهند�سة �إلكترونيات وكهرباء) �إن االلتحاق
ب�صفوف الخدمة الوطنية كانت له نتائج
كبيرة على ال�صعيد ال�شخ�صي من حيث
تعلم ال�ضبط والربط وتح�سن اللياقة البدنية،
كن يخ�ضعن لبرامج
حيث �إن المجندات َّ
�صحية وغذائية عالية ..و�أكدت �أنها �أ�ضافت
�إلى مهاراتها ال�شخ�صية �أي�ضا احترام الوقت
وتعزيز �سمات ال�شخ�صية و�أعربت عن �أملها
�أن تلتحق جميع فتيات الإمارات بالخدمة
الوطنية ،م�ؤكدة �أن قيادتنا الحكيمة �أعطت
ل�شعبها الكثير و�أداء الخدمة الوطنية هو
�شيء ب�سيط ل��رد الجميل تجاه الوطن
والقيادة الحكيمة.
وقالت �أروى القبي�سي خريجة �إدارة موارد
ب�شرية �إن �أداء الخدمة الوطنية �ساهم في
رفع الروح المعنوية لديها واك�سبها مهارات
االلتزام والموازنة في الكثير من الأمور.

و�أكدت مهرة فلكناز ماج�ستير علوم دولية
(مدير دعم تجاري في مجموعة الإمارات)
�إن االن�ضمام �إلى �صفوف الخدمة الوطنية
فتح المجال �أمام ابنة الإمارات لتثبت للعالم
�أن دعم �أم الإمارات �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك �أثمر نجاحات كبيرة وفي كل
المجاالت .وقالت �إننا ندين لقيادتنا ودولتنا
بالكثير ،وحق علينا �أن نعمل ونقدم كل ما
ن�ستطيع لرد جزء من هذا الدين.
و�أكد المجند ح�سن مراد الأحمدي حبه
لوطنه ولقادته مما جعله ينخرط في الخدمة
الوطنية للدفاع عن الوطن ومكت�سباته،
م�شيراً �إلى اال�ستفادة من هذه الدورات في
�إخراجهم من الحياة المدنية �إلى الع�سكرية.
كما �أ�شاد المجند �سعيد عبدالرحمن �آل
علي بالخدمة الوطنية التي جعلتهم �أقوياء
ومتحابين وبالروح الجماعية ونكران الذات
واالنتماء للوطن والوالء لرئي�س الدولة.
وعبر المجند فهد محمد المرزوقي عن حبه
لوطنه واالنتماء �إليه م�شيدا بهذه الدورات
التي ت�صقل مهاراتهم و�أج�سامهم و�أرواحهم
لخدمة وطنهم والذود عن ترابه ومكت�سباته.
من جانبه �أكد المجند رافد �أحمد الحارثي
�أن خدمة الوطن �شرف وفخر لكل مواطن
يعي�ش على هذه الأر�ض وان هذه الدورات

تمنحنهم العزة والكرامة وتنمي فينا روح
الوطنية الحقة والوالء للقيادة.
وعبر ال�شيخ �سلطان بن ماجد القا�سمي عن
�سعادته وافتخاره بالم�شاركة في دورة الخدمة
الوطنية دورة االنتماء لم�صنع الرجال القوات
الم�سلحة والعمل على رد الجميل لهذا
الوطن الغالي.
و�أكد المجند وليد خالد الحمادي االنتماء
للوطن واالتحاد الذي نعي�ش في ظله ،كما
جدد الوالء ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
ولإخوانه �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات
الكرام وعاهدهم على بذل الغالي والنفي�س،
وقال �إن هذه الدورات منحتهم الثقة بالنف�س
واكت�ساب المهارات الع�سكرية.
و�أ�شاد عدد من �أولياء الأم��ور بالم�ستوى
الجيد الذي �أظهره الخريجون ،حيث قال
�شليويح مطر المن�صوري والد �أحد خريجي
الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية «�أتمنى
�أن �أكون من �ضمن المتدربين للدفاع عن
الوطن» ..كما �أبدى محمد المعال �إعجابه
بم�ستوى الخريجين وق��ال �إنهم اثبتوا
جدارتهم و�إنهم فعال من �أبناء خليفة العطاء،
فهنيئاً لهم وللوطن.
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وقود حيوي

وقود غري تقليدي لل�صواريخ والطائرات الع�سكرية
بقلم  /فريق �أ.ح.م.د�.أمري عثمان

(اجلزء الثاين)

مر معنا يف اجلزء الأول مكن هذا املقال �أن �أنواع الطائرات الع�سكرية كثرية جداً ،والوقود امل�ستخدم للطائرات الع�سكرية
ال يختلف كثرياً عن �أنواع الوقود الأخرى للمحركات� ،سوى �أنه يختلف يف ن�سب املواد الكيميائية امل�ضافة �إليه� ،سواء
للطائرات احلربية والطائرات التي تخرتق حاجز ال�صوت ،ما عدا طائرات الهليكوبرت ذات املحرك املكب�سي والطائرات
ال�صغرية� ،إذ ت�ستخدم نوعاً �آخر من الوقود ي�سمى وقود �أفاجا�س ( )AVGASتركيبه م�شابه لوقود الطائرات ،فيما عدا
�أن له نقطة ومي�ض منخف�ضة ومينع �إ�ضافة مادة رابع �إيثـيل الر�صا�ص لرتكيبه لأنها ملوثة للبيئة ،ولذا كان اللجوء �إىل
وقود بديل مثل تقنيات ا�ستخدام الوقود احليوي ،حيث ت�ستخدم تقنيات متطورة كخليط من زيت الطبخ املكرر ووقود
الطائرات التقليدي ،و�أي�ضاً �إنتاج وقود طحالب من مياه البحر ،كخطوة �أوىل على طريق االعتماد على الوقود احليوي..
و�سنتحدث يف هذا اجلزء من املقال عن الإ�ضافات واحلرب العاملية الثانية ،وحمروقات ال�صواريخ الكيميائية....
الإ�ضافات واحلرب العاملية الثانية

يتم االعرتاف باخلليط على �أنه بنزين عند
ا�ستخدامه لالن�ضغاط يف حمركات االحرتاق
الداخلي ،وقد كان البنزين �سابقا ي�سبب ما ي�سمى
«طرقات» للمحرك (ي�سمى �أي�ضا «�أزيز» و»قرقعات»)
نتيجة االحرتاق املبكر .وقد تو�صلت الأبحاث
التي �أجراها كل من �إيه� .إت�ش .جيب�سون وهارى
ريكاردو يف �إجنلرتا ،وتوما�س ميدجلي ،وتوما�س بويد
يف الواليات املتحدة يف مو�ضوع طرقات املحرك،
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�إىل �أن �إ�ضافة مركبات الر�صا�ص ت�ساعد يف عالج
الطرقات ،وحت�سني �أداء البنزين ،مما �أدى النت�شار
ا�ستخدام مركبات الر�صا�ص يف الع�شرينات من
القرن الع�شرين .ومن �أ�شهر �إ�ضافات الر�صا�ص
تيرتا� -إيثيل ر�صا�ص .ونظراً لت�أثري الر�صا�ص على
البيئة ،ولأن مركبات الر�صا�ص ال تتوافق مع
املحوالت احلفزية ،فقد قل ا�ستخدام مركبات
الر�صا�ص ك�إ�ضافات منذ عام  1980يف معظم
البالد .ومت ا�ستبدال مركبات الر�صا�ص مبركبات
�أخرى تقوم بنف�س الوظيفة ،ومنها الهيدروكربونات

الأروماتية ،الإيثريات ،الوقود الكحويل (غالبا
الإيثانول� ،أو امليثانول).
وكان �أكرب ت�أثري ملنع ا�ستخدام الر�صا�ص على
املحركات ،ت�آكل مقاعد �صمامات املحرك حيث
�أن مركبات الر�صا�ص كانت ت�ساعد على حمايتها.
واحتاج العديد ممن يقومون بجمع ال�سيارات عمل
بع�ض التعديالت ملحركاتها لتتوافق مع البنزين
املعدل .كما يحتوي البنزين �أي�ضا على �إ�ضافات
تقلل من وجود الكربون يف املحرك ،مما يح�سن من
عملية االحرتاق وي�سمح بت�شغيل �أف�ضل يف ظروف

اجلو الباردة ،ومنها :
MMT

وا�سمه العلمي ميثيل �سيكلو بينتا داينيل منجنيز
( )MMTوي�ستخدم منذ عدة �سنني يف كندا
وحديثا يف �أ�سرتاليا لتح�سني الأوكتان .وت�ساعد
�أي�ضا ال�سيارات القدمية امل�صممة للعمل بالوقود
الذي به ر�صا�ص على العمل بالوقود اخلايل من
الر�صا�ص بدون احلاجة لإ�ضافات ملنع م�شاكل
الت�سريب من ال�صمامات.
وحاليا هناك جدل م�ستمر حول ما �إذا كان MMT
�ضاراً بالبيئة �أم ال.
اخللط املت�أك�سد هو �إ�ضافة الأك�سجني للوقود
باملركبات الأك�سجينية مثل  ،MTBEالإيثانول،
 ،ETBEوهذا يقلل كمية �أول �أك�سيد الكربون
وكمية الوقود غري املحرتق اخلارج مع العادم،
وبالتايل يقلل الدخان .ويف عديد من املناطق يف
الواليات املتحدة ف�إن اخللط املت�أك�سد �إجباري.
فمثال يف جنوب كاليفورنيا ،يجب �أن يحتوى الوقود
على  2%من الأك�سجني بالوزن .ويعرف الوقود
الناجت بالبنزين املعدل �أو البنزين املت�أك�سد.

ي�صبح مادة م�سرطنة عند التعر�ض له لفرتات طويلة.
وكلمة «برتول» م�شتقة من الكلمة الفرن�سية القدمية
«برتوليه» ،وتعنى النفط ،و�أ�صل الكلمة هنا يتحدث
عن املرادف الأمريكي لكلمة بنزين وهو «جازولني»،
وقد مت بدء ا�ستخدام الكلمة عام  1865من الكلمة
غاز و�إ�ضافة الالحقة الكيميائية ين .وقد ا�ستخدام
النفط احلديث يف عام 1871م ومت ت�سجيل الكلمة
الإجنليزية الأمريكية عام .1905
وكان قد مت ا�ستخدام كلمة «برتول» »Petrolيف
البداية للتعبري عن املواد امل�صفاة يف عام 1892
(حيث كانت ت�ستخدم قبل ذلك للتعبري عن املواد
غري امل�صفاة) ومت ت�سجيلها كا�سم جتاري عن طريق
بائع اجلملة الإجنليزي كارلو�س ليونارد .وفى �أملانيا
وبع�ض الدول العربية يطلق عليه «بنزين».
وك�أحد املو�ضوعات التاريخية املتعلقة برقم
الأوكتان كان �أن حدث �أثناء احلرب العاملية الثانية.
حني كانت �إمدادات أ�ملانيا من الزيت ت�أتي من
رومانيا� ،أن قامت �أملانيا ببناء م�صانع تقطري كبرية
لإنتاج البنزين من الفحم .ويف الواليات املتحدة

مل يكن الزيت «باجلودة الكافية» وكان ال بد من
ا�ستثمار كثري من املال على �أنظمة رفع كفاءة هذا
الزيت .وقد كان لذلك فائدة كبرية� .إذ �إن رقم
الأوكتان لوقود الطائرات ارتفع �إىل  130و�أحيانا
 ،150مما كان ينتج قوة �أكرب من نف�س قوة املحركات
املوجودة حيث زادت قابليته لالن�ضغاط .وعلى
العك�س من ذلك مل يحاول الأملان البحث عن
و�سائل لرفع رقم الأوكتان لديهم حيث �إن الزيت
امل�ستخدم لديهم كان جيداً .وبالتايل ف�إن الأملان
ا�ضطروا ال�ستخدام حمركات ذات قدرة �أكرب
للح�صول على القوة املطلوبة.
وعموماً ،ف�إن حمركات الطائرات الأملانية كانت
تعمل بطريقة حقن الوقود املبا�شر ومن املمكن
ا�ستخدام احلقن بامليثانول -ماء وحقن �أك�سيد
النيرتوز ،مما كان يعطي املحرك قوة �أكرث بن�سبة 50%
ولكن ملدة  5دقائق فقط �أثناء املعارك اجلوية .وكان
هذا حمدوداً بخم�س مرات فقط� ،أو بعد � 40ساعة
طريان ،و�إال ف�إن املحرك �ستحدث به �أعطال حتتاج
�إىل �إعادة بناء املحرك مرة �أخرى .وكانت معظم

MTBE

يتم اال�ستغناء عنه نظرا لت�أثريه امللوث على املياه
اجلوفية .كما �أنه ممنوع يف بع�ض املناطق .ويتم
ا�ستخدام  MTBEاملحتوي على �إيثانول كبديل.
وخا�صة الإيثانول امل�ستخرج من املكونات الع�ضوية
مثل الذرة ،ق�صب ال�سكر ،وي�سمى يف هذه احلالة
«�إيثانول حيوي» .ويطلق على خملوط الإيثانول-
بنزين جازول .و�أكرث املناطق ا�ستخداما للإيثانول
يف الربازيل ،حيث ي�ستخرج الإيثانول من ق�صب
ال�سكر .وا�ستخدام «الإيثانول احليوي»� ،سواء
بطريقة مبا�شرة� ،أو بطريقة غري مبا�شرة يف» MTBE
احليوي» ،ويتم ت�شجيعه بقوة من االحتاد الأوروبي
للوقود احليوي.
ويرجع تاريخ البنزين �إىل القرون الو�سطى قبل
اخرتاع حمركات االحرتاق الداخلي يف منت�صف
القرن الثامن ع�شر ،وكان البنزين يباع يف زجاجات
�صغرية كمانع للقمل .يف هذا الوقت كانت
كلمة «برتول» هي ا�سم جتاري .ومل ي�ستمر هذا
اال�ستخدام للبنزين نظرا لقابليته لال�شتعال و�أثاره
املهيجة للجلد ،كما ات�ضح فيما بعد �أن البنزين
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الطائرات الأملانية ت�ستخدم وقوداً برقم �أوكتان 87
وكان يطلق عليه ( ،)B4وكانت بع�ض املحركات
العالية القوة ت�ستخدم �أوكتان  100وكاب ي�سمى
(.)C2/C3

هذه النظرة التاريخية مبنية على فهم خاطئ منت�شر
عن رقم الأوكتان �أثناء احلرب .فللوقود نوعان من
رقم الأوكتان� ،أحدهما للمخلوط ال�ضعيف ،والأخر
للمخلوط القوي ،وغالبا ما يكون املخلوط القوي
�أكرب .فمثال ،وقود الطريان الربيطاين يف نهاية احلرب
كان  .125/100و�سوء الفهم هنا� ،أن الوقود الأملاين
له رقم �أوكتان �أقل (وبالتايل جودة �أقل) ،قد ظهر
لأن الأملان حددوا رقم الأوكتان للمخلوط ال�ضعيف
على �أنه رقم الأوكتان لوقودهم بينما ا�ستخدم
احللفاء رقم الأوكتان للمخلوط القوي لوقودهم.
وكان وقود الطريان القيا�سي للأملان يف �أواخر احلرب
(�أطلق عليه  )C3وكان له رقم �أوكتان �ضعيف/قوي
 ،130/100وكان الأملان ي�ستخدمون  100على �أنه
رقم الأوكتان ،بينما احللفاء ا�ستخدموا .130
بعد انتهاء احلرب �أر�سلت البحرية الأمريكية بع�ض
الفنيني ملقابلة البرتوكيماويني الأملان والتحقق من
جودة الوقود الأملاين .وجاء تقريرهم بعنوان «تقرير
فني  45-145عن ت�صنيع بنزين الطريان الأملاين»
وقاموا بتحليل الأنواع املختلفة للوقود كيميائياً
وا�ستنتجوا �أن «يف نهاية احلرب كان الوقود امل�ستخدم
يف املقاتالت الأملانية ي�شبه امل�ستخدم عند احللفاء».
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من �أنواع وقود الطائرات الأكرث �شيوعا هو الوقود
الذي يعتمد على النفط الكريو�سيني اخلايل من
الر�صا�ص والربافني وهو منا�سب ملعظم توربينات
حمركات الطائرات خا�صة الطائرات النفاثة وي�سمى
جت �أيه ( )JET Aويتم �إنتاجه مطابقاً ملوا�صفات
دول ّية ملجموعة دول موحدة والكريو�سني امل�ستخدم
هو النفط املقطر من البرتول �أو النفط ال�صخري.
�أما النوع الآخر امل�ستخدم يف الطريان املدين
وهو وقود النافثا والكريو�سني ويختلف عن النوع
الأول �أن له �أداء متفوقاً يف الطق�س البارد الذي
ت�صل فيه درجة احلرارة �أدنى من �أربعني درجة حتت
ال�صفر وي�سمى جيت بي ( ،)JET Bوتكوينه �أخف
ويكون له معاملة خا�صة لأن قابلية اال�شتعال تكون
عالية ،وبالتايل يقت�صر نوع هذا الوقود على املناطق
التي يكون فيها الطق�س بارد جداً وميكن ا�ستخدامه
كبديل للنوع الأول.
ويحتوي كل من النوعني على كثري من املواد
امل�ضافة �أي مزيج كيميائي �أكرث من �ألف مادة
كيميائية ،يف املرتبة الأويل هي الهيدروكربونات
مثل الربافني ،الأوليفينات ،النفثينات ،والعطريات،
واملواد امل�ضافة مثل املواد امل�ضادة للأك�سدة
والهيبتان والأيزو �أوكتني والإيثانول املعدل كيمائياً،
ومواد �ضد التحجر لتفريق الكهرباء ال�ساكنة وتقليل
الآثار اخلطرة من الكهرباء ال�ساكنة الناجتة عن حركة
الوقود ذا تدفق عايل عند تعبئته باخلزان ،ومثبطات

الت�آكل حلماية املعادن احلديدية يف �أنظمة مناولة
الوقود ،مثل خطوط الأنابيب وخزانات الوقود من
الت�آكل .وينبغي الإ�شارة هنا �إىل �أن نوع املواد امل�ضافة
هي التي ت�ؤدي �إىل االختالف بني النوعني.

حمروقات ال�صواريخ الكيميائية

�إن االجتاه العاملي ي�سري نحو خف�ض معدالت
التلوث ،واحلد من ا�ستعمال مادة رابع �إيثيل
الر�صا�ص يف البنزين لرفع رقم الأكتني ومنها وقود
الأفجاز ،حيث جتري �أبحاث لت�صنيع نوع من الوقود
اخلايل من الر�صا�ص ،بحيث يعادل نوع الأفجاز
(( ،100LLوقد �صدرت حديثاً موا�صفات عن
اجلمعية الأمريكية للفح�ص واملواد لنوع جديد من
الأفجاز ذي الأكتني املنخف�ض واخلايل من الر�صا�ص
ي�سمي ( )82ULالذي مت ت�صنيعه ح�سب املوا�صفة
رقم (.)D6227
يتم حتديد نوع وقود الأفجاز بوا�سطة ا�ستخدام احلد
الأدنى خلا�صية الطرق للمزيج ال�ضعيف (Lean-
 ،)mixtureوي�ستخدم الأفجاز يف بع�ض طائرات
الهليكوبرت ويف الطائرات ال�صغرية ،وتوجد �صفتان
رئي�سيتان تغطيان موا�صفات الأفجاز هما:املو�صفات
الربيطانية ( )90-DEF STAN 91وموا�صفات
اجلمعية الأمريكية للفح�ص واملواد رقم (ASTM
 )D 910ومن �أنواع الأفجاز امل�ستخدمة حالياً
 AVGAS 80و  AVGAS 91و AVGAS

 100LLو .AVGAS 100
وعلى ال�صعيد البحثي ا�ستطاعت املحروقات
الكيميائية �أن ت�شق طريقها �إىل �أعتى �أنواع الأ�سلحة
الفتاكة واملدمرة ال�شر�سة �أي ال�صواريخ حيث
ي�ستخدم الوقود الكيميائي يف كل �أ�شكاله (غاز –
�سائل – �صلب) ب�صفة عامة فى حمركات ال�صواريخ
ويتكون �أ�سا�ساً من الوقــود واملادة امل�ؤك�سدة وقد
ي�شغل الوقود اجلزء الأكرب من حجم ال�صاروخ
وي�صل فى بعــ�ض الأحيان �إىل ( ) 90%من وزن
ال�صاروخ بالكامل قبل االنطالق ويخزن كل منهما
داخـل هيكل ال�صاروخ ب�شكل منف�صل يف حالة
الوقود ال�سائل بينما يخزن الوقود ال�صلب خمتلط
فى خزان واحد.
جميع �أنواع الوقود امل�ستخدم فى حمركات
االحرتاق الداخلي حتتاج �إىل الأك�سجني لإمتـام
عملية االحرتاق ومنها حمركات ال�سيارات
والطائرات وال�سفن وغريها وكذالك وقـود
ال�صواريخ �إال �أن ال�صورايخ التي تعمل غالباً خارج
الغالف اجلوي حيث ال يتوافـر الأك�سجني تخزن
احتياجات املحرك من امل�ؤك�سد يف خزانات داخل
ج�سم ال�صاروخ .وهذا �أكرث ما مييز عمل حمركات
ال�صواريخ عن عمل حمركات الطائرات رغم الت�شابه
بينهما ،حيث تعتمد حمركات الطائرات على
الأك�سجني املوجود يف الهواء اجلوي املحيط بالأر�ض
وتقوم املحركات ب�سحب الهواء والأك�سجني من
الأمام ودفعه �إىل اخللف بفعل الغازات املحرتقة
املندفعة من املحرك النفاث وتكون كثافة الهواء

اجلوي على م�ستـوي �سطح البحر يف �أق�صي حاالتها
وتنخف�ض الكثافة كلما ارتفعت الطائرة ،وبهذا تقل
قوة الدفــع للمحرك وتقل ن�سبة الأك�سجني الالزمة
الحرتاق الوقود ،ولهذا لي�س بو�سع الطائرة �أن
حتلــق على ارتفاعات �أكرث من ( )32كيلومرتاً� ،أي
ال ميكنها اخلروج من الغالف اجلوي.
و�أما ال�صواريخ فب�إمكانها االنطالق والتحليق
خارج الغالف اجلوي بل هو املجال املثايل لهــا،
حيث تقل كثافة الهواء وتقل بالتايل مقاومته،
وعندما يتخل�ص ال�صاروخ من ت�أثيــــر اجلاذبية
الأر�ضية ي�ستمر منطلقاً فــــي الف�ضاء اخلارجي
ب�أقل ا�ستهالك للوقود ويتم ذلك من خالل تخزين
الأك�سجني الالزم الحرتاق الوقود يف خزانات
داخل هيكل ال�صاروخ ولوقــــود ال�صواريخ نوعان
�أ�سا�سيان همــا الوقود ال�سائل والوقود ال�صلب ولكل
منهما موا�صفات خا�صة وظروف ا�ستخدام معينة.
�إن معظم ال�صواريخ الكبرية ت�ستعمل الوقود ال�سائل
من النوع الثنائي الوقود �أي الوقود وامل�ؤك�سد وكل
منهما خمزن يف خزان منف�صل وامل�ؤك�سد هو الذي
ميد الوقود بالأك�سجيــن الالزم لعملية االحرتاق
الذي يولد طاقة يف �شكل غازات �ساخنة تنطلق
ب�سرعة هائلة مـن غرفة االحرتاق �إىل اخللف مما
يجعل ال�صاروخ يندفع �إىل الأمام ب�أق�صى �سرعة.
والوقـــود ال�سائل امل�ستخدم هو من نوع
الكريو�سني �أو الهيدروجني ال�سائل ،ويكون
امل�ؤك�سد عادة �أك�سجني �سائل وي�ستخدم �أي�ضاً
وقود الهيدرازين �أو م�شتقاته كما ي�ستخدم رابع

�أك�سيـد النيرتوجني كم�ؤك�سد ،وبع�ض �أنواع الوقود
ال�سائل تعمل يف حمركات باال�شتعال الذاتي فـــور
مالم�سة الوقود باملادة امل�ؤك�سدة ،والبع�ض الآخر
من الوقود وهي الأكرث ا�ستعماال حاليـاً ي�شتعل يف
غرفة االحرتاق بوا�سطة �شرارة كهربائية �أو بو�ضع
مادة متفجرة يف غرفة االحرتاق تعمل على ا�شتعال
الوقود عند تفجريها وي�ستمر ا�شتعال الوقود يف
املحرك با�ستمرار �سريان خليط الوقود وامل�ؤك�سد
�إىل غرفة االحرتاق كما ي�ستغل وقود ال�صواريـــخ
ال�سائل يف عملية تربيد حمرك ال�صاروخ وذلك
بدوران الوقود حول الغالف املحيط باملحرك قبل
دخوله �إىل غرفة االحرتاق وهذه العملية ت�ساعد يف
تربيد املحرك وترفع درجة حرارة الوقود مما ي�سهل
�سرعة ا�شتعاله عند اال�ستخدام .ومما مييز الوقود
ال�سائـــل عن ال�صلب �أنه يعطي قوة دفع �أكرب من
احرتاق نف�س الكمية من الوقود ال�صلب.
�أما وقود ال�صواريخ ال�صلب فيتكون من خليط
متجان�س من الوقود وامل�ؤك�سد وتعترب حمركــات
ال�صواريخ التي تعمل بالوقود ال�صلب من �أقدم
ال�صواريخ التي عرفتها الب�شرية وا�ستخدمهـا
ال�صينيون منذ مئات ال�سنني يف احلروب لنقل
القنابل والعبوات احلارقة ويف الألعاب النارية.
ومازال هذا النوع من الوقود ي�ستخدم حتى يومنا
هذا وي�ستخدم ب�شكل وا�سـع يف عدة جماالت
وب�شكل �أ�سا�سي يف املجال الع�سكري وخا�صة يف
ال�صواريخ ال�صغيــرة والق�صرية املدى مثل �صواريخ
الدفاع اجلوي و�صواريخ (جو -جو) و(جـو � -أر�ض
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(و(ال�صواريخ امل�ضادة للدروع) وغريها وت�ستخدم
�أي�ضاً يف ال�صواريخ الف�ضائية متعــددة املراحل،
حيث يقوم ال�صاروخ املزود بالوقود ال�صلب بدفع
مركبة الف�ضاء يف املرحلة الأوىل ثم ينف�صل عن
املركبة ويبد أ� بعد ذالك حمرك الوقود ال�سائل
بالعمل .ويتميز الوقــود ال�صلب ب�أنه يحرتق ب�شكل
�أ�سرع من الوقود ال�سائل ولكنه ينتج قوة دفع �أقل،
كما ميكـن تخزين �صواريخ الوقود ال�صلب ملدة
طويلة وتبقي فعالة من دون خوف من الت�سرب.
ويعتبـر وقود ال�صواريخ الذي تكون على �أ�سا�س
كيماوي وامل�ؤك�سدات كالهما ي�شكل خطورة على
�صحـــة الإن�سان �سواء يف حالة ت�سرب الوقود ال�سائل
قبل اال�ستعمال �أو من ت�أثري الغازات والأبخـرة
الناجتة من عوادم املحركات بعد اال�ستعمال ،لذا
مت تخ�صي�ص مالب�س واقية خا�صة وعلـب �إ�سعافات
�أولية للأفراد العاملني فى �سالح ال�صواريخ.
هذا وهناك نوع من الوقود ي�سمى وقود اخلاليا
العاك�سة ،مازال حتت البحث والدرا�سة ،وخاليا
الوقود العاك�سة ( )RFCهي نظام يعمل كدارة
مغلقة وميكن �أن يخدم كعن�صر اقت�صادي متجدد
لتوليد الهيدروجني .خاليا الوقود التي تولد كهرباء،
وحرارة ،وماء مقطر من الهيدروجني والأك�سجني
ميكن �أن ت�ستخدم لتوليد الطاقة للم�صانع وو�سائل
النقل واملنازل ،كما ميكن توليد الهيدروجني
من عملية التحليل الكهربائي للماء عرب حتليله
للهيدروجني والأك�سجني با�ستخدام طاقة متجددة
مثل طاقة الرياح �أو ال�شم�س �أو حرارة جوف الأر�ض.
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هذا النوع من اخلاليا ال يتطلب نوعاً معيناً من
�أنواع خاليا الوقود ،لكنه يتطلب بنية حتتية لتو�صيل
الهيدروجني املطلوب خلاليا الوقود امل�ستخدمة .على
�أية حال ال يوجد حاليا البنية التحتية الكافية لتوليد
الهيدروجني ،كما �أن كلفة الكهرباء املولدة �ستكون
غالية .لكنها �ستنخف�ض مع انخفا�ض �سعر املكونات
للنظام :خاليا الهيدروجني� ،آليات تخزين وتو�صيل
الهيدروجني ،الطاقة املتجددة الداعمة .حالياً هناك
م�شروع تقوده نا�سا  NASAلتطوير خاليا وقود
تبادلية بكفاءة عالية ووزن خفيف لال�ستخدام على
طائرة  ””Heliosالتي تطري بارتفاع 100,000
قدم .النموذج الأويل لهذه الطائرة ا�ستخدم اخلاليا
ال�شم�سية للطريان .الهدف الآن هو �أن يدمج كل من
خاليا الوقود العاك�سة regenerative fuel cell
واخلاليا ال�شم�سية photovoltaic solar cells
على منت الطائرة .حيث تغذي اخلاليا ال�شم�سية
الطائرة بالطاقة املطلوبة خالل اليوم وتعمل خاليا
الوقود على تخزين الطاقة ال�ستهالكها لي ًال .مثل
هذا النظام يكون كافياً لتغذية الطائرة يف رحالت
تدوم لعدة �أيام.

الطحالب تدخل حلبة الت�سابق

وهناك عالقة خا�صة تربط الباحث الدي�سالف
نيدبال بطحالبه ،حيث بدت عليه احلما�سة لهذه
الطحالب عندما حتدث عنها قائال�« :أنت تتجول
يف احلقول وترى هذه الطحالب تنمو» ،وبالطبع
والباحث هنا يق�صد بكلمة «حقل» نوعا �آخر من

احلقول� ،إنه مركز �أبحاث يولي�ش بوالية �شمال
الراين في�ستفاليا غرب أ�ملانيا ،وهو املركز املزود
بتقنيات متخ�ص�صة يف القيا�س وخراطيم مملوءة باملياه
تنمو فيها الطحالب ،لذلك ف�إن عبارة «تراها تنمو»
ميكن �أن تكون مق�صودة بحرفيتها.
من املعروف �أن الطحالب برغم �أنها �ضئيلة احلجم،
ف�إنها تنمو ب�شكل �سريع جدا وتنتج كتلة ع�شبية تزيد
�سبع �إىل ع�شر مرات على كتلة الطحالب التي تزرع
ب�شكل تقليدي يف الياب�سة .وتت�سبب هذه الطحالب
يف حتويل لون اخلراطيم ال�شفافة للون الأخ�ضر،
ويعتقد خرباء املالحة اجلوية �أن الطحالب �ستكون
وقود الطائرات يف امل�ستقبل ت�ستخدمه الكثري من
الطائرات خالل الع�شرين عاما املقبلة.
هناك بالفعل طائرات ت�ستخدم وقودا م�صنوعا من
الزيت النباتي .ويرى يواخيم بوزيه ،رئي�س جمعية
مبادرة الوقود احليوي التابعة ل�شركات الطريان
الأملانية «ايه �أي �آر �إي جي» �أن الزيوت النباتية
امل�صنوعة من النباتات الزراعية على و�شك دخول
�ساحة املناف�سة مع الوقود التقليدي .وت�سعى هذه
اجلمعية لتعزيز فر�ص �أنواع الوقود البديل الأقل
�ضرراً بالبيئة ب�سبب قلة ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون
الناجتة عن احرتاقها.
ويعتقد بوزيه �أن الأجيال القادمة من وقود الطائرات
�ستكون على الأرجح م�صنوعة من الطحالب
لأن الطحالب ال ت�ستحوذ  -ح�سب ر�أيه  -على
م�ساحات كبرية من الأرا�ضي وال ت�ضيق على
املنتجات الزراعية وتنتج كتلة احرتاقية كبرية يف

مكان �ضيق وهو اخلراطيم �أواملوا�سري �أو امل�صايف
وت�صل ن�سبة الزيوت بها �إىل  ،70%وهي ن�سبة
�شبيهة بالزيوت النباتية .ولكن ثمن الوقود
امل�ستخرج من هذه الطحالب يظل مرتفعا جدا
مقارنة بثمن الوقود التقليدي ح�سبما �أو�ضح
�أندريا�س مولر� ،أحد من�سقي م�شروع يولي�ش لإنتاج
الطاقة من الطحالب والذي �أ�شار �إىل �أن �سعر هذا
الوقود يرتفع خم�س �إىل ع�شر مرات عن �سعر
الوقود التقليدي .وقد بد�أ باحثو يولي�ش بحوثهم
بالتعاون مع � 11شريكا وا�ستهلوا هذه البحوث
بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية لهذه الزيوت ومدى
ا�ستدامتها .وت�ساهم احلكومة االحتادية يف دعم هذه
البحوث بـ 7ر 5مليون يورو.
ومبوازاة بحوث اجلدوى يبحث العلماء �أي�ضا عن
طحلب من نوع خا�ص «طحلب خارق» يكون
الأن�سب ال�ستخدامه يف �إنتاج وقود الطائرات،
طحالب تنتج ومتت�ص �أكرب قدر ممكن من ثاين
�أك�سيد الكربون وال ت�شبع من ال�شم�س .و�أو�ضح
نيدبال �أن« :الطحالب التي تنمو يف الطبيعة
تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على �ضوء ال�شم�س وتخزن
هذا ال�ضوء ثم تبعثه مرة �أخرى يف الطبيعة عندما

ي�صبح �أكرث من الالزم ،نريد �أن نربيها ب�شكل
يجعلها ت�ستمر يف اال�ستفادة من ال�ضوء وذلك
لزيادة فعاليتها»� ،إنه البحث ال�شهري عن الإبرة يف
كومة الق�ش «فهناك نحو � 40ألف نوع من الطحالب
معروفة لدى العلماء ،بل وهناك تقديرات ب�أن عدد
الطحالب ي�صل �إىل مئات الآالف» ح�سبما �أو�ضح
�أندريا�س مولر ،وتوقع مولر �أن ت�صبح هذه الطحالب
ذات جدوى اقت�صادية جيدة عندما يتو�صل
الباحثون للطحلب الأن�سب.
كما �أو�ضح بوزيه �أنه من املمكن ا�ستخدام
الوقود امل�صنوع من الطحالب يف ت�شغيل الطائرات
يف الوقت احلايل فعال «حيث ت�ستطيع املحركات
احلالية للطائرات ا�ستخدام جميع �أنواع الوقود
البديلة» .و�أ�شار بوزيه �إىل �أن باحثي مركز يولي�ش
يحتلون مركزا رياديا بني باحثي �أوروبا فيما يتعلق
بامل�ساحة املزروعة من الطحالب ،حيث بلغت
هذه امل�ساحة  1500مرت مربع .وبرغم ذلك ف�إن
الكمية التي تنتجها هذه امل�ساحة من الوقود �سنويا
ال تكفي لدفع طائرة م�سافة بعيدة حيث ت�شري
تقديرات الباحثني �إىل �أن هذه الكمية تكفي
الطائرة للتحليق �ست دقائق فقط.

وقد اجته الباحثون اال�سرتاليون �إىل ا�ستخدام زيت
الطبخ ال�سابق ا�ستعماله من قبل يف �إنتاج وقود
حيوي جديد للطائرات رخي�ص ولي�س مكلفا ،فقد
جنحت �شركة كانتا�س  Quantasالأ�سرتالية ،يف
�إطالق �أول رحلة طريان فى البالد تعمل بخليط
من زيت الطبخ املكرر ووقود الطائرات التقليدي،
كخطوة �أوىل على طريق االعتماد على الوقود
احليوي.
و �أقلعت الطائرة �أيربا�ص  A330من �سيدنى
�إىل �إديليد بخزاناتها الن�صف من وقود الطائرات
التقليدي من مكررات النفط والن�صف الآخر من
زيت الطعام املكرر.
وقال رئي�س كانتا�س �آالن جوي�س « :علينا �أن ن�ستعد
مل�ستقبل ال يعتمد على وقود الطائرات التقليدي
و�إال ـ ب�صراحة ـ ال م�ستقبل لنا».
وبداية من يوليو املا�ضي فر�ضت �أ�سرتاليا �ضريبة
على انبعاثات الكربون� ،أ�سوة باالحتاد الأوروبي،
ولذا ت�سعى كانتا�س لتفادى تغرميها .ويقول
الباحثون �إن انبعاثات الكربون من الوقود احليوي
قد تكون �أقل بن�سبة  60يف املئة من الوقود
التقليدي.
كما �أعلنت البحرية الأمريكية �أنها د�شنت ال�سفينة
احلربية  ،USS Zumwaltالتي ت�ستخدم
تقنيات متطورة مثل �إطالق ال�صواريخ �أ�سرع من
ال�صوت� ،أو �إنتاج الوقود من مياه البحر وطحالبه،
حيث �ستبحر ال�سفينة .وحتوي ال�سفينة على متنها
جمموعة متطورة من الأ�سلحة ،ومن �ضمنها �أنظمة
ت�سليح متطورة ،ونظام لإطالق ال�صواريخ ي�صل
مداه �إىل �أكرث من  63ميال ،كما �ستحمل ال�سفينة
يف امل�ستقبل بع�ضا من التكنولوجيا التي �أعلنت
البحرية الأمريكية عن ا�ستخدامها م�ؤخرا.
ولعل �إحدى �أبرز هذه التقنيات هي تقنية �أ�سلحة
الليزر ،والتي ب�إمكانها �إ�سقاط طائرات �أو �سفن
قد ت�شكل تهديدا للبحرية الأمريكية .وميكن
�إطالق �أ�شعة الليزر هذه با�ستخدام جهاز ي�شبه
�ألعاب الفيديو وبكلفة ال تتجاوز الدوالر الواحد
لكل طلقة ،كما �أن هذه التقنية ت�ستخدم الأ�شعة
الكهرومغناطي�سية ،وتطلق ال�صاروخ ملدى ي�صل
�إىل  125ميال ب�سرعة ت�صل �إىل � 7.5أ�ضعاف �سرعة
ال�صوت .وحينما تتم �إ�صابة الهدف ،يتم التدمري
با�ستخدام �سرعة عالية جدا ،بحيث ال ينتج عن
هذه العملية �أية تفجريات.
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تمويه

ر�ضا �إبراهيم حممود

فن الإخفاء والتمويه
«اجلزء الثاين»

مر معنا يف اجلزء الأول من هذا املقال ،كيف قامت الطائرات الأملانية يف احلرب العاملية الثانية بغزو االحتاد ال�سوفييتي،
وب�سبب عامل املفاج�أة والتفوق الع�سكري يف بداية احلرب ،متكنت القوات الأملانية ب�سرعة هائلة من الدخول �إىل عمق
البالد ،حيث �أ�صبحت العا�صمة (مو�سكو) بعد �شهر واحد من بدء احلرب حتت مرمى نريان القاذفات النازية ،وقد تبني
فيما بعد �أن الزعيم النازي (�أدولف هتلر) �أمر طياري �سالح اجلو النازي ب�ضرب العا�صمة ال�سوفييتية وحموها متاماً عن
وجه الأر�ض! وكيف جل�أ ال�سوفييت �إىل فن التمويه والإخفاء ،و�سنتابع يف هذا اجلزء من املقال..
قواعد التمويه والإخفاء

مثلها مثل �أي عملية �أخرى تقوم عملية
التمويه والإخفاء على جمموعة من القواعد
ال�شروط التي تبد�أ عند اختيار موقع التمركز
مبا�شره ،حيث �إنه بعد االنتهاء من حتديد
�أماكن املعدات والأفراد تبد�أ مبا�شرة عملية
الإخفاء ،وذلك الأمر يكون لزاماً وحر�صاً
على عدم معرفة �أو اكت�شاف العدو ملكان
املوقع ،و�أن احلر�ص على عدم انتظام املوقع
�شرط �أ�سا�سي لنجاح عملية التمويه ،كما
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يجب دمج الأفراد بطبيعة الأر�ض بو�سائل
التمويه ال�سابق ذكرها ،حيث �إنه من
املعروف �أن الرامي �أو الرا�صد يف ظروف
املعركة قد ي�ضيع الهدف بعد ر�ؤيته �أو
الرامي عليه ،وكذلك عندما يكون الهدف
مموهاً �أ�صبح االهتداء �إليه من جديد يتطلب
زمناً قد ي�سمح للهدف بالتخفي والنجاة من
ال�ضرب.
كما يجب و�ضع خطة حمكمة لأماكن �إخفاء
ال�سالح واملعدات ،لكي يتما�شى مع طبيعة

الأر�ض الكائن عليها ،كما متنع �أي حتركات
�أو �إ�شارات غري �ضرورية داخل املوقع ،وقد
�أكدت جتارب القتال �أنه من ال�سهل ر�ؤية
الهدف املغاير للطبيعة من خالل ال�سكون
�أو احلركة ،لذلك ف�إن �إمكانية تدمريه باتت
�أمرا �سهال وم�ؤكدا� ،أما الهدف املندمج مع
الطبيعة ف�إن من ال�صعب ك�شفه وخا�صة
خالل ال�سكون ،كما �أن �إ�صابته تكون �صعبة
حتى بعد ك�شفه.

طم�س حقيقة و�سائل الإنذار
هو اخلداع املحدود ب�أ�سلحة متفرقة،
حتتوي منظومة الدفاع اجلوي على واخلداع بتمويه وت�شويه بع�ض الأهداف
مكونات عديدة خمتلفة من الأجهزة لأجل حمايتها فقط.
واملعدات ،مثل رادارات الإنذار ورادارات
درا�سة طبيعة الأر�ض
�إدارة النريان ورادارات التوجيه وو�سائل
التوجيه التلفزيوين واحلراري� ،إ�ضافة عند البدء بعملية التمويه والإخفاء ال بد
�إىل مراكز حتليل ون�شر املعلومات ،وذلك من اتباع جمموعة من اخلطوات الرئي�سية
بجانب نظم املدفعية وال�صواريخ امل�ضادة والواجبة للتنفيذ ،وتبد�أ اخلطوة الأوىل
للطائرات ،وهما يعتربان من �أهم عنا�صر للتمويه بدرا�سة طبيعة الأر�ض املحيطة
للنريان يف الدفاع اجلوي ،وتعاين و�سائل باملوقع ونوعية ت�ضاري�سها ،وذلك من حيث
�إنذار الدفاع اجلوي ب�شدة من كثافة درا�سة �ألوانها الغالبة ومدى قدرتها على
عك�س الأ�شعة وحجم الظالل املنت�شرة فيها
الأعمال الإلكرتونية امل�ضادة.
ويرتكز جزء كبري من التطور التقني لتلك و�إمكانية انطباع الآثار عليها ،ويلي ذلك
الو�سائل يف اجتاه التغلب على الإعاقة درا�سة نوع التمويه املطلوب ح�سب بعد
الإلكرتونية ،وذلك من خالل عمليات
اخلداع بطم�س حقيقة املوا�صفات الفنية
لو�سائل الإنذار ،حتى ال يتمكن العدو
من و�ضع برنامج الإعاقة املنا�سب �أو ي�ضع
الربنامج اخلاطئ مو�ضع التنفيذ ،وبذلك
يقلل ت�أثري تلك الإعاقة ،كما �أن جميع
الرادارات احلديثة تعمل بالأ�ساليب
الرقمية ،التي من خاللها ميكن ا�ستبعاد
�إ�شارات الإعاقة �أو التقليل من �أثارها
الفعلية.
هذا ويقدم اخلداع والتمويه �إىل نظم الدفاع
اجلوى خدمات جليلة للغاية ،وذلك عن
طريق �إخفاء ومتويه القطع القتالية الأ�صلية
�أو ا�ستخدام قطع قتالية وهمية ،وهو عمل
احرتايف تقني هدفه الأ�سا�سي خدمة اخلطة
الدفاعية ،ولذلك ف�إنه ال ينفذ �إال بناء على
�أوامر وتوجيهات القيادة العملياتية للدفاع
اجلوي ،حتى ال تتعار�ض نتائج املبادرات
اخلداعية الفردية التي قد يقوم بها قادة
الكتائب �أو قادة الألوية مع الأ�سا�س
العملياتي خلطة مناورة قائد القوه ،ومع
الدور التكتيكي خلطة اخلداع والتمويه
للدفاع اجلوي ،وحتى ال تتعار�ض �أي�ضا
مع خطة العمليات اال�سرتاتيجية على
امل�ستوى العملياتي العام للقوات امل�سلحة
ككل ،كما يعترب التدبري اخلداعي الوحيد
املرتوك ملبادرة قادة الوحدات التكتيكية

القوات املعادية �أو ح�سب قربها ،وما هي
نوعية املعدات �أو الأجهزة التي ي�ستخدمها
يف الر�صد واملراقبة.
فكلما مت االبتعاد عن العدو قلت �أهمية
التمويه �ضد الر�صد الأر�ضي ،وكلما
انخف�ض م�ستوى الأجهزة التقنية التي
ي�ستخدمها ر�صده اجلوي �أو االلكرتوين
قلت بالطبع �أهمية التدابري املتخذة ملجابهة
الأجهزة املتطورة ،وت�أتي بعد ذلك اخلطوة
الثالثة املتمثلة يف حتديد طبيعة الهدف ذاته،
والعوامل التي تك�شفه للر�صد اجلوي ،والتي
من �أهمها اللون وال�شكل واللمعان والظل
والقرائن الدالة ،وتتمثل اخلطوة الرابعة يف
العمل على �إخفاء كل تلك العوامل حتى
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يتم اندماج الهدف مع الطبيعة �إىل �أكرب حد يراعى يف ذلك ا�ستخدام املواد ال�صناعية
ممكن� ،أما املرحلة اخلام�سة فهي �إبقاء التمويه ما والطبيعية للم�ساعدة العملياتية لدمج �أ�شكال
دام اخلطر م�ستمراً ومل يزول بعد.
الأفراد واملعدات بطبيعة �شكل الأر�ض املحيطة
والكائن عليها املوقع.

التمويه ي�ؤمن بعدة عنا�صر

لكي يكون التمويه �أ�شد فاعلية ،ينبغي �أن ي�ؤمن
بالعديد من العنا�صر ومن �أهمها ،لزوم االختفاء
عن املراقبة الأر�ضية ،و�ضرورة االختفاء عن
املراقبة اجلوية مبا يف ذلك حماولة جتنب ال�صور
اجلوية العادية وامللونة ،بجانب االختفاء عن
�أجهزة الر�صد التي تك�شف احلرارة والرائحة
و�صوت حركة اجلنود �أو �سال�سل الآليات التي
توجد فى العربات املدرعة ،ويجب �أن يتم يف
كل ظروف املعركة ويف الليل والنهار مهما
كان العدو بعيداً ،مع �ضرورة �أن يكون الإخفاء
م�ستمراً.
كما يجب �أن يت�أ�صل يف نف�س املقاتلني حتى
ي�صبح غريزياً ،و�أن يتم بالإبداع واالبتكار على
الدوام ،فعند تنفيذ عمليات الإخفاء والتمويه
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املواد ال�صناعية والطبيعية

توجد هناك املواد ال�صناعية ،وهي تلك
املواد اخلا�صة لعمليات االختفاء والتمويه
من الدهانات والأ�سالك ال�شائكة والن�سيج
واجلواالت وال�شبكات املزخرفة وغري ذلك،
واملواد الطبيعية هي املواد الطبيعية املحيطة
�أمثال العديد من �أنواع احل�شائ�ش والأ�شجار
واملياه ،وتلك املواد �إذا �أح�سن اختيارها ،ف�إنها
�ست�ضاهي مناذج طبيعة الأر�ض املحيطة بال�شكل
واللون ،وهناك �سبب واحد وهو �أن النباتات
تذبل وتبهت �إذا قطفت ،وتالفياً لذلك يتم
تغيريها على وجه ال�سرعة وبطريقه دائمة.
�إ�ضافة �إىل و�سائل الك�شف الب�صرية العادية،
فيمكن �أي�ضاً للت�صوير بوا�سطة الأ�شعة حتت

احلمراء التقاط ال�ضوء املنعك�س يف ما وراء نطاق
ال�ضوء الب�صري ،وميكن تطبيق هذه التقنية يف
مهام اال�ستطالع يف الليل ،وت�شمل �أي�ضاً احلماية
�ضد جميع �أنواع �أجهزة اال�ست�شعار احلرارية،
بالإ�ضافة �إىل احلماية �ضد �أجهزة الرادار مبا يف
ذلك �أجهزة الرادار املليمرتية املطبقة مع �أنظمة
الت�سديد يف املراحل النهائية ،وت�شمل الأنظمة
�أي�ضاً الإ�شعاعات فوق البنف�سجية.

�شباك متويه خلف�ض احلرارة

طورت �إحدى ال�شركات الأمريكية نظام �شبكة متويه
بالغة اخلفة حتل حاليا مكان نظام احلجاب التمويهي
خفيف الوزن ويعمل يف خدمة اجلي�ش الأمريكي،
وهناك نظام �شبكة متويه وهو نظام دعم وتعزيز قابلية
النجاة يف مواجهة التهديدات متعددة النطاقات
الب�صرية والرادارية وتهديد الأ�شعة حتت احلمراء،
وذلك من خالل حتقيق خف�ض احتمال االكت�شاف
الب�صري وتعزيز �شدة الإ�شارات احلرارية والرادارية،
وحت�سني التوافق مع الت�ضاري�س اخللفية.

وكان نظام �شبكة التمويه اخلا�ص مبناطق الأحرا�ش
والغابات قد دخل مرحلة الإنتاج يف عام 1999م،
�أما النموذج اخلا�ص بال�صحارى ،فقد دخل الإنتاج
يف عام 2001م و�أما عن النماذج اخلا�صة باملدن
واملناطق القطبية ،وتلك املعززة �ضد الرادار والأ�شعة
حتت احلمراء ،فقد طورت ون�شرت يف العامني
2003 / 2002م ،ولتحقيق الوقاية �ضد الأ�شعة
حتت احلمراء ف�إن تلك ال�شباك تعمل على تخفي�ض
فقد احلرارة مبا يفوق ثمانني باملائة ،وهي �أي�ضا تربد
وت�سخن وفقا للخلفية �سواء كانت ح�شائ�ش �أو
�صحراء.
ويعمل هذا النظام على تخفي�ض االكت�شاف بوا�سطة
�أجهزة الرادار من خالل ت�صغري املقطع الراداري،
ويزن ذلك النظام ب�أكمله نحو ت�سعه كيلوجرامات،
وي�شمل حاجزا �سدا�سيا و�آخر متوازي الأ�ضالع
وجهاز �إ�صالح داخل �صندوق قابل للحمل
والنقل� ،أما نظام الإ�سناد الذي يت�ضمن �أعمدة
و�أوتاداً وغريها ،فهو يو�ضع �أي�ضا داخل �صندوق �آخر
خا�ص.

اخلداع الراداري يف الدفاع اجلوي

ت�ستخدم العواك�س الركنية لأغرا�ض اخلداع
الراداري يف الدفاع اجلوي عن طريق متثيل
�أهداف هيكلية ذات مقطع راداري يقرتب من
الأهداف احلقيقية الأخرى ،وميكن با�ستخدام
تلك العواك�س مبثيل املدفعية ومواقع ال�صواريخ
والأهداف الأخرى ،والعاك�س الركني عبارة
عن جمموعة من الأ�سطح املعدنية املتعامدة،
بحيث ي�ؤدي هذا التعامد �إىل عك�س �أ�شعة
الرادار ال�ساقطة عليها بكمية كبرية ،لكي
تظهر وك�أنها منعك�سة من هدف حقيقي كبري.
وقد تكون العواك�س مثلثة ال�شكل �أو مربعة �أو
دائرية ،وميكن و�ضع العواك�س يف كرات من
املطاط ال�ستخدامها ك�شراك خداعية طافية
فوق �سطح املاء خلداع ال�صواريخ البحرية،
وميكن �أن حتمل العواك�س الركنية عوامات
خا�صة يتم قطرها بوا�سطة ال�سفن ال�صطياد
ال�صواريخ امل�ضادة لل�سفن� ،أو �أن حتمل على
الطائرات املوجهة بدون طيار لقن�ص ال�صواريخ

امل�ضادة للطائرات.
كما توجد هناك �أي�ضاً العواك�س الركنية
الرادارية ،وهي معدات خا�صة تتميز
مبوا�صفات الإ�شارة الرادارية املنعك�سة منها
والتي تكون حمددة �آنفاً ،وت�ستخدم هذه على
نطاق وا�سع يف الإخفاء الراداري ،مثل �إخفاء
معامل ال�سواحل �أو حدود امل�سطحات املائية،
�أو ممرات هبوط الطائرات ،بحيث ت�صبح
ال�صورة م�شو�شة على �شا�شة الرادار وي�صعب
متييز الأهداف.
كما ت�ستخدم العواك�س الركنية لعمل �أهداف
كاذبة بغر�ض خداع العدو مما ي�ؤدي �إىل ظهور
�أهداف كثرية على �شا�شة الرادار وزيادة
حتميل معدات توجيه النريان وهذا بدوره
يقلل من فاعلية النريان املعادية ،حيث يقوم
الهدف الكاذب بعمل م�صيدة رادارية جتذب
ال�صواريخ املوجهة �إليه ،وبذلك يقل احتمال
�إ�صابة الهدف احلقيقي املختفي �أو املموه
جيداً.
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حروب

اال�سرتاتيجيات الع�سكرية
بني �أ�ساليب «احلروب الثورية» و «احلروب النظامية التقليدية»
لواء د .ب�سمة حممود

(اجلزء الثاين)

قلنا يف اجلزء الأول من هذا املقال �إن كثرياً ما ي�ستعمل النا�س لفظ اال�سرتاتيجية ،حتى �أ�صبحت من الألفاظ امل�ألوفة
لكرثة تداولها ،وبالتايل غدت من الألفاظ ال�شائعة التي جتري على كثري من الأل�سنة ،فقد ي�ستعملها بع�ض الذين ال نتوقع
منهم �إدراكاً ملدلولها ،فن�سمع دائماً من يقـول :هذه ا�سرتاتيجيتي يف احلياة ،وهذه ا�سرتاتيجيتي يف تق�سيم الوقت ،وتلك
هــي ا�سرتاتيجية الدولة� ،أو ال�شركة ،وا�سرتاتيجية التدريب ،والتعاون� ..إلخ� ..إذاً اال�سرتاتيجية هي الفطرة ال�سليمة
للتخطيط وحتقيق النجاح واالنت�صار فــي �أي جمال.
جودة اال�سرتاتيجية حتول الهزمية لن�صر
عندما اجتاحت جموع « الثائرين» العا�صمة الفرن�سية
باري�س فى  14يوليو  1789و كان �سقوط «�سجن
البا�ستيل» يومها ثم �إعدام امللك لوي�س ال�ساد�س ع�شر
فى  21يناير � 1793سبباً مبا�شراً جلولة جديدة من
احلروب التي قادتها �إجنلرتا �ضد مناف�ستها الأوروبية
فرن�سا ،وقد �أفادت �إجنلرتا من جتارب حروبها ال�سابقة
وبخا�صة حرب الوراثة الإ�سبانية « 1701ـ »1713
لتطور �سيا�سيتها البحرية التي �ضمنت لها حتقيق
مكا�سب مذهلة على طريق بناء �إمرباطوريتها العظمى.
وتلخ�صت تلك ال�سيا�سة الع�سكرية يف ا�سرتاتيجية من
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النقاط التالية:
�أو ًال :احل�صول على التفوق البحري ،وعدم قبول �أي
مناف�س تتوافر له قدرة بحرية كبرية ،ثانياً :يف حال
ال�صراع القاري مع فرن�سا ف�إنه يجب االعتماد على
توازنات �أوروبية و�أحالف لإ�شغال فرن�سا يف حروب
قارية ،فيما تن�صرف البحرية الربيطانية للح�صول على
مزيد من القواعد وامل�ستعمرات فيما وراء البحار
واملحيطات.
ثانياً :االعتماد على عامل ك�سب الوقت «املطاولة
و املماطلة» لتنظيم الأحالف و تقدمي الدعم املايل
واالقت�صادي مل�ساعدة احللفاء على تغطية نفقات حرب

رمبا مل تكن لهم عالقة مبا�شرة بها ،وهذا مما ي�سمح بنقل
احلرب بعيداً عن �إجنلرتا وحدودها.
و�ضمن �إطار هذه اال�سرتاتيجية الع�سكرية قامت البحرية
الإجنليزية بتدمري الأ�ساطيل الفرن�سية كلما توافرت لها
فر�صة لذلك ،فكان من ذلك تدمري الأ�سطول الفرن�سي
فى الإ�سكندرية «معركة �أبي قري يف � 2أغ�سط�س »1789
لعزل نابليون بونابرت يف م�صر وتدمري جي�شه بتحري�ض
الدولة العثمانية و�أهايل م�صر �ضده.
وكانت معركة �سانت فن�سان البحرية عام  1797التي
دمرت بدورها قدرة �أ�سطول فرن�سي ،ثم جاءت معركة
الطرف الأغر  1805لتجهز ب�صورة �شبه كاملة على

قدرة الأ�سطول الفرن�سي ،و�أما فى جمال «احلرب
القارية على الأر�ض الأوروبية» ،فقد ا�ستطاعت كفاءة
نابليون وقدرات ال�شعب الفرن�سي القتالية «بف�ضل نظام
التجنيد» �إحباط خمططات �إجنلرتا يف تنظيم الأحالف
امل�ضادة لفرن�سا.
كانت انت�صارات نابليون يف معاركه الربية و�سيلته
لإحباط الأحالف التي كان هدفها تطويق فرن�سا
وعزلها ،وكان لزاماً على نابليون مطاردة �إجنلرتا يف كل
مكان ،فكانت جبهة احلرب على �أر�ض �إ�سبانيا مبثابة
حلقة فى حروب اال�ستنزاف الإجنليزية �ضد فرن�سا
وو�سيلة لإ�شغال القوات الفرن�سية يف منطقة بعيدة
عن �إجنلرتا .وبرغم ما عرفته هذه احلرب ال�شر�سة ،التي
ا�ستمرت ربع قرن تقريباً « 1790ـ  »1815ف�إنها هي
التي �ساعدت �إجنلرتا يف حربها املتطاولة لتحقيق الن�صر
النهائي الذي متثل ب�إ�سقاط نظام نابليون و�إعادة النظام
امللكي لفرن�سا ،ولو لفرتة ق�صرية.
ولقد ظهرت �أهمية نتائج معركة «الطرف الأغر»
وانعكا�ساتها على م�سرح القتال فى �إ�سبانيا� ،إذ
ا�ستطاعت البحرية الربيطانية العمل ب�أمن و حرية
ال�ستخدام مالطا و�صقلية وموانئ الأدرياتيكي لدعم
الثوار يف �إ�سبانيا حتى �أبعد احلدود ،مع تقدمي الدعم
للجي�ش الربيطاين الذي كان يعمل يف �أق�صى الغرب
من قاد�س .و�أمكن للبحرية الربيطانية حتقيق ن�صر حا�سم
يف منت�صف  1810يف موقع «بارو�سا» ما بني جبل طارق
وقاد�س ،حيث مت نقل الوحدات الربيطانية عن طريق
البحر و�إنزالها يف اجلزيرة الأندل�سية للقيام بهجوم على
م�ؤخرة املاري�شال الفرن�س «�سولت» وكانت احلرب
بالن�سبة لربيطانيا على امل�سرح الأندل�سي حرباً دفاعية،
ولكنها بهذه العملية مار�ست الأعمال الهجومية التي
ا�ستمرت حتى �سنة  ،1812و�أمكن حتقيق هذا التحول
بف�ضل دعم القوات البحرية الربيطانية التي كانت
تنت�شر يف كل مكان ،وعلى امتداد �أكرث من 1500
كيلومرت من �سواحل �إ�سبانيا.
وبذلك رابط اجلي�ش الإجنليزي على مدخل فرن�سا
اجلنوبي ،وفتح جبهة ثانية على حدود فرن�سا مع �إ�سبانيا
ومع هذا التحول يف ميزان القوى ،مل يعد من ال�صعب
على احلكومة الإجنليزية تنظيم حتالف جديد (�ضم
�إجنلرتا ورو�سيا والنم�سا وبرو�سيا وال�سويد ) ،وهذا
ما �ضمن لدولة احللف حتقيق الن�صر على نابليون يف
«معركة ليبزيج» يف �أكتوبر  ،1813و ا�ضطرت القوات
الفرن�سية لالن�سحاب عرب نهر الراين ،وكان ذلك بداية
النهاية لنابليون بونابرت ونظامه الإمرباطوري.

و�إذا كانت ا�سرتاتيجية ك�سب الوقت ،قد �شكلت
قاعدة ثابتة على م�ستوى ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية
للدولة� ،سواء فى حرب روما �ضد قرطاجة �أو يف حرب
�إجنلرتا �ضد فرن�سا ،فثمة منوذج خمتلف متاماً ظهر يف
قيادة اجلرنال الرو�سى كوتوزوف « 1745ـ »1813
للجي�ش الرو�سي الذي حارب حملة نابليون على رو�سيا
وهي احلملة التي بد�أت يف يونيو  1812وانتهت بعودة
قائد احلملة �إىل فرن�سا يف دي�سمرب  1812بعد �أن مني
جي�شه الكبري ،الذي �ضم زهاء ن�صف مليون جندي،
بهزمية منكرة� ،سواء يف «بورودينو» وعلى �أبواب مو�سكو،
�أو �أثناء ان�سحابه نحو فرن�سا.
وعندما تقدم نابليون نحو حدود رو�سيا كان يعرف �أن
هناك جي�شاً رو�سياً بقيادة باركالي وجي�شاً ثانياً بقيادة
باجراتيان يتقدمان للقائه ،ولكن اجلي�ش الفرن�سي جنح
فى �إحلاق الهزمية باجلي�شني الرو�سيني و�أرغمهما على
االن�سحاب ،فرتاجعا نحو مدينة «�سمولن�سك» احل�صينة
بعد �أن قطعا  500كيلومرت تقريباً خالل  38يوماً .وما
لبث اجلي�ش الفرن�سي �أن و�صل �إىل �سمولن�سك

حيث دارت معركة طاحنة وا�ضطر اجلي�شان الرو�سيان
لالن�سحاب والرتاجع بعدما خ�سرت �سمولن�سك
� 20ألفاً من مواطنيها ب�سبب �إحراق مدينتهم بنريان
املدفعية فيما خ�سر اجلي�شان � 15ألفاً من اجلنود.
ا�ستخل�ص نابليون من خالل هذه اال�شتباكات ما جعله
على يقني من �صحة ظنونه من �أن الرو�س يجتذبونه
وجي�شه �إىل عمق بالدهم ،فقد كانت القوات الرو�سية
تدمر �أثناء ان�سحابها كل ما جتده يف طريقها مما قد يفيد
اجلي�ش الفرن�سي ،وحتولت البالد �إىل جمموعات من
اخلرائب و الأرا�ضي املحروقة.
و�أ�ضاع اجلي�ش الفرن�سي ثالثة �أيام يف «�سمولن�سك».
وا�ستمرت مقاومة �أهلها جلحافل الغزو ،فبلغت خ�سارة
اجلي�ش الكبري يف م�سريته من ينيمن �إىل ولنا حداً كبرياً
ثم خ�سر �أكرث من مئة �ألف يف م�سريته من «ولنا» �إىل
«موهايدف» ومل يكن ه�ؤالء جميعاً من الفرن�سيني،
فقد �ضم اجلي�ش الكبري جنوداً ومتطوعني من �إيطاليا
ووي�ستغالياً وبولونيا و�ساك�سونيا .وكانت ع�صابات
«فر�سان القوازق» تنت�شر يف كل مكان لت�سلب كل
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ما ت�ستطيع اال�ستيالء عليه من ذخائر الفرن�سيني
ومتاعهم.
عالج «نابليون» املوقف ،فدفع جي�شاً لإجتياز «الألبى»
و»الأودر» كما دفع جي�شاً �آخر نحو «ليتوانيا» ،و�أ�صدر
�أوامره �إىل «كتائب احلر�س الوطني» بعبور نهر الراين
ومطاردة القوات الرو�سية �أثناء �إن�سحابها ،و�أمكن له
احتالل «بولتي�سك» و»دنباروغ» و»ريجا» و�أ�صبحت
«بيرت �سبورج» �أمام خطر الهجوم ،مما �أدى �إىل ت�صاعد
موجة التذمر والغ�ضب يف و�سط اجليو�ش الرو�سية التي
تابعت ان�سحابها ،فاجتمع القادة لبحث املوقف وقرروا
تعيني اجلرنال العجوز كوتوزوف لإنقاذ املوقف ،ووافق
القي�صر الك�سندر على اقرتاح قادته ،و�أ�صدر �أمره
بتعيني كوتوزوف قائداً للجي�شني الأول والثاين.
وما كاد خرب هذا التعيني ينت�شر حتى ارتفعت الروح
املعنوية للجنود ،وتناقل النا�س «النب�أ العظيم» بفرحة
حملت كل الآمال بالن�صر ،والغريب يف الأمر �أن
عملية االن�سحاب ا�ستمرت فيما كان اجلنود يعتقدون
�أنهم زاحفون لقتال الغزاة الفرن�سيني� ،أمل يقل لهم
«كوتوزوف» عندما ا�ستعر�ض قواتهم« :من ذا يعود
القهقرى بجي�ش با�سل كهذا؟».
�إذاً فلم يعد هناك ثمة جمال للرتاجع يف اعتقاد
اجلنود على الأقل ،وهكذا و�صلت القوات الرو�سية

�إىل مرتفعات «بورودينو ــ �أوبردينو» التي تقع على بعد
 120كيلومرتاً �إىل الغرب من مو�سكو ومت اختيار املواقع
الدفاعية للقوات الرو�سية ،لتكون �إىل اخللف من «نهر
كالت�شا» وعلى جبهة متتد ثمانية كيلومرتات ،ومت بناء
حت�صينات دفاعية ومراب�ض للمدفعية يف و�سط التنظيم
الدفاعي و�أقيمت حت�صينات مماثلة اجلناح الأي�سر
ومراب�ض لثالث بطاريات وكانت هذه املواقع الدفاعية
تغطي حماور التقدم نحو مو�سكو ،التي �أ�صبحت مركز
الثقة اال�سرتاتيجي ل�صراع كوتوزوف ونابليون.
و�ضع كوتوزوف خطته على �أ�سا�س ح�شد كل قوى
ال�شعب لقتال الغزاة ،والإفادة من امل�شاعر الدينية لدى
املتطوعني �أو من القوات النظامية للعمل على م�ؤخرة
العدو .وبد�أت موقعة «بورودينو» عندما انفجرت قنابل
 1200مدفع ،حني انطلقت للعمل يف ال�ساعة ال�ساد�سة
من �صباح يوم � 7سبتمرب ،فاهتزت الأر�ض لدوي
القنابل ،و�أطلق نابليون هجومه بقوة � 70ألف رجل و
ركز ثقل الهجوم على اجلناح الأي�سر للقوات الرو�سية
مع حماولة االلتفاف حول هذا اجلناح ،ولكن قوات
اخليالة الرو�سية �أحبطت املحاولة وا�ستمرت املعركة
�سجا ًال بني طرفني تناوبت قواتهما ال�سيطرة على املواقع
طوال � 14ساعة .ويف نهاية النهار ا�ضطرت القوات
الرو�سية لالن�سحاب نحو مواقع جديدة .وخ�سر نابليون

على �أر�ض «بورودينو» ثالثني �ألف جندي بينهم 49
جرنا ًال ،و 37قائداً ،وخ�سر كوتوزوف �أربعني �ألفاً وعدداً
من اجلرناالت والقادة ،واعترب «كوتوزوف» �أنه ربح
املعركة ،ولكن القيادة الرو�سية وعلى ر�أ�سها «القي�صر
الك�سندر» كانت ترغب يف ن�صر حا�سم وهجوم م�ضاد.
وبني م�ؤيد لتجنب املعركة احلا�سمة واملطاولة والإفادة
من عامل الوقت وا�ستنزاف قدرة اجلي�ش الفرن�سي
و طرح «كوتوزوف» وجهة نظره بقوله�« :إن خال�ص
رو�سيا يف جي�شها ،فهل من الأف�ضل املغامرة ب�إ�ضاعة
اجلي�ش ،مبا يف ذلك خ�سارة مو�سكو بالتحام يف معركة،
�أم �إن ت�سلم مو�سكو دون قتال؟ هذا هو ما �أريد �أن
�أح�صل على ر�أيكم ب�صدده» ..كان ال بد من الو�صول
�إىل قرار ،واتخذ «كوتوزوف» قراره ،و�أمر باالن�سحاب
�إىل «ناروتينو» جنوب مو�سكو.
دخل نابليون مو�سكو فوجدها حترتق ،ووجد �أن
�أهلها ان�سحبوا منها ومل يبق �إال الكالب وال�سكارى
والل�صو�ص ،ووقف على �أبواب مو�سكو  35يوماً خ�سر
فيها � 12ألف جندي من اجلوع والربد ،وعندما بد�أ
اجلي�ش الفرن�سي باالن�سحاب انطلق كوتوزوف ملطاردته
على حمور مواز ملحور االن�سحاب وحدثت جمموعة
من املعارك الكبرية ،وعندما و�صل كوتوزوف �إىل
«فبلنا» فى  29نوفمرب  1812كان نابليون قد و�صل �إىل
باري�س ومل يبق من جي�شه الكبري �إال وحدات ممزقة.
ا�سرتاتيجية منع الهزمية
تظهر قراءة املالمح الوجيزة والعامة لثالثة مناذج من
«قتال املطاولة» �أن هناك خ�صائ�ص م�شرتكة وميزات
مت�شابهة ،لعل من �أبرزها ما يلي:
�أو ًال� :إن قتال املماطلة يعتمد على عاملي ال�صرب
والوقت ،وهو ما �أو�ضحه كوتوزوف بدقة بقوله« :يجب
�أن يذكروا متاماً �أننا �سنخ�سر كل �شيء �إذا حتولنا �إىل
الهجوم� ،إن ال�صرب و الوقت هماً اجلنديان ال�شجاعان
اللذان �سيحاربان من �أجلي».
ولكن قادة اجليو�ش و�صانعي قرارات احلرب يطمحون
لتنفيذ «املعركة احلا�سمة» بوا�سطة ال�سرعة واحلركة
وا�ستخدام القدرة الهجومية وكما كان يردد نابليون
با�ستمرار «الهجوم الهجوم وال �شيء غري الهجوم» ،و
�أو�ضح ذلك بقوله�« :إنني �أ�ؤمن كما ي�ؤمن فريدريك ب�أن
الواجب �أن نكون دائماً البادئني بالهجوم ،ومن اخلط�أ
الكبري �أن ت�سمح للعدو ب�أن يهاجمك ،قم باحلرب
الهجومية على غرار ما كان يفعل الإ�سكندر وهانيبال
وقي�صر وجو�ستاف �أدولف وتورين و�أوجني و فريدريك
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وخذ منوذج هجومك عنهم ،ف�إن هذه الو�سيلة هي
الوحيدة حتى ت�صبح قائداً كبرياً وحتى تقتحم �أ�سرار
فنهم احلربي».
وال ريب �أن «املعركة احلا�سمة» يف ظروفها و�أعمالها
القتالية ونتائجها ،تت�ضمن قدراً كبرياً من الإثارات
املعنوية.
ثانياً :لعل من �أغرب الأمور �إثارة للفكر الع�سكري،
ظاهري االعتقاد اخلاطئ «باقرتان ا�سرتاتيجية املماطلة
بالهروب من املعركة �أو جتنبها واالبتعاد عنها» ولقد
�أكدت جتارب حروب املماطلة التي عر�ضنا بع�ض
مناذجها �أن ك�سب الوقت �أو املماطلة ال تعني �أبداً
جتنب خو�ض املعركة احلا�سمة �إذا ما توافرت الظروف
ال�ضرورية لنجاحها وبذلك ت�صبح قاعدة ا�سرتاتيجية
ك�سب الوقت هي ك�سب الوقت ا�سرتاتيجية جتنب
املعركة الفا�شلة «فاال�ضطراب الكبري فى موازين القوى
الع�سكرية ،وعدم ا�ستجابة الطبيعة اجلغرافية وعامل
الزمن و�سواها هي من ال�شروط التي تفر�ض على
القيادة ذات الكفاءة العالية العمل بكل جهد م�ستطاع
لتجنب الف�شل.
ثالثاً :تظهر قراءة مناذج «ا�سرتاتيجية ك�سب الوقت»
�أن هذه اال�سرتاتيجية تعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على
التحركات البعيدة «املناورات» وعلى تهديد م�ؤخرات
العدو وقواعده ،فا�سرتاتيجية «فابيو�س» هددت م�ؤخرة
جي�ش هانيبال وا�ستفزت قدرته القتالية بال�ضربات

ال�سريعة واملتنوعة وامل�ستمرة حتى �إذا ما جاء القن�صل
«�سيبيون» نقل احلرب �إىل قاعدة «هانيبال» يف �إفريقيا
�أي على �أق�صى م�ؤخرات اجلي�ش القرطاجي ،وهذا
ما �ساعد على حتديد مكان املعركة وزمانها وحرمان
«هانيبال» من حرية العمل الع�سكري� ،إذ مل يعد �أمامه
غري خو�ض معركة مل يكن يريدها.
رابعاً:اعتمدت تلك اال�سرتاتيجية على التن�سيق بني
�أ�ساليب «احلروب الثورية» و �أ�ساليب «احلروب النظامية
التقليدية» وزج قوى ال�شعوب �ضد «الغزاة» والإفادة
من العامل املعنوي للتغلب على �صعوبات «املطاولة
واملماطلة» وهذا ما دفع على �سبيل املثال نابليون للتذمر
من خو�ض الرو�س حربهم ب�صورة غري تقليدية ،وكتب
بذلك ر�سالة �إىل خ�صمه كوتوزوف لإيقاف عمل
«الأن�صار» فرد عليه كوتوزوف عن حبه لوطنه ودفاعه
عن كرامته» ،فكانت ع�صا ال�شعب الرو�سي وع�صا
ال�شعب الإ�سباين �أ�شد قوة و�أبعد ت�أثرياً من �سيف
نابليون.
وب�إيجاز ف�إن ك�سب الوقت هي ا�سرتاتيجية وثيقة
االت�صال ،با�سرتاتيجية «التقرب غري املبا�شر» �سواء
على م�ستوى ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية للدولة �أو على
م�ستوى العمليات �أو با�ستخدام الأ�ساليب التكتيكية
غري التقليدية .فالهدف من «ا�سرتاتيجية التقرب غري
املبا�شر» هو �إقناع اخل�صم بالتخلي عن خيار احلرب
وجتنب اعتماد ال�سيا�سة الع�سكرية� ،أو حتى �إلقاء

ال�سالح واالبتعاد عن ميادين احلروب ،ولقد توافرت
يف العامل املعا�صر ،ويف �إطار تقانات الأزمنة احلديثة
تنفيذ ا�سرتاتيجية التقرب غري املبا�شر بف�ضل تطور
و�سائل االت�صاالت ،وثورة املعلوماتية ،وزيادة القدرة
احلركية والقدرة النارية للجيو�ش ،ولن ينتق�ص ذلك
من قيمة و�أهمية «ا�سرتاتيجية املطاولة» عندما ال تتوافر
الظروف املنا�سبة خلو�ض «املعركة احلا�سمة».
لذا ف�إنه ميكن القول �إنه من حق كل فاعل �أن يوجد
ا�سرتاتيجيته التي تخ�صه ،ولكن �ضمن �ضوابط معينة
لئال ي�صطدم باملناورة والعمل الذي ي�ضاد رغبته ،و
يدل ا�ستعمال لفظ الفاعل هنا ،على �أن اال�سرتاتيجية
لي�ست حكراً على امل�ؤ�س�سات ،بل من حق الأفراد �أن
يتخذوها مركباً لتحقيق �أهدافهم.
�أما �ضرورتها يف احلياة على اختالف مناحيها ،فيبدو
�أنه المنا�ص من الإقرار بها ،ومن هذا املنطلق جند
�أنها م�ستعملة عند جميع الفئات العمرية ،وهذا ما
يجعل القول �إنها ال حتتاج �إىل علم يف جتريديتها ،فهي
ملكة ذهنية موهوبة للإن�سان؛ فالطفل له ا�سرتاتيجية
يف لعبه ويف خماطبته لأبيه ،وهكذا فمن النا�س من
يح�سن ا�ستعمالها فيقطف ثمارها ،ومنهم من ي�سيء
ا�ستعمالها فيخ�سر ما كان يريد �أن يكت�سبه ،ولكنها
على امل�ستويات امل�ؤ�س�ساتية العليا حتتاج ،بل وتعتمد
على علوم معينة يف ذاتها ،وعلوم �أخرى تع�ضدها .كما
حتتاج �إىل معرفة �أبعاد ثقافية متعددة.
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�صواريخ

ال�صواريخ �سالح احلرب العاملية الثالثة
تناف�س على تطوير املوجود منها وا�ستحداث �أجيال جديدة
�إعداد :معني �أحمد حممود

(اجلزء الأول)

باتت ال�صواريخ الأداة املف�ضلة يف كافة احلروب ،و�أحد ال�ضمانات الأ�سا�سية لتحقيق التفوق والن�صر .وقد ازدادت وترية الأبحاث
اجلارية عليها بهدف تطويرها والو�صول �إىل �أجيال جديدة منها ،حيث �شهدت ال�سنوات الأخرية ت�صاعد الهو�س الع�سكري يف جمال
تطوير ال�صواريخ املوجودة لدى جيو�ش العامل ،حيث �أمكن ا�ستحداث �أجيال جديدة منها ،وحتى �صار الأمر �أقرب �إىل احلرب الباردة
بني قيادات القوات الكربى وغري الكربى حتى بات �إعالن �أي دولة عن تطوير طراز من ال�صواريخ املوجودة يف جي�شها يقابله على الفور
�إعالن دولة �أخرى عن برامج تطويرية لل�صواريخ املوجودة يف جيو�شها.
ولعل هذا الهو�س نحو ال�صواريخ مر ّده جتارب
احلروب الأخرية التي خا�ضتها الواليات املتحدة
الأمريكية وحلفا�ؤها يف العراق و�أفغان�ستان من
جهة ،و�صحوة املارد الرو�سي من جهة �أخرى،
واتفاق اجلميع على �أن ال�صواريخ هي الذراع
الطوىل لأي جي�ش ،وكل جي�ش يحر�ص على �أن
ال�صواريخ الأمريكية
تكون ذراعه الطوىل هذه � -أي �صواريخه  -هي
الأقوى والأكرث فاعلية وقدرة ،وبالتايل كان من
الطبيعي �أن ت�صبح ال�صواريخ مو�ضع اهتمام العلماء  Gobal Strike – 32غلوبال �سرتايك
ميكن اجلزم ب�أن الهو�س الأمريكي بتطوير ال�صواريخ
والع�سكريني على حد �سواء.
و�إذا كنا يف هذه الدرا�سة ال ن�ستطيع ح�صر وتعداد
كافة الأعمال التطويرية والأجيال اجلديدة من
ال�صواريخ التي ظهرت يف ال�سنوات الأخرية ،ف�إننا
ن�ستميحك عذراً عزيزي القارئ باالكتفاء بذكر
�أ�شهر ال�صواريخ ك�أمثلة ،وما جرى عليها من تطوير.
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من خمتلف الأنواع قد بلغ قمته يف ال�سنوات
الأخرية ،والأمثلة �أكرث من �أن نح�صيها ،وقد
عملت القيادة الع�سكرية الأمريكية على تطوير
�صاروخ جديد يتميز ب�سرعته اخلارقة �أطلق عليه
ا�سم «غلوبال �سرتايك ».
ت�ضمنت موا�صفات هذا ال�صاروخ ما يلي  :يبلغ
مداه  1600كلم ،ويبلغ وزن العبوة 454كلغ وقد
زود بنظام حتديد املواقع ال�شامل ،مما جعله على
م�ستوى عال من الدقة ،وتبلغ �سرعته حداً خارقاً
حيث ت�صل �إىل  12ماخ ،و�سرعة انطالقه ترتاوح

بني  1220م -ث و  1830م -ث ،وهو مندفع
لال�صطدام بالهدف .وي�صل قطر هذا ال�صاروخ
�إىل � 81،1سم ،ويخطط له �أن ين�صب على منت
الغوا�صات النووية القاذفة لل�صواريخ.
ال�صاروخ توما هوك TOMA HOWWAK

من املعروف �أن ال�صواريخ املجنحة التي ميكن
�أن تطلق من البحر �أخذت �سمة رفيعة يف
اال�سرتاتيجية البحرية ،وخ�صو�صاً ال�صواريخ من
طراز «توما هوك» ،يف تتمتع بال�شمولية واملرونة،
وميكن �أن تزويد عدد كبري من �سفن ال�سطح بها،
وكذلك الغوا�صات الذرية ،وت�ستطيع الت�أثري على
الأهداف البحرية والربية.
ويف هذا املجال تعترب الواليات املتحدة
الأمريكية هي الدولة الرائدة يف هذا النوع
من الت�سليح ال�صاروخي فقد اهتمت �أمريكا
بت�صنيع ال�صاروخ الطواف طراز «توماهوك»
MISSILE

TOMAHAWKCRUISE

الذي بد أ� ا�ستخدامه يف ال�صراعات التي حدثت
يف نهاية القرن الع�شرين ،وقد ا�ستمرت الواليات
املتحدة يف تطوير هذا ال�سالح وحت�سني �أ�سلوب
توجيهه حتى �أ�صبح يف �أوائل القرن اجلديد هو
ال�صاروخ املوجه الطواف الرئي�سي على امل�ستوى
حتى �أ�صبح الآن  -يف �أوائل القرن احلادي
والع�شرين -هو ال�صاروخ املوجه الطواف رقم
واحد يف العامل وال�سالح املف�ضل للقوات البحرية
الأمريكية التي ت�ستخدمه يف جميع عملياتها منذ
اال�ستخدام الأول له عام  1991يف حرب اخلليج
الثانية.
عند ا�ستخدام ال�صاروخ ل�ضرب �أهداف �أر�ضية،
ويف حالة ا�ستخدام الر�أ�س احلربي النووي يكون
مدى ال�صاروخ  1350مي ًال بحرياً �أي ما يعادل
حوايل  2482كيلومرتاً� .أما يف حالة ا�ستخدام
ال�صاروخ بوا�سطة ر�أ�س حرب تقليدي فيكون
املدى  600ميل بحري �أي حوايل 1104
كيلومرتات� ،أما يف حالة ا�ستخدام ال�صاروخ �ضد
الأهداف البحرية ال�سطحية فيكون املدى 250
مي ًال بحرياً� ،أي حوايل  460كيلومرتاً ،ويالحظ �أنه
يف جميع احلاالت تكون.
يتمتع هذا ال�صاروخ بعدة �أ�ساليب للتحكم يف
م�ساره منذ حلظة الإطالق �إىل �أن ي�صل �إىل

الهدف املحدد له ،وهو ي�ستخدم تكنولوجيا حديثة
ومبتكرة يف هذا املجال فيتم اال�ستفادة بجميع ما
�أمكن للبحرية الأمريكية التو�صل �إليه من نظريات
و�أفكار يف جمال التوجيه .وعلى ذلك جند �أن هذا
ال�صاروخ يحقق دقة متناهية يف �إ�صابة الهدف قد
ت�صل احتماالت الإ�صابة من � 85%إىل  90%وهو
معدل عال للدقة.
ال�صاروخ ترايدنت TRIDENT

املدبب من قمة ال�صاروخ ،ومرحلة الدف َع تبد�أ.
� ّإن القذيف َة مك ّيفة ُ
ب�ضغط نرتوجيني داخلي ِ مينع
دخول املا ِء �إىل � ّأي فراغات داخلية ،التي يمُ ْكِ ُن �أَ ْن
ُتلف مكونات القذيف َة �أَو ت ُ
ت َ
ُ�ضيف وزناً قد يزعزع
من اتزان القذيف َة .عندما يبد�أ حمرك املرحلة
الثالثة بالعمل ،خالل دقيقتني من االنطالق،
ت�صبح القذيفة �أ�سرع من( 20,000قدم /ثانية)،
�أَو(6000مرت بالثانية)�أو  13,600ميل بال�ساعة.
ويف الرابع ع�شر من مار�س�/آذا ِر  ،2007و�ضعت
حكوم َة اململكة املتحد ِة خطط دعم لتجديد
�أ�سطول اململكة املتحدة من الغوا�صات النووية.
بني 15ملياراً و 20مليار جنيه ا�سرتليني �سيتم
�صرفها على الغوا�صات اجلديدة لتحمل منظومة
ترايدنت .و�ست�ستغرق هذه اخلطة � 17سنة لل َتطوير
والبِناء ،و�ستظل حتى � .2050أكرث م ِْن  90ع�ضو
العموم َ�ص ّو َت �ضدّ اخلطة املُق َرتحةِ ،ومتت
مبجل�س ِ
املوافقة على اخلطة ب�أ�صوات املعار�ضة يف جمل�س
العموم.

ينطلق ال�صاروخ من الغوا�صة حتت �سطح املاء.
ويتم قذف ال�صواريخ من �أنابيب الإطالق عن
طريق �إ�شعال �شحنة متفجرة يف حاوية منف�صلة عن
�أنابيب الإطالق بطبقتي تيتانيومّ � .إن الطاقة املتولدة
م ِْن هذا االنفجار توجه �إىل خزان ماء ،الذي يتبحر
ب�سرعة الربق� .إن هذا ال�ضغط املتولد يكفي لدفع
ال�صاروخ خارج �أنابيب الإطالق ويعطيه الفرتة
الكافية للو�صول �إىل �سطح املاءِ .على �أية حال،
يف حالة ف�شل هذه الو�سيلة ،هناك عِ دّة �آليات
�أمان التي يمُ ْكِ ُن �أَ ْن �إما توقف ن�شاط القذيف َة قبل
ال�صاروخ M.K.A
االنطالق �أو متْ�ضي القذيف ًة خالل مرحل ِة �إ�ضافي ِة
م ِْن الإطالق .وعندما ت�ست�شعر املج�سات �أن �سرعة يف عام 1982م �أعلنت الواليات املتحدة
ال�صاروخ قد زادت عقب اخلروج من املاء .حم ّرك الأمريكية عن بلوغها قمة القدرة الأ�سا�سية
املرحل ِة الأولِ ُي ُ
�شعل ،ويخرج اجل�سم الهوائي بامتالكها ال�صواريخ اجلوالة  M.K.Aالتي منحت
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القوات الأمريكية ميزة الردع واالنتقال �إىل احلرب
والإم�ساك بزمام املبادرة ونقل املعركة �إىل �أر�ض
العدو ،وقد جت�سدت هذه امليزة يف حرب اخلليج
ب�شكل خا�ص ،مما دعا وزير الدفاع الأمريكي (و.
ويب) �إىل املطالبة با�ستمرار تعزيز القوة البحرية
بال�صواريخ ،حتى لو كان ذلك على ح�ساب
تقلي�ص القوات النظامية للجي�ش والقوى الأخرى.
وكمثال �آخر نتوقف عند ال�صاروخ «بنجوين
 penguinامل�ضاد لل�سفن من منظومة ،M.K.A
فقد مت ت�صميمه لزوارق الدورية يف البحريتني
الرنويجية وال�سويدية ،ولكن �سرعان ما مت حمله
على منت الطائرات والعموديات واختري له التوجيه
بالأ�شعة حتت احلمراء كي يعمل بفاعلية يف بيئة
من الت�شوي�ش الراداري املكثف ،ومينح التوجيه
بالأ�شعة حتت احلمراء ال�صاروخ ميزة اخلفاء ن�سبياً،
ويتم تعزيز هذا اخلفاء من خالل جهاز ليزري
نب�ضي لقيا�س االرتفاع بد ًال من الرادار العادي
لإبقاء ال�صاروخ على م�ستوى ما�سح ل�سطح البحر
ما بني � 10إىل  50مرتاً ارتفاعاً.
ويتمتع الطراز penguin mk2-mod7ب�إمكانية
اال�شتباك به مع �سفن ال�سطح من خالل �إطالقه
من الطائرات العمودية �أو من القطع البحرية ،كما
�أن ال�صاروخ مزود مبحركني �أحدهما للإطالق
(الدفع) والآخر للطريان ،ويجري توجيهه بالأ�شعة
حتت احلمراء.
ويف النموذج جو – �سطح()AGM-119A
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يوجد باحث ي�ستطيع قيا�س حرارة الهدف كميزة
�إ�ضافية ملواجهة الإجراءات املعاك�سة للإجراءات
الإلكرتونية امل�ضادة ،ويعمل هذا ال�صاروخ مع
القاذفات املقاتلة والعموديات �إ�ضافة �إىل القطع
البحرية لتدمري �سفن ال�سطح املعادية يف كل من
املياه ال�ضحلة واملياه املفتوحة.

ت�ستطيع توجيه نف�سها نحو الهدف �إىل م�سافة 100

ميل بحري ،كما تقوم الذخائر بالتحومي للبحث
عن الهدف يف م�سافة  250مي ًال مربعاً ،وعند
اكت�شاف الهدف تتوجه الذخائر للإطباق عليه
وتدمريه.
هذا بالن�سبة للأهداف البحرية� ،أما بالن�سبة
للأهداف الأر�ضية فيتم �إطالق النظام من ال�سفن
التي تتمركز على بعد � 10أميال بحرية �أو 75
نظام VALAAS
تقوم الآن �شركة �أمريكية  -بتكليف من البحرية مي ًال بحرياً من ال�شاطئ ،والذخائر التي يحملها
الأمريكية  -بتطوير نظام جديد ي�ستطيع مهاجمة ال�صاروخ مزودة برادار ليزري ميكنها من حتديد
�سفن ال�سطح والأهداف ال�ساحلية هو النظام الهدف.
ال�صاروخي البحري Vlaasملهاجمة �سفن ال�سطح
ال�صاروخ SALMMER
والأهداف ال�ساحلية ،وقد مت تطوير هذا النظام
للوفاء مبتطلبات البحرية الأمريكية لرفع القدرات ال ميكن املرور على ال�صواريخ البحرية دون التوقف
امل�ضادة ل�سفن ال�سطح ال�صغرية مع �إمكانية عند ال�صاروخ  Salmmerمتعدد املهام والذي
اال�شتباك مع الأهداف املتحركة ،و�سوف يتم دخل اخلدمة يف البحرية الأمريكية يف بداية العام
االعتماد يف تطوير النظام على مكونات النظام 2004وهذا ال�صاروخ هو تطوير لل�صاروخ Slam
امل�ضادة لل�سفن والذي متتلك البحرية الأمريكية
امل�ضاد للغوا�صات .Val
وي�ستخدم هذا النظام �صاروخاً حام ًال للذخائر من منه � 700صاروخ �سوف يتم تعديلها جميعاً لت�صبح
طراز  Mk-15يحمل �أربع ذخائر موجهة ،و�سوف متعددة املهام ،وال�صاروخ  Slammerيبلغ مداه
يطلق من نظام الإطالق الرا�سي  Mk141ويقوم �ضعف ال�صاروخ  Slamوميكن �إطالقه من ارتفاع
ال�صاروخ احلامل للذخائر باالنفتاح على ارتفاع  40,000قدم ويبلغ مداه  150مي ًال بحرياً وميكنه
من � 15000إىل  20000قدم لإطالق الذخائر مهاجمة عدد كبري من الأهداف املح�صنة ،ويبلغ
املوجهة املحمولة ،ثم تقوم الذخائر باالنزالق وزن ر�أ�سه املدمر  227كغ ،وهو مربوط بالنظام
حتى يبد�أ حمرك التوجيه التوربيني لكل ذخرية العاملي لتحديد املواقع ،وهو مزود بجري �سكوب
من الذخائر الأربع املحمولة بالعمل ،وكل ذخرية ليزري ونظام رقمي لتحديد م�سار ال�صاروخ ،ويتم

التوجيه والتلقي من النظام العاملي لتحديد املواقع
بو�ساطة خم�س قنوات ا�ستقبال.
واجلري بالذكر �أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد
�أكدت �أنه �سوف يتم جتهيز طائرات  F – 18ب�سالح
البحرية الأمريكية بنظام  Slammerو Slam
على مدى ال�سنوات القليلة القادمة.
ال�صاروخ �سايد ويندر Aim – 9X
جنحت �شركة (  )RAYTHEONبتطوير
ال�صاروخ () SIDE WINDER AIM-9M
�إىل ال�صاروخ ( )AIM-9Xمع االحتفاظ باملحرك

ال�صاروخي الأ�صلي والر�أ�س احلربي واملفجر
والذي يبلغ وزنة ( )85.3كجم وميكن توجيهه
بوا�سطة رادار الطائرة التي تطلقه �أو من خالل
نظام اال�ست�شعار املثبت يف خوذة الطيار ،ودخل
ال�صاروخ ( )AIM-9Xاخلدمة يف عام 2004م
على منت املقاتالت (F-16C , F-15C ,F/A-
 )18C/Dواختارته كوريا اجلنوبية ملقاتالتها
( .)F-15Eوي�ؤمل حتميله على الطائرات ()F-22
حيث �سيتم تركيبة على جانب البدن ،ويتميز هذا
ال�صاروخ بالقدرة على تتبع الهدف اجلوي املناور
يف كل االجتاهات ( ) ALL ASPACTوهو
مقارب لل�صاروخ الرو�سي

ال�صاروخ امرام Amraam Aim – 120-
ومت تطوير ال�صاروخ الأمريكي (AMRAAM
 )AIM-120بوا�سطة �شركة ()RAYTHON
كبديل لل�صاروخ ()SPARROW AIM-7
وت�صل �سرعته �إىل ()4ماخ و�أق�صى مدى له ()65
كم ويعمل ب�أ�سلوب التوجيه الفعال ()ACTIVE

وبعد �إطالق هذا ال�صاروخ يتعني على الطيار
متابعته حلني املرحلة الثانية من التوجيه ،وميكن
�إطالق عدة �صواريخ على عدة �أهداف بالتتابع
ومالحقتها ،وقد �أنتج النموذج ()AIM-120B
بتح�سني مكوناته الإلكرتونية ،ثم طور النموذج
( )AIM-120Cب�إجراء تعديالت على ج�سمه
اخلارجي كي ي�ستعمل على الطائرات ()F-22
كما �أنتج منه منوذج خا�ص للبحرية الأمريكية ذو
مدى �أبعد ليحل حمل ال�صاروخ (PHOENIX
 )AIM-54وت�سعى �شركة (رايثون) لتطوير
ال�صاروخ بحيث ميكنه الت�صدي لل�صواريخ اجلوالة
على ارتفاع منخف�ض وليغطي زاوية ( )70من
املحور الطويل الأمامي بد ًال من ( )25حالياً،
ويحمل ال�صاروخ ( )AIM-120على الطائرات
( ) F-14 , F-15 , F-16 , F-18كما طور له
م�ست�شعر راداري �شبه فعال ( SEMI ACTIVE
) ميكنه من القب�ض على هدفه دون ا�ستخدام راداره

الفعال مما ي�صعب على الطائرات املعادية ك�شفه.

املنظومة متعددة ال�صواريخ عيار
mml227 M L R S

هذه املنظومة متعددة ال�صواريخ من نظام
( )MLRSمن �أحدث املنظومات ،والتي يجري
تطويرها با�ستمرار �سواء يف و�سيلة الإطالق �أو يف
�أنواع ال�صواريخ التي تطلقها.
ولذا بد�أ ال�سعي لإيجاد منظومة �صواريخ طويلة
املدى ،وذات قدرة عالية على خفة احلركة واملناورة.
و�أطلق عليها يف البداية ا�سم منظومة �صواريخ
الدعم العام ولكن بع�ض الدول �أظهرت فيما بعد
اهتمامها بهذا ال�سالح ،ووقعت على مذكرة تن�ص
على �إنتاج املنظومة وا�ستخدامها ب�شكل م�شرتك
وا�ستبدل اال�سم يف هذه املرحلة و�أ�صبح منظومة
القواذف املتعددة ال�صواريخ .M L R S
وينتظر �أن حتل هذه املنظومة تدريجياً حمل املدفعية
الطويلة املدى املوجودة لدى قوات حلف �شمال
الأطل�س .مثل املدافع عيار  175مم من نوع .107
يبلغ قطر ال�صواريخ التي �سيجري ا�ستخدامها مع
املنظومة متعددة ال�صواريخ  »MLRS «227مم،
وي�صل طولها حوايل � 4أمتار .وال�صواريخ نف�سها
توزع وتنقل يف قواذف جممعة م�ستودع له �شكل
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الدوالب على من�صة نقالة قاذفة حتتوي كل من�صة
على �ستة �صواريخ جاهزة للرماية ،حتمل �أو ًال على
العربة التي �ستقوم ب�إطالقها .وهذه العربة حاملة
القواذف الذاتية احلركة ت�ستطيع حمل من�صتني
قاذفتني �أي � 12صاروخاً.
ي�ستخدم لإ�سكات وتدمري بطاريات املدفعية بعيدة
املدى وكذا بطاريات ال�صواريخ ،واالحتياطات
املدرعة ،وحمطات الرادار ،ومراكز القيادة يف
العمق.

ال�صواريخ الرو�سية

فاج�أت رو�سيا العامل يف ال�سنوات الأخرية با�ستعادة
قدرتها يف جمال ت�صنيع ال�صواريخ ،وتطوير هذه
القدرات حيث جنحت يف تزويد جي�شها بالعديد
من ال�صواريخ الفاعلة التي �أده�شت العامل ،حيث
اعتربت رو�سيا حائط الدفاع ال�صاروخي الذي
قررت الواليات املتحدة �إن�شا�ؤه يف بع�ض دول
�أوروبا ال�شرقية تهديداً لأمنها القومي ،مما ا�ستوجب
تطوير الأنظمة اال�سرتاتيجية الرو�سية لأجل احلفاظ
على التوازن اال�سرتاتيجي مع وا�شنطن ..وتعد
الوحدات ال�صاروخية اال�سرتاتيجية جزءا مهما
للغاية من القوة النووية الرو�سية اال�سرتاتيجية،
وعليه ف�إن ا�ستعدادها القتايل الدائم يعترب من �أهم
الآليات الكفيلة ب�صيانة �أمن رو�سيا القومي .ويف
الوقت احلا�ضر جتري عملية �إعادة ت�سليح القوات
ال�صاروخية اال�سرتاتيجية على �أ�سا�س برناجمي
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بغية تزويدها ب�صواريخ ر�س – ( 24يار�س)
البالي�ستة العاملة با�ستخدام الوقود ال�صلب ذات
املرابطة حتت الأر�ضية واملتنقلة.
وجتدر الإ�شارة يف معر�ض احلديث بهذا اخل�صو�ص
�إىل �أن ف�ضل ع�صرنة هذا ال�صنف من القوات
امل�سلحة الفيدرالية الرو�سية يعود حلد كبري �إىل
معهد مو�سكو للتقنية احلرارية وم�صنع فوتكني
اللذين قاما على التوايل بت�صميم و�صنع ال�صواريخ
العابرة للقارات «توبول» و»توبول – م» و»يار�س».
وقد �أ�صبحت فرقة تيكوف �أول ت�شكيلة ع�سكرية
جمهزة كليا مبعدات و�صواريخ جديدة .ف�إن 36
من�صة �إطالق وما يزيد على � 70صاروخا قوة كافية
لإ�صابة كل عدو .لكن جربوت القوات ال�صاروخية
اال�سرتاتيجية الرو�سية ال يزيد �ش�أنا على ا�ستعدادها
القتايل عموماً..
لقد ازدادت �أهمية املجمعات املنقولة التي �أ�ضيفت
�إىل تر�سانة القوات ال�صاروخية اال�سرتاتيجية
الرو�سية� ،أ�ضعافا م�ضاعفة بعد رفع التقييدات عن
مناطق مرابطة ون�شر ال�صواريخ املنقولة بعد توقيع
كل من الواليات املتحدة ورو�سيا على معاهدة
«�ستارت  .»3 -وبالنتيجة �أ�صبح من ال�صعب
التنب�ؤ مبواقع �إطالق ال�صواريخ وبالتايل الك�شف
عنها واعرتا�ض ال�صواريخ املنطلقة منها يف الوقت
املنا�سب .وعليه ف�إن الدينامية غدت اليوم �أكرث
�أهمية من �أطنان املواد التي تبنى منها التح�صينات
اخلر�سانية..

وت�ؤكد امل�صادر املخ�ص�صة �أن مو�سكو ووا�شنطن
فتحتا الباب من جديد على م�صراعيه لبدء مرحلة
جديدة �ستعود بالعامل �إىل حقبة احلرب الباردة.
و ذلك من خالل اخلطوة التي �أقدمت عليها
الواليات املتحدة ب�إن�شاء حائط الدفاع ال�صاروخي
يف �أوروبا ال�شرقية ،ورد فعل رو�سيا عرب العودة
العلنية لبحوث �صواريخه اال�سرتاتيجية عابرة
للقارات.
وقد �شهد العام  2012تنفيذ برنامج جتديد �أ�سلحة
القوات ال�صاروخية النووية اال�سرتاتيجية الرو�سية،
وعلى الأخ�ص ال�صواريخ القادرة على حمل
ر�ؤو�س نووية.
ال�صاروخ توبول  -مTOPOL - M

ينتمي �صاروخ «�شيطان» الذي «ال مثيل له يف
العامل» �إىل عائلة ال�صواريخ الرو�سية (ال�سوفييتية)
املعروفة با�سم ( )TOPOL-M-SS-27عابرة
القارات وهو يتماثل مع عائلة ال�صواريخ الأمريكية
املعروفة با�سم ( .)Minutemanوال توجد حتى
الآن يف العامل الأمني �أي معلومات جديدة
حول املزايا التي يفخر بها الرئي�س الرو�سي ،لكن
الأجهزة الأمنية الغربية تعمل بكامل قواها ّ
لفك
اللغز الرو�سي اجلديد والت�أكد ب�أن ال�صاروخ امل�شار
�إليه هو فعال «ال مثيل له يف العامل» �أم �إنها خدعة
�سيا�سية لرفع املعنويات! يف �سجالت الأمن
الرو�سي حول �صاروخ «�شيطان »TOPOL-M

فى املوا�صفات الآتية:
يعترب «�شيطان � »TOPOL-Mصاروخ القرن
الواحد والع�شرين بامتياز ،ويطلق هذا ال�صاروخ
من من�صات ثابتة �أو متحركة تتيح له قدرة التمويه
وتغيري املوقع �أو االنطالق من �أي بقعة �أر�ضية.
ويبلغ طول �صاروخ «�شيطان TOPOL-M» 22,7
مرت ،والعر�ض  1,95م والوزن  472طن وي�صل
مداه �إىل � 11ألف كيلومرت.
جرت �أول جتربة نارية على �صاروخ «�شيطان
 »TOPOL-Mيف � 1994/12/20أما التجارب
الالحقة التي جرت يف العامني املا�ضيني ،و�أبرزها
التجربة رقم  12حيث �أثبت «�شيطان» فعاليته
باالنطالق من قاعدة متحركة فقد �أ ّدت �إىل جناح
معينّ ومم ّيز دفعت �إىل الإعالن ال�صادر يف �أوا�سط
عام  2007عن الرئي�س الرو�سي حول «ال�شيطان
الذي ال مثيل له يف العامل»!.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الرئي�س الرو�سي �أمر يف
العام  2005بتخ�صي�ص مبلغ  1,3تريليون روبل
من اجل متابعة عملية تطوير الربامج ال�صاروخية،
ومنها جتارب «�شيطان  .»TOPOL-Mكما جتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أن معاهدة احلدّ من الت�سلح املعروفة
با�سم ( ،)START-2املوقعة بني الواليات املتحدة
الأمريكية واالحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ،تلزم رو�سيا

بوقف �إنتاجها ل�صاروخ «�شيطان »TOPOL-M
عند حدود الثالثمئة �صاروخ فقط.
ال�صاروخ املجنح «ياخونت» YAHONT
ي�ستخدم �صاروخ «اونيك�س – ياخونت» الرو�سي
لتدمري ال�سفن البحرية يف ظروف عمليات
الت�شوي�ش الال�سلكية االلكرتونية املعادية .وقد بد�أ
العمل على ت�صنيع هذا الطراز من ال�صواريخ يف
مطلع ثمانينات القرن املا�ضي حتت �إ�شراف كبري
امل�صممني يفرميوف ،ومن مميزات ال�صاروخ ما يلي:
مدى الإطالق �إىل ما وراء الأفق  -الذاتية التامة
لال�ستخدام القتايل (�أطلق وان�س)  -تغيري ارتفاع
التحليق من املنخف�ض �إىل العايل ثم �إىل املنخف�ض
 �إمكانية الإطالق من على �شتى الو�سائل مبافيها ال�سفن بكافة �أنواعها والغوا�صات واملن�صات
الأر�ضية والطائرات � -صعوبة اكت�شافه من قبل
الرادارات احلديثة (تكنولوجية «�ستيل�س»).
ومن �أهم �صفات ال�صاروخ هي �سرعته التي
تفوق �سرعة ال�صوت مبقدار  2,6مرة مما يقلل من
تعر�ضه لالعرتا�ض والتدمري من قبل و�سائل
الدفاع اجلوي احلديثة .ويزود هذا ال�صاروخ
البالغ وزنه ثالثة �أطنان بر�أ�س راداري يوجه ذاتياً
يزن  300 – 200كيلوغرام .وبو�سع �صاروخ
«ياخونت» تدمري الطرادات احلديثة على مدى

ي�صل �إىل  300كيلومرت� .أما عدة �صواريخ من
هذا النوع فبو�سعها تدمري حاملة طائرات بكاملها.
وجرى ن�صب �أول دفعة من �صواريخ «ياخونت»
على ظهر غوا�صة ذرية �ضمن م�شروع «يا�سني»
تنتمي �إىل اجليل الرابع للغوا�صات .وقد �أجنز
بناء �أول غوا�صة من هذا امل�شروع عام 2001
و�أطلق عليها «�سيفريودفين�س» .وت�شكل منظومة
�صواريخ «اونيك�س – ياخونت» �أ�سا�ساً لأ�سلحة
الزوارق حاملة ال�صواريخ من طراز «�سكوربيون»
التي يحمل الواحد منها � 12صاروخاً من هذا
النوع .ويفرت�ض ا�ستخدام هذه ال�صواريخ �ضمن
منظومة ال�صواريخ ال�ساحلية « با�ستيون» .كما مت
�صنع منوذج ل�صاروخ «ياخونت» تزود به طائرات
من طراز « ميغ –  »29و «�سو –  »30و»�سو –
 »33و»تو –  .»142وال يتوقع اخلرباء ان ي�شهد
ال�صاروخ مثيال له يف العامل خالل ال�سنوات
الع�شر القادمة على اقل تقدير.
واجلدير بالذكر �أن �صواريخ «ياخونت» ب�إمكانها
�ضرب �أهدافها بدقة فائقة دون �أن يكت�شفها
الرادار كما �أنها ت�ستطيع حمل ر�أ�س مدمر موجه
راداريا وزنه  200كيلوغرام ،كما ميكنه مالحقة
الهدف وتتبعه �أوتوماتيكيا وذاتيا ،وهو ما يعرف يف
امل�صطلحات الع�سكرية بـ�أطلق وان�س.
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�أ�سرى الحروب

حماية املدنيني والأ�سرى يف زمن احلرب
لواء د /.علي حممد علي رجب

ي�شهد العامل نقا�شاً حول واحدة من ق�ضايا الإن�سان الأكرث �إحلاحاً وجدية� ،إنها ق�ضية حماية املدنيني العزل يف زمن
احلروب واملنازعات ،والتي اكت�سبت يف الآونة الأخرية جتاوباً ملحوظاً ،على الأقل ،على �صعيد الإعالم وجهود امل�ؤ�س�سات
احلقوقية واملدنية، فقد ا�ست�شعر اجلميع احلاجة امللحة حلماية املدنيني الذين كانوا ال ي�شكلون �أكرث من %5 من �ضحايا
احلرب العاملية الأوىل ،بينما تتجاوز ن�سبة ه�ؤالء املدنيني اليوم نحو 90 %من �أعداد �ضحايا احلروب وال�صراعات التي
ي�شهدها العامل.
ولعل العامل قد �أدرك �أن حماية املدنيني
يف زمن احلرب واملنازعات ال تفر�ضها فقط
اعتبارات «�أن�سنة» ال�صراع ،و�ضرورات احرتام
القانون الدويل الإن�ساين، بل هي �أي�ضا ق�ضية
ال ميكن ف�صلها عن ق�ضايا ال�سالم والأمن
والتنمية وحقوق الإن�سان ،باعتبارها جمموعة
عنا�صر مرتابطة ،يعزز بع�ضها بع�ضا ،مثلما
يذكر قرار جمل�س الأمن رقم ،1674ال�صادر
عام 2006 ،فالفقر ة الثالث ة من هذا القرار
ت�ؤكد �أن االعتداء على املدنيني وغريهم من
الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية يف حاالت
ال�صراع امل�سلح ميثل انتهاكا �سافرا للقانون
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الدويل الإن�ساين، وقد طالب القرار الدول
بالوفاء بالتزاماتها جتاه هذا ال�ش�أن لو�ضع حد
لظاهرة االفالت من العقاب ملرتكبي اجلرائم
�ضد املدنيني، وتقدمي امل�س�ؤولني عن جرائم
احلرب ،والإبادة اجلماعية ،واجلرائم �ضد
الإن�سانية ،واالنتهاكات اجل�سيمة للقانون
الإن�ساين الدويل �إىل العدالة (الفقرة  8 من
القرار.)1674
لكن ،وعلى الرغم من تنامي االهتمام
الدويل ب�ضرورة حماية املدنيني العزل� ،سواء
على �صعيد قرارات الأمم املتحدة� ،أو على
�صعيد جهود املنظمات وامل�ؤ�س�سات احلقوقية

والإن�سانية ،فمازالت هناك �إ�شكاليات
وحتديات جديرة بالطرح والتناول ميكن
�إيجازها يف ثالث: �إ�شكاليات ذات طابع
ين، وذات طابع
�سيا�س ي، وذات طابع قانو 
�إن�ساين.
وميكن القول �إن العنف ال�شديد ،الذي كان
امللمح الرئي�سي للقرن الع�شرين ،ات�سم بقدر
كبري من التنوع ،ومل يكن كله نتيجة الدخول
يف نزاعات م�سلحة .غري �أن امل�شكلة تبقى يف
ارتفاع �أعداد ال�ضحايا ،خا�صة من املدنيني،
ومن بني جممل الوفيات التي تن�سب �إىل
احلرب العاملية الثانية ف�إن الن�صف على الأقل

كانوا مدنيني .ويف بع�ض الأحيان ،ف�إنهم كانوا
�ضحايا للتمييز ،كما يف حالة القتل على
�أ�سا�س العن�صر �أو الطبقة التي ينتمون �إليها.
ويف �أحيان �أخرى ،ف�إنهم كانوا �ضحايا لعدم
التمييز العن�صري ،كما يف احلاالت التي
قامت فيها القوات الربيطانية والأمريكية
اجلوية بتدمري مدن بكاملها وحتويلها �إىل
�أنقا�ض .ويف بع�ض الأحيان ،فقد لقى ال�ضحايا
املدنيون حتفهم على يد غزاة خارجيني ،ويف
�أحيان �أخرى ،من قبل جريانهم.

الإ�شكاليات ذات الطابع ال�سيا�سي
وفيما يتعلق بالإ�شكاليات ذات الطابع
ال�سيا�سي ،ي�أتي علي ر�أ�سها غياب �أو فتور
الإرادة ال�سيا�سية الدولية لتفعيل �أحكام
القانون الدويل الإن�ساين ،فحيث تظهر
م�صالح الدول ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
ترتاجع مبادئ العدالة والقانون. ومن بني
اال�شكاليات ال�سيا�سية التي يثريها تطبيق
القانون الدويل الإن�ساين دور جمل�س الأمن
نف�سه  ،فعلي الرغم مما قام به املجل�س من
�أجل الدعوة والرتويج حلماية املدنيني يف زمن
احلرب من خالل ا�صدار القرار 1674 عام
 ،2006وما �سبقه من قرارات ذات ال�صلة،
و�سعيه لإن�شاء �آليات �أخرى للحماية، ف�إن
الطابع ال�سيا�سي ملجل�س الأمن ،ال�سيما حني
يتعلق الأمر ب�إعمال �أحكام الف�صل ال�سابع من
ميثاق الأمم املتحدة ،يثري الكثري من ال�شكوك
والت�سا�ؤالت  ،فتطبيق �أحكام القانون الدويل
الإن�ساين ال يخلو من الت�سيي�س واالنتقائية
من جانب املجل�س.

مرات تطبيقه! على �أن �أهم الإ�شكاليات
الأخرى ،ذات الطابع القانوين هي ما يتعلق
بعملية الت�صديق على ال�صكوك واالتفاقيات
الدولية ،التي ت�شكل قوام القانون الدويل
الإن�ساين  ،وهو الت�صديق الذي ي�ضمن لهذه
ال�صكوك واالتفاقيات درجة من الإلزام
القانوين ،تتيح تطبيق �أحكامها داخل حدود
الدول ،كقانون من قوانينها.
ويبقي من بني الإ�شكاليات القانونية املرتبطة
بتفعيل �أحكام القانون الدويل الإن�ساين
م�س�ألة تكري�س مبد�أ االخت�صا�ص الق�ضائي
العاملي يف �صلب القوانني الوطني ة، وهو ما
يتيح لأي دولة �أن حتاكم املتهمني بارتكاب
جرائم احلرب �أو اجلرائم �ضد الإن�سانية،
ب�صرف النظر عن مكان وقوع اجلرمية� ،أو
تواجد مرتكبها� ،أو اجلن�سية التي يحملها،
وهو ما فعلته بلجيكا ،ثم عدلت عنه ،ومازالت
دول �أخرى ت�أخذ به  ،لكن مبد�أ االخت�صا�ص
العاملي مازال ق�ضية خالفية ،برغم �أنه يج�سد

درجة متقدمة من درجات العدالة الدولية ،
ويعك�س فكرة امل�س�ؤولية الأخالقية والقانونية
ذات الطابع الإن�ساين ،عن جرائم هي
بطبيعتها انتهاك لقيم ان�سانية م�شرتكة.

التحديات الإن�سانية

وفيما يتعلق بالتحديات الإن�سانية ،املرتبطة
بق�ضية حماية املدنيني ،فلعل �أهمها ق�ضية
املمرات الإن�سانية الآمنة ،اجلديرة باحلماية
يف زمن احلرب واملنازعات امل�سلحة ،باعتبارها
احلد الأدنى واجلوهري الحتياجات املدنيني
يف التنقل ونقل امل�ساعدات وامل�ؤن ،وت�أمني
عالج اجلرحى واملر�ضى، لكن ق�ضية املناطق
واملمرات الآمنة مازالت تثري العديد من
الت�سا�ؤالت� ،سواء على �صعيد املفهوم ذاته،
�أو نطاق احلماية.

حقوق املدنيني يف القانون الدويل

وعلى الرغم من �أن جممل القواعد التي

الإ�شكاليات القانونية

�أما عن الإ�شكاليات والتحديات القانونية
التي حتد من احلماية املرجوة للمدنيني يف
زمن احلرب وحتد وتعطل من تطبيق القانون
الدويل الإن�ساين عموماً ،فلعل �أهمها البحث
عن امكانات وبدائل جديدة ومبتكرة لتفعيل
�أحكام اتفاقيات جنيف ،التي مازالت
متثل قانونا ارت�ضاه املجتمع الدويل ،لكن
رمبا كانت ن�صو�صه املثالية تفوق بكثري عدد
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تكون الآن ما يعرف بحقوق الإن�سان يف
زمن احلرب هي قواعد حديثة الن�ش�أة� ،إىل
حد كبري ،ف�إن الأ�صول الأوىل لها ت�ضرب
بجذورها يف عمق التاريخ الب�شري .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن الأديان ال�سماوية ت�ضمنت
العديد من الأحكام ،التي ميكن اعتبارها
�أحد امل�صادر الأولية لهذه احلقوق ،ومنها،
القواعد التي حتث على عدم قتل الأ�سرى،
�أو �إ�ساءة معاملتهم� ،أو القواعد التي توجب
عدم قتل الن�ساء وال�شيوخ والأطفال ،وعدم
التعر�ض للمرافق العامة ،غري ذات ال�صلة
ب�شكل مبا�شر بالعمليات القتالية.
ومع ذلك ،ف�إن الإطار املرجعي املهم يف نطاق
القانون الدويل املعا�صر للقواعد والأحكام
اخلا�صة بالقانون الدويل الإن�ساين ،الذي
ي ُــعنى بحقوق الإن�سان يف زمن احلرب،
يتمثل بالأ�سا�س يف اتفاقيات جنيف الأربع
لعام  ،1949واالتفاقيات والربوتوكوالت
الالحقة املكملة لها ،وخا�صة تلك ال�صادرة
عام  .1977وميكن القول �إن املو�ضوعني
الرئي�سيني اللذين ركزت عليهما هذه
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االتفاقيات ،هما:
 حقوق املدنيني يف �أثناء العمليات القتاليةامل�سلحة ،ويف ظل حالة االحتالل.
 احلماية الدولية لأ�سرى احلرب ،من خاللبيان احلقوق ،التي تثبت لهم� ،سواء عند
وقوعهم يف الأ�سر� ،أو خالل الفرتة التي
ي�ستمرون فيها �أ�سرى يف قب�ضة �سلطات دولة
العدو.

حقوق املدنيني �أثناء العمليات القتالية
ويف ظل االحتالل

نظمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام ،1949
ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص املدنيني وقت احلرب،
حقوق املدنيني �أثناء العمليات القتالية ،ويف
ظل االحتالل .وطبقا لن�ص املادتني  3و 4
من االتفاقية ،ف�إن الأ�شخا�ص امل�ستفيدين من
تطبيق �أحكامها ي�شملون بالأ�سا�س ما يلي:
 الأ�شخا�ص الذين لي�س لهم دور �إيجابييف الأعمال العدائية ،مبن فيهم �أفراد القوات
امل�سلحة ،الذين �سلموا �سالحهم ،والذين
�أبعدوا عن القتال ب�سبب املر�ض� ،أو اجلروح،

�أو الأ�سر� ،أو �أي �سبب �آخر.
 الأ�شخا�ص الذين يجدون �أنف�سهم يف حلظةما ،ويف �أي ظرف كان ،عند قيام حرب �أو
احتالل ،يف �أيدي �أحد الأطراف املتحاربة� ،أو
دولة حمتلة لي�سوا من مواطنيها.
وقد اعتربت االتفاقية �أن الأعمال الآتية
حمظورة ،وتبقى كذلك يف �أي وقت ،ويف �أي
مكان ،بالن�سبة للأ�شخا�ص املذكورين:
�أ) �أعمال العنف �ضد احلياة ال�شخ�صية ،وعلى
الأخ�ص القتل بكل �أنواعه ،وبرت الأع�ضاء،
واملعاملة القا�سية ،والتعذيب.
ب) �أخذ الرهائن.
ج) االعتداء على الكرامة ال�شخ�صية ،وعلى
الأخ�ص ،التحقري واملعاملة املزرية.
كما �أكدت االتفاقية �أن �أحكامها تظل �سارية،
ويبقى الأ�شخا�ص املحميون منتفعني بها� ،إال
�إذا كانت هناك �أحكام �أخرى �صريحة تق�ضي
عك�س ذلك� ،أو وجدت اتفاقات تالية� ،أو �إذا
كانت هناك �إجراءات �أكرث منا�سبة بالن�سبة
لهم بوا�سطة �أحد �أطراف النزاع .كذلك،
ف�إنه ،طبقا لن�ص املادة  8من االتفاقية ذاتها:

«ال يجوز للأ�شخا�ص املحميني ب�أي حال �أن
يتخلوا جزئيا� ،أو كليا ،عن احلقوق املمنوحة
لهم مبقت�ضى هذه االتفاقية واالتفاقات
الأخرى اخلا�صة امل�شار �إليها فيها� ،إذا
وجدت».

�أ�سرى احلرب

لي�س هناك تعريف حمدد «لأ�سري احلرب» يف
نطاق القانون والت�شريعات الدولية ،منذ الئحة
الهاي لعام  ،1907ومرورا باتفاقيات جنيف
لعام  ،1929وانتهاء باتفاقية جنيف الثالثة
لعام  ،1949التي خ�ص�صت متاما لتناول
الأحكام املختلفة ،ذات ال�صلة ،ب�أو�ضاع
�أ�سرى احلرب .فبموجب املادة الرابعة من
هذه االتفاقية الأخرية ،ف�إن ا�صطالح «�أ�سري
احلرب» ال ينطبق على فئة واحدة بذاتها من
الأفراد ،و�إمنا ينطبق على كل الأفراد الذين
ينتمون �إىل واحدة �أو �أكرث من الفئات الآتية:
** الفئة الأوىل� :أفراد القوات امل�سلحة
التابعون لأحد �أطراف النزاع ،وكذلك �أفراد
امليلي�شيا �أو الوحدات املتطوعة ،التي تعترب
جزءاً من هذه القوات امل�سلحة .وي�صدق
و�صف الأ�سري على �أي فرد ينتمي �إىل هذه

الفئة �إذا ما توافر فيه �شرطان مهمان� :أولهما،
يتمثل يف وجوب �أن يلتزم هذا الفرد بارتداء
الزي الع�سكري املقرر يف دولته طوال الفرتة
التي ت�ستمر فيها اال�شتباكات امل�سلحة� ،أو
بعبارة �أدق ،طوال الفرتة التي يوجد بها يف
منطقة القتال� ،أو يف �إقليم العدو.
�أما ال�شرط الثاين ،فيتمثل يف التزام الفرد
املذكور -وكل �أفراد الفئة التي ينتمي �إليها-
�أثناء قتالهم للعدو ،بعدم اخلروج على القواعد
القانونية الدولية التي تنظم �سري الأعمال
القتالية ،ذلك لأن �أي خروج على جممل
هذه القواعد ي ُــ�سقط عن الفرد الأ�سري حقه
يف التمتع باحلماية املقررة لأ�سرى احلرب.
** الفئة الثانية� :أفراد امليلي�شيات والوحدات
الأخرى ،مبا يف ذلك الذين يقومون بحركات
مقاومة نظامية ،ويتبعون �أحد طريف النزاع،
ويعملون داخل �أو خارج �أوطانهم ،حتى ولو
كانت هذه الأرا�ضي حمتلة ،ب�شرط �أن تتوافر
يف هذه امللي�شيا �أو الوحدات املتطوعة ،مبا فيها
تلك املقاومات املنظمة ،ال�شروط الآتية:
�أ) �أن تكون حتت قيادة �شخ�ص م�س�ؤول عن
مر�ؤو�سيه.
ب) �أن تكون لها عالمة مميزة ،ميكن متييزها

عن بعد.
ج) �أن حتمل �أ�سلحتها ب�شكل ظاهر.
د) �أن تقوم بالعمليات احلربية طبقا لقوانني
احلرب وتقاليدها.
** الفئة الثالثة� :أفراد القوات امل�سلحة
النظامية ،الذين يعلنون والءهم حلكومة �أو
ل�سلطة ال تعرتف بها الدولة احلاجزة.
** الفئة الرابعة :الأ�شخا�ص الذين يرافقون
القوات امل�سلحة من دون �أن يكونوا ،يف الواقع،
جزءاً منها ،مثل الأ�شخا�ص املدنيني املرافقني
ملالحي طائرة حربية ،واملرا�سلني احلربيني،
ومتعاقدي التموين ،و�أفراد اخلدمات املخت�صة
بالرتفيه عن القوات امل�سلحة ،ب�شرط �أن يكون
لديهم ت�صريح من القوات التي يرافقونها،
والتي تزودهم لهذا الغر�ض ببطاقة �شخ�صية
مماثلة للنموذج امللحق باالتفاقية.
** الفئة اخلام�سة� :أفراد طاقم البواخر ،مبن
فيها القادة واملالحون وم�ساعدوهم يف البحرية
التجارية ،واملالحون يف الطائرات املدنية،
التابعون لأطراف النزاع ،والذين ال حق لهم
يف معاملة �أكرث مالءمة مبقت�ضى �أية �أحكام
�أخرى يف القانون الدويل.
** الفئة ال�ساد�سة� :سكان الأرا�ضي غري
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املحتلة ،الذين يحملون ال�سالح باختيارهم
عند اقرتاب العدو -ملقاومة القوات الغازية،من دون �أن يكون لديهم الوقت الكايف
لت�شكيل �أنف�سهم يف وحدة نظامية م�سلحة،
ب�شرط �أن يحملوا ال�سالح ب�شكل وا�ضح ،و�أن
يحرتموا قوانني احلرب وتقاليدها.
** الفئة ال�سابعة :جمموعة الأ�شخا�ص
الذين يتبعون� ،أو كانوا تابعني ،للقوات
امل�سلحة اخلا�صة بالأرا�ضي املحتلة� ،إذا ر�أت
دولة االحتالل �ضرورة اعتقالهم ب�سبب
والئهم لقوات دولتهم ،وعلى الأخ�ص ،يف
حالة ما �إذا قام ه�ؤالء الأ�شخا�ص مبحاولة
فا�شلة لالن�ضمام �إىل القوات امل�سلحة التي
يتبعونها وامل�شتبكة يف القتال.
** الفئة الثامنة :الأ�شخا�ص الذين يتبعون
�أية فئة من الفئات ال�سابقة ،عدا الأخرية منها،
والذين ي�صلون �إىل �أرا�ضي دولة حمايدة،
�أو دولة لي�ست طرفا يف العمليات القتالية،
والذين يطلب �إىل هذه الدولة اعتقالهم وفقا
لأحكام القانون الدويل ذات ال�صلة ،وذلك
من دون الإخالل ب�أية معاملة منا�سبة ترى
هذه الدولة توفريها لهم ،ومع مراعاة الأحكام
حقوق الأ�سرى
اخلا�صة الواردة يف االتفاقية ذاتها.
** الفئة التا�سعة :الأ�شخا�ص الذين ينتمون ب�صرف النظر عن الفئة التي ينتمي �إليها من
�إىل الهيئات الطبية والدينية.
** فئات �أخرى� :إىل جانب الفئات �سالفة
الذكر ،جرى العمل من جانب بع�ض
الباحثني على �إ�ضافة فئة �أخرية ،تتمثل يف
كبار م�س�ؤويل الدول املتحاربة ،كرئي�س الدولة
ورئي�س حكومتها ووزرائها وكبار موظفيها،
الذين ي�ضطلعون مبهام �أ�سا�سية ذات �صلة
بالن�شاطات احلربية ،وذلك �شريطة �أن يعرث
على الواحد منهم يف ميدان القتال� ،أو يف
نطاق دائرته.
ووا�ضح مما تقدم �أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام
 1949ب�ش�أن �أ�سرى احلرب قد تو�سعت يف
ذكر الفئات التي ي�صدق على �أفرادها و�صف
«�أ�سرى احلرب» ،وهو �أمر ميكن تف�سريه بالرغبة
يف توفري �أكرب قدر من احلماية للأفراد يف ظل
حالة النزاع امل�سلح ،وكذلك اخلا�ضعني
الحتالل دولة معادية .كما �أن هذا التو�سع
ي�أتي �أي�ضا متم�شيا مع التطورات الإيجابية
يف جمال احلماية الدولية حلقوق الإن�سان
يف وقت ال�سلم ،ويف وقت احلرب ،على حد
�سواء.
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يقع يف قب�ضة القوات التابعة للدولة املعادية،
ف�إن اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1949ب�ش�أن
�أ�سرى احلرب ،قد و�ضحت احلقوق التي
يجب �أن تكفل للأ�سرى ،والتي ت�شكل
واجبات �أ�سا�سية تقع على عاتق الدولة التي
حتجز ه�ؤالء الأ�سرى ،بحيث �إن اخلروج على
مقت�ضياتها يرتب م�س�ؤولية دولية جتاهها.
وميكن �إجمال هذه احلقوق على النحو التايل:
 -1احلق يف احلياة :فقد حرمت االتفاقية
على �أي طرف من الأطراف املتنازعة قتل
�أفراد قوات العدو يف حالة توقفهم عن القتال،
ب�سبب ما يكون قد �أ�صابهم من املر�ض �أو
اجلروح� ،أو ب�سبب �أي نوع من �أنواع العجز
البدين والعقلي� ،أو كنتيجة لإلقائهم ال�سالح
ب�إرادتهم.
 -2احلق يف عدم احتجاز الأ�سري يف
مع�سكرات �أو يف مناطق قريبة من العمليات
الع�سكرية :وم�ؤدى ذلك� ،أن الدولة العدو،
التي يقع الأ�سرى يف قب�ضتها ،عليها االلتزام
برتحيلهم يف �أ�سرع وقت ممكن �إىل مناطق
�آمنة ،وعليها ،كذلك� ،أن تراعي �إمتام عملية
الرتحيل هذه بطريقة �إن�سانية ،و�أن متدهم
بو�سائل الإعا�شة والرعاية ال�صحية الالزمة.
 -3االحتفاظ مبتعلقات الأ�سري ال�شخ�صية،

وعدم اال�ستيالء عليها� ،أو اعتبارها من غنائم
احلرب ،ويدخل �ضمن نطاق هذه املتعلقات
ال�شخ�صية ،النقود والأ�شياء الثمينة وغريها.
 -4احلق يف عدم جتريد الأ�سري من العالمات
�أو ال�شارات اخلا�صة برتبته وجن�سيته ونيا�شينه،
وكل ما قد يكون ذا قيمة خا�صة بالن�سبة �إليه.
 -5احلق يف رف�ض الإجابة عن �أية �أ�سئلة
قد توجه �إليه من جانب ال�سلطات التابعة
لقوات العدو ،طاملا �أن هذه الأ�سئلة ال تتعلق
با�سمه الكامل� ،أو برتبته الع�سكرية� ،أو بتاريخ
ميالده .وللأ�سري هذا احلق ،حتى ولو كانت
املعلومات املطلوبة منه ال تنطوي على �أي
�ضرر ب�أمن دولته .ويف جميع الأحوال ،ف�إنه
لي�س هناك ما ي�سمح مبمار�سة �أي نوع من
�أنواع التهديد �أو الإهانة �ضد الأ�سري الذي
ي�صر على رف�ض الإجابة عن الأ�سئلة التي
توجه �إليه.
 -6احلق يف �أن يعامل الأ�سري طيلة فرتة
بقائه يف الأ�سر معاملة �إن�سانية .ومن ذلك،
مثال� ،أنه يحظر على الدولة املعادية القيام

ب�أي عمل يت�سبب عنه موت �أي �أ�سري� ،أو
تعري�ض حياته و�صحته للخطر .كما يدخل يف
نطاق هذا احلظر �أي�ضا حترمي برت �أي ع�ضو من
ج�سم الأ�سري� ،أو �إخ�ضاعه للتجارب العلمية
والطبية ،بخالف ما قد ت�سمح به الهيئة الطبية
القائمة على �أمر عالجه.
 -7احلق يف احرتام ال�شرف وال�شخ�صية،
مبعنى �إلزام الدولة املعادية ،التي وقع الأ�سري
يف قب�ضتها ،بعدم امل�سا�س مبقت�ضيات االحرتام
الواجب للأ�شخا�ص الأ�سرى و�شرفهم ،وب�أن
تعامل الن�ساء املعاملة الإن�سانية املنا�سبة ،التي
تقت�ضيها الظروف اخلا�صة بجن�سهن ،كتجنب
خد�ش احلياء ،وتوفري �أماكن �إقامة خمتلفة عن
تلك التي يتم توفريها للأ�سرى من الرجال.
 -8احلق يف كفالة التمتع بالرعاية ال�صحية
والطبية .فالدولة التي حتتجز الأ�سرى ملزمة
يف كل الأوقات بتوفري كل �سبل الرعاية ،ويف
حدود �إمكاناتها.
 -9احلق يف امل�ساواة يف املعاملة ،وبدون
�أدنى متييز ،لأ�سباب تتعلق باعتبارات خا�صة

بالنوع� ،أو اجلن�س� ،أو الر�أي ال�سيا�سي� ،أو
املعتقد الديني� ،أو غري ذلك.
 -10احلق يف ممار�سة ال�شعائر الدينية ،باعتباره
�أحد احلقوق الأ�سا�سية التي تلتزم الدولة
املعادية بوجوب احرتامها ،و�إتاحة الفر�صة
للتمتع بها بحرية كاملة .كما تلتزم هذه
الدولة ب�أن تكفل للأ�سرى �أي�ضا احلق يف
عدم حرمانهم من ممار�سة الن�شاط الذهني
والبدين� ،سواء �أكان ذلك داخل مع�سكرات
الأ�سر �أم خارجها.
 -11احلق يف االت�صال باخلارج ،وب�صفة
خا�صة ،حق الأ�سرى يف االت�صال ب�أهليهم
وذويهم .ومبوجب ذلك ،تلتزم الدولة احلاجزة
بال�سماح للأ�سري -خالل مدة ال تتجاوز
�أ�سبوعا واحدا من و�صوله �إىل مع�سكر الأ�سر،
وكذلك يف حالة مر�ضه �أو نقله �إىل مع�سكر
�أ�سر جديد -باالت�صال ب�أهله بالو�سائل املمكنة
واملتاحة كافة .كما يندرج �ضمن نطاق هذا
احلق �أي�ضا حق الأ�سري يف تلقي الر�سائل
والطرود الفردية واجلماعية التي تر�سل �إليه،
�سواء من �أهله� ،أو من �أية جهة �أخرى يف
اخلارج.
 -12حق الأ�سري يف الإفراج عنه ،واطالق
�سراحه� ،أو �إنهاء �أ�سره .وي�أخذ الإفراج عن
الأ�سرى �صوراً عدة:
ف�أوال ،هناك �صورة الإفراج عن الأ�سري مقابل
وعد منه ب�أال يعود �إىل حمل ال�سالح مرة ثانية
�ضد الدولة احلاجزة ،وذلك متى كانت قوانني
دولته ال متنعه من �إعطاء مثل هذا الوعد.
وثانيا ،هناك احلالة التي يتم فيها الإفراج عن
الأ�سري العتبارات �صحية .فالدولة احلاجزة
ملزمة  -يف جميع الأحوال  -بالإفراج
الفوري عن الأ�سرى امل�صابني ب�أمرا�ض
�شديدة� ،أو بجروح خطرية ،وذلك بعد �أن توفر
لهم العناية الطبية ،التي متكنهم من حتمل
عناء ال�سفر وم�شقته.
وثالثا ،هناك ال�صورة امل�ألوفة للإفراج عن
الأ�سرى ،وهي حالة الإفراج عنهم فور انتهاء
العمليات القتالية ،ب�صرف النظر عما �إذا
كان لدى الدولة (�أو الدول) ،التي ينتمي
�إليها ه�ؤالء الأ�سرى� ،أ�سرى تابعون للدولة
احلاجزة.
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معنويات

دور القائد يف رفع الروح املعنوية للجنود

عميد م /علي حلمي علواين

يقول مونتجمري« :ما من قائد ع�صري ي�ستطيع النجاح يف قيادته �إذا �أخفق يف فهم العوامل الب�شرية يف احلرب ،فينبغي
�أن يكون دار�ساً للطبيعة الب�شرية ،مدركاً حق الإدراك احلقيقة القائلة� :إن املعارك تك�سب يف قلوب الرجال �أو ًال».
ويف احلرب ،كما يف احلياة ،لي�ست القيم املعنوية
كل �شيء ،لكننا نقهر دوماً يف النهاية معنوياً.
وال�سمة الأ�سا�سية لنف�سية اجلندي يف امليدان
هي عدم اال�ستقرار .ويف نطاق الوحدة ،ت�ضاعف
عدوى ال�سيكولوجية اجلماعية وعمل القائد
القوى املعنوية الفردية ،وتثبتها ،وتوجهها .ويجد
اجلندي نف�سه يف مواجهة اخلطر مدفوعاً بنوعني
من الدوافع :الدوافع االيجابية (كاحلما�سة،
والتعود على اخلطر ،والإح�سا�س بال�شرف) ،وهي
ت�شكل قوته املعنوية ،والطاقة النف�سية التي تدفعه
للتغلب على �أ�سباب االنهيار التي تولدها احلرب
(حرمان ،تعب� ،آالم معنوية وبدنية� ،أخطار) ،كما
ت�ساعده على قبول الت�ضحية الكربى ،وتوحي له
ب�إرادة االنت�صار� .أما الدوافع ال�سلبية فهي التي
ت�صعد من �أعماقه منبعثة من غريزة املحافظة على
البقاء .فما هي الدوافع التي �ستحركه يف النهاية؟
�إن ذلك مرتبط بحالته املعنوية.
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وال يتقابل املقاتلون يف احلرب احلديثة يف مبارزات
فردية ،لذا فنحن نعري �صالبتهم املعنوية اهتماماً
�أكرب مما نعريه لقوتهم الع�ضلية ،كما نهتم بقدرتهم
على مقاومة التعب وقوة االحتمال ،ذلك لأننا
�إذا كنا ال نقاتل كل يوم ،فنحن نتعر�ض للم�شاق
يومياً .وت�ستطيع قوة احتمال الرجل مهما كانت
�ضعيفة �أن ت�سري به بعيداً �إذا كانت �إرادته �صلبة ال
تلني ،وحني ي�ضرب املثل �أمامه.
وللجندي هموم عائلية وعاطفية ،وهو يعي�ش يف جو
يولد توتراً ع�صبياً دائماً .وال�شعور ب�ضعف �أو قوة
الوحدة التي ينتمي �إليها ،وذكرى االنت�صارات �أو
الهزائم ال�سابقة ،تتدخل دون انقطاع لت�ؤثر على
�أمله وعلى ثقته بالن�صر� .إن هذا الأمل وتلك الثقة
عامالن �أ�سا�سيان ،قادران على ترجيح الكفة يف
نف�س اجلندي ،لأن القتال بالن�سبة له لعبة هو
ر�أ�سمالها .ولكي تكون اللعبة ممكنة بالن�سبة له،
ينبغي �أن تقدم له احتماالت معقولة للنجاح ،و�إال

ف�إنه يفلت من قادته ،ويبحث عن �أعذار لتجنب
القتال.
واجلنود ال يذهبون �إىل احلرب ليموتوا� ،إنهم
يذهبون دوماً ليقهروا اخل�صم ،و�إذا كانوا يعر�ضون
�أنف�سهم للموت ،فذلك �شريطة �أن تكون الت�ضحية
بحياتهم جمدية .وال يذهب اجلندي �إىل القتال
من �أجل املعركة ،بل من �أجل الن�صر .والأمل
يجعل اجلنود ي�شرعون بكل �شيء ،ف�إذا انتزع منهم
هذا الأمل� ،أو �أ�صبح بعيد املنال ،ف�إن ذلك ينتزع
منهم نفو�سهم .وقد قال نابليون عن هذا الأمر:
«�إن ال�شجاعة كاحلب ،تريد الأمل غذاء» .وكل
رجال احلرب متفقون على التفكري ب�أن الأمل
يولد العمل ،و�أن من املتعذر ا�ستقطاب نف�س
املقاتل وتوجيهه نحو �إرادة االنت�صار بدون �أمل.
وينبغي �أن نولد هذا الأمل ،و�أن نحتفظ به حياً يف
قلوب الرجال الذين تكون حالتهم النف�سية غري
م�ستقرة ،ب�صورة خا�صة ،ب�سبب �شروط احلياة يف

امليدان ،وت�صبح هذه احلالة �أكرث ا�ضطراباً �أي�ضاً يف
اللحظة التي يبد�أ فيها القتال.
لقد �أبرز اخلرباء ت�أثري الأفراد بع�ضهم على البع�ض
الآخر� ،ضمن �إطار جماعة من اجلماعات،
ب�شكل تكت�سب معه هذه اجلماعة �أ�شكا ًال يف
الإح�سا�س والتفكري خا�صة بها ،تختلف عن
�أ�شكال الإح�سا�س والتفكري الفردية ،حتى �أنه
يتم التو�صل ـ يف ظل بع�ض ال�شروط ـ �إىل خلق
روح م�شرتكة جماعية ،لي�ست حم�صلة النفو�س
الفردية ،ولكنها تخ�ضع ل�سيكولوجية خا�صة.
ومن ال�سهل �أن ن�ستنتج ما يقدمه هذا ال�سلوك من
�إيجابيات و�سلبيات خالل القتال ،حني يتما�سك
اجلنود يف اجتاه واحد ،ولكن يف �أي اجتاه؟ �أهو
اجتاه االندفاع �أم اجتاه الفرار؟ وهل يرتفع اجلبناء
�إىل م�ستوى الأبطال� ،أم ينجرف الأبطال مبوجة
الهلع؟ وهل �ستحدث عدوى ال�شجاعة �أم عدوى
اخلوف؟ �إن كل ذلك مرتبط بالقائد.

روح الوحدة

الوحدات الع�سكرية جماعات متجان�سة ،ولها
قادة معينون بالنظر لكفاءتهم ،لهم حقوق
وواجبات حمددة ،وميلكون و�سائل �شرعية ل�ضبط
وحدتهم .وكل وحدة تتدرب وتتجهز تبعاً للدور
الذي يقع على عاتقها يف املعركة .وقبل �أن يعرف

�أفراد الوحدة الآالم والأخطار امل�شرتكة ،ف�إنهم
يكونون قد تكيفوا على احلياة امل�شرتكة ،فهم
«ي�أكلون احل�ساء معاً» ،كما قال نابليون ،ويعرفون
روابط الزمالة التي تن�سج اجلهد اجلماعي.
وجتد الوحدة نف�سها مزودة بالعقل والذاكرة
والإرادة بوجود القائد على ر�أ�سها .فللوحدة ر�أ�س،
�ألي�س هذا هو املعنى الأ�صلي لكلمة رئي�س (من
ناحية �أ�صل الكلمة)؟ ويلعب القائد� ،إزاء وحدته
الدور الذي يلعبه املخ يف الفرد .وميكن ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،قيادة الوحدة ب�شكل �أف�ضل من قيادة
جماعة غري منظمة ،ويرجع ذلك �إىل جتان�س
الوحدة وان�ضباطها ،ووجود �شبكة لنقل الأوامر
واملعلومات .فالأثر املعنوي فيها �سريع ومبا�شر.
وكل وحدة مرتبة ب�شكل يكون معه �أقوياء
ال�شخ�صية قادة مكلفون ب�ضرب املثل الرائع،
حيث يقاتل اجلنود من �أجل القادة ويقاتل القادة
من �أجل الن�صر.
وال يتمتع اجلندي يف القتال املعا�صر بنف�س
الفاعلية واحلماية املبا�شرة اللتني كان يتمتع بهما
يف العهود املا�ضية� .إنه مل يعد فعا ًال وحممياً بقوته
اجل�سمية وتفوق �أ�سلحته ومهارته يف ا�ستخدامها،
ولكنه يجد عزاء قوياً يف وجوده مندجماً �ضمن
�إطار جماع ٍة مقادة ب�صورة جيدة ،جماعة
متما�سكة ومدربة وم�سلحة ت�سليحاً قوياً ،ويتمتع

باليقني ب�أنه وقادته ورفاقه يعرفون دورهم اخلا�ص،
و�أنهم م�صممون على القيام به ،وميتلكون و�سائل
تنفيذه� .إن كل هذا يوحي للجندي بالثقة يف
احلماية اجلماعية التي ت�ضمن حياته ،وتعينه� ،إىل
حد كبري ،على التحكم بانفعاالت اخلوف.
وعندما تعي الوحدة ،بوا�سطة روح الوحدة،
خ�صو�صيتها اجلماعية ،ي�صبح الفرار والتخاذل
وال�ضعف من الأمور امل�شينة ،ويطالب كل فرد
من �أفراد الوحدة ب�إمكانية االعتماد على �إخال�ص
اجلميع ،ويتطلع �إىل ثقة الآخرين وتقديرهم ،وتقوم
بني �أفراد الوحدة قواعد ال ي�ستطيع �أي فرد االبتعاد
عنها دون �أن يتعر�ض لالزدراء .ومبا �أن احلياة يف
الوحدة م�شرتكة ،ف�إن الإح�سا�س بال�شرف ينمو
ب�سرعة ،لأن كل واحد يجد يف اجلماعة يف كل
حلظة مث ًال ،ودعماً ،وت�شجيعاً ،ومراقبة.
ولكي نخلق روح الوحدة ونطورها ،وبخا�صة يف
زمن ال�سلم ،نحتاج �إىل قيادات جيدة ،وتنظيم
ر�صني ،ووقت ،واجتهاد ،وكثري من االن�ضباط
والتدريب ،وروح الوحدة ،املولدة لل�شعور
بال�شرف ،ت�سمح بخلق ثقة ثابتة ال تتبدد يف
ال�صدمات الأوىل للعمل .وت�ستطيع الوحدة عند
اللزوم �أن ت�سعى �إىل حتقيق الأهداف البعيدة
ال�صعبة املليئة باملخاطر .و�إذا هزل عمل القيادة
ر�أت الوحدة ف�ضائلها تنحدر وتهبط� ،إال �إذا ظهر
من بني �صفوفها يف تلك اللحظة قائد موهوب.
�إن ما يجابه وابل النريان يف املعركة هي روح
الوحدة ،ال روح املقاتل املتبدلة املتحركة القابلة
لالنفعال .ويف �إطار هذه الوحدة ،تت�ضاعف عدوى
ال�سيكولوجية اجلماعية ،واال�ستقرار يف القوى
الروحية للفرد .والوحدة التي حتافظ على كيانها
كوحدة� ،أكرث �شجاعة و�أ�شد ثباتاً من جمموع
الأفراد الذين تت�شكل منهم.
وتهبط الطاقة النف�سية للوحدة ،تبعاً لل�شروط التي
وقعت فيها خ�سائرها ،ويتم الهبوط بطريقتني:
الطريقة الأوىل ،طريقة بطيئة ب�إنهاك معنوي ناجت
عن تراكم التعب ،واحلرمان ،واخل�سائر ال�ضعيفة
املتكررة ،والثانية طريقة �شبه فورية وم�ؤقتة ،ناجمة
عن خرق معنوي ،بعد �ضربة مفاجئة وعنيفة يف
نقطة �أو حلظة حرجة.
�إن روح الوحدة �أكرث ثباتاً من الروح الفردية،
ولكنها تتعر�ض مثلها للتقلبات والذبذبات،
وتعرف مثلها مراحل ال�صعود ومراحل االنهيار.
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فينبغي على القائد �أن ي�سهر على احلالة النف�سية
لوحدته ،يف داخل ذاته ،لأن اخلوف اجلماعي
لي�س حم�صلة خلوف الأفراد ،ولكنه انعكا�س
خلوف القائد .والقائد ،بحكم و�ضعه املتميز كقائد،
�أقل تعر�ضاً من مر�ؤو�سيه للخوف.
ويعرب خوف القائد عن نف�سه ،بع�صبية قيادته،
وبالأوامر املتعددة املتناق�ضة ،وبالأوامر املعاك�سة،
وتتحول انفعاالته �إىل انفعاالت عاطفية متزايدة،
على حني تتناق�ص انفعاالته العقالنية ،ويتوقف
تدريجياً عن القيام بدوره كدماغ نف�سي لوحدته.
وهذا الو�ضع خطري جداً ،لأننا ال نربح املعارك �أو
احلرب �إال �إذا ع�شنا (ربع ال�ساعة الأخري) بقوات
احتياطية تقودها قيادة حاذقة .وعندما يفقد القائد
عقله ،تتعر�ض الوحدة لفقدان قلبها.
وعندما نريد احل�صول على نتيجة ا�ستثنائية من
جمموعة ب�شرية ،فلي�س من املالئم زيادة �إيقاع
جهدها ،و�إمنا �إطالة مدة هذا اجلهد .ولي�ست
امل�سريات الإجبارية م�سريات من�شي فيها ب�سرعة
�أكرب ،و�إمنا هي م�سريات نقطع فيها م�سافات
�أطول ،فنحن عندما نريد الإ�سراع ب�إنهاء عمل
من الأعمال العاجلة ،ال نطالب بزيادة حركات
العمال ،و�إمنا عددهم �أو �ساعات عملهم.
الوحدة �أداة ميكن معرفة �إمكاناتها البدنية ،ولدينا
عن �إمكاناتها املعنوية بع�ض املعطيات الواقعية،
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وحالتها النف�سية �أكرث ثباتاً من احلالة النف�سية
للجندي املنعزل .ولقد دلت الدرا�سات �أي�ضاً
�أن الوحدة تعرف متوجات وذبذبات نف�سية،
و�أن حالتها الروحية متر مبراحل من االنهيار ،و�أن
معنوياتها انعكا�س ملعنويات القائد �إىل حد كبري،
هذا القائد الذي ال يعدو كونه �إن�ساناً.
	�إن على القائد �أن يتحلى مبواهب فكرية
متينة ،وبنية معنوية قوية ،بالإ�ضافة �إىل نوع من
احل�س الفني الذي ي�سمح له الإح�سا�س بكل ما
ميكن �أن تعطيه وحدته ،وما ميكن �أن يح�صل عليه
منها .والقائد الذى يقود جنوده ،ويكون �أمامهم يف
�ساحات القتال ،يح�صل على حمبتهم ،والعك�س
�صحيح ،ويجب على القائد �أن يكون عادال يف
توزيع الواجبات والإجازات واملكاف�آت ،ويوفر
و�سائل الت�سلية والرتفيه للجنود وال�ضباط .وتلعب
حكمة وفطنة القائد فى ذلك دورا مهما ،فالإن�سان
لي�س �آلة ،و�إمنا هو عقل وج�سم وروح و�أحا�سي�س.
ومن املمكن �أن ي�ستخدم اجلي�ش االن�ضباط،
وروح الوحدة ،والهيبة ،واملثل الذي ي�ضربه القادة،
ليحول رجا ًال ذوي �إرادة طيبة� ،إىل حماربني
�أ�شداء ،على �أن تزود الأمة القائد مبثل ه�ؤالء
املحاربني.
وعلى النف�س الب�شرية ،كي تقوم بالعمل احلربي،
�أن تنكفئ على ذاتها ،و�أن جتمع كل قواها ،و�أن

تكون م�ستعدة لكل اجلهود ،ولالنقياد وللخ�ضوع،
و�أن تن�سى الأ�شياء الثانوية لكي حت�صر تفكريها
بجوهر واجبها املتمثل يف تقبل الت�ضحية الكربى
وازدراء املوت.

ف�ضائل اجلندي

اجلندي ال يتحرك بدافع امل�صلحة ال�شخ�صية.
�إنه يطيع قاعدة عليا نبيلة ثابتة ،مل ي�صنعها ،وال
ي�ستطيع �أن يتخلى عنها �أو يبدلها ،فهي تدعمه،
وترفعه وت�ساعد على تنمية ف�ضائل �أكرث ندرة
(الطاعة ،ال�شجاعة ،الإخال�ص للواجب حتى
املوت) لي�س لها فر�صة الظهور يف احلياة العادية،
تنام وت�ضعف وتتعر�ض للذبول .وجتد هذه
الف�ضائل �أعلى تعبري عنها ،يف احلالة الع�سكرية.
وتتجه حياة اجلندي بالإ�ضافة �إىل ذلك للمحافظة
على مفاهيم امل�س�ؤولية واالن�ضباط وال�سلطة
والت�سل�سل ،فاجلي�ش بالن�سبة �إىل ال�شعب كله
منوذج ي�ساهم يف ن�شر الإح�سا�س بالنظام وب�أكرث
و�سائله فعالية� .إنه مثل دائم للخال�ص للمجموعة
الوطنية ،و�سط مواطنني ي�شغلهم االهتمام اليومي
مب�صاحلهمال�شخ�صية.
وال يخ�ضع اجلندي احلقيقي لالن�ضباط بت�أثري �إلزام
خارجي ،بل بر�ضى �أكيد ،ولي�س عمله الأويل
كامناً يف الإطاعة �أو �إعطاء الأوامر ،ولكنه كامن

يف ال�سيطرة على نف�سه .وتكمن عظمته اخلا�صة
يف التقاط الفر�صة البديعة للتخفيف من حدة
الغرائز العنيفة ،التي تطلقها احلرب من عقالها،
والتحكم فيها داخل ذاته ،وت�سجيل ن�صر للإن�سان
على الغرائز البدائية .وي�ستطيع اجلندي �أن ينهب
كل �شيء ،و�أن ي�أخذه لنف�سه� ،إال �أنه ال مي�س �شيئاً،
وبا�ستطاعته �أن يكون عنيفاً ،و�أن يعامل ال�ضعفاء
معاملة �سيئة� ،إال �أنه يحمي الن�ساء والأطفال.
فعندما يعي�ش املرء و�سط الأخطار ف�إنه ال يكت�سب
التعود عليها فقط ،بل ي�صبح �شجاعاً ب�صورة عادية
وطبيعية ،وعندما يت�صنع الهدوء يتو�صل يف النهاية
�إىل اال�ستحواذ عليه .فاملوقف ي�ساعد على خلق
ال�شعور .والأبطال �أنف�سهم يبقون ب�شراً ،ف�إن�سانيتهم
هي التي تخلق عظمتهم ،وا�ستمرار �شجاعتهم هو
ثمرة ن�صر يتجدد ب�صورة دائمة ،ولكن التو�صل �إىل
التحرك بهذا ال�شكل ب�سهولة حتت تهديد املوت
الدائم يعني �أننا تعلمنا كيف ن�سيطر على �أنف�سنا،
ونتحكم فيها� .إن ذلك يعني �أننا ح�صلنا على
ال�سيادة على الذات ،كما يعني ال�صعود درجة �أو حقاً� ،إال �أن التفكري مبثل هذه القوة والو�ضوح
و�سط القذائف ،هو املمار�سة املثالية للقدرات
عدة درجات يف ال�سلم الروحي للإن�سانية.
الإن�سانية.
وي�شكل خطر املوت بالن�سبة �إىل اجلندي ،جزءاً
ال�سيكولوجيةاجلماعية
�إن عدوى ال�سيكولوجية اجلماعية ،امل�ستقرة دائماً ال يتجز�أ من الواجب املهني .حقاً �إن هناك
واملوجهة� ،ضمن نطاق الوحدة ،بوا�سطة �سلطة مهناً ت�شتمل ب�صورة عر�ضية على الت�ضحية باحلياة،
القائد ،تلعب �أي�ضاً دورها لل�سمو مب�ستوى القلوب .ويحدث �أي�ضاً �أن يرى الإن�سان الت�ضحية مفرو�ضة
ويف �أيامنا هذه ،ورغم كثري من ال�ضجيج حول عليه ب�إلزام معنوي غريب عن مهنته� ،إال �أن مهنة
امل�سائل االجتماعية ،ف�إن بني اجلنود وقادتهم ال�سالح هي املهنة الوحيدة التي ي�شكل فيها خطر
عالقات �أهم بكثري من عالقات العمال ب�أرباب املوت التعبري الأ�سا�سي للواجب امل�سلكي املهني،
العمل ،فهي قائمة على الثقة املتبادلة القائمة فيما وعلة وجوده .وي�ستهدف فن احلرب الق�ضاء على
بينهم ،والإن�سانية احلقيقية ،والإخال�ص املتبادل اخل�صم �أثناء ال�صراع� ،أي �أن هذا الفن يت�ضمن
الذي ي�شيع يف عالقاتهم.
بالن�سبة �إىل كل خ�صم من املتخا�صمني �إمكانية
�إن �أ�صحاب القلوب الكرمية و�أ�صحاب العواطف الق�ضاء عليه .وتكفي هذه اخلا�صية لكي تعطي
الوجدانية الكربى ،والع�شاق الكبار ،هم يف حلياة اجلندي وقاراً وعظمة ال يقارنان ب�شيء.
الغالب جنود ممتازون ،واحلرب لي�ست جميلة� ،إال ولكن هناك ما هو �أكرث من هذا ،فاجلندي
�أن روح �أولئك الذين يحاربون ب�شجاعة �أجمل مينح حياته اخلا�صة لق�ضية تتجاوزه �أثناء �صراع
عادة من روح الب�شر الآخرين .وت�سمو احلرب جماعي ،فهو ال ميلكها بحرية ،ويحا�سب عليها
بالإن�سان فوق ذاته ،فهي ال ت�صلب النفو�س ،وال �أمام الأمة ،كما �أنه م�س�ؤول عن فعالية ت�ضحيته.
جتعلها خ�شنة قا�سية� ،إمنا ت�صقلها وتطهرها .وت�شتد ومتتد م�س�ؤوليته �أي�ضاً �إىل حياة الآخرين� ،إىل
القدرات يف احلرب وتقوى ،كما ت�ضطرم فيها حياة رفاقه ،لأن اجلي�ش هو اجتماع عدد كبري
الف�ضائل وتنتفي ،ويرتفع الإن�سان �إىل مدى ميتد من املقاتلني ،يخاطرون بحياتهم معاً من �أجل
ويت�سع حتى ي�شمل املجال الفكري .والتفكري هدف م�شرتك ،وي�ؤثر عمل كل فرد من �أفراد هذا
القوى الوا�ضح يف داخل املكتب �شيء جميل اجلي�ش يف �أعمال الآخرين ،فهو يحمي وجودهم

�أو يعر�ضه للخطر.
�إن هناك رباطاً قوياً يجمع كل ه�ؤالء الرجال الذين
يلتزم كل واحد منهم بالعمل مل�صلحة اجلميع،
كما �أن لكل فرد منهم ق�سطاً من امل�س�ؤولية
اجلماعية جتاه الأحداث� ،أي �أن لكل فرد منهم
ق�سطاً من امل�س�ؤولية يف حياة الآخرين� .إن تعبري
«مت ولكن انقذ �أخاك» هو التعبري البدائي بعينه،
�إال �أنه تعبري خال�ص ال�صفاء ،ويرتجم الأخالق
ال�سامية ل�ساحات املعارك ،هذه ال�ساحات التي ال
حق لأحد �أن ينكر قدرتها على �أن تكون �أداة قوية
لل�سمو والكمال.

دور ال�سالح

�إذا كانت هناك عوامل معنوية متعددة تعمل
يف الوحدة لتخلق فيها التما�سك وااللتحام،
ولتعطيها ا�ستقراراً جمهو ًال من قبل كل الأفراد،
ف�إن هناك �أي�ضاً مادة ت�شارك يف حتقيق النتيجة
نف�سها ،هي الت�سليح� .إذ يهب الت�سليح قوته
للوحدة ،فاجلندي يح�س ب�أنه مرتبط ب�سالحه،
وبالأداة التي �أوكلت �إليه ،والتي يذكره وجودها
دوماً ب�ضرورة ا�ستخدامها .ويزداد ت�أثري ال�سالح
عندما يكون جماعياً ،تخدمه جماعة من اجلنود
بد ًال من �أن يكون فردياً ،لأن اجلهد امل�شرتك يوحد
الأفراد ب�صورة قوية.
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�أر�صاد جوية

د� /.شريف علي حممد

النظام العاملي ملراقبة الطق�س

يهدف النظام العاملي ملراقبة الطق�س �إىل �إمداد الدول مبعلومات الطق�س التي حتتاج �إليها لتنفيذ متطلباتها املحلية ،وي�ضم
النظام ثالثة مراكز �أر�صاد عاملية يف كل من وا�شنطن ومو�سكو وملبورن ،بالإ�ضافة �إىل مراكز �أر�صاد �إقليمية ،ت�ستخدم
فيها احلوا�سب الإلكرتونية ال�سريعة على نطاق وا�سع.
وهذه املراكز الكبرية للأر�صاد اجلوية
تقوم بعمل تنب�ؤات حلالة الغالف اجلوي،
م�ستخدمة يف ذلك «النماذج»()Models
املنا�سبة ،حيث تعمل ر�صدات متثل
درجات احلرارة وال�ضغط والرطوبة والرياح
…..وهكذا ،وكذلك حالة الغالف اجلوي
عند حديه الأ�سفل والأعلى .وال بد �أن
تتوفر �إمكانيات ا�ستخدام هذه املجموعة من
الأر�صاد ب�سرعة لتقليل الزمن بني فرتة الر�صد
ووقت �إ�صدار التنب�ؤ .ويتم �إر�سال الر�صدات
الأ�صلية �إىل مراكز التنب�ؤات املنا�سبة ،حيث
يتم توزيع �إنتاج هذه املراكز (حتليل خرائط
الطق�س والتنب�ؤات والتحذيرات �..إلخ) على
الذين ي�ستخدمونها.
وعلى املتنبئ اجلوي دائماً �أن يوفق بني ما هو
مرغوب فيه علمياً وبني ما هو ممكن اقت�صادياً
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يف احل�صول على املعلومات من �شبكة عاملية
ملحطات الر�صد اجلوي .ولهذا ال�سبب كان
احلل هو �أخذ عينات حلالة اجلو يف �ساعات
حمددة ،باتخاذ نقط للر�صد �ضمن �شبكة من
املحطات على �سطح الأر�ض ،وكذلك يف
طبقات اجلو العليا ،حتى ارتفاع ما بني 30
كم و  40كم ،بوا�سطة بالونات حتمل �أجهزة
�إر�سال ر�صدات بالراديو.
وقد كان حلدثني ،غري مرتبط �أحدهما
بالآخر ،ت�أثري قوي على علم الأر�صاد
اجلوية� :أولهما ظهور احلوا�سب الإلكرتونية
ذات ال�سرعات العالية ،ال�صاحلة لتهيئة
حلول عددية بال�سرعة الكافية للمعادالت
الريا�ضية امل�ستعملة لو�صف حركة الغالف
اجلوي ،مما �أدى �إىل تقدم كبري يف التنب�ؤات
اجلوية .واحلدث الثاين اجلدير بالذكر هو

تطور الأقمار ال�صناعية ،و�إطالق �أول قمر
�صناعي للطق�س( ،تريو�سTiros-1 )1 -
يف �أبريل �سنة  ،1960وكان ذلك من �أول
الأ�سباب التي جعلت الأمم املتحدة بعد
ذلك بنحو � 20شهراً تتخذ قراراً يعترب ذا
�أهمية تاريخية� ،أدى بدوره �إىل فكرة «مراقبة
الطق�س العاملية».
وتتكون ال�شبكة العاملية احلالية ملحطات
الأر�صاد ال�سطحية من حوايل  9000حمطة
على �سطح الأر�ض ،م�ضافاً �إليها �أكرث 600
�سفينة تر�سل ر�صدات عندما متخر عباب
البحار� .أما ر�صد الهواء العلوي فيتم من
حوايل  700حمطة على الأر�ض ،ومن
بع�ض بواخر الطق�س يف �شمال الأطلنطي
و�شمال البا�سيفيكي ،م�ضافاً �إليها الر�صدات
امل�أخوذة من عدد من الطائرات .وكثري

من امل�ساحات الياب�سة يف الدول النامية،
وخا�صة حيث يكون الطق�س قا�سياً ،تنق�صها
�شبكة الر�صد الكافية .وهذا يعنى �أننا ال
نعلم تركيب الغالف اجلوي فوق معظم
�أجزاء كوكبنا بالتف�صيل الكايف لكي نفهم
العمليات الطبيعية التي حتدث يف �أي حلظة.
�إن �أول �أهداف نظام مراقبة الطق�س العاملية
هو تخطيط و�إن�شاء نظام ر�صد حقيقي على
نطاق الكرة الأر�ضية .و�أكرث الطرق التي
يرجى �أن ت�سد الفراغات الهامة هي �أقمار
الأر�صاد ،وكذلك البالونات التي لها ارتفاع
ثابت� ،أي البالونات الكبرية ن�سبياً ،التي
تنطلق مع الرياح على م�ستوى �ضغط ثابت
يف الهواء اجلوي ،وتر�سل معلوماتها بالراديو.
وقد مرت �أقمار الأر�صاد بتطور ملحوظ يف
خالل ال�سنوات الأخرية .ويف �أول الأمر مل
هذه تكن الأقمار قادرة �إال على �أخذ �صور
تلفزيونية لغطاء ال�سحب ،وثبت �أن لها قيمة
عملية هامة يف ك�شف وتتبع حركات واحدة
من �أكرث الظواهر تدمرياً� ،أال وهي الإع�صار
اال�ستوائي  .))Hurricaneففي �سبتمرب
�سنة  ،1961اكت�شف �إع�صار «كارال» بوا�سطة
القمر «تريو�س  »3يف الوقت املنا�سب ،و�أبعد
� 500ألف �شخ�ص من املناطق املهددة

بالإع�صار يف واليتي تك�سا�س ولويزيانا
الأمريكيتني ،بينما لقي � 46شخ�صاً فقط
م�صرعهم.
وحقق نظام «�إر�سال ال�صور �آلياً» جناحاً
عظيماً ،حيث ي�سمح لأي دولة با�ستقبال
�صور تلفزيونية مبا�شرة من القمر ال�صناعي
عند مروره فوقها ،بوا�سطة جهاز ب�سيط ن�سبياً.
ويف الوقت احلايل تعمل هذه املحطات
فوق العامل كله ،وتتعاون على نطاق وا�سع
يف �إ�صدار التنب�ؤات اليومية لفائدة اجلمهور
والطريان .وهناك نوع �آخر من �أقمار الأر�صاد،
تدور يف �أماكن ثابتة فوق خط اال�ستواء ،ومن
على بعد  6000كم فوق �سطح الأر�ض،
وتراقب الغالف اجلوي با�ستمرار ،ومتدنا
مبعلومات ال تقدر بثمن ،وخا�صة من املناطق
اال�ستوائية.
وقد جربت البالونات ذات االرتفاع الثابت،
و�أعطت نتائج جيدة يف ن�صف الكرة اجلنوبي،
ودار �أحد هذه البالونات حول القارة
املتجمدة اجلنوبية عدة مرات ،ومتو�سط عمر
هذه البالونات هو  100يوم ،ومن املمكن
�أي�ضاً ا�ستعمال الأقمار ال�صناعية يف جمع
ر�صدات من عدد كبري من البالونات ،ذات
االرتفاع الثابت.

الأبطال املجهولون

الرا�صدون اجلويون هم الأبطال املجهولون،
الذين يوفرون املعلومات الأ�سا�سية ،التي
يقوم عليها كل علم الأر�صاد اجلوية.
فواجباتهم تتطلب منهم �أن يكونوا موجودين
يف �ساعات معينة من النهار والليل ،ويف �أيام
العطالت الر�سمية ،عالوة على باقي �أيام
الأ�سبوع .ولو تخيلنا وقت عمل الر�صدة
املطلوبة ف�إننا ن�ستطيع �أن نت�صور جي�شاً �صامتاً
من حوايل � 8000أو � 10000شخ�ص من
جميع اجلن�سيات ،ويف جميع الأجواء،
ابتداء من املنطقة املتجمدة ال�شمالية �إىل
خط اال�ستواء ،يقوم �أفراده بعمل ر�صدات
معينة ،يف �ساعة واحدة متفق عليها .ومن
فوق ظهور بع�ض ال�سفن التجارية يقوم �ضباط
القيادة تطوعاً بعمل ر�صدات مماثلة يف �أوقات
متفق عليها ،وهذه الر�صدات يجب �أال تتم
يف الأوقات املتفق عليها فح�سب ،بل يجب
�أن تتم ب�صرف النظر عن حالة الطق�س،
مهما كانت قا�سية .ففي العوا�صف الثلجية
ال�شديدة� ،أو يف حرارة خط اال�ستواء اخلانقة،
يقوم ه�ؤالء الأ�شخا�ص بعملهم.
ولقد جاد البع�ض ب�أرواحهم من �أجل
الأر�صاد اجلوية .ففي �أثناء عا�صفة �شديدة
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على حمطة �أر�صاد نرويجية «جان ماين» مل
ي�ش�أ الرا�صد �أن يرجع �أدراجه بعد و�صوله
�إىل ك�شك الأر�صاد الذي مل يكن يبعد عن
الكوخ الذي يعي�ش فيه غري  20مرتاً فقط،
ووجد يف اليوم التايل وقد جمدته العا�صفة
الثلجية حتى املوت.

�أهمية احلوا�سب الإلكرتونية

�إذا �أردنا حت�سني التنب�ؤات اجلوية يجب
�أن نوفر التكنولوجيا واملعلومات الالزمة
بطريقة �سريعة لكي يتم حتليل �أكرب قدر من
املعلومات على نطاق الكرة الأر�ضية .وتبعاً
لذلك ،نتبني �أهمية احلوا�سب الإلكرتونية
ال�سريعة بالن�سبة للأر�صاد اجلوية .واملعادالت
الريا�ضية الأ�سا�سية التي حتكم حركة الهواء
اجلوي عرفت منذ �سنوات عديدة ،ولكن مع
هذا مل يكن من املمكن حل هذه املعادالت
يف �شكلها العام ،بدون هذه احلوا�سب.
وي ُــعـ ُِّـد كل مركز �أر�صاد عاملي خرائط
طق�س مل�ساحات كبرية ،ويوزعها فوراً على
مراكز الأر�صاد العاملية �أو الإقليمية ،وكل
مركز ملتزم بجمع ون�شر جمموعة خمتارة
من معلومات الطق�س لكي ي�ستخدمها
باقي العامل .ويف مقابل هذا ي�ستقبل املركز
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املعلومات على نطاق الكرة الأر�ضية التي
يحتاج �إليها ،وله ن�صيبه من �إنتاج «خرائط»
املراكز العاملية والإقليمية املطلوبة لتفي
بارتباطات الدولة املوجود فيها.

�شبكة االت�صاالت

لكي يتح�سن التنب�ؤ بالطق�س ،يلزم
توفر ات�صاالت ذات كفاءة عالية ،وكثرياً
ما ت�سمى االت�صاالت البعيدة «�شريان
احلياة» للأر�صاد اجلوية .وقد كان حلدثني
يف هذا ال�ش�أن �آثارهما العديدة على تطوير
التنب�ؤات اجلوية ،و�أول هذين احلدثني:
اخرتاع التلغراف الكهربائي و�إدخاله حملياً
يف �شمال �أمريكا و�أوروبا يف الأربعينات من
القرن التا�سع ع�شر ،وثانيها :العا�صفة املدمرة
التي �سببت خ�سائر فادحة للأ�سطول «الأجنلو
فرن�سي» يف البحر الأ�سود يف  14نوفمرب
 .1854فبعد هذه العا�صفة �أجريت درا�سة
مف�صلة لبيان هل كان من املمكن التنب�ؤ بها
لو �أن هناك خدمات للطق�س �أ�سا�سها التقارير
املر�سلة بالتلغراف .وقد تلقى نابليون الثالث
الذي �شكل اللجنة املخ�ص�صة لهذه الدرا�سة
تقريراً يقرر �صحة الفكرة املعرو�ضة ،ويف اليوم
نف�سه �أ�صدر �أوامره بتكوين وحدة خدمات

طق�س تلغرافية ،و�سرعان ما �أدى هذا �إىل
تكوين خدمات �أر�صاد حكومية يف عدد من
البالد ،كان منها �إجنلرتا �سنة  ،1861وفرن�سا
�سنة  ،1863والرنويج �سنة .1866
وقد زاد االهتمام الدويل بالأر�صاد اجلوية
بخطى �سريعة ،وعقدت م�ؤمترات هامة يف
بروك�سل �سنة  1853ويف ليبزج �سنة ،1872
ومتخ�ض �أول اهتمام عاملي على م�ستوى
احلكومات عن توحيد وحت�سني �أن�شطة
الأر�صاد الدولية ،وعن انعقاد جمل�س دويل
للأر�صاد يف فينا �سنة  .1873وعن هذا
املجل�س انبثقت منظمة الأر�صاد الدولية التي
حتولت �سنة � 1951إىل منظمة الأر�صاد اجلوية
احلالية.
و�شبكة االت�صاالت البعيدة العاملية لأغرا�ض
الأر�صاد اجلوية موجودة منذ �سنوات عديدة،
وازدهرت حتت رعاية منظمة الأر�صاد العاملية.
ويعمل نظام املراقبة العاملي للطق�س على
�إقامة دائرة من االت�صاالت تربط مراكز
الأر�صاد العاملية الثالثة ،وكذلك املراكز
الإقليمية بع�ضها بع�ضاً .وهذه الدائرة من نوع
مزدوج ،وتكون حلقة مقفلة لكي ي�صبح من
املمكن الإر�سال يف اجتاهني مت�ضادين حول
الكرة الأر�ضية كلها يف وقت واحد .ويعمل

النظام �أي�ضاً على �إقامة ات�صاالت بعيدة
�إقليمية جلمع املعلومات عن الر�صدات من
�أجزاء حمدودة من العامل و�إر�سالها ملراكز
دائرة االت�صاالت الرئي�سية.
وت�ستعمل هذه ال�شبكات يف توزيع معلومات
الر�صد واخلرائط املحللة وامل�ستعجلة من
املراكز العاملية والإقليمية �إىل املراكز املحلية،
كما تقوم �أقمار االت�صاالت البعيدة بعمل
حلقات و�صل يف نظام االت�صال العاملي
البعيد مثال بني «داكار /باري�س» و «الهند /
ا�سرتاليا».

االجتاهات اجلديدة يف �أبحاث
الأر�صاد اجلوية

�إن جمهوداً كبرياً يبذل لبناء نظام عاملي
لتبادل معلومات الطق�س امل�ستخدمة لكل
من خدمات الطق�س اليومية الروتينية
وبغر�ض الأبحاث ،ولكن �أهداف و�آمال
اجلمعية العامة للأمم املتحدة تذهب �إىل ما
هو �أبعد من هذا .فهي تريد �أن تعرف هل
ميكن �أن التنب�ؤ بالطق�س لفرتة �أطول يف
امل�ستقبل ،ملدة �أ�سبوعني على �سبيل املثال،
وبدرجة قريبة من الدقة؟ وهل من املمكن

التنب�ؤ بتغريات الطق�س امل�ستقبلية؟ وهل
هذه التغريات طبيعية �أم هي من �صنع
الإن�سان؟ وهذه هي �أهداف «برنامج �أبحاث
الغالف اجلوي على نطاق الكرة الأر�ضية»،
الذي تتواله الهيئة العاملية للأر�صاد اجلوية
واملجل�س الدويل لالحتادات العلمية ،وهذه
الأبحاث حتاول الإجابة عن �أ�سئلة مثل:
** ماذا يجب علينا �أن ن�صنع حتى نهيئ
التنب�ؤات �إىل مدى �أطول؟
** هل نحتاج مثال �إىل قيا�سات �أبعد
للغالف اجلوي؟
** هل نحتاج �إىل �أن ن�أخذ يف االعتبار
التغريات يف درجات حرارة امليحطات؟
ال�س�ؤال الأول �سهل ن�سبياً لأن كتلة الهواء
�صغرية جداً بعد ارتفاع  30كيلومرتاً،
لدرجة �أنه يف معظم احلاالت ميكن �إجمالها
يف «النماذج» امل�ستخدمة يف احلوا�سب
االلكرتونية .وباملثل لي�س من ال�ضروري �أن
ن�أخذ يف االعتبار الظواهر يف �أعلى الغالف
اجلوي (�أيونو�سفري  ،)Ionosphereفهي
مهمة فقط بالن�سبة لإر�سال موجات الراديو،
ولكن ال �أهمية لها بالن�سبة للظواهر اجلوية،
وبجانب هذا جند �أنه على الرغم من �أن

التغريات يف درجة حرارة املحيطات �أبط�أ
بكثري من الغالف اجلوي بحيث ميكن
�إهمالها يف التنب�ؤات ق�صرية املدى ،ف�إنها
ميكن �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار عند عمل تنب�ؤ
ملدة �أطول من �أ�سبوع.
�إن الغر�ض الأ�سا�سي لربنامج «�أبحاث
الغالف» اجلوي يكمن يف �أن التغريات
اليومية يف الطق�س ،و�أي�ضا التغريات الأطول
مدى ،مثل فرتات التحاريق اخلطرية التي
متر ب�إفريقيا ،تتحكم فيها � -إىل حد كبري-
التغريات يف الدورة العامة للرياح يف الغالف
اجلوي .ولكي ننتج تنب�ؤات يعتمد عليها ملدة
�أكرث من ثالثة �أيام ،يلزم ت�صميم �أح�سن
«النماذج» يف ظل النظرية املمكنة للغالف
اجلوي وجتربتها على احلا�سب الإلكرتوين،
و�إعداد جتارب يف الغالف اجلوي لإمدادنا
باملعلومات الالزمة لت�صميم هذه «النماذج»
واختبار جودتها .وعلى هذا ف�إن برنامج
�أبحاث الغالف اجلوي ي�شتمل على العديد
من التجارب لدرا�سة اجلزء اال�ستوائي من
املحيط الأطلنطي ،وم�شاكل ا�ستوائية معينة،
واملناطق القطبية ،واملنخف�ضات املو�سمية من
بدء امتدادها حتى انكما�شها.
العدد ـ  495ـ �أبريل 2015

79-

-80

العدد ـ  495ـ �أبريل 2015

العدد ـ  495ـ �أبريل 2015

81-

�أخبار ع�سكرية

توال الرو�سية ت�صنع قاذفة قنابل جديدة
�صنع مكتب ت�صميم الأجهزة قاذفة قنابل جديدة
بر�أ�س مدمر حراري بخاري حتت ا�سم “بور”.
ال�صفات الفنية للقاذفة اجلديدة :عيار 62
ميليمرتاً ،من النوع ال�صاروخي ،تزن 4.8
كيلوغرام يف الو�ضعية القتالية ،مدى الت�أثري
الفعال  650مرتاً تقريباً.
و�صنعت قاذفة القنابل ال�صاروخية اجلديدة يف
مكتب ت�صميم املعدات على �أ�سا�س �سالح دعم
خفيف لقوات امل�شاة .وتعر�ض للت�صدير.
وتت�ألف قاذفة القنابل “بور” من ق�سمني :وحدة
متعددة اال�ستخدام للتحكم بالإطالق ،وقنابل
�صاروخية يف حاويات نقل و�إطالق �أحادية
اال�ستخدام.
ويبلغ مدى الت�أثري الفعال  650مرتاً �أما املدى
الأق�صى فيزيد على  900مرت .وت�سمح موا�صفات
املحرك ال�صاروخي با�ستخدام القاذفة ب�شكل �آمن
يف من�ش�آت ال يقل حجمها عن  30مرتاً مكعباً
(�أي ما يعادل غرفة مب�ساحة  16مرتاً مربعاً).
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رادار مو�سكو  1يغطي  400كلم يف ك�شف طائرات العدو
زودت �شركة “كا �أر أ� تي” الرو�سية القوات امل�سلحة
الرو�سية مبحطات الرادار “مو�سكو  1التي تفوق
قدرتها الب�صرية قدرة الرادارات املماثلة التي ا�ستعملها
اجلي�ش الرو�سي حتى الآن والتي حتمل ا�سم
“�أفتوبازا” 2.5 ،مرة.
ونقلت �صحيفة “ازف�ستيا” عن فالدميري ميخييف،
امل�س�ؤول يف ال�شركة امل�صنعة للرادارات ،قوله �إن رادار
“مو�سكو  1ي�ستطيع �أن يرى الطائرات وال�صواريخ
اجلوالة (كروز) من على بعد  400كيلومرت ،ويحدد
نوعها ومدى خطورتها من دون �أن يك�شف عن وجوده.
ويلتقط رادار “مو�سكو  1ما تبثه الطائرة �أو ال�صاروخ
من �إ�شارات ويفك �شفرتها ويزود �صانع القرار
باملعلومات التي تتيح له �أن يتخذ قرار تدمري هذه
الطائرة �أو ال�صاروخ �أو ي�سمح لها مبوا�صلة التحليق �إذا
مل تكن ت�شكل خطرا ي�ستلزم �إيقافها.
ويحتوي بنك املعلومات برادار “مو�سكو  1على
املعلومات عن عدد كبري من ال�صواريخ والطائرات
الرو�سية والأجنبية .و�إذا مل يكن الهدف املكت�شف
م�سجال لدى بنك املعلومات فيظهر على �إحدى

�شا�شات الرادار كهدف جمهول .ويتم جتديد بنك
املعلومات كلما توفرت املعلومات اجلديدة.
ويتعامل م�ش ِّغل رادار “مو�سكو  1معه وك�أنه يتعامل
مع الكمبيوتر ،وينح�صر دوره يف اختيار الهدف
املطلوب تدمريه وحتديد و�سيلة التدمري على �شا�شة
جهاز الكمبيوتر املحمول ،ثم يكمل الرادار الباقي
بنف�سه.

وذكرت �صحيفة “ازف�ستيا” �أن دو ًال �آ�سيوية و�إفريقية
و�أمريكية التينية تبحث اقتناء رادارات “مو�سكو.
وقدّرت ال�صحيفة ثمن هذا الرادار ما بني  10ماليني
�إىل  30مليون دوالر.
ويعد رادار اال�ستطالع الإلكرتوين من م�ستلزمات
اجلي�ش يف ع�صر احلروب الإلكرتونية الرقمية عندما
تفوق �سرعة جتديد املعلومات قدرة الإن�سان.
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�سحابة �إنرتنت �آمنة لتعزيز االت�صاالت على اخلطوط الأمامية
غالباً ما ال يتمتع فرق اجلنود �أو البحرية الذين يقومون
بدوريات يف املواقع الأمامية البعيدة ب�إمكانية ن�شر
معلومات اال�ستخبار الآنية وال�صور على �أجهزتهم
املحمولة لأنهم ال ي�ستطيعون الو�صول �إىل خادم
مركزي ،وكثرياً ما ي�ضطر اجلنود �إىل االنتظار حتى
يعودوا �إىل املخيم ويح ّملوا �آخر التحديثات .الأمر الذي
قد ي�ؤدي بهم �إىل خ�سارة بع�ض الفر�ص لأن املعلومات
الالزمة يف التكتيكات الذكية غري متوفرة ب�سرعة.
يهدف برنامج �شبكة �إيدج املحمولة اال�ستخباراتية
( )CBMENالذي تنفذه وكالة م�شاريع �أبحاث
الدفاع املتقدمة الأمريكية  -داربا (� )DARPAإىل
تقدمي مقاربة بديلة ملعظم ال�شبكات الع�سكرية ،والتي
توفر املعلومات و�سط بيئة ت�شغيلية م�شرتكة من امل�ستوى
اال�سرتاتيجي �إىل امل�ستوى التكتيكي .ولكن للأ�سف،
مازال امل�ستوى التكتيكي ي�شكل بيئة ات�صاالت
مقيدة جداً ،وغالباً ما ال تكون ال�شبكات ،عند وقت
اال�ستعمال ،على ات�صال باملقرات الأعلى واخلوادم
املركزية الالزمة لتقدمي �آخر حتديثات الوحدات
الأخرى املنت�شرة يف املنطقة.
ً
�إن هذا الربنامج يقلب العامل ر�أ�سا على عقب وهو
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يبد�أ بعملية تبادل املعلومات على امل�ستوى الفردي
للجندي �أو م�شاة البحرية .ف�إذا انقطعت جمموعة
من �أجهزة الراديو �أو الهواتف املحمولة عن االت�صال
بوحدات املقرات العليا ،يبقى الأفراد قادرين على
جمع املعلومات الهامة وتبادلها مبفردهم ،فيعززون بذلك
ب�شكل ملحوظ �إدراك الواقع امليداين امل�شرتك وقدرتهم
على تنفيذ مهامهم .ويتجاوز هذا املفهوم منوذج «التوزيع
املحوري» للإنرتنت الذي يتطلب االت�صال بني نقطتني

للمرور �أو ًال عرب اخلادم املركزي.
وجنحت وكالة  DARPAباالختبار امليداين لربنامج
 CBMENاملحمل على الهواتف الذكية العاملة على
�أنظمة �أندرويد ،و�أجهزة راديو ريفلمان اخلا�صة باجلي�ش
( ، )Army Rifleman Radioوقد جرى هذا
االختبار م�ؤخراً يف قاعدة فورت �أي بي هيل (Fort
 )A.P. Hillيف والية فرجينيا ،مبنا�سبة انتهاء املرحلة
الأوىل من الربنامج.

�شبكة من�صات غري م�أهولة يف عمق البحار ملراقبة ال�سفن
تعتمد القوات البحرية اليوم يف املقام الأول
على املن�صات امل�أهولة العالية القدرة واملتعددة
الوظائف كال�سفن والغوا�صات .غري �أنه ال ميكن
لأكرث ال�سفن تقدماً حتى �إال �أن تكون يف مكان
واحد يف وقت واحد ،مما يجعل القدرة على
اال�ستجابة تعتمد ب�شكل متزايد على جهوزيتها
يف املكان والتوقيت املنا�سبني.
ومع التقل�ص امل�ستمر لعدد ال�سفن البحرية
الأمريكية نظراً لتخفي�ضات القوة املخطط لها
والقيود املالية ،يتزايد امتداد �أ�صول البحرية
لتغطي مناطق وا�سعة يف جميع �أنحاء العامل.
وبهدف احلفاظ على قدراتها املتقدمة باملقارنة
مع خ�صومها ،حتتاج قوات البحرية الأمريكية
�إىل و�سيلة لإبراز القدرات الرئي�سية يف مواقع

متعددة يف �آن واحد ،من دون ا�ستهالك الوقت
والنفقات لبناء �سفن جديدة لتقدمي تلك
القدرات.
ويف هذا الإطار فقد �شرعت وكالة م�شاريع
�أبحاث الدفاع املتقدمة الأمريكية  -داربا
( )DARPAبالعمل على برنامج هيدرا
( )Hydraاجلديد للم�ساعدة يف الت�صدي
لهذه التحديات.
يهدف برنامج هيدرا اجلديد �إىل ت�سريع ت�شغيل
القدرات احلا�سمة وت�سهيلها وتقليل تكلفتها يف
العامل �أجمع.
�أما الهدف من هذا الربنامج فهو �إن�شاء قوة
م�ضاعفة ّمتكن ا�ستخداماً �سريعاً للأ�صول وقابل
للتطوير وفعال من حيث التكلفة.

ويركز نظام هيدرا على قابلية التو�سع ،و�إعادة
الرتتيب ب�سرعة وتو�سيع حجم احلمولة .وميكن
�أن ت�سلم ال�سفن والغوا�صات �أو الطائرات نظام
هيدرا ملناطق املحيطات ال�ساحلية (املياه الدولية
ال�ضحلة بالقرب من خطوط ال�شواطئ).
اجلدير بالذكر �أنّ برنامج هيدرا ّميكن القوات
البحرية من تقدمي القدرات ب�شكل �أ�سرع بكثري
وب�أ�سلوب �أكرث فعالية من حيث الكلفة متى
دعت احلاجة عن طريق ف�صل القدرات عن
املن�صات التي تقدمها.
ي�شار �إىل �أنه من املتوقع �أن يعمل الربنامج عرب
الهواء ،وحتت املاء و�أن ينفذ عمليات على �سطح
املياه ،و�سي�سمح بتنفيذ هذه الأنواع املختلفة
من املهام على نحو �أف�ضل».
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رو�سيا ت�سعى حليازة طائرات من طراز «غرينب»
تعر�ض �شركة «�ساب» �ضمن خطة تزويد قوات
�إندوني�سيا اجلوية مبجموعة طائرات من طراز «جي
�إيه �إيه �إ�س  39غرينب» احلربية� ،إمكانية نقل كامل
للتقنيات.
وت�سعى القوات اجلوية الإندوني�سية حليازة طائرات
«غرينب» �إىل جانب طائرات حربية �أخرى ،مبا فيها
«بوينغ �إف�/إيه � – 18سوبر هورنت» ،وطائرات
«�سوخوي �سو  »35لإحاللها حمل �أ�سطول طائرات
«نورثروب �إف � – 5إي تايغر  »2قبل نهاية العقد
احلايل .ويف ال�سياق ذاته من املتوقع �أن تو�سع تايالند
يف ال�سنوات القليلة املقبلة نطاق عقد �شراء قدمي
كانت قد �أبرمته ل�شراء طائرات من طراز «غرينب».
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مقاتلة اجليل اخلام�س حت�صل على عالمة 5
امتحن م�صنع طائرات «�سوخوي» يف مدينة
كوم�سومول�سك يف �شرق �شطر رو�سيا الآ�سيوي الطائرة
اجلديدة اخلام�سة عدداً من طراز «تي ،»50-وهي طائرة
ي�سمونها «مقاتلة اجليل اخلام�س»،
وامتحنها مدرب الطائرات الطيار رومان كوندراتييف
خالل رحلة جوية دامت  50دقيقة .واجتازت الطائرة
االمتحان بنجاح.
و�ستن�ضم هذه الطائرة �إىل �شقيقاتها الأربع التي يختربها
خرباء معهد �أبحاث الطريان يف مدينة جوكوف�سكي يف
ريف العا�صمة الرو�سية مو�سكو.
ويت�ضمن االختبار فح�ص «�سلوك» الطائرة �أثناء الرحلة
اجلوية ملعرفة ما �إذا كان هناك ما يتطلب التعديل �أو
التطوير .ويتناول اخلرباء «�سلوك» مقاتلة اجليل اخلام�س
بالتحليل منذ كانون الثاين /يناير  2010حينما قامت
بطلعتها اجلوية الأوىل.
و ُيفرت�ض �أن تدخل هذه الطائرة اخلدمة الع�سكرية
خالل عام .2015
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طــــــــب

كيف حتافظ على كفاءة جهاز املناعة؟

د /.دينا علي حممد

المناعة نعمة ربانية داخل الإن�سان تجعله منيع ًا مح�صن ًا �ضد الأمرا�ض ،وكل مر�ض ي�صيب الإن�سان هو نتيجة لخلل مناعي ،فالميكروبات
ال تتمكن من عدوى الإن�سان الذي لديه مناعة �ضدها ،ولهذا ال ي�صاب البالغون غالبا بالح�صبة �أو �شلل الأطفال .والجهاز المناعي �أو جهاز
المناعة  immune systemهو منظومة من العمليات الحيوية التي تقوم بها �أع�ضاء وخاليا وج�سيمات داخل الج�سم بغر�ض حمايته من
الأمرا�ض وال�سموم والخاليا ال�سرطانية والج�سيمات الغريبة ،وهذه المنظومة الحيوية تقوم بالتعرف على العوامل الم�سببة للأمرا�ض
وتحييدها �أو �إبادتها ،مميزة خالل ذلك بين هذه العوامل وبين خاليا الج�سم ال�سليمة و�أن�سجته الحيوية.
والجهاز المناعي للج�سم ي�ستطيع التعرف على من الج�سيمات ويتعامل بكفاءة عالية معها.
الميكانيكية التي يلج�أ لها الج�سم ،في حين �أن
�أع��داد ال تح�صى من هذه العوامل والأج�سام
المخاط الذي يفرزه الجهاز التنف�سي والجهاز
حواجز الوقاية
الغريبة بد ًءا من الفيرو�سات والطفيليات والديدان،
البولي التنا�سلي يعمل كم�صيدة للجراثيم الدقيقة.
علماً �أن هذه العوامل تتطور ب�سرعة وت�ستطيع تجنب هناك عدة حواجز تحمي الكائنات الحية عموماً وفي المعدة والمجاري اله�ضمية ثمة �أنزيمات
جهاز المناعة وتتكيف وتتكاثر في ج�سم االن�سان من الإ�صابات ت�شمل حواجز ميكانيكية وكيميائية بروتينية تعمل كمقاوم كيميائي يقتل م�سببات
ب�شكل ناجح ،ولمواجهة هذا التحدي توجد في وبيولوجية .ف�أوراق العديد من النباتات محمية الأمرا�ض الداخلة .وداخ��ل المجاري البولية
الجهاز المناعي �آلية متطورة ت�ستطيع التعرف على بق�شرة �شمعية ،وهياكل الح�شرات ،وال�صدفيات والتنا�سلية والقنوات اله�ضمية ثمة بكتيريا ت�ستفيد
هذه العوامل وتحييد خطرها.
والأغ�شية الخارجية للبي�ض والجلد تعتبر خط منها هذه الأع�ضاء فتعمل كحواجز بيولوجية تناف�س
والجهاز المناعي يتركب من عديد من �أنواع الدفاع الأول ال��ذي يحمي الكائن الحي من البكتيريا ال�ضارة على الطعام والم�ساحة ،وفي بع�ض
البروتينات والخاليا والأع�ضاء والأن�سجة التي الإ�صابات .ومع ذلك فالكائنات الحية ال ت�ستطيع الحاالت تقوم بتغيير ظروف و�سطها مثل م�ستوى
تتفاعل مع بع�ضها بطريقة ديناميكية متطورة عبر االنغالق كلياً عن البيئة الخارجية؛ �إذ �إن هناك الحديد المتوفر ،وهو ما ي�ؤدي �إلى عدم تمكن
�شبكة معقدة من االت�صاالت ،وكجزء من هذا �آليات وقاية للأع�ضاء المفتوحة على هذه البيئة ،البكتيريا من التزايد والت�سبب بالمر�ض.
التعقيد تطور جهاز المناعة مع مرور الزمن لي�شمل مثل الرئة والأمعاء والجهاز البولي التنا�سلي .ففي
ما يعرف بالمناعة المكت�سبة والذاكرة المناعية الرئة يعتبر ال�سعال والعط�س �إحدى �آليات الحماية
المناعة الفطرية والمناعة المكت�سبة
والتي بف�ضلهما �أ�صبح الجهاز المناعي لدى التي تطرد المثيرات من المجاري التنف�سية يعمل الجهاز المناعي وفق نظامين مناعيين
الإن�سان ي�ستطيع التعرف على عدد غير مح�صور .والدموع والتبول هي �أي�ضاً من �آليات الحماية :الجهاز المناعي الفطري �أو الطبيعي والجهاز
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المناعي المكت�سب ،وهذان النظامان المناعيان
يختلفان عن بع�ضهما في الجوهر لكنهما مترابطان
مع بع�ضها ويعمالن بتعاون وتن�سيق مع بع�ضهما
فكل واحد من هذين النظامين يعمل وفق �آليات
مختلفة تقوم بتن�شيط وزياد نجاعة رد الفعل المناعي
للنظام المناعي الآخر� ،إذ �إن عدة مركبات من
الجهاز المناعي الفطري حيوية لنجاعة �أداء المناعة
المكت�سبة ،والعك�س �صحيح .وهذا الترابط ي�سمح
للج�سم بالتعامل بنجاعة مع م�سببات الأمرا�ض.
ويعتبرالجهاز المناعي الفطري خط الدفاع الأول
الذي يحمي الج�سم منذ التعر�ض لم�سببات
الأمرا�ض وحتى بدء عمل المناعة المكت�سبة .وهذا
الجهاز غير المتخ�ص�ص ي�ستطيع في الغالب بقواه
الذاتية �إبعاد الميكروبات الدقيقة والج�سيمات
الغريبة التي تغزو الج�سم .ويقوم جهاز المناعة
المكت�سبة بزيادة نجاعة القدرة المناعية ال�سيما
حين ت�صبح المناعة الفطرية غير فعالة وتنجح
م�سببات الأمرا�ض في التمل�ص منها.
والمناعة الطبيعية موجودة في الكائن الحي
منذ الوالدة وحتى قبل الوالدة خالل المرحلة
الجنينية .وعموماً يتميز نظام المناعة الطبيعية
بالعمل بطريقة غير متخ�ص�صة بمعنى �أن كل خلية
�أو جزيء تابع لها يعمل �ضد عدد كبير ومتنوع من
م�سببات الأمرا�ض ،ولكن فقط ح�سب التمييز بين
ما هو ذاتي �أي تابع للج�سم �أو ما هو ج�سيم غريب

وممر�ضات خارج الخلية بمعنى �أنها تنمو وتتكاثر
خارج الخلية الم�ستوعبة� ،أي في �سوائل الج�سم.
والمناعة الخلوية ت��زود الحماية خ�صو�صاً من
الكائنات الدقيقة داخل الخلية التي تغزو خلية
الم�ضيف ،وتتكاثر داخلها مثل الجراثيم الفيرو�سية،
كذلك تعمل على قتل الخاليا ال�سرطانية ومعار�ضة
الخاليا الغريبة عن الج�سم (مثل زراعة الأع�ضاء).

عن الج�سم ويجب التعامل معه وتحييده.
�أما المناعة المكت�سبة فهي مناعة يتم اكت�سابها
خالل حياة الكائن الحي بعد تعر�ضه لم�سببات
الأمرا�ض ،وتتميز مركباتها بالعمل بطريقة انتقائية
ومتخ�ص�صة� ،إذ �إن كل خلية �أو ج�سيم تابع لها
ي�ستطيع العمل �ضد عامل واحد .وخالفاً للمناعة
الطبيعية ،التي هي مت�شابهة عند �أفراد نوع معين
من الكائنات ،ف�إن اال�ستجابة المناعية المكت�سبة
دور الغذاء
تختلف من فرد لآخر وفق عامل الح�صانة المناعية
المكت�سبة التي مر بها ج�سم كل �شخ�ص على �إن جهاز المناعة ،كمعظم الأجهزة في الج�سم،
انفراد ،وبح�سب م�سببات الأمرا�ض التي تعر�ض يعتمد على التغذية ال�سليمة ،و�سوء التغذية ي�ؤ ّدي
�إلى نق�ص المناعة المكت�سبة ،كما �أن الإفراط
لها خالل حياته.
في الغذاء يرتبط ب�أمرا�ض مثل ال�سكري والبدانة
التي ت�ؤثر في وظيفة المناعة .كذلك ،ف�إن النق�ص
محفزات اال�ستجابة المناعية
ً
تنق�سم محفزات اال�ستجابة المناعية �إلى فرعين :في بع�ض المعادن يمكن �أي�ضا �أن ي�ؤثر في
المناعة ال�سائلة (مقاومة على �أ�سا�س �سوائل المناعة ،وبع�ض الم�أكوالت ،كالفاكهة والخ�ضار
الج�سم) يتم فيها الق�ضاء على م�سبب المر�ض والم�أكوالت الغنية بالأحما�ض الدهنية ،قد تع ّزز
وهو اليزال في بالزما الدم ،والمناعة الخلوية التي �سالمة جهاز المناعة.
يتم فيها الق�ضاء على الخاليا الم�صابة بم�سبب
المحافظة على كفاءة جهاز المناعة
المر�ض .وكل من هذين النوعين يحتوي على
ً
مركبات غير تخ�ص�صية من الجهاز المناعي �أثبتت درا�سة �صادرة حديثا عن مركز الوقاية
ّ
والتحكم في الأمرا�ض في الواليات المتحدة
الطبيعي ومركبات تخ�ص�صية من جهاز المناعة
المكت�سبة ،وهذان النوعان يعمالن مع بع�ضهما الأمريكية دور ال�سلوكيات اليومية الخاطئة في
الت�أثير على كفاءة عمل جهاز المناعة في الج�سم.
بتعاون وتنا�سق متبادلين.
المناعة ال�سائلة تمنح وقاية من الكائنات الدقيقة وهذه ال�سلوكيات ت�س ّبب �ضعف المناعة ،وتجعل

العدد ـ  495ـ �أبريل 2015

89-

مقترفها ي�صاب بجملة من الأمرا�ض .وفي ما يلى
بع�ض هذه ال�سلوكيات:
 -1تناول ال�سكريات :يجهل كثيرون الت�أثير ال�سلبي
لل�سكر الأبي�ض (المك ّرر) في الطعام ،وخ�صو�صاً
المذاب في الم�شروبات ال�ساخنة �أو الع�صائر
المحالة �أو الم�ستخدم في �إع��داد الحلويات
وال�شوكوالتة على كفاءة عمل جهاز المناعة.
وتفيد درا�سة ن�شرت م�ؤخراً في «الدورية الأمريكية
لل�صحة العامة» �أن الإفراط في تناول ال�سكريات
ي�س ّبب هبوطاً في ن�شاط خاليا الدم البي�ضاء بن�سبة
 %50لمدّ ة تتراوح بين �ساعة و�ساعات خم�س بعد
تناولها ،مما يجعل المرء عر�ضة ل�ضعف المناعة
ومهاجمة الفيرو�سات والعدوى.
 -2التدخين :يعدّ من بين م�صادر ال�سموم الخطرة
في الج�سم ،فال�سيجارة الواحدة تحتوي على
جمة من المواد ال�ضا ّرة الم�س ّببة للأك�سدة
كم ّيات ّ
في الج�سم والتي يطلق عليها ا�سم «الأيونات
ال�شاردة».
الباحثون الأم��ر �إل��ى �أن ال�ضوء ال��ذي ي�صل
للعين يحفز بع�ض الأع�صاب على منع الغدة
 -3النوم في ال�ضوء :تفيد درا�سة �صادرة عن منظمة ال�صنوبرية من �إفراز هذا الهورمون بكم ّيات كافية،
ال�صحة العالمية �أن تركيز هورمون «الميالتونين» مما ي�ؤثّر على كفاءة جهاز المناعة في الج�سم.
الذي تفرزه الغدة ال�صنوبرية في الج�سم �أثناء وتجدر الإ�شارة �إلى �أن هذا الهورمون ي�سيطر
النوم ّ
يقل �إذا تع ّر�ض الإن�سان لل�ضوء ،ويعزو على الهرمونات الأخ��رى التي تنتجها الغدة
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النخامية الموجودة بالقرب من الغدة ال�صنوبرية،
ويمنع عمليات الأك�سدة الخطرة في الج�سم،
وي�ساعد في دعم جهاز المناعة ،ويعمل على
تنظيم ال�ساعة البيولوجية للج�سم ،ويقاوم دخول
�أ ّية مادة كيميائية غريبة على الج�سم كالجراثيم
المت�أنية من المبيدات الح�شرية وملوثات الهواء

والماء والمواد الحافظة والم�ضافة في الأطعمة ،الذاتية.
ويعيق �إفراز هورمون النمو الذي ّ
يقل �إفرازه كثيراً
 -5الإف��راط في ا�ستهالك الدهون الم�شبعة:
عند ال�سهر لي ًال �أو النوم فىي ال�ضوء.
يحذر الباحثون في الجمعية الأمريكية للتغذية
 -4ا�ستخدام الملح الجاوي :تحذر مجموعة من الإفراط في ا�ستهالك الدهون الم�شبعة التي
من الهيئات والمنظمات ال�صحية من مخاطر تحتويها الوجبات ال�سريعة والجاهزة والمعروفة بـ
ا�ستخدام مادة «مونو �صوديوم جلوتامات « Monoالدهون المتح ّولة» ،وذلك ب�سبب ت�أثيرها ال�سلبي
 )Sodium Glutamate (M.S.Gالمعروفة على كفاءة عمل جهاز اله�ضم مما يجعل �إنتاجه
بـ «الملح الجاوي» والم�ستخدمة في الأطباق للأج�سام الم�ضادة �أقل فاعلية ،ف�ض ًال عن زيادة
ال�صينية ب�سبب تو ّرطها في �إحداث تلف بالجهاز م�ستويات الكولي�سترول ال�ضار في الدم ،وبالتالي،
الع�صبي المركزي وا�ضطرابات في الغدد ال�صماء زيادة فر�صة الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
و�إجهاد وا�ضح في القلب ،وهي ت�ستخدم �أي�ضاً الدموية.
في بع�ض �صنوف الح�ساء والمع ّلبات وال�صل�صات
و�إ�ضافات ال�سلطات وعدد كبير من الأطعمة  -6المثبطات النف�سية :يثبت عدد من الأبحاث
والمجمدة .ومن هذا المنطلق ،يحذر ال�سيكولوجية ال�صادرة عن الجمعية الأمريكية
المع ّلبة
ّ
خبراء التغذية من ا�ستخدام الأطعمة التي لعلم النف�س مدى ت�أثر كفاءة جهاز المناعة في
م�سميات الج�سم بال�صدمات النف�سية المفاجئة واالكتئاب
تحتوي على «الملح الجاوي» تحت ّ
�أخرى ،كـ «بروتين نباتى محلل نباتياً» �أو «نكهة العاطفي المتوا�صل لفترات طويلة وحاالت
طبيعية» �أو «خميرة مح ّللة ذاتياً» �أو «خال�صة الحزن ال�شديدة �إثر فقدان عزيز ،حيث يبدو نق�ص
خميرة» .وتتمثل الآثار التي تنتج عن الإكثار من وا�ضح في عدد الخاليا اللمفاوية في الج�سم من
تناول هذه المادة ،في الإ�صابة بال�صداع والغثيان ج ّرائها ،كما يحدث انخفا�ض وا�ضح في مقاومتها
والإ�سهال والتق ّلبات المزاجية وا�ضطرابات في وقت مهاجمتها بالجراثيم �أو الفيرو�سات ال�ضارة �أو
النوم وكثرة التع ّرق وحدوث �ألم في ال�صدر الخاليا ال�سرطانية.
وت�شنجات ل�صغار
واحمرار خفيف في الجلد
ّ
ً
ال�سن ،وكلها عوامل ت�ؤثر �سلبا على مناعة الج�سم � -7ضعف الأداء الحركي :يو�ضح باحثون

في المعهد الأمريكي للطب الريا�ضي �أن ق ّلة
الن�شاط البدني و�ضعف الحركة وعدم ممار�سة
الريا�ضة تثبط المناعة الذاتية في الج�سم،
وي�ؤدي ،في المقابل ،الإفراط ال�شديد في ممار�سة
التمرينات الريا�ضية والنق�ص الغذائي الحاد
والتع ّر�ض الم�ستمر لل�ضو�ضاء ومجاالت الطاقة
الكهرومغناطي�سية �إلى �ضعف جهاز المناعة
و�إ�صابة الج�سم بالعدوى والأمرا�ض المزمنة.
وي�ؤكد خبراء اللياقة �أن الريا�ضة ال تزيد من
لياقة الج�سم فح�سب ،بل �إنها تزيد من كم ّية
الأك�سجين الذى يتخلل الج�سم وي�صل �إلى
التخمر ويق ّلل
جميع خالياه ،مما يمنع عمليات ّ
من فر�ص الإ�صابة ب�أنواع ال�سرطان التي تكثر
وتنت�شر في الو�سط الحام�ضي المفتقر �إلى
الأك�سجين.
 -8االف��راط في تناول الم�ضادات الحيوية:

تذكر درا�سة �صادرة عن مركز الوقاية والتحكم
في الأمرا�ض ب�أمريكا �أن الإفراط في ا�ستخدام
الم�ضادات الحيوية �أو ا�ستخدامها ب�شكل خاطئ
قد ي�ؤدي مع مرور الوقت �إلى ظهور �سالالت
من البكتريا ال تت�أثر با�ستخدام هذه الم�ضادات
الحيوية ،كما ت�ؤثر هذه الم�ضادات الحيوية ب�صورة
�سلبية على البيئة الداخلية للج�سم (الأمعاء
خ�صو�صاً) وتد ّمر البكتيريا المعوية النافعة.
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ال�شعر

دانات من املا�ضي
هكذا علمتني احلياة
* علمتني احلياة أن اجلهل ظالم دامس ال ينجلي إال
بالعلم.
* علمتني احلياة أن الذي يحترم نفسه يصبح في
مأمن من اآلخرين؛ ألن االحترام كالدرع الواقي ،ال
يستطيع أحد اختراقه.
* علمتني احلياة أن موت القلوب أشد تأثيرا ً وخطرا ً
من موت األجسام.
* علمتني احلياة أن أجنح وأشد ملواجهة احلاقدين
واحلاسدين.
* علمتني احلياة أال أندم على أي عمل قمت به في
خدمة أحد ،حتى ولو كشفت األيام أنه ال يستحق.
* علمتني احلياة أن األدب زينة العقل.
* علمتني احلياة أن السقوط ليس فشالً ،ولكنه
محاولة من بني احملاوالت ..ولكن الفشل أن يبقى
اإلنسان مكان السقوط.
* علمتني احلياة أن العسكرية تزرع في نفوس أبناء
الوطن الفخر واالعتزاز بالدولة وبولي أمرها.
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الرَّاشدي ِّ ْه زَي ْ ِن ْه
االح َ
شا ْم
ِف ْي َها الْ َعرَ ْب ْ
س ِم ِّي ْه
س َّحاب ِ ٍة وَ ْ
َ
تمَ ِْطرْ َعلَ ْي َها َعا ْم

......................
َقلْب الشاجي ِخ َذن ِّ ْه
َم ْنسوعات الْ ِي ِديْل
واسلِ َب ِّن ْه
ِخ َذن ِّ ْه ْ
واض َف ْن َعلَ ْيه ب ْ َ
ش ْيل
ْ
.......................
ِخلِّ ْك يوم ْظ ِع َن ْوا ب ِ ْه
(الس ّواد)
س ِكينْ يا ّ
ِم ْ
(البث ِن ْه) َق ِّي َ
ظ ْوا ب ِ ْه
في ِ
ات ه َبادْ
في َم ْي َو ٍ

قصيدة مهداة إلى صاحب السمو

مهداة إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان حفظه اهلل تعالى ورعاه،
مبناسبة انضمامه للدفعة األولى من مجندي اخلدمة الوطنية

القروم
اج ْل
س ْيدوَ ْة
َ ِق
ف َمرَ ِ
ك ْم َه ِّني
اضخأ ْف َع ِاجلِ ْي َن ْا
ج ْن ِم ْنيَا ب َي َش ْ ْي
اس ِهم ْك األْب ْ ِلوَ َْط
ب ِوَ ْج ْ
اس وِالْ َعي
خَ اوَي ْ ِت َنا وِان ْ ِت ْه َعلَى الرَّ ْ
َ
الكرَ ْم َع ُّم ْك ي َبار ِ ْي خَ الِ ْك
ِف ْي
ْ
ْ
الطي
الس
د
ي
ف
ح
ا
ي
ل
اج
ر
م
ة
و
َ
ِقد َ
ِْ
َّ ِ
ََ ِ

وِ َم ْام ِخ ِح ِّوت ِ َ ْ
ابغ) ْير ْع َيخُالَِّو ْة ْك وِ ِف ِّيي
سك ْبت يَا َّ
الش ْع(ذْبي َ ْ َ
ِمرْ ِجلِ ْه ِف ْي المْ ِ َيادِيْن
َم َنار َ ْة
وْالن ِّك
ض ْك َعلَ ْيه ْ ْظاللِ ْك
وْ َّمن نِزَ ْل بَا ْر
ِ
ْ
اشي
ي
ن
ال
ت
ل
ن
و
ب
اج
و
وَف ْيت بِال َ ِ ْ
ِّ َ ِ
ِْ
(زايد) ِن ْيديا نور َقا ْبلحْ َلالِ ْك المْ ِلَ ِّبي
ف لِل َّت ْج
لَيا َّب ْيتخَ لَ ْ
ضا ِمي
دَخَ لْت
ِم ْدخَ لْ ُه ْم ب ِ َن ْفس المْ ِ َ
ْ
ْ
الط َف ْد
بن ِ ِح ْن
ك َّ
اعهوِ ٍة ت ِلَِب ْْعع َقتالِك ال ِقوانني
الس ْمع دُوْن ِ ِو
ِ َّ
َما قلْ
تال ْكَج ِّد ْيما لِ ْهنخَ يب ِ ِعب ْنق َفااللْ ِْوك َط ْن دَيْن
َ
ِّ ْ
ِ
طاب ِ َف ِ
رَب َّ ْ
سرْ وِاللِّي
اك (أبُ ْو خَ اِل ْد) َعلَى الْ ِع ِ
َّ
الشي
كن
ت ِ َْت
س َع ِّي ِ ْدب ْي َعلَياى ا ِلْع ّل َع َنلْا َيا َف ْوت َ ْد ْبوَ ِع َى ْد لِ َع ْ ْ
ِعلْ ِم ْك َ
يشاب ِ ْه ِعلْ َم (أبُ ْو خَ الِ ْد) الزَّيْن
اب احلرَار ْ املَالِكْ
َ
إن ِْت لِرْق ْ
ِح ّب الْ ِو َط ْن يَا َش ْيخ وَ َّصى ب ِ ْه ال ِّديْن
س َّم َن ْد ْد)ك ْو(ر ْز َ َجاي ِا ْلدِ) ْك َع َناوِيْن
وِ َال
شلَّ ْيىخنا لِ ْن ِه ْح َنا( ْم َح َ

وِلْك

وِالْ َي ْوم

أ ْهلِ ْك
الن ِّْك

ِّ
اب) ي ِم ْقن َد ْح اجلَزِنَّدَاي ْدِ ْنه
الش ِع
شار ِرْ ْب يَا الن (َّخْذْي َ َوه ْ
َش َهادِ ْه
س ِّج ْل
ِف ْي َح ِّق ْك ن ِ َ
ص ْوبَي
ِم ْن
س
َ
ي َ ْعرِب ِ ّي الرِّ ْ
الْ ِق َيادِ ْه
قروم
ْو ِج َّدان ِ ْك
سا َنلِادِ ْه
سالَوِ ْمان ْ َ ِتا ْه
ذَر َوالى َعرَ ْب ْمخَ اوِي ْ وَا َ
ي
ِ َغ
ك ْ

ِف ْي اإلرَادِ ْه
وْالن ِّْك مِن ُ ْوذَ ْج ي ِ ْح َت َذى
َ
بشرْع ال َ ِّديْن
عادِ ٍل ْ حَتْكم
س ِت ِحقّ
اإلشادِ ْه
وَ ْق َف ْتك وَقفه ت ِ ْ
َ
وال َيلِّادِ ْه
الس
ح ْن (أبُدُ ْووْن ِ ْك ِسلْ َطا
ب
سرْ ِّ
ي
في ْن) ال ت ِعَا ْج ِ
ِم ْن ش ْعن ِ ِ

اج َت َهادِ ْه
َمرْكزه
مج َّن ْد
ِج ْن ِد ْي
بِ ْ
َ
ْال ّ
ي
ح ّط
زوم َش َ مْهي ِادِه
كلَت ْب
س َنان ْس ِعلُ ْن ْودك ِي
وَاب ْ َديْت ِ ِح ْ
سا َدفادِ ْه
اج ْب
ِقلْت الْو َط ْن ل
س ْه ْيفدَيْن ْق وَ ِ
ي
إ ِن ْت ِ َ
رومنا ال ِ َو ِ
اض ْع وِالْ ِو َفا ِف ْيك َعادِ ْه
وَا ْم َ
سى ال ِّت َو ِ
ي
كزَْتم ْ
اب وْ ِع َجلِّ ِّيالدِ ْه
(وِال ِّن ْعم) ن ِ ْن ِك ِتت ْب َْشرِي ْ َهافي ب َْع
ْم َك ِّبرِيْن الْ ِو َسادِ ْه
َما هي علوم
ِ ْبال ِّد َماث ِ ْه ال ب ْ ِع ْنف وْ َ
شي
ِع َبادِ ْه
الح ْي)
وِال َّذ ْود
َع ْن دَارْ (ال َف ِ
ي
حلَ ِّيالدِ ْه
َما ِه ْييَا ِغرِي ْ ِب ِ
(خ ْهلِ ْي َف ْة ِم) ْنه ِغ ْنِخ َو ْد ْة َم ْة ا ب ِ

ــدياملزروعي
بنع غامن
ذياب
شعر  :شعر:
السـ ْ
سيــف ّ
العدد ـ  495ـ �أبريل 2015

93-

سن النفوس
ِح ْ
ش ْفته جميل
ال
َ
تص ِّد ْق عني من ِ

لني

س ْن ما هوب في َّ
الطرْف الكحيل
احلِ ِ

س ْن
احلِ ِ

مس َت ِح ْيل
ما ت َعرْف ْقلوبهم ذا
ْ

لني

يلْ َف ْحك

الهوا

صبح
ٍ

وليل

لني

اللى

لَ َها

خَ ٍد

أسيل

ال

لني

الوجوه

يا فتى صبرك ترى الدهر الطويل
ال

تعجل
ّ

واحملِب

ال

اللى

تكيل
نوى

وْال

َع ْنك

َعلَّ ْم

ت َ ْعرِ ْف

خيرها

سن
ِح ْ
ْ
تشرَب
ت ْعرِف

النفوس

س ّرها
وْ ِ

كاسها

وِتمْ ّرها

حلوها

ت ِغرِّك

ب ِ ْيضها

اجلا ِهل

علوم

إص ِبرْ ال
يهزِّك كل ِق ْيل
ْ
ْ
إص ِبرْ
ِ
الهبيل

ال

تخَ ْد ِع ْك:

م ّرها

واحلاصل

قليل

ال

ي ِغرِّك

جليل

كم

اجلميل

والرجال

سا ْم
أج َ
ْ

والليالي

نوقها

ضرْ ٍع
َ

واملصايب

فوقها

الصبر

أو
اش

ِك ْثرَ َها

ث َ ْغرَ َها

الرحيل

ال

املالمح

س ْمرَها

تهيل

يط ِّم ْعك

َغرَّ ْت

من

م ّرها

ص ْك ِم الليالي َج ْمرَ َها
فوق ِقرْ ِ
كيف ترحل روض ٍة عن ِع ْ
طرها
احلكي

ال ِغر

من

َ
شرَّها

َ
شرَ ْب

والنفوس

ِك ْبرَ َها

ِم ْن
في

ْ
مكرَ َها

أو

ص ْغرَ َها
ِ

ِع َّقالها
العاليه

من
يا

دَر َّ َها
ص ْبرَ َها
َ

شعر  :سالم الزمر
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مأوى احلِزِ ْن

احلَ ّظ خَ لِّ ْه َم ِع ْك ما اب ْ ِغ ْيه ي ِ ْن َف ْعني

ْسنني

واليوم من وَيْن ما َص َّديْت ..ت ِ ْت َب ْعني

أحزاني

اح ْيد دَ ْمع
ما ِ

ٍ ِس َك ْب ِته كاد يوج ْعني

يا

غير

وانا

َم ْع

اللَّى

على

يَاللَّى

ال َع ْثرات

ن ِ ْتخاوى

اْلِ ْهموم

ت ِ ْتقاوى

َق ْبل

ي ِ ْت َهاوَى

ح َب ْسته

لو ما ِس َك ْب ِته َش َعرْت ب ْ ِحزْنِه امل َ ْعني

ي ْبني على ِضلْع َص ْدري لِلْ ِحزِ ْن َماوَى

الص ْبر ن َ ْفسي ما تطاوعني
وان كان َع
َّ

بص ْبرِ ْي ..صار ي ِ ْت َداوى
لو كان ِغ ْيري
َ

وادَ ْعني

وِضْ لوع َص ْدري غ َد ْت ِم الْ َه ّم ت ِ ْتالَوَى

الض ْيق
ِّ

أ ْق َبل

َعلَ ْي

والس ْعد
ّ

ترَ ِّج ْعني

وَاثْر

األماني

ب َع ْيني

يس َم ْعني
(س ِع ْيد) ..بَلِّ ْغ (سعيد) إن كان ْ
يَا ْ

اهلل

يسا ِم ْح

زِ َم َّنا

أرْ َحل

َم َع

احلِزْن

وال ِّذ ْكرَى

ِحلْم
كان

ما

ي ِ ْترَاوَى
ساوَى

شعر  :عبداهلل اجلابري
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صحبة قروم
نجْ وم

نجِ ُ ْوم

ف ِم ْثل الْ ِب َ
ر َ ْغم انّها تِخْ ِتلِ ْ
شرْ في الوجود

يا بَار ِ ْق المْ ِزْن وِ ْ
ش لِ ْي ِف ْيك دام الغيوم

مت ِ ّر من دون ال مت ِْطرْ وَال بك رعود

لني أ ْمس وَان َا َح َيات ِ ْي َك َّبلَ ْتها الهموم

سى اجلمود
مْ
وي ِ ّر ِع ْمري ما بني الياس وَا ْق َ

واليوم يا الْ َبار ِ ْق المْ ِ ْب ِط ْي علومي علوم

يا اهلل مت ِ ّد العطا وِت ْزِيْد في الجْ ُ ْود ُج ْود

َمالَ ْت َعلَ ّي الغصون المْ ِ ْث ِمره بالكروم

وِازْدَا ْن َح ّظي وْ ِحلْمي ما ي َعرْف احلدود

السعاده ِع ْقب َح ّب اخلشوم
يَا اللَّى حتَ ْ
سب َّ

ِم ْب ِط ْي وَال ِش ْفتها يا ُك ْود ذِ ّل ْوقيود

بصحه وْال لِ ْي في َح َيات ِ ْي خصوم
دامي
ّ

الحْ َ ْمد لهلِ

تهاوَت

وِت ْساوَ ْت

ب ِ َع ْيني

وْ ِج ْعل المْ َ ْوت َح ْتف احلسود

َغاب َ ْت رخوم

وما َش ِّدني يوم خاويت اخْ تالف اجللود

اصحابي اللي ِم ْن ِت ِق ْي ُه ْم قروم
أص ْيل وَ ْ
ِ

وبيني وبني الرِّدِي ِّ ْه شاهقات احليود

لك ّن َما َه ّد ا ّل َع َنا لِ ْي عزوم
َعان َ ْيت ِ

الص ْبر ِع ْقب الكايدات البرود
اس َقان ِ ْي
َّ
وَ ْ

زَر َ ْعت ِط ْيب ال ِّن َوايَا لَينْ

شعر  :ناصر الشريفي
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كذبة خيال
والليل و ْهموم املفار َ ْق واحلزن هذاك
أنا
ِ

َم َع ضيق الصدر ياللى دخل من حتت ش ّباكي

ودمعه واقفه ع ّيت تطيح وتعلن بْـ َفرْقاك

قص ٍة ت ّوه بدا يحكي بها احلاكي
نهاية ّ

يجمعنا صدى ذكراك
نحاول نفترق لكن
ّ

َم َع ح ّبك َم َع طيفك وريحة عطرك الزاكي

جتمعنا َم َع بعضك ولكن ما قدرت ألقاك
ّ

أس ِك ْتبظلمهوالا ْق َدر ْآشاكي
وقتماقدرت ْ
في ٍ

وال أقدر أبوح بْرغبتي انّي نويت أنساك

وال أ ْق َدر ْ أخ ّبي عشقي اللي س ّبب إرباكي

أح ّبك من سنني الطيش لني الوعي واإلدراك

أح ّبك كلم ٍة ع ّيت تعيش بح ّيز إدراكي

أح ّبك كيف؟ ما أدري أح ّبك من هنا لِـ ْه َناك

أح ّبك كثر أحزان اليتيم وليعة الباكي

أح ّبك وانت ْه لْغيري في واقع أتعبك واشقاك

أح ّبك وانت في كذبة خيالي أجمل أمالكي

منور ْ األفالك
واذا ما انت بْنصيبي يا قمر يا ِ

ّ
يكفي نورك ْمن بعيد ين ِّور عتمة أفالكي

شعر  :خالد بن غافان
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ال َّد ْمع
ال َ

ت ْ ُب ْوح

وِدٍ

ن َ ْيل

َمرْبُ ْوح

إال َّ
ِ

َقا ْل:

الجْ ِ َفا

وِ ْم َفار َ ْق

ال ُّروْح

أوْ َج ْب

َعلَ ِّي ْه

لَزْم

المْ ِ َوادَ ْع

دَ ْمع

سلِ ْك
أت ْ َو َّ
َما

يَا

ِف ْي

يطفي

دَ ْمع

اك ْي
ال ِّت َب ِ

لَ َهاي ِ ْب

َقلْب

اْالوَّ ْل

أ ُق ْول

واليوم

أن َا

لِ ْي

ِف ْيه

الْ َع َنا

وِ ْم َكاب َ ْد

اآله

وَ ْج ٍد

أصاله
ْ

ض ْوح
َم ْن ُ

س ِق ْي
يَ ْ

ب ِ ْه

األوْ َجا ْن

مجرَاه
ْ

َم ْج ُروْح

َ
شا ِق ْي

وْب ِ ْعد

اح ْب
َّ
الص ِ

أض َنا ْه
ْ

س ُم ْوح
ِقلْت :الْ َع ُف ْو يَا دَ ْمع َم ْ
ال َّد ْمع

ِخ َفى

ِف ْي

الجْ َ ْ
اش

ملْ َيا ْه

ِه ّل

سى
وْ َع َ

لِ ْي ِف ْيك م ْن َجا ْه

ض ْوح
َم ْف ُ

ص ْع ٍب
َ

َعلَى

صلُ ْوح
َم ْ

دَ ْم ٍع

س َباي ِ ْب
ِ

لِ ْن ُف ْوس

ضا ْه
تِرْ َ

وِ ّد:

أ ْه َوا ْه
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دَ ْع َوة
ال َ ْجل

اللَّى

عَينْ

ال َ ْجل َق ْوم
ال ِّن ُف ْوس
الْ ِب َس ْوا

ِم َكارِ ْم ُه ْم

ِع َواي ِ ْد

ٍ َق ْدرَ َها وِ الْ ِو ّد زَاي ِ ْد
اللَّى

ِم ْن

يَا

ص ْي ِد ْي
ِق ِ
أيَّا ْم

الس ِنينْ
ِّ

الْ ِعزِّ ْه

َقالي ِ ْد

اض ْع الْ ِب َس ْوا ث َ ْوب
وْ ِم ال َت َو ِ

لَ ْو
ِف ْي

ِض ِم ْيرِ ْي

ال ِّدن ْ َيا

وِدِّ ُك ْم

َما

لَ َنا

إ ْن

اصرْن َا
ت ِ َق َ

ي َ ْولَ ْة
َع ْن

َعاي ِ ْد
زَ َهاي ِ ْد
بِالْ َورَاي ِ ْد

أرْ َسى

إ ْن ت ِ َشرَّ ْه ُت ْوا لِ ُك ْم َحق
ِف ْي

ْو

َغالَ ُك ْم

ت ِ َبا َع ْدن َا

بِالْ َقلْب

َطلِّ ْه

ذِ ِكرْ َها

َما

ْو َقرِّ ْب

وِ

الحْ َرَارْ

اللَّى

َما

منلِّ ْه

نِزَاي ِ ْد

صاي ِ ْد
ارْ ِسلَ ْوا لِ ْي َحرْف َه َّي ْ
ض ب ِ ْي ِق َ
رَ ِّح ْب

ِح َما ُه ْم

والْقلوب

َعلَ ْي َها
ص
خَ الِ ْ

لَى

دُوْ مِنَا

وَ ْص ٍف

ن ِ ِدلِّ ْه

ِع َماي ِ ْد
ٍ ْو َساي ِ ْد

الْ ِعرْبَا ْن
ْح ُض ْور

َعاي ِ ْد
المْ ِ َواي ِ ْد

لَ َها

اللَّى

ِّ
والش ِعرْ

ٍ وْ ِحلِّ ْه
ٍ ت ِ ِشلِّ ْه

وَا ْف َكار

اب
أس َب ْ
ْ

الط ْ
َّ
ارش َع ْن لْ َسان ِ ْي ْو ِق ْل لِ ْه
ْوبَلِّ ْغ
َما

ت ِ َو ِّف ْي ُك ْم

ِس ِنينْ

أصل
َما ي ِ ِغ ْيب ْ
وْبِالحْ َ َشى
وِا ْن
ال َ
الرَّ ِج ْل

الْ ِعمر

اب ِظلِّ ْه
ٍ إِذَا َما َغ ْ

ِم ْت َع ِّطر

لَى

ٍ وَرْدِ ْه

وْ

اح ْت ُك ْم
ِس َم َ

ت َ َع َّذرْن َا
تجِ ِ ّر

ِكلِّ ْه

أ ْق َدا ْم َنا
َما

دِ ِع ْي

ِفلِّ ْه
مظلِّ ْه
ِ

اس
بِال َّن ْ

زَلِّه

يِلْزَ ْم

َم َحلِّ ْه
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