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ــرب،  ــريف الع ــاها ش ــة أرس ــادئ نبيل ــم ومب ــخٍة، وقي ــدٍة راس ــن عقي ــًا م انطالق
وعــزز  البانــي،  الملــك  بنيانهــا  وأكمــل  المؤســس،  الملــك  قواعدهــا  وأســس 
عمرانهــا جاللــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة األردنيــة- الجيــش العربــي، 
ســائرًا علــى النهــج الهاشــمي ويترجــم مقولــة الحســين طيــب اهلل ثــراه »فلنبــن 
هــذا البلــد ولنخــدم هــذه األمــة« ترجمــةٍ فعليــة حقيقيــة يجســدها تطبيــق عملــي 
واضــح ودعــم مســتمر لجهــود مؤسســات الدولــة األردنيــة، أهمهــا المؤسســة 
الوطنيــة العريقــة القــوات المســلحة األردنيــة الباســلة صانعــة المجــد وحاميــة 
الحمــى ودرع األردن وعنــوان أمنــه واســتقراه والزاخــرة بمضاميــن الحــب والوفــاء 

ــور.  ــراب األردن الطه ــالص لت واإلخ

وتماشــيًا مــع الحاجــة الُملحــة التــي فرضهــا الصــراع العربــي اإلســرائيلي عام 
48 والتطــورات العصريــة الحاصلــة التي شــهدتها جيــوش المنطقــة والعالم، جاء 
األمــر بالبــدء بتأســيس ســالح جــوي والعمــل على تدريــب طياريــن أردنييــن ليكونوا 
نــواة لســالح جــو أردنــي ينــاط لــه مهمــة الدفــاع عــن ســماء المملكــة وتأميــن 
الغطــاء واإلســناد الجــوي للقــوات البريــة األردنيــة وتمكينهــا مــن تحريــر مناطــق 
وأراٍض تســيطر عليهــا القــوات المعاديــة، لــذا وانســجامًا مــع التوجيهــات الملكيــة 
الســامية المؤمنــة بتطويــر وتحديــث قواتنــا المســلحة الباســلة وتمكينهــا مــن 
أداء وتنفيــذ مهامهــا وواجباتهــا بكفــاءة واحترافيــة عاليــة ودقــة متقنــة، اســتمر 
ــة  ــرات المقاتل ــن الطائ ــو م ــالح الج ــرات س ــة طائ ــث منظوم ــوي بتحدي ــالحنا الج س
)F16(، والطائــرات العاموديــة التدريبيــة )Bell505( وكان أخرهــا توقيــع اتفاقية 
ــا  ــم المتالكه ــوش العال ــن جي ــر م ــعى كثي ــي يس ــراء )F16 Block 70( والت ش

لميزاتهــا العملياتيــة.

ــا  ــز المترولوجي ــاد مرك ــى اعتم ــي عل ــي األردن ــو الملك ــالح الج ــل س ــا حص  كم
)AFMETCAL( والــذي يســاهم وبشــكل إيجابــي فــي صيانــة وإصــالح األعطــال 
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الفنيــة التــي قــد تتعــرض لهــا الطائــرات العســكرية والمدنيــة، وذلــك مــن خــالل 
أجهــزة قيــاس حديثــة وفحــص وتقييــم تجريــه ســواعد متخصصــة مــن مهندســين 

وفنييــن فــي ســالح العــز والبــأس والســؤدد ســالح الجــو الملكــي. 

ســالح الجــو الملكــي مــاٍض وتاريــخ مجيــد ُخــطَّ بالنجيــع الطاهــر لدمــاء 
ــتقبل  ــر ومس ــي، وحاض ــراس العجلون ــلطي وف ــق الس ــال موف ــهداء أمث الش
مشــرق زاهــر ترســمه أيــاد أردنيــة مخلصــة أقســمت هلل أواًل وللقائــد ثانيــًا 
ــات  ــوق هام ــة ف ــة عالي ــا خفاق ــار وتبقيه ــز والفخ ــات الع ــل راي ــتمر بحم ــأن تس ب
الســحب، ومــن هــذا المنطلــق واســتمرارًا للجهــود الكبيــرة التي تبذلهــا القيادة 
العامــة لرفــع ســويتها وجاهزيتهــا تحــرص قيــادة ســالح الجــو الملكــي علــى 
المشــاركة فــي مختلــف التماريــن العســكرية التي تقيمهــا القوات المســلحة 
ــكري  ــي العس ــراس الميدان ــبها الم ــع ويكس ــا بالنف ــود عليه ــذي يع ــر ال األم
ويحقــق لهــا األهــداف االســتراتيجية المخطــط لهــا، كمــا تعمــد قيــادة ســالح 
والفعاليــات  المســابقات  فــي  المشــاركة  علــى  األردنــي  الملكــي  الجــو 
الدوليــة فــي معــرض )Air tattoo( والــذي أقيــم بقاعدة فيرفــورد البريطانية 
ــارز بيــن أكثــر مــن ٥٦ دولــة  حيــث كان لنشــامى ســالح الجــو الملكــي حضــور ب
تتــوج بحصولهــم علــى الجائــزة األولــى ألفضــل عــرض الطائــرات الثابتــة، األمــر 
الــذي يلبــي احتياجــات الســالح باندماجــه وتناغمــه مــع الــدول المشــاركة مــن 
ــرات  ــن الخب ــدًا م ــه مزي ــي ل ــاق وتضف ــه األف ــع ل ــكرية توس ــراكات عس ــالل ش خ
والمهــارات التــي تمكنــه مــن مواصلــة مســيرة التقــدم والنجــاح التــي وصــل 
ــى  ــاظ عل ــًا والحف ــليحًا وتدريب ــاًل وتس ــي تأهي ــي األردن ــو الملك ــالح الج ــا س له
إرثــه وتراثــه العســكري الحافــل بالبطــوالت العابــق بأمجــاد الســموع وغيرهــا 

ــة. مــن معــارك الشــرف والبطول

أســـرة التحريــر



 سالح الجو الملكي األردني
قائد سالح الجو الملكيرؤى وتطلعات

العميـــد الركـــن الطيـــــار
محمـد فتحــي حياصـــات

 مــع احتفــاالت المملكــة األردنيــة الهاشــمية بميــالد جاللــة القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة األردنيــة- الجيــش العربــي، واحتفــاء بصــدور العــدد األول مــن مجلــة ســالح الجــو 
الملكــي، والتــي وثقــت إطاللتهــا مــع بدايــة العــام الجديــد، إذ تناولــت بيــن صفحاتهــا أهــم 

ــي. ــالحنا األب ــم س ــي ته ــكرية الت ــاطات العس ــار والنش األخب

لذلــك كان لزامــا علينــا رصــد النجاحــات الكبيــرة واإلنجــازات التــي حققهــا ســالحنا منــذ 
تأسيســه وحتــى يومنــا هــذا، فبــرؤى هاشــمية حكيمــة وبقيــادة عربيــة أصيلــة تشــكل 
ــون  ــام 19٥٥, ليك ــول لع ــن أيل ــرين م ــس والعش ــي  الخام ــي ف ــي األردن ــو الملك ــالح الج س
االنطالقــة األولــى لتأســيس ســالح ينــاط بــه مهمــة الدفــاع عــن ســماء المملكــة األردنيــة 
الهاشــمية إليمــان جاللــة المغفــور لــه الحســين بــن طالل-طيــب اهلل ثــراه بــدور ســالح الجــو 
فــي مســاندة القــوات البريــة، وحســم المعركــة وتأميــن الغطــاء الجــوي لهــا علــى األرض.

وبعيــون يملؤهــا الفــرح والبهجــة، وقلــوب مفعمــة بالحــب لتــراب الوطــن، وأرواح تتقــد 
بالعزيمــة واإلصــرار، نحتفــل بمــرور ٦٧ عامــًا علــى ذكــرى التأســيس التــي نتفيــأ ظاللهــا 
واحتفــاال بالنشــامى مــن نســور ســالح الجــو، إذ نســتذكر التضحيــات الجســام والمالحــم 
الســلطي  وموفــق  العجلونــي  فــراس  لدمــاء  الطاهــر  بالنجيــع  كتبــت  التــي  البطوليــة 
ــن  ــارا للدي ــور وانتص ــراب األردن الطه ــبيل ت ــي س ــة ف ــم رخيص ــوا أرواحه ــن قدم ــم مم وغيره

والعقيــدة فــي مجابهتهــم أعــداء العروبــة واإلســالم.

ــدأت  ــدة ب ــث عدي ــل تحدي ــه مراح ــذ تأسيس ــي من ــي األردن ــو الملك ــالح الج ــهد س ــد ش لق
ــر عــام 19٧3، امتلــك  المرحلــة األولــى مــن عــام )19٧٥ إلــى 198٥(، فبعــد حــرب اكتوب



ــح  ــراج  F1 لتصب ــرات المي ــول طائ ــهد دخ ــه، وش ــخ حديث ــبكة صواري ــي ش ــو األردن ــالح الج س
ــرات  ــرات )F 5 A,B( وطائ ــول طائ ــي، ودخ ــو الملك ــالح الج ــوف س ــي صف ــة ف ــرة مقاتل طائ
)F 5 E,F( والحصــول علــى المزيــد مــن طائــرات النقــل والمروحيــات مــن نــوع كوبــرا وســوبر 
بيومــا وطائــرات التدريــب، كمــا وتــم العمــل علــى إنشــاء قاعــدة موفــق الســلطي، وقاعــدة 
الملــك فيصــل بــن العزيــز الجويــة فــي الجفــر، وفي عــام 198٥ حتى عام 199٧ شــهد ســالح 
الجــو الملكــي نقلــة نوعيــة مــن حيــث التســليح بدخــول طائــرات الكاســا 1، وطائــرات الهيــوي 
ــزة  ــدات وأجه ــة بمع ــرات المقاتل ــض الطائ ــل بع ــى تعدي ــل عل ــة للعم ــة باإلضاف ــى الخدم إل
حديثــة وشــراء بعــض الــرادارات الجديــدة لتحســين الكشــف وتــم ربطهــا مــع مراكــز القيــادة 
والســيطرة واســتحداث مركزيــن للقيــادة والســيطره وادخــال بعــض األســلحة الشــرقية فــي 
الدفــاع الجــوي وتحســين امكانيــات صواريــخ الهــوك، أمــا علــى صعيــد المراقبــة الحدوديــة، 
عــزز ســالح الجــو الملكــي فــي العــام 2003 قدراتــه فــي هــذا المجــال بشــراء طائــرات اليــورو 

كوبتــر )أي ســي-٦3٥ تــي1( وعــدد مــن طائــرات النقــل والطائــرات العاموديــة الحديثــة.

ومواكبــة للتطــورات التــي تشــهدها جيــوش العالــم فــي التســليح وتنويــع صنــوف 
األســلحة وزيــادة قوتهــا فــي العــدد والعتــاد، عمــدت القــوات المســلحة األردنيــة وبمباركــة 
ــن  ــي اب ــد اهلل الثان ــك عب ــة المل ــلحة األردني ــوات المس ــى للق ــد األعل ــة القائ ــن جالل ــم م ودع
منظومــة  بتحديــث  المشــتركة،  األركان  هيئــة  رئيــس  عطوفــة  مــن  وبمتابعــة  الحســين، 
طائــرات ســالح الجــو مــن F16 MLU، وكمــا تــم رفــد ســالح الجــو بطائــرات عاموديــة تدريبيــة  
 ،)F16 Block 70( وتوقيــع اتفاقيــة شــراء 12 طائــرة مقاتلــة مــن نــوع  ،)Bell 505 ( مــن نــوع

ــا. ــة له ــة الموكول ــام القتالي ــدات والمه ــة التهدي ــب وطبيع لتتناس

ولرفــد الســالح بــكل مــا يؤهلــه للقيــام بمهامــه وتحقيــق أهدافــه، كان ال بــد مــن بنــاء 
وتطويــر منظومــة التدريــب فــي الكليــة ليتماشــى مســتوى منتســبي الســالح مــن طياريــن 
وفنييــن مــع التقــدم التكنولوجــي للطائــرات واألجهــزة الحديثــة، والعمــل علــى انشــاء 

ــران. ــوم الطي ــة بعل ــات المتخصص ــدارس والكلي ــد والم ــن المعاه ــد م العدي

وســيبقى ســالح الجــو الملكــي عيــن الصقــر ومخلبــه الــذي يقطــع يــد كل مــن تســول لــه 
نفســه المســاس بالوطــن، والعبــث بأمنــه واســتقراره فــي ظــل حضرة صاحــب الجاللــة الملك 

عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم وولــي عهــده األميــن األميــر الحســين بــن عبــداهلل.



زار جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، يــوم االثنيــن الموافــق 

ــن  ــين ب ــر الحس ــمو األمي ــه س ــة، يرافق ــي الجوي ــداهلل الثان ــك عب ــدة المل ــوز 2022م قاع 2٥ تم

ــن عبــداهلل الثانــي.   عبــداهلل الثانــي ولــي العهــد، وســمو األميــر هاشــم ب

جاللة الملك يزور قاعدة الملك عبداهلل الثاني الجوية
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 وكان فــي اســتقبال جاللتــه، رئيــس هيئــة األركان 
الحنيطــي،  أحمــد  يوســف  الركــن  اللــواء  المشــتركة 
الطيــار  الركــن  العميــد  الملكــي  الجــو  ســالح  وقائــد 

حياصــات. فتحــي  محمــد 

ــة الملــك، خــالل لقائــه ضبــاط وضبــاط   وأشــاد جالل
صــف، بصقــور ومرتبــات ســالح الجــو الملكــي، معبــراً 
عــن ثقتــه باحترافيتهــم فــي أداء الواجبــات المنوطــة 
بهــم، وجاهزيتهــم فــي الدفــاع عــن الوطــن بــكل اقتــدار.   

 وأبــدى جاللتــه اعتــزازه باإلنجــازات التــي تحققهــا 
مرتبــات ســالح الجــو علــى جميــع المســتويات، مؤكــداً 
ضــرورة االســتمرار بمواكبــة التكنولوجيــا فــي مجــال 
الطيــران العســكري، مــن خــالل تبــادل الخبــرات العالميــة.

 واستمع جاللة الملك، خالل الزيارة، إلى إيجاز قدمه 
قائد القاعدة العقيد الركن الطيار عماد الملكاوي أكد 
مرتباتها  ومعنويات  القتالية  القاعدة  جاهزية  خالله 
العالية، مبينًا المهام والواجبات العملياتية والتدريبية 
واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث 

في مختلف المجاالت.

 كمــا اطلــع جاللــة القائــد األعلــى، خــالل جولــة فــي 
ــتطالع  ــي لالس ــداهلل الثان ــن عب ــين ب ــر الحس ــاح األمي جن
دخلــت  التــي  الطائــرات  مــن  عــدد  علــى  الجــوي، 
منظومــة الجنــاح حديثــًا، والتــي تعــد مــن أحــدث طائــرات 
االســتطالع الجــوي المســتخدمة حاليــًا فــي العالــم.                           

 وقــدم قائــد الجنــاح شــرحًا أمــام جاللــة الملــك حول 
أبــرز المهــام التــي يقوم بهــا الجنــاح، ومختلــف واجباته.
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مندوبًا عن جاللة الملك، سمو األمير فيصل بن الحسين
يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

مندوبــًا عــن جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي، القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، رعــى ســمو 

األميــر فيصــل بــن الحســين يــوم األحــد الموافــق 19 حزيــران 2022م حفــل تخريــج دورة مرشــحي 

الطيــران/٥1، فــي كليــة الملــك الحســين الجويــة.
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وصولــه  لــدى  ســموه  اســتقبال  فــي  وكان 
المشــتركة  األركان  هيئــة  رئيــس  االحتفــال،  موقــع 
اللــواء الركــن يوســف الحنيطــي، وقائــد ســالح الجــو 

الجويــة. الحســين  الملــك  الملكــي، وآمــر كليــة 

الــوزراء  رئيــس  حضــره  الــذي  االحتفــال،  وبــدأ 
الدكتــور بشــر الخصاونــة ومديــر األمــن العــام اللــواء 
الركــن حســين الحواتمــة، بالســالم الملكــي، ثــم قام 
الــذي  الخريجيــن،  طابــور  علــى  بالتفتيــش  ســموه 
المســير  بنظامــي  المنصــة  أمــام  مــن  اســتعرض 

العــادي. والمســير  البطــيء 

وعبــر مفتــي القــوات المســلحة األردنيــة العميد 
الدكتــور ماجــد ســالم الدراوشــة، فــي كلمــة لــه، عــن 
ــِج كوكبــة جديــدة مــن  ــزاز بتخري مشــاعر الفخــر واالعت
صقــور ســالِح الجــو الملكــي، ليلتحقــوا فــي ركــب 
مــن ســبقهم فــي مياديــن الشــرف والفــداء والــذود 

عــن حمــى األردن.

وأشــار آمــر كليــة الملــك الحســين الجويــة العقيد 
الركــن الطيــار جهــاد البطــوش إلــى التطويــر المســتمر 
فــي الكليــة، إذ تــم اســتحداث ثالثــة تخصصــات جديدة 
تمنــح فيهــا درجــة البكالوريــوس، إضافــة إلــى تدريس 

علــوم الطيــران وعلــم المراقبــة والمالحــة الجوية.

ولفــت البطــوش إلــى انضمــام الكليــة إلــى اتحاد 
الجامعــات العربيــة، لتكــون فــي مصــاف الجامعــات 

األردنيــة والعربيــة المتميــزة والمتخصصــة.

والخريجــات،  للخريجيــن  األجنحــة  ســموه  وقّلــد 
ووزع الجوائــز التقديريــة علــى الحاصليــن علــى المراكز 

ــم. ــي تخصصاته ــى ف األول

نفذتــه  جويــًا  عرضــًا  والحضــور  ســموه  وتابــع 
مجموعــة مــن طائــرات ســالح الجــو الملكــي المقاتلة 

والتدريبيــة. والعموديــة 

وحضــر االحتفــال مســؤولون عســكريون ومدنيون، 
وعــدد مــن الملحقيــن العســكريين فــي المملكة.
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بتوجيهات ملكية سامية القوات المسلحة تشارك بإخماد الحرائق في اليونان

بتوجيهــات ملكيــة ســامية أوعــز رئيــس هيئــة األركان المشــتركة اللــواء الركــن يوســف أحمــد 

 MI 26 الحنيطــي يــوم الثالثــاء 2 آب 2022م بإرســال طائــرة مــن ســالح الجــو الملكــي األردنــي نــوع

مــزودة بطاقــم مكــون مــن 1٦ فــردًا للمشــاركة فــي مكافحــة حرائــق الغابــات فــي اليونــان.

وأعــرب نائــب وزيــر أزمــة المنــاخ والحمايــة المدنيــة، إيفانجيلــوس تورنــاس، عــن شــكره الحــار لــأردن 

إلرســاله مروحيــة إطفــاء، جــاء ذلــك خــالل حفــل تكريــم لطاقــم الطائــرة.

ــتوى  ــن بالمس ــى حجازي ــان عيس ــي اليون ــة ف ــفارة األردني ــي الس ــال ف ــم باألعم ــاد القائ ــه، أش ــن جانب م

ــي  ــة ف ــاعدة المتبادل ــا المس ــم لتقديمهم ــن الدائ ــتعداد البلدي ــة واس ــة األردني ــات اليوناني ــز للعالق المتمي

ــوارئ. ــاالت الط ــة بح ــور المتعلق األم
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سمو األمير فيصل بن الحسين يشارك مرتبات سالح الجو الملكي مأدبة اإلفطار

شــارك ســمو األميــر فيصــل بــن الحســين يــوم الثالثــاء الموافــق12  نيســان 2022م مرتبــات 

ســالح الجــو الملكــي مأدبــة اإلفطــار، وكان فــي اســتقباله رئيــس هيئــة األركان المشــتركة 

ــد ســالح الجــو الملكــي وعــدد مــن رفقــاء الســالح  اللــواء الركــن يوســف أحمــد الحنيطــي وقائ

المتقاعديــن.

يذكــر أن ســمو األميــر فيصــل خــدم فــي ســالح 

فــي  وتسلســل  مقاتــاًل،  طيــاراً  الملكــي  الجــو 

لســالح  قائــداً  اســتلم  أن  إلــى  القياديــة  المناصــب 

الجــو الملكــي مــن عــام 2002 ولغايــة عــام 2004.
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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى توقيع اتفاقية
إلقامة وحدات وفروع لمصانع وشركات بالجفر 

رعــى رئيــس الديــوان الملكــي الهاشــمي، رئيــس لجنــة متابعــة تنفيــذ مبــادرات جاللــة 
الملــك، يوســف حســن العيســوي، يــوم الخميــس الموافــق 8 أيلــول 2022م فــي قضــاء الجفــر، 
حفــل توقيــع اتفاقيــة، إلنشــاء وحــدات وفــروع إنتاجيــة لمصانــع وشــركات فــي قضــاء الجفــر، 

ــان. ــة مع ــة بمحافظ ــة الجنوبي ــة البادي بمنطق
ويأتــي إنشــاء هــذه المصانــع فــي ســياق مبــادرة الفــروع اإلنتاجيــة، التــي أطلقــت بتوجيهــات ملكيــة 
عــام 2008، والتــي ترتكــز علــى إقامــة فــروع إنتاجيــة لمصانــع وشــركات فــي مناطــق محــددة مــن القــرى 
والمحافظــات، وتوفــر فــرص عمــل للشــباب والفتيــات، وتســّهل عليهــم الذهــاب إلــى أماكــن العمــل، بعــد 

الخضــوع لبرامــج تدريبيــة تأهيليــة للعمــل فــي هــذه المصانــع.

وبموجــب االتفاقيــة األولــى، التــي وقعهــا وزيــر العمــل، رئيــس مجلــس هيئــة تنميــة وتطويــر المهــارات 
ــف  ــركة تكات ــن لش ــة المديري ــس هيئ ــي، رئي ــو الملك ــالح الج ــد س ــتيتية، وقائ ــف إس ــة، ناي ــة والتقني المهني
لالســتثمارات الزراعيــة والصناعيــة، العميــد الركــن الطيــار محمــد فتحــي حياصــات، ســتقوم الشــركة بإقامــة 
ــات  ــاء وبن ــل ألبن ــة عم ــتوفر 60 فرص ــي س ــة، والت ــاء المائي ــار األحي ــة وإكث ــال تربي ــي مج ــة ف ــدة إنتاجي وح

الجفــر والمناطــق المحيطــة.

ــر األشــغال العامــة واإلســكان المهنــدس  وأعــرب العيســوي، خــالل حفــل التوقيــع، الــذي حضــره وزي
ــة  ــزاز جالل يحيــى الكســبي، ومحافــظ معــان فيصــل الســميران، وعــدد مــن وجهــاء قضــاء الجفــر، عــن اعت
الملــك عبــداهلل الثانــي بالجهــود التــي يبذلهــا الجميــع، لخدمــة المواطــن، وإحــداث نقلــة نوعيــة فــي 

ــتدامة. ــة المس ــيرة التنمي مس
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وأضــاف أن التوجيهــات الملكيــة تركــز دومــا علــى ضــرورة أن تعمــل المجتمعــات المحليــة على تحديــد أولوياتها 
واحتياجاتهــا التنمويــة والخدميــة ضمــن خطــة واضحــة واقتراح الحلــول لمعالجــة التحديات التــي تواجهها.

مشــيراً إلــى أن توقيــع هــذه االتفاقيــة الهادفــة إلــى إنشــاء فــروع إنتاجيــة للمصانــع فــي المناطــق 
ــم  ــع تطلعاته ــالءم م ــي تت ــل والت ــرص العم ــر ف ــي توفي ــباب ف ــات الش ــق طموح ــعى لتحقي ــة تس النائي

ــم. ــي احتياجاته وتلب

ــا علــى  ــن العيســوي أنهــا تركــز حالي ــة الملــك، بي ــة، التــي يطلقهــا جالل ــادرات الملكي وفــي إطــار المب
دعــم المشــاريع التنمويــة اإلنتاجيــة وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب، وتشــجيع إنشــاء المشــاريع الصغيــرة 

المــدرة للدخــل ودعــم المــرأة وتفعيــل طاقــات أبنائهــا وبناتهــا لخدمــة مجتمعاتهــم.

ــة،  ــاريع إنتاجي ــاء مش ــة إنش ــات إن اتفاقي ــي حياص ــد فتح ــار محم ــن الطي ــد الرك ــال العمي ــه، ق ــن جهت م
ضمــن المبــادرات الملكيــة، لتدريــب وتشــغيل بنــات وأبنــاء منطقــة الجفــر والمناطــق المحيطــة، والتــي 
ــي،  ــو الملك ــالح الج ــادة س ــع قي ــراكة م ــة بالش ــة والصناعي ــتثمارات الزراعي ــف لالس ــركة تكات ــتنفذها ش س
وشــركات القطــاع الخــاص، تلبــي مطالــب أهالــي المنطقــة، وتشــمل مشــاريع اســتزراع الثــروة الســمكية 

ــة. ــر المنطق ــة وتطوي ــي تنمي ــهم ف ــل، وتس ــرص العم ــتوفر ف ــي س ــة، الت والنباتي

وأضــاف العميــد الركــن حياصــات إن نجــاح وضمــان ديمومــة المشــروع يعتمــد علــى الكــوادر البشــرية 
المؤهلــة والمدربــة، موضحــا أن عمليــة التدريــب والتأهيــل والتشــغيل ســتكون مــن خــالل شــركات القطــاع 

الخــاص الداعمــة لهــذه المشــاريع، والتــي ســتعتمد علــى عنصــر الكفــاءة فــي عمليــة االختيــار.

ــة الملــك  ــر إســتيتية، فــي تصريحــات صحفيــة، إن توقيــع االتفاقيــة يأتــي ضمــن رؤيــة جالل وقــال الوزي
فــي إنشــاء الفــروع اإلنتاجيــة ومكملــة لمكرمــات جاللــة الملــك منــذ عــام 2008 فــي إنشــاء أكثــر مــن 32 

فرعــا إنتاجيــا قامــت بتوظيــف أكثــر مــن 9 آالف شــاب وشــابة فــي مختلــف محافظــات المملكــة.

وأضــاف إســتيتية  اليــوم نشــهد توقيــع اتفاقيــة مشــروع االســتزراع الســمكي وهــو مشــروع متميــز 
علــى مســتوى األردن ويعمــل فــي مرحلــة األولــى علــى تشــغيل 60 شــابا ويصــل فــي العــام األول إلــى 

100 شــاب، حيــث يأتــي المشــروع ضمــن المبــادرات الملكيــة فــي منطقــة الجفــر«.

الزراعيــة  لالســتثمارات  تكاتــف  شــركة  قبــل  مــن  مرئــي  عــرض  تقديــم  جــرى  اللقــاء،  ختــام  وفــي 
والصناعيــة تضمــن ملخصــًا حــول مشــروع االســتزراع الســمكي فــي منطقــة الجفــر مــن حيــث مســاحات 

ومراحــل المشــروع وحجــم اإلنتــاج الســنوي ودعــم االقتصــاد وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي.
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رئيس هيئة األركان المشتركة يرعى تخريج دورة الطيران التعبوي 
ويتابع تمرين صقور الهواشم/2

رعــى رئيــس هيئــة األركان المشــتركة اللــواء الركــن يوســف أحمــد الحنيطــي، فــي قاعــدة 

الملــك عبــداهلل الثانــي الجويــة يــوم اإلثنيــن الموافــق 20 حزيــران 2022م حفــل تخريــج دورة الطيــران 

التعبــوي رقــم/11، بحضــور قائــد ســالح الجــو الملكــي العميــد الركــن الطيــار محمــد حياصــات.

واســتمع اللــواء الركــن الحنيطــي إلــى كلمــة 
لقائــد قاعــدة الملــك عبــداهلل الثانــي الجويــة العقيــد 
عــن  خاللهــا  عبــر  الملــكاوي  عمــاد  الطيــار  الركــن 
أســمى آيــات التهنئــة والتبريــك لمقــام حضــرة صاحــب 
المملكــة  احتفــاالت  بمناســبة  الهاشــمية  الجاللــة 
بالمناســبات واألعيــاد الوطنيــة، مشــيراً خــالل كلمتــه 
إلــى المســتوى العالــي واالحترافيــة المتميــزة التــي 
يتمتــع بهــا طيــاري ســالح الجــو الملكــي خــالل تنفيــذ 
ــة. ــوات األرضي ــع الق ــتركة م ــة المش ــام التعبوي المه
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كمــا اســتمع رئيس هيئــة األركان المشــتركة إلى 
إيجــاز عســكري قدمــه آمــر مدرســة الطيــران التعبــوي 
والــدورات  التعبــوي  الطيــران  مدرســة  نشــأة  حــول 
ــل  ــات ومراح ــن مجري ــالت ع ــا وتفصي ــد فيه ــي تعق الت

ــن الليلــي )صقــور الهواشــم/2(.  تنفيــذ التمري

الركــن  اللــواء  شــاهد  متصــل،  ســياق  الركــن وفــي  اللــواء  شــاهد  متصــل،  ســياق  وفــي 
مجريــات  التخريــج،  حفــل  خــالل  والحضــور،  مجريــات الحنيطــي  التخريــج،  حفــل  خــالل  والحضــور،  الحنيطــي 
التمريــن الليلــي الــذي نفذتــه مرتبــات قاعــدة الملــك التمريــن الليلــي الــذي نفذتــه مرتبــات قاعــدة الملــك 
عبــداهلل الثانــي الجويــة بالتعــاون مــع لــواء ســمو عبــداهلل الثانــي الجويــة بالتعــاون مــع لــواء ســمو 
الســريع  نهيان/التدخــل  آل  زايــد  بــن  محمــد  الســريع الشــيخ  نهيان/التدخــل  آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
ومجموعــة الملــك عبــداهلل الثانــي القــوات الخاصــة، ومجموعــة الملــك عبــداهلل الثانــي القــوات الخاصــة، 
تكنولوجيــا  وســائل  أحــدث  فيــه  اســتخدمت  تكنولوجيــا حيــث  وســائل  أحــدث  فيــه  اســتخدمت  حيــث 

الليليــة. الليليــة.العمليــات  العمليــات 

ميدانيــة  تطبيقــات  علــى  التمريــن  واشــتمل 
ــام  ــات اقتح ــة، وعملي ــق المبني ــي المناط ــة ف مختلف
جــوي ليلي بإســناد مــن الطائرات العاموديــة المقاتلة 
وعمليــات إنــزال قــوات محمولــة جــواً باســتخدام الحبل 
باإلضافــة  المخصصــة،  المبانــي  القتحــام  الســريع 
ــرات أف 16  ــل طائ ــن قب ــة م ــاعل حراري ــة مش ــى رماي إل
ورمايــات لطائــرات الكوبــرا وبالتنســيق مــع خليــة الـــ 
وتأميــن  الطارئــة  األهــداف  مــع  والتعامــل   )JTAC(
الحمايــة مــن قبــل طائــرات الليتــل بيــرد، باإلضافــة إلــى 

ــي. ــناد األرض ــوة اإلس ــن ق ــات م رماي

وأبــدى رئيــس هيئــة األركان المشــتركة إعجابــه 
القــوات  إليــه  وصلــت  الــذي  المتميــز  بالمســتوى 
ــتركة  ــات المش ــيق العملي ــث تنس ــن حي ــلحة، م المس
الليليــة والمهــارات العاليــة، ودقــة إصابــة األهــداف 

النيــران بالتعــاون مــع القــوات األرضيــة. وتنســيق 

حضــره  الــذي  والتمريــن  التخريــج  نهايــة  وفــي 
الصديقــة  للــدول  العســكريين  الملحقيــن  مــن  عــدد 
والشــقيقة وعــدد مــن كبــار ضبــاط القــوات المســلحة، 
وزّع رئيــس هيئــة األركان المشــتركة الشــهادات علــى 

مســتحقيها.
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رئيس هيئة األركان المشتركة يعود النقيب الطيار الهباهبه

عــاد رئيــس هيئــة األركان المشــتركة اللــواء الركــن يوســف أحمــد الحنيطــي يــوم الخميــس 
الموافــق 1 أيلــول 2022م النقيــب الطيــار ريــان حســن محمــد الهباهبــه، فــي مدينــة الحســين الطبية، 
وذلــك إثــر ســقوط طائــرة تابعــة لســالح الجــو الملكــي والتــي كان يقودهــا أثنــاء قيامــه برحلــة 
ــس  ــتقبال رئي ــي اس ــة، وكان ف ــوب المملك ــوي جن ــب الج ــن التدري ــد ميادي ــي أح ــة ف ــة اعتيادي تدريبي

ــات. ــف زريق ــب يوس ــد الطبي ــة العمي ــة الملكي ــات الطبي ــام الخدم ــر ع ــتركة مدي ــة األركان المش هيئ

واطمـــأن اللـــواء الركـــن الحنيطـــي علـــى 
ـــم  ـــار، موجهـــًا بضـــرورة تقدي الوضـــع الصحـــي للطي
والعالجيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  أشـــكال  كافـــة 

الالزمـــة، متمنيـــًا لـــه الشـــفاء العاجـــل.

الطبيـــة  الخدمـــات  عـــام  مديـــر  وقـــال 
الملكيـــة العميـــد الطبيـــب يوســـف زريقـــات: »إنـــه 
ـــة الحســـين  ـــى طـــوارئ مدين ـــار إل ـــم إخـــالء الطي ت
االوليـــة  االســـعافات  تقديـــم  وبعـــد  الطبيـــة، 
ــة  ــم المعنـــي لمتابعـ ــه إلـــى القسـ ــرى نقلـ جـ

العنايـــة الطبيـــة لـــه«.

ــرة  ــن الطائ ــز م ــام بالقف ــاب ق ــى أن المص ــار إل يش
مســتخدمًا  بالســكان،  مأهولــة  غيــر  منطقــة  فــي 
الحســين  مدينــة  إلــى  إخــالءه  وتــم  النجــاة  مظلــة 

مســتقرة. العامــة  وحالتــه  الطبيــة 
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توقيع اتفاقية شراء بين سالح الجو الملكي األردني وشركة بيل تكسترون

ضمــن فعاليــات معــرض قــوات العمليــات الخاصة ســوفكس 2022، الــذي انطلق يــوم الثالثاء 

ــق 2  ــاء المواف ــوم األربع ــت ي ــة، ُوقع ــة العقب ــي محافظ ــي 2022م ف ــرين الثان ــق 1 تش المواف

ــور  ــوع )BELL 505( بحض ــن ن ــر م ــرات هليكوبت ــراء )10( طائ ــة ش ــي 2022م اتفاقي ــرين الثان تش

رئيــس هيئــة األركان المشــتركة اللــواء الركــن يوســف أحمــد الحنيطــي، بيــن ســالح الجــو الملكــي 

األردنــي وشــركة بيــل تكســترون.
وتتضمــن االتفاقيــة التــي وقعهــا قائــد ســالح الجــو الملكــي العميــد الركــن الطيــار محمــد فتحــي 
ــرات مــع أدوات تدريــب علــى الطيــران  حياصــات وعــن شــركة بيــل تكســترون باتريــك مــوالي، تســليم الطائ
ومجموعــة شــاملة مــن األجهــزة التدريبيــة المرتكــزة علــى الكمبيوتــر لتمكيــن االعتمــاد المعــزز ألســاليب 

التدريــب األساســية والمتقدمــة علــى التحليــق بطائــرة ذات محــرك دّوار.

ومعــدات  الدفاعيــة  الصناعــات  بشــؤون  المتخصــص  »ســوفكس2022«  معــرض  أن  إلــى  يشــار 
2022م. الثانــي  تشــرين   3 الموافــق  الخميــس  يــوم  لغايــة  يســتمر  الخاصــة  العمليــات 

حضــر توقيــع االتفاقيــة الســفير األمريكــي وممثليــن عــن الســفارة الكنديــة فــي عمــان وعــدد مــن كبــار 
ضبــاط القــوات المســلحة األردنيــة - الجيــش العربي.
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رئيس هيئة األركان المشتركة يرعى إطالق الموقع األول من نوعه 
الختبار الطائرات المسيرة في الشرق األوسط

رعــى رئيــس هيئــة األركان المشــتركة اللــواء الركــن يوســف أحمــد الحنيطــي يــوم الخميــس 
الموافــق 2٧ تشــرين األول 2022م إطــالق الموقــع األول مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط الختبار 
الطائــرات المســيرة واألنظمــة المضــادة لهــا والحــرب اإللكترونيــة، والــذي أطلقتــه شــركة ديــب 

 .)JODDB( بالتعــاون مــع المركــز األردنــي للتصميــم والتطويــر ،)DEEP ELEMENT( إلمنــت

ويمثــل إطــالق موقــع االختبــار قفــزة نوعيــة فــي تمكيــن المملكــة مــن إدارة عمليــات الطائــرات 
المســيرة التجاريــة والحكوميــة، ودعــم دمجهــا فــي المجــال الجــوي الوطنــي، وتوفيــر مختبــر فعــال لتطوير 
السياســات المســتقبلية والتدريــب والشــهادات لقيــادة الطائــرات المســيرة وفاعليــة مواجهتهــا، وتتــم إدارة 
ــيرة  ــرات المس ــرور الطائ ــة م ــغيل إلدارة حرك ــام تش ــتخدام نظ ــي باس ــتوى العمليات ــى المس ــع عل الموق

علــى المســتوى العالمــي ويتضمــن 
شــبكة استشــعار كاملــة.
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الخدمــات  مــن  مجموعــة  الموقــع  ويقــدم 
الطائــرات  أنظمــة  وشــركاء  شــركات  لجميــع 
المســيرة، مــن حيــث تطويــر العمليــات االســتراتيجية 
لهــم  والســماح  الســالمة،  مخاطــر  إدارة  وخطــط 
ومواجهتهــا،  المســيرة  الطائــرات  تقنيــات  باختبــار 
تقنيــات  باختبــار  يســمح  الموقــع  أن  إلــى  إضافــة 
الحــرب اإللكترونيــة لمواجهــة الطائــرات المســيرة غيــر 
المطابقــة، ويقــدم الدعــم للمطوريــن فــي أبحاثهــم 

التقنيــات. هــذه  حــول 

ــة  ــتركة تجرب ــة األركان المش ــس هيئ ــاهد رئي وش
مســيرة  طائــرة  بواســطة  طبيــة  امــدادات  توصيــل 
إلــى موقــع جنــوب غــرب محميــة األزرق المائيــة - 
وهــو أول اســتخدام مــن هــذا القبيــل لرحلــة الطائــرات 

المســيرة فــي المنطقــة.

وأشــاد اللــواء الركــن الحنيطــي بالموقــع، مبينــًا 
أن افتتــاح الموقــع ذو أهميــة بالغــة وكبيــرة انطالقًا 
اســتقرار  فــي  والفاعــل  القيــادي  األردن  دور  مــن 
المنطقــة وحفــظ أمنهــا، ويســعى لالرتقــاء بالقــدرات 

ــتويات. ــف المس ــى مختل ــة عل الوطني

 DEEP( إلمنــت  ديــب  شــركة  أن  إلــى  يشــار 
فــي  متخصصــة  أردنيــة  شــركة   )ELEMENT
تصميــم وتطويــر ودمــج الحلــول األمنيــة الشــاملة 
فــي مجــال إدارة المجــال الجــوي والمراقبــة واألمــن 
القــوات  مــع  وثيــق  بشــكل  وتعمــل  الســيبراني، 
المســلحة األردنيــة واألجهــزة األمنيــة األخــرى فــي 

وأفريقيــا. األوســط  الشــرق  أنحــاء  جميــع 
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زار رئيــس هيئــة األركان المشــتركة اللــواء الركــن يوســف أحمــد الحنيطــي يــوم األربعــاء 

ــد  ــتقباله قائ ــي اس ــي، وكان ف ــو الملك ــالح الج ــادة س ــي 2022م قي ــرين الثان ــق 12 تش المواف

ــات. ــي حياص ــد فتح ــار محم ــن الطي ــد الرك ــو العمي ــالح الج س

رئيس هيئة األركان المشتركة يزور قيادة سالح الجو الملكي

بحضــور  الحنيطــي،  الركــن  اللــواء  واســتمع 

المســاعد للعمليــات والتدريــب إلــى إيجــاز قدمــه 

قائــد ســالح الجــو عــن المهــام والواجبــات المناطــة 

والتدريبيــة  العملياتيــة  األمــور  وســير  بالســالح، 

والخطــط  والمهــام  والواجبــات  واللوجســتية، 

الســالح. ســينفذها  التــي  المســتقبلية 
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وأكــد اللــواء الركــن الحنيطــي خــالل الزيــارة علــى اســتمرار القيــادة العامــة للقــوات المســلحة األردنيــة 
بتطويــر منظومــة ســالح الجــو الملكــي بمــا يعــزز قــدرة الســالح علــى حمايــة ســماء الوطــن والدفــاع عــن 

حــدوده، وتنفيــذ المهــام والواجبــات المناطــة بــه.

حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة األردنية، وعدد من ضباط سالح الجو الملكي.

وفــي ســياق متصــل زار رئيــس هيئــة األركان المشــتركة مركــز تدريــب المســيطر الجــوي المشــترك 
)JTAC(، واســتمع إلــى ايجــاز قدمــه آمــر المركــز عــن آليــة عمــل المركــز فــي تدريــب وتأهيــل ضبــاط وأفــراد 
ــرات  ــه الطائ ــب وتوجي ــوي القري ــناد الج ــذ االس ــترك وتنفي ــوي مش ــيطر ج ــل كمس ــلحة للعم ــوات المس الق

ــة. ــداف المطلوب ــى األه عل
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وقعــت فــي قيــادة ســالح الجــو الملكــي يــوم الخميــس الموافــق 19 كانــون الثانــي 2023م،  

تعديــل اتفاقيــة شــراء طائــرات F16، والتــي تتضمــن تســليم 12 طائــرة F16 بالمرحلــة األولــى، بحضــور 

منــدوب رئيــس هيئــة األركان المشــتركة، نائــب رئيــس هيئــة األركان العميــد الركــن عبــداهلل الشــديفات 

ونائــب الســفير األمريكــي فــي عّمــان روهيــت نيبــال. 

قيادة سالح الجو الملكي توقع اتفاقية شراء طائرات )اف 1٦( مع الجانب االمريكي

ووقــع االتفاقيــة مندوبــًا عــن القــوات المســلحة األردنيــة - الجيــش العربــي قائــد ســالح الجــو 

الملكــي العميــد الركــن الطيــار محمــد فتحــي حياصــات ومــن الجانــب األمريكــي مديــر برامــج األردن لــدى 

. Josephine Polanco وكالــة التعــاون األمنــي الدفاعــي

ــردع العســكري للمملكــة األردنيــة  ــز القــدرات الدفاعيــة وال وتأتــي هــذه االتفاقيــة فــي إطــار تعزي

الهاشــمية، وزيــادة مســتوى الجاهزيــة القتاليــة والعمليــات المشــتركة مــع الجانــب األمريكــي الصديــق، 

إضافــة إلــى تعزيــز أطــر التعــاون المشــترك بيــن البلديــن، ودعــم الجهــود المشــتركة فــي مكافحــة 

ــز االســتقرار فــي المنطقــة. اإلرهــاب وتعزي
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وفــي ســياق متصــل، افتتــح نائــب رئيــس هيئــة األركان المشــتركة عــدداً مــن المبانــي اإلداريــة ومبنــى 

المســافرين فــي جنــاح النقــل الجــوي.

وجــال العميــد الركــن الشــديفات فــي المبانــي التــي أنشــئت حديثــًا، بمــا يخــدم طبيعــة عمــل مرتبــات ســالح 

الجــو ويضمــن أداء مهامهــا علــى أكمــل وجــه، وبهــدف رفــع الــروح المعنويــة وتوفيــر ســبل الراحــة لهــا.

حضــر حفــل التوقيــع عــدد مــن كبــار ضبــاط القــوات المســلحة، وعــدد مــن كبــار الجهــات الرســمية 

مــن الجانــب األمريكــي الصديق.
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تخريج الفوج التاسع والخمسين من كلية األمير فيصل الفنية

أقامــت كليــة األميــر فيصــل الفنيــة يــوم الخميــس الموافــق 23 حزيــران 2022م، حفــل تخريــج 

الفــوج التاســع والخمســين مــن تالميــذ الكليــة، بحضــور قائــد ســالح الجــو الملكــي العميــد 

الركــن الطيــار محمــد فتحــي حياصــات.
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وبــدأ االحتفــال بالســالم الملكــي، ثــم تفقــد راعــي 
الحفــل طابــور الخريجيــن.

واســتعرض قائــد ســالح الجــو طابــور الخريجيــن مــن 
ــير  ــيء والمس ــير البط ــي المس ــة بنظام ــام المنص أم

العادي. 

ــاد  ــادر حم ــدس ن ــد المهن ــة العقي ــر الكلي ــال آم وق
بالعــز  المطــرز  اليــوم  هــذا  »فــي  لــه:  كلمــٍة  فــي 
والفخــر والكرامــة تفخــر الكليــة، بتخريــج فــوج جديــد 
مــن تالميذهــا، مؤهليــن فنيــًا وأكاديميــًا ذوي ضبــط 
وربــط عســكري، مســلحين بقيــم االنتمــاء الصــادق 
للوطــن والــوالء الــذي ال يعــرف إال القيــادة الهاشــمية 

عنوانــا«.

وأضــاف العقيــد المهنــدس حمــاد أن الكليــة تعتــز 
ــع  ــا لرف ــو ودعمه ــالح الج ــادة س ــام قي ــة واهتم برعاي
مســتوى الكلية، لتجســيد الرؤية االســتراتيجية لســالح 

الجــو مــن خــالل دمــج الفكــر واإلعــداد العســكري.

ــادة ســالح الجــو:  وقــال المرشــد الدينــي فــي قي
الفنيــة  الحســين  بــن  فيصــل  األميــر  كليــة  رايــات  »إن 
تخفــق مــن جديــد لتــزف للوطــن فوجــًا آخــراً مــن خريجيها، 
وســنداً إلخوانهــم فــي ســالح الجــو الملكــي، وقــد 
نهلــوا مــن معيــن هــذه الكليــة العريقــة ليكونــوا جنــداً 

ــكري«. ــم العس ــة والِعل ــان والحرف ــن باإليم محصني

ــز  ــل الجوائ ــي الحف ــّلم راع ــل س ــة الحف ــي نهاي وف
التقديريــة علــى مســتحقيها، كمــا تــم تكريــم المدربين 

المتميزيــن تقديــراً لجهودهــم التــي بذلوهــا.

القــوات  ضبــاط  كبــار  مــن  عــدد  االحتفــال  حضــر 
المســلحة ومــن الملحقيــن العســكريين، ومســؤولين 
مدنييــن، وعــدد مــن المتقاعديــن العســكريين وذوي 

الخريجيــن.
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سالح الجو الملكي يشارك في معرض AIR TATTOO الجوي

اُفتتــح يــوم الجمعــة الموافــق 1٥ تمــوز 2022م جنــاح ســالح الجــو الملكــي فــي المعــرض 

الجــوي )AIR TATTOO( الدولــي، والــذي يقــام علــى قاعــدة فيرفــورد الجويــة فــي مدينــة 

ســويندون البريطانيــة ويســتمر لثالثــة أيــام.

وقــال قائــد جنــاح النقــل الجــوي العقيــد الركــن الطيــار عمــاد حســني بــزادوغ إن ســالح الجــو 
ــور  ــق الصق ــة بفري ــوي ممثل ــرض الج ــرق الع ــي ف ــات وه ــالث فعالي ــي ث ــارك ف ــي يش الملك
الملكيــة، والعــرض الثابــت بمشــاركة طائــرة C130، ومعــرض للصــور يتضمــن نشــاطات 
وفعاليــات القــوات المســلحة األردنيــة - الجيــش العربــي وصــوراً تُظهــر مكانــة األردن 

ــي. ــا الحال ــى وقتن ــة وحت ــأة المملك ــُذ نش ــة من ــياحية والثقافي الس
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ولفــت العقيــد الركــن الطيار بــزادوغ إلــى أن هناك 
أكثــر مــن 56 فرقــة مــن مختلــف دول العالم ســتقدم 
عروضــًا بمختلــف أنــواع الطائــرات فــي العــرض الثابــت 
جــوي  عــرض  أفضــل  علــى  ســتتنافس  أنهــا  حيــث 

وأفضــل عــرض علــى الطائــرات المشــاركة.

مــن جهتــه، قــال منســق المعــرض العقيــد الركــن 
الطيــار رائــد الخالــدي إن ســالح الجــو الملكــي يحتفــل 
العــام بمــرور 50 عامــًا علــى دخــول طائــرات  هــذا 
إلــى  C130 للخدمــة والتــي تــم تحديثهــا مؤخــراً 
الطائــرات  C130/R2R وتعتبــر مــن أكفــأ  طائــرات 
مختلــف  وتناســب  العالمــي  المســتوى  علــى 

الظــروف.

أن  الخالــدي  الطيــار  الركــن  العقيــد  وأضــاف 
 AIR( الجــوي  المعــرض  مــن  األولــى  النســخة 
مشــيراً   ،1973 عــام  كانــت  الدولــي   )TATTOO
جاللــة  تعييــن  جــرى   1983 عــام  فــي  أنــه  إلــى 
المغفــور لــه بــإذن اهلل الملــك الحســين بــن طــالل 
طيــب اهلل ثــراه، رئيســًا فخريــًا للمعــرض طيلــة فتــرة 
للمعــرض  الفخريــة  الجائــزة  أن  إلــى  حياتــه، إضافــة 
هــي ســيف الملــك الحســين بــن طــالل طيــب اهلل ثراه.

يحمــل   )AIR TATTOO( أن معــرض  ويذكــر 
الرقــم القياســي لموســوعة غينــس ألكبــر عــرض 

جــوي عســكري علــى مســتوى العالــم.
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سالح الجو الملكي األردني يشارك في
احتفالية الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس القوات الجوية األمريكية

شــارك ممثلــون عــن ســالح الجــو الملكــي األردنــي يــوم الخميــس الموافــق 28 آب 2022م 
ــة الصديقــة احتفاليــة الذكــرى الســنوية الخامســة والســبعين لتأســيس  وعــدد مــن القــوات الجوي

ــان. ــي عّم ــة ف ــفارة األمريكي ــر الس ــي مق ــة ف ــة األمريكي ــوات الجوي الق
ـــد ســـالح الجـــو الملكـــي األردنـــي العميـــد  وقـــال قائ
الركـــن الطيـــار محمـــد حياصـــات: »إن الشـــراكة القويـــة مـــع 
القـــوات الجويـــة األمريكيـــة قـــد أوجـــدت لغـــة مشـــتركة 
ــًا  ــع قدمـ ــن نتطلـ ــن، ونحـ ــي كال البلديـ ــن فـ ــن الطياريـ بيـ
ـــا فـــي ســـالح الجـــو الملكـــي األردنـــي  خـــالل مســـار عملن
إلـــى تحقيـــق المزيـــد مـــن التعـــاون المشـــترك علـــى 
جميـــع المســـتويات مـــع القـــوات الجويـــة األمريكيـــة 

للحفـــاظ علـــى الســـالم العالمـــي ودعـــم الحريـــة«.

وأشـــاد قائـــد القـــوات الجويـــة المركزيـــة األمريكيـــة 
ــة  ــراكة التاريخيـ ــرال أليكســـوس غرينكويتـــش بالشـ الجنـ
ـــو  ـــالح الج ـــة وس ـــة األمريكي ـــوات الجوي ـــن الق ـــخة بي الراس
الملكـــي األردنـــي التـــي تشـــمل بدورهـــا مجـــاالت التدريـــب 
المشـــترك والخبـــرة العســـكرية، إضافـــًة إلـــى العمليـــات 
القتاليـــة الراميـــة إلـــى دعـــم األمـــن اإلقليمـــي، مضيفـــًا 
بـــأن إقامـــة مثـــل هـــذه الشـــراكات والتعـــاون مـــع البلـــدان 
التـــي تتفـــق فـــي هـــذا الخصـــوص كفيـــل بـــأن يجعـــل 

ـــان  ـــى ضم ـــادرة عل ـــدول ق ـــذه ال ـــي ه ـــة ف ـــوات الجوي الق
أمـــن وســـالمة المنطقـــة وازدهارهـــا.

واُســـتِهل الحفـــل بالنشـــيدين الوطنييـــن األردنـــي 
واألمريكـــي وتضمـــن عرضـــًا موســـيقيًا لفرقـــة القـــوات 
الجويـــة )أفســـنت(، وعرضـــًا جويـــًا فـــي ســـماء العاصمـــة 

عّمـــان.

القـــوات  كبـــار ضبـــاط  مـــن  عـــدد  االحتفـــال  حضـــر 
العربـــي. الجيـــش   - األردنيـــة  المســـلحة 
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تخريج دورتي صيانة انظمة معدات الهوك ونظام التحكم والرادار في قيادة مشاغل صواريخ الهوك

اختتمــت فــي قيــادة مشــاغل صواريــخ الهــوك التابعــة لســالح الجــو الملكــي يــوم األربعــاء 
 SYSTEM ADVANCE الموافــق ٧ أيلــول 2022م دورتــي صيانــة أنظمــة معــدات الهــوك
وصيانــة نظــام التحكــم والــرادار لمدفــع شــيتا، بحضــور قائــد ســالح الجــو الملكــي العميــد الركــن 

الطيــار محمــد فتحــي حياصــات.

ـــاز  ـــى إيج ـــي إل ـــو الملك ـــالح الج ـــد س ـــتمع قائ واس
قدمـــه قائـــد مشـــاغل صواريـــخ الهـــوك عـــن مجريـــات 
ومواضيـــع الـــدورات التـــي تعمـــل علـــى رفـــع مســـتوى 
أداء فنييـــن الدفـــاع الجـــوي واالحترافيـــة فـــي صيانـــة 

وتشـــغيل معـــدات وحداتهـــم بكفـــاءة واقتـــدار.

وتضمـــن برنامـــج الـــدورات التـــي اســـتمرت لمـــدة 
التتبـــع  رادار  صيانـــة  مواضيـــع  علـــى  أشـــهر  ســـتة 
ـــة  ـــع، وصيان ـــادة الموق ـــض، وقي ـــف المنخف ورادار الكش
الصيانـــة  وإتقـــان  ومعرفـــة  واللـــودرات،  القـــواذف 
ــام  ــة ونظـ ــد الطاقـ ــام تزويـ ــدات، ونظـ ــة للمعـ الوقائيـ
المالحـــة  ونظـــام  البصريـــة  الرؤيـــة  ونظـــام  الرمايـــة 

وصيانـــة انظمـــة الـــرادار.

الــذي حضــره عــدد  وفــي نهايــة حفــل التخريــج، 
الملكــي، وزّع قائــد ســالح  الجــو  مــن ضبــاط ســالح 
الجــو الملكــي الشــهادات والجوائــز التقديريــة علــى 

الخريجيــن.
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تخريج كوكبة من كلية سالح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران

احتفلــت كليــة ســالح الجــو الملكــي الجامعيــة لتقنيــة علــوم الطيــران يــوم اإلثنيــن الموافــق 

٥ كانــون األول 2022م بتخريــج كوكبــة مــن الضبــاط بتخصصــي علــوم الطيــران والمراقبــة 

والمالحــة الجويــة، بحضــور رئيــس مجلــس أمنــاء الكليــة قائــد ســالح الجــو الملكــي العميــد 

ــية. ــة التدريس ــاء الهيئ ــات وأعض ــي حياص ــد فتح ــار محم ــن الطي الرك
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وقــال العميــد الركــن حياصــات فــي كلمــة لــه: »إن فتــح بــاب التجســير لخريجــي كلية الملــك الحســين الجوية 
واســتكمال حصولهــم علــى شــهادة البكالوريــوس فــي تخصصاتهــم ممــن تخرجــوا ســابقًا، يعــد خطــوة مهمــة 

فــي مســيرة التطــور الجامعــي للكليــة حيــث ســيفتح لهــم آفــاق جديــدة فــي ســوق العمــل بعــد التقاعد«.

ــة  ــاء الهيئ ــران وأعض ــوم الطي ــة عل ــة لتقني ــي الجامعي ــو الملك ــالح الج ــة س ــود كلي ــات بجه ــاد حياص وأش
التدريســية فــي تقديــم تعليــم تطبيقــي وتقنــي عالــي الجــودة وتوفيــر بيئــة منافســة حاضنــة ومحفــزة 

لإلبــداع واالبتــكار والبحــث والتطويــر والريــادة.

وقــال عميــد الكليــة الجامعيــة الدكتــور محمــد ناصــر الخوالــدة فــي كلمــة لــه: » إنهــا لمدعــاة فخــٍر واعتــزاٍز 
لســالح الجــو الملكــي ونحــن اليــوم نحتفــل بتخريــج الفــوج الثالــث مــن هــذا الصــرح العلمــي الكبيــر بهــذه 
التخصصــات المســاندة والمســاعدة لقســم علــوم الطيــران والمكمــل لــه، بعــد أن حصلــت الكليــة علــى جميــع 

ــة مــن وزارة التعليــم العالــي وهيئــة االعتمــاد الجامعــات العربيــة«. االعتمــادات المطلوب

وأضــاف الدكتــور الخوالــدة بعــد انضمــام الكليــة إلــى اتحــاد الجامعــات العربيــة كأول كليــة جامعيــة تمنــح 
درجــة البكالوريــوس فــي تخصصــات علــوم الطيــران علــى مســتوى الــدول العربيــة، فســوف تكــون أول كليــة 

تمنــح درجــة الماجســتير فــي هــذه التخصصــات.

ــو  ــالح الج ــاط س ــه ضب ــي تواج ــات الت ــات والتحدي ــل كل الصعوب ــتطاعت تذلي ــة اس ــدة أن الكلي ــار الخوال وأش
الملكــي بشــكل خــاص والســوق المحلــي وبعــض صنــوف القــوات المســلحة بشــكل عــام، وأن هنــاك العديــد 
ــر مهــن ســالح الجــو الملكــي وبرامــج تعــاون مــع عــدد مــن الجامعــات  مــن البرامــج التــي تعمــل علــى تطوي

ــة. ــة واإلقليمي المحلي

وفــي نهايــة الحفــل الــذي حضــره عــدد مــن ضبــاط ســالح الجــو الملكــي وأعضــاء مجلــس أمنــاء الكليــة، 
ــة علــى الخريجيــن. ــز التقديري ــد ســالح الجــو الملكــي الشــهادات والجوائ وذوي الخريجيــن، وزّع قائ

33

أخبارنــــــا



تخريج دورتي القيادة واألركان الصغرى وأساليب التدريب الجيد في قيادة سالح الجو الملكي

اختتمــت فــي قيــادة ســالح الجــو الملكــي يــوم الثالثــاء الموافــق13 كانــون األول 2022م 
دورتــي القيــادة واألركان الصغــرى رقــم /103، وأســاليب التدريــب الجيــد رقــم/ ٧٥، بحضــور قائــد 

ســالح الجــو الملكــي العميــد الركــن الطيــار محمــد فتحــي حياصــات.

إيجــاز  إلــى  حياصــات  الركــن  العميــد  واســتمع 
الدورتيــن  عــن  الصغــرى  األركان  مدرســة  آمــر  قدمــه 
اللتيــن شــارك فيهمــا ســبعة وســبعون ضابطــًا مــن 
مختلــف صنــوف القــوات المســلحة األردنيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية، واشــتملت الدورتــان علــى تغطيــة 
مواضيــع واجبــات األركان، والتعبئــة البريــة والجويــة، 
العامــة،  واإلدارة  اإللقــاء،  ومهــارات  القيــادة  وفــن 
إلــى  إضافــة  البدنيــة،  واللياقــة  األمنــي،  والتدريــب 
وعمليــات  المشــتركة،  والعمليــات  الفــردي،  البحــث 
التخطيــط  ومركــز  الســيبراني،  واألمــن  المعلومــات، 

المشــترك. العملياتــي 

وتعتبــر الدورتــان إحــدى الركائــز األساســية التــي 
المســلحة  والقــوات  الملكــي  الجــو  ســالح  ترفــد 
واجباتهــم  أداء  علــى  القادريــن  المؤهليــن  بالضبــاط 
كضبــاط أركان مــن الدرجــة الثانيــة وفــق أفضــل األســس 

التدريبيــة. األســاليب  وأحــدث 

وفــي نهايــة التخريــج الــذي حضــره عــدد مــن ضبــاط 
الســالح، وزّع قائــد ســالح الجــو الملكــي الشــهادات 

ــن. ــى الخريجي ــة عل ــز التقديري والجوائ
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أخبارنــــــا



قائد سالح الجو الملكي األردني يستقبل عددًا من الوفود العسكرية

وفداً عسكريًا ايطاليًا 

وفداً عسكريًا كنديًا 

وفداً عسكريًا أمريكيًا 

وفداً عسكريًا فرنسيًا 

وفداً عسكريًا بريطانيًا 
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أخبارنــــــا



قائد سالح الجو الملكي األردني يستقبل عددًا من الوفود العسكرية

وفداً عسكريًا مصريًا

وفداً عسكريًا باكستانيًا 

وفداً عسكريًا سعوديًا

وفداً عسكريًا كويتيًا

وفداً عسكريًا تونسيًا 
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أخبارنــــــا



أَيَُّهــا اإلخــوة، لََقــد ُعِنــَي اإِلســالُم ِعَنايـَـًة َكِبيــَرًة ِبــُكلِّ 
ــاَءت  ــا َج ــُح َشــأَنُهم، َوَكَم ــاِس َويُصِل ــاَة النَّ ــُم َحَي ــا يُِقي َم
إِلَقاَمــِة  َوتَوِجيَهــاٌت  نُُصــوٌص  ــنَِّة  َوالسُّ الِكَتــاِب  فــي 
ــالِح  ــَرى إِلص ــت أُخ ــد َنَزلَ ــاِت، َفَق ــاَداِت َوالُقرُبَ ــِن َوالِعَب ي الدِّ
نَيــا َوإِتَقــاِن الُمَعاَمــالِت َوَضبــِط الِعالَقــاِت، َولــم يَخــُل  الدُّ
، إاِلَّ َوَجــاَء  َجاِنــٌب اقِتَصــاِديٌّ أَِو اجِتَماِعــيٌّ أَو ِسَياِســيٌّ
ــى  ــُدلُّ َعَل ــا يَ ــُه، ممَّ ــُه َويَضِبُط ُم ــا يَُنظِّ ــِن اهلِل َم ــي ِدي ف
ــاٍة ُمَتَكاِمــٌل، َســَواٌء ِفيَمــا ُهــَو  ــَن َمنَهــُج َحَي ي ــَذا الدِّ أَنَّ َه
ِعَبــاَدٌة هلِل َمحَضــٌة، أَو ِفيَمــا ُهــَو َعَمــٌل ُدنَيــِويٌّ أَو َعــاَدٌة 
بَحَتــٌة، َوإَِذا َكاَن الَعبــُد يَجنــي ثََمــَرَة ِعَباَداِتــِه الَمحَضــِة 
نَيــا َوَنِعيًمــا َخاِلــًدا فــي األُخــَرى،  َحَيــاًة َطيَِّبــًة فــي الدُّ
َفــِإنَّ َذِلــَك ال يَِتــمُّ لَــُه حتــى يَتَِّقــَي اهلَل فــي أَعَماِلــِه 
ـةِ الَّتــي بَيَنــُه َوبَيــَن النَّــاِس، َويُوفــَي ِبالُعُقــوِد  نَيِويّـَ الدُّ
ــَع  ــَل َمســُؤوِليََّتُه، َم ــُه َويََتَحمَّ ــَؤدَِّي أََماَنَت ــوِد، َويُ َوالُعُه
ــِة َنفــِع اآلَخِريــَن َوإِيَصــاِل الَخيــِر لهــم، َقــاَل ـ َصلَّــى اهلُل  ِنيَّ
َعَليــِه َوَســلََّم ـ : »ال يُؤِمــُن أََحُدُكــم َحتــى يُِحــبَّ أَلِخيــِه َمــا 

ــَم ــِلٌم َوَغيُرُه ــاِريُّ َوُمس ــِه« َرَواُه الُبَخ ــبُّ ِلَنفِس يُِح

إِنَّ الُمســِلَم َمأُمــورٌ ِبِإتَقــاِن َعَمِلــِه َوإِحَســاِنِه، ِعَبــاَدًة 
أَم  َكاَن  ِلَنفِســِه  ُدنَيِوًيّــا،  أَم  َكاَن  ِديِنًيّــا  َعــاَدًة،  أَم  َكاَن 
ِلَغيــِرِه، َوإِتَقــاُن الَعَمــِل أيهــا اإلخــوة يَُكــوُن ِباإِلخــالِص هلِل 
ــالُم ـ  ــالُة َوالسَّ ــِه ـ َعَليــِه الصَّ ـ تََعالــى ـ َواتَِّبــاِع َهــدِي َنِبيِّ
ثــم إِحَســاِن الَعَمــِل ِبَحســِبِه، َوأََداِء األََماَنــاِت إِلــى أَهِلَهــا، 
َوبَــذِل الَعاِمــِل ُجهــَدُه فــي الَوَفــاِء ِبالَمطلُــوِب َمنــُه 

إتقـــان العمـــل
مقــــدم إمـــام فضـــل الزعبـــي

المرشد الديني لسالح الجو الملكي  

الحمــد هلل حمــًدا كثيــًرا طيًبــا مبــارًكا كمــا ينبغــي لجــالل وجهــه وعظيــم ســلطانه، يــا ربنــا لــك الحمــد حتــى 
ترضــى، ولــك الحمــد إذا رضيــت، ولــك الحمــد بعــد الرضــا، لــك الحمــد فــي األولــى، ولــك الحمــد فــي األخــرى، لــك 

الحمــد باإلســالم، ولــك الحمــد باإليمــان، ولــك الحمــد بالقــرآن، ولــك الحمــد بمحمــد -عليــه الصــالة والســالم-.

ــِس الَمَعاِذيــِر، َقــاَل ـ َصلَّــى اهلُل  َوَعــَدِم التَّقِصيــِر َوتََلمُّ
َعَليــِه َوَســلََّم ـ : »ِإنَّ اهلَل يُِحــبُّ ِإَذا َعِمــَل أََحُدُكــم َعَمــاًل أَن 

ــاِن  ــُه« َرَواُه الَبيَهِقــيُّ فــي ُشــَعِب اإِليَم يُتِقَن

ــالُم ـ : »ِإنَّ اهلَل َكَتــَب  ــالُة َوالسَّ َوَقــاَل ـ َعَليــِه الصَّ
ُمســِلٌم َرَواُه  َشــيٍء...«  ُكلِّ  َعَلــى  اإِلحَســاَن 

الــذي  اإلســالم  ديــن  أن  خــاٍف  غيــر  اإلخــوة:  أيهــا 
أنزلــه اهلل تعالــى خاتمــة لمــا بعــث بــه رســله، ولمــا 
وتعاطــف  وإكــرام  إحســان  ديــن  أنــه  كتبــه،  بــه  أنــزل 
وتحاســن وتكاتــف وتراحــم، بــل وتجــاوز وتســامح، مــا 
لــم تنتهــك حرمــات اهلل، وأن اهلل -جــل وعــال- أمــر فيــه 
باإلحســان، فــي عــدد مــن آيــات كتابــه -ســبحانه-، مــن 
ــبُّ  ــَه يُِح ــُنوا ِإنَّ اللَّ ــاؤه-: ﴿َوأَْحِس ــل ثن ــه -ج ــم قول ذلك
َكَمــا  ﴿َوأَْحِســْن  وقولــه:  ]البقــرة:19٥[  اْلُمْحِســِنيَن﴾ 
ــَه َيْأُمــُر  ــُه ِإَلْيــَك﴾ ]القصــص:٧٧[، وقولــه: ﴿ِإنَّ اللَّ أَْحَســَن اللَّ

]النحــل:90[ َواإِلْحَســاِن﴾  ِباْلَعــْدِل 

فاللهــم اهدنــا ألحســن األخــالق واألعمــال ال يهــدي 
ــا  ــرف عن ــيئها ال يص ــا س ــرف عنه ــت، واص ــنها إال أن ألحس

ســيئها إال أنــت.

الملــك  جاللــة  يحفــظ  أن  تعالــى  اهلل  ســائلين 
عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين وولــي عهــده األميــن 
الحســين بــن عبــد اهلل، وأن يوفقهمــا لمــا فيه خيــر البالد 
والعبــاد، إنــه قريــب مجيــب، والحمــد هلل رب العالميــن.
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نفحات إيمانية



العميد الركن أمجد محمود جرادات
 تاريــخ مؤجــج بالبطــوالت ومســيرة خيــر اســتمرت لعقــود و أعــوام يخطهــا بنــي هاشــم األطهــار األبــرار ليرســموا 
تاريــخ أمــة وبطــوالت وتضحيــات بــدأت مســيرتها مــن الثــورة العربيــة الكبــرى حتــى وقتنــا الحاضــر فهــا هــي مســيرة 
الخيــر والعطــاء فــي هــذا الحمــى العربــي األصيــل تنقــش طريقهــا وتتغلــب على الصعــاب  بتضحيــات اآلبــاء واألجداد، 
وســهر األبنــاء واألحفــاد وتصــل الماضــي بالحاضــر لتضــيء المســتقبل الواعــد المشــرق بالمســتقبل الزاهــر بربيعــة 

المعطــر برائحــة النرجــس الفــواح.

 فســاللة الهاشــميين تمتــد أواصرهــا مــن ســاللة أشــرف الخلــق محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم،  وتشــهد لهــم بذلــك 
العصــور، علــى مــّر التأريــخ دورهــم قيــادة األمــة نحــو اإلصــالح  وإدارة الحكــم، مبتغاهــم فــي ذلــك الخيــر لأمــة العربيــة  

ــب.   ــن كل جان ــا م ــط به ــي تحي ــن الت ــات والمح ــا لأزم وتخطيه

ــه،  ــن بأكمل ــة الوط ــى مصلح ــرص عل ــع الح ــة ونب ــدق والرجول ــذة الص ــيبقى ناف ــمية، وس ــه الهاش ــد كان األردن بقيادت لق
فهــم ممــن حملــوا الماضــي، وواكبــوا الحاضــر متطلعيــن إلــى المســتقبل، ينســجون مــع إطاللــة كل يــوم جديــد أهدابــًا 
لكوفيــة عربيــة فــي مختلــف األصقــاع، ويقــودون الســفينة إلــى بــرِّ األمــان، ال تثنيهــم المحــن وال تؤثــر فيهــم األخطــار، جباههــم 

عاليــة ال تقبــل النكــوص أبــداً.

ــر  ــة، ففك ــدول الحديث ــاِف ال ــي مص ــل األردن ف ــابقة جع ــنوات الس ــرِّ الس ــى م ــمية عل ــه الهاش ــن بقيادت ــه الوط ــا حقق فم
جاللــة قائدنــا األعلــى طــّور األردن فــي مختلــف المجــاالت، فقــدرة جاللتــه علــى التركيــز وخاصــة فــي الظــروف الصعبــة جعلتــه 

قــادراً علــى اتخــاذ قــرارات صحيحــة وســليمة تضــع حقــوق وكرامــة المواطــن األردنــي فــوق كل االعتبــارات.

ســنبقى فــي هــذا الوطــن الغالــي نفاخــر كل العالــم بإرثنــا التاريخــي الكبيــر، نعتــز ونفتخــر بقائدنــا األعلــى الــذي لطالمــا 
رســم لنــا النهــج الثابــت، وأنــار لنــا درب المســتقبل فكانــت رؤيتــه البعيــدة مدرســة فكــر قومــي عربــي وتوجيــه شــامل تدعــو 

األمــة للنهــل مــن معينهــا الفيــاض لتشــد علــى ســواعدهم ولتكــون ســنداً لهــم لبنــاء مجــد أمتهــم وحضارتهــا.

ــي  ــدق معان ــميين أص ــة الهاش ــا مدرس ــدت فين ــين- جس ــي الحس ــد أب ــوي -جن ــش المصطف ــي الجي ــن ف ونح
ــراب الوطــن وحفــظ  الرجولــة والشــجاعة والشــرف واإلنســانية وســنبقى نضطلــع بمســؤوليتنا فــي الدفــاع عــن ت
أمنــه واســتقراره ودرعــًا يحمــي األمــة مــن كل خطــب وعاديــة، مواصليــن المســيرة المباركــة مســتلهمين مــن 
قيادتنــا الهاشــمية العبــر بالعطــاء المســتمر، مترجميــن توجيهــات قائدنــا األعلــى إلــى واقــع عملــي ملمــوس يقــر 
عيــن القائــد ويأخــذ بيــد األمــة والوطــن ضارعيــن إلــى اهلل العلــي القديــر أن يحفــظ قائدنــا األعلــى ويســبغ عليــه ثــوب 

ــد.    الصحــة والعافيــة والعمــر المبــارك المدي

الهاشميون جذور في التأريخ
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ــة  ــود األم ــي تق ــة، وه ــداء والتضحي ــز والف ــوان والرم ــي العن ــة ه ــد أن الكرام ــن المؤك ــات م ب
لتكــون حجــر األســاس فــي نهضــة األمــة المعنويــة والبنائيــة بعــد ســيل الهزائــم وكأس الخــذالت 
التــي تجرعتــه الجيــوش العربيــة، لتأتــي صفحــة العــز فــي تاريــخ األمــة العربيــة علــى يــد الجيــش 

األردنــي المغــوار.

لــم يكــن عبثــًا أن اختــارت يــد القــدر الجليــل هــذا الجيــش العظيم لهذا الشــرف، للــدور البطولي المّشــرف 
والعــزم القــوي للجيــش العربــي، والحنكــة والحكمــة التــي يتمتــع بهــا القائــد، فالجيــش العربــي منــذ 
ــد  ــة األس ــاءت وثب ــاج، فج ــاعدة المحت ــم، ومس ــع الظل ــة، ورف ــى األم ــن حم ــذود ع ــذور لل ــو من األزل وه
الرابــض علــى قمــم الجبــال لتقــول اهلل أكبــر، وليتفجــر زئيــر األســود، نعــم لقــد قــال القائــد قولتــه، وفعــل 

الجيــش فعلتــه.

الكرامــة ســفر الخلــود، وســطر التضحيــة ودرس البطولــة، فجــاء االلتحــام التاريخــي ألبطالنــا األشــاوس 
ليكتبــوا التاريــخ بدمائهــم العطــرة وتضحياتهــم حتــى تحقــق النصــر المجيــد، وجــاءت الكرامــة لتمســح ذّل 
الهزيمــة وخــذالن الوجــدان ليتربــع العــز والفخــر علــى يــد  صانــع النصــر جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســين 

واألشــاوس األخيــار مــن حملــة اللــواء المقــدس الرايــة الهاشــمية.

فقــد دّوت أخبــار انتصــار الجيــش العربــي العواصــم العربيــة، لتبقــى الرايــة خفاقــة عاليــة ترفــرف فــوق 
القمــم وتشــحذ الهمــم، فقــد حملهــا جيــش يفاخــر الدنيــا بأنــه حامــل رايــة المصطفــى، وهــو جيــش لــكل 
العــرب مســمى باســمه, وأن قيادتــه قيــادة شــرعية دينيــة تاريخيــة مجيــدة جــاءت بالحــق والنصــر، ليتبــّدد 
الخــذالن ومــرارة الهزيمــة إلــى شــعور قومــي عظيــم، ليمــد يــد العــون إلــى أفئــدة المخذوليــن بــأن يــد النصر 
ــوس  ــغاف النف ــس ش ــمًا يالم ــال بلس ــع األبط ــاء صني ــوي، فج ــد المصطف ــد القائ ــى ي ــت عل ــاءت وتحقق ج
ليصنــع األمــل مــن جديــد، عاشــت الكرامــة صفحــة الخلــود وســفر المجــد وخطــى الرجــال األبطــال وحكمــة 
القائــد وصرخــة الحــق وروح التضحيــة وعزيمــة األردنييــن، ســالم علــى القائــد المغفــور لــه، والمجــد والخلــود 

لأبطــال، والعــز والفخــر لجاللــة قائدنــا األعلــى الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه.

معركة الكرامة
عنوان للفداء والتضحية

العميد حمزه مخلد الرحامنة
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فلسفة الهاشميين
فــي إدارة الدولـــــة

مديـــــــــر اإلعــــــــالم العسكــــــــــــــري
العقيد الركن مصطفى عبدالحليم الحياري

ــن، فهــي  ــة الهاشــمية ذات اإلرث الحضــاري والتاريخــي الكبيري ــة بالعائل ــة األردني ــادة الوطني تتمثــل القي
أعــرق بيــوت العــرب قبــل اإلســالم وبعــده، والهاشــميون ســادة العــرب قبــل اإلســالم وبعــده أيضــا، قدمــوا 
كثيــراً مــن الشــخصيات ألبنــاء قومهــم وقــد أعطاهــم هــذا األمــر حســًا تاريخيــًا فــي المحافظــة علــى منجــزات 
آبائهــم تجــاه األمــة العربيــة واإلســالمية، وهــم آل بيــت الرســول محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( أكســبهم 

ذلــك شــرعية دينيــة وشــعبية بدافــع الديــن والعقيــدة. 

لقــد حبــت إرادة اهلل عــز وجــل هــذا البلــد بقيــادة هاشــمية حكيمــة ملهمــة اســتطاعت بالحكمــة والصبــر 
ــي  ــدارج الرق ــو م ــاملة نح ــة ش ــالد نهض ــض بالب ــة، وأن تنه ــرة المبارك ــيرة األردن الخي ــود مس ــرة أن تق والبصي
ــت  ــي عصف ــواء الت ــر واألن ــار واألعاصي ــات واألخط ــم التحدي ــة حج ــم ضخام ــوارد، ورغ ــح الم ــم ش ــور، رغ والتط

باألمــة فــي أكثــر مــن مرحلــة مــن مراحــل عمــر هــذا الوطــن.

 أدى الهاشــميون عبــر التاريــخ دورًا مســؤواًل مســتندًا إلــى اإلرث التاريخــي الــذي حباهــم 
اهلل ســبحانه وتعالــى بــه، قــال تعالــى: “إنمــا يريــد اهلل ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت 
ويطهركــم تطهيــرا”، فقــادوا العــرب عبــر التاريــخ، ونجحــوا فــي بنــاء النظــام العربــي وإرســاء 
الوحــدة النمــوذج لضمــان الحقــوق وترتيــب الواجبــات، وصيانــة الكرامــة اإلنســانية والســيادة، 
واالهتمــام ببنــاء الشــخصية العربيــة، وقــدم الهاشــميون منهجــًا فــي الحكــم واإلدارة 
ــول  ــف الفض ــدوة وحل ــن دار الن ــداًء م ــة ابت ــاء الدول ــات، وبن ــد المجتمع ــي توحي ــًا ف ونموذج
حتــى الدولــة اإلســالمية الكبــرى بإمبراطورياتهــا المتعــددة، وكان الهاشــميون هــم األمــل 
الماضــي يســيرون فــي  أدوارهــم ويتقدمــون متناســين كل  الخطــب، فتبــرز  حيــن يشــتد 

ــم. ــة وإدارة الحك ــادة السياس ــورة وقي ــو الث ــعوب نح ــة الش مقدم
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تســتمد فلســفة الهاشــميين فــي الحكــم أفكارهــا مــن الديــن اإلســالمي الحنيــف ومــن األمــة العربيــة 
تاريخــًا وموقعــًا وثقافــة، فنجــد أن العقــل والفكــر واالنتمــاء والتضحيــة مــن أجــل اإلســالم والعــرب والدعــوة 
للوحــدة قاســمهم المشــترك علــى مــّر األيــام والعصــور، وفلســفة الحكــم عندهــم مســتمدة مــن مبــادئ 
الثــورة العربيــة الكبــرى هــذا المشــروع النهضــوي التعــددي التكاملــي الــذي يحتــرم الفــوارق، ويحــرص علــى 
الجوامــع المشــتركة، والــذي ناضــل الهاشــميون مــن أجــل اســتمراره عبــر إرســاء قواعــد الدولــة األردنيــة 
الدســتورية، ومــن أبــرز مضاميــن فلســفة الحكــم الهاشــمي عــدم التفريــق بيــن العروبــة واإلســالم واإليمــان 
بوحــدة األمــة العربيــة، ويبــرز مــن خــالل ذلــك القوميــة العربيــة كحاملــة للرســالة الســماوية وحاميــة للديــن 
فنجــد أن الهاشــميين يحملــون دائمــًا لــواء الدعــوة والعمــل مــن أجــل وحــدة العــرب منــذ ســيدنا محمــد صلــى 

اهلل عليــه وســلم وحتــى جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي المعظــم. 

ــًا  ــير ملتزم ــو يس ــرش، وه ــين الع ــن الحس ــي اب ــداهلل الثان ــك عب ــى المل ــا األعل ــة قائدن ــي جالل ــذ تول ومن
بنهــج والــده الملــك الحســين طيــب اهلل ثــراه، فــي تعزيــز دور األردن اإليجابــي والمعتــدل فــي العالــم العربــي، 
ويعمــل جاهــداً إليجــاد الحــل العــادل والدائــم والشــامل للصــراع العربــي اإلســرائيلي. ويســعى جاللتــه نحــو 
مزيــد مــن مأسســة الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية التــي أرســاها جاللــة الملــك الحســين طيــب اهلل 
ثــراه، والتوجــه نحــو تحقيــق االســتدامة فــي النمــو االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة بهــدف الوصــول إلــى 
ــز عالقــات  ــد الحكــم علــى تعزي ــذ توليــه مقالي ــاة أفضــل لجميــع األردنييــن، وقــد عمــل جاللتــه من نوعيــة حي
األردن الخارجيــة، وتقويــة دور المملكــة المحــوري فــي العمــل مــن أجــل الســالم واالســتقرار اإلقليمــي. وقــد 
انضــم األردن فــي عهــد جاللتــه إلــى منظمــة التجــارة العالميــة،، ممــا أرســى أساســًا صلبــًا إلدمــاج األردن فــي 

االقتصــاد العالمــي. 

ــد اهلل الثانــي بصــورة شــخصية ناشــطة فــي إرســاء قواعــد اإلصــالح اإلداري  ــة الملــك عب وشــارك جالل
الوطنــي، وترســيخ الشــفافية والمســاءلة فــي العمــل العــام. وقــد عمــل دون كلــل علــى تقــدم الحريــات 
المدنيــة، جاعــاًل األردن واحــداً مــن أكثــر البلــدان تقدميــة فــي الشــرق األوســط. كمــا عمــل باهتمــام علــى ســّن 
ــة  ــة واالقتصادي ــاة االجتماعي ــي الحي ــوص ف ــر منق ــاًل غي ــرأة دوراً كام ــن للم ــي تؤم ــة الت ــريعات الضروري التش

والسياســية فــي المملكــة. 

وبهــذا يكــون الهاشــميون قــد ســاروا علــى نهــج ثابــت فــي بنــاء 
إلــى  للوصــول  المبــادئ  هــذه  ومتابعــة  االردنيــة،  الدولــة 
دولــة عصريــة وشــعب مثقــف ومتســلح بالمعرفــة والتصــدي 

للتحديــات التــي تواجهــه، حمــى اهلل األردن دولــة وشــعبا فــي 
ظــل الرايــة الهاشــمية وحفــظ اهلل جاللــة قائدنــا األعلــى الملــك 

ــين. ــن الحس ــي اب ــد اهلل الثان عب
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سالح الجو الملكي
إبداعات وتميز

بــرؤى ملكيــة هاشــمية استشــرافية، وســواعد أردنيــة مخلصــة أقســمت باإللــه الواحــد علــى 
اإلنجــاز والعطــاء والتميــز ليكــون األردن علــى الــدوام بعزيمــة وإصــرار النشــامى مــن أبنائــه وبناتــه 

عنوانــًا ورمــزًا أردنيــًا شــامخًا بالنمــاء والتقــدم. 
وتماشــيًا مــع التطــورات العصريــة التــي تشــهدها جيــوش العالــم فــي مجــاالت التســليح والتدريــب، وتعزيــزا 
للقــدرات العســكرية ورفــع الجاهزيــة القتاليــة يتفيــأ ســالح الجــو الملكــي األردنــي ويشــتم منتســبوه شــذى عطــر 
وعبيــر النجــاح بحصــول مختبــرات المعايــرة التابعــة لمديريــة االتصــاالت اإللكترونيــة علــى اعتمــاد مركــز المترولوجيــا 

التابــع للســلطات األمريكيــة )AFMETCAL 2022( وللمــرة الثامنــة علــى التوالــي.

 ،)ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEM( وجــاء التقييــم علــى جوانــب متعددة تتعلــق بالبيئــة المعياريــة
ــرة، والتــي انعكســت وبشــكل مباشــر فــي  وفحــص وتقييــم المهندســين والفنييــن، والتوثيــق وإجــراءات المعاي
تطويــر مهــارات المهندســين والفنييــن فــي قيــادة ســالح الجــو فــي مختلــف مجــاالت التدريــب والتأهيل، كما تشــكل 
مختبــرات المعايــرة مرجعيــة أساســية لتعزيــز القــدرات وتطويــر ورفــع مســتوى الكفــاءات الفنيــة واإلداريــة ســيما 
ــرات العســكرية والمدنيــة مــن خــالل أجهــزة القيــاس  فــي مجــال صيانــة واصــالح األعطــال التــي تتعــرض لهــا الطائ

والفحــص والتقييــم. 

ــم  ــاد والتقيي ــرة االعتم ــن دائ ــاالت م ــدة مج ــي ع ــى ISO17025 ف ــة عل ــرة الحاصل ــرات المعاي ــاعد مختب وتس
التابعــة لمؤسســة المواصفــات والمقاييــس األردنيــة فــي تنميــة دور القــوات المســلحة األردنيــة ودعــم االســتثمار 
مــن خــالل المعايــرة للقطاعيــن الحكومــي والخــاص، باإلضافــة إلــى الوصــول إلــى نتائــج دقيقــة في مجــاالت الفحص 
والقيــاس، وتأهيــل المصانــع والشــركات ومختبــرات الفحــص للحصــول علــى شــهادات الجــودة المحليــة والعالميــة.

العقيد المهندس محمد عبد الرزاق الدرادكة
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ــن  ــراب الوط ــة ت ــه رائح ــوح من ــاء وتف ــر والعط ــار الخي ــه ثم ــى ب ــن، تجن ــم االردنيي ــارين« موس »التش
الممزوجــة بدمــاء شــهداء معــارك القــدس واللطــرون ومعركــة الســموع وبــاب الــواد والكرامــة. 

فــي الذكــرى السادســة والخمســين لمعركــة الســموع الخالــدة علــى أرض خليــل الرحمــن فــي فلســطين ، 
ال يــزال أحــرار األمــة يســتذكرون بســالة وبطــوالت قواتنــا المســلحة علــى ثــرى فلســطين الطهــور.

ــداء  ــًا ن ــه ملبي ــًا طائرت  ففــي الثالــث عشــر مــن تشــرين الثانــي عــام 1966م هــب موفــق الســلطي معتلي
الوطــن والواجــب مدافعــًا عــن شــرف العروبــة واإلســالم فــي ملحمــة بطوليــة استبســل بهــا الشــهيد ورفاقــه 
االبطــال فــي صــد العــدوان الــذي شــنته طائــرات االحتــالل علــى قواتنــا العربيــة األرضيــة فــي الســموع - الخليــل 

ونجــح بدحــر طائــرات العــدو فــي أطــول قتــال جــوي مــع ســالح الجــو االســرائيلي.

ــي  ــة ف ــين الجوي ــك حس ــدة المل ــي قاع ــب ف ــداء الواج ــوري ون ــالع الف ــداء االق ــق ن ــمع موف ــا س  فعندم
المفــرق اســرع الــى طائرتــه وعندمــا هــم بتجهيزهــا لإلقــالع أبــت وكأنهــا تعلــم بــأن فارســها لــن يرضــى بأقــل مــن 
نصــر أو شــهادة، موفــق لــم يقبــل بهــذا الحــال فأســرع إلــى طائــرة أخــرى محلقــًا وينــادي لبيــك فلســطين وبرفقــة 
ثالثــة مــن األبطــال مســلحين بمــا اســتطاعوا مــن معرفــة واحترافيــة علــى طائــرة هوكــر هنتــر المقاتلــة وقلوبهــم 

قلــوب أســود مؤمنــة بواجبهــا ومحترفــه فــي عملهــا.

 "موفــق الســلطي" صقــر مــن صقــور ســالح الجــو الملكــي وبطــل الســموع، ولــد المــالزم أول الطيــار موفــق 
الســلطي فــي مدينــة عمــان عــام 1939م وتلقــى علومــه االبتدائيــة وحصــل علــى شــهادة الثانويــة مــن كليــة 
الحســين بالعاصمــة عمــان التحــق بالخدمــة العســكرية كتلميــذ مرشــح طيــران بتاريــخ 1959/9/24 وأكمــل 
تدريبــة العســكري ليتخــرج برتبــة مــالزم طيــار مقاتــل والتحــق بصفــوف النشــامى مــن صقــور ســالح الجــو الملكــي 

تســلح باإليمــان بهــذا الوطــن الممــزوج بالتضحيــة والفــداء. 

إن الشــجاعة واإلقــدام همــا رمــز الجنديــة الحقــة فقــد ســطر شــهيدنا البطــل موفــق الســلطي أروع صــور التضحيــة 
والبطولــة فــي ســبيل اهلل والوطــن والعروبــة واإلســالم وفــي حــب فلســطين وأهلهــا فبــذل روحــه  رخيصــة .

حلــق بطــل الســموع بيــن التــالل عائــداً للوطــن  بعــد الصــوالت والجــوالت التــي حققهــا علــى ثــرى فلســطين ولكــن 
تــالل فلســطين أبــت أن يغادرهــا وفــي تلــك االثنــاء رُشــقت طائرتــه بطلقــات مــن قبــل إحــدى الطائــرات اإلســرائيلية لتصــاب 
طائــرة الشــهيد موفــق مــن خلــف جناحهــا األيســر، وتنحــرف علــى ارتفــاع منخفــض ليققــز الشــهيد بالمظلــة لتفيــض روحــه 

الطاهــرة إلــى بارئهــا ويــروي بدمــه تــراب فلســطين، أســوة بمــن ســبقوه مــن شــهداء قواتنــا المســلحة.

ســالم عليــك يــا موفــق حيــن نــذرت نفســك للوطــن واألمــة، ســالم على روحــك الطاهــرة وضميــرك الحــي النابض 
بحــب الوطــن، وهنيئــًا لــك مقامــك الرفيــع بجــوار األنبيــاء والصديقيــن والشــهداء ممــن ســبقوك فــي علييــن

ونحن على العهد ماضون ومخلصون هلل والوطن والملك.

الشهيد الطيار موفق السلطي
شهيد معركة السموع وبطل تشرين 19٦٦

العقيد الركن الطيار أسامه السوالقة
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العقيد الركن مراد موسى الحياري 

فمســيرة الثــورة واالســتقالل مســتمرة وراءهــا الرجــال الصادقــون فــي وطننــا الغالــي وهــم يعرفــون كيــف 
يروضــون هــذه العقبــات والمصاعــب وهــم ينتقلــون مــن مرحلــة إلــى أخــرى بقــوة ال تعــرف المســتحيل، فالتجــارب 
ــا بحــق هــذه  ــا قــادرون بعــون اهلل وانطالقــًا مــن إيمانن ــا فــي هــذه المســيرة المباركــة أثبتــت أنن التــي مــرت علين
األمــة فــي التحــرر والوحــدة والمســتقبل األجمــل علــى تحويــل كل هــذه العقبــات إلــى تجــارب نســتفيد منهــا فــي 

بنــاء وطــن األحــرار.

إن احتفالنــا باألعيــاد الوطنيــة هــو تجديــد للعهــد مــع جاللــة قائدنــا األعلــى الملــك عبــداهلل الثانــي حفظــه اهلل 
وهــو يمضــي إلــى الغايــات واألهــداف التــي رســمها اآلبــاء واألجــداد وهــو يبــث فــي الشــباب طاقــة العزيمــة ويفتــح 
كل الســبل كــي نتقــدم إلــى األهــداف التــي ارادهــا جاللتــه تليــق بعراقــة األردنييــن وتاريخهــم وتليــق بهــذه الدوحــة 
ــا مســؤوليات عظيمــة  ــي، وعلين ــرؤوس وننتشــي  بالهاشــميين وإرثهــم الغال ــه ال المباركــة فــي وطــن نرفــع في
فوطننــا بحاجــة إلــى أن نحــول مشــاهد االســتقالل واالحتفــال فيــه إلــى عمــل وعلــم ونمــاء وإبــداع، والطريــق إلــى 
المجــد طويــل ويحتــاج إلــى اإلخــالص والعمــل الــذي يتســابق األردنيــون فــي كل الميادين كــي يكتبوا فيه أســماءهم 
وهــو إرث ال يمكــن التنــازل عنــه وأســمى معانيــه تتجســد فــي الحريــة والكرامــة وهــذا هــو معنــى الســيادة وروحهــا 

إنعتــاق مــن تبعيــة الــذات وأنانيتهــا وانتمــاء راســخ وتضحيــة فــي ســبيل المبــادئ واألهــداف الغاليــة . 

فهنيئــا لــأردن بعيــد اســتقالله المجيــد، وهنيئــا لأســرة األردنيــة بهــذا اليــوم الخالــد، والــذي لــم يتــوان األردن 
ــة  ــه المرموق ــزة، ومكانت ــة المتمي ــه الدولي ــف عالقات ــة وتوظي ــود الحثيث ــذل الجه ــن ب ــة ع ــه الحكيم ــل قيادات بفض
بيــن الــدول, والتــي جعلــت األردن واحــة لأمــن واألمــان والديمقراطيــة واالســتقرار والــذي يتفيــأ ظاللهــا أبنــاء األســرة 

األردنيــة الكبيــرة.

ونتوجــه بالتهنئــة والتبريــك والفخــار إلــى جاللــة الملــك المعــزز عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم وولــي 
عهــده األميــن األميــر الحســين بــن عبــد اهلل, داعيــن اهلل عــز وجــل إن يديــم علــى األردن نعمــة األمــن واالســتقرار 

ــادة الهاشــمية المفــداة. والتقــدم فــي ظــل القي

مسيرة فخر واعتزاز
ــد  ــذ عه ــد  من ــذ عه ــار,, من ــميون األطه ــه الهاش ــذي قدم ــم ال ــاز العظي ــرف واالنج ــاح المش ــن الكف ــاء الوط ــتذكر أبن ــاريس ــميون األطه ــه الهاش ــذي قدم ــم ال ــاز العظي ــرف واالنج ــاح المش ــن الكف ــاء الوط ــتذكر أبن يس
جاللــة الملــك المؤســس عبــداهلل األول ابــن الحســين طيــب اهلل ثــراهجاللــة الملــك المؤســس عبــداهلل األول ابــن الحســين طيــب اهلل ثــراه,, فقــد حقــق االســتقالل وأقــام دولــة القانــون  فقــد حقــق االســتقالل وأقــام دولــة القانــون 
والمؤسســات فــي ظــل ظــروف إقليميــة وعالميــة صعبــةوالمؤسســات فــي ظــل ظــروف إقليميــة وعالميــة صعبــة,, واســتطاع جاللتــه بعــد سلســلة مــن المفاوضــات  واســتطاع جاللتــه بعــد سلســلة مــن المفاوضــات 

والمعاهــدات مــن إنهــاء االنتــداب البريطانــي، وتحقيــق االســتقالل الكامــل غيــر المنقــوص للدولــة األردنيــة.والمعاهــدات مــن إنهــاء االنتــداب البريطانــي، وتحقيــق االســتقالل الكامــل غيــر المنقــوص للدولــة األردنيــة.
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لقــد كانــت نــواة الكليــة فــي إنشــاء المدرســة الفنيــة فــي ســالح الجــو الملكــي عــام 1964 وباســتيعاب ال 
يتجــاوز مائــة تلميــذ لتخريــج فنييــن بمســتوى ميكانيكــي طيــران تأسيســي فقــط فــي بعــض مهــن الصنــف األول، 
ــام  ــي ع ــطة ف ــة متوس ــة جامعي ــى كلي ــة إل ــة الفني ــت المدرس ــد تحول ــو فق ــالح الج ــتمر لس ــور المس ــراً لتط ونظ
ــران، وأخــذت اســمها الحالــي )كليــة  1986، واعتمــدت اعتمــاداً عامــًا و خاصــًا لخمســة تخصصــات فــي مهــن الطي
األميــر فيصــل الفنيــة( بحيــث يتخــرج  التلميــذ بمســتوى الدبلــوم فــي التخصصــات المدرجــة تحــت نظــام الدبلــوم 
وبمســتوى فنــي فــي مختلــف المهــن، وفــي عــام 1999 صــدرت اإلرادة الملكيــة الســامية بضــم الكليــة أكاديميــًا 

إلــى جامعــة البلقــاء التطبيقيــة.

ــة علــى مهامهــا وواجباتهــا، حيــث شــهدت تطــوراً  ــى إحــداث إضافــة نوعي ــدوام إل ــة علــى ال وتســعى الكلي
واســعًا مــن حيــث قدرتهــا االســتيعابية ومســتوى التدريــب بإضافــة العديــد مــن التخصصــات الفنيــة لتلبــي التوســع 
والتطــور الــذي شــهده ســالح الجــو الملكــي، ومــع اإلشــارة إلــى خطــط التطويــر والتحديــث التــي ســعت الكليــة 
إلــى تحقيقهــا مؤخــراً، وذلــك مــن خــالل تبنــي خارطــة عمــل تحــت مســمى رؤيــة PFTC 2025  والتــي جــاءت تحــت 
ــتثماري  ــي واإلداري واالس ــتوى األكاديم ــوض بالمس ــي للنه ــار العمل ــي اإلط ــادة، وه ــز وري ــة ذات تمي ــعار كلي ش

للكليــة خــالل هــذه الفتــرة الزمنيــة التــي تمتــد لعــام 2025. 

ــه يوجــد ترابــط تسلســلي  يشــمل اإلطــار مجموعــة مــن األهــداف المرتبطــة بمــدد زمنيــة لتحقيقهــا علمــا بأن
فيمــا بيــن البعــض منهــا، ومــن هنــا ســعت الكليــة مــن خــالل  PFTC 2025   إلــى تشــخيص الواقــع الحالــي 
للكليــة، والعمــل علــى تعزيــز نقــاط القــوة وتطويرهــا، وايجــاد حلــول دائمة وفعالــة لنقــاط الضعف، وتحديــد األدوات 
 PFTC والوســائل الضروريــة الالزمــة لذلــك مــن أجــل النهــوض بمســتوى الكليــة وطنيــًا وإقليميــا ودوليــًا، وتشــتمل

2025 علــى تطويــر وتحســين الجانبيــن األكاديمــي واالدائــي للكليــة.

كلية األمير فيصل الفنيةكلية األمير فيصل الفنية
رؤية ذات تميز وريادةرؤية ذات تميز وريادة

العقيد المهندس نادر يحيى حماد

تعتبــر كليــة األميــر فيصــل الفنيــة مــن أهــم الروافــد التــي تغــذي ســالح الجــو الملكــي، وذلك 
مــن خــالل إتمــام مهمتهــا فــي تأهيــل الكــوادر للعمــل فــي المهــن الفنيــة فــي قواعــد ووحــدات 
ســالح الجــو الملكــي لغايــة إدامــة وصيانــة الطائــرات واألنظمــة الفنيــة واآلليــات المســاندة لهــا 
بأعلــى درجــات اإلحترافيــة والســالمة، وتكمــن واجبــات الكليــة فــي  تدريــب التالميــذ عســكريًا 
ــًا، وعقــد دورات تخصصيــة لضبــاط وضبــاط صــف ســالح الجــو الملكــي والقــوات  ــًا وفني وأكاديمي
المســلحة األردنيــة والــدول الشــقيقة والصديقــة، وتدريــب طــالب ومهندســين وفنييــن مــن بعــض 

الجامعــات والمؤسســات المحليــة.
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 Institutions Listing حصلــت الكليــة مؤخــرا علــى اإلدراج المؤسســي  PFTC 2025 وحديًثــا ومــن خــالل
فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت والمعتمــد مــن قبــل هيئــة إعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا 
)AQACHEI(،  وذلــك بعــد تطبيــق معاييــر اإلدراج المؤسســي، حيــث تــم تقييــم الكليــة مــن قبــل لجنــة مختصــة 
ــار  ــن اإلط ــًا م ــزءا رئيس ــون ج ــة أن تك ــعى الكلي ــث تس ــك، حي ــة بذل ــزام الكلي ــدى الت ــة م ــة ومطابق ــراء الهيئ ــن خب م
الوطنــي لتســكين المؤهــالت NQFJ، والــذي بــدوره يقــرر المواصفــات العامــة لجميــع المؤهــالت ســواء كانــت 

للمســار االكاديمــي أو المهنــي أو التقنــي ووضعهــا فــي مســتويات ) 1 – 10(.

إضافــة إلــى االعتمــاد آنــف الذكــر احتصلــت الكليــة مؤخــراً علــى اعتمــاد هيئــة تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة 
والتقنيــة )TVSDC( للبرنامــج الفنــي، وذلــك إلعــداد فنييــن يمتلكــون المهــارة والخبــرة المهنيــة والتقنيــة التــي 

تلبــي طموحــات ســالح الجــو الملكــي وحاجاتــه باإلضافــة إلــى منــح الخريجييــن شــهادة فنــي مهنــي.

ــا بصــدد الحصــول علــى ترخيــص واعتمــاد هيئــة ســلطة الطيــران المدنــي )CARC( للتخصصــات  والكليــة حالًي
ــتحداث  ــا إس ــة ومنه ــات الهيئ ــذ متطلب ــداد وتنفي ــى إع ــل عل ــري العم ــث يج ــة )B1&B2 Categories(، حي الفني
الخطــط والمناهــج الدراســية، وعقــد دورات تأهيليــة لعــدد مــن المدربيــن بمــا يتوافــق مــع تلــك المتطلبــات حيــث تــم 

إنجــاز معظــم المتطلبــات وبمراحلهــا النهائيــة.

ــك لمحــاكاة  ــة أيضــًا مــن خــالل رؤيتهــا إلــى تبنــي أنظمــة التعلــم اإلفتراضــي )VR( وذل كمــا تســعى الكلي
التدريــب العملــي وصيانــة الطائــرات، حيــث تــم  التنســيق للبــدء بإجــراءات التعليــم االفتراضــي فــي صيانــة الطائــرات 

. C130 لتصميــم محــاكاة صيانــة لطائــرة )JODDB( بالتعــاون مــع المركــز االردنــي للتصميــم والتطويــر

ــب  ــا يتناس ــدورات بم ــن ال ــة م ــتحداث مجموع ــم اس ــة PFTC 2025 ت ــي  لرؤي ــر األدائ ــب التطوي ــي جان وف
ــن  ــب المدربي ــدورات: تدري ــذه ال ــن ه ــة، وم ــة والتعليمي ــة التدريبي ــهده العملي ــذي تش ــث ال ــور والتحدي ــع التط م
نظــام  وإدارة   )Safety Management System( العامــة  الســالمة  وإدارة   ،)Training Of Trainer(
 .)Total Quality Management( وإدارة الجودة الشاملة )Quality Management System( الجودة
حيــث اتبعــت الكليــة منهجيــة واضحــة وخطــوات متسلســلة فــي اعتمــاد هــذه الــدورات مــن خــالل االســتفادة مــن 
ــن للــدورات الخارجيــة فــي إعــداد الخطــط التدريبيــة والمناهــج الالزمــة لتكــون الفئــة المســتهدفة مــن  الموفدي
ــة  ــه الني ــا تتج ــي، كم ــش العرب ــة – الجي ــلحة األردني ــوات المس ــي والق ــو الملك ــالح الج ــات س ــدورات مرتب ــذه ال ه
مســتقباًل إلــى عقــد هــذه الــدورات للجهــات المدنيــة داخــل األردن، وتوجيــه الدعــوة إلــى الملحقيــن العســكريين 

ــدورات. إلرســال منســبينهم لهــذه ال
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ومــن هنــا وبهــدف تعزيــز مكانــة الكليــة وتوســيع نطــاق عملهــا وتبــادل الخبــرات واالســتثمار فــي البيئــة التدريبيــة 
مــع نظيراتهــا، فقــد تواصلــت الكليــة مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي كالجامعــات الحكوميــة والخاصــة والهيئــات 
الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص وهيئــات وجامعــات أجنبيــة، ويتــم العمــل حاليــًا علــى  الحصــول علــى 

اعتمــادات دوليــة مــن شــأنها إضافــة قيمــة للــدورات والبرامــج التــي تعقدهــا الكليــة.

كمــا أولــت الكليــة اهتمامــًا كبيــراً للغــة االنجليزيــة، وبهــدف رفــع المســتوى االدائــي وتحســين مســتوى خريجــي 
الكليــة فــي اللغــة االنجليزيــة قامــت الكليــة ومــن خــالل مديريــة التدريــب بتوظيــف عــدد مــن المدربيــن األجانــب لتدريــس  

لغتهــم األصليــة اللغــة االنجليزيــة Native Speakers للتدريــب فــي الكليــة. 

 Quality Assurance  ــر االكاديمــي ــة الحصــول علــى شــهادة ضمــان الجــودة للتطوي ومــن ضمــن خطــط الكلي
المعتمــدة مــن قبــل هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي )AQACHEI(، وذلــك  بهــدف خلــق بيئــة عمــل أكثــر 
كفــاءة، وتحســين أداء القــوى البشــرية العاملــة، ومراقبــة ومتابعــة مخرجــات الكليــة، األمــر الــذي ينعكــس علــى 

خريجيــن الكليــة ومــا يتمتعــون بــه مــن احترافيــة وتميــز.

وفــي ضــوء مــا ســبق وبنــاًء علــى تلــك المعطيــات واســتجابًة للتحديــث والتطويــر الــذي تســعى الكليــة النجــازه 
أعــادت الكليــة صياغــة نظــام داخلــي قائــم علــى اســتراتيجية شــاملة غايتهــا تطويــر الكليــة والنُّهــوض بأدائهــا، وصــواًل 
ــط  ــن الخط ــة م ــة بجمل ــة الُمرتبط ــتراتيجية الجوهري ــا االس ــِق أهدافه ــة، وتحقي ــة والعملي ــا العلميَّ ــِز أدواره ــى تعزي إل
ــة  ــع رؤي ــواءم م ــا يت ــة. وبم ــرات أداء  واضح دة, ومؤش ــدَّ ــة مح ــج زمني ــق برام ــة، ووف ــة المطلُوب ــراءات التَّنفيذيَّ واإلج
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين، وقــرارات القيــادة العامــة للقــوات المســلحة، 
ورؤيــة ســالح الجــو الملكــي، ومعاييــر اإلدراج المؤسســي فــي اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت المعتمــد مــن قبــل 

مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا, علمــًا بــأن آخــر تعديــل للنظــام الداخلــي كان عــام 2017 .

إن كليــة األميــر فيصــل الفنيــة التــي تجمــع بيــن اإلرث والحداثــة تســعى ومنــذ نشــأتها إلــى مواصلــة العمــل بجــد 
واجتهــاد لتحقيــق مهمتهــا ورســالتها وقيمهــا الجوهريــة، وتأديــة واجباتهــا بكفــاءة واقتــدار، ولتبقــى مّجمــع العلــم 
والضبــط والربــط العســكري،  وتحافــظ علــى ديمومــة التميــز والريــادة ممــا ينعكــس علــى احترافيــة ســالحنا الجــوي 
الملكــي، وســمعة القــوات المســلحة األردنيــة – الجيــش العربــي، وتبقــى محــط فخــر واعتــزاز القائــد األعلــى للقــوات 

المســلحة الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم. 
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طائــرات الــدرون هــي فــي األســاس روبوتــات تطيــر فــي الجــو، وال يكــون الطيــار علــى متنهــا. تحمــل هــذه الطائــرات 
ــرة عــن بعــد مــن خــالل جهــاز التحكــم، ومــن المعلــوم أن  ــر وبالتالــي الطائ ــر، يتــم التحكــم بهــذا الكمبيوت جهــاز كمبيوت
ــى  ــة، فعل ــافات طويل ــر مس ــتخدامها لتطي ــن اس ــة ويمك ــة التكنولوجي ــن الناحي ــًدا م ــة ج ــرات متقدم ــذه الطائ ــض ه بع
ــة  ــات جوي ــذ هجم ــرات وتنفي ــران آالف الكيلومت ــا الطي ــرات درون يمكنه ــوش طائ ــن الجي ــد م ــك العدي ــال، تمل ــبيل المث س

ــرة. ــل أوزان صغي ــور أو حم ــاط الص ــتخدم اللتق ــي تس ــًدا فه ــل تعقي ــرات األق ــا الطائ ــدو، أم ــداف الع ــر أه وتدمي

تصنــع طائــرات الــدرون فــي العــادة مــن مــواد خفيفــة؛ لكــي تتمكــن مــن الطيــران والتحليــق بســهولة كمــا أنهــا مــزودة ببطاريــة 
لتشــغيل المحــرك الــذي يســمح للمــراوح بالــدوران وتوفيــر القــوة الالزمــة للطائــرة كــي تطيــر وترتفع.

فــي المجــال العســكري تختصــر، طائــرات الــدرون اإلجــراءات الفنيــة المعقــدة التــي يلــزم اتخاذهــا قبــل إقــالع الطائــرات الحربيــة، 
إضافــة إلــى أن طائــرات القتــال الكالســيكية يجــب أن توفــر جوانــب كثيــرة مــن احتياجــات الطيــار فــي المقصــورة المزدحمــة بالعــدادات 
التــي تشــير إلــى أدوات التحكــم فــي الطائــرة والمقتضيــات البيئيــة؛ مثــل الضغــط واألكســجين ومنــاح فنيــة وتكتيكيــة متعــددة، 
ومــن ثــم أدى اإلفــالت مــن كل هــذه االحتياجــات إلــى عــدم الحاجــة إلــى المقصــورة بكاملهــا وإلــى الطيــار نفســه. كمــا تــم تطويــر 
نمــاذج تســتخدم تقنيــات الطاقــة الشمســية للتغلــب علــى مشــكلة تزويــد الرحــالت الطويلــة بالوقــود، ممــا ســينعكس عميقــًا 
علــى طبيعــة الحــرب الجويــة، علًمــا بــأن الــدرون ال تحتــاج إلــى قواعــد جويــة مكلفــة تحتــل مســاحات كبيــرة مــن األرض وال إمكانيــات 

لوجســتية مرهقــة.

ــة دون  ــة الجوي ــمى )UnmannedAerial Vehicle(  أي المركب ــت مس ــدرون تح ــرات ال ــكري لطائ ــتخدام العس ــدأ االس ب
طيــار، ثــم شــاعت مصطلحــات أخــرى باللغــة العربيــة؛ مثــل الطائــرات المســيرة، واســتقر األمــر بدرجــة مــا علــى اســتخدام مصطلــح 

)Drone( بنفــس مســماه فــي اللغــة العربيــة لشــيوع االســتعانة بأنــواع منهــا فــي االســتخدامات المدنيــة علــى كثرتهــا.

كان أول ظهــور عملــي للــدرون عســكريًا يعتمــد علــى نوعيــة مــن الطائــرات الخفيفــة والصغيــرة، إذ تســتخدم فــي عمليــات 
االســتطالع وإتاحــة مراقبــات تكتيكيــة تتيــح للقائــد الميدانــي فــي التشــكيالت قــدرة اتخــاذ القــرار المناســب بنــاء علــى مشــاهدة 
ــدرون التــي تطــورت الحقــًا لتغطــي قــدرات  ــرات ال ــال علــى األرض مــن خــالل الشاشــة المرتبطــة بكامي ــة لتطــور أعمــال القت واقعي
مراقبــة تعبويــة واســتراتيجية فــي مســارح العمليــات علــى اتســاعها توفــر للقــادة فــي مراكــز القيــادة والســيطرة إمكانيــات غيــر 

مســبوقة فــي اتخــاذ القــرار.

أمــا فــي كيفيــة القضــاء والتشــويش علــى طائــرات الــدرون؛ فقــد ظــل الجيــش األميركــي يبحــث منــذ ســنوات فــي مجموعــة 
متنوعــة مــن الطــرق للقضــاء علــى أســراب طائــرات الــدرون المعاديــة مــن القرصنــة والتشــويش إلــى الليــزر المنتشــر علــى الســفن 
والشــاحنات إلــى أن ظهــرت طاقــة الميكروويــف الموجهــة كخيــار واعــد، لكــن ضخامــة أســلحة الميكروويــف التقليديــة لــم تكــن على 

درجــة عاليــة مــن الكفــاءة المطلوبــة، حيــث لــم تكــن دقيقــة بالقــدر الــالزم فــي بيئــة تختلــط فيهــا طائــرات درون صديقــة ومعاديــة.

لكــن شــركة »إيبيــروس« الناشــئة التــي تتخــذ مــن كاليفورنيــا مقــراً لهــا أعلنــت عــن حــل لهــذه المشــكلة مــن خــالل تثبيــت نظــام 
يدعــى »ليونيــداس« بــود داخــل عبــوة تنبعــث منهــا موجــات ميكروويــف فائقــة الطاقــة وذات دقــة عاليــة، وتركيبــه أســفل طائــرات 

الــدرون الثقيلــة، وبذلــك تتمكــن مــن إســقاط أســراب مــن طائــرات الــدرون المعاديــة بســرعة خــالل تحليقهــا.

طائرات الدرون عسكريًا
العقيد الركن رداد العياصره
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ــن فــي  ــا المســلحة الباســلة الذي ــا الوطــن بأنفــاس الرجــال النشــامى مــن أبنــاء قواتن يحي
عيونهــم وطنــا أقســموا بإلــه العــرش وعاهــدوا الوطــن والقائــد ببــذل 
أرواحهــم فــداء لــكل ذرة مــن ذرات ترابــه الطهــور، رجــال بهمــم صلــدى 

وعزائــم صلبــة ثابتــة راســخة رســوخ جبــال الشــراة شــامخة شــموخ قلعــة 
الكــرك وكل ركــن تخضــب بالنجيــع الطاهــر مــن دمــاء جندنــا األوفيــاء، ففــي كل 

مناســبة وطنيــة نســتذكر مــا قدمــه شــهداؤنا األبــرار فــي ســبيل منعــة األردن وحمايــة 
أمنــه واســتقراره فكانــت دماؤهــم قناديــل وضــاءة أنــارت دروب الوطــن علــى مــدى مئــة 

عــام مــن عمــر الدولــة األردنيــة، فرائحــة ملــح بــارود جيشــنا العربــي فواحــة بعبيــر الكرامــة 
والمجــد، وأزيــز بنــادق  البواســل التواقــون لتحقيــق النصــر علــى األعــداء فــي الكرامــة ال زال 

يدنــدن فــي آذاننــا وتطــرب لــه مســامعنا، فهــم مــن رســموا فــي الســموع لنــا صرحــًا شــامخًا 
بالكبريــاء والشــهادة، الشــهداء حكايــة عــز وصمــود ال تنتهــي ولــن تنتهي وكيــف تنتهي 

حكايــة بدأهــا الشــهيد الطيــار موفــق الســلطي وفــراس العجلونــي وزاد عليهــا تضحيــة 
وإقدامــًا وشــجاعة  الشــهيد البطــل الطيــار معــاذ الكساســبة مضحيــًا بنفســه وبأغلــى 
مــا يملكــه اإلنســان مقدمــًا أروع صــور البطولــة والفــداء فــي ســبيل الوطــن والدفــاع 

عــن العقيــدة وهــو النهــج الواضــح والمبــدأ الســامي الــذي تربــى عليــه النشــامى فــي 
ســالح الجــو الملكــي. 

شــهداؤنا األبــرار أنتــم عنــوان عزتنــا ورمــز فخرنــا وأنتــم األكــرم منــا 
جميعــًا يــا مــن روت وعطــرت دمائكــم الزكيــة الطاهــرة تــراب الوطــن أنتــم 

ــرًا  ــى األردن ح ــة ليبق ــوة والعزيم ــم الق ــن تضحياتك ــتمد م ــن نس م
عزيــزًا نزهــو برايتــه ونســتظل بظاللهــا عــزًا وكبريــاًء وكرامــة.

المقدم أحمد علي الصياحين
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الوطــن  تــراب  يعشــقون  المعركــة،  أرض  لوحتهــا  وعيونهــم  والرجولــة  العــز  لباســهم 
ويقدمــون الغالــي والنفيــس ليبقــى األردن واحــة األمــن واألمــان، فهــم األصــدق قــواًل واألخلــص 

ــالد. ــيد الب ــم س ــا وصفه ــاًل كم عم

ــامى  ــي، نش ــش العرب ــامى الجي ــا بنش ــن عليه ــي األرض وم ــب أن نباه ــي األردن الحبي ــا ف ــق لن يح
نــذروا أنفســهم لخدمــة الوطــن، وهــم بحــق قامــة الوطــن وقمــة عطائــه، عنــوان كبريائــه وبطوالتــه، 

ــان والظلــم. ســيٌف للوطــن وللحــق يســل فــي وجــه العــداء والطغي

رجــال أقســموا علــى حمــل الرســالة وأداء األمانــة باخــالص، فنــذروا أنفســهم ســيوفًا للحــق، وبــروا 
بوعدهــم فكانــوا مثــااًل للتضحيــة والفــداء، فُســطرت أفعالهــم بأحــرف مــن نــور فــي ســجالت التاريــخ، 
ــذروا أرواحهــم فــداًء للوطــن  ــار لمــن ن ــذود عــن الحمــى بســواعد الشــجعان، تحيــة إجــالل وإكب جيــٌش ي

ودفاعــًا عنــه، قدمــوا أعــز مــا لديهــم لوطنهــم كشــعاع يبعــث دفء األمــن واألمــان.

ــاء واألجــداد مــن بنــي هاشــم وهــو امتــداد لجيــش الثــورة  الجيــش العربــي هــو امتــداد لثــورة اآلب
العربيــة الكبــرى التــي نــادت بالوحــدة العربيــة لتحقيــق أمانــي العــرب الذيــن شــاركوا فــي الثــورة 

العربيــة وحمايــة الوطــن والدفــاع عــن تــراب األردن الطهــور.

هــذه المؤسســة التــي يعشــقها كل أردنــي وأردنيــة كانــت المدرســة األولــى التــي يهيــم بحبهــا 
جميــع األردنييــن، يتحدثــون عنهــا بحــب وشــغف ويتذكــرون جنودهــا الذيــن استشــهدوا علــى ثــرى أرض 

األردن الطهــور.

نسور سالح الجو الملكي
هامات عالية في سماء الوطن 

المقدم الدكتور سليمان محمد الربابعة
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وهــا هــو جيشــنا العربــي يواكــب التطــورات فــي عهــد صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد اهلل 
الثانــي ابــن الحســين القائــد األعلــى للقــوات المســلحة تطــوراً ملحوظــًا فــي كافــة المجــاالت.

فــإن نشــامى قــوات ســالح الجــو يرســمون صــورة مثاليــة للجنديــة الحقــة، ويضربــون مثــااًل يحتــذى 
بــه حتــى غــدو أنموذجــًا ال يســتهان بــه، أســود مرابطــة ال تعــرف الهــوان، يواصلــون الليــل بالنهــار واضعين 

نصــب أعينهــم أمــن الوطــن والمواطــن.

وقــد القــت قيــادة ســالح الجــو الملكــي اهتمامــًا كبيــراً مــن جاللــة القائــد األعلــى والقيــادة العامــة 
للقــوات المســلحة – الجيــش العربــي ممثلــة برئيــس هيئــة األركان المشــتركة مــن حيــث الطائــرات 
الحديثــة والمعــدات واآلليــات حتــى أصبحــت مجهــزة بأفضــل األســلحة واألجهــزة والمعــدات والمبانــي 
لتبقــى دائمــا فــي أعلــى درجــات الجاهزيــة والكفــاءة العملياتيــة واإلداريــة والفنيــة لمواجهــة أي 
ــات الحفــاظ  ــام بعملي ــن وللقي ــدي العابثي ــة مكتســبات الوطــن وكــف أي ــدات مســتقبلية ولحماي تهدي

علــى ســماء هــذا الوطــن الغالــي.

المســؤولية واالنضباطيــة وبمســتوى عــاٍل مــن  بقــدر عــاٍل مــن  الجــو  ويتمتــع نســور ســالح 
المميــزة. التدريبيــة  والكفــاءة  العاليــة  االحترافيــة 

فهكــذا هــم علــى الــدوام نشــامى أبــي الحســين، فهــم زنــود أبيــه قابضــه علــى الزنــاد وســواعد 
نديــة تعمــل بهمــة وعزيمــة قويــة مــن أجــل حمايــة ســماء الوطــن ورفعتــه والمحافظــة عليــه.

حمى اهلل األردن قيادة وشعبًا وجيشًا
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والحقيقــة أن طــب الطيــران، الــذي يطلــق عليــه أيضــًا طــب الطيــران والفضــاء، لــم يُعــرف فرًعــا مــن فــروع 
ــات المتحــدة إال فــي عــام 1910، ولــم يعــرف فــي  ــا والوالي ــرا وإيطالي ــا وإنجلت الطــب فــي فرنســا وألماني
روســيا إال بعــد الثــورة البلشــفية ســنة 1917، إذ كان قبــل ذلــك مجــرد دراســات حــول التأثيــرات الفســيولوجية 
لراكبــي المنطــاد، وتغيــر الضغــط الجــوي ومكونــات الهــواء علــى صحــة المســافر علــى رحــالت الطيــران، 
ــه  ــح في ــص وتمن ــذا التخص ــم به ــات تهت ــت الجامع ــائلها راح ــور وس ــوي وتط ــل الج ــبكات النق ــع ش وبتوس
ــة flight surgeon«، وإن  ــة، فصــار يطلــق علــى المتخصــص إْن كان عســكريًا »جــراح الرحل الدرجــات العلمي

.»aviation medical examiner ــران ــي للطي ــص الطب ــًا »الفاح كان مدني

فتاريخيــًا ســبب  دوافــع نشــوء هــذا الفــرع الطبــي أن »أول شــهيد فــي الطيــران طبيــب صعــد بالبالــون 
ــذا أفــرزت التجــارب واألبحــاث منــذ منتصــف القــرن التاســع  إلــى ارتفاعــات عاليــة، ونــزل منهــا جثــة هامــدة، ل
عشــر حقيقــة علميــة صدمــت اإلنســان، وهــي أّن بيئــة اإلرتفاعــات العليــا غيــر مناســبة للحيــاة، فكلمــا 
ــو  ــذي ه ــجين ال ــي لأوكس ــط الجزئ ــه الضغ ــة ل ــص نتيج ــوي، ونق ــط الج ــص الضغ ــى نق ــى األعل ــا إل ارتفعن
غــاز الحيــاة، ومــع تطــور الطيــران تطــور الطــب المختــص بــه الــذي أصبــح أحــد فــروع علــم الطــب. ومــن إفــرازات 
علــم طــب الطيــران فــي حمايــة اإلنســان فــي بيئــة االرتفاعــات العاليــة مــن الغــالف الجــوي ضغــط مقصــورة 
الطائــرات، ويولــى هــذا المجــال اهتماًمــا كبيــًرا لدراســة أســباب حــوادث الطائــرات، ووضــع الضوابــط الالزمــة 

لمنــع حدوثهــا وتجنبهــا مــا أمكــن.

طــب الطيــران

في طبابة سالح الجو الملكي

والخدمـات الطبيـة الملكيـة

المقدم الطبيب معاذ قفطان المومني
طبابـــــــة ســــــــالح الجــــــــو الملــكـــــــي

هــو أحــد فــروع الطــب الوقائــي الوظيفــي الــذي يــدرس ظــروف عمــل كل مــن يعمــل فــي 
ــن  ــى تأمي ــة إل ــل، باإلضاف ــى العم ــم عل ــع قدرته ــم لرف ــى صحته ــاظ عل ــدف الحف ــران، به الطي
الســالمة للطيــران فــي الجــو وعلــى األرض، وأهميــة هــذا التخصــص تنبــع مــن االهتمام الواســع 
لدراســة كــوارث الطيــران المتعلقــة بالوضــع الصحي واالســتعداد المهنــي واألخطــاء المحتمل 

أن يرتكبهــا طاقــم الطائــرة فــي أثنــاء الطيــران أو علــى أرض المطــار بغــرض منــع تكرارهــا.
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يســعى هــذا التخصــص الفرعــي إلــى اكتشــاف ومنــع االســتجابات الفســيولوجية الضــارة 
ــراوح  ــوي، تت ــاء الج ــة الفض ــه بيئ ــي تواج ــة الت ــة المعادي ــة والبدني ــوط البيولوجي ــة للضغ المختلف
ــع  ــي رضي ــة األذن ف ــى كتل ــرف عل ــى التع ــاء إل ــرواد الفض ــاة ل ــم الحي ــراءات دع ــن إج ــكالت م المش
ــرة ذات ارتفــاع ضغــط مرتفــع فــي المقصــورة، وتعتبــر الشــهادات الطبيــة  يســافر علــى متــن طائ
ــرات والمرضــى أيًضــا جــزًءا مــن طــب الطيــران، والتقســيم النهائــي  الجويــة للطياريــن وأطقــم الطائ
هــو تخصــص النقــل الجــوي الطبــي، ويهتــم هــؤالء المتخصصــون العســكريون والمدنيــون بحمايــة 
األطقــم الجويــة والمرضــى الذيــن يتــم نقلهــم بواســطة طائــرات AirEvac )طائــرات الهليكوبتــر أو 

ــة(. ــة الثابت ــرات ذات األجنح الطائ

مــن المحتمــل أن تؤثــر فيزيــاء الغــالف الجــوي علــى جميــع المســافرين جــوا بغــض النظــر عــن 
الطائــرة.[ مــع صعــود البشــر عبــر أول 9100-12300 متــر )30،000-40،000 قــدم(، تنخفــض 
ــا بمعــدل 2 درجــة مئويــة )3.6 درجــة فهرنهايــت( لــكل 305 متــر )1000 قــدم(،  درجــة الحــرارة خطًي
إذا كانــت درجــة حــرارة مســتوى ســطح البحــر 16 درجــة مئويــة )60 درجــة فهرنهايــت(، تكــون درجــة 
حــرارة الهــواء الخارجــي حوالــي -57 درجــة مئويــة )-70 درجــة فهرنهايــت( عنــد 10700 متــر 
)35000 قــدم(. ينخفــض   الضغــط والرطوبــة أيًضــا، ويتعــرض طاقــم الطائــرة لإلشــعاع واالهتــزاز 
الطائــرات مثــل  أنظمــة دعــم حيــاة   .)”g“ أيًضــا باســم قــوى األخيــرة  )تُعــرف  التســارع  وقــوى 
األكســجين والحــرارة والضغــط هــي خــط الدفــاع األول ضــد معظــم بيئــة الفضــاء الجويــة المعاديــة. 
توفــر الطائــرات عاليــة األداء معــدات دعــم الحيــاة األكثــر تطــوًرا، مثــل “G-Suit” لمســاعدة الجســم 
علــى مقاومــة اآلثــار المعاكســة للتســارع، إلــى جانــب أجهــزة التنفــس بالضغــط، أو مقاعــد الطــرد أو 

معــدات الهــروب األخــرى.

وتهــدف فحوصــات Aeromedical إلــى فحــص االرتفــاع فــي خطــر اإلصابــة بالعجــز المفاجــئ، 
ــتقالبية  ــاالت اس ــود ح ــرع أو وج ــة( أو الص ــات القلبي ــب )النوب ــة القل ــاء عضل ــو احتش ــل نح ــل المي مث
ــة خطــرة فــي المرتفعــات، إن الهــدف  ــؤدي إلــى حال كمــرض الســكري، ومــا إلــى ذلــك ممــا قــد ي
مــن الفحــص الطبــي الجــوي هــو حمايــة حيــاة وصحــة الطياريــن والــركاب مــن خــالل تقديــم ضمــان 
طبــي معقــول بــأن الفــرد قــادر علــى الطيــران. الحــاالت األخــرى التــي تــم فحصهــا مثــل عمــى األلــوان 
يمكــن أن تمنــع الشــخص مــن الطيــران بســبب عــدم القــدرة علــى أداء وظيفــة ضروريــة. فــي هــذه 
الحالــة يجــب التمييــز بيــن اللــون األخضــر واألحمــر. تتكــون هــذه الفحوصــات الطبيــة المتخصصــة مــن 
فحوصــات جســدية يقــوم بهــا فاحــص طبــي للطيــران أو جــراح طيــران عســكري، واألطبــاء المدربــون 
علــى فحــص طاقــم الطائــرة المحتمــل بحًثــا عــن حــاالت طبيــة محــددة يمكــن أن تــؤدي إلــى مشــاكل 
ــم  ــن أطق ــدة م ــة الفري ــذه المجموع ــك ه ــى ذل ــة إل ــواً،  وباإلضاف ــة ج ــام المحمول ــاء أداء المه أثن
ــات  ــبب نوب ــارة بس ــروف الض ــراض والظ ــن األم ــد م ــورة للعدي ــة الخط ــة عالي ــي مجموع ــرات ه الطائ
ــروبات  ــادة المش ــة )ع ــر المنتظم ــات غي ــم والوجب ــر المنتظ ــوم غي ــع الن ــة م ــر المنتظم ــل غي العم

الغازيــة والوجبــات الخفيفــة عاليــة الطاقــة( واألمــور المتعلقــة بالعمــل ضغــط عصبــى.

53

طب الطيران



تعتبــر  الطاقــة الشمســية  مصــدر الطاقــة الــالزم للحيــاة علــى ســطح األرض  وهــي مــن مصــادر 
الطاقــة المتجــددة الجديــدة التــي تبــذل الــدول جهــودا كبيــرة عــن طريــق البحــوث العلميــة لتطويــر الطــرق 
الخاصــة باســتغاللها، ومــا انتشــار صناعــة الطاقــة الشمســية فــي مختلــف أنحــاء العالــم خــالل العقديــن 
الماضييــن إال دليــل علــى أن الطاقــة الشمســية أصبحــت حقيقــة واقعــة تجــاوز االســتثمار فيهــا   مليــارات 

الــدوالرات وتــزداد فيهــا  بمعــدل يزيــد عــن 20% ســنويًا.

إن المزايــا التقنيــة والجــدوى االقتصاديــة لنظــم الطاقــة المتجــددة تعتمــد بصــورة كبيــرة علــى 
عنصــري الزمــان والمــكان فالطاقــة الشمســية علــى وجــه الخصــوص وبفضل توافرها وانتشــارها الواســع 
فــي المنطقــة العربيــة يمكــن أن تأتــي فــي المرتبــة التاليــة مباشــرة بعــد النفط والغــاز الطبيعــي .وتمتاز 
الطاقــة الشمســية بأنهــا طاقــة متجــددة ودائمــة ال تنضــب غيــر أن مــدى االســتفادة منهــا يرتبــط بوجــود 
ــر تقنيــات  أشــعة الشــمس طــوال وقــت االســتخدام وعليــه يبــدو أن المطلــوب ليــس التركيــز علــى تطوي
التحويــل الكهربائــي والحــراري للطاقــة الشمســية فحســب وإنمــا تقنيــة تخزيــن تلــك الطاقــة لالســتفادة 
ــن الطاقــة الشمســية تشــمل  منهــا فــي أثنــاء فتــرة احتجــاب الشــمس وهنــاك عــدة طــرق تقنيــة لتخزي

التخزيــن الحــراري الكهربائــي والميكانيكــي والكيميائــي والمغناطيســي.

  الطاقة الشمسية
طاقة متجددة  ونظيفة لألرض

المقدم الركن أحمد جالبنة 

حــاول اإلنســان منــذ القــدم  االســتفادة مــن الطاقــة الشمســية واســتغاللها فــي تطبيقــات 
عديــدة كتجفيــف المحاصيــل الزراعيــة وتدفئــة المنــازل كمــا اســتخدمها فــي مجــاالت أخــرى وردت 
فــي كتــب العلــوم التاريخيــة فقــد أحــرق أرخميــدس األســطول الحربــي الرمانــي فــي حــرب عــام 
212 ق م عــن طريــق تركيــز اإلشــعاع الشمســي علــى ســفن األعــداء بواســطة المئــات مــن 
الــدروع المعدنيــة كمــا قــام علمــاء أمثــال الفوازييــه وموتشــوت وأريكســون وهاردنــج وغيرهــم 
باســتخدام الطاقــة الشمســية فــي صهــر المــواد وطهــي الطعــام وتوليــد بخــار المــاء وتقطيــر 
المــاء وتســخين الهــواء، لكــن كل هــذه التطبيقــات كانــت بقــدر قليــل ومحــدود ومــع التطــور الكبير 
فــي التقنيــة والتقــدم العلمــي الــذي وصــل إليــه اإلنســان فتــح آفاقــا علميــة جديــدة فــي ميــدان 

اســتغالل الطاقــة الشمســية.
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 أنواع التقنيات المتاحة في مجال الطاقة الشمسية:

توجــد عــدة تقنيــات لتجميــع وتركيــز وتحويــل اإلشــعاع الشمســي إلــى طاقــة مفيــدة  ومــن أهــم 
ــذه التقنيات: ه

: photovoltaic’s cells الخاليا الشمسية

الشمســية  الخاليــا  تقنيــة   تســتخدم 
)الفولــت ضوئيــة( المتصــاص الطاقــة من 

مباشــرة  الضــوء  وتحويــل  الشــمس 
تجميــع  ويتــم  كهربائيــة.  طاقــة  إلــى 

ــج  ــي تنت ــا الت ــتخدام الخالي ــق اس ــن طري ــة ع الطاق
الكهربــاء عنــد تعرضهــا إلــى طاقــة مشــعة كالضوء بشــكل 

خــاص، وتســتخدم هــذه الخاليــا المــواد شــبه الموصلــة للكهربــاء مثــل 
ــا الفولــت ضوئيــة بتحويــل هــذه الطاقــة إلــى مصــدر  الســيلكون  والجرمانيــوم وغيرهــا حيــث تقــوم الخالي
للتيــار المســتمر. وتســتخدم هــذه الطاقــة بدورهــا فــي مصــادر الكهربــاء أو يتــم تحويلهــا إلــى تيــار متــردد 
عــن طريــق اســتخدام عاكــس التيــار الكهربائــي ثــم تخزينهــا الســتخدامها الحًقــا فــي البطاريــات كمــا فــي 
شــبكة البلديــة. وتتميــز الخاليــا الشمســية بأنهــا ال تحتــاج إلــى أي أجــزاء متحركــة وال تســتهلك وقــودا وال 

ــة .  ــا طويل ــة وحياته ــة قليل ــى صيان ــاج إل ــواء وتحت ــوث اله تل

وتتــراوح كفــاءة الخاليــا الشمســية علــى المســتوى التجــاري حاليــا مــن 15-18%  أي أنهــا تحــول هــذه 
النســبة فقــط مــن أشــعة الشــمس الســاقطة عليهــا إلــى تيــار كهربائــي ،ولكــن مــع اســتخدام تكنولوجيــا تجميع 
وتركيــز الضــوء الشمســي يمكــن مضاعفــة هــذه الكفــاءة خاصــة فــي ظــل الجهــد الكبيــر الــذي  تقــوم بــه مراكــز 
ــا الشمســية  اعتمــادا علــى التقــدم المســتمر فــي تخفيــض كلفتهــا  ــر الخالي أبحــاث الطاقــة فــي العالــم لتطوي

ورفــع كفاءتهــا وتحديــث طــرق إنتاجهــا وحــل مشــكالت تلفهــا مــع الزمــن . 

وال يقتصــر اســتخدام الخاليــا الشمســية علــى إنــارة القــرى والمــدن  والشــوارع فحســب  بــل أصبحــت تســتخدم  
ــراج اإلرســال  فــي كثيــر مــن التطبيقــات العمليــة مثــل  تشــغيل ســاعات اليــد واآلالت الحاســبة وفــي تشــغيل أب

واالتصــاالت الهاتفيــة ومحطــات اإلذاعــة والتلفزيــون .

الطاقة الشمسية السلبية

تصميــم  ممارســات  والمعماريــون  المصممــون  يســتخدم 
فــي  الشــمس  ضــوء  مــن  القصــوى  االســتفادة  أجــل  مــن  خاصــة 
تســخين المناطــق الداخليــة وأجهــزة التظليــل المانعــة من أجــل الحماية 
مــن الحــرارة الزائــدة وبذلــك يتــم االســتفادة القصــوى مــن الطاقــة 
الشمســية فــي المــكان المرغــوب فيه.مــن األمثلــة األخــرى علــى 
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تطبيــق تقنيــة الطاقــة الشمســية الســلبية اســتخدام بعــض المــواد والتصميمــات الخاصــة التــي تمتــص 
حــرارة الشــمس خــالل النهــار ثــم تحريرهــا بعــد ذلــك لتدفئــة المبنــي خــالل أوقــات المســاء والليــل البــاردة.

إن أنظمــة الطاقــة الشمســية  ومــن خــالل اســتغالل ميــزات التصميــم المعمــاري الســلبي فــي 
المالييــن مــن المبانــي فــي مختلــف أنحــاء العالــم توفــر راحــة ورفاهيــة أفضــل باإلضافــة إلــى تقليــل األضــرار 

البيئيــة واســتهالك الطاقــة وتحســين الوضــع الصحــي للمواطنيــن .

 )solar Thermal( المجمعات الشمسية الحرارية

تســتخدم تقنيــة الطاقــة الحراريــة لتوليــد الطاقــة مــن الشــمس عــن طريــق المجمعــات الشمســية )عــادة 
ألــواح مســطحة( والتــي بدورهــا تولــد طاقــة حراريــة ذات درجــة حــرارة تتــراوح مــا بيــن منخفضــة ومتوســطة 

جاهــزة لالســتخدام  أي نقلهــا مباشــرة  إلــى احــد الموائــع كالهــواء أو المــاء.

يوجــد أنــواع مختلفــة مــن المجمعــات الشمســية وهــي المجمعــات المســطحة والمركــزة والمفرغــة 
تختلــف مــن حيــث التركيــب والتصميــم والخصائــص العلميــة والهندســية ولكنهــا تقــوم بهــدف واحــد هــو 
تحويــل الطاقــة الشمســية إلــى طاقــة حراريــة علــى درجــات حــرارة مختلفــة وبكفــاءات مختلفــة وتكاليــف 
اقتصاديــة مختلفــة لذلــك يتــم اختيــار النــوع المناســب لتحقيــق الغــرض المطلــوب بكفــاءة وفعاليــة 
عاليــة. ولذلــك تبــرز الحاجــة عنــد بنــاء مشــروع للطاقــة الشمســية دراســة خصائــص اإلشــعاع الشمســي 
والظــروف المناخيــة فــي المنطقــة والتكلفــة االقتصاديــة للمجمعــات وتكاليــف التركيــب والصيانــة خــالل 

عمــر المشــروع.

ومــن أشــهر تطبيقــات اســتخدام هــذه الطاقــة نظــم تســخين الميــاه بالطاقــة الشمســية، أجهــزة 
ــد ســواء فــي المبانــي الســكنية أو  التدفئــة الشمســية، وحمامــات الســباحة إضافــة إلــى أنظمــة التبري
التجاريــة. تجفيــف المحاصيــل ،وتحليــة  الميــاه. وقــد تقدمــت تقنيــات تجميــع الطاقــة الشمســية  إلــى حــد 

ــرة بفضــل التشــجيع المســتمر علــى اســتخدام هــذا النــوع مــن الطاقــة . ــد فــي الســنوات األخي بعي
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الصواريـخ البالستيـة
خطورتها والنسخ الروسية 

واالمريكية منها
المقدم الركن ناصر طارق بني ياسين

جــاءت تســمية الصواريــخ البالســتية بحســب موقــع MISSILE THREATS األمريكــي مــن 
الكلمــة اإلنجليزيــة Ballistic، والتــي تعنــي تحــرك الصــاروخ ضمــن مســار منحنــي فــي الفضــاء 
تحــت تأثيــر الجاذبيــة فقــط بعــد خروجــه مــن الغــالف الجــوي بواســطة محــرك الدفــع الخــاص بــه. 
وقــد ظهــرت الصواريــخ البالســتية ألول فــي عــام 1938 خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة مــن قبــل 

ألمانيــا.

ينقسم مسار الصاروخ البالستي إلى ثالث مراحل مختلفة:

مرحلة الدفع 
ــه علــى الغــالف الجــوي، مــّدة  تبــدأ هــذه المرحلــة لحظــة تشــغيل أّول محــّرك وتتواصــل حتــى وصول

هــذه المرحلــة عــادة مــا تكــون قصيــرة نســبّيًا مقارنــة بمــدة الطيــران.

 مرحلة الطيران البالستي 
تكــون هــذه المرحلــة فــي الفضــاء وتُمثَّــل أطــول مرحلــة فــي المســار، خاصــة بالّنســبة للصواريــخ ذات 
ــي  ــل ف ــكل كام ــّدد بش ــد تح ــة ق ــار الرحل ــي أّن مس ــة يعن ــذه المرحل ــي ه ــع ف ــاب الدف ــد غي ــدى البعي الم

ــة المرحلــة الســابقة. نهاي

مرحلة الدخول في الغالف الجوي
 تختلــف هــذه المرحلــة عــن المرحلــة الســابقة بوجــود االحتــكاك بيــن الهــواء والصــاروخ، ممــا يولــد 
كميــة كبيــرة جــداً مــن الطاقــة الحراريــة وتتميــز بالســرعة العاليــة والتــي تصــل إلــى 8 أضعــاف ســرعة 
الصــوت ويعتمــد فيهــا الصــاروخ علــى عمــل أجهــزة التوجيــه نحــو الهــدف، باإلضافــة إلــى أنظمــة المنــاورة 

ــة. ــة اإلصاب ــان دق ــويش لضم ــة التش ومقاوم
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لقــد أدركــت القيــادات العســكرية والسياســية حــول العالــم مــن تجربــة المواجهــة بيــن قطبــي النــزاع 
الــذي جــرى طــوال عقــود الحــرب البــاردة، أن حيــازة أدوات الــردع، وفــي مقدمهــا الصواريــخ البالســتية، قــد 
ــخ  ــورة الصواري ــن خط ــوبها. وتكم ــي نش ــبب ف ــس الس ــرب ولي ــدالع الح ــدم ان ــي ع ــس ف ــبب الرئي كان الس
البالســتية فــي حجــم التأثيــر الــذي يمكــن أن تلحقــه بــأي دولــة مــن خــالل كميــة المــواد المتفجــرة التــي 
ــة وبالتالــي إلحــاق دمــار كبيــر ووقــوع خســائر بشــرية  تحملهــا باإلضافــة إلــى إمكانيــة حمــل رؤوس نووي

هائلــة. 

ــك  ــة، وذل ــوي التقليدي ــاع الج ــات الدف ــاوز منظوم ــى تج ــا عل ــتية قدرته ــخ البالس ــت الصواري ــد أثبت فق
لســرعتها العاليــة وصعوبــة مشــاغلتها وقصــر زمــن رد الفعــل لهــذا الســبب تحديــداً ذهبــت الواليــات 
المتحــدة إلــى أهميــة وجــود مشــروع مظلــة صاروخيــة فــي الفضــاء الخارجــي لمشــاغلة الصواريــخ 
ــا  ــازع له ــي ال من ــي عالم ــط سياس ــيلة ضغ ــل وس ــا تمث ــتي. كم ــران البالس ــة الطي ــالل مرحل ــتية خ البالس
علــى طاولــة المفاوضــات خــالل أي عمليــة تســوية كمــا تفعــل كوريــا الشــمالية مــع المجتمــع الدولــي.

البالســتية  الصواريــخ  أهميــة  علــى  واقعيــًا  مثــااًل  أعطــت  األخيــرة  األوكرانيــة  الروســية  الحــرب  إن 
ــر مــن مناســبة بإمكانيــة  ــر بوتيــن فــي أكث وخطورتهــا كســالح ردع، حيــث لــوح الرئيــس الروســي فالديمي
إســتخدام صواريــخ »ســارمات« البالســتية العابــرة للقــارات ضــد مــن يهــددون ســالمة بــالده إذا مــا اســتمر 
ــاع  ــادة وزارة الدف ــع ق ــو م ــة الفيدي ــر تقني ــده عب ــاع عق ــالل اجتم ــك خ ــاء ذل ــا، وج ــي ألوكراني ــم الغرب الدع
ــه  ــار بأن ــذا االختب ــن ه ــف بوتي ــث وص ــارمات«. حي ــاروخ س ــح لص ــار الناج ــى »االختب ــم عل ــث هنأه ــية، حي الروس

حــدث كبيــر ومهــم فــي تطويــر المنظومــات الدفاعيــة المســتقبلية للجيــش الروســي«.

 وحســب موقــع Military Today األمريكــي أورد تصنيــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة أخطــر خمســة 
صواريخ بالستية تمتلكها روسيا وأمريكا وحسب التقارير االستخبارات:

1. صاروخ || Trident األمريكي 
هــو صــاروخ بالســتي عابــر للقــارات مكون من ثــالث مراحــل، ويعمل بالوقــود الصلب، 

وتســتخدمه كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى غواصــات »أوهايــو«، 
وبريطانيــا، علــى متــن غواصاتهــا فانغــارد كمــا يمكــن إطالقــه مــن صوامــع 
فــي قواعــده األرضيــة، ويصــل طــول الصــاروخ إلــى 13.42 متــرا، وقطــره 2.11 

ــة إم«  ــراً، ووزن اإلطــالق يتجــاوز 59 طــن،  ويمكــن للصــاروخ حمــل 8 رؤوس نووي مت
كيــه 5، ويتــراوح مــداه بيــن 2000 كــم، و12 ألــف كيلــو متــرا.

 2. صاروخ Voyevoda M2  R36 الشيطان الروسي 

ــرة  ــتية العاب ــخ البالس ــل الصواري ــن أثق ــدا م ــد واح ــيطان«، ويع ــم »الش ــل اس ــاروخ يحم ص
للقــارات التــي تــم إنتاجهــا خــالل حقبــة الحــرب البــاردة،  وهــو صــاروخ مــن مرحلتيــن يعمــل 
ــراً، ويمكنــه قصــف أي مــكان  بالوقــود الســائل، ويصــل مــداه إلــى حوالــي 15 ألــف كيلومت

ــه  ــًا واحــداً، تصــل قوت ــات المتحــدة األمريكيــة. ويحمــل الصــاروخ رأســًا نووي فــي الوالي
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التدميريــة إلــى 25 ميغــا طــن، ويعــد واحــداً مــن أقــوى الصواريــخ النوويــة فــي العالــم، كمــا يصــل عــدد 
قتلــى هجــوم نــووي بــه إلــى 2.1 مليــون شــخص، وتقــاس القــوة التدميريــة للقنابــل النوويــة بوحــدة 
كيلوطــن«، الــذي ينتــج عنــه قــوة انفجاريــة تكافــئ )1000( طــن مــن مــادة »تــي إن تــي«، كمــا يتــم قيــاس 
القــوة التدميريــة للقنابــل األكبــر بوحــدات »ميغاطــن«، التــي تســاوي 1000 كيلوطــن، أو مليــون طــن مــن 

مادة »تي إن تي«.

 RS 24 YARS 3. صاروخ

يــارس  يعــد صــاروخ »يــارس« مكــون رئيســي فــي قــوات الصواريخ االســتراتيجية الروســية 
ويتجــاوز مــداه 10 آالف كيلومتــر وهــو قــادر علــى حمــل عــدة رؤوس نوويــة، ويســتطيع 

صــاروخ »يــارس« أن يقــوم بالحركــة التــي تســاعده علــى اجتيــاز الســحابة المشــعة 
فــي حــال اســتخدم العــدو الذخيــرة البالســتية ضــده.

  LGM-30 Minuteman III 4. صاروخ

وهــو صــاروخ بالســتي عابــر للقــارات مكــون مــن ثالث،مراحــل يعمــل بالوقــود الصلــب، 
ويعــد حجــر الزاويــة فــي قــوة الــردع النــووي األمريكيــة، ويمكــن إطالقــه مــن صوامــع في 
قواعــد الصواريــخ األرضيــة، ويصــل مــداه إلــى 13 ألــف كيلومترا، ويصــل طول الصــاروخ إلى 

18.2 متــرا، وقطــره 1.85 متــرا، ووزن اإلطــالق يصــل إلــى 34.4 طــن، ويحمــل 3 
رؤوس نوويــة تصــل قــدرة كل منهــا التدميريــة إلــى 335 كيلــو طــن.

٥. صاروخ Sarmat RS-28 الروسي 

يبلــغ مــدى الصــاروخ المعلــن مــن 10 إلــى 18 ألــف ميــل، وهــو قــادر علــى 
ــوع  ــن ن ــة« م ــوبر صوتي ــة س ــات االنزالقي ــرات أو المركب ــن المتفج ــان م ــل 10 أطن حم
»أفانغــارد« التــي تقــول روســيا إنهــا قــادرة علــى الطيــران 27 مــرة أســرع مــن ســرعة 
الصــوت، والقيــام بمنــاورات حــادة لتفــادي المضــادات الجويــة، ويعتبــر الصــاروخ 

البالســتي األخطــر حســب تصريحــات الرئيــس الروســي بوتيــن.
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إن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات يعــد أحــد أهــم العوامــل الممكنــة للنمــو واالزدهــار، إال أن التوســع 
فــي اســتخدام التقنيــة يفتــح آفاقــًا جديــدة للمخاطــر والتهديــدات الســيبرانية، ممــا يســتوجب تعزيــز األمــن 
الســيبراني لحمايــة الشــبكات، وأنظمــة المعلومــات وحمايــة مــا تقدمــه مــن خدمــات ومــا تحويــه مــن بيانــات 
مــن أي اختــراق أو تعطيــل أو تعديــل أو دخــول أو اســتخدام أو اســتغالل وكذلــك لتعزيــز الربــط التقنــي اآلمــن.

ــر  ــالل تطوي ــن خ ــبكاتنا  م ــة ش ــة لحماي ــود كاف ــيق الجه ــى تنس ــي إل ــب اإللكترون ــة الحاس ــي مديري ــعى ف ونس
أجهــزة الحمايــة وتطويــر قــدرات ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد مديريــة الحاســب االلكترونــي  لمواجهــة التحديــات التــي 

ــيبرانية. ــدات الس ــص التهدي ــا يخ ــال فيم ــع الح ــا واق ــا علين يفرضه

ــن األمــان  ــوازن بي ــا وبأســلوب مت ــة لأمــن الســيبراني تعكــس الطمــوح االســتراتيجي لعملن ــم وضــع رؤي فقــد ت
والثقــة والنمــو، والرؤيــة التــي نســعى للوصــول اليهــا هــي )المســاهمة فــي فضــاء ســيبراني آمــن وموثــوق( بحيــث 
ــة  ــة الحساس ــى التحتي ــغيلية والبن ــة والتش ــة التقني ــة األنظم ــز حماي ــى تعزي ــد عل ــا، وتؤك ــا وتطلعاتن ــي أولوياتن تلب
والقــدرة علــى الصمــود والتصــدي للحــوادث الســيبرانية وامتصــاص األضــرار والتعافــي منهــا فــي الوقــت المناســب، 

ــز ثقــة المســتخدمين للفضــاء الســيبراني.  باإلضافــة إلــى تعزي

إن الدفـــاع عــن الهجمــات الســــيبرانية ومخاطــره وتهديداتــه المتســارعة يتــم مــن  العمــل المتواصــل للتصــدي لكل 
ما يستحدث  من خالل خمســــة عنــــاصر وهــــي: معرفــــة التهديــــدات وتحليلهــــا، إدارة الثغــــرات، المراقبـــة والتنســـيق، 
االســــتجابة للحــــوادث، اســـتمرارية األعمـــال والتعـــافي، كمــا نطمــح الــى أن يكــون المســتخدم علــى درجــة عاليــة مــن 
الوعــي والمســؤولية والحــذر مــن أي محاولــة اختــراق أو ايميــل مشــبوه أومجهــول المصــدر يصــل إلــى البريــد الخــاص بــه 
وعــدم فتــح أي رابــط داخلــه وإعــادة إرســالة الــى البريــد اإللكترونــي المعتمــد فــي فــرع أمــن المعلومــات فــي مديريــة 

الحاســب االلكترونــي حيــث يتــم التعامــل معــه حســب خطــة االســتجابة.

ونســعى للوصــول إلــى فضــاء ســيبراني آمــن وموثــوق يمّكــن مــن النمــو واالزدهــار، ويحقــق األهــداف التاليــة: 
شــبكة آمنــه، إدارة فّعالــة للمخاطــر الســيبرانية، المســاهمة فــي حمايــة الفضــاء الســيبراني، تعزيــز القــدرات الفنيــة 
فــي الدفــاع ضــد التهديــدات الســيبرانية، تعزيــز الشــراكات والتعــاون مــع الجهــات األخــرى فــي مجــال األمــن الســيبراني، 

بنــاء القــدرات البشــرية فــي هــذا المجــال.

المقدم المهندس محمد صالح عبيـدات 
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يعــد ضبــاط الصــف العمــود الفقري لســالح الجــو الملكي، وهــم الركيزة األساســية في المهــام العملياتية 
والتدريبيــة واللوجســتية والفنيــة، وتقــع عليهــم واجبــات كبيــرة فــي مختلــف المياديــن، فالمنظومة العســكرية 
ال يمكنهــا القيــام بواجباتهــا دون وجــود ضبــاط الصــف ألنهــم حلقــة الوصــل بيــن الضبــاط واألفــراد، فدورهــم كبيــر 

فــي تقــدم الجيــوش ومقاومــة التهديــدات ومواجهــة التحديــات بتوجيهــات ومتابعــة مــن ضباطهــم األعلين.

ــم  ــين المعظ ــن الحس ــي اب ــد اهلل الثان ــك عب ــة المل ــلحة األردني ــوات المس ــى للق ــد األعل ــة القائ ــة جالل ــًا لرؤي وتحقيق
ــد  وبتوجيهــات عطوفــة رئيــس هيئــة األركان المشــتركة اللــواء الركــن يوســف أحمــد الحنيطــي ودعــم مــن عطوفــة قائ
ــن  ــوي م ــالحنا الج ــف س ــاط ص ــب ضب ــل وتدري ــات لتأهي ــي حياص ــد فتح ــار محم ــن الطي ــد الرك ــي العمي ــو الملك ــالح الج س
خــالل خطــة شــاملة لرفــع مســتوى الكفــاءة القياديــة واإلداريــة والفنيــة والعملياتيــة واالحترافيــة وتعزيــز أدائهــم 

بتطويراســتراتيجيات التدريــب واالهتمــام بمهــارات القيــادة واإلدارة العســكرية والتركيــز علــى النــوع وليــس الكــم.

ورداً علــى تســارع التحديــات والمتغيــرات فــي منطقتنــا والعالــم, ولمواكبــة التطــور بمــا يخــدم القــوات المســلحة 
ووطننــا الحبيــب فــإن اهتمــام قيــادة ســالح الجــو الملكــي بتنميــة العنصــر البشــري وضــرورة تســلح ضبــاط الصــف بالعلــم 
والتدريــب فــي مقدمــة األولويــات لهــذه الفتــرة, وذلــك مــن خــالل تقديــم التوجيــه المســتمر لهــم ومتابعــة تأهيلهــم مــن خــالل 
اشــراكهم بالــدورات القياديــة الداخليــة والخارجيــة, ودورات اللغــات األجنبيــة ورفــع كفاءتهــم ضمــن خطــة تطويــر ضبــاط الصــف, 
ــر  ــم وتطوي ــداع والتعل ــى اإلب ــجيعهم عل ــم وتش ــة لديه ــروح القيادي ــز ال ــالل تعزي ــن خ ــي م ــم الحقيق ــل دوره ــة لتفعي إضاف
القــدرات فــي آليــة صنــع واتخــاذ القــرار العســكري والعمــل بــروح الفريــق الواحــد لينعكــس ذلــك كلــه علــى أداء الفــرد والوحــدة 

وكفــاءة ســالحنا الجــوي بمــا يتوافــق مــع الواجبــات المتعــددة التــي يقــوم بهــا ضبــاط الصــف فــي ســالحنا الجــوي.

ــادة الوعــي  ــة حثيثــة لزي ــادة الســالح عناي ــر ضبــاط الصــف, تولــي قي ــة الملكيــة لتطوي  وللتأكيــد علــى أهميــة الرؤي
لــدى ضبــاط الصــف والعمــل علــى تزويدهــم بأكبــر قــدر ممكــن مــن المهــارات القياديــة الالزمــة بمــا يتناســب مــع عملهــم 
يــداً بيــد بقيــادة زمالئهــم الضبــاط ومــن هــم أعلــى منهــم رتبــًة علــى كافــة المســتويات, ممــا يــؤدي ايجابــًا لســهولة نقــل 
وتبــادل المعلومــة وتعزيــز الثقــة بيــن الضابــط والفــرد ليكــون أهــال لتحمــل المســؤولية والمشــاركة فــي عمليــة صنــع 
القــرار دون الحاجــة للمتابعــة المســتمرة, ليكــون ضابــط الصــف فــي ســالح الجــو الملكــي مثــااًل يحتــذى بــه فــي االنضبــاط 

واإلخــالص لشــرف الجنديــة علــى مســتوى جيــوش العالــم.

ونســأل اهلل أن يحفــظ هــذا الوطــن وأن يوفقنــا لخدمتــه والحفــاظ علــى أمنــه واســتقراره فــي ظــل القيادة 
الهاشــمية الحكيمة.

تحقيق الرؤية الملكية لتطوير ضباط الصف

وكيل/1 وجــــــدي جمـــــــــال الزعبـــــــي
 وكيل قوة سالح الجو الملكي األردني
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ــا  ــم فم ــادة ديدنه ــز والري ــعارهم والتمي ــو ش ــلة ه ــلحة الباس ــا المس ــاء قواتن ــاء ألبن ال زال العط
تعلمــوه فــي مياديــن الجيــش مــن قيــم ومبــادئ وانضبــاط ســاهم فــي خلــق صــورة مشــرفة راســخة 
للجنــدي األردنــي عكســت جــل مــا تعلمــه واكتســبه فــي ســاحات قواتنــا الباســلة مــن صبــر وعزيمــة 

ورجولــة وإصــرار يدفــع لمزيــد مــن االنجــازات والنجاحــات فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة اليوميــة. 

المتقاعــد محمــد  الرائــد  البواســل  أحــد منتســبيها  الضــوء علــى  الهواشــم” تســلط  “مجلــة نســور 
ســليمان عقلــه الربابعــة المولــود عــام 1945م فــي قريــة جديتــا التابعــة للــواء الكــورة بمحافظــة إربــد، وقبــل 
الدخــول قليــال لتفاصيــل خدمتــه العســكرية وانخراطــه بالعمــل العســكري، أود ســرد طفولتــه ونشــئته التــي 
كانــت محفــزا وأحــد العوامــل الــذي جعــل مــن رفيقنــا فــي الســالح أحــد رمــوز العطــاء، بعــد وفــاة والدتــه نشــئ 
الربابعــة وترعــرع مــع والــده فــي قريــة جديتــا وكان عمــره آنــذاك شــهرين ليبــدأ بعدهــا رحلــة حياتــه يتيمــا يفتقــد 
حنــان األم وعطفهــا، ولــم يلبــث لهــذا الفقــد الكبيــر أن يعــوض حتــى فقــد والــده الــذي ارتقــى مــن أرض فلســطين 
إلــى الســماوات العلــى شــهيدا عــام 1949 بعــد أن تعرضــت الســيارة العســكرية التــي كان يســتقلها لكميــن 
كان ســببا وكفيــال ألن يفقــد زملينــا الربابعــة والــده ويتركــه ليكمــل مســيرة حياتــه فاقــداً لحنــان األم متجرعــًا ألــم 

افتقــاد وخســارة حمايــة ودعــم األب، ليــؤول بــه الحــال والمصيــر ليتربــى بكنــف جــده والــد والــده. 

الرائد المتقاعد محمد سليمان الربابعة
حياة مليئة بالكفاح زاخرة بالعزيمة واإلنجاز
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دخــل الربابعــة مدرســة جديتــا ليبــدأ تعليمه 
االبتدائــي فــي الصــف األول واســتمر بتلقــي 
إعــدادي  األول  للصــف  وصــل  حتــى  التعليــم 
حيــث أجــاد فــي ذلــك الوقــت وتلــك المرحلــة 
القــراءة والكتابــة للغلــة العربيــة وهــذا األمــر 
ألبويــه  يفتقــد  طالــب  علــى  بالســهل  ليــس 
وبعــد  مســن،  كبيــر  جــد  مــع  حياتــه  ويكمــل 
أن أصبــح الربابعــة شــابا يافعــا يملــك القــدرة 
لعــون نفســه علــى أمــور وحياتــه وإعالــة جــده 
ــه،  ــه وأمت ــه وخدمــة وطن ــذي نشــأ ب والبيــت ال
التحــق بالقــوات المســلحة األردنيــة وانتســب 
لســالح الجــو الملكــي عــام 1964 ليبــدأ خدمته 
العســكرية بعــد التخــرج مــن مرحلــة التدريــب 
ليكمــل  مشــاة،  جنــدي  برتبــة  التأسيســي 
بعدهــا ويســتمر بخدمتــه العســكرية وقــد تــم 
مدرســة  فــي  مدربــًا  ليكــون  لتميــزه  اختيــارة 
الجــو  كمــدرب إذ شــارك بتدريــب عــدد  ســالح 
التحــق  ثــم  ومــن  الفنيــة  الــدورات  مــن  كبيــر 
ــب  ــارك بتدري ــة وش ــين الجوي ــك حس ــة المل بكلي

ــي  ــب ف ــط تدري ــا ضاب ــه كان أوله ــت إلي ــة أوكل ــف قيادي ــدة وظائ ــة ع ــغل الربابع ــن وش ــن دورات الطياري ــدد م ع
ــد مجموعــة الدفــاع الجــوي األرضــي فــي ســالح الجــو  مدرســة ســالح الجــو الملكــي وآخرهــا مســاعداً لقائ
ومــا بيــن هنــا وهنــاك كان الربابعــة علــى موعــد مــع األوســمة والميداليــات التــي حصــل عليهــا أبرزهــا ميداليــة 

معركــة الكرامــة وغيرهــا العديــد مــن النياشــين التــي علقهــا علــى صــدره عــزا وفخــرا وكبريــاء. 

وبمــا أن هنــاك بدايــة البــد بــأن يكــون لهــا نهايــة فبعــد مســيرة عســكرية أســتمرت 30 عامــًا كانــت حافلــة 
بالعطــاء واإلنجــازات أمضاهــا الربابعــة فــي ســالح الجــو الملكــي أنهــى رفيقنــا خدمتــُه العســكرية عــام 1994 
ليبــدأ بعدهــا ويخــوض رحلــة جديــدة عنوانهــا الكفــاح مــن أجــل بلــوغ المــراد والنجــاح، ويلتحــق بمجــال عمــل آخــر  
اســتمر بــه لمــدة 16 عامــا فــي شــركة حمــوده إذ شــغل بهــا منصــب مديــر عــام الســالمة والصحــة المهنيــة 

مكلــال بذلــك مســيرة حيــاة مليئــة بالكفــاح زاخــرة بالعزيمــة واإلنجــاز. 

ــد، حققــت  “زمــالء الســالح” همــم وطموحــات عاليــة وســواعد أردنيــة مخلصــة للوطــن والقائ
النجاحــات واإلنجــازات فــي ســبيل أردن الُعــال والمجــد والســؤدد مســتلهمًة مــن قيــم الجنديــة 

ــا األردن.  ــة وطنن ــي خدم ــيرة ف ــال المس ــداء إلكم ــة والف ــر والتضحي الصب
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الطائرات المسيرة االنتحارية
)كاميكازي(

لقــد فرضــت الطائــرات دون طيــار نفســها فــي اآلونــة األخيــرة كســالح فعــال متعــدد المهــام، 
ألهميتهــا فــي توجيــه ضربــات موجعــة للعــدو بتكلفــة منخفضــة، كمــا أنهــا اختصــرت متغيــرات كثيــرة 
فــي الحــروب، مثــل التكلفــة البشــرية والماديــة، والزمــان والمــكان، عــالوة علــى أنهــا وفــرت تســهيالت 
مختلفــة لــكل مــن تقــع فــي قبضتــه هــذه التقنيــة، ولعبــت دورًا بــارزًا ومتنوعــًا فــي الحــروب الحديثــة 
زتهــا علــى تصنيعهــا أو  ومفهــوم القــوة، وســعت الــدول والجماعــات المســلحة إلمتالكهــا كمــا حفَّ
ــن  ــتقل م ــكل مس ــه بش ــد أو أن توج ــن بع ــواء ع ــرة س ــي الطائ ــم ف ــهولة  التحك ــا، لس ــول عليه الحص
ــًا  ــًا بالبرمجيــات فــي أنظمتهــا المدمجــة التــي تعمــل جنب ــران يتــم التحكــم فيهــا ذاتي خــالل خطــط طي

إلــى جنــب مــع أجهــزة االستشــعار ونظــام تحديــد المواقــع علــى متــن الطائــرة. 

رائد سيطرة جوية سيف خلف منصور البدارين
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يطلــق اســم الطائــرة دون طيــار أو المســيرة أو باســتخدام اللفظــة اإلنجليزيــة »DRONS« علــى 
ــرة دون  ــرت أول طائ ــم ذاتيًا. ظه ــون التحك ــًا يك ــد، وأحيان ــن بع ــا م ــم فيه ــري التحك ــي يج ــرات الت الطائ

طيــار فــي إنجلتــرا عــام 191٧، ثــم ُطــورت عــام 1924.

فمنــذ الحــرب العالميــة األولــى، كانــت الواليــات المتحــدة والمانيــا والمملكــة المتحــدة، أولــى 
الــدول اســتخداما لهــا فــي جيوشــها، ثــم لحق بهــا االتحــاد الســوفياتي في ثالثينيــات القــرن الماضي.

المجــال   ،19٥3-19٥0 الكوريــة  والحــرب   ،194٥-1939 الثانيــة  العالميــة  الحــرب  كما أتاحــت 
إلســتخدامها مــن قبــل الواليــات المتحــدة فــي األغــراض التدريبيــة،  وأســتخدمت كصواريــخ موجهــة 
فــي تلــك الحــرب، وفــي التصــدي للطائــرات الحربيــة المأهولــة بالطياريــن. كانــت الواحــدة منهــا 
ــد  ــتخباري بع ــال االس ــي المج ــا ف ــرز دوره ــدة، ب ــرة واح ــراض م ــك األغ ــن تل ــرض م ــي كل غ ــتخدم ف تُس
ــام  ــوفو ع ــى كوس ــوم عل ــي الهج ــخ ف ــرة بالصواري ــا وزودت ألول م ــام 19٥٥-19٧٥، كم ــرب فيتن ح

.1999

إن الطائــرات بــدون طيــار االنتحاريــة ، هــي نــوع مــن أنظمة األســلحة الجويــة. تُعرف باســم »الذخيرة 
المتســكعة« “loitering monition” ألنهــا قــادرة علــى الــدوران لبعــض الوقــت فــي منطقــة تــم 
تحديدهــا علــى أنهــا هــدف محتمــل وتضــرب فقــط بمجــرد التعــرف علــى مواقــع العدو.وتمتــاز بإنهــا 
صغيــرة ويمكــن إطالقهــا بســهولة، كمــا يصعــب اكتشــافها ويمكــن إطالقهــا مــن مســافة بعيــدة.

يشــير االســم »كاميــكازي« إلــى حقيقــة أن الطائــرات بــدون طيــار يمكــن التخلــص منهــا. علــى 
عكــس الطائــرات العســكرية بــدون طيــار التقليديــة واألكبــر واألســرع التــي تعــود إلــى القاعــدة بعــد 
ــا  ــدف ,كم ــا باله ــد ارتطامه ــم وتنفجرعن ــرات لتتحط ــذة  الطائ ــم ه ــم تصمي ــد ت ــخ، فق ــقاط الصواري إس
ــن  ــكريين الذي ــن العس ــى الطياري ــكازي« إل ــم »كامي ــير االس ــرة، ويش ــة متفج ــل  رؤوس حربي ــد تحم ق
شــنوا هجمــات انتحاريــة لإلمبراطوريــة اليابانيــة خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة، غيــر أنــه علــى عكــس 
الطائــرات المعتمــدة فــي تلــك العمليــات فــإن مســيرات »الكاميــكازي« ذاتيــة االســتخدام ومحملــة 

بمتفجــرات تنفجــر عنــد االرتطــام.
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اإلدارة
 ومنظومــة

صيانة الطائرات

يعتبــر دور منظومــة صيانــة الطائــرات هــو األهــم فــي إدامــة تنفيــذ رحــالت وبرامــج الطيــران علــى إختــالف 
ــع  ــا م ــا بينه ــي م ــة ف ــة والمدرب ــة المؤهل ــر المنظوم ــع عناص ــل جمي ــث تتفاع ــن، حي ــكل آم ــا وبش مهامه
ــع  ــوم بوض ــا تق ــة ، كم ــة و متوازن ــة مرن ــة ديناميكي ــي بطريق ــو الملك ــالح الج ــي س ــكيالت ف ــي التش باق
خطــط وبرامــج لصيانــة الطائــرات وإصــالح األعطــال، وعمليــات تحليــل المخاطــر المحتملــة و درجــات احتماليتهــا 
لغايــة وضــع خطــط لتقليــل احتماليــة حدوثهــا، أو تقليــل عواقبهــا فــي حالــة حدوثهــا، وهنــا نــدرك أهميــة 

وجــود أدوات لــإلدارة المحكمــة لهــذه المنظومــة لضمــان ســير عملهــا بشــكل إِحترافــي آمــن ومتقــن.

إن عمليــة إدارة منظومــة صيانــة الطائــرات ليســت مــن األعمــال البســيطة والمباشــرة وإنمــا هــي عمليــة معقــدة إن عمليــة إدارة منظومــة صيانــة الطائــرات ليســت مــن األعمــال البســيطة والمباشــرة وإنمــا هــي عمليــة معقــدة 
ــدد  ــرات وتع ــى الطائ ــة عل ــة و المهني ــة الفني ــال التخصصي ــوع األعم ــك لتن ــام، وذل ــدة أقس ــمة لع ــة ومقس ــدد ومتفرع ــرات وتع ــى الطائ ــة عل ــة و المهني ــة الفني ــال التخصصي ــوع األعم ــك لتن ــام، وذل ــدة أقس ــمة لع ــة ومقس ومتفرع
ــذه  ــود أدوات إلدارة ه ــب وج ــا يتطل ــا، مم ــتطالع وغيره ــة و اس ــب ومقاتل ــل و تدري ــن نق ــا م ــرات و أدواره ــام الطائ ــذه مه ــود أدوات إلدارة ه ــب وج ــا يتطل ــا، مم ــتطالع وغيره ــة و اس ــب ومقاتل ــل و تدري ــن نق ــا م ــرات و أدواره ــام الطائ مه
ــة  ــة الجوي ــات العملياتي ــة المتطلب ــة لتلبي ــة المنظومــة تســاعد المســؤول فــي صنــع القــرار وإصــدار التعليمــات الثابت ــة الجوي ــات العملياتي ــة المتطلب ــة لتلبي المنظومــة تســاعد المســؤول فــي صنــع القــرار وإصــدار التعليمــات الثابت
وتحقيــق أهــداف ســالح الجــو الملكــي، حيــث تعتبــر شــعب الصيانــة بفروعهــا وأقســامها هــي األدوات اإلداريــة وتحقيــق أهــداف ســالح الجــو الملكــي، حيــث تعتبــر شــعب الصيانــة بفروعهــا وأقســامها هــي األدوات اإلداريــة 

ــة. ــة.المتاحــة لهــذه الغاي المتاحــة لهــذه الغاي

إن مــن األدوات اإلداريــة األوليــة إلدارة منظومــة الطائــرات هــي الفــروع واألقســام الرئيســية المخصصــة لصيانــة إن مــن األدوات اإلداريــة األوليــة إلدارة منظومــة الطائــرات هــي الفــروع واألقســام الرئيســية المخصصــة لصيانــة 
ــاء و األســلحة  ــل أقســام الهيــكل والمحــركات، اإلتصــاالت و الكهرب ــرات بشــكل مباشــر و حســب االختصــاص مث ــاء و األســلحة الطائ ــل أقســام الهيــكل والمحــركات، اإلتصــاالت و الكهرب ــرات بشــكل مباشــر و حســب االختصــاص مث الطائ
ــات  ــي األوق ــرات ف ــى الطائ ــال عل ــالح األعط ــة و إص ــر مبرمج ــة والغي ــات المبرمج ــال الصيان ــام أعم ــر إتم ــث يعتب ــات ، حي ــي األوق ــرات ف ــى الطائ ــال عل ــالح األعط ــة و إص ــر مبرمج ــة والغي ــات المبرمج ــال الصيان ــام أعم ــر إتم ــث يعتب ، حي
المحــددة وحســب الخطــط الموضوعــة مســبقًا هــي أهــم واجباتهــا، ويتجانــس العمــل فــي مــا بينهــا مــع  األقســام المحــددة وحســب الخطــط الموضوعــة مســبقًا هــي أهــم واجباتهــا، ويتجانــس العمــل فــي مــا بينهــا مــع  األقســام 

والفــروع الغيــر رئيســية )المســاندة(، مــن خــالل التنســيق والتوجيهــات مــن األقســام الرقابيــة.   والفــروع الغيــر رئيســية )المســاندة(، مــن خــالل التنســيق والتوجيهــات مــن األقســام الرقابيــة.   

  رائد مهنـدس معاذ ماجد عيــاد
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ــرات تتمثــل فــي  ــة الطائ ــة مســاندة أخــرى فــي منظومــة صيان ــرات تتمثــل فــي إضافــة لهــذه األدوات األوليــة يوجــد أدوات إداري ــة الطائ ــة مســاندة أخــرى فــي منظومــة صيان إضافــة لهــذه األدوات األوليــة يوجــد أدوات إداري
ــة  ــتودعات، مكافح ــري، المس ــر تدمي ــر الغي ــام التصوي ــل أقس ــاندة( مث ــية )المس ــر رئيس ــة غي ــام صيان ــروع و أقس ــة ف ــتودعات، مكافح ــري، المس ــر تدمي ــر الغي ــام التصوي ــل أقس ــاندة( مث ــية )المس ــر رئيس ــة غي ــام صيان ــروع و أقس ف
الصــدأ، الصفائــح المعدنيــة، العجــالت والهيدروليــك، الهيدروزين،...الــخ، حيــث ال تقــل هــذه االدوات اإلداريــة المســاندة الصــدأ، الصفائــح المعدنيــة، العجــالت والهيدروليــك، الهيدروزين،...الــخ، حيــث ال تقــل هــذه االدوات اإلداريــة المســاندة 
أهميــة عــن األدوات اإلداريــة الرئيســية ، و إنمــا تقــوم بأعمــال مختلفــة و تخصصيــة، و أهميتهــا تكمــن فــي حساســيتها أهميــة عــن األدوات اإلداريــة الرئيســية ، و إنمــا تقــوم بأعمــال مختلفــة و تخصصيــة، و أهميتهــا تكمــن فــي حساســيتها 

ودقتهــا.ودقتهــا.

لضبــط و رقابــة أدوات منظومــة الطائــرات بنوعيهــا الرئيســية و المســاندة تــم تطويــر فــرع إدارة صيانــة الطائــرات لضبــط و رقابــة أدوات منظومــة الطائــرات بنوعيهــا الرئيســية و المســاندة تــم تطويــر فــرع إدارة صيانــة الطائــرات 
الــذي يعتبــر الشــبكة العصبيــة لمنظومــة الصيانــة وأهــم أدواتهــا اإلداريــة ، وتقســم هــذه الخليــة المتجانســة الــذي يعتبــر الشــبكة العصبيــة لمنظومــة الصيانــة وأهــم أدواتهــا اإلداريــة ، وتقســم هــذه الخليــة المتجانســة 
لفــرع إدارة صيانــة الطائــرات إلــى عــدة أقســام ذات حساســية عاليــة تتمثــل فــي قســم رقابــة الصيانــة )الفنيــة(، لفــرع إدارة صيانــة الطائــرات إلــى عــدة أقســام ذات حساســية عاليــة تتمثــل فــي قســم رقابــة الصيانــة )الفنيــة(، 
ــة  ــأداء، والمكتب ــم ل ــل والتقيي ــم التحلي ــدة، و قس ــزة والع ــرة لأجه ــة المعاي ــم رقاب ــواد، و قس ــة الم ــم رقاب ــة و قس ــأداء، والمكتب ــم ل ــل والتقيي ــم التحلي ــدة، و قس ــزة والع ــرة لأجه ــة المعاي ــم رقاب ــواد، و قس ــة الم ــم رقاب و قس
الفنيــة والقســم الهندســي ، حيــث بدورهــا تســتقبل وتجمــع هــذه األقســام المعلومــات والتعليمــات الداخليــة علــى الفنيــة والقســم الهندســي ، حيــث بدورهــا تســتقبل وتجمــع هــذه األقســام المعلومــات والتعليمــات الداخليــة علــى 
مســتوى المديريــات والشــركات المصنعــة ، كمــا تقــوم بعمليــات التحليــل و الفلتــرة للخــروج بخطــط وبرامــج إلتمــام مســتوى المديريــات والشــركات المصنعــة ، كمــا تقــوم بعمليــات التحليــل و الفلتــرة للخــروج بخطــط وبرامــج إلتمــام 
أعمــال الصيانــة علــى الطائــرات ومعداتهــا و تنفيــذ برامــج الطيــران حســب المتطلبــات العملياتيــة، ومــن الناحيــة األخرى أعمــال الصيانــة علــى الطائــرات ومعداتهــا و تنفيــذ برامــج الطيــران حســب المتطلبــات العملياتيــة، ومــن الناحيــة األخرى 
ــرات  ــة الطائ ــة عــن صالحي ــر هــذا الفــرع المصــدر المســؤول الرئيســي والمباشــر لعكــس صــورة حقيقيــة وفعلي ــرات يعتب ــة الطائ ــة عــن صالحي ــر هــذا الفــرع المصــدر المســؤول الرئيســي والمباشــر لعكــس صــورة حقيقيــة وفعلي يعتب
ــاب  ــؤولين و أصح ــاعدة المس ــة، لمس ــر اإلعتيادي ــاالت غي ــورات والح ــر التط ــات وآخ ــال الصيان ــي أعم ــدم ف ــدى التق ــاب وم ــؤولين و أصح ــاعدة المس ــة، لمس ــر اإلعتيادي ــاالت غي ــورات والح ــر التط ــات وآخ ــال الصيان ــي أعم ــدم ف ــدى التق وم
القــرار فــي إتخــاذ القــرارات فــي األوقــات المناســبة ، وتفــادي عرقلــة ســير البرامــج والخطــط واألهــداف الموضوعــة.القــرار فــي إتخــاذ القــرارات فــي األوقــات المناســبة ، وتفــادي عرقلــة ســير البرامــج والخطــط واألهــداف الموضوعــة.

الجــودة لمنظومــة صيانــة الطائــرات قســمي  الجــودة لمنظومــة صيانــة الطائــرات قســمي و مــن األدوات األخــرى الالزمــة لرفــع مســتويات الســالمة و  و مــن األدوات األخــرى الالزمــة لرفــع مســتويات الســالمة و 
الســالمة و ضمــان الجــودة ، فهمــا قســمين منفصليــن تتقاطــع أعمالهــم معــًا فــي الكثيــر مــن الحــاالت فيعتبــر األول الســالمة و ضمــان الجــودة ، فهمــا قســمين منفصليــن تتقاطــع أعمالهــم معــًا فــي الكثيــر مــن الحــاالت فيعتبــر األول 
هــو المســؤل عــن ســالمة العامليــن و بيئــة العمــل والمعــدات و المــواد ويتــم ذلــك بوضــع خطــط ســالمة لشــعب هــو المســؤل عــن ســالمة العامليــن و بيئــة العمــل والمعــدات و المــواد ويتــم ذلــك بوضــع خطــط ســالمة لشــعب 
الصيانــة والتفتيــش عليهــا بشــكل مبرمــج او غيــر مبرمــج ، و يعتبــر الثانــي قســم رقابــي علــى جميع مكونات شــعب الصيانــة والتفتيــش عليهــا بشــكل مبرمــج او غيــر مبرمــج ، و يعتبــر الثانــي قســم رقابــي علــى جميع مكونات شــعب 
ــط  ــب الخط ــتثناء حس ــام دون إس ــروع واألقس ــال الف ــع أعم ــراء جمي ــن إج ــد م ــق والتأك ــوم بالتدقي ــث يق ــة بحي ــط الصيان ــب الخط ــتثناء حس ــام دون إس ــروع واألقس ــال الف ــع أعم ــراء جمي ــن إج ــد م ــق والتأك ــوم بالتدقي ــث يق ــة بحي الصيان
الموضوعــة و الموصــى عليــه مــن قبــل المديريــات والشــركات المصنعــة، وذلــك ضمــن تفتيشــات ربعيــة وســنوية الموضوعــة و الموصــى عليــه مــن قبــل المديريــات والشــركات المصنعــة، وذلــك ضمــن تفتيشــات ربعيــة وســنوية 

مبرمجــة وتفتيشــات مفاجئــة. مبرمجــة وتفتيشــات مفاجئــة. 

أخيــراً وليــس آخــراً حيــث بــدوره يقــوم وبالتنســيق مــع جميــع مكونــات شــعب الصيانــة والمديريــات لوضــع خطــط أخيــراً وليــس آخــراً حيــث بــدوره يقــوم وبالتنســيق مــع جميــع مكونــات شــعب الصيانــة والمديريــات لوضــع خطــط 
تدريــب فنيــة تخصصيــة و خطــط تدريــب عامــة مبرمجــة ســنويًا، أو غيــر مبرمجــة عنــد الحاجة ، وذلــك لتأهيل المهندســين تدريــب فنيــة تخصصيــة و خطــط تدريــب عامــة مبرمجــة ســنويًا، أو غيــر مبرمجــة عنــد الحاجة ، وذلــك لتأهيل المهندســين 
والفنييــن فــي المراحــل األساســية ، ولرفــع مســتوياتهم فــي مختــالف المراحــل المتوســطة والمتقدمــة، ممــا والفنييــن فــي المراحــل األساســية ، ولرفــع مســتوياتهم فــي مختــالف المراحــل المتوســطة والمتقدمــة، ممــا 
ــة و لضمــان إســتمرارية وإدامــة األعمــال  ــة و لضمــان إســتمرارية وإدامــة األعمــال يضمــن إدامــة تدفــق قــوة بشــرية مؤهلــة لفــروع وأقســام شــعب الصيان يضمــن إدامــة تدفــق قــوة بشــرية مؤهلــة لفــروع وأقســام شــعب الصيان

بإحترافيــة مــن قبــل أطقــم مؤهلــة.بإحترافيــة مــن قبــل أطقــم مؤهلــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن منظومــة صيانــة الطائــرات تحتــاج أيضــًا الــى أداة مهمــة و ال يمكــن التغافــل عنهــا وهــي ومــن الجديــر بالذكــر أن منظومــة صيانــة الطائــرات تحتــاج أيضــًا الــى أداة مهمــة و ال يمكــن التغافــل عنهــا وهــي 
قســم اإلدارة والتنســيق والقــوة البشــرية فهــو قســم معنــي بجميــع األمــور اللوجســتية واإلداريــة للضبــاط واألفــراد قســم اإلدارة والتنســيق والقــوة البشــرية فهــو قســم معنــي بجميــع األمــور اللوجســتية واإلداريــة للضبــاط واألفــراد 

علــى حــد ســواء.علــى حــد ســواء.

فــي الخالصــة نــدرك بــأن اإلدارة الناجحــة هــي ســر نجــاح أي منظومــة، وهــذا النجــاح اإلداري يكمــن فــي تحديــد فــي الخالصــة نــدرك بــأن اإلدارة الناجحــة هــي ســر نجــاح أي منظومــة، وهــذا النجــاح اإلداري يكمــن فــي تحديــد 
األدوات المطلوبــة والمناســبة ، و وضــع سياســة عمــل فــي مــا بينهــا علــى أن تكــون مرنــة وواضحــة وغيــر معقــدة، األدوات المطلوبــة والمناســبة ، و وضــع سياســة عمــل فــي مــا بينهــا علــى أن تكــون مرنــة وواضحــة وغيــر معقــدة، 
ممــا يتيــح إحــكام الســيطرة والقــدرة علــى إتخــاذ قــرارات صحيحــة مبنيــة علــى الحقائــق والعمــل المشــترك لتحقيــق ممــا يتيــح إحــكام الســيطرة والقــدرة علــى إتخــاذ قــرارات صحيحــة مبنيــة علــى الحقائــق والعمــل المشــترك لتحقيــق 
ــة بأقــل التكاليــف و بأقــل وقــت وجهــد ممكــن ممــا يصــب فــي  ــج وتحقيــق األهــداف ورفــع مســتوى الجاهزي ــة بأقــل التكاليــف و بأقــل وقــت وجهــد ممكــن ممــا يصــب فــي النتائ ــج وتحقيــق األهــداف ورفــع مســتوى الجاهزي النتائ

المصلحــة الوطنيــة العامــة.المصلحــة الوطنيــة العامــة.
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وفــي هــذا الِخضــم وبخبــرة الحــرب والســالم، لقــد أدرك مبكــراً جاللــة – المغفــور لــه بــإذن اهلل – الحســين 
بــن طــالل حاجــة األردن إلمتــالك ذراع جــوي لحمايــة ســماء المملكــة مــن أي إعتــداء، حيــث لــم تمتلــك 
األردن حينهــا إال بضعــة طائــرات مروحيــة كانــت تســمى آنــذاك ) الفيلــق الجــوي األردنــي ( والتــي لــم تكــن 
ــام 1955  ــي الع ــي ف ــي األردن ــو الملك ــالح الج ــيس س ــم تأس ــك ت ــة، لذل ــاألدوار المطلوب ــام ب ــة للقي كافي
بشــكل مســتقل عــن الجيــش العربــي إيمانــًا مــن جاللتــه بحاجــة األردن إلــى إمتــالك ســالح جــٍو حديــث وفعــال، 
واســتمر ســالحنا الباســل بالتطــور بثبــات وعلــى الــدوام لمواكبــة التطــورات التقنيــة فــي العالــم إلــى أن 

وصــل إلــى ماهــو عليــه اآلن بإســتخدامة ألحــدث الطائــرات وأنظمــة الدفــاع الجــوي والســيطرة.

صقـورنـــا فـي الحـــــرب 
والسلـم

الوكيل/فني إلكتروني طيران أنس قاسم النعيمات

ــد األعلــى للقــوات المســلحة األردنيــة أبنــاء الوطــن مــن َحَملــة الشــعار بإســم  ــة القائ خاطــب جالل
ــة : ــًا بقول ــن جميع األردنيي

”هذا عهدنا بكم، أنتم األصدق قواًل واألخلص عماًل ” في خطاب العرش السامي مؤخرًا .
ــذل مــن نشــامى القــوات المســلحة  فممــا الشــك فيــه أن رســالة جاللتــه تُعــُد تكريمــًا و إشــادة لمــا بُ

ــا هــذا . ــة حتــى يومن الباســلة مــن جهــود وأرواح شــهداء منــذ نشــأت الدول
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ــرية  ــوى البش ــالح بالق ــد الس ــة لرف ــز تدريبي ــة ومراك ــد علمي ــه معاه ــذ تأسيس ــو من ــالح الج ــى س وبن
ــام  ــاد للقي ــدؤوب والج ــل ال ــة العم ــة و إدام ــى الفاعلي ــة عل ــة للمحافظ ــة عالي ــّدة بإحترافي ــة والُمع الالزم

ــوال. ــي كل األح ــكال وف ــكل األش ــاءه ب ــن و أبن ــاه الوط ــه تج ــة إلي ــات الموكول بالواجب

إن ُمنطلــق دور ســالح الجــو الملكــي األردنــي بدايــًة هــو الدفــاع عــن ســماء المملكــة ضــد أي إعتــداء 
و إســناد القــوات البريــة فــي العمليــات التعبويــة باإلضافــة لعمليــات التجريــد فــي أرض المعركــة والقيــام 
بالعمليــات الجويــة المعاكســة فــي أرض العــدو، لكــن، وبعد أن أبرز نشــامى الســالح البســالة وقــوة الحيلة 
فــي المعــارك، إرتفــع ســقف الطموحــات و ظهــرت متطلبــات جديــدة ممــا دعــى ســالح الجــو إلــى توســيع 
دوره الفعــال لحفــظ األمــن القومــي و األرواح، فأصبحنــا نــرى قواتنــا الجويــة تشــارك فــي عمليــات اإلغاثــة 
واإلخــالء الطبــي كمــا فــي البوســنة والشيشــان فــي تســعينيات القــرن المنصــرم و فــي الســودان واليمن 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، و َفَرضــت الســمعة الطيبــة ِنتــاِج العمــل المخلــص و الــدؤوب والضــروف 
ــا اإلردنييــن وحتــى األجانــب مــن  اإلقليميــة أدوار أخــرى علــى أبنــاء ســالح الجــو الملكــي مثــل إخــالء الرعاي

مناطــق التوتــر والصــراع أو المناطــق المنكوبــة.

و ِمــن ثَــمَّ إمتــد الــدور للمســاهمة فــي التنميــة الوطنيــة مــن خــالل رفــد مؤسســات الدولــة والقطــاع 
الصناعــي بالمتقاعديــن مــن ذوي الخبــرات والمؤهليــن  والمســاهمة فــي تنميــة خطــوط اإلتصــاالت 
لمعظــم مناطــق المملكــة، وســاهم ســالح الجــو فــي تنميــة المجتمــع المحلــي مــن خــالل تواجــد قواعدة 
الجويــة فــي المناطــق النائيــة ممــا أدى إلــى إزدهــار الخدمــات النوعيــة لهــذه المناطــق ومــا حولهــا، وأضــاف 
ســالح الجــو خدمــات للمؤسســات الحكوميــة مــن خــالل عمليــات التصويــر والمســح الجــوي المســتخدمة 

لغايــات التعليــم أو البحــث العلمــي أو اإلحصــاءات.

إن ســالح الجــو الملكــي األردنــي جــزء عميــق مــن المنظومــة األمنيــة و اإلنســانية فــي معشــوقتنا  
األردن، فهــم النشــامى مــن أبنــاء هــذا الوطــن الذيــن وصفهــم الشــاعر بقولــه ) يعشــقون الــورد لكــن، 
يعشــقون األرض أكثــر ( وقــد ثبــت بمــا ال يتــرك للشــك مجــال أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه قواتنــا الجويــة 

ــة الســامي مؤخــراً. ــاء الوطــن فــي خطاب ــا أبن ــة الملــك ليفاخــر بن ممــا إســتدعى جالل

إن ســالح الجــو الملكــي صــرٌح عظيــم لأبطــال فــي الحــرب ومنــارة إنســانية فــي الِســلم وتَعُظــُم فــي 
ــل والقيــم األســمى التــي ورثهــا أبنــاء الســالح ممــن ســبقوهم إلــى المجــد و ترجمــوا هــذه  جنباتــة الُمثُ
ــدة، وضحــى الكثيــر مــن أبنائــه بأرواحهــم رخيصــة  القيــم ألفعــال و بطــوالت ســطّرت التاريــخ فــي أوقــات الشِّ

فــداًء للوطــن وقائــده وشــعبه، فاســتحقوا بذلــك ثقــة جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي و إشــادته.

 “ أنتم األصدق قواًل و األخلص عماًل “.
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ما هو مضاد الطائرات بدون طيار/ DRONE؟

نظــام مضــاد الطائــرات بــدون طيــار هــو نظــام قابــل للتطويــر يوفــر أقصــى حمايــة للمناطــق والمرافــق 
ذات األحجــام واألشــكال والوظائــف المختلفة.وهــي تتألــف مــن مجموعــات مختلفــة مــن المعــدات حســب 
التطبيــق المنــازل الخاصــة، والســجون، واألماكــن التجاريــة، والمبانــي الحكوميــة، والمنشــآت الصناعيــة، 
ــل  ــل قاب ــام متكام ــو نظ ــكرية، وه ــق العس ــة، والمراف ــة الحيوي ــة التحتي ــدود، والبني ــن الح ــارات، وأم والمط
للتخصيــص يمكــن أن يشــمل أنواًعــا مختلفــة مــن المعــدات والحلــول وفًقــا إلحتياجــات العمــل ومتطلباتــه.

ــن  ــف ع ــدات الكش ــن مع ــة م ــات مختلف ــى مجموع ــار عل ــدون طي ــرات ب ــاد للطائ ــام المض ــون النظ يتك
ــار، وأجهــزة تحليــل الطيــف الراديــوي، وأجهــزة  ــدون طي ــرات ب ــار رادارات الكشــف عــن الطائ ــدون طي ــرات ب الطائ
االستشــعار الصوتيــة، وأنظمــة المراقبــة بالفيديــو، ومعــدات تحييــد الطائــرات بــدون طيــار أجهــزة التشــويش 
ــاط  ــبكات التق ــار، وش ــدون طي ــرات ب ــادة للطائ ــزر المض ــزة اللي ــراض، وأجه ــة االعت ــة، وأنظم ــة والمتحرك الثابت
الطائــرات بــدون طيــار وحلــول أمنيــة إضافيــة لتحســين مســتوى الحمايــة أنظمــة الكشــف عــن التهديــدات 
المخفيــة، واألجهــزة الصوتيــة بعيــدة المــدى، والبرامــج المتعلقــة باألمــان، وأنظمــة اقتنــاء الفيديــو 

ــات. ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــة، والبني ــن المتنقل ــاحنات األم ــه، وش وتوزيع

النظام المضاد 
للطائرات المسيرة 

 )DRONE(

أصبــح تأثيــر الطائــرات المســيرة فــي الحــروب التــي حدثــت فــي الســنوات االخيــرة عامــل مؤثــر بشــكل 
كبيــر نتيجــة التطــور التكنولوجــي المطــرد فــي تكنولوجيــا صناعتهــا والــذي بدأتــه الواليــات المتحــدة 
ــالح  ــت س ــروب واصبح ــي الح ــوى ف ــن الق ــر موازي ــى تغيي ــادرة عل ــرات ق ــذه الطائ ــل ه ــا جع ــة مم االمريكي
ــر انظمــة  فعــال للــدول وحتــى للحــركات العســكرية فــي مواجهــة القــوى األكثــر تقدمــًا, لذلــك تــم تطوي

. )ANTI DRONE SYSTEM( مضــادة لتقليــل االثــار التــي ينتجهــا اســتخدام هــذه التكنولوجيــا

رقيب/1 مأمور سيطرة جوية أحمد حسن العمـري
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أمــام التطــور المســتمر فــي طائــرات الــدرون، وتطــور عملياتهــا الهجوميــة الدقيقة،وجــدت الــدول 
نفســها بحاجــة إلــى إيجــاد منظومــات دفــاع جــوي فعالــة ضــد الطائــرات المســيرة وفيمــا يلــي نقــدم لكــم 

ــرز أنظمــة الدفــاع الجــوي وأقلهــا تكلفــة للتعامــل مــع الــدرون. أب

أنظمة الدفاع الجوي المضادة للدرون.

SkyWall 100. قاذفة شباك

الكتــف  علــى  محمولــة  هي قاذفة شــباك 
مــع نظــام تتبــع للهــدف، تعمــل مــن مــدى 20 
متــًرا إلــى 300 متــر، ووزنهــا 10 كيلوغــرام، بمجــرد 
رصدهــا للهــدف تقــذف مطلقــة شــبكة صيــد باتجــاه 
وهــو  مظلــة،  عبــر  بهــا  تهبــط  ثــم  ومــن  الــدرون 
ــرة  نــوع مهــم مــن الدفاعــات كونهــا تهبــط بالطائ
مــن  التحقيــق  مســؤولو  يمكــن  ممــا  بســالم 

معرفــة مصدرهــا وتحديــد هويــة صاحبهــا.

ATHENA.منظومة ليزر

وهــي منظومــة ســالح ليــزري عمــالق، مــن 
تطويــر شــركة لوكهيــد مارتــن األمريكيــة، مصمــم 
لمكافحــة الــدرون مــن الطــراز العســكري، يعمــل 
علــى توجيــه أشــعة ليــزر ضخمــة تعمــل علــى حرق 
نصبه علــى  يتــم  الســماء،  فــي  وهــي  الــدرون 

ســيارات أو ســفن أو منصــات خاصــة.

”ES-60“.سالح

وهــو بندقيــة كهرومغناطيســية، إلنشــاء تداخــل 
ــال  ــل االتص ــرعة لتعطي ــي الس ــي عال كهرومغناطيس
بيــن الطائــرات بــدون طيــار ووحــدات التحكــم الخاصــة 
بهــا، وبالتالــي التســبب فــي حــدوث خلــل فــي أجهــزة 
العــدو، فهــو حــل فعــال فــي مكافحــة الطائــرات بــدون 
طيــار ألنــه ال يضــر بصحــة اإلنســان والســالمة البيئيــة 
ونتيجتــه صامتــة وســريعة، يــزن نظــام ES-60 الجديد 
2.5 كجــم ويمكنــه تعطيــل طائــرات العــدو بــدون طيــار 

ضمــن نطــاق يصــل الــى 3 كيلومتــرات.
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ملكــت القلــوب ســيدي بمــا عملــت وقدمــت لــألردن مــن خيــر وعطــاء، ملكــت ذاكــرة 

ــار الصحــف والتلفــاز، ملكــت كل  ــاِب وأخب ــات الكتَّ الشــعب والعــرب كافــة، ملكــت كتــب ورواي

خيــر قدمتــه للوطــن واألمــة العربيــة،  وهاهــم األردنيــون يســتذكرون ويحيــون ذكــرى ميــالد 

الراحــل الكبيــر طيــب اهلل ثــراه الــذي قــاد المســيرة علــى مــدى ســبعة وأربعيــن عامــًا. وهــم 

ــاه. ــه اهلل ورع ــي حفظ ــداهلل الثان ــك عب ــة المل ــالد جالل ــيد الب ــوالء لس ــد وال ــددون العه يج

مــن منــا ال يذكــر مالمــح المغفــور لــه الحســين بــن طــالل طّيــب اهلل ثــراه؟؟ مــن منــا ال يذكــر 

حنكتــه السياســية ودوره البــارز الفّعــال فــي إحــالل الســالم؟؟؟ مــن منــا ال يذكــر مؤتمراتــه السياســية 

وخطاباتــه الســامية ؟؟ مــن منــا ال يذكــر مســيرته المشــّرفة الحافلــة بالعطــاء واالزدهــار والنهضــة؟؟ 

ــه  ــه وعطف ــالته وقوت ــه وبس ــر كرم ــا اليذك ــن من ــامية ؟ م ــانية الس ــه اإلنس ــر مكارم ــا ال يذك ــن من م

ــًا ؟؟ ــًا وأردني ــه العظيمــة عربي ووقفات

ومنــذ اللحظــة األولــى لتوليــه العــرش ركــز جاللــة الملــك الحســين طيــب اهلل ثــراه علــى بنــاء بنيــة 

تحتيــة اقتصاديــة وصناعيــة لتكمــل وتعــزز التقــدم الــذي أراد أن يحققــه لشــعبه، فأشــرف علــى مراحــل 

تحــول المملكــة مــن مجتمــع عشــائري بــدوي أثنــاء االســتعمار البريطانــي إلــى دولــة عصريــة تتمتع 

ببنيــة تحتيــة متكاملــة ومســتويات رفيعــة فــي مجالــي الثقافــة والتعليــم مقارنــة مــع دول العالــم 

الناميــة، وقــد التــزم المغفــور لــه بالمشــاركة الشــعبية فــي اتخــاذ القــرارات فــي الحكــم، وباحتــرام 

حقــوق اإلنســان فــي العالــم العربــي.

مـلك القلــوب
جاللة الملك الحسين بن طالل

طيب اهلل ثراه

رقيب/1 جمال فايز الزعبي
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وخــالل مســيرة حياتــه، دافــع عــن قضايــا األمــة العربيــة، وخصوصــًا القضيــة الفلســطينية، وشــارك 

فــي عــدد مــن الحــروب العربيــة اإلســرائيلية، واســتمر رحمــه اهلل بالدفــاع عــن وحــدة وســيادة أراضــي 

الضفــة الشــرقية مــن نهــر األردن، عندمــا تــم صــد محاولــة إســرائيل لغزوهــا فــي الحــادي والعشــرين 

مــن آذار 1968، وكان جاللــة الحســين ملتزمــًا دائمــًا بالســالم مــن خــالل التوصــل إلــى حــل المشــاكل 

بالوســائل الدبلوماســية بــداًل مــن اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة العســكرية.

وخــالل حكمــه كان الحســين طيــب اهلل ثــراه، ينــادي ويؤكــد علــى المبــادئ والقيــم التــي كانــت 

تدعــو إلــى الســالم والتســامح والوفــاق والمســاواة والعدالــة، حتــى تمكــن مــن جعــل األردن أنموذجًا 

ومثــاًل يحتــذى بــه فــي الوســطية واالعتــدال.

وفــي الســابع مــن شــباط عــام 1999 كان األردن والعالــم أجمــع فــي وداع الحســين رحمــه اهلل 

ــاًل  ــور دلي ــك الحض ــر، وكان ذل ــازة العص ــا جن ــت بأنه ــازة وصف ــي جن ــم ف ــادة العال ــن ق ــد م ــط حش وس

علــى مكانــة المغفــور لــه الملــك الحســين بيــن دول العالــم كافــة، ومكانــة األردن واحتــرام الشــعوب 

والقــادة لــه.

ــة، وهــو  ــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه الراي ــة الملــك عبــداهلل الثانــي اب ــك تســلم جالل وبعــد ذل

ــل  ــه التعام ــه ودرايت ــه وحنكت ــعة افق ــل س ــتطاع بفض ــة، واس ــدار وحكم ــكل اقت ــيرة ب ــل المس يواص

مــع األحــداث اإلقليميــة والدوليــة التــي شــهدتها الســنوات الماضيــة بــكل حكمــة، حتــى أصبــح األردن 

محــط إعجــاب وتقديــر دول العالــم نظــراً إلصــراره علــى االنجــاز، وتوفيــر الحيــاة الكريمــة ألبنائه، ويشــهد 

األردن نقلــة نوعيــة فــي مجــاالت التنميــة الشــاملة، ويطلــق جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي بيــن الحيــن 

واآلخــر مبــادرات تنمويــة تســتهدف دفــع العمليــة التنمويــة نحــو األمــام، والتركيــز علــى مشــاركة كل 

القطاعــات خاصــة الشــباب والمــرأة فــي مجــاالت التخطيــط والتنفيــذ، وقــد أرســى جاللتــه لعالقــات 

قويــة ومتينــة مــع دول العالــم مــا انعكــس علــى متانــة االقتصــاد األردنــي وســمعة األردن الدوليــة، 

ــة وتطلــع نحــو المســتقبل الواعــد  ــارة حــق وهداي ــه الهاشــمية من ــه قيادت وليبقــى األردن كمــا أرادت

بــإذن اهلل تعالــى.

وفــي ذكــرى ميــالد الحســين رحمــه اهلل، إذ يســتذكر األردنيــون مســيرة البنــاء التــي لــم 

تتوقــف أو تتراجــع تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، داعيــن اهلل عــز وجــل أن يتغمــد روحــه الطاهــرة 

ــد اهلل  ــك عب ــة المل ــر جالل ــي عم ــى ف ــبحانه وتعال ــل س ــران، وأن يطي ــة والغف ــع الرحم بواس

الثانــي وأن يحفظــه ذخــرًا وســندًا لألمــة العربيــة واإلســالمية.
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نسور الهواشم تزهو

بأكاليل العز والفخار

في عيد ميالدك  سيدي 

هــا هــي الكلمــات تعجــز عــن وصــف فرحــة األردنييــن بيــوم ميــالد األب واألخ 
والقائــد والملــك الــذي حمــل عــن أســالفه أمانــة النهــوض بــاألردن والحــرص 
عليــه مواجهــًا كل التحديــات ومذلــاًل الصعــاب والعوائــق، ماضيــًا فــي ذلــك 
بــروح العصــر، مســطرًا فــي صفحــات التاريــخ أمجــادًا أردنيــة هاشــمية رفــع 

ــن. ــاء الوط ــن أبن ــن م ــامى والمخلصي ــواعد النش ــاء بس ــا البن فيه

ونحــن إذ نســتذكر ذلــك اليــوم المبــارك بإكبــار ووفــاء عظيــم تجــاه مواقــف جاللــة الملــك الحكيمــة، ومكارمــه 
وجهــوده الطيبــة الموصولــة لتحقيــق حلــم األردنييــن وتطلعاتهــم نحــو غــٍد مشــرق ومزدهــر، لنعاهــد اهلل والوطــن 
بــأن نبقــى الجنــد االوفياءالمخلصيــن علــى الــدوام واضعيــن نصــب أعيننــا خدمــة وطننــا، ودرعــًا حاميــًا للمواطــن، 
وعينــًا حارســة لتــراب الوطــن ال هــّم لنــا إال خدمــة أردٍن غــدا بجهــود جاللتــه واحــة مــن الطمأنينــة يغــرف منهــا الباحثــون 

عــن األمــن واألمــان ويعيــش مــن حولهــا األردنيــون إخوانــًا متحابيــن متوحديــن علــى الــوالء لســيد الــوالء.
أمــا رفقــاء الســالح نشــامى الجيــش العربــي درع الوطــن وســياجه الحصيــن، كانــوا دائمــًا األقــرب إلــى قلــب 
قائدهــم، فقــد قضــى أعوامــًا جميلــًة مــن عمــرة بينهــم، وعــاش معهــم حياتهــم اليوميــة، وشــاركهم التدريــب 
فــي مختلــف المياديــن، فملــك قلوبهــم بســماحته ودماثــة ُخْلِقــه، وســعى جاللتــه علــى الــدوام إلــى اســتقطاب 
كل مــا هــو جديــد لقواتنــا المســلحة وبمــا يتالئــم ويتناغــم مــع الحداثــة والتطــور العالمــي فــي مجــال التســليح 

كمــا ســعى جاهــداً للوصــول بالجنــدي األردنــي إلــى مراحــل متقدمــة مــن التدريــب و التأهيــل.
كمــا وشــهد ســالح الجــو الملكــي فــي عهــد جاللتــه إنجــازات كبيــرة علــى مختلــف األصعــدة يصعــب حصرهــا، 
طالــت وامتــدت  إلــى جميــع وحــدات ســالح الجــو مــن تطــور وتحديــث  علــى التدريــب والمعــدات والطائــرات لتواكــب 

الجيــوش المتقدمــة ولتحاكــي  مســارح العمليــات الحديثــة والمتطــورة بكافــة أنــواع التكنولوجيــا.
ســيدي أبــا الحســين إن الكلمــات تقــف حائــرًة عاجــزًة مكبلــًة عــن وصــف مــا تَْخَتــزن بــه خلجــات النفــس ومــا تجــود 
بــه القريحــة فــي التعبيــر عــن مــدى حــب شــعبكم لكــم، ووالئــه لعرشــكم فأنتــم مــن وضــع األردن نجمــًا متألقــًا 
فــي ســماء العالــم وخلــق منــه منــارة يحتــذي بهــا وأنتــم يــا ســيدي مــن جعلنــا نفخــر ونفاخــر بوطننــا الغالــي األردن 

العالــم أجمــع.
ــل  ــل  أن يطي ــز وج ــى ع ــاء للمول ــج بالدع ــَنُتنا تله ــم، وأْلِس ــد مولدك ــي عي ــم ف ــارك لك ــيدي نب س
بعمركــم وأن يبقيكــم ســنداً وذخــراً لوطننــا العزيــز وألمتنــا وعروبتنــا وكل عــام وأنتــم بالــف خيــر ســيدي.

رئيـــس التحريـــر 
العميـد الركـن الطيــار 
ظاهر ياسين طالفحـه
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بســـم ا� الفـــرد الصمـــد رب ا�رباب
مـــا خـــاب وا� مـــن ترجـــاه مـــا خاب
تحفـــظ وطننا مـــن ذرى كل ا�صعاب
دام المســـيره قادهـــا عـــز ا�نســـاب
يـــا ذا الوطـــن ال مـــا يهمـــك وترتـــاب
قـــد قالها أبو حســـين والقول ما خاب
ما يفهم الكلمة سوى ذوي ا�لباب
الجيش ا�صدق بالعمل بين ا�قطاب
هذا الوطن تســـهر على أمنه أهداب
الفوضـــى العارمة و شـــريعة الغاب
اليـــن جانا الهاشـــمي ســـيد ا�عراب
ثار الشـــريف وما حلى الموت ال طاب
فـــي موقـــٍف تهتـــز لـــه كل ا�صالب
ا�حـــراب بســـنان  الغـــدر  روس  نقـــّط 
ال مـــا نســـاوم بالوطـــن ويّـــا ا�جناب
دبّــــــــاب وبـــا�رض  طيــــــارة  بالجـــــــو 
ا�قطـــاب وكل  وا�ريـــاف  المـــدن 
هـــذا الوطن طـــارت علـــى متنه رقاب
تفاخـــري يـــا دارنـــا وفّلـــي ا�هـــداب
دونـــك  صقـــوٍر ترتقـــي كل مرقـــاب
ومن عقبها يالهاشـــمي عز ا�نساب
وأنت العمود اللي توســـط با�طناب 
حنا فدى أبو حسين ولعيون من جاب 
ليـــا تقـــدم يمســـك الســـيف بنصاب
طـــّلاب جـــاه  مـــا  المحبـــوب  أميرنـــا 
وحنـــا على العهـــد المغّلض وبكتاب

المســـتحيله علـــى  القـــادر  الواحـــد 
وأنـــت الكريـــم اللـــي عطاتـــك جزيله
والفشـــيله الفتـــن  درب  وتجنبـــه 
عبـــدا� ابـــن حســـين زبـــن الدخيلـــه
ترقـــى علـــى القمـــه و راس الطويله
وميلـــه فيهزلّـــه  مـــا  خطبـــٍة  فـــي 
في مجلـــس ا�مـــه شـــهود ودليله

والجيش ا�وفى للوطن في ســـبيله 
مـــا صـــار فـــي وضعـــه بيـــوٍم وليله
رعيلـــه وأول  ا�زمـــان  ماضـــي  مـــن 
وكيلـــه وفيصـــل  عبـــدا�  ومعـــاه 
مســـتطيله الدايـــره  تخّلـــي  ثـــورة 
ويـــل الـــردي من زومـــة الصقـــر ويله
الحنظليلـــه شـــربة  مـــن  ونجرعـــه 
الصقيلـــه الضاربـــات  الرمـــاح  حنـــا 
كيـــد الجبـــان وكيـــد منهـــو عميلـــه
قبيلـــه ترانـــا  الهّيـــه  ثـــارت  ال 
وســـيله بأيـــة  فيـــه  نســـاوم  مـــا  ال 
يالكحيله الجدايـــل والشـــعر  وفّلـــي 
الذليلـــه القلـــوب  كيـــد  همنـــا  مـــا 
ســـيد الوطـــن والتـــاج منهو يشـــيله
وانـــت الجديـــر اللـــي تشـــيل الثقيله
ولـــي عهده عـــاش مـــن ينتمـــي له
والفصيلـــه للنســـب  يرجـــع  الـــدم 
الحكـــم يســـعى لـــه إليـــن يَعنيلـــه
النفيلـــه مكّســـبين  الحســـين  جنـــد 

مالزم/١ طيار محمد عبدا� العجارمة

أنتم ا�صدق قوًال
وا�خلص عمًال
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