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BELLHELICOPTER.COM

قدرات تعدد العملیات عرصیة مطابقة للقرن ۲۱

مع كل مھمة، بیل Bell AH-1Z و UH-1Y كتسب سمعة علیة بآن كالھام الطائرتین األكرت
 قدرة عىل الھجوم و مھامت أخرى الیوم. معن أو لفرضھام ھاتان املروحیتان تقومان مبجوعة. عملیات و

مھامت بفعالیة وكفاءة يف أي مكان يف العامل

بیل Bell AH-1Z و UH-1Y بین الطائرات القتالیة األكرث فعالیة وقدرة عىل البقاء يف ساحة املعركة الحدیثة
  



بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

الفرق بني "الدلع" 
و"الواجب".... وايد فرق

من أبرز ما متيزت به القمة الحكومية الثالثة كلمة ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، التي أرست القلوب، وأضاءت القمة 

بصدق لهجتها، وعمق أبعادها، وسمو معانيها، ورقي مضامينها، وعمق مشاعر قائلها.
استعاد ســموه واقعة تاريخية، مشــرياً إىل أن أحد الصحافيني يف منتصف السبعينيات قال لألب 
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،"ملاذا تنفق عىل شعبك بهذا الشكل، وتصل 
بهم إىل مرحلة "الدلع"؟ فقال له الشــيخ زايد: هل لديك أبناء وتنفق عليهم؟ فقال الصحفي: نعم. 

فرد عليه الشيخ زايد، "هناك فرق بني الدلع والواجب، وال أحد يبخل عىل عياله".
لقد أراد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان من هذه القصة أن يوجه رسالة ألبنائه 
اإلماراتيني أوالً، وللعامل كله ثانياً. فالحاكم يجب أن يشــعر باملســؤولية تجاه شــعبه؛ ألنهم مبنزلة 
األوالد الذين يعد االهتامم بهم وبتنشئتهم ورعايتهم واجباً عىل األب، يحنو عليهم ويؤمن لهم سبل 
العيــش، ويوفر لهم األمن والطأمنينة، مــن دون أن يعني ذلك التفريط أو التهاون فيام يجب عىل 

األبناء أن يقوموا به تجاه أنفسهم أوالً، وتجاه مجتمعهم ودولتهم ثانياً.
ولقد ربط ســمّوه بشــكل بارع بني هذه القصة وبني مواقف أثبت فيها أبناء اإلمارات أنهم كانوا 
عند حسن ظن وطنهم وقادتهم بهم، وأنهم رجال يظهر معدنهم األصيل عند الشدائد، وأن ما تلقوه 
مــن رعاية واهتامم مل يجعلهم يستســلمون إىل دعة العيش ورخائه، بــل إنهم أثبتوا أنهم قادرون، 
وبشكل طوعي، عىل تحمل شظف العيش وقسوة الحياة، وليس أدل عىل ذلك كام أشار سموه، من 
اندفاع الشباب اإلماراتيني للتطوع يف القوات املسلحة عند احتالل الكويت، حني شعر جميعهم بأن 
خطراً ما يلوح يف املنطقة، وأن عليهم أن يكون جزءاً من درع الحامية لدولتهم واملنطقة بشكل عام.

وقال ســموه: "جاءنا أشخاص كبار يف الســن طلباً للتطوع كام اصطحب بعضهم أوالدهم ليلتحقوا 
بالخدمة العسكرية" وهذا يعكس املعدن األصيل ألبناء زايد يف تحملهم املسؤوليات الوطنية.

وساق سمّوه مثالً آخر عايشناه جميعاً منذ أشهر، حني بدأ تنفيذ قرار الخدمة الوطنية يف الدولة، 
حيث أرص بعض الشبان والفتيات من أبناء اإلمارات عىل االلتحاق بالخدمة الوطنية، علامً بأنهم غري 
مشــمولني بها، ومعفيون منها ألسباب مختلفة، وقال سموه إن إرصار هؤالء عىل االلتحاق بالتجنيد 
وخدمة وطنهم، إمنا يؤكد مدى ارتباطهم بوطنهم، ورغبتهم يف التعبري عن حبهم ووالئهم لدولتهم، 
ووجه ســموه الشكر لهم ذاكراً أســامءهم بالكامل وموجهاً التحية والتقدير لهم وآلبائهم وأرسهم. 
وهو إمنا فعل ذلك ليكرّس هذا الفعل النبيل يف نفوس النشء والجيل الجديد واألرس اإلماراتية كافة.
واســتدل سموه عىل صواب رأي الوالد املؤسس ونهج قادة اإلمارات يف االهتامم بأبنائهم، مبا قام 
به التجار اإلماراتيون من دور مرشف تجاه مرص من خالل متويل مشاريع عدة فيها، إمياناً منهم بأن 
دعم مرص يصب يف مصلحة الدول العربية كافة، ومنها اإلمارات، وقال سموه إن هذه املبادرة، التي 

تؤكد أن معدن اإلماراتيني األصيل يظهر يف أوقات املحن، تستحق منا الشكر والتقدير.
 كان صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رائعاً جداً يف الربط بني حوار الصحفي مع 
الشــيخ زايد بن ســلطان، طيب الله ثراه، وبني هذه املواقف النبيلة واألصيلة ألبناء اإلمارات، والتي 
أكدوا من خاللها أنهم يقدّرون ما يقوم بهم قادتهم حق التقدير، وأنهم مل يكونوا لريوا فيام تقدمه 
لهم الدولة من رعاية واهتامم إال ســبباً ليكونوا عىل قدر املســؤولية بعيداً عن "الدلع" الذي أشــار 
إليه ذلك الصحفي. لقد كانت كلمة ســموه رائعة ومعربة وتاريخية أكدت مبا ال يدع مجاالً للشــك، 

كم نحن محظوظون بك يا "بوخالد".
حفظ الله اإلمارات وقيادتها، وحفظك الله يا "بوخالد" لإلمارات وشعبها.
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام

العميد الركن/ سامل بن غافان الجابري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العميد/ سعيد محمد املزروعي

رئيس التحرير

املقدم الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

الرائد/ جميل خميس السعدي

املرشف الفني

موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير

محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير

مريم محمد الرميثي

هيئة التحرير 

أمل سامل الحوسني

راية سامل املزروعي

اإلخراج والتصميم

سعاد عبدالله النعيمي
أحمد محمود أحمد 

الصف

هدى زين العطاس

أرشيف الصور

فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع

أحمد عبدالله البلويش
شـــاكا برامــود

92
>

مركبة حفيت قدرات 
دفاع جوية ال مثيل لها

درع الوطن تكرم 27 شريكًا 
اسرتاتيجيًا

حممد بن راشد وحممد 
بن زايد يفتتحان معرض 

آيدكس 2015

18
<

06
<

34
>

رئيس جمهورية 
تتارستان : األنظمة 

الدفاعية اإلماراتية حتاكي 
تقنيات القرن الـ 21
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افتت��ح صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء 

حاك��م ديب » رع��اه الله » وصاحب الس��مو الش��يخ 

محمد ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة.. يف الثاين والعرشين 

من فرباير املن��رم فعاليات مع��رض ومؤمتر الدفاع 

ال��دويل » آيدك��س 2015 » .. وذل��ك بحضور فخامة 

الرئيس عمر حس��ن أحمد البش��ر رئي��س جمهورية 

الس��ودان وفخامة رستم نور عيل ميننيخانوف رئيس 

جمهورية تتارس��تان ورؤس��اء وفود الدول الشقيقة 

والصديقة.

وش��هد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكتوم وصاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهي��ان العرض العس��كري ال��ذي جرى أم��ام املنصة 

الرئيسية يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حرض االفتتاح أصحاب الس��مو أولياء العهود وصاحب 

الس��مو املليك األمري منصور بن مق��رن بن عبدالعزيز 

املستش��ار بديوان س��مو ويل العهد وصاحب الس��مو 

املل��يك األمري محمد بن س��لامن ب��ن عبدالعزيز وزير 

الدفاع رئيس الديوان املليك املستش��ار الخاص لخادم 

الحرمني الرشيفني وعدد من الشيوخ .

وقد بدأ حفل االفتتاح بالسالم الوطني لدولة االمارات 

العربية املتحدة الذي قدمته الفرقة املوسيقية للقوات 

املس��لحة يرافقه عرض جوي لطائرتني مقاتلتني ومرور 

قطع��ة بحري��ة تحمل علم دول��ة االم��ارات العربية 

املتحدة. 

وتم بع��د ذلك تم تقديم عرض حي لس��يناريو وهمي 

عسكري وكان السيناريو عبارة عن تحرير ميناء استولت 

عليه مجموعة ارهابية واش��تمل الس��يناريو انزاال جويا 

ومشاركة طائرات مقاتلة والقوات الربية والبحرية حيث 

قامت فرقة من قوات النخبة بتحرير امليناء.

كام اش��تمل الس��يناريو انزاال جويا وتحليقا للطائرات 

العس��كرية ع��ى ارتف��اع منخفض ودع��ام جويا من 

الطائرات العمودية ودع��ام بحريا من قوارب القوات 

البحرية باالضافة اىل اش��تباك اريض باالس��لحة النارية 

من قب��ل القوات الربية واقتحام��ات خاطفة ورسيعة 

مبشاركة الدبابات والسيارات املدرعة.

واختتم الحفل بعرض جوي قدمته فرقة الفرسان التابعة 

للقوات املس��لحة لدولة االمارات اظه��ر فيه الطيارون 

براعته��م وقدراته��م الفائق��ة ع��ى اج��راء املناورات 

الخاطفة والرسيعة ضمن تشكيل جوي متناغم.

وتضمن العرض تحليق��ا لطائرات الفريق فوق املنصة 

الرئيس��ية حيث نجحت الطائرات املش��اركة يف رسم 

لوحة فنية باعالم دول��ة االمارات ايذانا ببدء فعاليات 

ايدكس 2015 .

حممــد بن راشـــد وحممــد بن زايـــد يفتتحــــان معــــــــــــرض ومؤمتر الدفاع الدويل » آيدكس 2015«
بحضور الرئيس السوداين والترتستاين
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حممــد بن راشـــد وحممــد بن زايـــد يفتتحــــان معــــــــــــرض ومؤمتر الدفاع الدويل » آيدكس 2015«
بحضور الرئيس السوداين والترتستاين

وس��بقت العرض الرئي��ي عروض تراثي��ة تربز االرث 

الحض��اري الغن��ي لدول��ة االمارات اش��تمل عى عدة 

عروض وفقرات منها العيالة والرزفة باالضافة اىل عدد 

من العروض الرتاثية.

وتم خ��الل حفل االفتتاح تقديم ع��رض البنادق الذي 

قدمته فرقة حرس الرشف لجمهورية بيالروس مبناسبة 

م��رور عرشي��ن عاما عى انش��ائها كام قدم��ت فرقة 

تقليدية من جمهورية كوريا الجنوبية لوحة تراثية مع 

موسيقى رقصة االسد التقليدية.

وتضمن حفل االفتتاح عرضا للدورات السابقة ملعرض 

ايدكس بداية م��ن عام 1993 مرورا بالدورات الالحقة 

واش��تمل عى عدد الدول والرشكات التي ساهمت يف 

كل دورة.

عبدالله بن زايد يف حديث مع رئيس األركان

كبار قادة القوات املسلحة أثناء حفل إفتتاح آيدكس 2015
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حممد بن زايد يزور عددًا من األجنحة املشاركة فـــــــــــــــي »آيدكس 2015«
جتول يف عدد من األجنحة الوطنية

قام صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

زايد ال نهي��ان ويل عهد ابوظبي نائب 

القائد االعىل للقوات املس��لحة بزيارة  

معرض الدفاع الدويل” ايدكس 2015” 

وتجول يف عدد م��ن االجنحة الوطنية 

والعربية والدولية املشاركة يف املعرض .

ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد ال نهيان يف عدد من الجوالت سمو 

الش��يخ طحن��ون بن محم��د ال نهيان 

ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية.

  والتق��ى صاح��ب الس��مو ويل عه��د 

ابوظب��ي خ��الل الجولة بع��دد ممثيل 

الدول والرشكات العارضة وتبادل معهم 

االحاديث حول معرض “ايدكس 2015” 

واطلع عى احدث االنظمة واملبتكرات 

يف الصناعات الدفاعية التي يتم عرضها 

حاليا يف املعرض .

اىل  بزي��ارة  س��موه  جول��ة  وب��دأت   

الجن��اح االمري��يك حيث اطلع س��موه 

م��ن املس��ؤولني يف الجناح ع��ى أهم 

وأح��دث املعروض��ات الت��ي يتضمنها 

الجناح والذي يضم عددا من الرشكات 

منها رشك��ة “ رايث��ون “ ورشكة “جرنل 

داينمك��س ورشك��ة “لوكهي��د مارت��ن 

ورشكة” ورشكة “اي��ه ام جرنال” ورشكة 

“اوشكش” ورشكة “نورثروب جرومان” 

وشاهد صاحب السمو ويل عهد ابوظبي 

عددا م��ن النامذج ألنظم��ة الصواريخ 

والسيطرة  والقيادة  االستشعار  وانظمة 

وانظمة االن��ذار املبكر وانظمة القيادة 

والسيطرة والرادارات.

االردين  الجن��اح  س��موه  زار  ك��ام     

وتعرف من املس��ؤولني يف الجناح عى 

طبيع��ة مش��اركتهم يف ايدك��س واهم 

املعروضات التي يقدمونها حيث اطلع 

عى مركز امللك عبد الله الثاين للتصميم 

والتطوي��ر” كاديب” ومهام��ه يف تصميم 

وتطوي��ر وتعدي��ل األنظم��ة الدفاعية 

واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة 

واجه��زة ومناظ��ري الكش��ف الحرارية 

الخاصة بالصواريخ املضادة للدبابات.

 وقام س��موه بعد ذلك بزيارة اىل جناح 
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حممد بن زايد يزور عددًا من األجنحة املشاركة فـــــــــــــــي »آيدكس 2015«
جتول يف عدد من األجنحة الوطنية

كندا حيث تعترب مشاركتها اكرب مشاركة 

لها يف سلس��لة مع��ارض أيدكس حيث 

تض��م 16 عارض��ا و50 رشكة متخصصة 

يف صناع��ة الدف��اع والتكنولوجيا واربع 

هيئات من الهيئات الحكومية الكندية 

ويقدم الجناح مجموع��ة متعددة من 

املنتجات الخاص��ة بالدفاع واالمن مثل 

املدرعات والطائرات العمودية وانظمة 

القي��ادة والتحك��م وانظم��ة التدريب 

التكنولوج��ي واالتصال  الفض��اء  وامن 

واملراقبة واالستطالع.

  ويف جن��اح جمهورية التش��يك اطلع 

صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد 

ال نهيان من املس��ؤولني عى مجموعة 

التش��يكية  للرشكات  املعروض��ات  من 

ومنها رشكة “ اوريتس��ت “ املتخصصة 

يف مجاالت الكشف عن املواد والغازات 

املحظورة ورشك��ة “ اومنيب��ول “ التي 

تدع��م وتطور صناع��ة منتجات الدفاع 

التشيكية . 

   وتضمن��ت جول��ة صاح��ب الس��مو 

الش��يخ محم��د ب��ن زاي��د ال نهي��ان 

زي��ارة الجناح الس��عودي حيث تعرض 

املؤسس��ة العامة للصناعات العسكرية 

الس��عودية مجموع��ة م��ن املنتوجات 

العس��كرية خاصة املدرعات واملعدات 

الثقيلة والطائرات بدون الطيار .

عه��د  ويل  الس��مو  صاح��ب  وزار    

ابوظب��ي الجناح الس��وداين حيث كان 

يف اس��تقباله ل��دى وص��ول اىل الجناح 

معايل عبدالرحيم محمد حس��ني وزير 

الدفاع الس��وداين حيث اس��تمع سموه 

من الوزير السوداين عى حجم مشاركة 

الس��ودان يف املعرض ومدى استفادتهم 

من التواج��د يف هذه املنص��ة العاملية 

يف التواص��ل م��ع املصنع��ني والخ��رباء 

الك��ربى وتب��ادل الخربات  وال��رشكات 

معه��م ، ويع��رض الجن��اح الس��وداين 

99 منتجا متنوعا من انظمة االس��لحة 

وانتاج ال��دروع وتطويرها ونظام ادارة 

نريان املدفعية وادارة نريان الرشاش��ات 

من خالل االنظمة الكهروبرصية.
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

البواردي يلتقي كبار ضيوف معرض آيدكس

اس��تقبل معايل محم��د أحمد الب��واردي وكيل وزارة 

الدف��اع   مبكتب��ه يف معرض ومؤمتر الدف��اع الوطني 

الدويل »آيدكس 2015« معايل املش��ري الركن الش��يخ 

خليف��ه بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع 

البحريني.

وج��رى خ��الل اللقاء اس��تعراض مجاالت التنس��يق 

والتع��اون االس��رتاتيجي وبح��ث املوضوع��ات ذات 

االهتامم املش��رتك وس��بل تعزي��ز عالق��ات التعاون 

القامئ��ة بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ومملكة 

البحري��ن وأهمي��ة تطويرها مبا يخ��دم البلدين. من 

جانبه أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين مبستوى 

التنظيم العايل ملعرض الدفاع الدويل »آيدكس 2015« 

وم��ا تحظى به دوراته من اهتامم وحضور الفت من 

قبل الرشكات العاملية املصنعة ملعدات الدفاع.

استقبل معايل محمد أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع   

مبكتب��ه يف معرض آيدكس كالً ع��ى حده فرانك كندال 

وكي��ل وزارة الدفاع لعمليات االس��تحواذ والتكنولوجيا 

والخدم��ات اللوجس��تية األمرييك ومعايل براتيس��الف 

جاش��يتس وزي��ر الدفاع ال��رصيب ومعايل نوس��يفيوى 

نولوتاندو مابيس��ا وزيرة الدفاع لجنوب افريقيا ومعايل 

فرحات الحرش��اين وزير الدفاع الوطني التوني ومعايل 

ران��ا تنوير حس��ني وزير الصناعة الدفاعية الباكس��تاين 

والدكت��ور باتريس��و ج��وزي نائ��ب وزي��ر الدفاع يف 

جمهورية موزمبيق ومعايل الفريق مهندس عبدالرحيم 

محمد حسني وزير الدفاع السوداين ومعايل جالو مامدو 

باتي��ا وزير الدفاع االوطني املوريت��اين وبيدرو أرغييس 

س��االفرييا وزير أسبانيا لش��ؤون الدفاع و معايل فيليب 

دون العض��و يف الربملان الربيطاين ووزير معدات الدعم 

وتكنولوجيا الدفاع و الفريق زهانج يوكي عضو اللجنة 

العسكرية املركزية للحزب الصيني.

وتبادل مع��ايل وكيل وزارة الدفاع مع الضيوف وجهات 

النظ��ر ح��ول عدد م��ن القضاي��ا الراهن��ة يف املنطقة 

والتحديات املش��رتكة يف مجال الدفاع واألمن االقليمي 

العس��كري والصناع��ي  التع��اون  إىل بح��ث  إضاف��ة 

والتكنولوجي يف مجال الدفاعات العسكرية املشرتكة.

ك��ام جرى تبادل األحاديث حول أهمية معرض آيدكس 

2015 باعتب��اره حدثاً عس��كرياً عاملياً يس��تقطب كبار 

الرشكات العاملية .

وقد أش��اد الضيوف بحس��ن إدارة وتنظيم املعرض وما 

يش��هده م��ن إقبال متواص��ل يربهن عى نج��اح دولة 

اإلمارات وريادتها يف الصناعة املعرضية.

البواردي خالل لقائه بالقائد العام لقوت دفاع البحرين

البواردي خالل لقائه وكيل وزارة الدفاع والخدمات اللوجيسية األمرييك

البواردي خالل لقائه وزير معدات الدعم وتكنولوجيا الدفاع الربيطاين 



رئيس األركان يستقبل عددًا من رؤساء الوفود املشاركة يف "آيدكس 2015"
اس��تقبل س��عادة الفري��ق الرك��ن حمد محم��د ثاين 

الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة خالل معرض 

الدف��اع الدويل »آيدك��س 2015« مبكتب��ه يف املعرض 

كال ع��ى حدة الفريق أول بو ش��عيب عروب املفتش 

العام للقوات املس��لحة امللكية املغربية والفريق أول 

تان رسي دات��و رسي ذو الكفيل بن محمد زين رئيس 

القوات املس��لحة املاليزية والفري��ق الركن ذياب بن 

صق��ر عبدالله النعيمي رئيس هيئة األركان لقوة دفاع 

البحرين والفريق إيرهارد مدير التخطيط والسياسات 

األملاين والفريق أول س��ويل زكريا ش��وك رئيس أركان 

قوات الدفاع الوطني يف جن��وب أفريقيا ومعايل ذاكر 

حس��نوف وزير الدفاع يف اذربيجان واللواء عبدالرزاق 

الناضوع��ي رئي��س االركان الليبي و الفريق س��ريجي 

جورول��وف رئيس لجنة الدولة للش��ؤون العس��كرية 

الصناعية  و اللواء الركن حسن بن حمزه الشهري قائد 

قوات درع الجزيرة املشرتكة والفريق أول الركن مشعل 

محم��د الزين مستش��ار جاللة ملك األردن للش��ؤون 

العس��كرية رئي��س هيئ��ة األركان املش��رتكة األردنية 

والفري��ق أول جانغ يو س��يا عضو اللجنة العس��كرية 

املركزية للحزب الشيوعي رئيس دائرة التسليح العامة 

لجيش التحرير الش��عبي الصيني و الفريق أول راحيل 

رشيف رئيس أركان الجيش الباكس��تاين والفريق أول 

ميخائيل كوس��تار أكوس رئي��س أركان الدفاع الوطني 

اليوناين و الفريق أول سري أدريان برادشو نائب القائد 

األع��ى لقوات التحالف يف أورب��ا والفريق أحمد قايد 

صال��ح نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني 

الشعبي الجزائري. 

وج��رى خالل اللقاءات تب��ادل االحاديث حول أهمية 

ال��دورة الثانية عرش ملع��رض ومؤمتر الدف��اع الدويل 

»آيدك��س 2015« باعتباره منص��ة دولية هامة تعرض 

أح��دت تقني��ات الدف��اع ومس��تجدات الصناع��ات 

العس��كرية الت��ي تتس��ارع بش��كل مضط��رد وحجم 

مشاركة صناعات ومعروضات بلدانهم يف هذه الدورة 

التي تش��هد مزيدا من التوس��ع والتطور س��واء عى 

صعيد املشاركات أو الفعاليات املصاحبة او مساحات 

العرض. 

ك��ام تم خالل اللقاءات اس��تعراض مج��االت التعاون 

والتنس��يق يف عدد من املجاالت العسكرية والدفاعية 

يف ظل الحرص املشرتك لرفع مستوى التعاون إىل آفاق 

أوسع ومبا يحقق املصالح املشرتكة. 

من جانبه أش��اد الضي��وف خالل اللقاءات مبس��توى 

التنظي��م العايل ملعرض الدفاع ال��دويل وما تحظى به 

دورات��ه من اهتامم وحضور الف��ت من قبل الرشكات 

العاملية املصنعة ملعدات الدفاع.
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

البواردي يلتقي كبار ضيوف معرض آيدكس

رئيس األركان خالل لقائه برئيس القوات املسلحة املاليزية

رئيس األركان خالل لقائه برئيس هيئة األركان املشرتكة األردنية

رئيس األركان خالل لقائه برئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين
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قام الفريق الرك��ن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املس��لحة بجولة تفقد لفعاليات وأجنحة معرض 

ومؤمتر الدفاع الدويل ايدكس 2015 .

وزار سعادته عدداً من أجنحة الرشكات الوطنية والدولية 

املش��اركة يف الدورة الثانية ع��رشة ملعرض آيدكس 2015 

. تع��رف س��عادته من ممث��يل ال��رشكات إىل معروضات 

األجنح��ة وأح��دث م��ا أنتجت��ه ك��ربى رشكات التصنيع 

العسكري وموردو األنظمة من تكنولوجيا دفاعية متطورة 

تعكس آخر ما توصلت إليه الرشكات الوطنية والعاملية .

وتب��ادل رئي��س أركان الق��وات املس��لحة األحاديث مع 

العارضني وممثيل الرشكات حول مشاركاتهم واالتجاهات 

العاملي��ة لقطاع��ات االنت��اج العس��كري وأهمية معرض 

ومؤمت��ر الدف��اع الدويل آيدك��س، حيث أك��د العارضون 

أن مع��رض الدفاع آيدك��س نجح يف إثب��ات مكانته عى 

خريطة املعارض العاملية وأصبح معروفاً عى نطاق واسع 

لكربيات ال��رشكات العاملية املعنية بقطاع الدفاع، وأصبح 

حدث��اً مه��امً للدول واملصنع��ني املهتمني بس��وق الدفاع 

املتنامي يف املنطقة.

رئيس أركان القوات املسلحة يتفقد أجنحة معرض »آيدكس 2015«

حمد الرميثي يف جولة تفقدية ألجنحة املعرض

اس��تقبل الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة مبكتب��ه يف معرض  ايدكس 2015 

الفريق أحم��د قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس اركان 

الجيش الوطني الشعبي الجزائري .

ج��رى خالل اللقاء اس��تعراض عالقات التع��اون املتميزة 

التي تربط دولة اإلمارات العربية املتحدة والجزائر خاصة 

ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها 

وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.

ك��ام تم خ��الل اللق��اء اس��تعراض مج��االت التعاون 

والتنس��يق يف عدد من املجاالت العسكرية والدفاعية 

يف ظل الحرص املشرتك لرفع مستوى التعاون إىل آفاق 

أوسع ومبا يحقق املصالح املشرتكة.

 وقد أش��اد الضيف بحس��ن إدارة وتنظيم املعرض وما 

يش��هده م��ن إقبال متواص��ل يربهن عى نج��اح دولة 

اإلمارات وريادتها يف الصناعة املعرضية.

رئيس األركان يستقبل نائب وزير الدفاع اجلزائري

الرميثي مع نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري
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رئيس هيئة العمليات يلتقي رئيس هيئة األركان البحريني

استقبل سعادة اللواء الركن طيار ابراهيم نارص محمد 

العلوي قائد الق��وات الجوية والدف��اع الجوي خالل 

معرض الدف��اع الدويل “ آيدك��س 2015 » مبكتبه يف 

املع��رض كال عى حده الفريق مهندس س��تيف ريب 

مدي��ر التطوير يف االدارة العامة للتس��ليح الفرني و 

يب كي��ه بهال ممثل رئيس األركان الهندي و س��ريجي 

جورول��وف رئيس لجنة الدولة للش��ؤون العس��كرية 

الصناعي��ة البيالرويس و الفريق توم بيكت مستش��ار 

الدف��اع الربيط��اين يف ال��رشق االوس��ط والفريق أول 

زانج يوكس��يا عضو اللجنة العسكرية املركزية للحزب 

الش��يوعي ورئي��س دائرة التس��ليح العام��ة الصيني 

والفريق بح��ري جوزيف ريكي مدير وكالة التعاون 

االمني الدفاعي االمرييك وبيث ماكورميك مدير ادارة 

الدفاع لتكنولوجيا االمن االمري��يك ومارك ماكدونالد 

قائد قيادة املساعدات االمرييك لجيش االمن و اللواء 

كان��ج بوينج نائ��ب وزير الق��وة العس��كرية وادارة 

املوارد يف وزارة الدفاع الوطني الكوري و اللواء بحري 

تريف��ري جون��س قائد ق��وة الواجب633 االس��رتايل و 

الفريق جاويد أحمد رئي��س أركان املنتجات الحربية 

الباكستانية .

واس��تعرض قائد القوات الجوي��ة والدفاع الجوي مع 

الضيوف عالقات التع��اون القامئة بني القوات الجوية 

والدف��اع الج��وي لدولة االم��ارات العربي��ة املتحدة 

والقوات الجوية لبلدانهم وس��بل تعزيزها اىل جانب 

مناقشة عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرت

كام تم تب��ادل األحادي��ث حول أهمي��ة تنظيم مثل 

هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عامليا ويف مقدمتها 

سلس��لة معارض الدفاع الدويل “آيدك��س” باعتبارها 

أح��د أهم امللتقيات العاملية لش��ؤون الدفاع ومصدرا 

مهام للمعرفة العسكرية والدفاعية يف املنطقة.

وأشاد الضيوف باملعرض مشرياً إىل أن اإلمارات حققت 

بهذا املعرض وغريه من املعارض نجاحاً عالياً يف مجال 

الصناعة املعرضية.

قائد القوات اجلوية يلتقي كبار ضباط الوفود املشاركة يف » آيدكس 2015 «

استقبل سعادة اللواء الركن سيف مصبح عبدالله املسافري 

رئيس هيئ��ة العمليات مبكتبه يف املع��رض الفريق الركن 

ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان البحريني . 

وتم خ��الل االجتامع الذي حرضه عدد من ضباط القوات 

املس��لحة وأعضاء الوفد املرافق للضيف، استعراض أوجه 

التعاون والتنسيق ، إىل جانب مناقشة عدد من املواضيع 

العسكرية ذات االهتامم املشرتك. 

كام تم تب��ادل األحاديث حول أهمي��ة تنظيم مثل هذه 

املعارض الدفاعية املتخصصة عامليا ويف مقدمتها سلس��لة 

معارض الدف��اع ال��دويل “آيدكس” باعتباره��ا أحد أهم 

امللتقيات العاملية لش��ؤون الدفاع ومصدرا مهام للمعرفة 

العسكرية والدفاعية يف املنطقة.

وأشاد رئيس هيئة األركان البحريني باملعرض مشرياً إىل أن 

اإلمارات حققت به��ذا املعرض وغريه من املعارض نجاحاً 

سيف املسافري مستقبالً رئيس هيئة األركان البحرينيعالياً يف مجال الصناعة املعرضية.

العلوي مستقبالً مديرة إدارة الدفاع لتكنولوجيا األمن األمرييك العلوي مستقبالً قائد القوات الجوية السويدية
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استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد 

املرشخ قائد القوات البحرية مبكتبه يف معرض الدفاع 

ال��دويل »آيدكس 2015« كال عى ح��ده اللواء الركن 

س��ريجيه جايدوك قائد الق��وات البحري��ة األوكرانية 

و الل��واء آر يك بيت��ل نائ��ب قائ��د الق��وات البحرية 

الهندي و الفري��ق إيفانجيلوس قائد القوات البحرية 

اليوناين و الل��واء أرتورايت نائب وزير الدفاع الفنلندي 

والعمي��د الركن بحري خليفه ب��ن عبدالله آل خليفه 

قائد س��الح البحرية امللكية البحريني والفريق محمد 

ذكاء الله قائد القوات البحرية الباكس��تانية و الفريق 

الركن بحري لوي ميش��يل غييوم قائد القوة املحيطية 

األس��رتاتيجية الفرنس��ية ومعايل جان��ني هينس وزير 

الدف��اع الهولندي و اللواء بح��ري أركان حرب محمد 

طارق عباس السيد مدير الكلية البحرية املرصية.

وأشاد الضيوف باملعرض مشرياً إىل أن اإلمارات حققت 

بهذا املعرض وغريه من املعارض نجاحاً عالياً يف مجال 

الصناعة املعرضية.

وت��م خالل اللقاء التي حرضها ع��دد من كبار ضباط 

القوات البحرية اس��تعراض أوجه التعاون، ومناقش��ة 

عدد من املواضيع العس��كرية ذات االهتامم املشرتك 

السيام التي تتعلق بالجوانب البحرية .

اس��تقبل العميد الرك��ن صالح محمد صال��ح العامري 

قائ��د القوات الربية يف مكتب��ه مبعرض الدفاع الدويل “ 

آيدكس 2015 “ كال عى ح��ده اللواء مارك ماكدونالد 

قائ��د القي��ادة واملس��اعدات األمريكي��ة لجيش األمن 

واللواء املهندس جان كريستوف كردمون مسئول ادارة 

التس��ليح يف وزارة الدفاع الفرنس��ية والفريق سريجي 

قورلو رئيس لجنة الدولة للشئون العسكرية الصناعية 

بجمهورية بيالروس��يا و اللواء بيون��غ جوو كانغ نائب 

وزير القوة العس��كرية وادارة امل��وارد يف وزارة الدفاع 

يف كوريا الجنوبي��ة و يب كيه بهال ممثل رئيس األركان 

الهن��دي و الفري��ق أول راحيل رشيف قائ��د الجيش 

الباكستاين واللواء دانا بيتارد نائب القائد العام للقيادة 

املركزية للجيش األمرييك واللواء ديفيد كولن مس��اعد 

رئي��س هيئ��ة االركان العامة الربيط��اين و الفريق أول 

ذكاءالل��ه رئيس أركان القوات البحرية الباكس��تانية و 

جوزي��ف رانك امللحق العس��كري يف س��فارة الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة ل��دى الدولة وذل��ك عى هامش 

زيارتهم لفعاليات معرض “آيدكس 2015 “.

ت��م خالل اللقاء الذي حرضه ع��دد من ضباط القوات 

الربي��ة تبادل األحاديث واس��تعراض عالق��ات التعاون 

العسكري املشرتك وسبل تعزيزها وتنميتها.

قائد القوات البحرية يلتقي كبار ضباط الوفود املشاركة يف » آيدكس 2015 «

قائد القوات الربية يلتقي كبار ضباط الوفود املشاركة يف » آيدكس 2015 «
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قائد القوات البحرية مستقبالً وزيرة الدفاع الهولنديقائد القوات البحرية مستقبالً قائد القوات البحرية األوكرانية

قائد القوات الربية مستقبالً قائد الجيش الباكستاينقائد القوات الربية مستقبالً قائد القيادة واملساعدات األمرييك
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استقبل سعادة اللواء الركن طيار اسحاق صالح محمد 

البل��ويش رئيس هيئة االمداد مبكتبه يف معرض الدفاع 

الدويل ” آيدكس 2015 ” الفريق ناتنوير حسني وزير 

التصنيع الح��ريب الباكس��تاين و اللواء جان فرانس��وا 

كارغدم��ون مدي��ر افريقي��ا وال��رشق االوس��ط لدى 

املديرية الدولية للتسليح يف فرنس و الفريق  سريجي 

غ��ودو لوين رئيس لجنة الدولة للش��ؤون العس��كرية 

الصناعية لجمهورية بيالروسيا.

وج��رى خالل اللقاءات اس��تعراض عالق��ات التعاون 

ب��ني دولة اإلمارات العربية املتح��دة و دول الضيوف 

وجوان��ب تفعيله��ا وتطويره��ا مب��ا يخ��دم املصلحة 

املش��رتكة إضافة إىل مناقشة عدد من األمور املتعلقة 

بالشؤون اللوجستية .

كام تم تب��ادل األحادي��ث حول أهمي��ة تنظيم مثل 

هذه املعارض الدفاعية املتخصصة عامليا ويف مقدمتها 

سلس��لة معارض الدفاع الدويل “آيدك��س” باعتبارها 

أح��د أهم امللتقيات العاملية لش��ؤون الدفاع ومصدرا 

مهام للمعرفة العسكرية والدفاعية يف املنطقة.

وأشاد الضيوف باملعرض مشرياً إىل أن اإلمارات حققت 

بهذا املعرض وغريه من املعارض نجاحاً عالياً يف مجال 

الصناعة املعرضية.

اس��تقبل اللواء الدكت��ور خليفة محمد ث��اين الرميثي 

الوكيل املس��اعد للسياس��ات والش��ؤون االسرتاتيجية 

مبكتب��ه يف مع��رض “ آيدك��س 2015 “ كال عى حده 

الفري��ق أول ماركو ذولياين نائب القائد األعى لقوات 

التحالف للتحول و الفريق أرتو رايت نائب وزير الدفاع 

الفنلندي وذلك خالل حضوره��م  فعاليات معرض “ 

آيدكس 2015 “.

وتم خالل االجتامع الذي حرضه عدد من ضباط وزارة 

الدفاع وأعضاء الوفد املرافق للضيف، استعراض أوجه 

التع��اون والتنس��يق القائم بني الجانب��ني، إىل جانب 

مناقش��ة عدد من املواضيع العسكرية ذات االهتامم 

املش��رتك. كام تم تبادل األحاديث حول أهمية تنظيم 

مث��ل هذه املع��ارض الدفاعية املتخصص��ة عامليا ويف 

مقدمته��ا سلس��لة معارض الدفاع ال��دويل “آيدكس” 

باعتبارها أحد أهم امللتقيات العاملية لش��ؤون الدفاع 

ومص��درا مه��ام للمعرف��ة العس��كرية والدفاعية يف 

املنطقة.

وأشاد الضيوف باملعرض مشرياً إىل أن اإلمارات حققت 

بهذا املعرض وغريه من املعارض نجاحاً عالياً يف مجال 

الصناعة املعرضية.

رئيس هيئة اإلمداد يلتقي كبار ضباط الوفود املشاركة يف » آيدكس 2015 «

الوكيل املساعد للسياسات يبحث التعاون مع عددا من املسؤولني
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البلويش مستقبالً رئيس لجنة الشؤون العسكرية والصناعية البيالرويسرئيس هيئة اإلمداد مستقبالً  مدير قطاع الدفاع والتسليح البولندي

الوكيل املساعد للسياسات مستقبالً نائب القائد األعىل لقوات التحالف الوكيل املساعد للسياسات مستقبالً نائب وزير الدفاع الفنلندي
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حاكم رأس اخليمة يزور مهرجان الوحـــــــــــــــــــــــــــ
املهرجان مفخره لكل مواطن ومقيم

املهرجان هو 
جزء هام ومكمل 

للفعاليات 
واملعارض الدولية 

التي تقام بالدولة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، شــهد اللواء 
الركــن عبدالله مهــري الكتبي قائد الوحدات املســاندة انطالق 
مهرجان الوحدات املســاندة الثالث للرماية يف ســبخة الحفار 
بابوظبــي، كام شــهد الحفل عــدد من كبار ضبــاط الوحدات 

املساندة وعدد كبري من ضيوف املهرجان.
وهدف املهرجان إىل تنمية مهارات أبناء اإلمارات يف الرماية 
الفرديــة والجامعية، وتعزيز روح التنافس وتعزيز حب الوطن 
والوالء لحكومتنا الرشيدة وتعزيز التالحم بني القوات املسلحة 

وأفراد املجتمع.
وشــارك يف املهرجان الوحدات الرئيســية بالقوات املسلحة 
وافرعهــا ومؤسســة زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية وذوي 
االحتياجــات الخاصة وعدد من الــرشكات املتخصصة يف إنتاج 

األســلحة الوطنيــة، والهالل األحمر اإلمــارايت وجمعية القوات 
املسلحة التعاونية وعدد من الرشكات الوطنية املختلفة. 

وقــال اللــواء الركن عبد اللــه مهري الكتبي قائــد الوحدات 
املســاندة رئيــس اللجنــة املنظمــة للمهرجــان ان املهرجان 
يعتــرب األول مــن نوعــه مــن حيث انــه يهتم بعلــوم وطرق 
ووســائط الرماية املختلفة وخاصة الحديثــة منها ونقل علوم  
التكنولوجيات املتخصصة يف هذا املجال من جميع أنحاء العامل 

من خالل مشاركة املؤسسات والرشكات الوطنية.
مؤكداً إن هــذا املهرجان هو جزء هــام ومكمل للفعاليات 
واملعــارض الدوليــة التي تقام خــالل العام مــع االختالف يف 
تخصصاتهــا واهدافها، الفتا إىل أن اإلقبــال يزداد عاما بعد عام 
من قبل املواطنني وخاصة فئة الشــباب،  من خالل اإلقبال عىل 

الرماية  كرياضة وأسس هامة يف علوم الجيش. 
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ــــــــــــــــــــــــــدات املساندة الثالث للرماية J أبوظبي

وخــالل ايام املهرجان زار صاحب الســمو الشــيخ 
سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل لالتحاد 
حاكم رأس الخيمة مهرجان الوحدات املساندة الثالث 
للرماية، كام زار يف وقت الحق  ســمو الشيخ راشد بن 
ســعود املعال ويل عهد أم القيويــن مهرجان الوحدات 

املساندة للرماية.
وخالل الزيارة  أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن 
صقر القاســمي حاكم رأس الخيمة إن املهرجان يعترب 
مفخرة لكل مواطن ومــن املبهج أن ترى هذا التجمع 
الطيــب الذي يظهر روح اإلمــارات و مثن الدور الذي 
قامت به الوحدات املســاندة بإقامتهــا هذا املهرجان  
وأثنــى عىل حســن التنظيــم وتوفري كل مــا يلزم من 

ميادين رماية لراحة الرماة و املشاركني.
واطلع ســموهام خــالل الزيارة التــي رافقهم فيها 

اللــواء الركــن عبدالله مهــري الكتبي قائــد الوحدات 
املســاندة رئيس اللجنة املنظمة العليا للمهرجان عىل 
الفعاليات واألنشــطة التي يتضمنهــا املهرجان املقام 
مبيدان ســبخة الحفــار يف أبوظبي. حيث شــاهدا من 
املنصــة الرئيســية  مــرور خيالة الوحدات املســاندة 
حاملــني أعالم الدولــة والقوات املســلحة والوحدات 
املســاندة بعدهــا بدأت منافســات رمايــة الصحون 
إىل جانــب العــروض الفلكلوريــة التــي قدمتها فرقة 
الوحدات املســاندة للفنون الشــعبية وتضمنت عدة 

أهازيج ورقصات شعبية زينت بها أجواء املهرجان.
كام زار املهرجان ســمو الشــيخ نهيــان بن زايد آل 
نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسســة زايد بن سلطان آل 
نهيان لألعامل الخريية واإلنســانية مهرجان الوحدات 

املساندة الثالث للرماية.

واطلع ســموه خــالل الجولــة التي رافقــه خاللها 
معايل اللواء الركن عبدالله مهري الكتبي قائد الوحدات 
املســاندة رئيــس اللجنــة املنظمــة للمهرجــان عىل 
الفعاليات واالنشــطة التي يتضمنها املهرجان كام قام 
بجولة يف املعــرض املصاحبة للمهرجــان اطلع خاللها 

عىل أجنحة الجهات املشاركة.
ويف اليوم الرابع زار  معايل الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان وزيــر الثقافة والشــباب وتنميــة املجتمع 
حيث مثن حرص واهتامم قيادتنا الرشــيدة بالرياضات 
الرتاثية ومن ضمنها رياضة الرماية حيث ســخرت كل 
اإلمكانيات الالزمــة لتأخذ مكانتها الالئقــة بها محليا 
ودوليــا ويتضح هــذا جليا من خالل مشــاركة وإقبال 
املواطنني عىل مهرجان الوحدات املساندة الثالث هذه 
السنة بشكل كبري وملفت ومن جميع فئات املجتمع.



تكرم 27 شريك- اس4اتيجي- Aسهــــــــــ

شهد سعادة اللواء الركن سامل هالل الكعبي مساعد رئيس االركان لالحتياط يف نادي القوات املسلحة بأبوظبي يف 
الرابع والعرشين  من فرباير املايض حفل تكريم الرشكاء االسرتاتيجيني ملجلة "درع الوطن" الذي نظمته إدارة املجلة 
عىل هامش أعامل معرض ومؤمتر آيدكس 2015 وكرمت من خالله 27 رشيكا اسرتاتيجيا نظري اسهاماتهم الفاعلة يف 
انجاح أهداف املجلة وتجسيد رؤيتها ورسالتها ومواصلة مسريتها. 

 تكريم رشكة تالس تكريم رشكة بوينغ تكريم يورو ساتوري

على هامش فعاليات معرض «آيدكس 2015 »
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نحن والمجتمع



ــــــــــــــاماتهم الفاعلة

حرض الحفل عدد من قيادات وضباط القوات املســلحة 

ومجموعة من الشــخصيات العامــة ولفيف من ممثيل 
بعــض الدوائــر الحكومية والرشكات وســائل اإلعالم يف 

اإلمارات. 
ويف ترصيحات لسعادته بهذه املناسبة قال اللواء الركن 
ســامل هالل الكعبي إن الرشاكة والتعــاون أصبحا مثاال 
يحتذى به ليس عىل الصعيد املحيل أو اإلقليمي فحسب 
بــل عىل الصعيــد الدويل أيضا وذلــك بفضل توجيهات 
القيادة الرشــيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولة "حفظه اللــه" وأخيه صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكــم ديب "رعاه الله" 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد االعىل للقوات املسلحة. 
وأكــد ســعادته أن الرشاكات املؤسســية بــني مختلف 
الجهات يســهم يف تعزيز العالقات الثنائية بني مختلف 
األطراف ويرســخ مبــدأ التعــاون ويــؤدي إىل تحقيق 
األهداف املشرتكة ..الفتا إىل أن ما حققته "درع الوطن" 
من رشاكات يوضح حجم العمل والخدمات التي تتبناها 
يف املجتمــع بقطاعاتــه املختلفة ســواء العســكرية أو 

اإلدارية أو االجتامعية. 
مــن جانبــه قال املقــدم ركن يوســف الحــداد رئيس 
تحريــر مجلة درع الوطن إن عــدد رشكاء املجلة خالل 
الـ 8 ســنوات املاضية بلغ حوايل 103 رشكاء اسرتاتيجيني 
يلعبون دورا رئيســيا يف تحقيق األهداف االســرتاتيجية 
للمجلــة ، مضيفا أن إدارة املجلــة تحرص عىل التواصل 
الفاعل املســتمر معهــم وتربطها بهم عالقــات متينة 

 تكريم رشكة لوكهيد مارتن تكريم رشكة سيجيم سفران 

 تكريم رشكة ايربص دفنس تكريم رشكة ايرباص هيلوكوبرت

 تكريم رشكة BAE سيستمز تكريم معرض ديب للطريان

 "مجلة درع الوطن" حققت السبق يف رصد 
وجمــع االخبار والتقاريــر الصحفية الخاصة 
بالقوات املسلحة بقطاعاتها كافة واستطاعت 
توثيــق مراحل تطوير القوات املســلحة منذ 
عهد املغفور له الشــيخ زايد بن سلـــــطان 
آل نهيــان "طيب الله ثــراه" وحتى اآلن مبا 
يعكس رؤية واســرتاتيجية اإلمارات ويواكب 
يف الوقت ذاتــه تطلعات القيادة الرشــيدة 
للدولة ونجحت يف وضع اسرتاتيجية ممنهجة 
تديــر مــن خاللهــا التواصــل مــع رشكائها 
االسرتاتيجيني عىل املستوى املحيل واإلقليمي 
والــدويل يف القطاعات الحكوميــة والخاصة 

كافة. 

اللواء الركن 
سالم هالل الكعبي
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يتم مــن خاللها تطوير آليات التنســيق وتبادل األفكار 
والخربات والتكاتف لتجســيد الصورة التي تليق مبكانة 

االمارات أمام املجتمع العاملي. 
ويف كلمته أمام الحفل رحب املقدم ركن يوسف الحداد 
بالحضور، مســتعرضا مســرية مجلــة درع الوطن التي 
وصفها بالتسجيل املوثق لتاريخ وتطور القوات املسلحة 
يف االمــارات إذ بــدأت فكرة اصدار املجلة منذ تســلم 
املغفور له الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان "طيب 
الله ثراه" مقاليــد الحكم يف إمارة أبوظبي حيث أصدر 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد االعىل للقوات املســلحة "حفظه الله" يف 
االول من أغسطس 1971 قراره بصدور املجلة لتساهم 

يف الجانب املعنوي والثقايف لقواتنا املسحلة. 
وأضــاف أن مجلــة درع الوطن وانطالقا من سياســتها 
التحريرية الحكيمة واملتوازنة التي تركز عىل املصداقية 
والشــفافية والحرفية التي اكسبتها ثقة القراء من صناع 
ومتخذي القرار عىل املســتويني العسكري واملدين تعترب 
مصدرا رئيســيا لالخبار العسكرية العاملية التي تتناقلها 

مختلــف وكاالت االنباء العاملية حتى باتت املجلة علام 
مهام ومصدرا إعالميا موثقا يف املنطقة. 

وعرب رئيس التحرير عن رسور إدارة املجلة بلقاء ممثيل 
الــرشكات الكربى قائال اننا ربطتنا معهم أوارص الصداقة 
والتعــاون والود قبــل روابط العمل واملنفعــة وإننا إذ 
نجتمــع اليــوم لنكرمهم معربــني لهم عــن تقديرنا ملا 

قدموه من دعم ومساندة ورعاية ملجلة درع الوطن. 
مؤكــداً  أن مجلة درع الوطن تفخر بأن صفحاتها كانت 
والتــزال وجهة لرشكات عاملية عريقــة خصتها بالرعاية 
والدعــم وهي تقدر تلــك الثقة الكبــرية وتحرص عىل 
تطوير نفسها شــكال ومضمونا بشكل دائم لتكون عند 
حســن ظن قرائها من جهــة وتزايد اســتقطاب القراء 
والــرشاكات من جهة أخرى ، مضيفا أن تكرمينا لرشكائنا 
االســرتاتيجيني اليــوم يأيت إميانــا منا بدورهــم الفاعل 
وعطائهم املتواصل خالل مســرية املجلة لرفع مســتوى 
جودتها لتكون املجلة العسكرية الرائدة عامليا ومحليا . 
وأكــد أن "درع الوطــن" حرصــت منــذ بدايتهــا عىل 
اســتقطاب كفاءات متميزة من الكتــاب واملتخصصني 

عربيا وعامليا وطورت من شكلها وإخراجها الفني لتظل 
يف الطليعــة دامئا كام عهدمتوها ..مضيفا أن لقاءنا اليوم 
فرصــة طيبة لنجــدد العهد وامليثاق فيــام بيننا النجاز 

املزيد من التعاون املثمر والخالق. 
مــن جانبهم أعرب عدد من الرشكاء االســرتاتيجيني عن 
ســعادتهم بالرشاكة مــع مجلة درع الوطــن مؤكدين 
إميانهــم بدورهــا يف تجســيد الواقــع ونقــل االحداث 
واالخبــار والتقارير بشــفافية ومصداقيــة موضحني أن 
التعاون البناء هو أســاس لقاعــدة متينة تربط التعامل 

معها طوال السنوات املاضية. 
وأشــاد ممثلــو الرشكاء االســرتاتيجيني بحفــل التكريم 
اإلمــارات  االعالمــي يف  الوطــن"  "درع  مثمنــني دور 
باعتبارهــا متخصصــة يف مواكبــة تطــورات ومتغريات 
مسريات القوات املسلحة منذ قيام االتحاد ..مشيدين يف 
الوقت ذات بكفــاءة كوادرها الوطنية ومتيزها يف تناول 
االخبــار ومعالجتها بشــفاقية وصدق مبــا يليق بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 
من جهته أعرب صالح املرزوقي املدير التنفيذي لرشكة 

L-3 تكريم رشكة رايثون تكريم رشكة تكسرتون سيستمز تكريم رشكة 

 تكريم رشكة اوشكوش تكريم رشكة داين كورب انرتناشونال تكريم رشكة داسو
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"أدينك" عن شــكره الدارة املجلة لتنظيم حفل التكريم 
لرشكائهــا االســرتاتيجيني وحرصها عىل تعزيــز الرشاكة 
معهم مؤكدا أن الجميــع يعمل وفق منظومة متكاملة 
لالرتقــاء مبا يعزز مكانــة االمارات بني الــدول العربية 
والعامليــة ..مضيفــا أن مجلة درع الوطــن تعد مصدرا 
وتاريخا موثقا ملســرية القوات املســلحة يف االمارات ملا 
تضمنتهــا أخبارها وتقاريرها من أحداث ســجلت كافة 

املتغريات لحظة بلحظة. 
وأكــد أن آيدكس 2015 مل يكن منصة الحدث املنتجات 
العسكرية بكافة أنواعها فحسب بل كان منصة للتكريم 
إذ حرصــت مجلــة درع الوطــن عىل اســتضافتنا عىل 
منصتها لتتوج مســرية رشاكتنا فال يســعنا سوى تقديم 
خالص الشــكر لقيادتها وأطيب امنياتنا لهم باملزيد من 

التميز والتفوق. 
وعرب ســيف الهاجري املدير التنفيذي لرشكة توزان عن 
شــكره وتقديرة ملجلــة درع الوطن عــىل حرصها عىل 
تكريم رشكائها االسرتاتيجيني يف حفل خاص نظمته عىل 
هامــش الحدث االكرب يف املنطقــة وهو معرض ومؤمتر 

آيدكــس 2015 ..مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبة املجلة 
يف مد جســور الثقــة وتعزيز روح التعــاون بينها وبني 

جميع رشكائها االسرتاتيجيني. 
وقــال إن اإلمارات باتت منصــة عاملية تحتضن أحدث 
النظــم الدفاعية "بــرا وبحرا وجــوا" و"آيدكس 2015" 
أصبــح أضخم معرض دفاعــي ثاليث الخدمــة يف العامل 
ومركــزا عامليا لعرض آخر صيحات التكنولوجيا يف مجال 

الدفاع بشتى أنواعه. 

وأكــد شــون ماكدوجال مديــر التســويق واالتصاالت 
 Lockheed Martin IS&GS العاملية يف لوكهيد مارتن
ان معرض آيدكس كان مكانــا رائعا التقينا فيه عمالءنا 
ورشكاءنــا ونحــن نتطلع دامئــا إلقامــة رشاكات محلية 
يف الصناعــة حيث يعترب آيدكس أهم معرض بالنســبة 
إلينا كــام أن مجلــة "درع الوطن" تعــد رشيكنا املهم 
الذي نكتســب من خالله رؤيــة ثاقبة يف صناعة الدفاع 
بدولة اإلمارات وإن املجلة تقوم بعمل رائع ومالحظتنا 
الوحيدة "أن واصلوا املســرية" كام تساعدنا املجلة أيضا 

يف معرفة ما تعتربه دولة اإلمارات مهام لها. 
من ناحيته قال جريي ل. سربويل مدير قيادة االستحواذ 
 Northrop Grumman Corporation الــدويل 
Aerospace Systems ان آيدكــس يعد حدثا رئيســيا 
بالنســبة إىل رشكــة Northrop Grumman بصــورة 
خاصة وصناعة الدفــاع الدولية بصورة عامة فهو مكان 
رائــع للقاء كبــار املســؤولني وصناع القــرار ليس عىل 
مستوى الرشق األوسط فحسب بل عىل الصعيد العاملي 
أيضــا ويعترب آيدكس أحد األركان األساســية لرشكتنا يف 

عام 2015. 
أما كايو موسوليني نائب الرئيس لتنمية السوق العاملية 
ورئيس دائرة الرشق األوســط فقــال ان تنظيم آيدكس 
وحفــل االفتتاح كان مذهال هذا العام فقد شــهد عددا 
هائال مــن العارضني ولألســف كان عــدد العقود التي 
تم اإلعــالن عنها متواضعا يف هذا املوســم ..لقد كانت 
مجلــة "درع الوطــن" رشيكنا اإلعالمــي املفضل بدولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة وقد حظيــت فينميكانيكا 
Finmeccanica عــىل الدوام بدعــم املجلة من خالل 

 تكريم رشكة جرنال داينمكس تكريم رشكة ادفانزد انتجريتد سيستمز تكريم رشكة توازن

 تكريم رشكة نورثروب جرومان  تكريم رشكة فن ميكانيكا تكريم رشكة ساب
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عرضها ألنظمتنا ومنتجاتنا ويف اعتقادي أنها غدت مجلة 
مرجعية عىل مستوى منطقة الخليج. 

 SAAB واكدت ســمرية حارب - نائب الرئيس للتسويق
ان معرض آيدكس كان واليزال مناســبة كربى بالنســبة 
إىل SAAB بصفة خاصة وصناعة الدفاع العاملية بصفة 
عامــة وهو مكان ممتــاز للقاء كبار املســؤولني وصناع 

القرار يف الرشق األوسط خاصة ويف أنحاء العامل عامة . 
وأضافــت ان آيدكــس يعد أحد املناســبات األساســية 
بالنســبة إىل رشكتنا يف عــام 2015 ..وفيام يتعلق بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة فإن "درع الوطن" تعد مصدر 
رؤيــة ثاقبة ومبثابة الورقة الرابحة بالنســبة إلينا ونحن 
ندرك أنه تتم قراءتها من قبل صناع القرار هنا وهذا ما 

يجعلنا نثمن عاليا رشاكتنا مع املجلة. 
يف نهايــة الحفل كرم ســعادة اللواء الركن ســامل هالل 
الكعبي مساعد رئيس االركان لالحتياط وبرفقته املقدم 
يوســف الحداد رئيــس تحرير مجلــة درع الوطن 27 

رشيكا اسرتاتيجيا•

 رئيس التحرير يلقى كلمة اإلفتتاحية

أن حفل تكريم الرشكاء االسرتاتيجيني ملجلة 
درع الوطن يعد لفتة طيبة تحسب للقامئني 
عــىل إعدادهــا مام يعــزز عمــق العالقات 
الطيبــة التــي تربــط بينهــا وبــني رشكائها 
..مضيفــا أن للمجلــة دورا بارزا يف مســرية 
القــوات املســلحة إذ وثقت كافــة الوقائع 
والفعاليــات إعالميا وحرصــت عىل متابعة 
ونقل كافة اخبارها وتقاريرها بكل شــفافية 
ومصداقية ونجحت يف تعزيز قنوات تواصل 

متعددة مع رشكائها االسرتاتيجيني. 
وأضــاف أن "آيدكــس2015" ميثــل محطة 
مهمــة لإلمــارات ومكانتها بــني دول العامل 
والنظم الدولية الســيام أنه تضمن معدات 
وآالالت عســكرية حديثــة بكافــة أنواعها 
واشــتمل عىل أحدث التقنيــات املتطورة يف 
مجال الدفاع ..معربا عن شــكره ملجلة درع 
الوطــن عىل تكرميهــا خالل فعاليــات هذا 
الحدث العظيم الذي نفخر به أمام أنفســنا 

وجميع دول العامل. 

جمعة الظاهري 
المدير التنفيذي لبوينج

 تكريم أدنيك

 اإلعالميني حامد املعشني وسالمة املهريي

 مدير التوجيه املعنوي وجانب من الحضور
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نبض 
الديــــرة

جناح جديد لــ "درع الوطن"
بفوز مجلة "درع الوطن" بجائزة أفضل العالمات التجارية الحكومية من جامعة "أينو" ومنتدى نوبل للسالم 
يف اليابان، تكون املجلة قد سجلت متيزاً جديداً يف مسريتها الثقافية املتميزة. وسيصدر عدد مارس 2015 وهي 

تحتفل بتلك املناسبة. 
التكريم جاء نظري متيز املجلة وإسهامها يف إثراء الحركة العلمية والثقافية يف العامل العريب، وذلك من خالل 
ما تطرحه من موضوعات وتقارير أنعشــت الرأي العام العريب املدين قبل العســكري مع أنها مجلة عسكرية 
متخصصة. وبالتايل ميكننا أن ننظر إىل هذا التكريم باعتباره إقراراً من واحدة من املؤسسات العلمية العاملية، 
بأن ما تقدمه هذه املجلة هو "زاد" يستحق االلتفات إليه. ولهذا ينبغي أن يكون الفوز حدث يف عامل اإلعالم؛ 

ألنها بذلك تطرح نفسها كمنافس مع العديد من املجالت ذات السمعة الكبرية يف املنطقة.
املفاجأة أن فوز املجلة حَول املناســبة ليك يحتفل الجميع بها، فقد اكتشــف الكثريون ممن حرض فعاليات 
معــرض ومؤمتر الدفاع الــدويل "آيدكس"، أن القامئني عىل املجلة يشــاَركونهم الفرحة، وأنهم دون أن يدركوا 
أصبحوا جزءاً من األرسة الكبرية للمجلة، رمبا بعضهم من دون أي اتصاالت إال من خالل مشاركتهم يف اإلعالن 
يف صفحــات املجلة. فمن خالل الحفل الذي أقيم يف نادي ضباط القوات املســلحة أصبح الجميع هو الفائز، 
وشــعروا جميعاً بأنهم مل يأتوا إليها للتهنئة. فالكل شعروا بأن املجلة التي كونت هذه األرسة قد سدت فراغاً 

بتعدد أبوابها وموضوعاتها قبل أن تسد فراغاً جغرافياً لهذه النوعية من اإلصدارات.
بهذه الصورة أعتقد أن التكريم له طعم!!. وبالتايل ســيكون له تأثري إيجايب يف الجميع، ســواء فريق عمل 
املجلــة أو املتعاونون معها. كام أن طعم هــذا التكريم ينبغي أن يزداد عندما يكون بعد إنجاز كبري، وأعتقد 
أن املجلة أنجزت الكثري وبشــكل واضح. ســواء من خالل منتداها السنوي الذي يجمع العديد من الفعاليات 
الثقافية يف الدولة ومن خارجها أو من خالل اإلصدارات التي تجمع الدراســات التي ميكن أن يســتفيد منها 

الباحثون.
ومــن أجمل مالمح الفوز أن املقيمني ركــزوا يف اختيارهم لها عىل "االبتكار واإلبــداع"، وكأنهم يخاطبون 
مسرية الحكومة االتحادية التي شهدت خطاباً إماراتياً مبعايري عاملية. وبال شك أن توقيت فوز املجلة كان عمالً 
رائعاً بالنسبة إىل القامئني عليه، فقد تصادف مع العديد من الفعاليات االتحادية، حيث حدث يف الوقت نفسه 
الذي تعقد فيه القمة الحكومية الســنوية الثالثة تحت العنوان االبتكار واإلبداع. كام أن الفوز جاء لحســن 
الحــظ متزامناً مع معرض "آيدكس" حيث كان مناســبة ألن يرى مــن يتعاون مع املجلة ما فعلت جهودهم، 

فكانت الجائزة "فأل خري" وحدثاً جميالً استغله القامئون يف شكر املؤسسات اإلعالمية التي تتعامل معها. 
ومع أن املجلة عســكرية الطبع منذ نشأتها إال أنها مؤخراً غطت بعضاً من فروع املعرفة، منها االجتامعية 
واالســرتاتيجية، فضالً عن نسبة كبرية من الدراســات الوطنية، وهي كلها تعرب عن وجهة نظر دولة اإلمارات، 
وبالتــايل قدمت املجلة ما تســتحق التكريم عليه. واليشء الذي انتظمت فيه املجلة منذ نشــأتها هو دورها 
يف تثقيــف كل أفــراد املجتمع وليس الجندي فقط. وكان جل اهتاممهــا أن تواكب كل ما هو جديد يف دولة 

اإلمارات لتتناوله بتفصيل يك يتم فهمه واستيعابه من الناس من خالل "ملف العدد". 
هذا التكريم ليس هو األول وبالتأكيد لن يكون األخري، ولكنه لخص قصة كبرية من النجاح املستمر لنجم 

ييضء يف سامء اإلعالم اإلمارايت وسط العديد من النجوم، لكنه يحتاج من الكثريين أن يعرفه أكرث!!•

بقلم: 7مد خلفان الصوا2
كاتب إماراتي
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"              " حتـاور رؤســـاء الوفــود العسكريــــــــــــــــــ
تستعرض عددm من إصداراتها k Jاالت jتلفة

كــام تعرض خالله عــدداً من إصداراتها من دراســات 
وبحوث وكتب يف مجاالت العمل العسكري والتسليح 
والتحليالت السياسية واالقتصادية، إضافة إىل إصدارها 

نــرشة يومية طوال أيام املعرض، تقدم تغطية شــاملة 
للفعاليات املصاحبــة لـ»أيدكس»، كام تتضمن النرشة 

استطالعات للرأي حول الحدث.

شاركت مجلة درع الوطن يف معرض 
الدفاع العاملي «أيدكس 2015» خالل 
الفرتة من 22 إىل 26 فرباير املايض، 
وأجرت املجلة حوارات صحفية مع عدد 
من رؤساء وأعضاء الوفود املشاركة 
والزائرة للمعرض، وخاصة العسكريني. 
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تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املســلحة – حفظه الله – يفتتح صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – 

وبحضور صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة صباح اليوم معرض «آيدكس 2015» يف دورته الثانية 

عرش بأرض املعارض يف أبوظبي.

وتبدأ مراســم حفل االفتتاح الرســمي بوصــول راعي الحفل و أصحاب الســمو 

الشــيوخ و معايل الوزراء وكبار رجال الدولة وجمع من الشخصيات املهمة، ووفود 

عاملية تضم عدد غفري من وزراء الدفاع والشــخصيات العسكرية املهمة من رؤساء 

األركان وقادة القوات، إضافة إىل وفود عســكرية عىل مختلف املستويات القيادية 

مــن مختلف دول العامل. ويشــارك يف «آيدكس 2015»  الــدورة األضخم واألكرب يف 

تاريــخ معرض ومؤمترات الدفاع الدويل  55 دولــة و157 رشكة وطنية و 42 جناحا 

دوليا ومبساحة عرض تصل إىل 133 ألف مرت مربع.

انطلقت أمس يف نادي ضباط القوات املســلحة بأبوظبي 
أعامل مؤمتــر الدفاع الدويل ” قمة الدفاع للمســتقبل ” 
مبشاركة واسعة من خرباء الدفاع ورواد القطاع املتخصصني 
البواردي أحمد محمد معايل االفتتاح وحرض العامل حول

الفاليس وكيل وزارة الدفاع وســعادة الفريق الركن حمد 
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة. وناقش 
املؤمتــر القضايــا التي تتمحــور حول املوضــوع الرئييس 

الدفاع مجال يف املستقبلية التكنولوجيا وهو ض للمع

تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة
محمد بن راشد و محمد بن زايد 
يفتتحان معرض آيدكس 2015

انطالق أعمال 
مؤتمر الدفاع 
الدولي 
بأبوظبي

انطلقت أمس يف نادي ضباط القوات املســلحة بأبوظبي 
أعامل مؤمتــر الدفاع الدويل ” قمة الدفاع للمســتقبل ” 
مبشاركة واسعة من خرباء الدفاع ورواد القطاع املتخصصني 
البواردي أحمد محمد معايل االفتتاح وحرض العامل حول

الفاليس وكيل و
محمد ثاين الرمي
املؤمتــر القضايـ
ا وهو ض للمع

بأبوظبي

GHQ UAE Armed Forces
Directorate of Moral  
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Vice President and Prime Minis-
ter of the UAE and Ruler of Dubai, 
H.H Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum and His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, yesterday inaugurated IDEX 2015, 
the 12th edition of the defence showcase. 

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and  
President Omar Hassan Ahmad Al-Bashir of 
the Republic of Sudan and heads of delega-
tions of countries with which the UAE has 
friendly ties. 
The opening ceremony featured a display 
from the National Guard of Belarus, and a tra-

forces combatting terrorists concluded the 
opening ceremony. 
Following the ceremony, Sheikh Mohammed 
bin Rashid toured various IDEX pavilions 
featuring more than 1,000 exhibitors, display-
ing the latest military equipment and various 
land, air and sea defence systems. 
IDEX has been held every other year for 
more than 20 years. It now includes NAV-
DEX and UMEX, an unmanned systems ex-
hibition. This year’s IDEX runs until February 
26. It is held under the patronage of Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE.
Over 1,200 companies from 50 countries are 
present at IDEX displaying military hardware 
from drones to laser-guided missiles to tanks 
and automatic guns. Such was the demand to 

 Mohammed bin Rashid, Mohammed
bin Zayed have opened IDEX 2015
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تجارب دمج صاروخ 
Meteor على رافال 

متعددة المهام من 
Dassault Aviation

07
مركبات فائقة 
الخفة للطرق 
 Polaris الوعرة من
Defense

مليارات درهم قيمة 
صفقات المعرض حتى 

نهاية اليوم الثاني

20

ا,مارات منصة 
عالمية �حدث 
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The cheque books are coming out at 
IDEX 2015 in a big way with defence 
contract sales already notching AED 

13.5bn.
Yesterday alone saw the UAE Armed Forces 
sign seven new deals with local and foreign 

3.955 billion. The contracts are for  military 
hardware including aerial radars, helicopters, 

IDEX spokesman Maj-Gen Obaid Al Ketbi 
says that the Armed Forces has entered into 
a deal with Tawazan Dynamics for the pur-
chase of ultra-precision guided ammunition 
worth AED1.53 billion, and also with Emirates 
Advanced Research and Technology Hold-
ing, EARTH, to develop Oshkosh defence 
systems and provide technical assistance 
and maintenance by providing spare parts 
with a total value of AED864 million. 
The Armed Forces has signed a deal with 
Caracal International, part of the Emirates 

Defence Industries Company (EDIC), to buy 

at AED 763 million. (See page 2)
A contract was inked with AgustaWestland 
Aviation Services (AWAS) from Italy to buy 
nine helicopters with a total value of AED732 
million. Six will be for search and rescue pur-
poses and three for VIP use. 
A deal was done with Rheinmentall Air 
Defence to provide technical support 
through providing spare parts and main-
tenance services, and repair for the Sk-
yguard Cannon System at a value of 
AED34 million. 
The UAE forces has signed with Raytheon 
Systems of Britain to purchase and assemble 
an aerial radar to detect planes. The deal is 
worth AED11 million. 
Thales Communications and Security from 
France will supply for technical maintenance, 
repair and support of devices at a value of 
AED21 million. 

IDEX BUYING SPREE
AS SALES HIT AED 13.5BN
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12

مركبة «حفيت» قدرات 
دفاع جوية متنقلة ال 
16مثيل لها

مليار درهم قيمة صفقات المعرض 
حتى نهاية اليوم الرابع

وحول مشــاركة مجلــة درع الوطن يف «أيدكس» 
قال املقدم يوســف الحداد رئيــس تحرير مجلة 
درع الوطــن: تــأيت مشــاركة املجلــة يف املعرض 
الــدويل للدفــاع «أيدكــس 2015» انطالقــاً من 
مســؤوليتنا الوطنية يف تغطية الفعاليات الكربى 
التي تســتضيفها دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
أو تلــك التي تشــارك فيها خــارج الدولة، لنقل 
أحداث وأخبار هذه الفعاليات إىل القارئ بشكل 
مهنــي متميز، ما يعطيه صــورة كاملة عن هذه 

األحداث.
وأضــاف: تُعنى مجلة درع الوطن عرب تاريخها 

الطويــل، يف املقــام األول بالقــارئ داخل دولة 
اإلمارات، من خالل ما تنرشه من أخبار وتحقيقات 
وحوارات وتغطيات لجميــع الفعاليات، وخاصة 
العســكرية منها، عىل أســس قوية مــن املهنية 
الصحفيــة واألمانــة يف الطــرح، وهذا مــا يوثق 

العالقة بني املجلة وقارئيها، بشكل نفخر به.
وأشار رئيس تحرير «درع الوطن» إىل أن جناح 
املجلة باملعرض شــهد إقباالً كبرياً مــن الزائرين، 
عىل رأســهم معظم رؤساء الوفود العسكرية من 
الدول املشــاركة والزائرة، إضافة إىل توزيع قرابة 

األلف نسخة من الكتب الصادرة عن املجلة.
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أكد عدد من الخرباء واملتخصصني 
واملشاركني يف معرض ومؤمتر 
الدفاع الدويل آيدكس2015،  
املقام تحت رعاية صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة ” حفظه الله ”، يف 
املدة من 22 26- فرباير املايض، 
أن اإلمارات تعد منصة عاملية 
تحتضن أحدث النظم الدفاعية 
”برا وبحرا وجوا“،  معتربين 
”آيدكس 2015“، أضخم معرض 
دفاعي ثاليث الخدمة يف العامل، 
ومركز عاملي لعرض أخر صيحات 
التكنولوجيا يف مجال الدفاع 

بشتى أنواعه.

حتقيق
 راية املزروعي:

أكدت عدد مــن  الرشكات والجهات املشــاركة 
أن املعرض احتضن أكرب الــرشكات العاملية العاملة 
يف هــذه املجاالت لعــرض آخــر منتجاتها وأحدث 
ابتكاراتها التكنولوجية، التي متثل العنارص الرئيسية 

يف املجال التسليحي مبسوياته وأنواعه كافة.

محطة مهمة
يف معــرض حديثه قال محمد جمعة املراشــدة 
مديــر تطوير االعامل يف مجموعــة الفهد لالنظمة 
االمنيــة، إن ”ايدكس2015“ شــهد زيــادة يف عدد 

الــرشكات الوطنية املشــاركة يف املعــرض، مقارنة 
بالدورة املاضية،  موضحــاً أن املعرض ميثل محطة 
مهمــة لإلمارات، ومكانتها بــني دول العامل والنظم 
الدولية، السيام أنه تضمن معدات واالالت عسكرية  
حديثــة ســوء كانت جويــة أول بحريــة أو برية، 
واشــتمل عىل أحدث التقنيــات املتطورة يف مجال 
الدفاع، مؤكــداً ان املنتجات العســكرية الوطنية، 
سجلت حضوراً كبرياً بني الدول املشاركة، االمر الذي 
يعزز مكانة االمارات امام املجتمع الدويل يف مجال 

العسكري بأنواعه كافة.

اAمــارات منصـــة عامليــــة حتتضن أحدث أنظمــة الدفــــــــــ
J استطالع لـ«              » ضم خpاء ومتخصصني ومشاركني

آيدكس 2015

حنان البنايمحمد خميسمحمد املراشدة



27 |  مارس 2015 |  العدد 518  |

ويرى محمــد خميس مدير التســويق يف رشكة  
بركان، أن زيادة عدد الرشكات االماراتية يف معرض 
”ايدكس“ يف دورتــه الحالية، كانت أبرز ما تضمنه 
الحــدث، مضيفا أن املعــدات الحربيــة والذخائز 
والطائــرات الحديثة التي تم عرضها تعكس أهمية 
املعــرض لدى دول العــامل، ومدى قوة التنافســية 
بني الرشكات العاملية املشــاركة يف املعرض، موضحاً 
أن تنــوع املنتجات اتاح فرص كبــرية لالختيار أمام 

الوفود املشاركة يف املعرض.
وأكد أن املعرض ميثــل الحدث العاملي األبرز يف 

اإلمــارات، ويحظى بأهمية كبــرية لجميع الجهات 
الهيئــات واإلدارات، وســجل عىل مدى الســنوات 
املاضيــة، نجاحــات متتاليــة، اســهمت يف زيادة 

املشاركات والحضور عاما بعد االخر. 

شمولية العرض
ويف رأيهــا أكدت حنــان البناي مدير التســويق 
واالتصال يف رشكة ”انجازات“، أن ”أيديكس 2015“، 
متيــز بالشــمولية يف عــرض املعدات العســكرية 
والتسليح بأنواعه كافة، التقنيات الحديثة يف مجال 

األمن عىل املستوى اإلقليمي والدويل، آليات حامية 
البنية التحتيــة لتكنولوجيا املعلومات، فبات مبثابة 
املعــرض الدويل الوحيد يف منطقة الرشق األوســط 
وشــامل أفريقيا الــذي يضم تشــكلية متكاملة يف 
مجال الدفــاع عامليا، وفق ما آلت إليه التكنولوجيا 

يف مجال الدفاع الربي والبحري والجوي.
وترى لبنى شــيباين مدير التسويق يف رشكة دي 
جي نكســت الفرنســية، أن ”أيدكس2015“، مركزاً 
لعقد العديد من الصفقات يف مجال الدفاع بأنواعه 
كافة، الســيام أنه ضم العديــد من دول العامل التي 
قدمت أحدث املعدات واالالت العسكرية والربامج 
التكنولوجيا التي تخدم هذه القطاعات، مؤكدة أن 
رشكاتها يف صدد عقد عدد من االتفاقيات يف مجال 
”انظمة املحاكاة وانظمة املالحة واالنظمة االمنية“ 
مع عمــالء من مختلف العامل مــن خالل فعاليات 
املعرض، التــي اتاحت الفرصة للمشــاركني بتبادل 

الخربات والصفقات .
ونركز من خــالل املعرض عىل اإلنجــازات التي 
حققتها الرشكة  تلك االنظمة، واالستفادة من خالل 
هــذه املنصة الفريدة، لتعزيــز عالقاتنا مع نظرائنا 
اإلقليميــني والدوليني يف قطاعي الدفاع واألمن، مع 
العلم أن الرشكة خصصت 20 % من الدخل، لدعم 
االبحاث والوقوف عــىل املتغريات الحديثة يف هذا 

املجال.

مركز لألمن
مــن جانبه قال  الخبري يف شــؤون الدفاع  جارنو 
آنتونــيل، إن اإلمــارات مركزاً لالمن والســالم، وما 
تضمنه آيدكس من جهود كبرية يف التنظيم يعكس 
مــدى اهتــامم القيادة الرشــيدة لدولــة االمارات 
باســتقبال الوفود متعددة الجنســيات املشــاركة 
يف املعــرض، مؤكداً أن آيدكــس2015، يحتل مكانة 
خاصة ضمن خارطة املعــارض العاملية، كونه ميثل 
منصة مميزة للعديد من الرشكات الوطنية والعاملية 

يف مجال الدفاع.
أما الخبري الرصيب ماركو أســتوجانوفان، يرى أنا 
”ايدكس 2015“، إتاح الفرصة للرشكات املشــاركة 
لتســويق منتجاتها وعرض أحدث ابتكاراتها، األمر 
الــذي يدعم القدرات التســويقية وفرص التوســع 
للعديــد منها، وزيادة حصتها من الســوق العاملي 
يخــدم  مــام  العســكرية واألســلحة،  للمعــدات 
إســرتاتيجية التنويع االقتصادي التي مختلف دول 
العامل، لتحقيق التنمية املستدامة يف املجاالت كافة.

«mوبحر mوجو mــــــــــاع «بر

ماركو استوجانوفانجارنو انتونيللبنى الشيباين
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أبوظبي لبناء السفن تسلم 34 قارب- إs "حماية املنشآت والسواحل"
jصص للتدخل السريع وميكن استخدامه J مهام االستجابة مبياه اخلليج العربي

أعلنــت رشكة أبوظبي لبناء الســفن، الرشكة الرائدة يف 
مجال بنــاء، وصيانة، وإعــادة تأهيل القطــع البحرية 
املدنية والعســكرية والتجارية، تســليم 34 قارباً عالية 

الرسعة إىل جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل.
وقامت رشكــة أبوظبي لبناء الســفن، بالتعاون مع 
رشيــك التصميــم يف هــذا املــرشوع املشــرتك «يونكا 
أونوك»، بتنفيذ عقد بناء وتسليم السفن لجهاز حامية 
املنشآت الحيوية والسواحل بني مارس 2011 وديسمرب 

.2014
االعرتايض عــايل الرسعة  MRTP16 يتكــون قــارب
مــن مواد متطورة ويبلغ طولــه 16 مرتاً، وهو مخصص 
للتدخل الرسيع، وميكن استخدامه يف مجموعة متنوعة 
من مهامت االســتجابة الرسيعة يف مياه الخليج العريب. 
وتم بناء كل قارب باســتخدام مــواد مركبة ذات تقنية 
عالية. ويــزن القــارب االعرتايض 26 طنــاً ورسعته 65 
عقدة ويتســع لطاقم من 5 أشــخاص. ويعمل القارب 
مبحريك MTU يدفعان محركات أرنيســون الســطحية. 

كام تم تجهيــز القوارب االعرتاضية عالية الرسعة بنظم 
اتصال متطورة، وتم تجهيز كل قارب بأســلحة متطورة 

وحديثة.

تعزيز الدفاع الساحيل
وتتخصص رشكة أبوظبي لبناء الســفن يف بناء الســفن 
البحريــة املعقــدة صغــرية الحجم واملصممة بشــكل 
أســايس لعمليــات الدفاع الســاحيل ضــد التهديدات 
الجوية والبحرية، باإلضافة إىل مهام أخرى، مثل تســيري
دوريات حرس السواحل، وإنفاذ القانون، وحامية الرثوة 

السمكية، والبحث واإلنقاذ.
وقــال الدكتور خالــد املزروعي، الرئيــس التنفيذي 
لرشكــة أبوظبي لبناء الســفن: "تعزز عملية التســليم 
من رشاكتنــا التي نفخر بها مع جهاز حامية املنشــآت 
الحيوية والســواحل. وميثل دعمنــا لجهود هذا الجهاز 
الحيوي لحامية املياه اإلقليمية واملرافق البحرية للدولة 

من جميع التهديدات مصدر فخر كبري لنا"•

فارس خلف املزروعي وخالد املزروعي أثناء االحتفال

مت جتهيز القوارب 
االع4اضية عالية 

السرعة بنظم اتصال 
متطورة، ومت جتهيز 

كل قارب بأسلحة 
متطورة وحديثة
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L-3 WESCAM من إنتاج MX-15D ا املراقبةQجتربة برج حتميل كام
نظام استهداف متعدد ا<طياف ومثاT للعمليات العسكرية

 L-3 WESCAM’s MX-15D تــم اســتخدام نظــام
designating turret بنجــاح أثنــاء عــرض لألســلحة 
 Bell Boeing V-22 Osprey عىل الطائــرة الهجينــة
 Advanced ويعترب العرض جزءاً من برنامج .tiltrotor

.Technology Tiltrotor: ATTR
تــم مؤخراً إجراء تجارب تعيــني األهداف ألول مرة، 
 Bell Helicopter من خالل اتفاق تعاون بــني رشكتي
وL-3 WESCAM، عــىل مدى فرتة 14 يوماً يف نوفمرب 
املــايض يف قاعــدة Yuma Proving Ground التابعة 

للجيش األمرييك يف أريزونا.
وقد رصح بول جينيسون، نائب رئيس تنمية املبيعات 
واألعامل الحكومية لرشكــة  L-3 WESCAM، بقوله: 
"تم إجراء تجارب طريان الســتعراض القدرات املسلحة 
لطائرة V-22 مع األسلحــة التي ترمي لألمام الدقيقــة 
 MX-15D منهــا وغري الدقيقة. وقد تم اختيــار كامريا
لدعم التجارب بســبب أدائها املثبت يف تعيني األهداف 
بواسطة الليزر يف امليدان عند تجربتها عىل منت طائرات 
قيــادة القوات الخاصــة  األمريكية وقيــادة العمليات 
الخاصة لســالح الجــو األمرييك، وكالهــام يطلق أيضاً

ذخرية دقيقة موجهة بأشعة الليزر".
أثناء التجارب أطلقت طائرة V-22 Osprey بنجاح 
صواريــخ تقليديــة عيــار 70 مــم، ومنظومة أســلحة 
 Advanced Precision املتقدمــة  الدقيــق  القتــل 
Kill Weapon System: APKWS مــن صنــع رشكة 
BAE Systems وصواريــخ Griffin B الخفيفة الوزن 

.Raytheon والدقيقة التوجيه من صنع رشكة

تم اختتام تجربة رئيســية ناجحــة أخرى عىل نظام 
L-3 WESCAM’s MX-15D يف مــارس مــن عــام 
 Bell 2013، عندمــا حصــل النظام عىل تأهيــل رشكة
Helicopter بوصفه نظام اســتهداف متطور اختياري 

.407GT للمروحية التكتيكية للرشكة من طراز

مميزات النظام
يعتــرب نظام L-3’s MX-15D نظام اســتهداف متعدد 
أجهزة االستشعار متعدد األطياف، وهو مثايل للعمليات 
العسكرية، مبا يف ذلك املعلومات االستخباراتية واملراقبة 
واالســتطالع الرسية املتوســطة االرتفــاع، ومروحيات 

CSAR، ومهام تحديد األهداف.

يعترب نظام MX‐15D الحل الوحيد لألبراج الثابتة التي 
متكن العمالء من إدراج ما يصل إىل خمس قدرات تصوير 

رقمي منفصلة وأربع قدرات ليزر منفصلة يف تصميمهم.
تعترب رشكة L-3 WESCAM رائدة عاملياً يف تصميم 
وتصنيــع أنظمة التصويــر الثابتة املتعــددة األطياف، 
ويعمل فيها ما يقارب 48,000 موظف يف أنحاء العامل، 
وهــي أيضاً مقاول رئيــيس يف أنظمة الطــريان وحلول 
األمن القومــي، كام أنها مزود رئييس ملجموع واســعة 
من أنظمة االتصــال واألنظمة واملنتجــات اإللكرتونية 
املســتخدمة عىل املنصات العســكرية والتجارية. وقد 
أبلغــت الرشكــة عن مبيعــات (معدلــة) بقيمة 12.6 

مليارات دوالر يف عام 2013•

 L-3’s نظام pيعت
 Tمثا MX-15D

للعمليات العسكرية 
مبا J ذلك املعلومات 

االستخباراتية 
واملراقبة واالستطالع 
ومهام حتديد ا<هداف

Mx-15D نظام
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مدرعة Boxer تتمتع بتأثQ قوي
قدرة على البقاء J ميدان املعركة وفاعلية قتالية وتنوع عملياتي مميز

مــا تــزال املركبات املدرعــة املدولبة تــؤدي دوراً حيوياً 
يف البيئــات القتالية املعــارصة، ليس يف ميــدان املعركة 
التقليدي فحســب، بل أيضاً يف السيناريوهات الحرضية 
والالمتامثلــة. فهــي توفــر للقــوات خيــارات مطــورة 
للقــدرة عىل التنقل، ومســتويات عالية من الحامية ضد 
التهديدات البالســتية، واأللغام، والعبوات الناسفة. وقد 
تــم يف معرض آيدكس 2015 عرض مركبة Boxer مجهزة 
بوحــدة توجيــه بالليزر عاليــة الطاقــة يف منصة عرض 
رشكــة Rheinmetall، مام أتــاح الفرصة للزوار باالطالع 
عىل التنــوع الذي تتميز به هذه املركبة القتالية املواكبة 

ألحدث التطورات التقنية.
 HEL تعترب أجهــزة التوجيه الليزريــة العالية الطاقة
أســلحة صامتــة فائقة الدقة، وتتميز مبــدى فعال أقىص 
طويــل وقابليــة ممتازة للتوســع، فضالً عــن أنها ميكن 
شــبكها بعدد كبري من أجهزة التوجيــه التقليدية بحيث 
تشــكل منظومات أســلحة جبارة. وقد لعبت مجموعة 
Rheinmetall دوراً رائداً من خالل أخذها زمام املبادرة 
يف تطوير أنظمة توجيه بالليــزر عالية الطاقة ومتقدمة. 
وقــد عرضــت املجموعــة يف آيدكــس 2015 اثنــني من 
التطبيقــات العديدة. كــام تم عرض وحــدة رمي دفاع 
جوي متميزة يف منصة عرض Rheinmetall جهاز توجيه 
ليــزري عــايل الطاقــة HEL متحرك مثبت عــىل مركبة 

.Boxer مدرعة متعددة املهام من طراز
إن التجربة التشــغيلية األخرية التي اقرتنت بالتطوير 
الجاري تثبــت أن أرسة مركبات Boxer املدرعة املدولبة 
من إنتاج ARTEC هي مــن بني أكرث املركبات املتوافرة 
اآلن تقدمــاً وقــدرة عــىل التنقــل واألفضــل من حيث 
 Rheinmetall MAN Military الحامية. وتقــوم رشكة
Vehicles: RMMV بتصنيــع مركبــة Boxer بالتعاون 
 Krauss-Maffei مع نظريتهــا األملانية مقــاول الدفــاع
Wegmann: KMW مبوجــب برنامج ثنايئ الجنســيات 

متتلك مجموعة Rheinmetall حصة نسبتها 64 %.
ويســتند مفهوم أرسة Boxer إىل وحــدة قيادة منتظمة 
ووحــدات مهام تبادلية محددة املســتخدم / الدور. وهذه 
الوحــدات التي يتــم البناء عليها، واملصممــة لتحقق أقىص 
قــدر من التنوع، تســهم يف تطوير أنواع كثرية من النســخ 
املختلفــة املحددة املهام. ومام تتميز بــه مركبة Boxer أن 
هذه الوحدات التبادلية توفر للمستخدمني أيضاً فرصاً كثرية 
تسهم يف توفري التكاليف، مع وحدة قيادة واحدة قادرة عىل 

تنفيذ عدد كبري من األدوار التي تقتضيها العمليات.
تشمل نسخ الوحدة التي تم تطويرها حتى اآلن حاملة 
جنــود مدرعة APC، ومركبة إســعاف مليــدان املعركة، 
ومركبة هندســية قتالية، وناقلة إمدادات، ومركبة إصالح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

أرضار املعركة، ونســخة من القيادة والســيطرة، ومركبة 
 Rheinmetall تدريــب للطاقم والســائق. وقد طــورت
أيضاً نســخة مــن Boxer هي عبارة عــن مركبة مدولبة 
قتالية للمشاة، مجهزة بربج مراقبة لشخصني عيار 30 مم 

.Lance من طراز
ويف وقــت قريــب جــداً رشعت رشكــة RMMV يف 
التحضريات لسلســلة من العروض للعمالء الدوليني ألجل 
أحــدث Boxer IFV، مبــا يف ذلــك عــروض مخصوصة 
لســهولة التنقــل يف التضاريــس الوعــرة وغــري املواتية، 
وقدرات التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، وفعالية لرمي 

الذخرية الحية.

تقنية الليزر العايل الطاقة
اعتمدت Rheinmetall عــىل تراث عمره 125 عاماً ليك 
تصبح من جديد الرائدة عاملياً يف تقنية الليزر العايل الطاقة 
HEL. وقد أضاءت املجموعة بالليزر العايل الطاقة دورها 
يف معرض آيدكس 2015. فقد تم عرض املركبة التكتيكية 
GTK Boxer وهــي تحمل وحدتهــا التوجيهية، كام تم 
عرض برج الرمــي Oerlikon Skyshield املجهز بوحدة 
توجيــه ليزرية عالية الطاقة بدالً من مدفع تقليدي. وقد 
شــاركت هذه األنظمــة يف عرض الليــزر الحي ملجموعة 
Rheinmetall لعــام 2013، وهــو حــدث وضع معايري

جديــدة لالنتشــار العمليــايت ألنظمة التوجيــه الليزرية 
العالية الطاقة املتحركة والثابتة للمجموعة.

يف أول عــرض أوريب مــن نوعــه، كانت هنــاك ثالث 
منصــات مركبات مختلفة مجهــزة بأنظمة توجيه ليزرية 
عاليــة الطاقــة، وقد تــم عــرض اإلمكانــات التكتيكية 
املتنوعة لهذه التقنية الطليعية بكرثة يف أنواع عديدة من 
السيناريوهات العملياتية يف عرض الليزر الحي ملجموعة 

Rheinmetall يف عام 2013.
وقد جاءت ذروة يف العرض باالشتباك الناجح مع رسب 
من الطائرات بدون طيار مــزودة مبحركات نفاثة، وذلك 
 Skyshield بواســطة نظام دفاعي جوي ثابت من طراز
تعتمــد فاعليته كذلك عىل نظــام التوجيه الليزري العايل 
 Skyshield HEL وقد أسهم نظام التوجيه .HEL الطاقة
يف متكني االشــتباك الناجح لسلســلة مــن طلقات الهاون 
الواردة، وكان مدى االشــتباك 3000 مرت، أي بزيادة 1000 

مرت عن أداء العام السابق.
ملجموعــة  املبتكــر  الليــزر  ســالح  تقنيــة  تعتمــد 
Rheinmetall بالدرجــة نفســها عــىل خــربات الرشكة 
الطويلــة األمد يف تصميم األســلحة التقليديــة، وقدراتها 
الرائــدة عاملياً يف مجال الدفاع الجــوي، وهذا الجمع بني 
الخــربات والقــدرات يجعلهــا فعالة عىل نحــو خاص يف 

محاربة األهداف الصغرية الشديدة املناورة.

محمد بن راشد خالل زيارته ملنصة رشكة Rheinmetall يف معرض آيدكس 2015



|  مارس 2015 |  العدد 518  |

تعتp أجهزة التوجيه 
الليزرية العالية 

الطاقة HEL أسلحة 
صامتة فائقة 

الدقة وتتميز مبدى 
فعال أقصى طويل 

وقابلية ممتازة 
للتوسع

إمكانات عملياتية
وقع االختيار عىل مركبة GTK Boxer املدرعة املدولبة، 
 Tatra املعدلة، وشاحنة M113 وناقلة جنود مدرعة هي
مثانيــة الدفع، لتكون جميعــاً مبثابة منصة توجيه ليزرية 
عالية الطاقة. أما بالنســبة لحيز الرتكيب، ومصدر التربيد 
والطاقة، فإن مركبة النقل املدرعة GTK Boxer مصممة 
حالياً ألجل ليزر ســعة 10-5 كيلــو واط (ك. و.)، ومبا أن 
ليزر 5 ك. و. وليزر 10 ك. و. متامثالن يف الكتلة والحجم، 
فقد تم تركيب جهاز توجيه ليزري عايل الطاقة سعة 5 ك. 
و. Mobile HEL Effector Wheel XX بشكل مستقل 
متامــاً يف مركبة GTK. وتم تجهيز ناقلــة جنود مجنزرة 
مــن طراز M113 من رشكة RUAG بنظام توجيه ليزري 
 Mobile HEL Effector Track .عــايل الطاقــة 1 ك. و
V، بينام حملت شــاحنة Tatra محمية، من صنع رشكة 
Drehtainer، نظــام توجيه HEL 20 ك. و. محفوظ يف 

.Mobile HEL Effector Container L حاوية
وقد تم دمج نظام توجيه ليزري HEL للدفاع الجوي 

.Skyshield بقدرة 30 ك. و. يف برج مدفع من طراز
أمــا يف فئــة الليــزر 5 ك. و. فقد تم عــرض إمكانات 
 M113 Mobile HEL Effector Track نظام التوجيــه
V العملياتيــة مــن حيــث التخلص مــن القذائف التي 
مل تنفجــر وتنظيف ميــدان املعركة مــن العقبات. وقد 
اكتشــف الطاقم األلغام، بــدون االضطــرار إىل مغادرة 
الحجرة القتالية املحمية يف املركبة، واســتخدم بدالً منها 
قنابــل حيث جعلها مشــعة باليزر من مســافة مأمونة، 
مام جعلها تنفجر يف غضون ثوان، وبعد ذلك أزال ســالح 
الليزر بنجاح عقبة متثلت يف األســالك الشائكة عىل بعد 

70 مرتاً تقريباً.
مثة ميزة رئيسية ألنظمة التوجيه الليزرية HEL، وهي 
مرونتها املتميزة فيام يتعلق بالتصعيد والتخفيف؛ فحزم 
األشــعة الليزرية قابلة للتوسع كثرياً. وعندما يتم إطالقها 
عــىل الضوئيات، أو هوائيات الالســليك، أو الرادارات، أو 
الذخرية، أو مصادر الطاقة، عىل سبيل املثال، فإن بإمكان 
أجهــزة التوجيه الليزرية HEL تعطيل أنظمة األســلحة 
بكاملهــا من دون تدمريهــا. وقد برهنــت حاوية نظام 
Mobile HEL Effector Container التوجيه املتنقــل

L يف فئــة الليزر ســعة 50 ك. و. عىل ذلك بوضوح. وقد 

تم اكتشــاف ضوئيات املركبات غري املأهولة والكامريات 
املشــغلة عن بعد، وتتبعها، عىل بعد مســافات تصل إىل 
2000 مــرت، ومن ثم بتــم تعطيلها وتدمريها. واســتطاع 
الطاقم استخدام نظامهم التوجيهي الليزري HEL لإلرساع 
يف قطع كبل اإلمداد بالطاقة التابع لســارية الرادار ومن 
ثم الســارية نفسها. وقد شكل االشتباك بالليزر بصندوق 
ذخرية متبوعاً باشــتعال رسيــع للمتفجرات داخله نهاية 

هذه املرحلة من العرض.

قابلية تركيب فريدة
 Mobile .تضم عجلة نظام التوجيه، من فئة الـ 20 ك. و
 GTK املثبتــة عىل مركبة HEL Effector Wheel XX
Boxer، وحدة توجيــه HEL effector module خاصة 
تســتفيد متاماً مــن قابلية الرتكيب الفريــدة التي تتميز 
بهــا املركبة والخربة الفنية التــي يتميز بها نظام التوجيه 
HEL واملرتكزة عىل تقنيــة تركيب الحزمة. وعالوة عىل 
ذلــك فإن هذه التقنية تجعــل باإلمكان الجمع بني عدة 
مركبــات GTK Boxer HEL، بحيث يوجد ذلك نظاماً 

يتميز مبستوى قوة فعالة يزيد عىل 100 ك. و.
برهــن الطاقــم عىل أن نظــام التوجيــه HEL ميكنه 

تعطيــل مدفع رشــاش ثقيــل وكبري الحجــم مثبت عىل 
شــاحنة بيك أب خفيفة، مــن دون تعريض رامي املدفع 
 Mobile ألي خطر. أضف إىل ذلك أن عجلة نظام التوجيه
HEL Effector Wheel XX - بالعمــل بالتــوازي مــع 
رادار Skyguard لنظــام التوجيه الليــزري HEL التابع 
للدفــاع الجــوي – دللت عىل وجود قــدرة كاملة لنظام 
سلسلة القتل kill chain ضد املركبات غري املأهولة ذات 
اإلقالع الرأيس VTUAV، حيث تشــكل هذه املركبات يف 
مجال الدفاع الجوي املتواجد عىل األرض جزءاً من طيف 
التهديــدات "املنخفضة، والبطيئة، والصغرية". يكتشــف 
رادار Skyguard الحوامــة ويحددهــا، ثــم تتوىل مركبة 
HEL Boxer املهمــة فتقــوم بعملية التتبع واالشــتباك 
القايس والناعم، وقد أوضح هذا املثال تطبيقاً مســتقبلياً 
للدفاع الجوي بأســلحة مختلطة قادرة عىل التغلب عىل 

التهديدات "املنخفضة، والبطيئة، والصغرية".
Rheinmetall HEL كانــت فاعلية أجهزة التوجيــه
يف تطبيقات الدفاع الجوي أمــراً بادياً للعيان. ففي أربع 
ثــوان تقريباً متكن عارض تقنية ســالح  الليزر 30 ك. و. 
مــن تفجري قذيفـة هــاون عيار 82 مــم يف مدى 1000 
مرت. ثم – يف ســيناريو مضاد للواريخ واملدفعية والهاون 
والصواريخ البالستية  C-RAMM – برهن عارض جهاز 
التوجيــه الليزري عــىل قدرته عىل تعطيــل التهديدات 
البالســتية الصغــرية جداً يف غضــون الطــريان. وقد قام 
العارض مرتني باكتشــاف ومتييز وتتبع واالشتباك بكرتني 
حديديتني بقطر 82 مم تم إطالقهام بالهواء املضغوط يف 
تتابع رسيع، حيث ســجل خمســة من أصل ستة يف املرة 
األوىل، وأربعة من خمســة يف املرة الثانية. ويف ســيناريو 
التهديدات "املنخفضــة، والبطيئة، والصغرية" نجح جهاز 
التوجيــه HEL يف تعطيــل طائرة اســتطالع بدون طيار 
إلكرتونيات الطريان فيها، ولكن  VTUAV وذلــك بتدمري
التصعيد جاء مع اإلســقاط الناجح لثالث طائرات بدون 
طيــار ذات محــركات نفاثــة طارت إىل منطقــة الهدف 

واحدة تلو األخرى، مستنسخاً بذلك هجوماً ساحقاً.
إن هذه الفعالية – التي تم تنفيذها أمام جمهور من 
الخرباء الدوليني – تؤكــد مرة أخرى الريادة التكنولوجية 
لرشكة Rheinmetall يف املجال االســترشايف املســتقبيل 

ألنظمة توجيه الليزر العالية الطاقة•
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تقارير

Oshkosh Defense املركبة القتالية التكتيكية اخلفيفة الصاحلة لكل التضاريس من إنتاج

أهمية خاصية االستخدامات املتعددة مع التغQات املستمرة J املهام العسكرية
أدت التحــوالت الدراميــة يف منطقة الرشق األوســط 
وشــامل أفريقيا خالل السنوات األخرية إىل متاهي الحدود، 
وإىل دفع التنظيامت والجامعات إىل سدة الحكم، وأجربت 
الجيــوش اإلقليمية عــىل تغيري تكتيكاتها وأســاليبها. ومع 
اهتــامم الجيوش املتزايــد باملهام غــري التقليدية من أجل 
حاميــة املــوارد الطبيعيــة واملرافــق األساســية الحيوية، 
والتعامل مع االضطرابات املدنية، تحتاج القوات املســلحة 
اليوم إىل امتالك األجهزة واملعدات املناسبة  سواء يف وقت 

السلم أو الحرب.
وتتطلب الحروب الحديثة اليوم حامية املنشآت الحيوية 
ضــد العمليات اإلرهابيــة والجرمية، وتأمــني الحدود ضد 
تسلل العنارص املتشددة، واســتغالل الحرب غري املتكافئة 
يف مكافحة العنارص املتمردة. وتحتاج هذه املهام املتنوعة 
إىل مركبة محمية سهلة االستخدام، مركبة عسكرية منتجة 
خصيصــاً لهذا الغــرض اليوم ولكنها قادرة عىل اســتيعاب 
متطلبــات املســتقبل، مركبة قــادرة عىل تأمــني الحامية 
الكافية للقــوات، وتتميز بخفة الحركــة مبا يكفي لخوض 
املواقــف الصعبة والخطرية يف ســاحات القتــال املحفوفة 
باملخاطر. ويجب أن تكون هذه املركبة خفيفة الوزن، وأن 
تكــون مركبة تكتيكية صالحة للســري فــوق كل الطرقات، 
وأن تكــون مجهزة بنظام متقدم لحامية طاقم املركبة، وأن 
تتميــز برسعة أكرب وقدرة أكرب عــىل الحركة. كام يجب أن 
تكون املركبــة قادرة عىل التكيف تبعــاً لتغري االحتياجات 
مــن أجل تنفيذ املهام فوق الطرقات الوعرة واملمهدة عىل 
حد ســواء، وأن تكون لديها القــدرة عىل التعامل مع كافة 
التهديدات املختلفة واملتنوعة التي تحفل بها ساحة القتال، 
وأن تكون ذات أداء فائق يساوي وزنها ذهباً. هذه املركبة 
 Oshkosh موجــودة ومتاحة بالفعل، حيث طرحت رشكة
Defense املركبــة القتاليــة التكتيكيــة الخفيفة الصالحة 
 Light Combat Tactical All-Terrain لكل التضاريس
Vehicle: L-ATV وهي مركبة تتسم بثالث مميزات تعترب 
رضورية للتعامل مع الواقع الفعيل يف ســاحات العمليات: 

هذه املزايا هي: األداء والحمولة والحامية.

األداء
تطــرح املركبة القتالية التكتيكية الخفيفة الصالحة لكل 
التضاريس L-ATV معايري جديدة لخفة الحركة والرسعة، 
حيث تعترب هــذه املركبة أخف حركة مبعــدل الثلثني من 
املركبة MRAP All-Terrain Vehicle التي تنتجها رشكة 
Oshkosh أيضــاً، وهي مجهزة بأحــدث جيل من أنظمة 
التعليق املســتقلة الذكية TAK-4i™، وتتميز بقدرتها عىل 
تقديم خدمة مميزة برسعة تزيد عن رسعة أفضل املركبات 
التكتيكية املدولبــة بأكرث من %70. كام تقدم املركبة أيضاً 

  mm (20 inches) of wheel travel 508 ًنقــال مدولبــا
لتحســني خفة حركة املركبــة فوق الطــرق الوعرة أو غري 
املمهدة، وتحســني نوعية الخدمــة ككل. وهذا يعني أيضاً 
أن املركبــة قادرة عىل أداء املهام بطريقة مأمونة، والتحرك 
فوق أشــد الطرق وعــورة من أجل الحصــول عىل خدمة 
مريحة تقلل من الشعور بالتعب واإلنهاك بسبب القيادة. 
وتأيت أنظمة املركبــة املرنة وتصميمها الهنديس ليســاهام 
يف دمــج عدة مهــام مختلفة ومتنوعة مــع بعضها البعض 

ومستوى التصفيح تبعاً لحجم الخطر وخطورته.

الحمولة
تصل حمولة املركبة القتالية التكتيكية الخفيفة الصالحة 
لكل التضاريس L-ATV إىل أكرث من طنني ونصف، وميكن 
إعادة تجهيزها مبدفع رشــاش عيــار 7.62 ملليمرت أو 12.7 
ملليمــرت مثبت عىل ســقف متحــرك، قــاذف أوتوماتييك 
للقنابــل عيار 40 ملليمرت أو نظام تســلح عــن بُعد ميكن 
للجنود اســتخدامه مــن داخل مقصورة القيــادة املحمية 
بالــدروع. كام تعتــرب حمولة املركبــة القتاليــة التكتيكية 
الخفيفة الصالحة لكل التضاريس أيضاً منصة مثالية لحمل 
األســلحة املضادة للدبابات أو املضادة للطائرات، وتتوافر 
املركبة بنســختني - بأربعة مقاعد أو مقعدين فقط - وهو 
األمر الذي يســمح لها بحمل خزانــات أو باالت أو بضائع 
سائبة (غري معلبة) أو تجهيزها كحاملة مالجئ لنقل أنظمة 
االتصاالت واألجهزة اإللكرتونيــة املحمولة عالوة عىل أداء 

بقية الوظائف األخرى.

الحامية
وقد تــم تصميم املركبــة القتالية التكتيكيــة الخفيفة 
الصالحــة لــكل التضاريــس L-ATV التــي تنتجها رشكة 

Oshkosh خصيصــاً مــع وضع تنفيــذ مهــام الدوريات 
واملهام القتالية يف االعتبار. واملركبة قادرة عىل التعامل مع 
التهديدات الحديثة التي تشمل العبوات البدائية الناسفة، 
والقنابــل التــي تطلقهــا الصواريخ، ويؤمــن نظام حامية 
الطاقم املكونات واملواد املتطورة وعملية هندسة األنظمة 
املتكاملة، وقــد أثبت هذا النظام كفاءتــه فوق الطرازات 
املختلفة للمركبة، مبا يف ذلك املركبة M-ATV، األمر الذي 
ســاهم يف إنقاذ أرواح اآلالف من الجنود خالل الســنوات 

الخمس األخرية.

أجهزة القيادة والتحكم واالتصاالت
 Original خالفــاً لــرشكات تصنيع األجهــزة األصليــة
Equipment Manufacturers: OEMs التــي تتعامــل 
مع إدخال أجهزة القيادة والتحكم واالتصاالت والكمبيوتر 
C4 كأجهــزة ثانوية، جرى تزويد املركبة القتالية التكتيكية 
الخفيفــة الصالحة لكل التضاريــس L-ATV التي تنتجها 
رشكة Oshkosh بالطاقة واألسالك وأماكن التخزين الالزمة 
مــن أجل إدخــال مجموعــة متكاملة من أجهــزة القيادة 
والتحكــم واالتصاالت والكمبيوتر C4 والربمجيات دون أن 

يؤثر ذلك سلبياً عىل املركبة.
ومن املعروف أن املهام والظروف العســكرية ميكن أن 
تتغــري يف ثانية واحدة دون ســابق إنــذار، وينطبق اليشء 
نفسه عىل املركبة القتالية التكتيكية الخفيفة الصالحة لكل 
التضاريــس L-ATV وعندما تتحول العملية اللوجســتية 
اليومية إىل عملية إخالء أو مهمة قتالية ثقيلة تعترب املركبة 
القتالية التكتيكية الخفيفة الصالحة لكل التضاريس جاهزة 

ملواجهة هذا التحدي•

L-ATV املركبة القتالية التكتيكية الخفيفة الصالحة لكل التضاريس





رئيس جمهورية تتارستان
ا<نظمة الدفاعية اAماراتية حتاكي تقنيـــات القرن الـ 21

 أكد رئيس جمهورية تتارستان رستم نور عيل ميننيخانوف، 
أن اإلمارات تخطت الخطوط التقليدية يف تطوير الصناعات 
العسكرية بأنواعها كافة، فاألنظمة الدفاعية اإلماراتية تحايك 
تقنيـــات القرن الـ 21 ، السيام أنها تشهد تطوراً رسيعاً يف تلك 
الصناعات، وبات مركزاً منتجاً يحايك العاملية يف هذا املجال.

وقال يف حوار خاص مع «درع الوطن» ، إن آيدكس 2015،  
يعد أبرز املشاهد العاملية لإلمارات، التي تؤكد مكانتها يف 
صناعة الدفاع بني دول العامل، فضال عن أن «آيدكس» بات 
منصة عاملية متثل منظومة متكاملة الستقطاب كربى الرشكات 
الدولية املتخصصة يف صناعة املنتجات العسكرية بأنواعها. 
وأفاد أن اإلمارات تجمعها 
عالقات قوية مع جمهورية 
تتارستان التي تحرص 
بشكل مستدام، عىل بحث 
سبل تعزيز العالقات 
وتعميق أوجه التعاون بني 
البلدين، يف ظل النموذج 
املطور لإلمارات، الذي جاء 
يحايك املؤرشات العاملية يف 
مختلفة املجاالت.. وتالياً 
نص الحوار:

حوار:
املقدم ركن /

 يوسف جمعة 
احلداد 
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يف البدايــة.. كيف ترى تطور الصناعات العســكرية 
اإلماراتية يف السنوات األخرية؟  

عمـدت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل بناء قوات 
مسلحة للمســتقبل مجهـزة بأحـدث األنظمـة الدفاعيـة 
لتقنيــات القرن الحـــادي والعرشين مــن أجل مواجهـة 
التحـديــات وتعـزيــز قــدراتهــا الكفيلة لــردع أي جهة 
تحـاول املســاس بأمنها وشــعبها، فضـالً عن ما تشــهده 
الصناعات العســكرية من تطـور رسيــع تحايك اإلمـارات 
من خـاللــه العامليـة، ولديها اإلمكانيـــات التكنولوجيــة 
والعقـول اإلبداعيــة لتتمكن من الوصـول إىل اســتقاللية 

صناعية املنتجات الدفاعية الالزمة.
وما هى أبرز الصناعات العســكرية الوطنية االماراتية 

التي  جذبت انتباهكم؟
كام ذكرت ســابقا أن دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
تســري بخطى إيجابية يف مجــال الصناعات العســكريـة، 
وشــهدت منتجاتها يف هــذا املجـال تطورا مشــهودا أثار 
إعجاب العامل، فرتى عىل ســبيل املثال ال الحرص، املدرعة 
اإلماراتيــة «انغــام 8×8»، التي تعد األوىل عىل مســتوى 
املنطقــة وتحتــوي عىل أحدث وســائل القتــال والدفاع 
والتكنولوجيا، ونجحت يف اقتحام األســواق العاملية بقوة، 
وهى  إنتاج إمارايت بالكامل، األمر الذي يعد طفرة يف عامل 

تصنيع األسلحة.
كيــف تــرى دور اإلمــارات يف تقديــم  املســاعدات 

اإلنسانية وأعامل االغاثة لدول العامل؟
لإلمــارات مواقــف كثرية مشــهودة يف هــذا الجانب، 
السيام أن القوات املسلحة ساهمت ومازالت يف عمليات 

املساعدة األمنية بدعم قوات حفظ السالم بأماكن 

مختلفة من العامل، وهي مســتعدة دامئًا للمســاهمة 
يف العمليات اإلنســانية واملســاعدة يف أعــامل اإلغاثة يف 

املناطق املنكوبة التي تشهد كوارث حول العامل. 
هل تتوقع  تعاون مرتقب بني اإلمارات و تتارستان  يف 

املجال العسكري مستقبالً؟
ســؤال جيد.. هنــاك رؤى كثرية تجمعنــا مع اإلمارات 
الشــقيقة وتؤكد أن التعــاون قائم ومســتمر يف العديد 
مــن املجاالت، ليس عىل املســتوى العســكري فقط، بل  
عىل املســتوى االقتصادي والتجــاري، لتعزيز الرشاكة بني 
البلدين يف مجاالت التصنيع، وبحثنا مع صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 

رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب، رعــاه الله، وصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، أوجه التعاون يف 
مجاالت شــتى، ونعتزم تأسيس رشكة صناعية مشرتكة بني 

اإلمارات وتتارستان وسيعلن عنها قريباً.
ما هي أبرز مجاالت التعاون بني اإلمارات وتتارســتان 

حالياً؟
يوجــد العديــد من مجــاالت التعــاون بــني البلدين 
الشــقيقيني، فعىل ســبيل املثال تســتورد اإلمــارات من 
تتارستان شاحنات قامز، وغريها السيام أن لدينا أكرب مصانع 
للطائــرات والهليكوبرت، إذ تنتــج طائرات طراز»توبوليف 
214» وهــي طائرة ركاب وطائــرات الهليكوبرت، باإلضافة 

إىل اإللكرتونيات ومصانع األدوات البرصية.
وتوفــر تتارســتان العديد مــن الفرص للمســتثمرين 
اإلماراتيني، ورجــال األعامل، فهي من أكــرث املناطق منوا 
من الناحية االقتصادية يف روســيا األكرث تطــوراً اقتصادياً 
وصناعياً، وصاحبة الصناعات الثقيلة، وتشتهر أيضا  بتقدم 
صناعاتها العسكرية، وتصنيع وتصدير الكثري من املنتجات 

الحربية، مثل الطائرات واملقاتالت.
مبناســبة تواجدكــم يف معرض»آيدكــس 2015»، مــا 

تعقيبكم عىل دروته الحالية عىل املستوى العاملي؟
«آيدكس 2015» يعتــرب منصة عاملية تعمل من خالل 
منظومة متكاملة، نجحت يف استقطاب الرشكات العاملية 
املتخصصــة يف صناعة املعــدات واملنتجات العســكرية 
بأنواعها كافة، ســواء الربية منهــا أو البحرية أو الجوية، 
وميثل آيدكس أهم حدث دفاعي يف العامل، إذ يعترب منصة 
عاملية إلمتام الصفقات العســكرية بني دول العامل، وأسهم 

«»جمهوريــة تتارســتان» هــى  جزء من 
روســيا االتحادية وأحد الكيانــات الفيدرالية 
يف روســيا، تتمتع بعالقات قوية مع اإلمارات، 
وتحــــرص عــىل  ســبل تعزيــز العالقــات 
ودفـع التعــاون بني البلديــن، يف ظل نجـاح 
اإلمـارات يف صياغـة منـوذج متطـور مشهـود 
حقق أعىل املؤشـــرات العامليــة. يف مختلف 

املجاالت. 

جمهورية تتارستان
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وال ش��ك يف ارتف��اع بورصة صناعة املنتجات العس��كرية 

عاملياً، وفتح قنوات للتواصل ومس��ارات متعددة لتبادل 

الخ��رات امليدانية والتقني��ة بني اإلدارات واملؤسس��ات 

الحكومي��ة وال��ركات الخاص��ة والقوات املس��لحة من 

مختلف دول العامل.

يف وجهة نظركم ما هى األسباب التي جعلت  أيدكس 

منصة تحايك اإلمارات من خاللها العاملية؟

»آيدكس« من أكرث املعارض شهرة يف مجال الدفاع عىل 

مس��توى العامل، إذ يقام مبش��اركة الركات العاملية التي 

تتنافس عىل س��وق الرق األوس��ط املتعاظم، وارتكزت 

ش��هرته عىل املعروضات التي تح��ايك أحدث التقنيات يف 

هذا املج��ال كل عام، والصفقات املهمة، التي يش��هدها 

خالل فرتة انعقاده، والكم الهائل من زائرين من مختلف 

دول الع��امل، وه��ي فرصة طيب��ة لتقوي��ة العالقات مع 

ال��ركاء واألصدقاء يف املنطق��ة. كل ذلك يعكس بالفعل 

النج��اح امللموس ال��ذي حققته دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة يف تنظي��م فعاليات هذا الح��دث العظيم منذ 

انطالقته األوىل، وم��دى محافظتها عىل الخط التصاعدي 

لقوة ومتان��ة وتنوع اقتصادها وس��بل تحقيق متطلبات 

التنمية املس��تدامة وقدرة هذا االقتصاد عىل اس��تيعاب 

االستثامرات األجنبية من خالل استضافة هذا الكم الكبري 

م��ن الركات العاملي��ة العمالقة ..باإلضاف��ة إىل التطوير 

املتواصل يف مكونات البنية التحتية من الطرق واملطارات 

واملوانئ وشبكات االتصاالت وتوفري القدرات واإلمكانيات 

البرية املاهرة.

 هل ش��اركتم من قب��ل يف مؤمترات ومع��ارض داخل 

الدولة ؟

ب��كل تأكي��د، نش��ارك بانتظ��ام كل ع��ام يف املؤمت��ر 

االس��تثامري يف ديب، بالتع��اون م��ع وزارة االقتصاد، كام 

يش��ارك رج��ال األع��امل واملس��تثمرون اإلماراتي��ون يف 

مؤمتر ق��ازان االقتصادي الس��نوي، ولديه��م العديد من 

املجاالت للتعاون، مثل املجال الزراعي، واالستثامر البنيك 

وصناع��ات األطعمة الحالل، وهن��اك توجه ليكون هناك 

تعاون يف املجال العس��كرية، السيام أن اإلمارات شهدت  

تطوراً رسيع��اً يف صناعة املنتجات العس��كرية ومختلف 

مجاالت التكنولوجيا يف السنوات األخرية.

 ولكن ماذا عن خطتكم يف تعميق عالقات تتارس��تان  

مع دول العامل؟

تتطل��ع  تتارس��تان إلقام��ة عالقات جدي��دة مع دول 

الع��امل واملؤسس��ات العاملية املختلف��ة وتوثيق العالقات 

ب��ني األصدقاء فتتارس��تان تع��د من أهم مناط��ق إنتاج 

وتصنيع النفط يف روسيا، إذ يبدأ خط أنابيب البرتول منها 

واملعروف باسم خط »الصداقة«، متجها إىل رشق أوروبا، 

ك��ام أن لديهم موارد معدني��ة وزراعية متعددة، وبالتايل 

تعد تتارستان مركزًا صناعيًّا مهامً يف روسيا.

تعاون مشترك

وف��د إمارايت رفيع املس��توى يرتأس��ه وكيل 

وزارة االقتص��اد عب��د الل��ه صال��ح يضم عدد 

م��ن رجال االعامل  لزيارة »ق��ازان« عاصم��ة 

جمهورية تتارس��تان نهاية االس��بوع الج�اري، 

به��دف تعمي���ق العالق���ات ب��ني البلدي��ن 

الشقيقني، وتطوير التعاون يف شتى املج�االت،  

وفق�ا لرئيس جمهوري�ة تتارس��تان رستم ن�ور 

ع��ي ميننيخان��وف، ال��ذي عقد اتف���اق مع 

الق�يادة الرشيدة لالم��ارات به�ذا الشأن خالل 

أعم�ال معرض ومؤمت�ر آيدكس 2015.

محمد بن راشد والرئيس التتارستاين

محمد بن زايد والرئيس التتارستاين

يف حديث مع الرئيس التتارستاين
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االنقالب احلوثي...
قراءة إيرانية 

كيف هي النظرة اإليرانية ملا يجري يف اليمن؟ ســؤال يتبادر للقارئ. بدايًة تطلق وســائل 
اإلعــالم اإليرانية عــىل األحداث يف اليمن واالنقالب الحويث مصطلــح «ثورة»، وبالتايل إضفاء 
الرشعية عىل الخطوات الحوثية. ومن هذا املنطلق ظل مســؤولو النظام اإليراين منذ البداية 
يباركون التحركات الحوثية ويعتربونها ثورة حقيقية وشعبية، وهو ما تجىل من خالل ترصيح 
عيل واليتي مستشــار املرشد يف الشؤون السياسية والدولية، حني قال إن إيران تدعم النضال 
العــادل للحوثيني، ويــأيت رئيس هيئة التعبئة ليقدم التهنئــة لعبدامللك الحويث ويصفه باألخ 
املجاهــد. كيف ال؟ وقد أصبحت صنعاء العاصمــة العربية الرابعة التي تقع يف يد إيران كام 

قال أحد نواب الربملان.
املتتبع للشــأن اإليراين يالحظ تريث من قبل املســتوى الرســمي يف الــرد عىل التطورات 
األخــرية يف اليمــن. فبعد الرتحيب الواضح من قبل املســؤولني اإليرانيني عىل مبادرة الســلم 
والرشاكة الوطنية ملا أفردته من مساحة كبرية للحوثيني، تأيت وسائل اإلعالم اإليرانية حتى اآلن 
لتعكس القراءة اإليرانية فقط دون املسؤولني. قناة العامل عىل سبيل املثال تسلط الضوء كام 
ترى عىل احتفاالت بصنعاء ومدن أخرى يف اليمن تأييداً لإلعالن الدستوري، كام تعنون كذلك 
«مجلس التعاون يتدخل بشؤون اليمن عرب رفض اإلعالن الدستوري». صحيفة كيهان ورئيس 
تحريرها رشيعتمداري املقرب من املرشد تناولت األحداث األخرية يف اليمن عىل النحو التايل 
«وأخرياً اســتطاع الشعب اليمني بشــامله وجنوبه األخذ بزمام األمور ودفع البلد إىل شاطئ 
األمان وهو يرص صفوفه متحديا القوى التكفريية والرجعية التي أرادت عىل الدوام االنتقاص 
من سيادة البلد واستقالله وجعله حديقة خلفية للنظام السعودي الذي تآمر عىل الدوام عىل 

هذا البلد وكان آخرها االلتفاف عىل ثورة 15 يناير من خالل املبادرة الخليجية».
ولعل السؤال املهم هنا ملاذا حتى الساعة مل يظهر ترصيح رسمي واضح من قبل املسؤولني 

يف إيران حول األحداث األخرية يف اليمن؟. نطرح عىل القارئ بعض الفرضيات.
الفرضية األوىل تأيت وفق قاعدة «الســكوت عالمة الرضــا» باعتبار أن ما يحدث يف اليمن 
يســري وفق املصالــح االســرتاتيجية اإليرانية بحيث تأيت ســيطرة الحوثيــني متوامئة مع تلك 

االسرتاتيجية وأهدافها، ولعل ذلك يتضح من خالل ترصيح النائب الربملاين اإليراين.
الفرضية الثانية هي أن السبب يف هذا السكوت حتى اآلن اعتبار ما يحدث يف اليمن شأن 
داخيل، ويجب عدم التدخل يف شــؤونه الداخلية. وهو ما يعطي بدوره فرصة النتقاد موقف 
مجلس التعاون الخليجي ووصف بيانه بأنه تدخل كام أشــارت قناة العامل يف شــؤون اليمن. 
ومبا أن ما يحدث يســري يف مصلحة االسرتاتيجية اإليرانية، فال بأس من الرتيث. ونذكر القارئ 
هنا أن املتتبع للشــأن اإليــراين يالحظ وبوضح ردود األفعال اإليرانيــة اآلنية والرسيعة حني 
تتجىل أحداث تسري خالفاً لتوجهاته االسرتاتيجية. ونذكر هنا باملوقف اإليراين من اعتقال منر 

النمر يف اململكة العربية السعودية وكذلك عيل سلامن يف مملكة البحرين.
أما الفرضية الثالثة فتربر هذا الســكوت والرتيث عىل أنه نتيجة طبيعية للسياسة اإليرانية 
وطبيعتها يف حســابات الربح والخســارة، والتي لعلها ظهرت بنتيجة مردها أن ردود األفعال 
القوية تجاه اإلعالن الدســتوري الحويث، ســواء مــن الداخل اليمنــي أو اإلقليمي أو الدويل، 
يتطلــب معه عدم التعجل يف دعم فريــق يف مواجهة فريق آخر والرتيث حتى تتضح الرؤية 

وينقشع الضباب.
وأيــاً كانت الفرضية الصحيحة يبقى حرص النظام اإليراين عىل املحافظة عىل املكتســبات 
التي حققها يف اليمن من خالل صعود الحوثيني للســلطة أمر يف غاية األهمية لالســرتاتيجية 

اإليرانية، وبالتايل االستمرار يف االسرتاتيجية التي تحقق الحفاظ عىل تلك املكتسبات. 

وقفات

بقلم :
د.سلطان 7مد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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لقاء

نائب الرئيس اAقليمي J شركة بوينج:
منتجاتنا تساهم J مهمات اAغاثة اAنسانية وحفظ السالم

ما هــي أهــداف وأولويات بوينــج ملنطقة الرشق 
األوسط هذا العام؟

نحــن نســعى إىل إبــراز مجموعة منتجــات بوينج 
املتميزة واملتنوعة، والتي تتضمن أحدث أنظمة الهجوم 
واملراقبة، والتنقل والدعم واالتصاالت املتطورة. وإضافة 
إىل ذلــك، نحن ملتزمــون برشاكاتنــا يف منطقة الرشق 
األوســط التي تدعم خطط املنطقة للتنويع االقتصادي 

ومساعيها لتصبح مركزاً لقطاع الطريان.
وســوف نواصل تســليط الضوء عىل التــزام بوينج 
املســتمر تجــاه رشاكاتهــا يف جميــع أنحــاء املنطقة، 
واســتعراض منتجــات بوينج ومســاهامتها يف مهامت 
اإلغاثة اإلنســانية وحفظ السالم. كام نسعى إىل تعزيز 
مكانتنا يف منطقة الرشق األوســط كســوق إسرتاتيجية 
هامــة لتحقيق أهــداف النمو لرشكة بوينــج. وتعمل 
بوينج بشــكل وثيق مــع الحكومــات العربية وقوات 
الدفاع التي تلعب دور رئييس يف تعزيز السالمة واألمن 

يف منطقة الرشق األوسط.

ما مدى أهمية مشــاركة بوينــج يف معرض ومؤمتر 
آيدكس؟

متثــل املبيعات الدولية حاليــاً نحو 30 % من أعامل 
بوينج للدفاع والفضاء واألمن، ونحن نرى أن هناك فرصاً 
مستمرة للنمو، وخاصة يف منطقة الرشق األوسط وآسيا 
واملحيط الهــادئ. وهكذا، فإننا نواصل العمل بشــكل 
وثيق مــع القــوات الدفاعية والحكوميــة يف املنطقة، 

بــول أوليفر هو نائب الرئيس اإلقليمي لتطوير األعامل 
الدولية ملنطقة الرشق األوسط وأفريقيا يف وحدة بوينج 
للدفــاع والفضاء واألمــن (BDS). ويف هــذا املنصب، 
يرشف أوليفر عىل أنشــطة التســويق وتطوير األعامل 
لرشكــة بوينج يف مجــاالت مثل الطائرات العســكرية، 
وأنظمــة الشــبكات والفضــاء، والخدمــات والدعــم، 
والحلــول األمنية، وأكد بول أوليفر يف لقاء له مع مجلة 
درع الوطــن عىل التــزام بوينج برشاكاتهــا يف منطقة 
الرشق األوســط، والتي تدعم خطــط املنطقة للتنويع 
االقتصــادي ومســاعيها لتصبح مركزاً لقطــاع الطريان، 

وفيام ييل نص اللقاء:

والتي تشــارك يف معرض ومؤمتــر آيدكس وتلعب دوراً 
رئيسياً يف تعزيز األمن يف املنطقة. نحن ملتزمون بإقامة 
رشاكات طويلــة األمد وبأن نقدم مســاهامت مواطنة 

مؤسسية جيدة. هذا جزء أسايس من فلسفة بوينج.

مــا أهم املنتجات التي عرضتها بوينج هذا العام يف 
آيدكس؟

عرضنــا الكثري من قــدرات بوينج املتقدمــة لتلبية 

املتطلبــات األمنية للدول الرشيكة لنا يف منطقة الرشق 
األوســط. وتعترب طائراتنا من طراز "C-17 جلومباســرت 
أباتــيش"، و"AH-6i"، ومروحيــات   AH-64D"3"، و
"CH-47 شــينوك"، والطائرات املقاتلة متعددة املهام 
F-15، وF/A-18، والطائــرات بــدون طيــار "ســكان 
إيجل/إنتيجريتــور"، وطائرات االســتخبارات واملراقبة 
واالســتطالع ISR البحرية، وطائــرات V-22، عىل وجه 
الخصــوص منصات رئيســية تحظى باهتــامم كبري يف 

منطقة الخليج.

كيف تــرون تطــور املعرض عــىل مدى الســنوات 
املاضية، وما مدى أهميته ملنطقة الرشق األوسط؟

لقــد تطور معرض ومؤمتر آيدكس ليصبح واحداً من 
أهم معارض الدفــاع واألمن عىل صعيد منطقة الرشق 
األوسط، كام أصبح واحداً من أكرث معارض الدفاع ثالثية 
الخدمــات أهمية مــن الناحية اإلســرتاتيجية يف العامل. 
ويوفر املعــرض لنا فرصة لتســليط الضوء عىل أحدث 
املنتجات والخدمات يف مختلف قطاعات الدفاع الربية 
والجوية البحرية. كام أنه يوفــر مكاناً فريداً من نوعه 
لبناء وتعزيز العالقات مع الجهات الحكومية، والقطاع، 

والقوات املسلحة يف جميع أنحاء املنطقة.

ما هي التوجهات التي تتوقعون نشــوؤها يف مجال 
الدفاع؟

يســعى العمالء يف جميع أنحاء العامل وراء القيمة يف 
املنتجــات الدفاعية واألمنية دامئــاً. وإضافة إىل امتالك 
القدرات املناســبة فإنهــم بحاجة للتدريب املناســب 
باملســتوي املناســب، كام يبدي العمــالء اهتامماً قوياً 
ببنــاء عالقات طويلــة األمد للحصول عــىل الخدمات 
والدعم لهــذه املنتجات. وتلتزم رشكــة بوينج بتطوير 
حلول مناســبة التكلفة للعمالء لتلبية احتياجاتهم عىل 
املدى الطويــل. ونحن نبحث يف الوقت ذاته عن فرص 
للدخول يف رشاكات مع القطاعات املحلية وبناء عالقات 

مستمرة بنام نعمل عىل توسيع أعاملنا حول العامل.

مــا هي اآلثار املرتتبــة عىل انخفاض أســعار النفط 
ومشرتيات الدفاع يف منطقة الرشق األوسط؟

مع انخفاض أســعار النفط بشــكل ملحوظ، إال أن 
اآلثــار طويلة األمد لذلــك مل تظهر بعد. وال يزال هناك 
طلب قــوي عىل منتجــات بوينج للبعثات اإلنســانية 
واألمنيــة يف جميع أنحاء العامل. وســوف تواصل بوينج 
مراقبة تقلبات األســعار هــذه وتأثرياتها املحتملة عىل 

عمالئنا•

تعمل بوينج بشكل 
وثيق مع احلكومات 

العربية وقوات 
الدفاع التي تلعب 

دور رئيسي J تعزيز 
السالمة وا<من 

J منطقة الشرق 
ا<وسط





 إجنازات نوعية تعكس مسرية النهضة اإلماراتية الشاملة
ميثل معرض الدفاع الدويل »آيدكس« حلقة من حلقات التميـز والنجاح ضمن الفعاليات التي تنظم يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مدار العام، باإلضافة إىل أن املعرض بات عالمة بارزة عىل مستوى 

التطور النوعي الذي ارتقت إليه القدرات التنظيمية والتقنية يف القوات املسلحة اإلماراتية، حيث 

تعكس املكانة التي ارتقى إليها املعرض عاملياً مستوى هذه القدرات والثقة التي تتمتع بها دولتنا يف 

األوساط اإلقليمية والدولية.

إعداد: التحرير

آيدكس 2015
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ويف هذا امللف تسلط »درع الوطن« الضوء عىل معرض 

»آيدك��س« م��ن زوايا وأبع��اد متنوعة تس��هم يف فهم 

مقومات هذا النجاح النوعي الذي يدعم مسرية اإلبداع 

واالبت��كار الت��ي تتبناها قيادتنا الرش��يدة وعىل رأس��ها 

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

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله.

نجح معرض الدفاع الدويل، »آيدكس« خالل الس��نوات 

القليلة املاضية يف ترسيخ مكانته كواحد من أكرب معارض 

الدفاع يف العامل، وأصبح ميثل نافذة دولية لعرض أحدث 

مس��تجدات األسلحة وتكنولوجيا الدفاع يف العامل، وبات 

يلع��ب دوراً محوري��اً يف تعزيز العالق��ات مع اإلدارات 

الحكومية والرشكات والقوات املس��لحة عىل مس��توى 

جنح معرض الدفاع 
الدويل »آيدكس« 

خالل السنوات القليلة 
املاضية يف ترسيخ 

مكانته كواحد من 
أكرب معارض الدفاع

 يف العامل

املنطقة، ما يسهم يف تحقيق مصالح جميع دول املنطقة 

والعامل.

لق��د تزايدت الثق��ة الدولي��ة يف »آيدك��س« منذ عقد 

أول مع��رض له عام 1993، فع��ىل مدار دورات املعرض 

الس��ابقة وحتى الثانية ع��رشة التي أقيم��ت يف فرباير 

2015، استطاع »آيدكس« أن يحقق نجاحات متواصلة، 

س��واء من حي��ث الزيادة املضطردة يف حجم املس��احة 

املخصصة للع��روض، أو فيام يتعلق بتزايد أعداد الدول 

والرشكات العاملية التي تع��رض أحدث ما توصلت إليه 

التكنولوجيا العس��كرية يف ص�ناعة األس����لحة الربي��ة 

والبحرية الحديثة. كام متي��زت معارض »آيدكس« التي 

اس��تطاعت أن تثب��ت حضورها عىل خريط��ة املعارض 
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العاملية عن غريها من املعارض الدولية املامثلة بعروضها 

الحية ألحدث التطورات التكنولوجية يف صناعة األسلحة 

الدفاعية الربي��ة والبحرية والجوية املس��اندة، وإضافة 

الجدي��د يف معارضه التي تق��ام كل عامني. وتعد الدورة 

الثاني��ة عرشة ملع��رض »آيدك��س 2015« إح��دى أكرث 

الدورات متيزاً يف تاريخ املعرض، كونها تحتضن النس��خة 

األوىل ملع��رض أنظم��ة الدفاع غري املأهول��ة »يومكس« 

الذي يس��لط الضوء عىل أحدث ما توصلت إليه صناعة 

الدفاع عىل مستوى العامل.

ولعل ما يضاعف من األهمية النسبية ملعرض »آيدكس« 

ومتيزه عىل خريطة املعارض العاملية، ليس فقط الصورة 

الذهني��ة اإليجابية الناتجة عن الدورات الس��ابقة التي 

كرس��ت موقع دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة عىل 

خريطة تنظي��م املعارض الدولية، وإمنا أيضاً ألن املعرض 

بات ش��هادة دامغة عىل تفوق دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة، وواجهة ملا تش��هده من تط��ور متواصل عىل 

املس��تويات كافة، ومرآة للنهضة الشاملة التي تشهدها 

يف جميع املجاالت.

أوالً: مقومات نجاح »آيدكس« وتطوره 
النجاحات التي استطاع معرض »آيدكس« تحقيقها منذ 

انطالقته األوىل عام 1993، وحتى دورته األخرية يف فرباير 

2015، مل تأت من فراغ، وإمنا نتيجة تضافر مجموعة من 

العوامل واملقومات التنظيمية والبرشية، ميكن اإلش��ارة 

إليها عىل النحو اآليت:

1- الدعــم املطلــق والالمحــدود م��ن جان��ب القيادة 

الرش��يدة، حي��ث ينظم معرض »آيدك��س« تحت رعاية 

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

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله. ويأيت 

يف ظ��ل توجيهات س��موه الدامئة ب��رورة العمل عىل 

تعظيم االس��تفادة م��ن هذه املع��ارض يف تطوير قواتنا 

املسلحة وتحديثها. كام يحظى املعرض باهتامم صاحب 

الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس 

الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم ديب، رع��اه الله، 

وال��ذي يرى يف املعرض »منصة لتطوير جيوش��نا معرفياً 

وتقنياً يف صناع��ة الدفاع، وملتقى عاملياً للتعاون وتبادل 

الخربات«، كام يحظ��ى املعرض باهتامم متزايد ومتابعة 

دقيقة من جانب صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 

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

املسلحة، الذي يحرص دوماً عىل إظهار املعرض بالصورة 

التي تعكس النهضة الحضاري��ة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة والشهرة التي اكتسبتها يف مجال صناعة املعارض. 

معرض آيدكس 
منصة لتطوير 

جيوشنا معرفيًا 
وتقنيًا يف صناعة 

الدفاع
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ولهذا فإن سموه يحرص عىل أن يكون حارضاً يف فعاليات 

املع��رض عىل مدى أيام انعق��اده، وعقد لقاءات مبارشة 

م��ع ممثيل الرشكات العاملية العارضة وممثيل الكثري من 

الدول املشاركة باملعرض.

وال ش��ك يف أن الدع��م ال��ذي تقدمه القيادة الرش��يدة 

ملعرض »آيدك��س«، وتوجيهاتها املس��تمرة لتوفري فرص 

نجاحه عىل املس��تويات كاف��ة، إمنا يؤك��د حرصها عىل 

تعزيز مكانة دولة اإلمارات وتطوير قواتها املس��لحة من 

ناحية، وإظهار املعرض بالصورة التي تعزز الش��هرة التي 

اكتس��بتها اإلمارات يف مجال صناعة املعارض من ناحية 

ثانية.

2- القــدرات التنظيميــة املتميــزة للقــوات املســلحة 

اإلماراتيــة، والتي كان لها عظيم األث��ر يف نجاح معرض 

»آيدك��س«، س��واء بالنظ��ر إىل م��ا متتلكه م��ن خربات 

تنظيمي��ة يف التحض��ري واإلعداد والتنظي��م، أو لقدراتها 

البرشية والفنية التي تقدم الدعم النوعي للجان املنظمة 

للمع��رض، أو م��ن خ��الل مش��اركاتها يف كل فعالي��ات 

املع��رض. كام تحرص القوات املس��لحة عىل التعاون مع 

رشكة أبوظبي للمع��ارض يف توفري الظروف كافة إلنجاح 

املع��رض. لهذا فإن القوات املس��لحة بات��ت تقوم بدور 

متمي��ز يف تنظيم ونجاح مع��رض »آيدكس« حتى أصبح 

واح��داً من أفض��ل املع��ارض العاملية يف مج��ال النظم 

واملعدات الدفاعية. والواقع أن تعاون القوات املس��لحة 

يف ه��ذا املجال إمنا يش��كل تطبيقاً الس��راتيجية القيادة 

العامة الداعية لوضع القوات املس��لحة يف موضع اإلملام 

واملس��اس بفكر القطاعات الحيوي��ة العاملة يف الدولة، 

وليك��ون القادة والضباط وضب��اط الصف والجنود عىل 

وعي دائم بدورهم يف الحفاظ عىل مكتسبات التنمية.

-3 دقة التنظي��م، وامتالك الخ��ربة الراكمية االحرافية، 

ووجود الك��وادر البرشية املؤهل��ة، الالزمة لنجاح هذه 

النوعي��ة م��ن املع��ارض الدولي��ة يف تحقي��ق األغراض 

املنوط��ة به��ا. ولعل م��ن الجوانب التنظيمي��ة والفنية 

التي أس��همت يف نجاح ال��دورة الثانية عرشة ل�«آيدكس 

أصبح معرض آيدكس 
واحدًا من أفضل 

املعارض العاملية 
يف جمال النظم 

واملعدات الدفاعية
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2015« هو تعاون القامئني عىل املعرض مع رشكة »ميديا 

كيوبد« لتطوير تطبيق الهاتف املتحرك الجديد الخاص 

باملعرض. ويهدف التطبيق الذي تتعاون يف تنفيذه هيئة 

أبوظبي للس��ياحة والثقافة إىل تزويد الزوار والعارضني 

بنصائ��ح ومعلومات مفيدة عن مدينة أبوظبي وميزات 

مع��رض ومؤمتر »آيدكس«، وتوف��ري منصة رقمية للزوار 

للبق��اء عىل اطالع ب��كل مجريات املع��رض وتفاصيله. 

ن تطبيق الهاتف املتحرك الخاص ب�«آيدكس«  وقد تضمَّ

مي��زات ووظائف متعددة، مثل: تقنية املالحة الداخلية 

الحديث��ة، وعرض حس��ابات جميع العارض��ني بطريقة 

ثالثية األبعاد مع معرض للفيدي��و. وهذا التطبيق أتاح 

للعارض��ني اس��تعراض أح��دث املعلومات ع��ن الرشكة 

واملنتجات والخدمات، كام س��اعد ال��زوار والوفود عىل 

التنق��ل والتصفح خالل زيارتهم للمعرض بكل س��هولة 

والقي��ام بطلبات االجتامعات واالس��تفادة من جوالتهم 

داخل املعرض. 

4- البنيــة التحتية املتقدمة التــي تتمتع بها اإلمارات، 

هي العامل اآلخ��ر يف نجاح »آيدكس«، وتعزيز مكانته، 

فال ش��ك أن تزايد الثق��ة الدولية يف املع��رض، وتنافس 

ال��رشكات العاملية الكربى لع��رض منتجاتها الدفاعية يف 

املع��رض، إمنا يرجع��ان إىل الثقة بق��درة اإلمارات عىل 

إنجاحه، خاصة أنها تتمتع ببنية تحتية متقدمة تضاهي 

مثيالتها يف ال��دول املتقدمة، إن مل تك��ن تتفوق عليها، 

وخاصة يف قطاعات الطاق��ة والنقل واملطارات واملوانئ 

الدولي��ة ورشكات الطريان الوطنية ومش��اريع الس��كك 

الحديدي��ة و)امل��رو( واملواص��الت والط��رق الخارجية 

والداخلية والجسور واألنفاق وغريها من مشاريع البنية 

األساس��ية املتكامل��ة، والتي تقدم دع��امً نوعياً ملعرض 

»آيدكس«، وغريه من املعارض التي تقام عىل أرض دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

5- مناخ األمن واالســتقرار الذي تعيشه اإلمارات عىل 

املســتويات كافة، فال ش��ك أن نجاح معرض »آيدكس« 

خالل السنوات املاضية وترسيخ مكانته، يعود يف جانب 

منه إىل ما تتمتع به الدولة من أمن واستقرار، ولهذا فإن 

املش��اركة املتزايدة من جانب الرشكات العاملية يف هذا 

املعرض، إمنا هي اعراف كامل بأن اإلمارات واحة لألمن 

واألمان يف املنطقة والعامل.

ثانيــاً: مالمــح التطــور النوعــي يف معــارض 
»آيدكس« )-1993 2015( 

حقق��ت معارض الدفاع الدويل “آيدكس” منذ انطالقتها 

يف دورتها األوىل ع��ام 1993، وحتى دورتها الثانية عرش 

يف فرباي��ر 2015، نجاح��ات متواصلة، س��واء من حيث 

الزيادة املضطردة يف حجم املساحة املخصصة للعروض 

أو الدول والرشكات العاملية العارضة ألحدث ما توصلت 

إليه التكنولوجيا العس��كرية يف صناعة األس��لحة الربية 

والبحرية الحديثة.

فقد انطلقت أول دورة لفعاليات معرض الدفاع الدويل 

جنح آيدكس يف أن 
يتبوأ مكانة بارزة 
وسط العديد من 

املعارض اإلقليمية 
والعاملية

“آيدكس” يف شهر فرباير 1993، مبشاركة نحو 250 رشكة 

وطني��ة وعاملية من 34 دولة، وزار املعرض نحو 35 ألفاً 

من بينهم وزراء دفاع وقادة عسكريون ومتخصصون يف 

شؤون االسراتيجيات العس��كرية وصناع القرار. وشارك 

يف الدورة الثانية ملع��رض “آيدكس 95” 40 دولة و608 

من الرشكات الوطنية والعاملية العارضة والذي عقد عام 

1995، وبلغ عدد زواره نحو 25 ألف زائر متخصص، وتم 

خالل هذه الدورة توزيع ش��هادات تقدير ومجسم عن 

املعرض إىل رؤس��اء األجنحة املشاركة التي وصل عددها 

إىل 29 جناحاً. واختتمت الدورة الثالثة ملعرض “آيدكس 

97” يف 20 مارس 1997، وشارك فيها نحو 750 رشكة من 

50 دولة، وبلغ عدد الزوار خالل أيام املعرض الخمس��ة 

نح��و 25 ألف زائر من مختل��ف دول العامل، إضافة إىل 

الوفود الرسمية وكبار الشخصيات والعارضني والزوار.

ك��ام ارتفع عدد ال��دول والرشكات املش��اركة يف الدورة 

الرابع��ة ملع��رض الدفاع الدويل “آيدك��س 99” إىل 858 

رشكة م��ن 41 دولة، في��ام بلغ ع��دد زوار املعرض من 

املختص��ني أكرث م��ن 40 ألف زائر. وش��اركت يف الدورة 

الخامس��ة ملع��رض “آيدك��س 2001”، 860 رشكة متثل 

42 دولة، واس��تقطبت الدورة السادس��ة ملعرض الدفاع 

ال��دويل “آيدك��س 2003” نح��و 850 رشكة ومؤسس��ة 

وطنية وعاملية متثل 46 دولة. وش��هدت الدورة السابعة 

ملعرض الدف��اع الدويل “آيدكس 2005”، ارتفاعاً يف عدد 

املشاركني، إذ بلغ عدد الرشكات 905 رشكات عاملية من 

45 دولة عربية وأجنبية بحضور أكرث من 64 وزير دفاع 

وش��خصيات عس��كرية وصناع قرار. وشارك يف فعاليات 

ال��دورة الثامنة ملعرض ومؤمتر الدف��اع الدويل “آيدكس 

2007” 862 عارضاً من 50 دولة. ونجح معرض “آيدكس 

2009” يف دورته التاسعة والذي أقيم يف “أدنيك” املركز 

الجديد ل� “آيدكس” وبلغ عدد الرشكات املش��اركة 897 

رشكة متثل 50 دولة، وعدد األجنحة املشاركة 32 جناحاً 

و150 وف��داً، وزادت املس��احة اإلجاملية بنس��بة 49% 

لتص��ل إىل 108 آالف م��ر مربع. واس��تقطبت الدورة 

الع��ارشة من معرض “آيدكس” وال��ذي أقيم عام 2011 

أك��رث من 50 ألف زائر من مختل��ف أنحاء العامل، حيث 

أقيمت عىل مس��احة 124 ألف مر مربع، فيام ش��ارك 

فيها أل��ف و60 رشكة متثل 53 دولة، وضمت 32 جناحاً 

وطنياً. 

وحققت الدورة الحادية عرشة »آيدكس 2013«، نجاحاً 

الفتاً؛ إذ إنها شهدت تطوراً كمياً ونوعياً، سواء من حيث 

املس��احة أو عدد الرشكات العاملية والدول املشاركة، أو 

م��ن حيث ما يتعلق بتقنيات أنظم��ة الدفاع واملعدات 

الحديثة التي يتم عرضها، حيث س��جلت مشاركة 350 

عارضاً فقط 

»آيدكس« 2015 تطور نوعي يف الكم والكيف
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 فيام ش��كلت الدورة الثانية ع��رشة من “آيدكس”، التي 

أقيم��ت خالل الفرة م��ن 22 إىل 26 فرباير 2015 تحت 

ش��عار “تقنيات الدفاع للمس��تقبل« أهمية اس��تثنائية 

يف مس��رية املعرض وتطوره خالل الس��نوات املاضية، إذ 

ش��هدت تطوراً كمياً ونوعياً، سواء من حيث املساحة أو 

عدد ال��رشكات العاملية والدول املش��اركة، أو من حيث 

م��ا يتعلق بتقني��ات أنظمة الدفاع واملع��دات الحديثة 

التي يتم عرضها. فقد س��جل مع��رض “آيدكس” وألول 

مره منذ الس��اعات األوىل الفتتاح التسجيل فيه قبل عام 

ع��ىل موقعه الرس��مي أكرث من 700 ع��ارض وزائر، كام 

س��جل املعرض أرقام��اً تاريخية غري مس��بوقة يف إجاميل 

عدد الطلبات الواردة من رواد الصناعة لحجز مساحات 

العرض، حيث تم حجز كامل مس��احة املعرض قبل عام 

كامل من املوعد املقرر النعقاده، كام شاركت يف املعرض 

1200 ع��ارض يقدم��ون أحدث ما لديه��م من منتجات 

وخدم��ات يف مجال الدفاع واألمن عىل مس��احة تتجاوز 

133 ألف مر مربع موزعة بني مس��احات عرض داخلية 

وخارجي��ة، وهذا ال ش��ك إمنا يدل عىل ق��وة “آيدكس” 

وترسيخ مكانته بني مصاف املعارض العاملية الكربى.

وتنطوي ال��دورة الثانية عرش ملع��رض” آيدكس 2015” 

عىل أهمي��ة نوعية، حيث ش��هدت أوىل دورات معرض 

»يومكس« الخاص بأنظم��ة الدفاع غري املأهولة، والذي 

ج��رى تصميمه ليك��ون منصة أع��امل مثالي��ة لرويج 

واستعراض أحدث ما توصلت إليه صناعة الدفاع. وتوفر 

»يومكس« منص��ة احرافية متخصصة يلتقي من خاللها 

مصنع��و ومبتكرو األنظمة غ��ري املأهولة مع عمالء هذا 

القطاع الدفاعي املتقدم، لتأس��يس عالقات عمل مثمرة، 

وع��رض املزايا البيئي��ة واملدنية واإلنس��انية لهذا النوع 

من األنظمة الدفاعي��ة واألمنية. وبالتزامن مع »آيدكس 

2015«، تق��ام ال��دورة الثالث��ة ملعرض الدف��اع البحري 

»نافدكس«، وكانت النسخة األوىل ملعرض »نافدكس« قد 

أقيمت ضمن فعاليات »آيدكس 2011«، حيث اكتس��ب 

زخامً بش��كل رسيع ليصبح اليوم أك��رب معرض لألنظمة 

الدفاعية البحرية يف املنطقة.

ثالثاً: »آيدكس« يرسخ مكانته العاملية
من��ذ انطالقته األوىل عام 1993، حقق معرض »آيدكس« 

العدي��د م��ن اإلنج��ازات، ليس ع��ىل الصعي��د املحيل 

وحسب، بل وعىل الصعيدين اإلقليمي والدويل عىل حد 

سواء، وبات واحداً من أكرب املعارض العسكرية يف العامل، 

وتحول��ت معه اإلمارات إىل مرك��ز عاملي مهم للمعارض 

واملؤمترات الدولية املتميزة.

وق��د نج��ح “آيدك��س” يف أن يتبوأ مكانة بارزة وس��ط 

العدي��د من املعارض اإلقليمي��ة والعاملية، ومنها معرض 

مع��دات ق��وات العملي��ات الخاصة “س��وفكس” الذي 

يعقد باململكة األردنية، وهو معرض متخصص يف مجال 

العملي��ات الخاص��ة واألم��ن القومي، ومع��رض الدفاع 

والصناع��ات الفضائي��ة الذي يق��ام يف جن��وب إفريقيا 

كل عام��ني، ويعترب أكرب معرض دفاع ج��وي يف أفريقيا، 

ومعرض يوروس��اتوري للصناعات العسكرية الذي ينظم 

يف العاصمة الفرنسية باريس، ومعرض DefExpo الذي 

يعق��د يف الهند، ومع��رض MSPO يف كيل��ي ببولندا، 

ومع��رض لوبورجيه الش��هري بفرنس��ا للصناعات الجوية 

والفضائية العسكرية واملدنية.

وأصبح “آيدكس” معروفاً ملجموعة واس��عة من رشكات 

الصناع��ة الدولية وم��وردي األنظمة، والوف��ود العاملية، 

واملحللني العسكريني واالس��راتيجيني العسكريني الذين 

يدرك��ون أنه أصب��ح واحداً م��ن أهم منص��ات التخاذ 

القرار يف العامل. وهناك العديد من الش��واهد واملؤرشات 

واإلحص��اءات التي تربهن بوضوح ع��ىل تصاعد منحنى 

النجاح ملعرض »آيدكس«، س��واء فيام يتعلق باملش��اركة 

الدولية الواسعة أو يف حجم الصفقات التي يتم إبرامها، 

عىل هامش فاعليات املعرض.

وقد دفع اإلقبال املتزايد عىل معرض »آيدكس« من عام 

إىل آخر، وتس��ابق الرشكات العاملي��ة عىل عرض أحدث 

تقنيات الصناعات العس��كرية فيه، القامئني عىل املعرض 

إىل زي��ادة مس��احات العرض م��ن دورة ألخ��رى حتى 

تس��توعب هذا الك��م الهائل من املش��اركني والعارضني 

واإلعالميني وال��زوار، وهذا يف حد ذات��ه إمنا يؤكد الثقة 

الكبرية بدول��ة اإلمارات واقتصاده��ا وإمكاناتها املميزة 

كمركز عاملي للمعارض.

رابعاً: املردود النوعي لـ«آيدكس« 
ال ش��ك أن امل��ردود اإليجايب ملع��رض »آيدكس« يتجاوز 

بكث��ري كونه معرضاً دفاعياً، فاملعرض يحقق عوائد مهمة 

للعديد من القطاعات املهم��ة لالقتصاد الوطني، مبعنى 

آخ��ر، فإن��ه أصبح يعكس حرك��ة التط��ور والنمو الذي 

تش��هده اإلمارات يف العديد من املج��االت، وهذا ميكن 

توضيحه عىل النحو اآليت:

1- امل���ردود الدفاع���ي والعس���كري: يق��دم مع��رض 

»آيدك��س« فرص��ة فريدة لتط��ور الصناع��ات الدفاعية 

والعس��كرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتحقيق 

طموحاته��ا، ليس فق��ط من خالل توفري بيئة تنافس��ية 

قوي��ة مع نظرياتها من مختلف ال��دول املتقدمة يف هذا 

املج��ال الحي��وي، ولكن أيض��اً من خ��الل التعرف عىل 

أحدث التقنيات املناظرة عاملياً، فضالً عام يوفره املعرض 

لهذه الصناع��ة الوطنية من فرص تس��ويقية هائلة من 
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خ��الل منحها أولوية اس��تثنائية يف الرويج والتس��ويق 

والتعاقدات الخاصة بقواتنا املس��لحة، التي تحرص عىل 

س��د احتياجاتها من منتج��ات املصان��ع الوطنية. بهذا 

املعنى، ف��إن املعرض ينطوي عىل أهمي��ة بالغة تتمثل 

يف الجوانب اآلتية:

أ-يوفــر معــرض »آيدكــس« للمخطط العســكري يف 

دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة وبقي��ة دول مجلس 

التع��اون لدول الخلي��ج العربية، منصة مهمة لدراس��ة 

اتجاه��ات التصنيع العس��كري يف الع��امل، وبالتايل بناء 

تص��ورات واقعية ح��ول القدرات العس��كرية للجيوش 

الحديثة، ومن ثم تحديد احتياجات قواتنا املسلحة من 

املعدات واألس��لحة بدقة كبرية يف ض��وء مقارنة واقعها 

باالتجاهات العاملية للتس��لح وأحدث التقنيات يف هذا 

املج��ال. وبهذا ف��إن املعرض يعد إح��دى اآلليات التي 

من خاللها تحقق اإلمارات سياس��ة تنويع الس��الح التي 

تتبناها، كونه يتيح فرصة االطالع عىل أحدث ما أنتجته 

رشكات السالح العاملية والتي من شأنها تلبية احتياجات 

القوات املسلحة من مدراس مختلفة، وذلك يف مجاالت 

التخطي��ط والتنظي��م والتس��ليح والتدري��ب وصناعة 

املعلومات، وذل��ك من أجل الحفاظ ع��ىل مكانتها بني 

الجيوش.

ب- تعزيــز القــدرات املعرفية واالســراتيجية للقوات 

املسلحة، حيث يوفر »آيدكس« نافذة لتبادل املعلومات 

ح��ول النظري��ات والعقائ��د العس��كرية يف الجي��وش 

الحديث��ة، وه��ذا األم��ر يعت��رب مبنزل��ة دورة تثقيفية 

يعد معرض آيدكس 
مكسبًا بالغ األهمية 

واحليوية كونه يهيىء 
القادة إىل التطلع لكل 

ما هو جديد

موس��عة ألفراد القوات املس��لحة وقادته��ا من مختلف 

املس��تويات القيادية عىل الجديد والحديث يف تقنيات 

التسلح العسكري، وهذا األمر يعد مكسباً بالغ األهمية 

والحيوي��ة كونه يهيئ هؤالء الق��ادة إىل التطلع لكل ما 

هو جدي��د، ويحفز رغبتهم يف االس��تفادة من صفقات 

التس��لح التي تعقدها القوات املسلحة، سواء من خالل 

املعرض أو ع��رب آليات أخرى، كام يس��هم وجود هؤالء 

الق��ادة خالل ف��رة املعرض واحتكاكه��م بنظرائهم من 

دول مختلف��ة بالرغبة يف التطوي��ر والتحديث ومواكبة 

الع��ر وأحدث تقني��ات الدفاع، األمر ال��ذي ينعكس 

بالتبعية عىل جاهزية قواتنا املس��لحة ومستوى تأهيل 

األفراد وجاهزية املعدات، ب��ل إن هذا املردود النوعي 

عىل مستوى تبادل الخربات واملعارف العسكرية يتجاوز 

حدود دولة اإلمارات العربية املتحدة ليطال القادة من 

جيوش دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين 

يحرصون عىل املش��اركة يف فعالي��ات معرض »آيدكس« 

لالس��تفادة م��ن هذا التجم��ع غري املس��بوق للرشكات 

الدفاعية من مختلف أرجاء العامل.

تكفي اإلش��ارة هن��ا إىل طبيع��ة القضايا االس��راتيجية 

والعس��كرية التي نوقش��ت خ��الل مع��رض “آيدكس 

الربي��ة،  للح��روب  املس��تقبلية  كالتحدي��ات   ،”2015

وتحديث القوات العس��كرية لإلمارات العربية املتحدة، 

وال��رورات االس��راتيجية للق��وات الربي��ة عىل ضوء 

البيئة العمالنية الناش��ئة، والجيل الجديد من املركبات 

املصفحة، بدءاً من تطورات الحامية املقربة ووصوالً إىل 

املستش��عرات الخاصة باملخابرات واملراقبة واالستطالع، 

ونظرة ش��املة عىل األجهزة الروبوتية الحالية والناشئة، 

وحصيلة التجارب الحديثة والدروس التي جرى تعلمها 

نتيجة الس��تعامل األجهزة الرقمية الشخصية املساعدة 

PDA وأنظمة العرض املركبة عىل الخوذة، والتعاون ما 

بني املعدات املأهولة وغري املأهولة، استخالص الدروس 

الت��ي ت��م تعلمها من االس��تعامل التكتي��ي للمركبات 

الجوي��ة غري املأهول��ة )UAV( يف ميادين القتال، وهي 

قضاي��ا وموضوع��ات متزج ب��ني التخصص العس��كري 

والعلوم االس��راتيجية ، وتتيح ملنتسبي القوات املسلحة 

االطالع عىل أحدث ما يش��هده العر من تكنولوجيا يف 

مجال تخصصاتهم ما يزيد من حصيلتهم املعرفية إضافة 
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إىل فرصة الدراس��ة واملقارنة عن كثب ألنظمة التس��لح 

والقيادة والس��يطرة وتبادل الخربات من خالل اللقاءات 

املتعددة مع ممثيل الرشكات والخرباء والفنيني واملحللني 

العسكريني. 

ج- إقامـــة رشاكات مــع كربيات الــركات العاملية يف 

مجال الصناعات الدفاعية، فال ش��ك أن مش��اركة مئات 

الرشكات الدفاعي��ة يف معرض »آيدكس« إمنا متثل فرصة 

مثالية للرشكات العاملية للتعرف عىل إمكانيات وقدرات 

دول��ة اإلمارات، ك��ام ميثل يف الوقت ذات��ه فرصة مهمة 

الط��الع قواتنا املس��لحة عن ق��رب عىل حج��م التطور 

النوع��ي والتقني يف مس��توى هذه ال��رشكات، ومن ثم 

ف��إن املعرض يقدم فرصاً إلقامة رشاكات أو اتفاقيات مع 

ال��رشكات العاملية الكربى يف مج��ال الصناعات الدفاعية 

والعسكرية. 

د- يعتــرب معــرض »آيدكس« إحدى اآلليــات التي يتم 

مــن خاللها دعم عالقات اإلمــارات الدفاعية مع العامل 

الخارجي، حيث يش��كل مناس��بة للتباح��ث مع الوفود 

الرس��مية )وزراء الدفاع واملسؤولني( من الدول املشاركة 

يف تعزي��ز العالق��ات الدفاعية والعس��كرية م��ع العامل 

الخارجي.

2- امل��ردود االقتص��ادي والتنم��وي: ينط��وي مع��رض 

»آيدك��س« عىل أهمية اقتصادية بالغة؛ كونه يس��هم يف 

دعم العديد من القطاع��ات الحيوية لالقتصاد اإلمارايت، 

وذلك عىل النحو اآليت: 

أ-تطويــر قاعــدة الصناعــات الدفاعيــة يف اإلمارات، 

فاملعرض كام س��بقت اإلشارة، يس��هم يف توفري الظروف 

للنهوض بالصناعات الدفاعي��ة، وجعلها أحد القطاعات 

الواع��دة لالقتص��اد الوطن��ي، ومب��ا يتواكب م��ع رؤية 

أبوظبي االقتصادي��ة 2030، التي تعترب قطاع الدفاع من 

الركائ��ز األساس��ية التي تقوم عليها. فك��ام هو معروف 

فإن صناعات الط��ريان والفضاء والدف��اع من املحركات 

الرئيسة التي حددتها رؤية 2030 ضمن 12 قطاعاً ميكن 

أن تحق��ق أهداف اإلمارة يف مج��ال التنويع االقتصادي، 

وهي القطاعات التي متتلك فيها أبوظبي ميزات تنافسية 

وكثيفة االس��تخدام ل��رأس املال، ومعظمه��ا موجه نحو 

التصدير إىل األسواق اإلقليمية والعاملية.

والواق��ع أن الصناع��ات العس��كرية اإلماراتية ش��هدت 

تطورات فارقة يف الس��نوات األخرية، وبدأت يف الدخول 

يف منافس��ة حقيقية مع نظرياتها عىل املس��توى العاملي، 

ويف ه��ذا اإلطار تحديداً يش��ار إىل “رشكة أبو ظبي لبناء 

الس��فن” وصناعة األس��لحة الفردية يف مجمع “كراكال” 

وتصني��ع طائرات بدون طيار يف رشك��ة “أدايس” ورشكة 

“ب��ركان” لتصنيع الذخائ��ر، فهذه ال��رشكات اإلماراتية 

أصبحت معروفة عاملي��اً، وباتت تنافس بجدارة كربيات 

رشكات التصنيع العسكري يف العامل.

وترجم��ة لهذا التطور يف قطاع الصناعات الدفاعية، فقد 

بدأت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إنتاج أكرب كمية 

من املعدات العس��كرية، يف محاولة للح��د من التبعية 

األجنبي��ة يف ه��ذا املجال االس��راتيجي، واملس��اعدة يف 

التصني��ع الوطني، فتمكنت رشكة أبوظبي لبناء الس��فن 

ADSB من إنتاج مجموعة من الس��فن، ولدى اإلمارات 

برنامج مخصص لتصميم وتطوي��ر وإنتاج 5 إىل 6 أنواع 

من الس��فن الحربية املخصصة لإلبحار يف مياه ضحلة يف 

الخليج العريب، كام أنها أنتجت وتنتج الذخائر، ومركبات 

النقل العس��كرية، والطائ��رات التي تطري ب��دون طيار 

واألس��لحة الصغرية، باإلضافة إىل تطوي��ر طائرة تدريب 

ومقاتل��ة خفيف��ة تعتم��د عىل تقني���ة التخفي تدعى 

“ماكو” وذل��ك يف تعاون بني الق��وات الجوية اإلماراتية 

.”EADS“ ورشكة

ب- الصناعــات العســكرية إح��دى مح��ركات النم��و 

االقتصادي: يندرج معرض »آيدكس«، وغريه من املعارض 

الكربى التي ترشف ع��ىل تنظيمها إمارة أبوظبي، ودولة 

اإلمارات بوجه عام، ضمن توجه اس��راتيجي يس��تهدف 

تنويع االقتصاد، وإضاف��ة محركات منو قوية له. فالواقع 

أن الصناع��ات العس��كرية بات��ت أحد مح��ركات النمو 

االقتصادي، من خالل م��ا تقوم به من دور مهم يف فتح 

أس��واق جديدة للمنتجات الوطنية، وتوس��يع األنشطة 

االقتصادية غري النفطية، وفتح أبواب جديدة للصناعات 

اللوجستية املس��اندة للصناعات العسكرية، واملساهمة 

يف تطوي��ر مرشوع��ات صغ��رية ومتوس��طة ميك��ن أن 

تتكامل رأس��ياً مع هذه الصناع��ات؛ حيث تعمل الكثري 

من املؤسس��ات الصناعية الصغرية واملتوس��طة يف تزويد 
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الرشكات الصناعية العسكرية الكبرية بأنشطة مكملة يف 

مجال قطع الغيار، واملواد املعدنية، والكيميائية. 

يوف��ر  األجنبيـــــة،  االســــتثامرات  تشــــــجيـع  ج- 

مع��رض »آيدك��س« فرصاً اس��تثامرية واع��دة، يتم من 

خالله��ا جذب اس��تثامرات أجنبي��ة نوعية تس��اهم يف 

نق��ل وتوطني التكنولوجيا املتقدم��ة يف مجال الصناعات 

الدفاعية املتطورة، عن طريق إقامة رشاكات اسراتيجية، 

ومرشوعات مش��ركة بني ال��رشكات الوطنية مع رشكات 

عاملي��ة رائدة يف هذا املج��ال، وهذا ميث��ل قيمة نوعية 

مضافة تتمث��ل يف نقل املعرف��ة والتكنولوجيا، وتدريب 

العاملة الوطنية عىل ه��ذه التكنولوجيا، مام يوفر فرص 

عمل ملواطني الدولة، ويساعد عىل بناء القدرات وتطوير 

املهارات الوطنية يف مجال التصنيع العسكري.

د- يشــكل معرض »آيدكــس« قيمــة اقتصادية مهمة، 

حيث يس��هم بش��كل فاعل يف تعزيز االقتص��اد الوطني 

من خالل العائ��دات الناتجة عن الخدم��ات التي تقدم 

عىل هامش��ه، والتي تنش��ط بدورها الحركة الس��ياحية 

والتجاري��ة يف الدولة، ك��ام أن وجود ه��ذا الكم الهائل 

م��ن الوفود التجارية التي متثل ال��رشكات العاملية، يتوج 

بالعديد من الصفقات الكبرية التي لها مردودها التجاري 

واالقتصادي املهم.

االقتصاديــة  الدولــة  لقــدرات  الفاعــل  الرويــج  ه- 

واالســتثامرية: ينط��وي »آيدكس« عىل أهمي��ة بالغة، 

كونه يعد وس��يلة دعائي��ة مهمة لدولة اإلم��ارات، ألنه 

محط أنظار وس��ائل اإلع��الم اإلقليمي��ة والعاملية، األمر 

الذي يجعل منه إحدى قنوات الرويج املهمة، ملا حققته 

الدول��ة من إنج��ازات عىل مختلف األصع��دة، وهذا قد 

يؤدي إىل جذب االس��تثامرات للدولة، أو الرويج ملعاملها 

السياحية.

3- املردود الس��يايس واألمني: إذا كان معرض »آيدكس« 

مرآه واضحة ملا تتمتع به دولة اإلمارات العربية املتحدة 

من أم��ن واس��تقرار عىل املس��تويات كافة، فإن��ه أيضاً 

ينطوي عىل مردود س��يايس وأمني عىل أكرث من مستوى، 

وذلك عىل النحو اآليت:

أ-تزايــد الثقة والتقديــر الدويل لإلمارات: فال ش��ك أن 

املش��اركة الواسعة يف هذا املعرض، من رؤساء حكومات، 

ووزراء دفاع ومس��ئولني، ورؤس��اء ال��رشكات الكربى يف 

مج��ال التصني��ع الدفاع��ي، إمن��ا يعرب ع��ن تقدير دول 

العامل أجمع لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، وملواقفها 

ولسياساتها الرش��يدة التي تعيل من قيم البناء والتنمية 

واألمن واالستقرار يف محيطها اإلقليمي والدويل. 

ب- ميثــل »آيدكـس« مســاهمــة إماراتيـــة يف تعزيز 

عوامل األمن واالســتقرار يف العامل كله، ألنه ميثل نافذة 

مهم��ة لاللتقاء بني ال��رشكات املعنية مبع��دات الدفاع، 

والخرباء املعنيني بهذا املج��ال، لتبادل اآلراء حول أفضل 

الس��بل ملواجهة األخطار التي تهدد الس��الم واالستقرار 

يف املنطقة والعامل، وه��ذا أمر ينطوي عىل قدر كبري من 

األهمي��ة، خاصة يف ضوء تزايد مص��ادر هذه األخطار يف 

البيئت��ني اإلقليمي��ة والدولية يف الس��نوات األخرية. كام 

يعترب املعرض نافذة لتوضيح توجهات الدولة وسياس��تها 

الخارجية، وهو ما س��بق أن أكده صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه الله، يف 

تريحات خاصة مبعرض »آيدكس« يف دوراته الس��ابقة، 

حني قال: »نحن نوجه من خالل هذه املعارض الدفاعية 

رسالة سالم إىل جرياننا ودول العامل الراغبة يف تعزيز أمنها 

واستقرارها، فهي دعوة إىل السالم وليس العكس، ألنه ال 

يكف��ي يف الوقت الحارض أن تكون مس��املاً، بل يجب أن 

متتلك قوة تحمي س��المك وس��الم اآلخرين وأمنك وأمن 

اآلخري��ن، خاصة ونحن نعيش يف وق��ت ميوج بالتطرف 

والعنف«.
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ج- ينعكــس نجاح »آيدكس« عىل السياســة الخارجية 

لدولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، باعتب��ار أن صناعة 

املعارض بش��كل عام تعد إحدى دعائم القوة االقتصادية 

الناعم��ة الداعمة للنش��اط الدبلوم��ايس للدولة، كام أن 

حرص الدول كافة عىل املشاركة فيه ينعكس عىل رضورة 

بن��اء قن��وات تواصل واتص��ال دامئة مع دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة، وكل ذلك يوفر للدبلوماس��ية اإلماراتية 

هوامش حرك��ة يف مختلف القضاي��ا اإلقليمية والدولية، 

ويؤهلها للعب دور مميز عىل الس��احة الدولية، سياسياً 

واقتصادياً وأمنياً، كام يجعل منها طرفاً محورياً يف مختلف 

الحوارات الجارية حول األمن واالستقرار العاملي. فال شك 

يف أن األج��واء الراهنة إقليمياً وعاملي��اً تتطلب تخطيطاً 

واس��راتيجيات واعية عىل املستويات العسكرية واألمنية 

والسياس��ية للتص��دي لتنظي��امت التط��رف واإلره��اب 

ومواجهة خطط العبث باألمن واالستقرار يف أي من دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4- »آيدك��س 2015« وري���ادة اإلم���ارات يف صناع��ة 

املع��ارض املتخصصة: لع��ل النجاح الكب��ري الذي حققه 

معرض ومؤمتر الدفاع الدويل »آيدكس 2015« يف دورته 

الثاني��ة عرشة، يؤكد بج��الء أن دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة أصبح��ت رائدة يف صناعة املع��ارض يف الخليج 

وال��رشق األوس��ط والعامل، وغ��دت قادرة ع��ىل تنظيم 

الفعالي��ات الدولية الكربى بكفاءة عالية اكتس��بتها عىل 

مدى س��نوات طويلة م��ن االنخراط يف ه��ذه الصناعة 

واإلملام بقواعدها. فام حققه معرض “آيدكس” يف دورته 

الثانية عرشة، وحجم املش��اركة في��ه من جانب كربيات 

الرشكات الدفاعية يف العامل، يشري إىل أن اإلمارات تسري يف 

خططه��ا التطويرية التنموية -التي تقع صناعة املعارض 

فيها مبوقع مميَّز- إىل األمام بخطى ثابتة وواثقة، وترسخ 

م��ن مكانته��ا اإلقليمي��ة والدولية يف صناع��ة املعارض 

املتخصصة.

لقد تحولت دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة إىل مركز 

جذب دويل للمعارض الك��ربى، حيث منا قطاع املعارض 

فيها 20% خالل العام 2014، مس��اهامً بنحو 5 مليارات 

دره��م يف االقتصاد اإلمارايت. كام متل��ك اإلمارات نصف 

صناعة املعارض يف الرشق األوس��ط، مستفيدة من تطور 

بنيتها التحتية عىل صعيد الطرق واملوانئ واملطارات، بل 

إن هناك تقديرات تتوقع زيادة مس��اهمة قطاع سياحة 

املؤمترات واملعارض يف االقتص��اد الوطني إىل 5 مليارات 

درهم بحلول الع��ام 2020، ارتفاعاً من 2.4 مليار درهم 

يف عام 2014.

إن املكان��ة الرائدة التي أصبح��ت تحتلها دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة يف صناعة املعارض مل ت��أت من فراغ، 

وإمن��ا ه��ي انع��كاس واضح مل��ا تتمتع به م��ن قدرات 

اقتصادية هائل��ة، وما متتلكه من بني��ة تحتية متطورة، 

كام أن موقعها الجغرايف واالسراتيجي الذي يربط الرشق 

بالغرب جعلها حلقة وصل لنقل التطورات العاملية كافة 

يف صناع��ة املع��ارض وتبادل الخربات ب��ني الدول ومركز 

جذب للعديد من االس��تثامرات يف ه��ذا القطاع، وهذا 

ما يعظم من أهمية قطاع املعارض بالنسبة إىل االقتصاد 

اإلمارايت.

الصفقات آيدكس 2015:
• اش��رت القوات املس��لحة بدولة اإلمارات طائرتني من 

طراز C-17  من رشكة بوينغ، من أجل تعزيز أس��طولها 

الح��ايل، وقد بلغت قيم��ة الصفق��ة2.273 مليار درهم 

إمارايت.

• أبرم��ت الق����وات املس��لحة اإلماراتي���ة صفق�ة مع 

 International Golden رشكة محلي��ة يف أبوظبي هي

Group )IGG(، ل��رشاء ذخائر مختلفة وحلول دفاعية، 
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وقد بلغت قيمة الصفقة 67 مليون درهم.

• سوف تقوم القوات املس��لحة اإلماراتية برفع مستوى 

القدرات واملعايري لسفن البحرية، وذلك من خالل إبرام 

صفق��ة مع االتحاد لبناء الس��فن، وهي رشك��ة إماراتية 

محلية، لتقديم الدعم الفني، وتبلغ قيمة هذا العقد 19 

مليون درهم.

• أبرمت القوات املس��لحة صفقة مع توازن دايناميكس 

Tawazun Dynamics ل��رشاء ذخ��رية موجه��ة بالغة 

الدقة تبلغ قيمتها 1.53 مليار.

 Emirates Advanced أعلنت القوات املسلحة ورشكة •

)Research and Technology Holding )EARTH

عن إب��رام عقد جديد لتطوير آليات أوش��كوش )مركبة 

M-ATV( وتقدي��م الدعم الفن��ي والصيانية من خالل 

تقديم قطع الغي��ار والخدمات. وتق��در قيمة العقد ب� 

864 مليون درهم إمارايت.

 Caracal أبرمت القوات املسلحة اإلماراتية صفقة مع •

International لرشاء 80,000 بندقية هجومية حديثة 

من ن��وع CAR816. وتبل��غ قيمة العق��د 763 مليون 

درهم إمارايت.

• س��وف تش��ري الق��وات املس��لحة اإلماراتي��ة تس��ع 

مروحيات من رشك��ة Augusta Westland NV وهي 

رشكة تصنيع مروحيات أنجلو-إيطالية. وس��يكون س��ت 

من ه��ذه املروحيات للبحث واإلنق��اذ والثالث األخرى 

الس��تخدام كب��ار الش��خصيات.وتبلغقيمة الصفقة 732 

درهم.

م��ع   الق��وات املس��لحة اإلماراتي��ة عق��داً  • أبرم��ت 

بالدع��م  لتزويده��ا   Rheinmetall Air Defence

الفني من خالل تقديم قط��ع الغيار وخدمات الصيانة، 

 Skyguard Cannon واإلصالح��ات لنظ��ام املدفعي��ة

System، وقيمة الصفقة 34 مليون درهم.

• أبرم��ت القوات املس��لحة اإلماراتي��ة صفقة مع رشكة 

Raytheon Systems من بريطانيا لرشاء وتجميع رادار 

جوي الكتش��اف الطائرات، وتبلغ قيمة العقد 11 مليون 

درهم.

• أبرم��ت القوات املس��لحة اإلماراتي��ة صفقة مع رشكة 

Thales Communications & Security من فرنس��ا 

ألجل الصيانة الفنية واإلص��الح والدعم لألجهزة، بقيمة 

21 مليون درهم.

• وقع��ت القوات املس��لحة اإلماراتية عق��داً مع املركز 

العس��كري املتطور للصيانة واإلصالح والعمرة )أمروك(، 

وه��و رشكة مقرها أبوظبي، حيث ت��م اختيارها لتقديم 

خدم��ات الصيان��ة واإلص��الح والعمرة لقي��ادة الطريان 

املشركة للقوات املس��لحة بدولة اإلمارات، وتبلغ قيمة 

العقد 2.3 مليار درهم.

صفق��ة  اإلماراتي��ة  املس��لحة  الق��وات  وقع��ت   •

االنظم��ة-أدايس  الس��تثامرات  رشكة ابوظب��ي  م��ع 

 Abu Dhabi Autonomous Systems  االماراتي��ة

Investments- ADASI   ألجل املركبات غري املأهولة، 

يف صفقة قيمتها 24 مليون درهم.

• وقعت القوات املس��لحة اإلماراتي��ة صفقة بقيمة 18 

  Thales Advanced Solutions مليون درهم مع رشكة

لرشاء قطع غيار ألجهزة اإلشارة وملحقاتها وتقديم دعم 

الصيانة.

• تقوم القوات املس��لحة بوضع اللمس��ات األخرية عىل 

إب��رام صفقة مع رشك��ة ATK األمريكية لرشاء وتركيب 

أنظمة عس��كرية لطائرات اكتش��اف الن��ريان املعادية، 

وهذه الصفق��ة يف مراحلها األخ��رية، وتبلغ قيمتها 192 

مليون درهم.

لق��د لقيت ال��دورة القادم��ة ملعرض آيدك��س – املقرر 

إقامتها يف الفرة 19 – 23 فرباير 2017 اهتامماً كبرياً من 

العرضني والزوار، وسوف يعود يومكس يف دورته األخرية 

إىل آيدكس، وسوف يعود إىل أبوظبي عام 2016 بوصفه 

معرض��اً ومؤمتراً مس��تقالً، حيث يفت��ح أبوابه للجمهور 

والعارض��ني الحريص��ني ع��ىل مواكبة آخ��ر االتجاهات 

يف املي��دان فيام يتعل��ق بقطاع الدف��اع يف األنظمة غري 

املأهولة. 

خالصة
يعك��س مع��رض “آيدك��س” يف أبعاده كاف��ة مرتكزات 

السياس��ة الخارجية لدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، 

حيث ميثل املعرض سعي الدولة إىل بناء الثقة يف منطقة 

متوج باملتغ��ريات وعوام��ل االضطراب والقلق بس��بب 

انتشار التنظيامت املتطرفة والراعات مبختلف أنواعها 

وأس��بابها، وبالتايل فإن هذا املع��رض يعكس رغبة قوية 

وإرادة راس��خة يف حامية مكتس��بات األوط��ان والزود 

عن حياضه��ا وترابها وس��يادتها يف مواجهة مثريي الفنت 

ودع��اة التدم��ري من تنظي��امت وجامع��ات وعنارص ال 

تعرف للوطنية س��بيالً. كام ينطوي هذا املعرض الحيوي 

عىل رسالة تعاون وس��الم ودعوة لألمن واالستقرار كون 

التنمية والتطور والتقدم ال تتحقق إال من خالل تكريس 

أج��واء آمنة وتوافر قوة تردع كل من تس��ول له نفس��ه 

العبث بأم��ن األوطان وال��دول واس��تقرارها. ولذا فإن 

معرض “آيدكس” يف أبعاده كافة يعكس مستوى التطور 

التقني والتنظيمي واالقتصادي يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وبالدرجة ذاتها يعكس إرادة قوية تس��عى إىل 

الحفاظ عىل األمن واالستقرار.
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بني القاعدة وداعش  
تثري عمليات القتل الفاحش التي ينتهجها تنظيم داعش صدمة لإلنس��انية، فمش��اهد ج��ز الرقاب املتقنة والحرق 

الصلب والرجم تنرش املزيد من الرعب املمنهج بدموية التنظيم، وتخلق هالة من الدعاية السياسية لتثار تساؤالت 

عن املرجعيات الفكرية التي يس��تند إليها التنظيم يف تطبيقه للحدود الرشعية حس��ب فهم منظري التنظيم، لقد 

نجحت »دولة أيب بكر البغدادي« يف تفجري كل أزمات الرشق األوس��ط دفعة واحدة فأربكت الالعبني الرئيس��يني يف 

املنطقة. لقد أيقظ أبو بكر البغدادي مخاوف جميع الالعبني يف الرشق، وأس��قط سياسات وحدوداً وأحالماً وأوهاماً 

واستدراج الدول إىل تحالف دويل جديد ملواجهة داعش تحالف فرضته الرورة القصوى والسياسات الواقعية. فمن 

أين يأيت التنظيم بهذا القدر من العنف الدموي؟ وهل ميكن القضاء عىل متدد التنظيم الدولة؟ 

أصبحت الحركات الس��لفية الجهادية العباً أساس��ياً يف العالقات الدولية، وأثرت بعمق يف بنية العالقات الدولية 

إذ أدت أنش��طتها من هجامت وعمليات عس��كرية إىل زعزعه األمن واالستقرار املحيل واإلقليمي والدويل، وأضحت 

عمليتها تشكل تهديداً لألمن واالستقرار الدويل، يف شامل سوريا ويف غرب العراق استطاع تنظيم "داعش" أن يحتل 

منطقة جغرافية ويعلن الخالفة اإلس��المية، واليوم صارت أعالم التنظيم الس��وداء ترفرف بعيداً عن العراق وسوريا 

بعد أن أعلنت جامعات إرهابية يف بلدان عدة بيعتها للخليفةالبغدادي. ويف رشق ليبيا قرر "تنظيم أنصار الرشيعة" 

املنضوي يف مجلس شورى شباب درنة إعالن منطقة درنة الساحلية إقليامً تابعاً ل�"الدولة اإلسالمية".

ليس من السهل تبسيط تعقيد الوقائع السياسية املعارصة، وال االتكال عىل نظريات املؤامرة يف التحليل السيايس، 

وال اجتزاء تطرف فكر داعش عن فكر الحركات السلفية الجهادية التي شهدت انتشاراً متسارعاً خالل العقود الثالثة 

األخرية من القرن العرشين، بدءاً من تأسيس مفهوم "دار اإلسالم و"دار الحرب" عىل يد سيد قطب يف كتابه "معامل 

يف الطريق" حيث يؤكد عىل "التكفري" و"الجاهلية"، فاملجتمع الجاهيل لدى قطب هو "كل مجتمع غري مسلم"، مبا 

يف ذلك "تلك املجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة"، فنزعت أطروحات قطب الرشعية عن األنظمة السياسية 

القامئة، ومن التنظري إىل التطبيق أخذت أفكار قطب منحى أكرث حدة بتأسيس جامعة الجهاد و"الجامعة اإلسالمية" 

املعروف��ة إعالمياً بجامعة التكفري والهجرة التي تبنت إقامة "الدولة اإلس��المية"، وكفرت املجتمع والدولة. واعترُبت 

هاتان الجامعتان األساس لجميع الحركات التي انترشت يف الشام واملغرب العريب والجزيرة العربية. كانت هجامت 

الحادي عرش من س��بتمرب 2001 بداية لحقبة جديدة؛ إذ يف مقابل "الحرب عىل اإلرهاب" طورت الحركات السلفية 

الجهادية وعىل رأس��ها القاعدة اس��راتيجياتها وتكتيكاتها القتالية، وخاصة بعد الحرب عىل أفغانس��تان عام 2001 

والع��راق 2003 لتخلق س��احات القتال فيهام بيئة حاضنة لنمو وازدهار الح��ركات الجهادية، وأدخلت دول الربيع 

العريب س��احات جهادية جدي��دة لتمدد الجامعات الجهادية تحت مس��ميات وعناوين مختلف��ة تختلف تنظيمياً 

وعقائدياً، وتلتقي تحت مسمى "الجهاد" وأصبحت الحروب "الجهادية" مفتوحة يف الزمان واملكان.

إن دروس التجارب املاضية الحارضة اليوم ال تيش بأن الحرب التي تشنها دول التحالف عىل إرهاب داعش ستضع 

أوزارها رسيعاً بالقضاء عىل التنظيم يف ظل حقيقة أن الحركات السلفية الجهادية تتمدد نتيجة لعوملة الحرب عىل 

اإلرهاب، فيتمدد فكر الجامعات الجهادية إقليمياً ودولياً، وتصبح املراهنة عىل الحلول األمنية والعس��كرية خارسة، 

فمواجهة التنظيامت الس��لفية الجهادية كداعش وأخواتها تتطلب االعراف بأن ال س��بيل الجتثاث الفكر الس��لفي 

الجهادي إال بتجفيف منابعه، وإال ستنتج جامعات أكرث تطرفاً ودموية من داعش•

مــــدارات

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarria@gmail.com                  
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تقارير

املركبة VBCI تلبي kموعة واسعة من املهمات العملياتية واللوجستية
عرضــت مجموعــة Nexter Systems يف معــرض 
"آيدكس 2015" يف فرباير املايض نســخة جديدة من 
املركبــة VBCI املــزودة بربج CTA مســلح مبدفع 
عيــار 40 مليمرت. وميثل الــربج CTA 40mm نقلة 
تكنولوجيا قوة نــريان رهيبة للمركبة ليس فقط عرب 
املدفع عيــار 40 مليمرت بل وبتســليحها بصاروخني 
مضادين للدبابات يتيحان للمركبة التعامل مع أنواع 
مختلفة من األهداف ومن مســافات بعيدة. وتتيح 
الذخــرية من نوع APFSDS عيار 40 مليمرت اخرتاق 
درع فــوالذي يصــل ســمكه إىل 140 مليمــرت. ومن 
املعروف أن نظام التسليح CTA 40mm مثل الخيار 
األول للجيشني الفرنيس والربيطاين يف تسليح كتائبهام 
القتاليــة ما يرجح أن يصبح هــذا النظام مرجعياً يف 

السنوات القليلة القادمة. 
البعــض أصبح يعتربهــا مرجعاً يف فئــة املركبات 
املصفحــة املدولبة مثانيــة الدفع باالســتناد إىل أنها 
واحدة من املركبات املعــدودة من هذه الفئة التي 
ميكنها القيام بتشكيلة واسعة من املهامت العملياتية 

 Combat ًواللوجستية، كام أنها مركبة مجربة قتاليا
Proven عرب حوايل 630 مركبة VBCI من النســخ 

املختلفة تستخدم عملياتياً يف الجيوش الفرنسية.

مرونة عالية
باالســتناد لنفــس املنصة، صممــت العديد من 
النسخ من املركبة VBCI للتالؤم مع مختلف أنواع 
املهامت من "ناقلة الجنود املصفحة" ذات مستويات 
الحامية غري املســبوقة 4A/4B يف مواجهة العبوات 
املفخخة IED واأللغام األرضية وحتى املستوى 4 أو 
5 من الحامية البالســتية. وهناك أيضاً نسخ املركبة 
املصممة ملهــامت القيادة واإلخــالء الطبي، وصوالً 
إىل املركبة املزود بأنظمة التســليح من العيارين 25 
مليمرت و40 مليمرت. ويف كل نســخها. و تســتوعب 
املركبة أحدث أنــواع تكنولوجيا االتصاالت والقيادة 
والســيطرة C4I، كام أنها مجهزة بأنظمة الكرتونية 
مفتوحة CREWSHARE ميكنها من استيعاب كل 
التطورات التكنولوجيا املســتقبلية ومبا يتامىش مع 

 Nexter أحدث املقاييس العاملية. وتعمل مجموعة
Systems الفرنسية حالياً عىل تأهيل نسخة جديدة 
مــن املركبة مــن فئة 32 طن بقــوة محرك تصل إىل 
600HP مبــا يتيح للمركبة اســتيعاب حمولة أكرب و 

يوفر لها قدرات حركة و مناورة أوسع.

آفاق املستقبل
املركبة VBCI نجحت بعد ســنوات محدودة من 
إدخالها الخدمة العملياتية يف إبراز قدراتها واحتالل 
موقعهــا يف مقدمة هذه الفئة من املركبات القتالية. 
مشاركتها يف مهامت الجيش الفرنيس الخارجية دفع 
الكثري من الدول ملتابعــة أدائها واالهتامم بحيازتها. 
وتنافــس املركبة اليــوم عىل الفــوز بصفقات كبرية 
يف الدمنــارك وكذلك يف كل مــن الكويت وقطر. كام 
تعــرض مجموعــة Nexter Systems هــذه املركبة 
للقــوات الربيــة اإلماراتية يف إطار برنامج اســتبدال 

•BMP-3 املركبات من طراز

www.nexter-group.fr
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بقلم: 7مد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

اخلليج واTيدي اTمينة

يــدرك الجميع اليوم عمق الروابط ومتانتها بني اإلمارات والســعودية، وما ميز ومييز هذه العالقات 
هــي وحدة الرؤية تجاه القضايا اإلقليمية والعربية والدوليــة، وكذلك الثقة املتبادلة بني القيادتني عىل 
جميع املستويات، وما االستقبال الرسمي الكبري من خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز 
آل سعود للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة والوفد املرافق له يف الرياض أمس، إال دليــل عىل قوة تلك العالقات، كام أنه أبلغ رد عىل كل 

املشككني يف عمق عالقة البلدين وكل املروجني لتغري هذه العالقة.

أما أهمية هذه الزيارة، فتكمن يف أن القيادتني اإلماراتية والســعودية تسريان وفق رؤيتهام الواضحة 
واملشــرتكة للتحديات السياســية واألمنية التي تواجه املنطقة، وبالتايل فإن الدولتني تعمالن منذ تردي 
األوضــاع يف املنطقــة العربية عىل حامية أمن املنطقة ومكتســباتها والحفاظ عىل اســتقرارها، والقيام 
بهــذا الدور يف ظل األوضاع التي متر بها املنطقة، بال شــك، أمــر يف غاية التعقيد والصعوبة، خصوصاً يف 
ظــل اختالف وتباين مواقف الدول العربية والخليجية تجــاه ملفات مهمة، ويف ظل أدوار بعض القوى 
اإلقليميــة والدولية، ولكن إخالص القيادتني وإرصارهام عىل تحقيــق كل ما هو يف صالح املنطقة كفيل 

بإنجاح مساعيهام. 

وتأيت هذه الزيارة التاريخية، لتؤكد مســتوى التعاون االســرتاتيجي بــني البلدين وتدفعه إىل مراحل 
متقدمــة، فالرشاكــة بني البلدين وصلت إىل مســتويات متميزة، وحققت نتائــج إيجابية أكدت نجاعة 
العمل املشــرتك؛ فاململكة واإلمارات تحملتا مســؤولياتهام القومية يف فرتة حرجة من تاريخ هذه األمة، 
وقدمتا تضحيات كثرية من أجل اســتقرار املنطقة واملحافظة عىل البيت الخليجي، ولوال ذلك لكنا اليوم 
يف حال مختلفة، خصوصاً فيام يتعلق بامللف املرصي، الذي أكدت األحداث أن القرار السعودي واإلمارايت 
والكويتي، جاء يف الوقت املناســب ملســاندة مرص وإنقاذها من مســتقبل مجهول، كام حقق التعاون 
القوي بني البلدين، التامسك الخليجي وحمى دولنا من الفوىض أو من االخرتاقات اإلقليمية، باإلضافة إىل 
التعاون يف مواجهة الجامعات اإلرهابية مبختلف أطيافها، والتي ينبغي االســتمرار يف الوقوف يف وجهها 

بقوة حتى ال تتمكن من نرش إرهابها من جديد.

أثبتت األحداث أن العالقات اإلماراتية السعودية، هي الضامن األهم يف مواجهة امللفات املستعصية 
والخــروج باملنطقة واألمة كلها إىل بر األمان، ألن قوة العالقات بني البلدين الشــقيقني هي التي تجعل 

الخليج واألمة كلها يف أيٍد أمينة.

أعمــاق



استراتيجيات

ا<مــــن القــومــــي وحريــــــة اAعـــــــالم

يوفــر لنــا هــذا التطــور الكبــري طريقــة لفهم 
األســباب التي دعت دول عديدة إىل توفري موارد 
ضخمة، وتوظيف خربات كبــرية، من أجل تطوير 
وســائل إعالم قوية، كام يوضح لنا األســباب التي 
دعــت تنظيامت مثل «اإلخــوان» أو «داعش» أو 
«القاعــدة» أو «حــزب الله» وغريها تســتثمر يف 
مجال اإلعالم، باعتباره أحد عنارص القوة الشاملة، 

وأحد أهم وسائلها يف تحقيق أهدافها.
ويف غضــون ذلك، يزيد االلتباس لدى الســلطات 

العامــة يف دول العــامل املختلفــة، حينــام يتعلق 
األمر مبامرسات إعالمية حادة أو منفلتة، خصوصاً 
أن اتخــاذ اإلجراءات التقييدية الخشــنة بحق أي 

وسيلة إعالم أو إعالميني يظل محل انتقاد كبري.

«األمن القومي» مفهوم ذو عالقة بالقيم
يقول «أرنولد ولفــرز» إن «األمن القومي» مبعناه 
املوضوعي يتعلق مبدى غياب التهديدات املوجهة 

للقيم املكتسبة يف املجتمع والدولة.

لطاملا ظل مفهوم «األمن القومي» 
مفهوماً عصياً عىل التعريف الجامع 
املانع، ولطاملا ظل هناك تقاطع واضح 
بينه وبني مفهوم الحرية وحقوق 
اإلنسان.
لقد تصاعد دور اإلعالم تصاعداً 
كبرياً يف العقود األخرية، وبعدما كان 
الحديث يجري عن الصحافة بوصفها 
«سلطة رابعة» يف منتصف القرن 
املايض، ظهر الكثري من األدبيات التي 
اعتربت أن تطور تأثري اإلعالم والزيادة 
الالفتة يف االهتامم بدوره جعلت منه 
«سلطة عابرة للسلطات».

إعداد:
ياسر عبدالعزيز

قصة صراع E يُحسم بعد
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ولقد أكد باحثــون كثريون عىل هذا املعنى بالذات؛ إذ 
اتفــق كل من «فرانك تريجر» و»فيليب كرننربج» عىل 
أن «األمن القومي» يتحقق عرب السياســات الحكومية، 
التي تســتهدف «خلق الظــروف املواتية لحامية القيم 

الحيوية».
وألن جزءاً من الســيادة الوطنية يتعلق بالسيادة عىل 
املجــال اإلعالمي، فقد ظهــر اتفاق واضح بني كثري من 
الباحثــني عــىل أن الحكومة يف أي دولة ذات ســيادة 
مطالبــة بــأن تتخذ اإلجــراءات الالزمة حيال وســائل 

اإلعالم الداخلية والخارجية التي تســتهدف قيم األمة 
الحيوية.

يظل هذا التدبري الحكومي جزءاً من مســؤولية حامية 
أمن الدولة واملواطنني والخصوصية والكرامة اإلنسانية 
والوحدة الوطنية والتامســك األهيل واآلداب وحقوق 

النشء والفئات املهمشة والضعيفة.
وتظل قدرة كل دولة عىل أن متارس تلك املسؤولية من 
دون أن تجور عىل حرية الرأي والتعبري مناط االهتامم 

والتقدير.

«شاريل إبدو» نعم... «هارا كريي» ال
مثــة العديد مــن الوقائع التي ميكــن أن ترشح كيفية 
التقاطــع بني مفهومــي «األمــن القومــي» و»حرية 
اإلعــالم»، ففي 7 يناير من العــام الجاري، وقع هجوم 
إرهايب عىل مجلة «شاريل إبدو» الفرنسية، ما أسفر عن 
مقتل 11 وإصابة 12 آخرين. وعىل مدى أسابيع ظلت 
تلك املجلة محدودة التأثري واملثرية للجدل محط أنظار 
العامل أجمع، حتى إنها طبعت أكرث من خمســة ماليني 
نسخة يف أعقاب هذا الحادث اإلرهايب، بعدما كانت ال 

تطبع أكرث من 60 ألفاً.
برر تنظيم «القاعدة يف اليمن»، الذي أعلن مسؤوليته 
عن الحادث، فعلته بأن تلك املجلة دأبت عىل اإلساءة 
إىل الرســول الكريم محمد (ص)، وقــد انتفضت دول 
عديــدة يف العامل ملســاندة تلــك املجلــة، و»حقها يف 
التعبــري»، رغــم إرصارها عىل اســتمرار نرش الرســوم 
املسيئة. كام ساندت الدولة الفرنسية املجلة، واعتربت 

أن مامرساتها مل تخرج عن «الحق يف إبداء الرأي».
لقد ورثت «شــاريل إبدو» مجلة أخــرى كانت تصدر 
طيلة فــرتة الســتينيات مــن القرن املايض، وتســمى 
«هــارا كريي». كانت «هارا كريي» إحدى أهم املجالت 
الكاريكاتورية الســاخرة يف فرنسا، وقد صدر آخر عدد 
لهــا يف أعقاب وفــاة الزعيــم الفرنيس الراحل شــارل 

ديجول.
يف تلك األيام بالذات كانت الصحف الفرنســية موزعة 
بني خربين رئيسني؛ أحدهام عن وفاة ديجول، وثانيهام 
يخص مأســاة مرصع مئة شــخص يف ملهى لييل. لكن 
«هارا كريي» املفرطة يف السخرية والنزعة الراديكالية، 
رأت أن تُعنــون عىل طريقتها، فكتبت ما ييل: «مرصع 
مائــة يف ملهى للرقــص... ورقصة مأســاوية أخرى يف 
كولومبي (مقر إقامة ديجول) تسفر عن مقتل شخص 

واحد».
لقد تم حظر «هارا كريي»، ومل تصدر ثانية، بســبب أن 
النظام العام يف فرنســا، بآلياتــه القانونية والتنظيمية، 

ال تتسامح الدول 
 J ىpالغربية الك
اخملالفات التي 

متس أمن الدولة 
واملواطنيني
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رأى أن مــا فعلته املجلة ميثل انتهــاكاً لقيمة يجب أن 
تحرتم.

محتوى ال ميكن احتامله
قصة أخرى وقعت يف شهر يوليو من العام 2004، حني 
قرر املجلس األعىل لإلعالم املســموع واملريئ يف فرنسا 
تقديم طلــب إىل «مجلس الدولة» إليقاف بث أحدى 
القنوات عــىل األقــامر االصطناعيــة األوروبية داخل 
البالد؛ وهو األمــر الذي حدث بالفعل يف غضون العام 
نفسه، بعدما اتهمت ســلطات اإلعالم الفرنسية القناة 

بأنها «تبث محتوى ال ميكن احتامله».
كانت القناة يف هذا الوقت تذيع مسلســالً عربياً رأت 
الســلطات الفرنسية أنه «معاد للســامية»، إضافة إىل 
جملة أخرى من الربامج واملامرسات، التي اعتربت تلك 

السلطات أنها «مسيئة ومحرضة عىل الكراهية».
قصــة ثالثة ميكن أن تكون موحية يف هذا الصدد، ففي 
العــام 2010، اتصلت ســلطات املجلس األعىل لإلعالم 
املســموع واملريئ برئيس رشكة «نايل ســات» املرصية، 
وهي الرشكــة التي متتلــك وتدير القمــر االصطناعي 
املــرصي الذي يحمل االســم ذاته، طالبــة منه العمل 
فــوراً عىل إيقــاف بث «قنــاة دينيــة» معينة، ضمن 
الحزمة التي تبثها «نايل سات» عىل القمر االصطناعي 

«يوتلسات».
سألت الرشكة املرصية عن سبب هذا الطلب الغريب، 
فكانــت اإلجابة أن «تلك القناة تبث محتوى يطعن يف 
أتباع دين معني، ويحرض عــىل التمييز ضدهم». وقد 

ينبغي أن نفهم 
طبيعة العالقة بني 
 Qحرية الرأي والتعب

وحق اجلمهور 
 J واملصلحة العامة

kتمع حر متقدم 
ومنظم

استجابت الرشكة املرصية لهذا الطلب عىل الفور.

قيمة الخصوصية 
يف صيف العــام 2012، كانت األمــرية كيت ميدلتون، 
زوجــة األمري وليام أحد ورثة العــرش الربيطاين، تقيض 
عطلــة يف منتجــع فرنــيس، حــني التقط لهــا صحفيو 
«الباباراتــزي» صــوراً أظهرتهــا عىل نحو غــري مالئم، 

وانتهكت خصوصيتها. 
قامت مجلة فرنســية برشاء تلك الصور ونرشها، وهو 
األمر الذي دعــا العائلة املالكة يف بريطانيا لرفع قضية 
عىل املجلة، متهمة إياها بـ «خرق خصوصيتها»، حيث 
اســتجاب القضاء لالدعاء مبــارشة، وحكم عىل املجلة 

برضورة وقــف نرش الصور، وعدم بيعهــا إىل أي جهة 
أخرى، وألزمها بتعويض قدره عرشة آالف يورو عن كل 

يوم تأخري يف تسليم الصور للعائلة املالكة الربيطانية.
تعطينا تلك القصص إطاراً مناســباً لــيك نفهم طبيعة 
العالقــة بــني حريــة الــرأي والتعبري وحــق الجمهور 
واملصلحة العامــة يف مجتمع حر متقدم منظم تنظيامً 

جيداً.
كام تعطينا املثل األوضح عىل كيفية تدخل الدولة من 
أجل حامية مــا تعتقد أنه «قيم حيويــة لألمة» حتى 
لو جاء ذلك من خالل إجراءات تقييدية بحق وســائل 

إعالم.

قنوات «اإلخوان»
يجــري الحديــث يف مرص راهنــاً عن خمــس قنوات 
فضائية تبث من خارج مرص لصالح تنظيم «اإلخوان»؛ 

باعتبارها وسائل إعالم مغرضة وتحريضية.
إن تلك القنوات متهمة عىل نطاق واسع بأنها منصات 
لدعم اإلرهاب، ويرفــض الكثري من الباحثني واملحللني 
اعتبار أنها «وســائل إعالم»، ألن املحتوى الذي تقدمه 

غارق يف التحريض واالختالق وبث الكراهية.
لقد خاطبت وزارة الخارجيــة املرصية نظريتها يف تلك 
الدولة، يف شهر فرباير املايض، لوقف بث تلك القنوات، 
التــي تنطلق أصوات مذيعيها من اســتديوهاتها لكنها 
رفضــت الطلب املــرصي، متعللة بـ «حريــة اإلعالم»، 
وبأن تلك القنوات «حاصلة عىل تراخيص بث من دول 

أوروبية أخرى».
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يتناقض هــذا املفهوم مــع مبدأ الســيادة الوطنية يف 
تنظيم املجال اإلعالمي، وهي سيادة تنرصف بكل تأكيد 

عىل كل ما يبث عرب مجال السيادة.
لكــن تلك الدولة التــي رفضت الطلب املرصي ســبق 
أن شــنت حرباً عــىل بعض القنــوات املعارضــة التي 
كانــت تبث من خارج أراضيهــا، وضغطت عىل الدول 
التي تســتضيفها حتى أغلقتهــا، عىل الرغم من أن تلك 
القنوات تنطق بلســان حال مواطنيهــا، الذين يتهمون 

حكومتهم باضطهادهم وحرمانهم من حقوقهم.

االنتقائية والكيل مبكاييل عدة
ال تتســامح الدول الغربية الكــربى يف املخالفات التي 
متــس أمن الدولة واملواطنني بداعي الحفاظ عىل حرية 

الرأي والتعبري.
وســيكون من املناسب جداً توضيح الحدود التي ميكن 
أن تعترب فيها أي دولة أن مامرسة ما عرب وسائل اإلعالم 

التقليدي أو الجديد «حريــة رأي» أو «انتهاك للقيم»، 
لكن هذا ال يحدث بشكل دقيق يف كل األحوال.

إن الحــق يف حرية الــرأي والتعبري، والحق يف إعالم حر 
منفتح بــال أي رقابة أو تضييق، يســتلزم صيانة جملة 
أخرى من الحقوق؛ عىل رأســها الحــق يف الخصوصية، 
ويف الحصول عىل معلومات ســليمة غري مضللة، وعدم 
التمييز بني املواطنني، أو التحريض عىل العنف، أو بث 

الكراهية.
إن وظائف الدولة متشعبة ومتنوعة ومعقدة لكن عىل 
رأســها بالطبع صيانة األمن القومــي، وقد بات واضحاً 
أن مفهوم األمن القومــي يتعلق مبارشة بحامية القيم 

الحيوية لألمة.
وإذا كانت الدولة تسخر موارد وطاقات عديدة للدفاع 
عن الســيادة والرتاب، فإنها أيضاً تجهز وسائل وأدوات 

مختلفة للدفاع عن القيم كام تشخصها وتعتقد فيها.
وســتظل قــدرة الدولة عــىل توفري إطار مناســب من 
حريــة الــرأي والتعبري محــل تقدير كبري، كام ســتظل 
التدابــري التي تتخذها من أجل حاميــة القيم الوطنية 
من املامرســات اإلعالمية الحادة محل تشكيك وانتقاد 

يف كثري من األحيان.
ستتصاعد الشكوك يف سلوك الدولة حيال حرية اإلعالم 
كلــام كان هذا الســلوك انتقائياً يكيل بعــدة مكاييل، 
وسيسود االعتقاد يف سالمة منطلقات هذا السلوك كلام 

كان مستقيامً وعادالً.

احلق J إعالم حر 
منفتح بال أية رقابة 

أو تضييق يستلزم 
صيانة جملة أخرى من 

احلقوق وعلى رأسها 
احلق J اخلصوصية
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املناظرة حول مكافحة اAرهاب J أوروبا بعد احلدث الفرنسي
الذئاب املنفردة تقود املوجة اAرهابية اجلديدة

اإلرهاب واإلرهاب املضاد
شــهدت أوروبــا الغربية وأمريكا الشــاملية وأســرتاليا 
عرشات الحوادث اإلرهابية بعد أحداث باريس املُنســقة، 
يف يناير الفائت، التي تُعد األســوأ يف فرنســا منذ ستينيات 
القرن املنرصم، وأســفرت عــن مقتل 17 شــخصاً، وتبنتها 
تنظيــم القاعدة يف شــبه الجزيرة العربيــة. ووقع أحدث 
فصول هــذه الحوادث يف الواليات املتحدة والدمنارك، فيام 
يُعرف بـ»أســبوع اإلرهاب»، وهو األسبوع الثاين من فرباير 
الجاري، الذي سجل مقتل ثالثة أمريكيني مسلمني من أصٍل 
عــريب يف نورث كارولينا داخل شــقتهم بالحــرم الجامعي، 
ومقتل أحد أفراد األمن واملهاجم الذي استهدف مبنى كان 
تُعقد فيه ندوة عن حريــة التعبري يف كوبنهاجن، يحرضها 
رسام الكاريكاتري الســويدي الرس فيلكس صاحب الرسوم 
املســيئة للنبي محمد (ص). وميثل الحدثان فصلني يف قصة 

االستقطاب بني الغرب والعامل اإلسالمي.
ومع ذلــك، يُالحظ أّن معظم الحــوادث اإلرهابية التي 
شهدتها الدول الغربية ارتكبها غري املسلمني، وكثرٌي منها كان 
موجهاً إىل املســلمني القاطنني يف الدول الغربية ومساكنهم 

ومساجدهم ومصالحهم االقتصادية. 

أثار الحدث الفرنيس، وما تاله من حوادث إرهابية يف 
أوروبا والدول الغربية عموماً، مناظرة حول طبيعة 
التدابري واإلجراءات السياسية والترشيعية واألمنية 
التي تتخذها، ومدى فّعاليتها يف مواجهة تصاعد املوجة 
اإلرهابية الجديدة التي تشهدها، وتأثرياتها املحتملة عىل 
املجتمعات األوروبية. 

إعداد: 
د. أمين الدسوقي
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مكافحة اإلرهاب بعد أحداث باريس وكوبنهاجن
يف مواجهة تصاعــد املوجة اإلرهابية الجديدة التي 
يقودها ذئاب منفردة وتنظيامت راديكالية يف أوروبا، 
والتــي بلغت ذروتها يف الحدثــني الفرنيس والدمناريك، 
يتعــزز اتجاه تشــديد اإلجراءات السياســية واألمنية 
والترشيعيــة ملكافحة اإلرهــاب يف أنحاء القارة، وهي 
شــديدة أصالً منذ أحداث الحادي عرش من ســبتمرب. 
فقد رُفعت حالة التأهــب يف عدة دول أوروبية، وتم 
تنفيذ العديد من عمليات مكافحة اإلرهاب، أســفرت 
عــن مقتل عدٍد من اإلرهابيني، والقبض عىل العرشات 
من املشتبه بهم، وتوجيه اتهامات رسمية لعدٍد منهم. 
وتــم اســتدعاء قواٍت مــن الجيش لحامية املنشــآت 

الحيوية يف بعضها، والتصدي لهجامت محتملة. 
ويتم تشــديد قوانــني مكافحة اإلرهــاب، وتعديل 
قوانــني املراقبة االســتخبارية الخارجيــة واإلجراءات 
الجنائية؛ بهدف إعطاء ســلطات أكرب ألجهزة التحري 
واالســتخبارات، فضــالً عــىل تعزيز أجهــزة مكافحة 
اإلرهــاب، ودعمهــا مبزيــٍد مــن اإلمكانــات املادية 
والبرشية. ويتصل بذلك تشــديد الرقابة عىل استخراج 
جوازات السفر. فقد أقرت أملانيا مرشوع قانون يقيض 
بســحب بطاقات الهوية مــن اإلرهابيني املحتملني ملا 
يصل إىل ثالث ســنوات؛ للحؤول بينهم وبني االنضامم 

إىل تنظيامت راديكالية يف الرشق األوسط. 
وقد انخرطــت أوروبا يف إجراءات جديدة للمراقبة 
عىل نطاٍق واسع بعد أحداث باريس وكوبنهاجن. ومن 
أهم هذه اإلجــراءات حظر التشــفري، وإعطاء أجهزة 
األمن إذن الوصول إىل االتصــاالت الرقمية للمواطنني 
واملقيمــني، مبا يف ذلك وســائل التواصــل االجتامعي، 
وتكثيــف الرقابة عــىل اإلنرتنت، مبــا يف ذلك تحديد 
األشخاص الذين يزورون املواقع املتطرفة، ورشاء مواد 
ميكن استخدامها يف صنع القنابل واملواد املشكوك فيها 
بواســطة اإلنرتنت، أو وضع بيانــات تهديدية. وهناك 
خطــط لجعل رشكات اإلنرتنت مســؤولة عن إزالة أي 
محتويــات عىل اإلنرتنت متجد اإلرهــاب والتطرف أو 
تحض عليه وتســاعد عــىل تنفيذه. وقــد يصل األمر 
إىل القبــض عــىل األشــخاص ملجرد تصفحهــم ملجلة 
«انسباير/اإللهام» القاعدية، أو تنزيلهم ألحاديث قادة 

التنظيامت الراديكالية.
وقــد عرض رئيس الوزراء الفرنــيس، مانويل فالس، 
يف 14 يناير املايض، بعض التدابري األمنية التي تتضمن 
تعزيز جمع املعلومات االســتخبارية عــن الجهاديني 
واملتطرفني، وتشــديد الرقابة عليهم، وحجب نشاطهم 
عىل اإلنرتنت، ووضع قامئة جديدة لألشــخاص املدانني 
باإلرهاب أو املنخرطني يف مجموعات مسلحة. وستمنع 
التدابري أيضاً ”الجهاديني“ من التواصل والتعاون داخل 
السجون أو الســفر إىل الخارج. ووصل األمر إىل تبني 
إجــراءات طاملــا أدانتهــا، وهي تجريد فرنســيني من 
جنســيتهم بتهم اإلرهــاب، دون الحديث عن ترحيل 

األجانب املشــتبه بأنهم أصوليــون أو متعاطفون مع 
جامعــات إرهابية، كام حــدث يف إيطاليــا. ودفعت 
أحــداث باريس العديد من الفرنســيني، ســيام أنصار 
اليمني املتطرف، إىل املطالبة بتطبيق نســخة فرنســية 
من القانــون األمرييك املثري للجدل واملعروف باســم 
”قانــون  أو   USA Patriot Act“آكــت ”باتريــوت 
الوطنيــة“، والذي تــم متريره عقب أحــداث الحادي 
عــرش من ســبتمرب. وعىل الرغــم من تحذيــر رئيس 
الوزراء الفرنيس من إدراج ”باتريوت آكت“ عىل قامئة 
اإلجراءات املتوقعة، يف رد عىل مطالبة اليمني املتطرف 
وغريه به، فإّن هذا مل يضع حداً للنقاش حول املوضوع.
وتتحدث دول أوروبية عن شن عمليات استخباراتية 
واســعة يف بالد عربية، وإنشــاء تحالف دويل ملواجهة 
اإلرهاب يضم دوالً عربية وإسالمية. وهذا يتوافق مع 
سعي الواليات املتحدة التي عقدت قمة دولية خاصة 
ملحاربة التطرف يف 17 فرباير يف واشنطن؛ أمالً يف إعادة 
الروح لحربها املتعرثة ضد تنظيم داعش. ومن املتوقع 

تشديد إجراءات 
مكافحة اAرهاب 

يفضي إs التضييق 
على املسلمني 

واملقيمني J الدول 
الغربية

أن تفــيض القمة، التي يحرضها ممثلــو 70 دولة، إىل 
خطة عمل ملكافحة اإلرهاب، تتضمن ســبل التصدي 
ألولئك الذين يحرضون وميولون الجامعات واألشخاص 
لالنخــراط يف العنف املتطرف، وتبادل املعلومات ملنع 

تدفق املقاتلني األجانب إىل سوريا والعراق. 
وعــىل املســتوى األورويب، خصــص قــادة االتحاد 
األورويب قمتهــم، يف 12 فرباير الجاري، إلقرار إجراءات 
مواجهــة اإلرهــاب، وبصفــة خاصــة ســبل مواجهة 
املســلحني األوروبيني (أكرث من 4000 مقاتل يف سوريا 
وحدهــا) العائديــن من القتال يف صفــوف داعش يف 
ســوريا والعراق، الذين يُنظر إليهــم عىل أنهم تهديد 
كبــري لألمن يف أوروبــا. ودعا زعامء االتحــاد األورويب 
يف قمتهــم تلك إىل تفتيش أكرث تشــدداً للمســافرين 
الذين يدخلون منطقة شنغن، التي تغطي أكرث أوروبا 

الغربية، وتبادل أوسع للمعلومات حول املسافرين.
وكانت املفوضية األوروبية قد أعلنت، يف 28 يناير، 
خطة لـ“نظام سجل أســامء املسافرين PNR“، والتي 
تتضمــن تجميع كامــل لبيانات املســافرين من وإىل 
أوروبا، وتخزينها ملدة خمس سنوات، وإتاحتها ألجهزة 
األمن والتحري، خاصًة بالنسبة للمشتبه بهم باإلرهاب 
أو بجرائــم خطرية عابــرة للحدود. ومــن املتوقع أْن 
يصــدر الربملان األورويب ترشيعاً بهذا النظام نهاية هذا 
العام. ويالحظ أّن 14 دولة من أعضاء االتحاد األورويب 
يف مرحلــة إعداد هــذا النظام. ويف هــذا الخصوص، 
عقد االتحــاد األورويب اتفاقاٍت مــع كٍل من الواليات 
املتحدة وكندا وأســرتاليا لتبادل بيانات نظام سجالت 
أســامء املســافرين قبل إقالع الرحالت من أوروبا إىل 

هذه الدول. 
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تداعيات محتملة
مــع تصاعد املوجــة اإلرهابية الجديــدة يف الغرب، 
ســوف تتزايد معها املبالغات اإلعالمية والسياسية عن 
خطورتها، ورمبا تســيطر عىل الخطاب العام؛ ما يؤدي 
إىل عــدم االنتباه إىل العوامــل الحقيقية وراء الظاهرة 
اإلرهابيــة، ويجعل من الصعــب تطوير مجموعة من 
األولويات االسرتاتيجية املتناسقة يف مكافحتها، ويفيض 
إىل التوسع يف تفســري اإلرهاب. ولعل هذا هو ما دفع 
عدداً مــن الخــرباء إىل التحذير من التعاطي بشــكٍل 
عاطفــي مع األحداث التي شــهدتها باريس، كام فعل 

األمريكيون إبان أحداث 11 سبتمرب.
ويــرى الخــرباء أّن تشــديد اإلجراءات السياســية 
واألمنيــة والترشيعية ملكافحة اإلرهــاب قد يُفيض إىل 
نتائــج ســلبية، أولها- زيــادة تنفيذ عمليــات إرهابية 
منفردة ال تجدي هذه اإلجــراءات يف مكافحتها. وثاين 
هــذه النتائج يتعلق بالتأثري بالســلب عــىل الحقوق 
والحريات الشخصية واملدنية يف الدول الغربية عموماً. 
فمثالً، يرى النشــطاء الحقوقيون أّن إقرار نظام سجل 
أســامء املســافرين PNR من دون ضامناٍت تفصيلية 
هــو انتهاك صــارخ للخصوصية، ويقيــد حرية الحركة 

للمواطنني.
كام أّن تشــديد إجراءات مكافحــة اإلرهاب يفيض 
إىل التضييق عىل املســلمني املقيمني يف الدول الغربية، 
ويغــري بارتكاب أعــامل إرهابية ضدهــم. ورمبا هذا 
مــا فهمه البعــض من الخطاب الــذي وجهته حكومة 
ديفيــد كامريون إىل قادة املســلمني يف بريطانيا، طالباً 
منهــم توضيح كيــف ميكن أن يكون املســلمون جزءاً 
من النســيج املجتمعي الربيطاين. فقــد انتقد املجلس 
اإلســالمي يف بريطانيــا الخطــاب، واعتربه يشــكك يف 
انتامء املســلمني إىل املجتمع. وما مجزرة أوســلو التي 
ارتكبهــا اليميني املتطــرف ”أندريه بريفيــك“، وراح 
ضحيتهــا أكرث من 70 طفــالً، وحادثة نــورث كارولينا 
بآخرة عنا ببعيد. وبــدالً من التضييق عىل املجتمعات 
املسلمة يف الغرب، فإّن تدعيم عالقات أجهزة األمن بها 
يعد أنجع وســيلة ”وقائية“ ملواجهــة اإلرهاب؛ كونهم 
ميكن أْن يوفــروا معلومات عمن تظهــر عليه أمارات 
الراديكاليــة والتطرف. فالتحــول إىل الراديكالية ال يتم 

يف فــراغ اجتامعي من ناحيــة، واملجتمعات هي التي 
تهزم اإلرهــاب من ناحيٍة أخرى. مطلــوب من أوروبا 
التوازن بني الحقوق األساســية ومعتقــدات مواطنيها 
الجدد. فالحق املتعلق بحريــة التعبري يجب أن يُوزن 
بأهميــة احرتام اآلخر. فحامية أحدهــام يتضمن دامئاً 
مخاطرة إضعاف اآلخر. واألمر صحيح بالنسبة للموازنة 

بني الحرية واألمن.
أضف إىل ذلك أّن التوســع الكبري يف املراقبة املادية 
واإللكرتونيــة لألهــداف اإلرهابيــة املحتملــة مكلف 
للغايــة، وتأثــريه ســيئ بدرجــٍة كبرية عــىل الحقوق 

والحريــات الفردية للمواطنني جميعــاً. ومن الصحيح 
أّن الظروف االســتثنائية التي تواجهها الدول األوروبية 
تتطلــب إجــراءات اســتثنائية، فال تســتأهل مواجهة 
اإلرهــاب التضحية بجانــب من الحقــوق والحريات 
الفرديــة، وانتهاك حقوق اإلنســان يف ســاحة الحرب 
املرشوعــة ضده، وعدم وجود رقابــة دميقراطية كافية 

عىل األجهزة األمنية. 
املطلــوب هو مقاربة شــاملة وجديــدة يف محاربة 
اإلرهــاب، مبا يف ذلــك إرهاب الراديكاليني اإلســالميني 
أو اليمينني املتطرفني، ســواء كانــوا تنظيامت أو خاليا 

أعتداءات باريس القت 
الضوء على التمييز 
العنصري والعرقي 

واملناطقي الذي 
استشرى J باريس
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صغــرية أو ذئاباً منفردة، تحرتم حقوق اإلنســان، مهام 
كان دينه أو لونه٬ وال تنتهك القانون الدويل٬ وال تجرح 
الخصوصيــة الثقافيــة للشــعوب٬ وال تكتفي مبعالجة 
األعراض٬ بل تذهب عميقاً يف التعامل مع املســببات. 
فاإلرهــاب ليس مجرد ظاهرة أمنيــة فقط٬ أو ظاهرة 
سياســية عىل األكرث تغذيها فكرة العداء للغرب. ففي 
الحقيقــة، تســاهم األحــوال االجتامعية-السياســية 
واالقتصاديــة والثقافية يف تحول األفراد إىل الراديكالية 
والعنف. وقد أدرك ذلك رئيس الوزراء الفرنيس، مانويل 

فالس؛ حينام ّرصح بأن اعتداءات باريس ألقت الضوء 
عىل التمييز العنرصي واالجتامعي والعرقي واملناطقي 
الذي اســترشى يف فرنســا، والوضع املرتدي للضواحي 

واألحياء العشوائية بها.
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يف حديــث خاص مــع مجلة درع الوطــن تحدث إلينا 
مايك كان، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي ورئيس 
 Orbital ATK’s Defense Systems مجموعــة 
Group عن آخر املســتجدات االســرتاتيجية للرشكة يف 
الرشق األوسط من خالل معرض «آيدكس 2015» وكان 

الحوار كام يىل:
ما هي اســرتاتيجية رشكة Orbital ATK تجاه السوق 

يف منطقة الرشق األوسط؟
• تعتــرب دول مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية 
خاصة، ودول الرشق األوسط عامة، من العمالء املهمني 
بالنسبة لنجاح رشكة Orbital ATK  فنحن نبحث عن 
رشكاء مع حكومات تلك الدول كمستشارين وكرشكات 
متخصصة يف تقديم الخدمــات أو كمصدرين للخدمة 
الفنيــة يف مجــال صيانــة الطائــرات وإنتــاج الذخرية 
وحاميــة الطائرات وإعــادة تجهيز الطائــرات الحالية 
بأســلحة وقرون استشــعار جديدة لخدمــة العمليات 

الجوية والربية والبحرية.
ونحن رشكاء مع عدد كبري من الدول الحليفة يف املنطقة 
منذ سنوات طويلة، األمر الذي أكسبنا ثقة هذه الدول 
كرشكاء قادرين عىل الوفــاء بالتزاماتنا. ونحن يف رشكة 
Orbital ATK نؤكــد دامئا عىل االبتــكارات الجديدة 
القامئة عىل التقنيات الحالية من أجل تعزيز االعتامدية 
وخفــض التكاليف عــىل النحو الــذي يتوقعه عمالؤنا 

ويتمنونه.

لديكم اســم جديــد للرشكة هــو Orbital ATK، فها 
هنــاك أي نوع من الفرق أو االختــالف يف الرشكة بعد 

اندماجها مع رشكة Orbital Sciences؟
•أصبحــت رشكتنــا تحمــل اســم Orbital ATK بعد 
اندماج رشكات صناعة الطائرات والدفاع التابعة لرشكة 
ATK مــع رشكــة Orbital Sciences وبالنســبة إىل 
عمالئنا الدفاعيني الكثريين يف منطقة الرشق األوســط 
فبإمكانهــم أن يواصلوا االعتــامد علينا يف تقديم نفس 
املنتجات والخدمات التي كانت تقدمها رشكة ATK يف 
ثوبهــا القديم. وقد كنا حريصــني عىل االبتكار واالبداع 

من قبل، وما زلنا حريصني عىل تحقيق هذا الهدف.

مــا هــي املنتجــات والخدمــات التي طرحتهــا رشكة 
Orbital ATK أثناء معرض (أيدكس) 2015؟

ما زلنا نشهد اهتامما بالغا وطلبا كبريا عىل مدفعنا من 
عيار 30 ملليمرت الذي ســيلقى اهتــامم الكثريين هذا 
العــام. كام أن جهودنا املتعلقة بطائــرة املهام الخاصة 

AC-235, MC-27J and Combat Caravan تثبــت 
قدرتنــا عىل طرح طائرة عســكرية منخفضــة التكلفة 
وعاليــة األداء يف آن واحــد. كام نأمل أيضــا يف إضافة 

طائرة أخرى إىل خط إنتاجنا يف القريب العاجل.
ونحــن مــرسورون عىل عــرض منتجاتنا من األســلحة 
الدقيقة يف املعرض واملؤمتر الدفاعي (أيدكس) أبوظبي 
2015. فصاروخنــا AARGM يــزود الطائــرة الحربية 
املقاتلــة بأحــدث أنظمة التســلح املتقدمــة من أجل 
االســتباك مع الدفاع الجوية املعادية وأهدافه الحيوية 
وتدمريها. كام نقدم أيضا أســلحة دقيقة منصوبة عىل 
األرض land-based weapons مثــل ”حقيبة التوجيه 
التــي   (precision guidance kit (PGK “الدقيــق
تنتجهــا الرشكة لذخرية املدفعية من عيار 155 ملليمرت. 
وتعترب الحقيبة املذكــورة ميزة كبرية من حيث تحقيق 
الدقــة عند إصابــة الهدف، كام أن خربتنــا يف التوجيه 
الــرؤوس  وتطويــر   precision guidance الدقيــق 
الحربيــة warhead optimization تعتــرب أساســية 

بالنسبة إلنتاج األسلحة الدقيقة الصغرية.
كام أن ذخريتنا ذات األعرية الصغرية واملتوسطة والكبرية 
تتمتع بســمعة عاملية كبرية، وهنــاك الكثري من الدول 
الحليفــة التــي تعرف مدى جــودة منتجاتنــا ودقتها، 
ونحن نسعى إىل إجراء مباحثات مع الدول الباحثة عن 
فرص للتعاون املشــرتك أو تويل عملية إدارة املنشــآت 
واملؤسســات عــن طريق تكليف فريــق متخصص من 

خربائنا اإلداريني.
 aircraft protection وتعترب أنظمة حاميــة الطائرات
 AAR-47 and التــي تنتجهــا رشكتنا مثــل systems

ShotFinder أداة مهمــة يف تحقيــق الوعــي امليداين 
بالنســبة للطائرات املروحيــة والطائرات ذات األجنحة 
الثابتــة التي تتعرض لتهديــدات الصواريخ أرض – جو 
أو حتى نريان األســلحة ذات األعــرية الصغرية والقنابل 

اليدوية التي تطلقها الصواريخ.
فنحــن قادمون إىل أيدكس أبوظبــي حاملني مجموعة 
كبرية من األنظمة من أجل مساعدة حلفائنا يف مواجهة 

املتطلبات األمنية املتزايدة.
هــل من كلمة أخرية تــودون توجيههــا إىل قراء مجلة 

”درع الوطن“؟
• تعترب رشكة Orbital ATK رشيكا يتمتع بثقة الدول 
الباحثــة عن حلــول مبتكرة لقضاياها األمنية. وســواء 
تعلــق األمر بالجو أو البحــر أو الرب فنحن قادرون عىل 
تأمــني حلول وأنظمة تســلح قوية وفعالــة ومنخفضة 
التكلفة. إن العمل معكم يقتيض منا أن نتعرف عليكم 
أوال، ويقف فريقنا عىل أهبة االستعداد لتقديم خدماته 

لكم.

Orbital ATK دول اخلليج أهم مقومات جناح
مايك كان J حديث خاص مع «             »

نحن شركاء مع 
عدد كبQ من الدول 

احلليفة J املنطقة 
منذ سنوات طويلة
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املواطنة ا%يجابية
ما زلت حتى اليوم، وبعد مرور عرشين يوماً، وأنا مل تغب عني عبارة ”املواطنة اإليجابية“، هذه 
الجملة التي شــكلت عنواناً مميزاً إلحدى الجلســات املهمة التي أقيمت خالل القمة الحكومية 
الثالثة التي عقدت يف ديب الشــهر املايض تحت عنوان «اســترشاف حكومات املســتقبل»، والتي 
قدمها الفريق ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
حيــث متيز يف طرح كلمته التي اســتهلها بتعريف املواطنة اإليجابية ومنهــا انتقل إىل املواطنة 
الصالحة هذه التي عشنا يف ظلها وترعرعنا أجياالً وأجياالً منذ عهد مؤسس هذا الوطن، املغفور 
له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصوالً إىل عهد صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
نعم،، نجح خالل كلمته يف أن يشــد إليه الحضــور، وهو يقدم مناذج واقعية للمواطنة اإليجابية 
يف املجتمــع اإلمــارايت، فقد جاء إىل منصة العرض مبجموعة مــن املتميزين واملبدعني من الطلبة 
اإلماراتيــني، إىل جانــب مناذج من منتســبي الخدمة الوطنيــة، ليؤكد من خاللهــم أن املواطنة 
اإليجابيــة هي مزيج مــن التوفيق واإلرصار والتميز واإلبداع وصــوالً إىل اإلنجاز والنجاح، حيث 
قال: إن روح املواطنة اإليجابية والتفاؤل واألمل مبســتقبل مــرشق زاهر ظلت حلامً يراود أبناء 
الوطن وقادته، ومل تتمكن صعوبة الحياة وشــّح املــوارد يف املايض من ثني عزمهم عىل مواصلة 
البناء، مؤكداً ســموه أن املواطنة اإليجابية تتمثل يف التفاعل بروح إيجابية، وأنها الركيزة الكربى 

يف نجاح حكومات املستقبل ولحمة الشعوب ومنائها.
 كام أنه طرح تســاؤالً عميقاً ومهامً يف محتواه حني قال: ال تســأل ماذا قدم لك وطنك، بل ســل 
ماذا قدمت أنت لوطنك؟ بالفعل ،، ماذا قدمنا لوطننا حتى نستحق منه كل هذا العطاء، يف ظل 
هذا التطور واإلنجاز الذي جعلنا نفتخر أننا ضمن هذا الوطن؟ سؤال أخرجنا من الجلسة ونحن 
نفكــر: كيف لنا أن منارس مفهوم املواطنة اإليجابية بصورته الحقيقية؟ كيف لنا أن نجســد هذا 

املعنى يف ما نسعى إليه يف البناء والنهوض والطموح والوالء واالنتامء؟
نحــن يف وطن جعلنا نعيش هــذه اإليجابية من دون تكلفة وجهد، وهــو يهدينا الفخر يف هذا 
املواطنة حني أوصلنا وعىل املســتوى الدويل لنكون ضمن أســعد شعب، وحني رسم لنا املستقبل 
قبــل توقيتــه، وضمن لنا ما نفتخر يف الوصول إليه وتحقيقه، وما يضمن للجيل القادم أن يعيش 

مواطنة من نوع آخر من االبتكار واإلبداع الفكر الحضاري.
فخورة بك سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حني أكدت لنا ”أن املواطنة أكرث من مجرد انتامء 
يتم إثباته باألوراق الثبوتية، وهي ليســت التغني بالوالء واالنتامء القويل فقط، وإمنا مامرســة 
الوالء واالعتناء بالوطن ومصالحه العليا عىل نحو وثيق ومستمر يف مختلف الظروف واألوقات». 
هــي إذاً «األمانــة» التي ال بّد أن نتوارثها بــني األجيال يف ظل تحديات كبــرية تواجه حكومات 

املستقبل، لنثبت للجميع أننا وطن إيجايب ملواطنة إيجابية. 
بقلم اإلعالمية/ أمل الحليان

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 



استراتيجيات

كيفية تعزيز القدرات ا<ساسية للعنصر املقاتل
عملية جمع املعلومات مفتاح جناح 

العمليات العسكرية

ومع عودة األوســاط العســكرية العاملية إىل الرتكيز مجدداً عىل 
ســاحات القتال التقليدية بدأت الــدول يف إعادة إحياء برامجها 
املســتقبلية املتعلقــة بالجنود بهدف تعزيز القدرات األساســية 
للعنــرص املقاتــل، ورفــع قدرته عــىل الصمود. وتعتــرب القدرة 
التدمريية وتخفيف الوزن واســتغالل القوة مــن أهم املكونات 
األساسية التي ميكن إضافتها إىل أهم عنرص من عنارص أي عملية، 

وهو الجندي أو العنرص البرشي.
وتعمــل دول عديدة تابعة لحلف شــامل األطلــيس (الناتو) 
يف الوقــت الحايل عــىل تطوير تقنيات مســتقبلية لألنظمة التي 
يحتاجها الجندي مثــل األنظمة اإللكرتونيــة الالزمة لتزويد كل 
جندي بأنظمــة  تحديد املوقع وأنظمة رســم الخرائط وأنظمة 
املعلومــات، عــالوة عــىل تعزيــز املالحظــة، والتصويــب عىل 
Closed- األهداف، واالتصاالت التي تعتمد عىل الدوائر املغلقة

circuit communication وأجهــزة تحديــد املــدى، وأجهــزة 
الرؤية الليلية. كام ستشمل كل هذه األنظمة أيضاً مواداً جديدة 
ألنظمة التكســية Clothing والدروع البرشيــة الخفيفة الوزن 

.Lightweight body armour

تعترب عملية جمع املعلومات (االستخبارات) الجيدة والقدرة 
عىل اتخاذ القرار استناداً إىل املعلومات املتالحقة مفتاح نجاح 
العمليات العسكرية املدروسة، ولكن القرار ال يأيت من القمة 
دامئاً. ففي جميع أنحاء العامل نجد الجيوش تعرتف بأهمية 
تزويد الجنود بالتقنيات الالزمة التي متنحهم قدرة أكرب عىل 
متابعة ما يحدث حولهم، مع منح الجنود املتمركزين يف 
القاعدة فكرة شبه فورية عام يجري يف ميدان القتال.

إعداد: بي. راج
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وتعترب أي عملية جيدة لجمع املعلومات (االستخبارات) 
والقدرة عىل اتخاذ القرار املناسب تبعاً لتغري املعطيات من 
أهــم عوامل نجاح العمليات الحربيــة، ولكن كل القرارات 
ال يجري اتخاذها عىل مســتوى القمة. ونجد الجيوش عىل 
مســتوى العامل تعــرتف بأهمية تجهيز الجنــدي بالتقنيات 
الحديثــة التي تتيح له إمكانيــة تحقيق وعي ميداين أفضل 
حــول مــا يجري يف ســاحة القتــال، ومن ثم إرســال هذه 
املعلومات مرة أخرى بصورة شــبه فورية إىل القاعدة حول 
ما يجري يف ساحة العمليات. يف هذ العدد من مجلة "درع 
الوطــن" تطرح املجلــة عىل قرائها برنامــج "املقاتل الربي" 
بالنســبة للجنود األمريكيــني، و"نظام االشــتباك املعياري 
 Integrated & Modular Engagement املتكامــل" 
 Land للجنــود الســويرسيني، وبرنامج System: IMESS

121 للجنود األسرتاليني.

نظــام الجنــدي املتكامــل األمريــيك الخاص بـ 
"املقاتل الربي"

يعترب الجنود األمريكيون وجنود مشــاة البحرية (املارينز) 
بالفعــل أفضل العنارص املقاتلة يف العامل، ولكن وجود نظام 
 Land Warrior Integrated Soldier "املقاتــل الــربي"
System يجعلهــا األقــوى بال منازع، ويشــمل هذا النظام 
أسلحة صغرية ذات أجهزة عالية التقنية متكن القوات الربية 
من االنتشــار والقتال وكســب املعارك يف ساحات القتال يف 

القرن الحادي والعرشين.
وقــد ظهر نظام "املقاتل الربي" Land Warrior يف عام 
1991 تقريباً عندما أوصت إحــدى اللجان التابعة للجيش 
األمرييك برضورة التعامل مع الجندي باعتباره نظام تســلح 
متكامل، وتعترب القدرة عىل الفتك والتدمري عىل رأس قامئة 
أولويــات نظام "املقاتل الــربي". أما األولويــة الثانية فهي 
القدرة عىل البقاء والصمود، أما األولوية الثالثة فهي القيادة 
والسيطرة. وستصل تكلفة الربنامج إىل ملياري دوالر أمرييك 
عندمــا يتم إنتاج 45 ألف طقم من هذه األنظمة وإدخالها 
الخدمــة بني عامي 2001 و2015. ومــن الجدير بالذكر أن 
ســالح مشــاة البحرية (املارينز) وســالح الجو األمريكيني 
وعــدد كبري من القوات املســلحة األجنبيــة أبدت اهتامماً 

متزايداً برشاء هذا النظام.
واألهــم من كل هذا وذاك هــو أن نظام "املقاتل الربي" 
يعتــرب نظاماً قتالياً، ويحتوي النظام عىل عدة أنظمة فرعية 
أو ثانويــة، مثــل الســالح ومجموعــة الخــوذة املتكاملة، 
واملالبــس الواقية، واألجهــزة الفردية، وجهــاز الكمبيوتر/

الالسليك والربمجيات.
وقد تم بناء نظام التســلح الثانوي اســتناداً إىل تصميم 
 ،M-16/M-4 modular carbine القياســية  البندقيــة 
ويحتوي النظام عىل عدســة ليزريــة لتحديد املدى/بوصلة 
وآلــة   ،Laser range finder/digital compass رقميــة 
تصوير فيديوي تعمل عىل ضوء النهار، وضوء ليزري لعملية 
التصويب عىل الهدف، عالوة عىل موجه حراري، وبالتعاون 
مع بقية األجزاء واملكونات األخرى يستطيع الجندي إطالق 

النار من أي زاوية دون أن يعرض نفسه لنريان العدو.
وتعترب مجموعة الخوذة املتكاملــة أخف وزناً، وتتكون 
من شاشة عرض نهارية مثبتة عىل الخوذة، ونظام استشعار 
ليــيل مزود بشاشــة عرض لوحيــة مســطحة، ونظام رصد 
بالليــزر، وحاميــة باليســتية/ ليزرية للعــني، وميكروفون 

وسامعة رأس.
وتشــمل املالبس الواقيــة، واألجهزة الفرديــة الفرعية/
الثانوية صفائح الدروع البرشية القياســية املحدثة القادرة 
عىل منع طلقات األسلحة الصغرية التي يتم إطالقها من عىل 
مسافة قريبة. كام يشمل النظام أيضاً هيكالً متكامالً لحمل 
األثقــال، ومالبس وقائية ضد الحرب الكياموية/البيولوجية، 

وحقيبة ظهر قياسية.
ويقوم فرد املشــاة بتوصيل جهاز الكمبيوتر/الالســليك 
الثانــوي بإطار حمل األثقال، وفوق هذا توجد حقيبة ظهر 
قياســية للمعدات الشــخصية. ويتم توصيل جهاز املعالجة 
لــدى الكمبيوتر بأجهزة الالســليك وجهــاز تحديد املواقع 
عامليــاً، وتوجــد  قبضة يدويــة موصولة ســلكياً بالحقيبة 
وبصــدر الجندي يف آن واحد، وتعمل هــذه القبضة كفأرة 
كمبيوتــر Computer mouse، وتتيــح ملرتديهــا إمكانية 

تركز القوات على 
تطوير التقنيات 

املستقبلية اخلاصة 
با<نظمة

تغيري الشاشــات ومفاتيح جهاز الالسليك، وتغيري الرتددات، 
باإلضافة إىل بث املعلومات الرقمية.

ويأيت الجهاز الثانوي يف نسختني، األوىل هي نسخة القائد 
التي لديها جهازين الســلكيني وشاشــة عرض/لوحة مفاتيح 
لوحية مسطحة Flat panel display/keyboard، ونسخة 
الجنــدي التي لديها جهاز الســليك واحد. ومن خالل هاتني 
النسختني ميكن للقائد والجنود أن يتبادلون املعلومات من 
خاللهام، ويســتطيع الجنود الذين يستخدمون آلة التصوير 
املثبتــة فــوق الخوذة، عىل ســبيل املثال، إرســال األرشطة 

الفيديوية إىل قادتهم.
وأخــرياً، يشــتمل الجهاز الثانــوي الخــاص بالربمجيات 
عــىل معلومات تكتيكية  ومعلومــات دعم املهمة وخرائط 
وعمليات التأطري التكتيكية، باإلضافة إىل القدرة عىل التقاط 

الصور الفيديوية وعرضها.
وقــد جرى اســتطالع رأي الجنود الذين سيســتخدمون 
نظــام "املقاتــل الــربي" بالفعل يف كل مرحلــة من مراحل 
 Raytheon Systems رشكــة  وتعتــرب  النظــام.  تطويــر 
Company املقــاول الرئييس لنظام "املقاتل الربي"، وتعترب 
 Motorola, Honeywell, Omega, GENTEX رشكات 

and Battelle رشكات مقاولة من الباطن.

 IMESS نظــام التواصــل املعيــاري املتكامــل
للجندي السويرسي

نجحــت رشكــة Airbus Defence and Space يف االنتهاء 
 Integrated مــن تطوير نظام التواصل املعيــاري املتكامل
Modular Engagement System: IMESS إىل املســتوى 
الــالزم لدخول مرحلــة اإلنتاج الكيل. وقد تــم االنتهاء من 
الطلــب، الــذي تم تقدميه يف عــام 2011 بقيمة 23 مليون 
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فرنك سويرسي، يف املوعد الزمني املحدد بعد تأمني املوافقة 
الفنية لهيئة املشرتيات السويرسية.

وبفضل نظام التواصل املعياري املتكامل IMESS أصبح 
لــدى الجيش الســويرسي واحد من أفضــل أنظمة الجنود 
وأكرثهــا تطوراً عىل مســتوى العــامل، وأصبح هــذا النظام 
تحت ترصف الجيش. وقد جرى تحديث القدرات املختلفة 
عن طريق اســتخدام أجزاء ومكونات أكرث قوة وكفاءة من 
األجزاء واملكونــات التي تم تطويرها حديثاً. وتم تحســني 
القدرات التكتيكية الخاصة بالقيادة والسيطرة من مستوى 
الرسيــة إىل مســتوى الجنــدي الواحد، وذلــك عن طريق 
دمج املركبات القتالية ووصــالت أجهزة الكمبيوتر وأجهزة 

الالسليك.
وقــد جرى تطوير االتصال الالســليك عــن طريق زيادة 
املــدى وإضافــة جهاز الســليك مقيــايس جديــد. ويؤمن 
استخدام شاشــات العرض املثبتة عىل الرأس/الخوذة صورة 
أكرث وضوحاً للوعــي امليدان، كام يجعل عملية املالحة أكرث 
ســهولة. كام ميكن أيضاً زيــادة القدرات الخاصــة بالقتال 

اللييل واملراقبة واالستطالع.

 Warrior التــي تقــوم عىل نظــام IMESS "املتكامــل
21 أنهــا تســاوي وزنها ذهباً منذ عــام 2007 من خالل 
االختبــارات امليدانيــة العديــدة والبيانــات العمليــة 
التي حرضها مســؤولون رفيعو املســتوى مــن الجيش 

السويرسي.
ويتخذ العقد الحايل هذه التجربة كأســاس لتحديث 
األنظمــة الحالية وتزويدها باملزيــد من أنظمة الجندي 
التابعــة لربنامــج "نظام االشــتباك املعيــاري املتكامل" 
IMESS الجاهــزة لإلنتــاج. وإلضافــة قــدرات جديدة 
للقيادة والســيطرة يف العمليات التي تتطلب قدراً كبرياً 
من خفة الحركة، سينص العقد أيضاً عىل تجهيز املركبات 
 DURO القتاليــة مثــل املركبــة العســكرية التكتيكية
ومركبــة االقتحــام املدرعــة PIRANHA، ودمج هذه 
 IMESS "املركبات مع "نظام االشتباك املعياري املتكامل
وسيعمل عقد هندسة اإلنتاج املتطورة عىل رفع مستوى 
قدرات نســخة Warrior21 IMESS عن طريق تطوير 
أجزاء ومكونات أكرث قوة وكفــاءة، وهي املكونات التي 

يعترب أغلبها نتيجة تطورات جديدة.

ويؤمــن التصميم املعياري عدة وصالت طرفية قياســية 
متصلة بقرون االستشــعار مثــل جهاز التصويــر الحراري، 
ووحدات قياسية لالتصال باألنظمة الخارجية مثل الطائرات 
اآللية (غري املأهولة). وقد تحســنت بدرجــة كبرية عملية 

املوازنة بني وزن املعدة وطاقتها.
وقــد فــازت رشكــة Cassidian بعقــد مــن هيئة 
املشرتيات الدفاعية السويرسية لعمل التصميم الهنديس 
املتطــور لربنامــج "نظام االشــتباك املعيــاري املتكامل" 
IMESS وتصــل قيمــة هــذه الطلبية إىل أكــرث من 20 

مليون فرنك سويرسي.
وسيمنح برنامج "نظام االشــتباك املعياري املتكامل" 
IMESS الجيــش الســويرسي واحداً من أقــوة أنظمة 
الجنود قوة عىل مســتوى العامل، ومن املنتظر أن يلعب 
هــذا النظام املتطــور دوراً مهامً يف عمليات االســتطالع 
والقيادة والتحرك التي تنفذها القوات املشــرتكة داخل 
الهيــكل التنظيمي للجيش الســويرسي. كام ميكن دمج 

النظام مع األنظمة املستخدمة بالفعل حالياً.
وقد أثبتت منــاذج برنامج "نظام االشــتباك املعياري 
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تعتp القدرة 
القتالية املناسبة 

وتقليل ا<حمال 
وا<وزان واستخدام 

الطاقة من العناصر 
ا<ساسية الالزمة 
ملضاعفة قدرات 

اجلندي

والستكامل عملية االســتحواذ سيتم تزويد حوايل 3800 
وحــدة ومركبة مســطحة وحــوايل 1700 مقطــورة بهدف 
تعزيز القدرة عىل حمل األثقال والحامل الثقيلة. وسيشمل 
أســطول املرحلة الثالثة B كالً من املركبات املحمية (بهدف 
االنتشــار العمليايت والتدريــب التكتيــيك)، واملركبات غري 

املحمية (املخصصة للتدريب التكتييك يف املقام األول).

Land 116 املرحلة الثالثة ملرشوع
يبلغ إجــاميل امليزانيــة املخصصة املعتمــدة 1251.71 
مليــون دوالر، ومن املقرر االنتهاء مــن تنفيذ املرشوع 
يف عــام 2017. ومــن املنتظر أن يســلم هــذا املرشوع 
حــوايل1050 مركبة عــىل مدار فــرتات اإلنتاج الخمس 
وبالنســخ الســبعة للمركبــة. وســتؤمن املركبات خفة 
الحركــة األرضيــة املحمية لوحــدات الجيــش القتالية 

و"حرس الدفاع عن املدارج الجوية" التابع لســالح الجو 
.Air Force Airfield Defence Guards

Land 400 املرحلة الثانية ملرشوع
تاريــخ البدء يف املرشوع: 2015  يعترب نظام املركبة القتالية 
الربية Land Combat Vehicle System: LCVS مبرشوع 
LAND 400 أحــد أبرز برامج القدرات لدى "قوات الدفاع 
األســرتالية" من حيث تكلفة االستحواذ، وأثرها عىل القدرة 
القتالية للجيش. ويعمل الربنامج عىل سد الفجوة املتزايدة 
يف قتال االلتحــام التي تعانيها مركبات الجيش املوجودة يف 
الخدمة يف الوقت الراهن واألســلحة التي تتزايد تطوراً يوماً 

بعد يوم التي ميكن استخدامها ضد القوات األسرتالية.

LAND 400 املرشوع
من املنتظــر أن يؤمن هذا املرشوع مركبــات مدرعة ذات 
قدرة عالية عىل الفتك والتدمري من أجل ضامن نجاح املهام 
يف سيناريوهات الحرب الخطرية. وقد جرى اقرتاح املرشوع 
LAND 400 مــن أجل تأمــني مركبات قتالية لالســتطالع 
ومقاومة عمليات املشــاة، وهي املركبات التي تتمتع مبزايا 
مكملــة لدبابة القتال الرئييس M1A1 املوجودة يف صفوف 
الخدمة يف الوقت الحايل. كام ســيؤمن املرشوع املشار إليه 
مركبات دعــم املنــاورات التخصصية الالزمــة  التي تقدم 

الدعم املبارش لهذا املرشوع.
 Land Combat وســيكون نظام املركبة القتالية الربية
Vehicle System: LCVS مبــرشوع LAND 400 جــزءاً 
 Combined Arms "مــن "نظام قتال األســلحة املشــرتك
Fighting System: CAFS املســتقبيل األوسع إطاراً الذي 
يحتاجــه الجيــش من أجل متكــني "قوة أهــداف الجيش" 

(القوة 2030).
ومع عودة األوساط العســكرية العاملية إىل الرتكيز عىل 
مياديــن القتال التقليدية، بدأت الدول مجدداً يف تنشــيط 
وتفعيــل برامجها الخاصة بجندي املســتقبل بهدف تعزيز 
قــدرات وإمكانيات الجندي األســايس وزيــادة قدرته عىل 
الصمود. ومع توســع قاعدة العمليات حان الوقت يك يتم 
الرتكيــز عىل املــوارد والجهود يف املجــاالت الحيوية، حيث 
تعتــرب القدرة القتالية املناســبة وتقليل األحــامل واألوزان 
واســتخدام الطاقة من العنارص األساســية الالزمة ملضاعفة 
إمكانيــات وقــدرات أهــم عنرص مــن عنــارص أي عملية 

عسكرية، وهو الجندي•

املصادر:
- www.rheinmetall-defence.com
- www.colt.com
- www.Thalesgroup.com
- www.Army-technology.com
-www.defense.gov
- www.defence.gov.au

الدفــاع  لقــوات   Land 121, 116, 400 برنامــج 
األسرتالية

 Land Systems األرضيــة"  األنظمــة  "إدارة  تعتــرب 
Division: LSD مســؤولة عن حيازة وتقديم الدعم الالزم 
.ADF لألنظمة األرضية املخصصة لقوات الدفاع األسرتالية

 Land Systems "وتشمل عمليات "إدارة األنظمة األرضية
الرأســاملية  املعــدات  مشــاريع  إدارة   Division: LSD
الصغرية والكبرية، وعمل التنســيق الــالزم لربنامج املعدات 
الرأســاملية الصغرية التابعة للجيش، وإدارة األسطول الربي 
عىل مســتوى الدولــة. كام تعتــرب "إدارة األنظمة األرضية" 
LSD مســؤولة عن تقديم الدعم الهنديس الالزم للمهامت 
األرضيــة، وعمليات "قــوات الدفاع األســرتالية" وتدريباتها 

وأنشطتها.
وتــرشف "إدارة األنظمــة األرضيــة" LSD عــىل عــدة 

مشاريع ضخمة مثل:
- LAND 121، املرحلة الثالثة B - اإلمكانيات املتوســطة/

الثقيلة، املركبات امليدانية، الوحدات واملقطورات- املركبات 
الربية.

- LAND 116، املرحلة الثالثة - املركبات الخفيفة املحمية 
.Bushmaster

- Land 400، اإلمكانيات الشديدة الفتك الخاصة باملركبات 
املدرعة.

LAND 121 ملرشوع B املرحلة الثالثة
يبلــغ إجاميل امليزانيــة املخصصة املعتمــدة 3469.07 
مليون دوالر، ومن املقرر االنتهاء من تنفيذ املرشوع يف 
عام 2023. ومن املنتظر أن يســلم هذا املرشوع حوايل 
2700 مركبــة متوســطة وثقيلة من النســخ املختلفة 
للمركبــات، مبــا يف ذلك شــاحنات القطر واالنتشــال، 
وأنظمة مناولة األحامل املتكاملة، والشاحنات املسطحة 

بنوعيها املحمي وغري املحمي.
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وكان اإلنســان القديم حريصاً عــىل التمتع بقدر كبري 
القوة والرشــاقة والرسعة، وكان ذلك سالحاً مهامً له عىل 
املستوى الفردي أو املســتوى الجامعي، وكان لكل قبيلة 
رجالها الذين تحرص عــىل إعدادهم وتأهيلهم بدنياً من 
خالل عدد من األنشــطة يلكونوا جاهزين للدفاع عنها 

والذود عن حامها.
اللياقة البدنية يف الحضارات القدمية:

وتشــري كتب التاريخ إىل اهتامم الحضارات القدمية يف 
بالد الرافدين ووادي النيل والحضارة اإلغريقية والرومانية 
بهــذا الجانــب، حيث كانت تــدرّب جيوشــها لرتفع من 
لياقتهــم البدنيــة ليكونوا عوناً لها يف فتوحاتها وتوســيع 

رقعة املساحة التي تسيطر عليها.
وكانــت اللياقة البدنية من العوامــل املهمة يف الحياة 
العامــة لتلك الحضارات، وكان من ميلــك اللياقة البدنية 

قادراً عىل حسم املعارك ملصلحته غالباً.
لقد كان املشاة هم األساس يف معارك تلك الحضارات، 
ولــذا اهتموا بتدريبهم من خالل فنــون املبارزة والقتال 
الفردي، ليتمتعوا بالرسعة والقوة وخفة الحركة والرشاقة. 

ومثــة أخبار كثــرية متواترة عن اهتامم حمــورايب البابيل 
الذي جعــل التجنيد إجبارياً بتدريب جيوشــه وجعلهم 
ميارســون األلعــاب الرياضية مثــل الســباقات املختلفة 

واملصارعة والرماية.
ويف مــرص القدمية، كنت االهتامم كبــرياً بإعداد القوات 
بدنياً ورياضياً، حيث مارسوا الرماية واملصارعة والسباحة 
اســتعداداً لخوض املعارك لطرد الهكســوس الذي تحقق 

لهم أخرياً عىل يد امللك أحمس األول.
وكذلك كانت الحال عنــد اإلغريق الذين حرصوا عىل 
إعداد املقاتلني من خالل التمرينات البدنية اليومية التي 
يتدرب عليهــا الفرد لتطويــره بدنياً، وكانت الســباقات 
واملهرجانات الرياضية التي تقام يف أيام السلم خري معني 
لهــم عىل التدريب واالســتعداد ألوقات الحرب. وتشــري 
كتب التاريخ إىل أن إسربطة جعلت الرتبية البدنية منطلقاً 
أساســياً يف ســيطرتها عىل دويالت الجــوار، حيث كانت 
تحرص عىل أن يتحىل مقاتلوها بكل فنون القتال الفردي، 
وبالشــجاعة والقــوة الالزمتني ليكونــوا مؤهلني ملواجهة 

جميع الصوبات يف املعارك الحربية.

الرياضة واللياقة البدنية J القوات املسلحة
اAمارات متتلك سجالً مشرف- J الرياضة العسكرية العاملية

منذ وجد اإلنسان عىل وجه األرض، أدرك 
أهمية قوته البدنيــة يف الحفاظ عىل حياته 
وتأمني معيشته، وكانت طبيعة الحياة تفرض 
عليه أن يكون قوي البنيان قادراً عىل الجري 
ومواجهة الصعوبات التي تعرتض حياته، من 
أجــواء طبيعة قاســية أو وحــوش تحيط به 

وترتبص به. 

إعداد: 
7مد عبد الغفار
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وكانت األلعاب يف إســربطة تضم املصارعة، واملالكمة، 
والرقص، والعْدو، والرماية، والسباحة، مع إجراء اختبارات 
دورية للشباب للتعرف عىل مدى استعدادهم وتحملهم 

للمشقة.
وحــرص الرومان عىل إيجاد العقلية املدربة واملنظمة، 
وأبــدوا اهتامماً كبرياً بإعداد املقاتلــني وتأهيلهم ليكونوا 
فاعلــني يف املعارك، وشــملت تدريباتهم الصيد واملطاردة 
وحياة الغابات وركوب الخيل والرماية واألقواس والسهام.

الرياضة يف التاريخ العريب واإلسالمي:
وحني جاء الدين اإلســالمي، كانت القــوة البدنية من 
ضمن اهتامماته، والسيام أن القرآن الكريم أمر املسلمني 
بالتســلح بالقــوة ملواجهــة أعدائهــم: «وأعــدوا لهم ما 
اســتطعتم من قوة ومن رباط الخيــل“ (األنفال 60)، ما 
يعني أن إعداد املســلمني من الناحية البدنية بات فرضاً 
عليهم؛ ألن من مســتلزمات قتال العدو التســلح بالقوة 
البدنيــة واملهارات القتالية، ومــا يتضمنه ذلك من ركوب 

الخيل واستخدام السالح.
وال شك يف أن اســتعراض تاريخ معارك املسمني األوىل 
يشــري إىل متكنهم يف مجال اللياقة الدنية، ومن ذلك حفر 
الخندق، والرسعة يف نقل األخبار والرسائل، ووجود الرماة 
بينهم. وكل ذلــك كان يجري يف ظروف طبيعية ومناخية 
صعبــة. فضالً عن أن التقســيامت التي كانت تشــهدها 

جيوش املسلمني تؤكد إتقانهم مختلف فنون القتال.
وقد مارس املســلمون رضوباً مختلفــة من الرياضات 

مثل الرماية والسباحة وركوب الخيل والرضب بالسيف.
لقد كان اهتامم املسلمني بالرتبية البدنية واضحاً، سواء 
كان ذلك لغرض عسكري أو صحي أو اجتامعي، «فالعقل 
الســليم يف الجســم الســليم»، و»املؤمن القوي خري من 
املؤمــن الضعيف»، مع عدم إهــامل الجانب الفكري يف 
األمر، فالرسول عليه الصالة والسالم يقول « ليس الشديد 

بالرصعة، وإمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب».
األلعاب الرياضية عنــد العرب: 

عــرف العرب واملســلمون ألعاباً رياضيــة كثرية، مثل 
الفروســية، وركوب الخيــل، وفنون الكر والفــر، والرمي 
بالقوس، والطعــن بالرماح، والقتال بالســيف، والرماية، 

والسباحة، واملصارعة، والصيد.

تشديد إجراءات 
مكافحة اAرهاب 

يفضي إs التضييق 
على املسلمني 

واملقيمني J الدول 
الغربية
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ويف املرحلة التالية، شهدت الدولتان األموية والعباسية 
إقامة معسكرات للتدريب، والسيام مع توسع الفتوحات 
التــي وصلــت إىل بلدان بعيــدة تختلف يف تضاريســها 

ومناخها عام هو سائد يف الجزيرة العربية. 
اللياقة البدنية يف أوروبا يف العصور الوسطى

وشــهدت أوروبا تدريبــات رياضية واســعة يف إعداد 
الجيــوش وتأهيلهــا بدنيــاً، والســيام مع الحــروب التي 

خاضتها أوروبا يف العصور الوسطى.
 ويف مرحلــة الحقة، وبعد بعــد هزمية األملان عىل يد 
نابليون بونابــرت كان هناك اهتامم كبري يف أملانيا بإعداد 
حيــش قوي بدنياً. وقد اســتغل النازيــون برامج اإلعداد 
البــدين، فــكان هنــاك عملية انتقــاء للشــباب األقوياء، 

للتخلص من سيطرة نابليون.
ويف فرنســا، وبعد أن ُهزم نابليــون أكرث من مرة، تنبه 

الفرنسيون إىل رضورة إعداد جيشهم بدنياً.
وبعــد الحــرب العامليــة األوىل اهتمــت املنظــامت 
الرياضية بدفع الشباب إىل تحمل مسؤولياتهم، وأسهمت 
االتحــادات الرياضية الفرنســية بإعداد فئــات كبرية من 
الشــباب الفرنســيني املؤهلــني بدنياً ليلتحقــوا بالجيش 

الفرنيس.
اللياقة البدنية يف العرص الحديث

أما يف العرص الحديث فإن كثرياً من الجوانب التكتيكية، 
يتطلــب متتع املقاتل بقدر كبري من اللياقة البدنية ليكون 
قــادراً عىل تنفيذ خطط الهجوم والدفاع واالنســحاب يف 

مختلف الظروف الطبيعية واملناخية.
فعــىل الرغم من اعتامد الحــروب يف العرص الحديث 

عىل األســلحة املتطورة والتقنيــات املتقدمة، فإن العامل 
البرشي يبقى مهــامً وفاصالً فيها؛ ألن األفــراد هم القوة 
الفاعلــة يف اســتخدامها، وهذا ال يتــم إذا مل تتوافر فيهم 

اللياقة الالزمة واملهارات القتالية.
وهنــاك خطأ يســود لدى البعض ممــن يعتقدون أن 
تأثري اللياقة البدنية خــاص بالبدن، ولكن العلم الحديث 
يؤكد مقولة العقل الســليم يف الجسم السليم، وأن للياقة 

البدنية تأثري كبري يف زيادة القدرة الذهنية للمقاتلني.
شــهدت الرياضة العســكرية خالل الســنوات القليلة 
املاضيــة تطــوراً ملحوظاً ســواًء من حيث اتســاع رقعة 
انتشــارها يف أوســاط املقاتلني من أبناء القوات املسلحة، 
وصاحب ذلك إنشــاء عدد كبري مــن املرافق الرياضية يف 
مختلــف القطعات العســكرية مثل مالعب كــرة القدم 
والصاالت الرياضية املغلقة املزودة بكل ما يحتاجه أفراد 

القوات املسلحة من تجهيزات رياضية.
وتعد اللياقة البدنية جزءاً مهامً يف خطط تدريب قواتنا 
املســلحة وتأهيلها، والشــك يف أن هذا يتطلب يف العرص 
الحديث االســتفادة مــن التطور التقنــي الحديث، ومن 
الربامج التدريبية الرياضية الحديثة. وتنشــيط املسابقات 

والبطوالت الرياضية بني الفرق العسكرية.
اللياقة البدنية يف القوات املسلحة اإلماراتية

ويف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة تــويل القوات 
املســلحة اللياقة البدنية اهتامماً كبرياً، إمياناً منها بأهمية 
الرياضة يف إعداد أفرادها وتأهيلهم بدنياً ليكونوا قادرين 
عىل تلقي التدريبات العســكرية وهم يف قمة الجاهزية 

البدنية والفكرية.
ومتتلــك الكليات واملــدارس واملعاهد العســكرية يف 
دولــة اإلمارات العربية املتحــدة برامج رياضية متكاملة، 
ومخطط لها بشكل علمي مدروس لرتتقي باللياقة البدنية 
لجميع أفراد القوات املســلحة، ومثة برامج خاصة تناسب 
كل أفراد كل ســالح، مبا يضمن اإلعــداد البدين والفكري 

املتميز لها.
وإضافــة إىل وجود الوحــدات الرياضيــة يف مختلف 
صنوف األســلحة، يقوم مركز الرتبية الرياضية يف القوات 
املســلحة بدور نشــط وفاعل يف إعــداد أفــراد القوات 
املســلحة بدنيــاً، وذلــك من خــالل مختلف األنشــطة 
واملباريات واملســابقات التي يقيمها محلياً أو باالشــرتاك 
مــع فرق مامثلة من دول مجلــس التعاون لدول الخليج 

العربية والدول الشقيقية والصديقة.
وكذلــك يقوم وقع اتحاد الرشطة الريايض بدور مامثل 

تشديد إجراءات 
مكافحة اAرهاب 

يفضي إs التضييق 
على املسلمني 

واملقيمني J الدول 
الغربية
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يف إعداد أفراد الرشطة الذي يوســع نشــاطاته الرياضية 
يوماً بعد يوم.

ويحرص كل من مركز الرتبية الرياضية واتحاد الرشطة 
الريايض عىل تنظيم بطوالت يف الرياضات التي تســهم يف 
رفع لياقة األفراد يف الرشطة والجيش، وذلك بالتعاون مع 
لتحاد تلــك الرياضات، ومن ذلك تنظيــم بطولة القوات 
املســلحة األوىل للجوجيســتو التي أقيمت ضمن أنشطة 

درع التفوق للعام 2014-2015. 
وقد جــاءت هذه البطولة انطالقاً مــن حرص القيادة 
العامة للقوات املســلحة عىل رفع مستوى اللياقة البدنية 
للضبــاط والرتب األخرى بالقوات املســلحة، وتنمية روح 
التنافــس واملثابــرة يف مختلــف املســابقات والبطوالت 
الرياضية، وذلك يف إطار حرص القيادة اإلماراتية الحكيمة 
عىل جعل القوات املســلحة يف أعىل مســتويات الكفاءة 
القتالية والبدنية، والسيام أن صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان ويل عهد ابوظبــي نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة يحرص عىل الدعم املســتمر لألنشطة 
الرياضية بغــرض رفع اللياقة والكفــاءة البدنية للضباط 
والرتب األخرى، وبث روح املنافسة من خالل املشاركة يف 

األنشطة الرياضية املختلفة.
البطوالت العسكرية الرياضية:

ومتلــك دولة اإلمــارات العربية املتحدة ســجالً مرشفاً 
يف الرياضة العســكرية العاملية، ومن أبــرز ما فيه إنجاز 
سمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل 
عهد ديب رئيس مجلــس ديب الريايض، بتتويجه بطالً ألول 
بطولة للعامل العســكرية للقدرة، التي استضافتها مملكة 

البحريــن يف ديســمرب 2012. ويعترب منتخــب اإلمارات 
العســكري للقفز باملظالت من املنتخبــات املتميزة عىل 
املســتوى العاملــي، إذ اســتضافت الدولة بطولــة العامل 
العســكرية يف القفــز الحر لثــالث مناســبات، باحتضان 
ديب لنســخة عام 1981، وأبوظبي لنســختي عامي 1985 

و2001.
وتضم الرياضات العسكرية يف دولة اإلمارات مختلف 
الرياضات املتعارف عليها يف البطوالت العسكرية العاملية، 
مثــل الرمايــة، والقفــز باملظــالت، ومســابقات الرشاع، 
والتايكواندو، والجوجيســتو، واملصارعة، وألعاب القوى، 
وســباقات القــدرة فضالً عــن ألعاب الكــرات املختلفة، 
وغريهــا مــن الرياضات. وقــد حققت الفــرق اإلماراتية 
بطوالت عدة يف مختلف تلك الرياضات، كام اســتضافت 

بطوالت عسكرية عدة يف العقدين األخريين•

املراجع:
صحيفة اإلمارات اليوم: 

http://www.emaratalyoum.com/sports/
local/2014-01-13-1.640053

صحيفة االتحاد:
http://www.alittihad.ae/details.

php?id=3546&y=2014&article=full
صحيفة البيان:

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-
and-reports/2014-12-15-1.2266741

مجلة درع الوطن:
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-

and-reports/2014-12-15-1.2266741
كامل طه ألويــس، أهمية اللياقــة البدنية بني األمس 
واليوم، بحث مقدم إىل املؤمتــر العلمي الريايض لكليات 

وأقسام الرتبية الرياضية، بغداد، ١٩٨٨.
 عبد الكريم عطية، التدريب البدين يف املعركة، بغداد، 

.١٩٨٥
- ديبولــد وآخــرون، تاريخ الرتبية البدنيــة، (ترجمة) 

محمد عبد الخالق عالم وآخرون، القاهرة، ١٩٧٠.
مجلة الرتبية الرياضيــة، األكادميية الرياضية العراقية، 

بغداد، العدد الثاين ٢٠٠١.

تشديد إجراءات 
مكافحة اAرهاب 

يفضي إs التضييق 
على املسلمني 

واملقيمني J الدول 
الغربية

71 |  مارس 2015 |  العدد 518  |



72

تقنيات

|  العدد 518  |  مارس 2015  |

متثل طائرة التدريب عالية 
الفعالية M-345 HET أحدث 
الحلول املطروحة من قبل 
 Alenia Aermacchi رشكة
للمرحلة األساسية واملتقدمة 
من منهاج التدريب للطيارين 
العسكريني.

إعداد: \ يادف

تسهم طائرة M-345 HET يف تزويد القوات الجوية بحل 
فعال ومعقــول التكلفة اقتصادياً، وذلك بفضل االنخفاض 
الكبــري يف تكاليــف االســتحواذ ودورة الحيــاة، مقارنــة 
بتكاليــف طائــرات التدريــب ذات املحــركات املروحية 
التوربينية القوية والتي توفر أداء أضعف وفاعلية تدريبية 
أقل، عىل الرغم من كونها من فئة الوزن نفســها ومجهزة 
يف بعض الحاالت بأنظمة مامثلة هي األعىل تقنياً يف فئتها 

عىل متنها.
والواقع أن طائرة M-345 متثل حل القيمة مقابل املال 
الذي يســتفيد من أداء الطائرة النفاثة ومن غالف الطريان 
املوســع، من حيث الرسعة واالرتفاع عىل حد سواء، األمر 
الذي يضمن مزيداً من التدريب لكل ساعة طريان، وقدرة 
أعىل عىل تحميــل التدريب من مرحلــة الرفع/ املتقدمة 
التاليــة، مام يوفر توفرياً مهــامً يف التكاليف يف إنتاج طيار 

رسيع للنفاثة.
إن طائــرة M-345 مجهزة مبحــرك مروحي نفاث هو 
قــوة  مــع   ،the Williams International FJ44-4M
دفع قصوى يف فئــة 1,550 كلغ (3,400 رطل). كام تتميز 
الطائــرة بحد عال لإلجهاد وعوامل حمل تصميمية تعادل 

7+ / 3.5- غ.

أنظمة تدريب متكاملة وبرامج 5اكاة على الطQان العميلياتي

طائــرة التــــــدريب M-345 HET من صنــــــع شركـــــــــــ

ترتكز إلكرتونيات الطــريان من أحدث جيل يف الطائرة 
عىل التنســيق بني اإلنســان واآللة، ويشــمل شاشة عرض 
مبســتوى الرأس HUD يف قمرة الطيــار األمامية، وجهاز 
HUD تكرار وتقوية اإلشارة لشاشة العرض مبستوى الرأس
Repeater يف القمــرة الخلفيــة، وثالث شاشــات إضافية 
متعــددة الوظائف مقاس 5 × 7 ألجــل القمرتني وأنظمة 

.Hands On Throttle-And-Stick: HOTAS التحكم
كــام أن الطائرة مجهزة أيضاً بحاســوبني، ومبنصة نظام 
مالحة القصور الذايت باســتخدام منظومــة تحديد املوقع 
العامل وخريطــة حركة رقمية. وميكن أيضــاً تجهيز طائرة 
التدريــب األساســية / املتقدمة بواجهــة تخزين، وبنظام 
محاكــــاة مدمج للتدريب التكتيـيك، ووصلة بيانات، وقد 
تم اســتخدام هذه الخواص بالفعل بنجــاح عىل طائرات 
Alenia Aermacchi MB-339 التدريـــب املتقـــدمــة

.M-346و
تقليــالً للتكاليف تــم تصميــم M-345 HET لتكون 
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Alenia وبفضل مجموعة طائراتها التدريبية تســتطيع
Aermacchi تغطيــة برنامــج التدريب الكامــل للطيار، 
ابتداء من التصفية واملرحلة األولية إىل املرحلة األساســية 
عــىل طائــرة M-345 املنخفضــة التكلفــة، ولكنها تتميز 
بالكفــاءة، وذات املحرك املروحــي النفاث الواحد، وصوالً 
 Lead-In Fighter إىل مرحلة التدريب القتــايل املتقدمة
Training طائــرة M-346 ذات املحركــني املعروفة بأنها 
الرائدة ضمن فئتهــا. ويتم تدعيم هذا كله بنظام تدريب 
 Ground Based Training System: كامــل  أريض 
GBTS يتضمن أنظمة محــاكاة محددة وأجهزة تعليمية 

تعتمد عىل الحاسوب لكل طائرة.
كذلــك تقــدم رشكــة Alenia Aermacchi لعمالئها 
نظاماً متكامــالً للتدريب، يوفر جميــع العنارص املطلوبة 
لبناء أكادميية طريان شــاملة، ابتداء من تحليل احتياجات 
التدريب إىل تصميــم البنية التحتية األرضية (من صفوف 
وغرف تخزين وأجهزة خطوط الطريان، وحظائر الطائرات، 
وغري ذلــك)، وصوالً إىل اإلمــداد بنظام معلومــات إدارة 
التدريــب املتقــدم، وبصورة أساســية نظــام تكنولوجيا 

املعلومات الذي يقوم مقام "مدير" املدرسة.

طائرة التدريب األسايس M-345..الثورة
فيــام يتعلق بقطــاع التدريب للمرحلــة الثانية، اقرتحت 
رشكــة Alenia Aermacchi طائــرة MB-339 الناجحة، 
واملوجودة يف الخدمة حالياً لدى عدد من القوات املسلحة 
حول العامل. لكن هناك خطة لتبديل هذه الطائرة املمتازة 
M-345 لتحــل محلها طائــرة التدريب العالية الكفــاءة
HET الجــاري تطويرها، واملقرر دخولهــا الخدمة اعتباراً

من عام 2017.
SIAI Marchetti إىل طائرة M-345 يرجع أصل طائرة
S.211A، حيــث تحتفظ منها بالتصميــم األيرودينامييك 
األسايس املتقدم، الذي يتضمن ســطحاً انسيابياً انشطارياً
للجناح، بينام تكون بعــض مكونات الهيكل جديدة، مثل 
املحرك مــن فئة الدفع بــوزن 1550 كلــغ، وإلكرتونيات 

وأنظمة الطريان، جديدة متاماً.
M-345 بطائرتها Alenia Aermacchi لقد اتخــذت

Alenia Aermacchi تسهم طائرة ــــــــــــة
 M-345 HET
J تزويد القوات 

اجلوية بحل فعال 
ومعقول التكلفة 

اقتصادي-

متوافقة مع سيناريوهات مفهوم الصيانة ذات املستويني، 
حيث تــم إلغــاء املســتوى الثالث األكــرث تكلفة من 
مســتويات املراجعة العامة للطائــرة. وقد أصبحت 
صيانة الطائرة ســهلة من خالل ســهولة الوصول 
الزائدة إىل األجهــزة واألنظمة عىل منت الطائرة، 
HUMS ونظــام مراقبة الصحة واالســتعامل
املدمــج الذي يــزود باملعلومــات الخاصة 
بالهيــكل واألنظمة، وذلــك للتمكني من 
مراقبة وضعها بكفاءة. وقد أسهم إدخال 
نظــام إعادة التزويــد بالوقود باســتخدام الضغط ونظام 
توليد األكســجني عىل منت الطائرة OBOGS إىل حد كبري
يف تقليــل عدد القوى البرشية الالزمة لصيانة الطائرة عىل 
األرض، حيث يسهم ذلك يف خفض األوقات الدورية، األمر 
الذي يضيــف إىل مزايا طائــرة M-345 HET من حيث 

التكاليف وتوافر الطائرة.
وكذلك فإن أنظمة إلكرتونيات الطريان الحديثة املركبة 

يف طائــرة M-345 HET، إىل جانب ســعتها الكبرية 
لنقل الحموالت الخارجية وأدائها يف الطريان، تجعلها 

مناسبة ملهام التشغيل العملياتية.
قامت رشكة Alenia Aermacchi بتطوير "نظام 
األنظمــة" System of systems املتقدم، وهو نظام 
تدريب شــامل ابتداء مــن التصفية وانتهــاء بنظام 
التدريــب القتــايل املتقــدم، وذلك لريافــق الطالب 
الطيارين من مدرســة الطــريان إىل التدريب القتايل 
املتقــدم، بحيث يضمــن ذلــك دورة تدريبية فعالة 
للغاية، مع الســامح للقوات الجوية بتحقيق خفض 

كبري يف التكاليف.
واليوم تعتــرب رشكة Alenia Aermacchi الرشكة 
الوحيــدة يف العامل التي تقــدم أنظمة تدريب كاملة 

ومتكاملة.
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HET اتجاهــاً جديــداً، بطرحها نســبة تكلفة فعالة 
أخفض من طائرات التدريب املروحية النفاثة "الثقيلة" 
الحديثة مــن الواليــات املتحدة األمريكيــة والربازيل 
وســويرسا. ومبقارنتهــا مع هذه الطائــرات فإن طائرة 
M-345 تتميز بأداء أعىل، وتحديداً فيام يتعلق برسعة 
التحول إىل املــدى واالرتفاع الخــاص بالتدريب، األمر 
الــذي أفىض إىل انخفاض كبــري يف "أوقات العطالة" يف 

كل دورة أو جلسة تدريب.
النفــاث  املروحــي  املحــرك  أن  الواضــح  ومــن 
Turbofan يحــرق من الوقود أكرث مام يحرقه املحرك 
التوربينــي Turboprop؛ حيــث يبلغ معدله يف هذه 
الحالة املحددة أكرث بنســبة 30 %، غري أن أداء طائرة 
M-345، إىل جانب إلكرتونيات الطريان املتقدمة فيها، 
وتشــمل خريطة رقمية متحركة، ونظام إدارة املخزن، 
ونظــام التدريــب التكتييك املدمــج ETTS، كل ذلك 
يســمح بتمديد فــرتة التدريب األســايس حتى دخول 
مرحلة التكتيك القتايل الجوي، وبذلك يتم اســترشاف 
مرحلة التدريب املتقدم التايل الذي ميكن أن يصل إليه 
الطالــب الطيار مبهارات أعىل، مام يقلل من ســاعات 

الطريان الالزمة يف طائرة التدريب املتقدمة.

  M-345 HET البيانات الفنية لطائرة التدريب املتقدمة

أهمية الرسعة يف التدريب
تكتســب الرسعة أهميــة يف التدريــب، بحيث تقلــل طائرة 
M-345 مــن وقت االنتقال إىل مناطق التدريب ألنها - بفضل 
قدرتهــا عىل املحافظــة عىل رسعة 300 عقدة عــىل ارتفاعات 
تفوق 20,000 قدم - ميكنها اســتخدام الطرق الجوية التجارية 

بــدون التدخل يف حركة املــرور الجوية املدنيــة، وذلك خالفاً 
للمحــركات التوربينية التــي ال ميكنها الطــريان بطائرات نقل 
املســافرين الضخمة؛ ألنها ال ميكنهــا تجاوز 240 عقدة يف تلك 

االرتفاعات.
إذا قارنــا طائــرة M-345 بالطائرات الثقيلــة ذات املحرك 
التوربيني، يف مجال التدريب جو - جو النموذجي، نجد أنها لها 
رسعة قصوى عند ارتفاع 425 عقدة، مقابل 334 ألرسع طائرة 
تدريبيــة ذات محرك توربيني، ونحــو 300 لطائرات التدريب 

ذات املحرك التوربيني العادي.
تعتــرب الرسعة حتى أكرث أهمية بالنســبة إىل التدريب عىل 
االشــتباك جــو - أرض، حيث ينبغي أن تلتزم إجــراءات النهج 
املنشــود بكاملها وإطالق األسلحة والنجاة منها بجدول دقيق. 
ففــي املالحــة التكتيكيــة يف االرتفاعات املنخفضــة، تحافظ 
طائرات التدريب التقليديــة ذات املحركات التوربينية – التي 
تتميز بشكل تصميمي أيرودينامييك تقليدي – عىل رسعة ثابتة 
تبلــغ 240 عقدة، بينام ميكن ألرسع هــذه الطائرات – والتي 
تتميز بديناميكيات هوائية أكرث تقدماً وقوة محرك زائدة – أن 
تصل إىل قيمة 300. وبإمكان طائرة M-345 يف الظروف نفسها 
املالحة برسعة 360 عقدة؛ وهذا فرق جدير باملالحظة يف مهمة 

التدريب يف هذه املرحلة.  

ريب ر ي بي

األبعاد
باع الجناح: 8.47 م (27.78 قدم)

الطول: 9.85 م (32.32 ق)
االرتفاع: 3.74 م (12.27 ق)

مساحة الجناح: 12.60 م2 (135.6 ق2)

األوزان
الوزن األقىص عند اإلقالع (طائرة التدريب): 3,300 كلغ (7.275 رطل)

سوف يشتمل نظام 
التدريب J الطائرة 

M-345 على عنصر 
التعلم اAلك4وW مبا 

J ذلك نظام احملاكاة 
على الطQان 

العملياتي
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إن الطائرة األعىل رسعة تعني أن يتأقلم الطالب الطيار مع 
أوقات رد الفعل القصرية جداً، وتكون بالتايل أشــبه بتلك التي 
ينبغي املحافظة عليها يف مرحلة التدريب املتقدم، حينام تطري 

مبستوى مامثل للمستويات املطلوبة يف املهام الحقيقية.
يســتطيع الطالب الطيار – من خالل طريان الطائرة بنفس 
عــدد ســاعات الطــريان – أن يتــم املرحلة 2 مبســتوى مهارة 
أعىل كثرياً، مبا يف ذلك أيضاً إدارة أجهزة االستشــعار واألســلحة 
وإجراءات االشــتباك جو-جو وجو-أرض. وبعبارة واقعية ميكن 
القــول إن بإمكان القوات الجوية تخفيف ســاعات الطريان يف 
املرحلة األساســية، مثالً، مــن 120 إىل 90، أو املحافظة عىل الـ 
120 ســاعة، مبا يف ذلك التعرف عــىل التكتيكات، وبذلك يتـم 
خفــض املرحلة 3 يف طائرة التدريــب املتقدمة من 70 إىل 50 
ســاعة (أقل مبــا يزيد عىل نســبة 28 %)، وتحقيــق وفورات 

اقتصادية كربى.

M-345 تكلفة دورة حياة الطائرة
تعترب تكلفة دورة حياة الطائرة M-345  ذات املحركات املروحية 
النفاثــة Turbofan الخفيفــة الــوزن أفضل قيمــة مقابل املال 
باملقارنة مع تلك املدفوعة مبحركات توربينية Turboprop ثقيلة 

الوزن، وذلك بفضل ما ييل:
- انخفاض متطلبات الصيانة نتيجة بساطة األنظمة عىل منت الطائرة.

- نظام توليد األكســجني عىل مــنت الطائرة حيث يحد من 
الدعم اللوجستي ودعم الطاقم األريض أيضاً.

- نظــام مراقبة الصحة واالســتخدام الذي يســمح بإدارة 
أفضل  للدعم اللوجســتي ويفيض إىل مســتوين للصيانة 
فقط وإلغاء املســتوى الثالث األعىل تكلفة للعمرة العامة 

للطائرة عىل مستوى املستودع.
- يعتــرب االســتهالك األكرب للوقــود (لكن مــع أداء أعىل) 
أحد عنارص التكلفة لكل ســاعة طريان، ولكن تتم موازنته 
بتقليــل ســاعات الطــريان يف املرحلة نفســها ويف مرحلة 

التدريب التالية•

وحدة الطاقة
Williams International FJ44-4M :محرك مروحي توربيني

الوقود الداخيل: 700 كلغ (1,545 رطل)
الوقود الخارجي: 425 كلغ (940 رطل)

األداء
الرسعة القصوى (حد الرسعة / 20,000 قدم): 380 / 425 عقدة، الرسعة الجوية الحقيقية

الرسعة القصوى: 400 عقدة، الرسعة الجوية املكافئة / 0.80 ماك

سوف يشــتمل نظام التدريب يف الطائرة M-345 عىل 
عنــرص التعلــم اإللكرتوين مبــا يف ذلك نظــام املحاكاة 
اإلجــرايئ CBT وPTD، باإلضافــة إىل نظــام محاكاة 
طائرة التدريــب عىل الطريان العمليايت، وهو ســيضم 
عــىل األرجــح الربمجيات نفســها التي يحتــوي نظام 
املحاكاة PTD، مع شاشــة عــرض إضافية بعرض 180 
درجــة وقمــرة قيــادة شــبه حقيقية حيث يســتطيع 
الطالب الطيارون استخدام أنظمة التحكم نفسها التي 

سيجدونها عىل منت الطائرة الفعلية.
ســيتيح نظام املحاكاة بالتعريف عىل التكتيكات املطلوب 
عند ذلــك إمتامها أثناء الطريان بنظــام التدريب التكتييك 
املدمج، حيث ميكنه أن يُظهر عىل شاشات عرض متعددة 
الوظائــف تتبع األهداف والطائــرات الصديقة أو العدوة 
والتهديدات وجميع العنارص الرضورية إلنشــاء ســيناريو 

تشغييل افرتايض فعال.

التعلم االلكرتوين ونظام املحاكاة
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 GENERAL  ” دينيمكــس  جــرنال  رشكــة  تعــد 
DYNAMICS ” االمريكيــة خامس أكــرب رشكة دفاع 
عامليــا تضم العديــد من  الــرشكات فلهــا أربع أفرع 
رئيسية: األنظمة البحرية، واألنظمة القتالية، واألنظمة 

والتقنية، و الطريان، املعلوماتية 
جرنال دينيمكس ” GENERAL وقدمت 

DYNAMICS ” خــالل مشــاركتها بـمعرض أيدكس 
2015 الســيارة الـــ كوجــار 4×4 والتي تعد الســيارة 
املناسبة شائعة االســتخدام للقوات البحرية االمريكية 
، ملا تتميز به من ســامت عديدة كونها سيارة متطورة 
ومحميــة من القذائــف والتفجــريات ، محققة بذلك 
معدالت فائقة لنجاة ركابها ، حيث أنها متكنت بالفعل 
ومن خالل مسارح العمليات التي خاضتها من الصمود 
أمــام االالف من الهجامت بالعبوات الناســفة وااللغام 
االرضية ، كام ميكن للســيارة الـ كوجار نقل ستة أفراد 

للمعــدات ، وميكــن تجهيزهــا لتقــوم باالضافة 
والسيطرة  القيادة  ، بأعامل 
املواد  مــن  والتخلص 

املتفجرة ، 

واعامل 
ودعم  الدوريات 
واملراقبة  املواكــب 
االمامية واالســتطالع 
الطبــي  واالخــالء 
وغريهــا من املهام، كام 
أن هناك أيضا الســيارة 

الـــ كوجــار 6×6 والتي تتمتــع بحاميــة متقدمة من 
االنفجارات والقذائف وميكنها أن تنقل 10 أفراد بكامل 

معداتهم وتعد الـ كوجار 4×4 هي نسختها االصغر .
كذلــك تضمــن العــرض القائم بـــ ” أيدكس 2015 
” عرضــا لســيارة التطهري بافالو املحميــة من االلغام ” 
MPCV“ وهــي ســارة ذات الريــادة يف مهــام تطهري 
الطريــق يف مختلف انحاء العامل والتي تســتخدم حاليا 
لدى القوات االمريكية واململكة املتحدة وكندا وفرنسا 
وايطاليا ، واســتعرض القامئن عىل جنــاح رشكة جرنال 
دينيمكس التحســينات التي تم إدخالها عىل الســيارة 
بافالــو والتي تتضمــن زيادة قوة املحــرك ومزيدا من 
التوافق مع املركبات االخرى مبا يحقق مدى قيادة أكرب 
وزيــادة عمق الخوض يف املياه وزاويــة االنحدار ، كام 
تنــاول عرض جرنال دينيمكس ملركبة عرض التكنولوجيا 
LAV2H  ، والتي حظيت بالتطوير وإدخال تحســنات 
ومميــزات عليهــا يجعلهــا أكرث قــدرة عــىل الحركة ، 
باالضافــة اىل العربة الالف 2 ذات الهيكل املزدوج عىل 
شــكل V “ DVH ” والتي يتوفر لهــا من خالل تقنية 
الهيــكل املزدوج عىل شــكل V زيــادة يف القدرة عىل 
النجاة والحركة والزيادة يف الحمولة ، وهناك أيضا عربة 

الف 3 ذات الهيكل املزدوج .
كام تضمن العرض الدبابة أبرامز M1A1 وهي دبابة 
املعارك الرئيسية ذات املهام الصعبة ، وكذا دبابة القتال 
الرئيســية M1A2 أبرامــز حيث توفــر نظمها الرقمية 
الحد الحاســم للتفوق يف املعارك ، مشريين اىل أنها تعد 

منصة تتكيف مع التكنولوجيا الجديدة.

شاركت رشكة ”اإلمارات ألنظمة الرماية“ يف فعاليات 
معرض آيدكــس 2015، وهــي رشكة إماراتيــة وطنية 
متخصصة يف إنشــاء ميادين الرماية، وتصميم وإنشــاء 
وتركيب مستلزمات ميادين الرماية وأي تدريبات أخرى 
ميدانية يف املجال العســكري. وتقــوم الرشكة بتصنيع 
مســتلزمات امليادين محلياً، وترشف عىل صيانة وإدارة 
معظم ميادين القوات املســلحة مــن خالل فرق عمل 

متواجدة خالل 24 ساعة لتغطية عمل امليادين.
تقوم الرشكة بإنتاج جميع معدات الرماية مبصانعها 
بإمارة ديب باستخدام أحدث النظم والتقنيات العاملية يف 
هذا املجال، كام تقوم بإنتاج جميع آليات حمل أهداف 

املشــاة الثابتة واملتحركــة، وأهداف الدبابــات الثابتة 
واملتحركــة واألهداف متعــددة األغــراض، واألهداف 
املعلقــة، وأهــداف ضغط الهــواء الثابتــة واملتحركة، 

وأهــداف املســدس 25 مــرت و50 مــرت، واألهــداف 
الخامســية، وأهداف البندقيــة ذات العيار الصغري 50 
مــرت املتحرك عــىل الســلك، وإنتاج مقلــدات الرماية 
لألســلحة الصغرية بالليزر والذخــرية الحية. إىل جانب 
العديد من األهــداف واملنتجات تعرض الرشكة وحدة 
التحكم الالســلكية بجهاز الكمبيوتر اللوحي املحمول 
PTCU-04، وتتألــف هذه الوحدة من جهاز كمبيوتر 
لوحــي مع وحدة اتصال ال ســلكية متصلة به. وميكن 
لجهــاز PTCU-4 التحكم بكافة أنــواع آليات أهداف 
املشــاة والدبابات والدبابات املتحركة وهدف بويل راك 

مزدوج يحمل ما يصل إىل 255 هدفاً يف كل منطقة.

M١Aج�ال دينيمكس تشارك بـ«كوجار» و«بافالو» وأبرامز ١
أثبتت قدرتها J ميادين املعارك

ي رينو و ي و
Lال دينيمكس ” GENERALوقدمت  ارن رنرنج

ب ري ج و ن ي و
معدالت فائقة لنجاة ركابها ، حيث أنها متكنت بالفعل
الالومن خالل مسارح العمليات التي خاضتها من الصمود
امامأمــام االالف من الهجامت بالعبوات الناســفة وااللغام
ــ ميكن للســيارة الـ كوجار نقل ستة أفراد اماماالرضية ، كام

للمعــدات ، وميكــن تجهيزهــا لتقــومباالضافة 
والسيطرة  القيادة  ، امامبأعامل 
املواد  مــن  والتخلص 

املتفجرة ، 

امامواعامل 
ودعم الدوريات 
واملراقبة املواكــب 
ععالع الالاالمامية واالســتط
الطبــي الالـالء  ــواالخـ
اماموغريهــا من املهام، كام
أن هناك أيضا الســيارة

«اAمارات <نظمة الرماية» تعرض أهدافها وأحدث تقنياتها

أهداف ثابتة ومتحركة 
وال سلكية تلبي 

 J متطلبات التدريب
امليادين
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تلقــت لوكهيد مارتــن خــالل املركز الوطنــي للعلوم 
والتصنيــع عقــداً لصالح البحريــة األمريكيــة بهدف 
 FORTIS تقييــم واختبار اثنني من الهيــاكل الخارجية
exoskeletons. وهو ما يعــد أول عملية رشاء لهياكل 
لوكهيد مارتن الخارجية ألغراض االســتخدام الصناعي. 

ومل يتم اإلفصاح عن بنود العقد. 
ويعــد FORTIS هيكالً خارجياً غــري مزود بالطاقة 
ويتميــز بخفة وزنه التي تزيد قوة من قوة املســتخدم 
وقدرتــه عىل التحمل مــن خالل نقل الضغــط الناتج 
عن وزن األحامل الثقيلة بشــكل مبارش من عىل جسم 

املستخدم إىل األرض. 
وتهــدف هذه الجهــود إىل نضج ونقــل تكنولوجيا 
الهيكل الخارجــي إىل القواعد الصناعية الخاصة بوزارة 
الدفــاع، وإجراء االختبــارات والتقييــامت للتطبيقات 
الصناعيــة الخاصة بــاألدوات اليدوية عىل أحواض بناء 

السفن الحربية. 
وقال أدم ميلــر، رئيس املبادرات الجديدة يف لوكهيد 
مارتــن ألنظمة الصواريخ والتحكم يف اإلطالق: ”غالباً ما 
تتطلب عملية صيانة السفن استخدام أدوات ثقيلة مثل 

الطواحني وأجهزة الربشمة ومعدات السفع بالرمل“.
وأضــاف: ”تؤثر هذه األدوات بشــكل ســلبي عىل 
املســتخدمني بســبب وزنها أو عند اســتخدامها داخل 
األماكــن الضيقــة يف بعض األحيان. ومــن خالل ارتداء 
هيــكل FORTIS الخارجي، يســتطيع املســتخدمون 
حمــل هذه املعــدات الثقيلة لفرتة زمنيــة أطول دون 
 FORTIS الشعور بالتعب أو اإلرهاق“.  ويعمل هيكل

الخارجــي عىل زيــادة قوة تحمل موظفــي الصيانة يف 
أحواض بناء الســفن خالل قيامهم بأعامل تتطلب بذل 
مجهود بدين. وبســبب تصميمه املريح، يتحرك الهيكل 
بشكل طبيعي مع الجسم، ويسمح للمستخدم بالحفاظ 
عــىل املرونة، وال يعيق أداء أعاملهــم. وهذا يعني أنه 
ميكن للمســتخدمني العمل لفرتة أطول وبشــكل أكرث 
كفاءة مع تقليل اإلعياء الناتج عن اإلفراط يف استخدام 

أدوات الصيانة.  

واستثمرت لوكهيد مارتن يف جهود البحث والتطوير 
الخاصــة بتصنيع الهيــاكل الخارجيــة ألكرث من خمس 
ســنوات، كان آخرها من خالل برنامــج التكنولوجيات 
التجاريــة ألنشــطة الصيانــة CTMA التابــع للمركز 
الوطني للعلــوم الصناعية يف الواليات املتحدة. وقادت 
هذه االســتثامرات إىل تطوير أنظمة الهياكل الخارجية 
العاملــة بالطاقة وغري العاملة بالطاقة لالســتخدامات 

العسكرية والصناعية. 

يف مواجهة التهديدات الداخليــة والخارجية املتزايدة، 
الســيام تلك التي تشــكلها الصواريخ املتوســطة املدى 
واملركبــات الجوية اآلليــة (غري املأهولــة) والصواريخ 
املتفاوتــة التطــور، أصبحــت وحدات الدفــاع الجوي 
املنصوبة عىل األرض جزءا ال يتجزأ من عملية السيطرة 
عىل املجال الجويوجامية الســكان والجنود يف ساحات 

القتال وحامية املنشآت الجيوية.
واستنادا إىل الصاروخ الجديد IRIS-T SL الذي يتم 
إطالقه من عىل ســطح األرض، والذي طورته الحكومة 
 Diehl Defence األملانيــة يف عام 2007، تقدم رشكــة
للقوات املســلحة نظاما صاروحيا جديــدا كليا للدفاع 

الجــوي كمنتج حديث وقليل التكلفــة قادر عىل منح 
العمالء املرونــة الالزمة الختيار مكونــات النظام لدى 
الــرشكات املنتجــة املختلفة. ويتميز الصــاروخ األريض 

 IRIS-T SLM (surface launched املتوســط املدى
medium range) الخفيــف الحركــة والصالح للعمل 
فــوق كل الطرق، يتميــز بقدرته عىل تأمــني الحامية 
الكافيــة بزاويــة 360 درجــة ضد أي هجــامت جوية 
تشــنهتا الطائــرات أو املروحيــات أو صواريخ كروز أو 
األسلحة املوجهة أو الصواريخ ذات األعرية الكبرية. كام 
يتيح الصاروخ املشــار إليه إمكانية االشــتباك مع عدة 
أهــداف يف آن واحد وحتى عىل مســافة قصرية للغاية 
وبأقل فاصل زمني ممكن للرد عىل أي تهديدات قادمة.
وميكن دمج الصاروخ مع كل أســلحة الدفاع الجوي 

تقريبا. 

البحرية ا<مريكية تختp وتقيم الهياكل اخلارجية الصناعية
بالتعاون مع لوكهيد مارتن

الصاروخ املتوسط املدى IRIS-T  يثبت جودته J إطالق حي

يتميز بقدرته على 
تأمني احلماية الكافية 

بزاوية 360 درجة ضد 
أي هجمات جوية
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أدخلت رشكة  BAE Systems سلســلة من التحديثات 
عــىل طائرة يوروفايرت تايفون تهدف إىل تحســني دورها 
كمقاتلة ”متعددة األدوار“ وضامن تفوقها املستمر عىل 
الطائــرات القتالية األخرى. وأهم هــذه التحديثات هو 
.Captor E-Scan نظام رادار متقدم جديد يعرف باسم
يتميــز الــرادار مبجموعة متنوعــة من املزايــا التي 
تتفوق عىل نظام M-Scan امليكانييك، مثل املدى الزائد 
للكشــف والتتبع، وقدرات الرمي جو-ســطح املتطورة، 

وإجراءات الحامية اإللكرتونية املعززة.
ويســتخدم نظــام الــرادار Captor E-Scan هوائياً 
 Wide Field of ًضخامً جداً يوفــر حقل رؤية عريضــا
Regard: WFoR مبقــدار 200 درجــة، وهو أكرب بكثري 
 fixed plate’ active’ من رادارات الطبق الثابت املسامة
ويســمح   .electronically scanned array: AESA
الهــوايئ بعدد أكــرب من وحدات اإلرســال واالســتقبال 
TRMs، األمر الذي مبزيد من القدرة واالستقبال بحيث 
يؤدي ذلك إىل االكتشاف املبكر لألهداف وإىل مزيد من 

املنافع عرب طيف الحرب اإللكرتونية.
وقــد قدمت دول يوروفايرت األربع – اململكة املتحدة 
وأملانيــا وإيطاليا وإســبانيا – طلبيــات يف نوفمرب ألجل 

الدمج الكامل لنظام يف أســطول كل منها، وتعادل قيمة 
العقود مجتمعة 547 مليون دوالر. قال مدير متطلبات 
التايفــون وقائــد الجناح ســتيفن ويليامــز إن برنامج 
P1Eb سيســمح ألسطول تايفون لدى سالح الجو املليك 

”بالرشوع يف تحقيق قدرات الرمي جو-أرض مع القدرة 
عــىل الرمــي جو-جــو أيضاً.“وأضــاف: ”إن قدرتنا عىل 
التحويــل بني وضعيتي جو-جو وجــو-أرض تعد خطوة 

كربى، حيث تتيح لطيارينا مرونة كبرية يف العمليات.“

للمرة األوىل تقوم رائدة السوق األوربية يف مجال أنظمة 
الــرؤوس الحربيــة بعرض منتجاتهــا يف معرض آيدكس. 
وتعترب رشكــة TDW رائــدة االبتكار يف مجــال أنظمة 
الرؤوس الحربية لألسلحة املوجهة. ويف عام 2013، كانت 
 MBDA الرشكــة الفرعية املختصة باألنظمة الصاروخية
Germanyأول رشكــة يف العــامل تتم بنجــاح تجارب يف 
التحقــق والتجربة لتقنيــة جديدة توفــر فاعلية قابلة 

لرتقية ومتكيفة مع الهدف.
إن العمليات العسكرية يف أوضاع الحرب الالمتامثلة 
تســتدعي دقة عالية وتأثرياً نهائياً للرأس الحريب يتكيف 
تحديــداً مع الهدف. فأنظمة الرؤوس الحربية الحالية ال 
تفي بهذا املتطلب، أو أنها تقوم بذلك بدرجة محدودة. 
واملطلــول هو نظام يحقق تأثــرياً نهائياً ميكن تعديله يف 
طبيعتــه ودرجته بحيــث يحدث اآلثار املناســبة يف أي 
هدف محدد ومنطقة عمليات معينة. لقد عملت رشكة 
TDW لعــدة ســنوات للتعرف عىل حلــول تقنية لحل 
هذه املشــكلة، وقد قام اآلن مهندســو الرشكة بتطوير 
تكنولوجيــا مؤثرة جديدة تســتطيع القوات املســلحة 
بواســطتها تحقيق الفاعلية املتكيفة مع الهدف والقابلة 
للرتقيــة. وبهــذا النظــام املــرن أصبح بإمــكان القوات 
املســلحة الحد من األرضار غري املقصودة، مع املحافظة 

يف الوقت نفسه عىل فاعلية عالية يف التأثري عىل الهدف. 
وقد قامت رشكــة TDW بالفعل بالربهنة عىل أن هذه 
التقنية تعمل بشــكل موثوق يف بيئــات واقعية. وميثل 
هــذا النجاحخطوة مهمة نحو مزيد من أنظمة الرؤوس 
الحربيــة الحديثة األكــرث مرونة من أجــل الصواريخ يف 

املستقبل.
ال تشــمل أنظمة الــرؤوس الحربية ذات االســتجابة 

املرنة رؤوساً حربية قابلة للرتقية Dial-a-Yield وميكن 
تعبئتهــا ونرشهــا بطريقــة تدريجية ومعدلة حســب 
الهدف يف مناطق عمرانية عند تجنب األرضار املصاحبة 
فحســب، بل تضم قامئــة هذه التكنولوجيا املســتقبلية 
Dial-a- أيضاً رؤوســاً حربيــة بوضعية قابلــة للتحويل
Mode، وقابلة للتوجيه Dial-a-Direction، ومتعددة 

اآلثار Multi-Effects، أو رؤوساً حربية خاصة.

Eurofighter Typhoon تعزز قدرات طائرة BAE Systems

TDW  تعرض أنظمة رؤوس حربية جديدة
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لقــد ثبت نجاح إدخــال الطائرة املقاتلــة رافال من صنع 
رشكــة Dassault إىل مــرسح العمليــات يف أفغانســتان، 
مــام جعــل الرشكــة الفرنســية الصانعــة تقــوم بتجهيز 
الطائرة بنظام اســتقبال الفيديو املعزز واملشغل عن بعد 
 Remotely Operated Video Enhanced Receiver:
ROVER system املتقــدم تقنياً الذي يتم تشــغيله عن 
بعد، املصمم بحيث يتالءم مع اسرتاتيجية تكتيكية جديدة 
يف املنطقــة، وقد أســهم تنوع البنية الهندســية املفتوحة 
للطائرة الفرنســية يف جعل ذلك ممكناً. وقد ســمح جهاز 
ROVER بتنفيــذ مهام دعم جوي عــن قرب يف امليدان، 
وضمن اســتخدامه التنسيق العمليايت املشرتك الكامل بني 
طائرة رافال والقوات الربية الفرنسية واألجنبية، ما يسمح 
لطواقــم الطائرات بالتمييز بصورة أفضل للقوات املعادية 

عىل األرض مبسافات كافية ومن ارتفاعات عالية.
تتوافــر لنظــام الفيديــو ROVER واألدلــة الجويني 
األماميــني Forward Air Controllers: FACs صــور يف 
الوقــت الحقيقي يتــم الحصول عليها مــن خالل حاضن 
التهديــف لطائــرة Rafale’s Damoclès، ونتيجــة لذلك 
يســتطيع الطيارون واألدلة الجويون األماميون عىل األرض 
تبادل بيانــات يف غاية األهمية بصورة آلية، وذلك لإلرساع 
بالهجــامت. وباإلضافة إىل ذلك فإنــه يف الوقت الذي يتم 

من املقرر تنظيم معرض يوروساتوري، 
وهو أهــم معــرض يف العــامل للدفاع 
األريض والدفــاع الجــوي واألمنــي، يف 
العاصمــة الفرنســية باريــس العــام 
القــادم، ولهــذا تجري االســتعدادات 

لتنظيم هذا الحدث عىل قدم وساق.
وتــرشف مجموعــة COGES عىل 
تنظيــم املعرض الذي يجــري تنظيمه 
كل عامــني يف شــهر يونيــو، ويعتــرب 
املعرض أكرب معرض متكامل من حيث 
شمولية املنتجات املعروضة فيه. ومتنح 
مجموعة COGES الرشكات العارضة 
فرصــة ذهبية للتواصــل مع عدد كبري 
من كبــار الزوار، كام تقــدم مجموعة 
كبرية ومختلفة مــن الخدمات املهمة 
ملســاعدة تلــك الــرشكات يف تطويــر 

مشــاريعها، وتوســيع رقعة عملياتها. 
وقد كان معرض يوروســاتوري للدفاع 
األريض والدفــاع الجــوي واألمنــي يف 
دورته األخرية عام 2014 معرضاً عاملياً 
بكل املقاييس، وهو ما أكدته مشاركة 
ســت دول جديــدة. ونجح املعرض يف 
دورته املشــار إليهــا يف تلبية توقعات 
عدد كبري من املتخصصني واملسؤوليني 
الحكوميــني. وقــد شــارك يف معــرض 
يوروســاتوري للدفــاع األريض والدفاع 
الجوي واألمنــي يف دورته األخرية عام 
2014 نحــو 1.507 رشكــة عارضة (70 
% منها عاملية) متثل 59 دولة، وقامت 
بعرض منتجاتها داخل صاالت املعرض 
وخارجــه عىل مســاحة تقــدر بحوايل 

175.964 مرتاً مربعاً.

Rafale املقاتلة J املتطور ROVER إدخال نظام

فيــه تركيب معظــم أنظمة ROVER عــادة يف حواضن 
التهديــف، فإنها يتــم تركيبها داخل طائــرات رافال، مام 
يســمح بتنزيل الصــور من أنظمة استشــعار أخرى (مثل 
إلكرتونيات القطاع األمامي) إىل مراكز القيادة والســيطرة. 
وقد أصبح نظام ROVER اليوم معياراً لألداء، ومل يعد مثة 
تصور جدي للتشــغيل باألدلة الجويني األماميني والنفاثات 
الرسيعة بدون هذه النظام. ويف سبيل مزيد من الرضبات 
الدقيقــة مــن طائرة رافــال، ودعم جوي قريــب، ودعم 

قدرات استهداف ديناميكية قامت وزارة الدفاع الفرنسية 
ورشكة Thales بإطالق عملية تطوير Talios، وهو حاضن 
تهديــف متعــدد الوظائف مــن الجيل الجديد، ســيحل 
تدريجياً محل حاضــن Damocles اعتباراً من عام 2018 
فام بعد. وســيتم تجهيز حاضن Talios بأنظمة استشعار 
تلفازيــة وحرارية عالية الوضوح عىل حد ســواء، ومبحدد 
مــدى ليزري مأمون عــىل العني، ومحدد أهــداف ليزري 

قوي، ومؤرش ليزري، ونظام تتبع ليزري. 

SAAB تستعرض أنظمة برية وبحرية وجوية
أكدت ســمرية حارب، نائــب رئيس رشكة 
ساب الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعمليات 
التسويق، بأن الرشكة عرضت مجموعة كبرية 
مــن املنتجات التي تشــمل األنظمــة الربية 
والبحريــة والجوية خالل معــرض (أيدكس) 
2015 يف أبوظبــي. وضمت هــذه املنتجات 
air- أجهزة الــرادار املنصوبة جوا وبحرا وبرا

(ومــن   , land- and sea-based radars
 Erieye, Giraffe and Sea أجهــزة  بينهــا 
Giraffe) وأنظمــة الصواريــخ (ومــن بينها 
RBS 15, RBS70 and Taurus) وأنظمــة 
التكتيكيــة  واالتصــاالت  القتاليــة  اإلدارة 
 combat management and tactical
 9LV مبا فيها) communications systems
and Tacticall) وأجهزة التدريب واملحاكاة 
وأنظمــة   training and simulation
 offensive and املركبات الهجومية والدفاعية
defensive vehicle systems (ومــن بينهــا 
NIMR, LEDS 50, والوقاية ضد األســلحة 
الكياموية والبيولوجية واإلشــعاعية والنووية 
 Chemical, Biological, Radiology
إىل  باإلضافــة   and Nuclear protection

 land وأنظمــة الحــرب الربيــة (vetronics
 (MAPAM مبا يف ذلك) warfare systems
 underwater التحت-مائيــة  واألنظمــة 
systems (مبــا يف ذلك Sabertooth) وتنفيذ 
 signature management اإلدارة  عمليــة 

SIGINT and COMINT عالوة عىل
وأضافــت حــارب أن ” املعــرض واملؤمتر 
الدويل (أيدكــس) يف أبوظبي ظل دامئا حدثا 
مهــام بالنســبة إىل رشكــة Saab واألوســاط 
الدفاعية العاملية ككل. ويعترب املعرض مكانا 
مثاليا لتجمع كبار املســؤولني واملسؤولني عن 

صناعة القرار، ليس يف جميع أنحاء العامل .

يوروساتوري يستعد 
Aطالق دورته اجلديدة
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يعتــرب رادار SABR أحــدث رادارات AESA للتحكــم 
بالنــريان املتطورة، وقد تم تصميمه خصيصاً كتحســني 
 Martin’s F-16 للطائــرة  الثمــن  ومعقــول  بســيط 
Fighting Falcon مــن صنع رشكة لوكهيد مارتن. وقد 
تم تصميم رادار SABR يف عام 2006، وتم اســتخدامه 
يف الطائــرات أول مرة يف عام 2008، ومتت تجربته عىل 
طائرة F-16 تابعة لســالح الجو األمرييك يف عام 2009، 
وبالتايل فقد تم اختياره بصورة تنافســية من قبل رشكة 
 F-16 لربامــج تحديــث رادارات Lockheed Martin

ألجل سالح الجو األمرييك وتايوان يف عام 2013.
وقــد اتبــع رادار SABR منــذ ذلك الوقــت جدوالً 
متســارعاً للتطوير، حيــث تم إنجاز مراحــل التصميم 
الرئيســية الخمــس جميعاً يف اإلثني عرش شــهراً األوىل 
بعــد وقوع االختيار عليه. وبالنظر إىل مســتوى النضج 
 Northrop فقد قامت رشكة SABR العــايل جداً لرادار
الهنــديس  التصميــم  نظــام  بتســليم   Grumman

والتصنيعي EMD األول إىل لوكهيد مارتن يف ديســمرب 
2014، حيث تشبه أنظمة التصميم هذه أنظمة اإلنتاج 
املســتقبلية، وســوف يكون APG-83 راداراً جاهزاً يف 

عــام 2017. يوفر رادار SABR أداء متميزاً يف وضعيتي 
جــو- جو وجــو - أرض، وموثوقية عالية، وتوفري كبري يف 

تكاليف الدعم.  

رادار SABR يوفر أداءm متميزm وموثوقية عالية

الطائرة E-2DAdvanced Hawkeye  تضمن حماية 
الوحدات املقاتلة بأنظمة اAنذار املبكر

تعتــرب الطائــرة E-2DAdvanced Hawkeye طائــرة 
 AEW&C aircraft اإلنذار املبكر والتحكــم املجوقلة
الوحيــدة التي جرى تصميمها واختبارها وإنتاجها، وتم 
بناؤهــا خصيصاً لتنفيــذ مهام اإلنــذار املبكر والتحكم 
املجوقلة، وتعترب الطائرة الرئيسية املكلفة بالتحليق قبل 
بدء عمليات القصف ولضــامن تقديم الحامية الالزمة 

للوحدات املقاتلة.

 ،E-2DAdvanced Hawkeye وتســتطيع الطائــرة
املعروفة بقبتها وذيلها الــرأيس، تنفيذ عمليات املراقبة 
واالســتطالع غري املســبوقة بزاوية 360 درجة وتخزين 
املعلومــات الخاصة بها. كــام تســتطيع، بفضل جهاز 
الــرادار املتطــور الجديد للغاية لديهــا، رصد األهداف 
الصغــرية من عىل مســافات بعيدة فــوق املاء أو عىل 
الســاحل أو فوق اليابســة بغض النظر عــن الظروف 

واألحوال الجوية.
وتســتطيع طائرة واحدة من طائــرات اإلنذار املبكر 
والتحكــم املجوقلة إدارة املعركة وتنفيــذ مهام الدفاع 
الجوي والصاروخي، وتســاهم اإلمكانيات الهائلة التي 
تتميــز بها قــرون االستشــعار لديهــا يف تحقيق األمن 

الداخيل والدويل بصورة تامة.
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مازالــت مجموعــة Manitou Group عــىل مــدى أكرث 
مــن ثالثني عامــاً تقــدم الحلــول للتعامل مع املــواد إىل 
كبار الالعبــني يف مجايل الدفاع واألمــن، لتأمني احتياجات 
اللوجستيات العســكرية، وصيانة الطائرات، وبناء املخازن 
واملستودعات. إن مجموعة Manitou تقدم معدات قوية 

ومدمجة ومتنوعة توفر حلوالً متعددة املهام.
ومن خــالل قدرتها يف رفع ونقل مــا يصل إىل 40 طن، 
وارتفاعــات عمليــة تصل إىل 42 مرتاً، تقــوم بتوفري جميع 
أنــواع املعدات العالية األداء؛ مبا يف ذلك آليات املناولة عن 
بعد وشــاحنات الرافعات الشوكية ذات السارية، ومنصات 
الوصول، والجرافات االنزالقية التوجيه، ومعدات التخزين، 
وغري ذلك. وتشمل نقاط القوة يف حلول Manitou مناولة 

املواد العاملية إىل جانب القوة واملوثوقية.
كــم إنها رائدة يف حلول التضاريــس الوعرة، والتخليص 
األريض للمركبات، والقدرات يف الطرق غري املمهدة. وكذلك 
يدخل ضمن اختصاصها حامية املكونات الحساسة، وكذلك 

الحلــول املصممة حســب الحاجة، مثل تصفيــح الدروع، 
وإمكانات النقل الجوي، وخيارات وملحقات محددة.

وهناك نحو 1,400 متعامل يف أنحاء العامل، باإلضافة إىل 

اآلالت يف املوقــع، ونظام Easymanager وهو نظام إدارة 
أساطيل بسيط ومرن، مع تحديد املوقع الجغرايف أو بدونه، 

ألي عالمة تجارية أو آلة.

حلول Manitou اخلاصة بعمليات اجليش عاملي-

العربات املدرعة الروسية احلديثة من النوع املضاد ل�لغام
«تايفون -كي» تدخل J ا<سواق العاملية 

ر  أخذت رشكة «روس أوبورون إكســبورت» – وهي املصدِّ
ج  الرويس الوحيد لألســلحة والخدمات العســكرية – تروِّ
يف األســواق العامليــة أرسة من العربات العســكرية عالية 
الحامية من طراز «تايفون-يك» من إنتاج «مصنع العربات 
الخاصة» يف روســيا. وتشــمل األرسة نوعــني من العربات 
ن من  برتتيب العجالت 6×6 هــام: عربة ذات هيكل مكوَّ
املجموعات القياســية (طراز «تايفــون-63968»)، وعربة 

ذات هيــكل متكامل (طراز «تايفــون-63969»)، وكذلك 
العربة برتتيب العجالت 4×4 برتتيب املحرك أمام مقصورة 
الســائق . العربات مــن أرسة «تايفــون-يك» مصممة من 
املجموعات املوحدة ومتتاز مبواصفات عالية مثل االعتامدية 
عالية والقدرة عىل املناورة واجتياز األرايض وتجسدت فيها 
الحلول الحديثة فيام يخص الحامية وســهولة االســتخدام 
والرتتيب واملعدات. هــذه العربات قادرة – بدون التهيئة 

املســبقة – عىل اجتياز املخاضــات بعمق حتى 1,75 مرت، 
وصعود املنحــدرات بزاوية 30 درجــة. وبفضل محركات 
الديزل من الجيل الجديد بقدرة 450 حصان (350 حسان 
للعربــة من طــراز «تايفــون-53949») وصندوق الرتوس 
الهيدروميكانييك ذي ســت نسب تروس، فإنها قادرة عىل 
التحرك برسعة تزيد عن 100 كلم/ساعة ومتتاز مبدى عمل 

ال يقل عن 1000 كيلومرت. 
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لقد تبني بــني وقت وآخر مدى الحاجــة إىل نظام دفاعي 
صاروخــي جوي قــوي، فهــو رضوري يف البيئــة العاملية 
الحاليــة من أجل ســالمة الدول يف أنحاء العامل، وتســهم 
تقنيــة الــرضب للقتل من إنتــاج رشكة لوكهيــد مارتن يف 
توفري أحد أكرث الحلول شــموالً ودقــة وقوة، حيث يقيض 
عىل التهديد املحتمل بواسطة اصطدام الصاروخ االعرتايض 
بالهدف مبارشة إلبعاده عن املناطق املحمية عندما تكون 

بالغة األهمية.
ويقرتب نظــام الرضب للقتــل من األهــداف القادمة 

بإحدى طرق ثالث حسب الرتتيب:
استشعار التهديد: باستخدام نظام الدفاع األريض الذي 
يكتشــف الخطر ويحدد موقعه بدقة، يقوم نظام الرضب 
للقتل بتقديــر نقطة اعرتاضية ألي تهديــد قادم، فيطلق 
الصاروخ االعرتايض، بعد ذلك تقوم أنظمة البحث الراداري 
عــىل منت الطائرة بالبحث عنــه وتحديد موقعه بدقة من 
خــالل البحث واملســح ومعالجة بيانات املوقع يف ســبيل 

تعزيز دقة الصاروخ، 
التوجــه للهــدف: لضامن أقــىص تأثري فــإن الصاروخ 
االعرتايض نفســه يتصف بالرشــاقة البالغة وبالقدرة عىل 
املنــاورة من خالل التحكم بالتوجيــه الرسيع. إن صاروخ 
لوكهيد مارتن من طراز PAC-3 يحقق ميزة التحكم أثناء 
الطــريان من خالل اســتخدام محركــه الصاروخي الدافع 
القوي، وسطوحه الديناميكية الهوائية، ومحركات التحكم 

باالرتفاع والتوجيه بالقصور الذايت. 
إيقــاف التهديد: حينام يعرتض الصــاروخ التهديد فإنه 
يدمــر الهدف عن طريــق االصطدام املبارش الذي يشــبه 
اصطــدام رصاصة برصاصة أخرى وســط األجــواء، ولهذا 
االصطدام املبارش طاقة حركية عالية، حيث يحمي املنطقة 

التي يتم الدفاع عنها من األنقاض.
إن نظــام لوكهيــد مارتــن الصاروخــي الدفاعي يوفر 
طريقــة من عــدة مســتويات للدفاع الصاروخــي ضامناً 
لسالمة املنطقة الخاضعة للحامية من التهديدات القادمة.

نظام تقنية الضرب للقتل من Lockheed Martin يركز على 
الدقة والقوة الدفاعية

نظــام 5مـــول جديـــد عاT ا<داء الكتشــاف ا<هـداف
قامــت رشكــة DRS Technologies، إحــدى الــرشكات 
 Mini See بتطوير نظام ،Finmeccanica التابعــة لرشكة
Spot (MSS)، وهو جهاز الكتشاف األهداف بعيد املدى، 
غــري محمول، أو محمول باليد، ويتميز بقدرة إضافية عىل 

رؤية بقعة ليزرية لتحديد األهداف.
وقد أسهم جهاز MSS يف اختزال املنصة التقليدية، التي 
كانت عــن مركبة أو طائرة، ليصبح مناســباً للحمل بكف 

اليــد، مقلالً بذلك من االعتامد عىل تلك املنصات اإلضافية 
األكرب حجامً، بحيث ســمح للقوات الربية بتوسعة قدراتها 

يف املهامت.
يســمح هذا الجهاز الصغري يف حجمــه والكبري يف فعله 
بالقيام بحمله وتشــغيله بيد واحدة بكل ســهولة. وتعترب 
مواصفاتــه – من اســتطالع بعيد املــدى، وجودة متطورة 
للصــور، وقــدرة عىل التصويــر الحقيقي ألماكــن تحديد 

األهداف الليزرية – املزايا الرئيسية لجهاز التصوير الحراري 
MSS. ويزن جهاز MSSأقل مــن رطلني، مبا فيه بطارياته 
الســتة القابلة لالســتبدال بطريقة التبديل الســاخن، مام 
يســمح بإطالة مدة التشــغيل من دون فصل الطاقة أثناء 
تبديل البطاريــات. ويعني التبديل الســاخن أن بإمكانك 

تبديل البطاريات بدون إطفاء الجهاز.
يســمحان  الكامــريا  وعدســة  املســتقل  النظــام  إن 
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شــاركت رشكة Finmeccanica يف معرض آيدكس 2015، 
ويعترب هذا الحدث أحد أهم معارض الدفاع الرئيسية عىل 

أجندة املعارض العاملية.
متثــل دول الخليج منطقة مهمــة للغاية، ورشيكاً مثالياً 
للرشكة، باعتبارها إحدى أكرث األسواق ديناميكية يف العامل، 
حيث تتمتع باســرتاتيجية واضحة تتمثل يف النمو يف مجال 
التكنولوجيــا العالية الحتالل مركز الريادة عىل املســتوى 
العاملي. ويعود وجــود Finmeccanica يف دولة اإلمارات 
إىل أكرث من 40 عاماً، أي إىل وقت مبكر يعود إىل سبعينيات 
القــرن املــايض، عندما بــدأت الرشكــة تحقــق نجاحات 

 Aermacchi كــربى بإنتاج طائــرات التدريــب الســابقة
MB.326) وMB.339)، وطائــرات التدريــب األساســية
الخدمــة  يف  املوجــودة   (SIAI   Marchetti  (SF.260
يف عــدة دول يف شــبه الجزيرة العربيــة، إىل جانب طائرة 
النقل التكتيكية G.222، ومــع توريد املدافع البحرية من 
طــراز OTO Melara. ومنذ ذلك الحني حظيت مجموعة 
Finmeccanica بإنتــاج عــدد مــن املنتجــات يف جميع 
قطاعاتها االســرتاتيجية الرئيسية. وقد أدى هذا التطور إىل 
إنشاء مقر للرشكة يف دولة اإلمارات موقعه يف أبوظبي يقوم 
بتنسيق وجود Finmeccanica يف دولة اإلمارات، وكذلك 

يف املنطقــة عموماً. وبالنســبة إىل قطــاع املروحيات، فإن 
الرشكة ســيكون لها حضور يف معرض آيدكس 2015 حيث 
 AgustaWestland ســتقوم بعرض العديد من منتجــات
التجارية، وشــبه الحكومية، والعســكرية الرائدة. وتشمل 
هــذه املنتجــات مروحيــة AW169 من الجيــل الجديد 
بتصميمها املخصص لخدمات الطــوارئ الطبية، ومروحية 
AW139 األكرث مبيعاً بنســختها املصممة للبحث واإلنقاذ، 
 ،AW149 واملروحية العســكرية املتعددة املهام الجديدة
 ،AW101 واملروحية املتوســطة-الثقيلة الثالثــة املحركات

 .AW159 ومروحية القوات البحرية املتعددة املهام

طائرات تدريب متطورة وتقنيات مبتكرة خاصة بتبادل 
Finmeccanica املعلومات من

ملســتخدمني برؤية محددات األهــداف الليزرية يف ميدان 
املعركة، حيث يتم برسعة متييز وتحديد األهداف واالشتباك 
معها، والحصول عىل صــور واضحة خالل ظروف الطقس 
وميدان املعركة املتدنية. وغالباً ما يكون من الصعب متييز 
األهــداف من قبل القوات الربيــة أو املنصات الجوية من 
مواقــع بعيدة، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل أَرضار جانبية 

أو إصابات يف القوات الصديقة.
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بلــغ إجاميل اإلنفاق عىل الشــؤون الدفاعية يف منطقة 
الرشق األوســط وشــامل أفريقيا، حوايل 120.6  مليار 
دوالر، مسجلة بذلك نسبة منو تصل إىل حوايل  12.1%، 
يف وقــت تحتل دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب 
مــن %83 مــن حجم اإلنفاق العســكري الشــامل يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، االمر الذي يؤكد  
منو امليزانيات املخصصة للشؤون الدفاعية يف السنوات 

األخرية. 
جــاء ذلك يف وقت، كشــفت مجموعــة باراماونت 
عن توقيــع عقداً مع جهة هامــة يف املنطقة ومرشوع 
اســرتاتيجي مشــرتك مع أحــدى الــرشكات الرائدة يف 
التكنولوجيــا الدفاعيــة، وعرضهــا أحــدث التقنيــات 

الجديدة يف أنظمة الدفاع األرضية والجوية.
قال آيفور إيشيكويتز، املؤســس والرئيس التنفيذي 
ملجموعــة باراماونــت، التــي تعد أكــرب رشكات قطاع 
الدفــاع والطــريان اململوكة للقطاع الخــاص يف أفريقيا 
والرشكــة الرائــدة يف الدفــاع واألمن االبتــكار ورشيك 
موثوق به للحكومات يف جميــع أنحاء العامل:  ”تواجه 
كل من أفريقيا ومنطقة الرشق األوسط اليوم تهديدات 
ومخاطر متشــابهة من قبل الجامعــات اإلرهابية، ويف 
ضوء تزايد وتــرية تلك األعامل العدائيــة عامليا، تجرى 
دراســة دقيقة لحجــم امليزانيات املخصصة للشــؤون 
الدفاعية لالســتفادة من الحلول املستندة عىل القيمة 
واألكرث فعاليــة، وتحرص املجموعة عىل مواكبة الطلب 
العاملي عىل حلول متبكرة متخصصة وعاجلة، وطبيعة 
االحتياجــات التي تتطلبهــا الحكومات والتي تركز عىل 

الخربة والتجربة. 
مؤكــداً عىل أهميــة القطــاع الدفاعــي، التي بات 
ضمــن أهــم األولويــات لــدى دول منطقــة الــرشق 
األوســط وخصوصاً دولــة اإلمارات التــي تحولت من 
مجرد مستهلك بســيط للمنتجات الدفاعية والفضائية 

إىل إحــدى أهم الدول املصنعة واملطــورة للتكنولوجيا 
املرتبطة بالشــؤون الدفاعية والفضائية. وال شك أننا يف 
جنــوب أفريقيا ومنطقة الرشق األوســط لدينا القدرة 
عىل تطويــر املزيد مــن العالقــات والــرشاكات التي 

ستكون مبثابة محفز لالبتكار والتصنيع.“

أعلنت رشكة اإللكرتونيــات املتقدمة عن توقيع اتفاقية 
تعاون مع رشكة ”داس فوتونيكس“  لتطوير وتســويق 
منتجات وأنظمــة لعمالئها يف منطقة الرشق األوســط 
وذلك عــىل هامش معرض آيدكــس 2015، كام أبرمت 
عقداً مع ”رشكة بوينج“ لتصنيع وتقديم الدعم واإلسناد 
الفني ملشــبهات طائرات االباتــيش يف اململكة العربية 
الســعودية، وذلــك إدراكا مــن الرشكــة ألهمية هذه 
األنظمــة وحرصــاً منها عــىل إيجاد القــدرات الوطنية 

املوثوق بها.
 وتعــرف رشكــة اإللكرتونيــات املتقدمــة بتميزهــا 
بقــدرات وطنيــة متقدمة يف تصميــم وتطوير وتصنيع 

وإصالح األنظمة اإللكرتونية واالتصاالت باعتامد معايري 
الجودة العاملية.

وقد رصح الدكتور غســان الشــبل الرئيس التنفيذي 
لرشكة اإللكرتونيات املتقدمة: أن هذه االتفاقية املوقعة 
مــع ”داس فوتونيكس“ تتامىش مــع توجهيات الرشكة 
االسرتاتيجية لتوطني التقنية وتأهيل املهندسيني يف مجال 
الحــرب االلكرتونية لتقديم أفضل الحلــول والخدمات 

لعمالئنا يف ظل الظروف التي متر بها املنطقة.
وعن اتفاقية بوينــج رصح الرئيس التنفيذي لرشكة 
اإللكرتونيــات املتقدمــة قائالً: أن حصــول الرشكة عىل 
هذا العقد ميثل شهادة للجودة وااللتزام اللذين تتمتع 
بهام الرشكة ويعزز قدرتها يف االصالح واملساندة والقيام 
بعمليات التعديل والتطوير لهذه االنظمة يف املستقبل.

83% إنفاق دول kلس التعاون على الشؤون الدفاعية
بلغت قيمته اAجمالية 120.6 مليار دوالر J الشرق ا<وسط

اAلك4ونيات املتقدمة توقع عقد مع بوينج وداس فوتونيكس

تتميز بقدرات متقدمة 
J تصميم وتطوير 

وتصنيع وإصالح 
ا<نظمة اAلك4ونية
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كشفت هيئة تنظيم االتصاالت عن أحدث تقنياتها حيث 
دخلت الخدمة حديثا أول ســيارة ” أملانية الصنع، وهي 
تعمل وفق تقنية عالية الجودة لقياس الطيف الرتددي 
ملراقبة جميــع الرتددات بالدولة ، أو أي تشــويش يتم 
رصده عىل مســاحت شاســعة بالكيلووات ، وتغطية ما 
يعادل 26.5 جيجا هارت ، حيث ميكنها مراقبة وتحليل 
أي تردد السليك مخالف أو غري معروف ، وتتنقل سيارة 
الرصــد تلك والتي تبلغ تكلفتها نحــو 5 ماليني درهم ، 
وتضم أحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة من أجهزة 
ذات تقنيــات عالية ، تســاهم يف مراقبة ورصد وتحليل 
أي تردد الســليك مخالف يف كافــة أنحاء الدولة ، وذلك 
وفق الحاجة وما تتلقاه من شكاوى عن تشويش ما عىل 

أجهزة السلكية أو هواتف لرصد أي متلصص .
كام شــارك فريــق االســتجابة لطــوارئ الحاســب 
اآليل - احــدى مبــادرات الهيئة العامــة لتنظيم قطاع 
االتصــاالت  يف معرض ومؤمتر الدفــاع الدويل ”آيدكس 
2015“ ، ويهدف فريق االســتجابة من خالل مشــاركته 
لهــذا العام إىل نرش الوعي حــول أهمية أنظمة مراقبة 
وســائل التواصــل االجتامعــي، بهــدف حاميــة البنية 
التحتية لتكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت يف الدولة ، 
من التعرض ملجموعة من أبــرز التهديدات اإللكرتونية 
وأكرثها تطوراً وتعقيداً ، ويركز فريق االستجابة لطوارئ 
الحاسب اآليل هذا العام عىل وسائل التواصل االجتامعي 
، التي غدت تشــكل منصة متعددة األوجه لالتصال عرب 
اإلنرتنــت، وهي معرضــة للكثري من التهديــدات التي 
تســتهدف أمن جميع املستخدمني ،  وتساهم التقنيات 

التي يســتعرضها الفريق يف حامية ومراقبة الحســابات 
مــن القرصنة والقضاء عىل التنبيهات االحتيالية وتقديم 

خدمات التحليل التنبؤية.
مــن جهته قــال عادل راشــد املهريي، مديــر فريق 
االســتجابة لطــوارئ الحاســب اآليل باإلنابة:“تشــكل 
املشــاركة يف آيدكــس حافــزاً كبــرياً لفريق االســتجابة 
لطوارئ الحاسب اآليل فمن خاللها سنتمكن من تسليط 
الضوء عىل أهمية الدفاع عن الحدود اإللكرتونية لدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة،  وبينام نواصــل جهودنا 

للتحــول نحو حكومة ذكية، فمــن الرضوري أن نواكب 
كافة املتغريات والتوجهات الرقمية الحديثة ال سيام تلك 
املتعلقة مبنصات التواصل االجتامعي التي تشهد تطوراً 
متســارعاً ومتواصالً ، الفتــا اىل انه من بني أبرز أولويات 
فريق االســتجابة لطوارئ الحاســب اآليل ضامن تجهيز 
جميــع الجهــات ذات الصلة باملعرفة الالزمة لتحســني 
اآلليــات التي توفر أفضل ســبل حاميــة البنية التحتية 
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف الدولة من أية 

مخاطر وتهديدات.

 كشــف الدكتــور فيصل عبيــد العيان نائــب الرئيس 
التنفيذي ألكادميية ربدان النقاب عن استعدادات تقوم 
بهــا أكادميية ربدان التابعة للمجلــس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي الســتضافة املؤمتر الدويل لألمن والرشطة للعام 
2015 يف أبوظبــي، لتكون أول مؤسســة يف العامل مُتنح 

رشف تنظيم هذا املؤمتر خارج القارة األسرتالية.
وقال د. فيصل العيان ”ســعت أكادميية ربدان ومنذ 
تأسيســها إىل االســتفادة مــن خربات وتجــارب الدول 
املتقدمة يف مجاالت التدريب والتعليم وعليه ستسعى 
األكادميية عىل هامش املعرض إىل التباحث مع الجهات 
املامثلــة يف مجــاالت االختصــاص والتي ســتؤدي إىل 

توقيــع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخدم األكادميية يف 
االستفادة من خربات وتجارب الدول املشاركة.“ 

ومــن ناحية أخــرى، هدفت مشــاركة األكادميية يف 
آيدكــس 2015 ومن خالل تواجــد كوادرها األكادميية 
والتدريبيــة إىل اتاحــة الفرصة للطلبــة لزيارة املعرض 
واالستفادة من االطالع عىل أبرز املستجدات يف مجاالت 
االختصــاص مام يحفزهم عىل اجــراء البحوث وتعزيز 
وتدعيــم محتــوى املســاقات املطروحة حاليــاً وطرح 
مساقات جديدة تعكس التطور التقني واألكادميي عىل 

الصعيد العاملي. 

«تنظيم االتصاالت» تطلق أول سيارة ملراقبة ورصد وحتليل 
أي تردد السلكي jالف

ربدان تستعد الستضافة املؤمتر الدوT ل�من والشرطة
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يتطلــب املوقع الجغرايف لدول الخليــج العربية، باإلضافة 
إىل البيئة الصحراوية للمنطقة، ســالحا ميكن نقله بسهولة 
مــن أجل التعامل مع التهديدات االســرتاتيجية. ويتطلب 
أمن املنطقة ككل اســتخدام أكرث األسلحة الحديثة تطورا 
املطروحــة يف األســواق حاليــا، مبا يف ذلك مدفــع الهاون 

(الهاوتزر) M777 الخفيف الوزن.
يعترب مدفع الهــاون (الهاوتزر) M777 الخفيف الوزن 
عيار 155 ملليمــرت 39 املدفع الرئييس الذي جرى تطويره 
 rapid reaction forces خصيصا لقوات االنتشار الرسيع
ألداء الحمالت العســكرية أو حامية الحدود. ويعترب هذا 
املدفــع مدفعــا خفيف الــوزن وخفيف الحركــة بدرجة 
كبرية، وميكن نرشه إما كبطارية أو نرشه كســالح مستقل 
مبســاعدة املراقبة الرقمية للنــريان. ويدخل مدفع الهاون 
(الهاوتزر) M777 الخفيف الوزن ســاحة املعركة قبل أي 
قطعة مدفعية مقطورة أخرى، وذلك ملا يتميز به من قوة 
نريانية رسيعة وحاســمة بفضل دقة القصف والقدرة عىل 
اعرتاض األســلحة املعادية interdiction والدعم املبارش. 
ويعترب مدفــع الهاون (الهاوتــزر) M777 الخفيف الوزن 
ســالحا رابحا أكيــدا بفضل قدرته عىل العمــل يف البيئات 

الصحراوية ملدة تزيد عىل عرش سنوات.
كام ميكــن أيضا نقل مدفــع الهاون بالطائــرة، ونرشه 
مبعرفة طوافــات الدعم الربمائية ثم إنزاله عىل الشــاطئ 
أو نقله بالسفن وتحريكه عىل الشاطئ بواسطة الطائرات 

املروحية.
وال يزيد وزن مدفع الهاون (الهاوتزر) M777 الخفيف 
الوزن عن أي بديــل تقليدي آخر من البدائل التي تحتاج 

إىل مركبــات قطر ثقيلة heavier towing vehicles ذات 
الحركة املحدودة يف البيئــات الصعبة مثل الرمال الناعمة 
أو الطرث الصخرية الوعرة، ولكن ميكن قطر مدفع الهاون 
(الهاوتــزر) M777 الخفيــف الوزن باســتخدام مركبات 
صغــرية ذات قدرة عاليــة عىل املناورة يف ســاحة القتال. 
وميكن نقل املدفع ومركبة القطر الصغرية جوا باســتخدام 
 CH47, CH53 and الطائرات املروحية املســاندة مثــل
V22 Osprey كــام ميكن أيضــا إيصالــه إىل موقعه عن 
طريق إسقاطه باملظلة (الباراشوت) لضامن رسعة انتشاره 

ووصوله إىل املواقع الصعبة.
وميكن نصب مدفع الهاون (الهاوتزر) M777 الخفيف 
الــوزن يف أقل من دقيقتني، وميكــن تهيئته للعمل يف أقل 
من ثالث دقائق. وباإلضافة إىل قدرته عىل إطالق الذخرية 
القياســية يتميز مدفع الهاوتز بقدرته عىل إطالق الذخرية 
الهجومية الدقيقة الجديدة M982 Excalibur ملســافات 
تزيد عــىل 37 كيلومرتا، عــالوة عىل اســتخدام القذائف 
املوجهة القياســية املتعددة مقاس 5 بوصات ملسافة تزيد 

عىل 100 كيلومرتا.

عرضــت رشكة نورنكــو الصينية املتخصصــة يف تصنيع 
األليــات الحربية، يف معرض اندكــس 2015، عدداً من 
املعدات الحربية، بينهــا راجمتا صواريخ، بعيدة املدى 

وقصرية املدى.
وقال جــي آي نائب مدير املبيعــات يف الرشكة، إن 
راجمــة الصواريــخ بعيــدة املدى ”AR3“ تســتهدف 
الهدف بنوعني من الصواريخ، أحدهام عيار 370، حيث 
تصل رسعتــه إىل 220 كيلومرتاً/الســاعة، بينام األخرى 
عيــار 300، فتصل رسعتــه إىل 130 كيلومرتاً/الســاعة، 
مشــرياً إىل أن ســعر الراجمة يتحدد حسب اإلضافات 

التي يطلبها العميل لتزويد الراجمة بها.
 ،“SR5” وتابــع: أما راجمة الصواريخ قصــرية املدى
فرتمي نوعني من الصواريخ، أحدهام عيار 220، واآلخر 

عيار 122، وتكون أقل حجامً من الراجمة بعيدة املدى، 
موضحاً أن عملية تســليح الجيش بها تنصب عىل عدد 
الكتائب والرسايا يف كل كتيبة، فالكتيبة الواحدة تتكون 

من 3 رسايا، ويستلزم لكل رسية 6 راجامت.
وأشار إىل أن رشكة نورنكو صدرت راجامت الصواريخ 
بنوعيهــا قصرية وطويلــة املدى إىل 4 مــن دول العامل 
حتــى الوقت الراهن، مؤكداً أن بعض ممثيل الدول من 
املشــاركني يف معرض اندكس الحايل، وذكر  جي آي أن 
رشكة نورنكو تعترب مشارك دائم ملعرض اندكس أبوظبي 
منذ تدشينه تقريباً، ومل تنقطع عن عرض منتجاتها حتى 

دورة املعرض الحالية.

مدفع الهاون «الهاوتزر» M٧٧٧ مثاT للبيئات الصحراوية
جرى تطويره خصيصا لقوات االنتشار السريع

«نورنكو» تعرض راجمتي صواريخ بعيدة وقصQة املدى
صدرت راجمات 

صواريخ قصQة 
 4 sوطويلة املدى إ

Eمن دول العا
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تتمتع رشكــة DynCorp International بخربة طويلة 
تزيد عىل ستة عقود كرشيك موثوق به للعمالء التجاريني 
والحكوميني والعسكريني، وستطرح الرشكة، التي تشارك 
يف معــرض ”آيدكــس 2015“، مجموعة مــن املنتجات 
املختلفــة يف مجــال الطــريان واإلمدادات اللوجســتية 

والتدريب وجمع املعلومات والحلول التشغيلية.
ورصحت الرشكــة بأنها ”تعتز بتقديــم الدعم الالزم 
لدولــة اإلمــارات ودول مجلس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة عن طريق تأمني املنتجــات الفريدة التي تلبي 

متطلبات كل عميل يف عامل حافل بالتقلبات املســتمرة“. 
وتعترب رشكة DynCorp International رشكة صناعية 
عامليــة رائدة يف مجــال تأمني الكــوادر البرشية األمنية 
املدربة واملتمرســة الالزمة لتنفيــذ كافة املهام يف جميع 
أنحــاء العامل. وتســتخدم الرشكة شــبكة توظيف عاملية 
تتيــح لهــا إمكانية اختيــار الخــرباء املهــرة واملحنكني 
الذيــن يدركون معنى االحرتافيـة الالزمة والحساســيات 
املصاحبــة عادة للمهــام التي يتم تنفيذهــا يف البيئات 

الثقافية املختلفة.

تعتز رشكــة DynAviation بطــرح مجموعة كبرية 
ومتنوعــة مــن املنتجــات الفضائيــة وأجهــزة الطريان 
والعمليات الجوية عىل مســتوى العــامل. وتقدم الرشكة 
كافة الخدمات املتخصصة، بدءاً من إجراء أعامل الصيانة 
اليوميــة ألجهزة ومعــدات الطريان واألجهــزة األرضية 
وعمــل التعديالت والعمرات الالزمــة، وانتهاء بعمليات 
املطارات والطائرات الشــاملة، وذلك مبا يضمن تحقيق 

والسالمة واملوثوقية واألداء األمثل.

شــدد جاك هارينغنت نائــب الرئيس لألمن الســيرباين 
واملهــام الخاصة يف رشكة ريثيــون املتخصصة يف مجال 
التقنيــات الدفاعية واألمنيــة واملدنيــة يف نيويورك – 
الواليــات املتحــدة األمريكية، عــىل رضورة أال تنتظر 
للهجــامت  تتعــرض  حتــى  والحكومــات  الــرشكات 
اإللكرتونية، يك تبدأ بأخذ مبحمل الجد األمن السيرباين، 
وهو عبــارة عن أمن املعلومات عىل أجهزة وشــبكات 

الحاسب اآليل.
وأضاف: أصبحت فكرة تواصل الناس العاديني رقمياً 
من املبــادرات املثــرية لإلعجاب بالنســبة للحكومات 
والــرشكات يف الرشق األوســط، ابتداًء من الســجالت 

الطبية من خالل األجهزة املحمولة إىل إنجاز املعامالت 
املاليــة من خــالل الحوســبة الســحابية، إال أنه كلام 

زادت االتصــاالت عرب االنرتنت كلــام زادت التهديدات 
السيربانية.

وذكر أنه ملعرفة املصادر الرئيســية خالل الســنوات 
الثــالث املقبلة، قامت رشكة رايثون باســتبيان شــمل 
أكرث مــن 1000 مدير تنفيذي لتقنية املعلومات ومدير 
تنفيــذي ألمن املعلومــات وقادة األمــن املعلومايت يف 
العامل ومبا فيهم 182 من منطقة الرشق األوسط وشامل 
إفريقيــا، وأظهــرت الدراســة 7 توجهات كبــرية لألمن 
الســيرباين يف منطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا، 
أبرزها؛ أن األمن الســيرباين يعد أولوية، وتوقع انخفاض 

مخاطر التهديدات الداخلية.

«داينكورب ان4ناشيونال» رائدة k Jال اAمدادات اللوجستية:
kموعة فريدة من اخلpات عp طيف واسع من التخصصات

ريثيون: «ا<من السيpاW» ضرورة مع التطور J االتصاالت احلديثة
كلما زادت االتصاالت 

عp االن4نت كلما 
زادت التهديدات 

السيpانية
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كانــت رشكــة Polaris Defense أول رشكــة لتصنيــع 
املركبات  الصالحة لكل التضاريس التي تقوم بتوريد هذا 
النوع من املركبات العسكرية لقيادة العمليات الخاصة 
األمريكية والجيــش األمرييك. وحققت هــذه املركبات 
نجاحا ســاحقا يف مســارح العمليات أدى إىل طرح خط 
كامل من املركبات املخصصة لألغراض العســكرية، منها 
توقيع عدة عقود ناجحة يف جميع أنحاء الرشق األوسط. 
وتواصل رشكة Polaris Defense التعاون بصورة وثيقة 
مع الواليــات املتحدة وقوات التحالــف، وتتواجد هذه 
املركبــات يف صفوف الخدمة لــدى أكرث من 70 دولة يف 

الوقت الحايل.
ومع زيادة الرتكيز عــىل العمليات الخاصة األمريكية 
والدوليــة وقــوات الطوارئ وقــوات املشــاة الخفيفة، 
نجد أن املركبــات القتالية الفائقة الخفــة  التي تنتجها 
رشكة Polaris Defense تشــمل املركبــة الصالحة لكل 
 (the MV850 all-terrain vehicle (ATV التضاريس
واملركبــة التكتيكيــة الخفيفــة الــوزن الصالحــة لكل 
 MRZR lightweight tactical all-terrain التضاريس
vehicle (LTATV) واملركبــة القتاليــة الفائقــة الخفة 
  (DAGOR ultra-light combat vehicle (ULCV
املركبة  وقد دشــنت 
الفائقة  القتاليــة 

الخفة 

 (DAGOR ultra-light combat vehicle (ULCV
أول افتتــاح لهــا أثناء معــرض ومؤمتر الدفــاع الدويل 
(أيدكــس) يف أبوظبــي، وهــي مركبــة تتميــز بقدرتها 
الفائقة عىل حمل جامعة مشاة مكونة من تسعة أفراد، 
 Polaris عالوة عىل متيزها كأفضــل مركبة تنتجها رشكة
Defense مــن حيث الحجم والحمولة. وقد تم تصميم 
 DAGOR ultra-light املركبة القتالية الفائقــة الخفة
combat vehicle (ULCV) لخدمــة املشــاة الخفيفة 
وقوات العمليات الخاصة، وميكن نقلها بسهولة بواسطة 
الطائرات التكتيكية. واملركبة قادرة عىل حمل  ما يقارب  
3.250 رطل فوق الطرق الوعرة، األمر الذي يجعل منها 
مركبة قوية وفعالة يف أداء املهام الصعبة. وتدعم املركبة 
 DAGOR ultra-light combat القتالية الفائقة الخفة
vehicle (ULCV) سلســلة إمــداد ومتوين، األمر الذي 
يجعلها سهلة االستخدام، باإلضافة إىل سهولة صيانتها 

يف أي مكان يف العامل.
 Polaris Defense رشكــة  وتتمتــع 
بتاريــخ طويــل كرشكــة عامليــة رائدة يف 
مجــال إنتاج وتوريد املركبات الفائقة الخفة 
والقادرة عىل الســري فوق الطرق الوعرة 
التــي أصبح الجيــش األمرييك يتبناها 
بصورة متزايدة، والتي جرى بيعها إىل 
أكرث من 20 دولة عىل مستوى العامل، 

مبا يف ذلك دول الرشق األوسط.

جــاء جديد املؤسســة العامــة للصناعات العســكرية 
السعودية ، ضمن مشاركتها العام مبعرض آيدكس2015 
متمثــل يف أحــدث مــا أنتجتــه مصانعهــا للمدرعات 
واملعدات الثقيلة من عربات عســكرية مضادة لاللغام 
” طويــق 2 ” والتي تتميز برفع قدرة محركاتها وســعة 
حمولتهــا التي تصل اىل 14 طنــا ونصف ، باالضافة اىل 
ما ينتجه املصنع مــن عربات الـ طويق ” 1 ” وعربات 
االستطالع واملهامت الخاصة والتي تتوافق وإحتياجات 
ومتطلبات القطاعات العسكرية ، وأوضح القامئون عىل 
جناح املؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية 
بــأن املؤسســة شــهدت يف املرحلة االخرية توســعا يف 

خطوط إنتاجها ، وذلــك لحرصها عىل تلبية إحتياجات 
القوات املسلحة باململكة وإعدادها بأحدث التجهيزات 
واملواصفــات ذات التقنيــات العاليــة ، مؤكديــن عىل 
حرصهم عىل املشــاركة بصفة دورية بـــ أيدكس الذي 
يعد واحدا من أبــرز املعارض الدولية التي تعرض فيها 
كربيــات الرشكات العاملية منتجاتهــا ، وما وصلت إليه 

من تقنيات متطورة يف مجال الصناعات العسكرية .
وأســتعرض جنــاح املؤسســة العامــة للصناعــات 
العســكرية السعودية أيضا الطائرة ” لونا ” بدون طيار 
، والتي تتميز بخفة وزنها وقدرتها عىل التخفي والقدرة 
العالية عىل االرتفاع بنحو 16500 قدم ، مع القدرة عىل 

Polaris Defense مركبات فائقة اخلفة للطرق الوعرة من
حققت جناحا ساحقا J مسارح العمليات

عربـــات مضــادة لاللغـــام طــويق 1 و2 وأخرى لالستطــالع واملهــــــــــــ
طائرة «لونا» تتميز 

بخفة وزنها وقدرتها 
على التخفي 

والقدرة العالية على 
اAرتفاع والبقاء

ه ري رض مل ب ملر ن ل
قرشق األوسط.  رشرشتوقيع عدة عقود ناجحة يف جميع أنحاء ال
وتواصل رشكة Polaris Defense التعاون بصورة وثيقة 
مع الواليــات املتحدة وقوات التحالــف، وتتواجد هذه 
املركبــات يف صفوف الخدمة لــدى أكرث من 70 دولة يف 

( ( ريس
واملركبــة التكتيكيــة الخفيفــة الــوزن الصالحــة لكل 
MRZR lightweight tactical all-terrain التضاريسn

vehicle) واملركبــة القتاليــة الفائقــة الخفة  (LTATV
  (DAGOR ultra-light combat vehicle (ULCV
املركبة  وقد دشــنت 
الفائقة  القتاليــة 

الخفة 

ي ن
املركبة القتالية الفائقــة

mbat vehicle (ULCV
وقوات العمليات الخاص
الطائرات التكتيكية. وامل
3.250 رطل فوق الطرق
مركبة قوية وفعالة يف أ
t القتالية الفائقة الخفةt
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يجعلها سهلة االستخد
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وتتمتــ
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والقادرة
التــي
بصو
أكرث

مبا يف
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JLTV  تــم تطوير املركبة التكتيكية الخفيفة املشــرتكة
من قبل الجيش األمرييك وســالح مشاة البحرية بوصفها 
الجيــل التايل للمركبة املتعددة العجالت والعالية القدرة 
 High Mobility, Multi-Wheeled التنقــل  عــىل 
Vehicle: HMMWV التي ما زالت يف الخدمة منذ عام 
1985. وقد حــددت وزارة الدفاع األمريكية الحاجة إىل 
مركبة أكرث كفاءة الســتعادة القدرة عىل التنقل بسهولة 
مع توفــري الحامية التي فقــدت ألن املركبات املتعددة 
العجالت والعالية القدرة عىل التنقل كانت ثقيلة التدريع 
يف محاولــة لتوفــري مزيد مــن الحامية لراكبــي املركبة. 
وكانــت املركبات مقيدة أيضاً باملســاعي الرامية لزيادة 

الحمولة الصافية، وتوفري مســتوى مــا من توليد الطاقة 
الكهربائية، وإدماج البنية الهندســية الجاهزة واملؤكدة 
املعلومات للقيادة والســيطرة واالتصاالت والحواســيب 

واملعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع.
 Lockheed Martin من صنــع JLTV تعتــرب مركبة
Team أكــرث بكثري من مجرد شــاحنة. فهــي عبارة عن 
نظــام قتال تكتييك نظام متكامل يلبي متطلبات الحقبة 
الحالية، وقد تم تصميمه مع أخذ املســتقبل يف االعتبار. 
وهي تقدم مســتويات من الحاميــة للطاقم من األلغام 
والكامئــن MRAP، وزيادة كبــرية يف األداء والحمولة، 
فضــال عن زيادة املوثوقية، وكفاءة متميزة يف اســتهالك 

الوقود، وتكاليف منخفضة للعمليات والدعم.
ويسهم املحرك القوي الرباعي األسطوانات، سعة 4.5 
لرت، من طراز Cumin، يف إعطاء ســعة أكرب السطواناته 
من كثري من املحركات السداســية الصاممــات، غري أنه 
مينح كفاءة أكرب للوقــود. كام  تتميز املركبة بنظام ناقل 
للحركة بســت رسعات من طراز Alison عايل املوثوقية. 
كذلك يســهم نظام التعليق املســتقل واملصفح واملزود 
بوســائد هوائية، مــن إنتاج رشكــة Meritor، يف ضامن 
نوعية ركوب عالية املســتوى، مع إمكانية زيادة خلوص 
األرض وميــزة مبتكرة ”إمكانية تعديل ارتفاع مســتوى 

الركوب“.

املركبة املش4كة JLTV من Lockheed Martin توفر 
سهولة االنتقال واحلماية للجنود ومشاة البحرية 

ـــــــــــــــمات اخلاصة
البقاء يف الجو ملدة تصل اىل 8 ســاعات ، أضف اىل ذلك 
قدرتها عىل الحموالت املتعددة ، والتي تشــمل أنظمة 
التصويــر النهارية والليلية ، كام يبلــغ مداها العمليايت 
دائرة نصف قطرها 100 كلم لتكون بذلك أحد الوسائل 
التي ميكن االعتامد عليها يف أنظمة الدفاع العســكرية ، 
واســتعرض الجناح مناذج مختلفــة لنتاجاتها من اجهزة 
االتصاالت العســكرية SDR ، كام ضم جناح املؤسســة 
العديــد من منتجات الصناعات العســكرية من مالبس 
عســكرية مبختلــف أنواعهــا ومنها الســرت الواقية من 

الرصاص.
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أكد عدد من الخرباء واملتخصصني يف املجال العســكري 
وتصنيــع املنتحــات الحربية، أن صناعة الليزر تشــهد 
تطوراً كبــرياً  يف ظل أســتخدام التكنولوجيــا الحديثة 
لصناعة االسلحة القتالية، عىل مستوى العامل، وتحايك يف 

تطويرها املجاالت الجوية  واالفراد واآلليات.
وبحســب أحصائيات وبيانات رشكة ”يب أي مايرز“، 
اســتطاع نظام تصنيع الليزر ذو اللــون االخرض املريئ، 

خدمــة أكرث من 40 ألــف وحدة عســكرية منذ العام 
2006، يف جميــع قطاعــات الجيــش االمرييك وحلف 

الشامل االطليس ”الناتو“، باالضافة إىل 5 دول أخرى.
ويعد جهــاز ديال من االجهــزة الحديثة التي متكن 
االفــر اد من التصويــب بدقة عالية باســتخدام الليزر 
املريئ، وغري املريئ، ويتميز برؤية واضحة للهدف ســواء 
كانــت ليــال أو نهارا، بالضافــة إىل أن الجهــاز خفيف 

الوزن سهل الرتكيب وميكن االفراد من مساندة بعضهم 
البعض خالل االشتباكات.

مايــرز“  أي  االمريكيــة ”يب  املجموعــة  ونجحــت 
مــن تصميــم وانتـاج جهاز ذو شــكا انســيايب مقـاوم 
للصدمات، ويتمتــع بدقة التصويــب، ويوفر االضـاءة 
املناســبة، وكذلك ميكن اســتخدامـه كوسيلة تحذير يف 

نقاط التفتيش.

  أثبتت رشكة طريان أبوظبي تفوقها يف مجال صيانة وبيع 
قطع غيار الطائرات من خالل الرشاكة اإلسرتاتيجية بينها 
وهي الرشكــة الرائدة يف مجال الطــريان املروحي  وبني 
رشكة أجوستا ويســتالند الرشكة الرائدة يف مجال صيانة 
وتصنيــع قطع غيار الطائرات فــكان نتاج هذه الرشاكة 

رشكة أواس ( أجوستا ويستالند أفيشن سريفسز ذ.م.م)
قال الســيد أنجيلو كارلينو الرئيــس التنفيذي لرشكة 
أواس أن رشكة أواس جاءت لإلســتجابة للنمو املســتمر 
ألسطول الطائرات املروحية يف املنطقة مبجموعة جديدة 
مــن الخدمات،  وعم الهدف من تأســيس الرشكة قال : 
تأسســت رشكة أواس للعمل عىل توســيع نطاق الدعم 

يف إطــار خدمــات صيانة أســطول الطائــرات املروحية  
املتنامــي يف منطقة الــرشق األوســط و منطقة الخليج 

العريب وتقديم الدعم اللوجستي والتقني ألكرث من 200 
طائــرة هليكوبرت من نوع أجوســتا، و  للحاجة املاســة 
لوجود مركز محــيل يوفر قطع غيار الطائرات وخدمات 
الصيانة والتعامل مع الحاالت الطارئة من فحص وإصالح 

وترميم  دون الحاجة لنقل الطائرات لبلد املصنع.
وعــن الخدمات التي تقدمها رشكــة أواس قال تقدم 
الرشكــة خدمــات صيانة وإصــالح الطائــرات املروحية 
والخدمات اللوجســتية و خدمات الدعم للجيل الجديد 
من طائرات أجوســتا ويستالند  عن طريق مجموعة من 

الخدمات املتخصصة.

الليزر ا<خضر يخدم 40 ألف وحدة عسكرية أمQكية
تطوير «صناعة الليزر»  يحاكي العمليات القتالية جوا وبرا وبحرا

«أواس» تغطي حاجة الشرق ا<وسط لقطع غيار الطائرات املروحية
تقدم خدمات صيانة 

وإصالح الطائرات 
املروحية واخلدمات 

اللوجيستية
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كشــف صالــح املرزوقي الرئيــس التنفيــذي ملعرض 
ومؤمتر الدفاع الــدويل ” آيدكس ” أن اللجنة املنظمة 
بدأت يف تلقي حجوزات املســاحات املخصصة لتأجري 
العارضني الراغبني يف املشــاركة يف النســخة الـ 13 من 

معرض ومؤمتر الدفاع الدويل ” آيدكس 2017 ”.
وأشــار املرزوقــي إىل أنه تم تحديــد اقامة معرض 
ومؤمتــر الدفاع الدويل ” آيدكــس 2017 ” الذي يقام 
بالتعاون مــع القيادة العامة للقوات املســلحة خالل 

الفرتة من 21 إىل 26 من شهر فرباير عام 2017. 
ولفت إىل أن املعرض يشهد إقباال كبريا من املصنعني 
ورشكات األنظمــة الدفاعية الراغبة يف املشــاركة يف ” 

آيدكس 2017 ” وأشار إىل أن اللجنه املنظمة بدأت يف 
تلقي طلبات حجز املســاحات املخصصة للتأجري الفتا 

إىل أن مبادلة كانت أول الحاجزين للدورة القادمة. 
وأوضح أن اإلقبال الكبري عىل املشــاركة يف املعرض 

يعكــس املكانــة التــي يتمتع بهــا ” آيدكــس ” لدى 
مصنعي أحدث االبتــكارات وأرقى التقنيات يف مجال 
األنظمــة الدفاعيــة منوها إىل أنه إضافــة إىل تفاعله 
مــع أصحــاب املصلحــة والتزامــه العميــق بتحقيق 
التميز فإن إدارة املعرض تعكف عىل تطوير وترســيخ 
مكانته ونجحت يف مواكبة متطلبات هذا القطاع عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل.  

أثبتت حضورا فاعال j Jتلف املعارض العسكرية
«املعدات الواقية» تقلص ا<خطار وتواكب تطوير املقاتالت

بدء تلقي حجوزات املساحات اخملصصة لـ «آيدكس 2017»
آيدكس 2017 ” 

خالل الف4ة من 21 
إs 26 فpاير 2017

جاءت مجموعة ”سميوناشن الكندية“، واملتخصصة يف 
إنتاج املعدات الوقاية تحمــل لنا  مجموعة كاملة من 
معدات الحامية تعرف بإسم ”FX ”، للرجال والسيدات 
عــىل حد ســواء، باالضافة إىل معــدات الحامية الثلث 
االجبارية وتتمثل يف ”واقي الرأس وياقة الحلق وواقي 

االربية“ وواقيات الذراع والقميص والقفازات 
والرساويل واالكامم االختيارية.

فقد  املجموعــة،  ووفقــا الدارة 
خضعت تلك املعدات لالختبارات 

واالعتــامد من مجموعــات الســالمة الواقعية، وتتميز 
بأنها مريحة  وخفيفة الوزن، وتســمح بالتنفس، وتتيح 

للمستخدمني حرية الحركة بشكل طبيعي.
وتــم إعــداد تلــك املنتجــات لالســتخدام الخاضع 
لــالرشاف مبا يتاميش مــع بروتــوكالت التدريب األمن، 
ضمــن برامــج حقــول الرمايــة التجاريــة 
املعتمــدة الخاصــة بالعاملــني يف تطبيــق 
القانون والعســكريني، وتم تصميم املعدات 
الوقائية الفئــة FX9000 ، واختبارها تحت 

ظروف معملية قاســية ملقاومة كل آثار 
صدمــات خراطيــش FX امللونة، 

وأوصت ”جرنال ديناميكس“ 
بقــوة ترك املســافات 

معينــة عند إطالق 
عــىل  النــريان 

االفراد 
املحميني، 

لطبيعة  نظــرا 
الربنامج 

التدريبي، 
ويجــب أن يرجع 
املستخدمون 

إىل  النهائيــون 
إرشادات 
التدريب 

يف الخدمــة 
الخاصة 

والتنيــامت الخاصــة باملســافات الواجــب تركهــا يف 
سيناريوهات االشتباك مع العدو.

ري ي امم و امويل رس رسو
فقد  املجموعــة،  ووفقــا الدارة 

الالخضعت تلك املعدات لالختبارات

مل
القانو
الوقائ

ظروف
ص

ــمــدة الخاصــة بالعاملــني يف تطبيــق 
كريني، وتم تصميم املعدات 
FX9000 ، واختبارها تحت 

قاســية ملقاومة كل آثار 
Xراطيــش FX امللونة، 

ارنال ديناميكس“  رنرنج
ك املســافات 

الالعند إطالق 
عــىل ــن 

 
يني، 

لطبيعة  را 
مج 

ريبي، 
جــب أن يرجع 
املستخدمون 

إىل  النهائيــون 
إرشادات 
التدريب 

يف الخدمــة
الخاصة 

ون والعســك
ئية الفئــة 0
ف معملية قا
صدمــات خرا
وأوصت ”ج
بقــوة ترك
معينــة ع
اـريان ــالنـ
االفراد
املحمي
نظــر
نربنام ربربال
التدر

ويج

سيناريوهات االشتباك مع العدو.
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قطعــت رشكة طريان أبوظبي أشــواطا هامة يف مجال ما 
تقدمه من خدمات تنافســية  ذات مستوى عال  ، ومنها 

خدمات اإلسعاف  واإلخالء  الطبي الجوي.
ورصح السيد   خالد مشهور الرئيس التنفيذي للقسم 
التجــاري   يف طــريان أبوظبي أن  رشكة طــريان ابوظبي 
دشــنت يف أكتوبر 2013  أول طائرة إســعاف مدين  من 
نــوع Bell 412 EP   لصالــح رشكــة أدمــا العاملة  وما 
يتبعها من رشكات ( أدنوك ) بالتعاون مع رشكة اإلسعاف 
الوطنــي  ،إلنقاذ ا لحاالت الطارئة مــن املواقع البرتولية 
الربية  والبحرية يف  إمارة أبوظبي. ولفت السيد   مشهور 
إىل أن رشكة طريان أبوظبي  تحرص  باستمرار  عىل إمتالك 

األحــدث يف عامل الطريان  ، وتحديث وترقية أســطولها ، 
وتنــوع خدماتها لتبقى يف صــدارة  الرشكات املتخصصة 
يف خدمات الطريان املروحي. وأشــار السيد خالد مشهور 
إىل أن  رشكة طريان أبوظبي  ساهمت يف إنجازات الهالل 

األحمر   السعودي  يف اململكة العربية السعودية 
يف مجــال اإل ســعاف  و اإلخالء  الطبــي   وذلك من 
خالل  عقد معها منذ أربع سنوات   ، موضحا أنها قدمت 
مبشــاركة الهالل األحمر السعودي  خدمات ملا يقارب الـ 
(٢٠٤٥) مريض قدمت عرب هذه الطائرات املتخصصة   با 
إلســعاف وا إلخالء الطبي قبل   أربع سنوات وحتى اآلن 
، مبعدل ســاعات طريان تجاوزت الـ1000 ســاعه طريان 

، وتنشــط عملياتها يف موســمي الحج ورمضان املبارك . 
يف مكــة  املكرمــة واملدينة. من جانب اّخر ذكر الســيد  
روبــرت بول   املدير التنفيذي لرشكة اإلســعاف الوطني  
( الرشيك الطبي ) أن الطائرة تتميز مبواصفات إســعافية 
عالية ، وتضـم رسيرين ملصابني وثالثـة مقاعد إثنان منها 
للمسعفني والثالث إحتياطي ، كام أن مقصـورة اإلسعاف 
تحوي أجهــزة أجهـزة طبية متطـــورة تجعل منها غرفة 
عنايــة مركزة يف الجــو، إضافـــة إىل احتوائها عىل رسير 
خاص باألطفال والرضع ، يثبــت وقت الحاجة، فالطائرة 
مخصصــة إلســعاف جميع العاملــني يف حقــول النفط 

وأرسهم،  

يتميــز تصميم 
مركبــة ”حفيــت“ 

للدفاع 

الجوي الــذي اقرتحته الرشكتان ”إم يب دي أيه“ و“منر 
للسيارات“  بتوظيفه للنظم القتالية املتعددة األغراض 
من ”إم يب دي أيه“ ، مبا يف ذلك برج التسليح، وأجهزة 
االستشــعار، ونظم التعرف عــىل العدو والصديق 
التلقائية، وصواريخ ”ميسرتال“، ومنصة القيادة 
واإلطالق، ومعدات املقصورة، التي سيتم 
تركيبها عىل مركبة 

”حفيت 
أيــه“   640

املدرعة 
الخفيفة.

سيتيح الجمع بني النظم القتالية املتعددة األغراض 
والجيل الجديد من صواريخ ميســرتال من ”إم يب دي 
أيــه“ وتركيبها عىل أحدث مركبات ”منر“ قدرات دفاع 
جويــة متنقلة ال مثيل لها لحاميــة الكتائب والقوافل 
املدرعة أثناء املناورات وكذلك األصول والبنى التحتية 

الربية.
وأكملــت الرشكتان بالفعل الدراســات الهندســية 
األوليــة وهي يف مرحلــة الدمج الكامــل للنظم حال 
تلقــي الطلبات. ومعظــم مكونات مركبــة ”حفيت“ 

جاهزة وهي تأيت كوحدات تركيبية.  
أمــا النظــم القتالية املتعددة األغــراض من ”إم يب 

طQان أبوظبي  ريادة J خدمات الطQان املروحي واAسعاف 
اجلوي 

مركبــــــــة «حفــــيت» قــــــــدرات دفــــــــــاع جويــــــــــــة متنقلـــــــــــــ
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يتميــز تصميم 
مركبــة ”حفيــت“ 

للدفاع 

كرشكتان ”إم يب دي أ رشرشحته ال حرت رترتالجوي الــذي اق
للسيارات“  بتوظيفه للنظم القتالية املتعددة
من ”إم يب دي أيه“ ، مبا يف ذلك برج التسليح
ــاالستشــعار، ونظم التعرف عــىل العدو

ارتال“، ومنص رترتالتلقائية، وصواريخ ”ميس
الالواإلطالق، ومعدات املقصورة، ا
تركيبها ع
”حف
40
امل
ا

قــــــــدرات دفــ ق» مركبــــــــة «حفــــيت
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تســتعد مجموعة باراماونت لتصنيع طائرة االستطالع 
الخفيفة املتقدمة والعاليــة األداء AHRLAC  مبا يف 
ذلك بناء مصنع متطور ومــدرج جديد مخصص لهذا 
الطائرة. وتــأيت هذه الخطوة يف ضوء االهتامم العاملي 
يف قطاع الطريان ال ســيام من قبــل القوات الجوية يف 

الرشق األوسط وأماكن أخرى يف العامل.
ومنــذ أول أول طلعة جويــة  يف يوليو 2014، نجح 
هذا الطراز من الطائرة بإكامل 65 ساعة اختبار طريان 
دون أي حوادث. ويجري اآلن التحضري إلطالق املرحلة 
الثانيــة من اختبــار الطائرات لتشــمل جوانب أخرى 
هامة فيام يتعلق بــأداء الطائرة مبا يف ذلك الخدمات 

األرضيــة وأنظمــة هيــاكل الطائــرات، مركــز الثقل، 
ونطاقات األداء  وقدرات الهبوط عىل أرايض عشبية.

ويف هذا الصدد، قال آيفور إيشــيكويتز، املؤســس 
والرئيــس التنفيذي ملجموعــة باراماونت: ”إن تجربة 
تطويــر مفهوم طائرة االســتطالع الخفيفــة املتقدمة 
والعالية األداء AHRLAC حقق املفهوم الذي سعينا 
إليــه يف مجموعة باراماونت. وقــد رأينا اهتامماً كبرياً 
عرب نقاشــاتنا مع كافة العمــالء املحتملني حول العامل 
وخصوصــاً العمالء من منطقة الرشق األوســط خالل 
عرض منــوذج الطائرة يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل 
آيدكــس. لقــد راعينا يف تصميــم لطائرة االســتطالع 

الجديدة أن تكون مســتندة عىل عنــرص االبتكار وأن 
تكون متعــددة املهام وذات كفاءة من ناحية التكلفة 
وموامئــة ملختلــف البيئات وقادرة عــىل التغلب عىل 

التحديات التي تواجه القوات الجوية يف املنطقة.“ 
وكانت مجموعة باراماونت قد حددت موقعاً يتيح 
لها بنــاء املصنع املتطــور لهذه الطائــرات يف جنوب 
أفريقيا، حيــث وصل التخطيط يف موقــع املصنع إىل 

مراحل متقدمة. 
وســيلتزم املصنع مبعايري بيئيــة عالية ليكون بذلك 
واحداً من أكــرث البيئات التصنيعية اخرضاراً يف جنوب 

أفريقيا. 

kموعة باراماونت تعلن عن بدء تصنيع طائرة االستطالع 
AHRLAC اخلفيفة عالية ا<داء

ـــــــــــــة ال مثيل لهـــا
دي أيه“ فهي تخدم حاليا العديد من القوات املسلحة 
حول العامل، ويتألف برج التسليح من مستشعر حراري 
لألداء النهاري مبيزة اســتقرار الدوران وهو متكامل مع 
محدد ليزري للمســافات. ومع أربعة صواريخ ”آي آر 
ميســرتال“ الجاهزة لإلطالق من ”نسق أطلق وانس“، 
ســتتمكن مركبات ”حفيت“ من اعرتاض طائفة واسعة 
من التهديدات -املقاتالت العالية املناورة، واملروحيات 
القتالية، والطائرات القتالية من دون طيار، والصواريخ 
الجوالــة- ويف مدى يتجاوز 6 كلم وارتفاعات تصل إىل 
5000 مرت. كام أن قــدرات التنقل العالية لـ ”حفيت“ 
وانخفاض أعباء طاقم التشغيل وفرتة رد الفعل القصرية 

ســتوفر لقــوات الدفاع الجوي قوة إطــالق عالية ضد 
الهجامت املؤكدة: حيث ميكن لوحدة من ستة مركبات 
”حفيت“ أن تشتبك مع ما يصل إىل 24 هدف مختلف 
قادم من أي اتجاه يف أقل من 20 ثانية، مع القدرة عىل 
إعادة تحميل 48 صاروخ ميسرتال (8 صواريخ ميسرتال 

إضافية داخل حاوية مركبة حفيت).

معظم مكونات 
مركبة حفيت جاهزة 

وهي تأتي كوحدات 
تركيبية
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أزاحــت منــر للســيارات، الرشكــة اإلماراتيــة لتصنيع 
املركبات العســكرية ، الســتار عن مجموعة من آلياتها 
الجديــدة يف معرض آيدكس ، بالتزامن مع تعاقدها مع 
رشكة ألرتا إليكرتونيكس ألنظمة الدقة الجوية والربية ، 
تزود مبوجبه األخرية ، أسطول منر من املركبات الرباعية 
والسداسية الدفع بهيكل إلكرتوين جديد قابل للتوسع . 
وكشفت منر أنه سيتم تصنيع جميع آلياتها يف منشأة 
اإلنتــاج الجديدة والفريــدة من نوعهــا والتي تقع يف 

مجمع توازن الصناعي بأبوظبي. 
وتتضمــن املجموعــة الجديدة تســع آليات مدرعة 
وغــري مدرعة واملزودة بأنظمة محدثة والتي تقدم أداء 
معزز، وتشــمل هذا اآلليات مدرعة الحفيت، العجبان 
440، 640 تالــون، الحفيــت إيــه يب يس2 + يب أم اس، 
العجبــان اس او يف، الحفيت 620 اس شــيلرت، الحفيت 
ايــه يب يس1 + ار دبليــو اس، أي اس يف 3 والعجبــان 
440 ايــه. وقال الدكتور فهد ســيف هرهــرة، الرئيس 
التنفيــذي لرشكة منر للســيارات: متاشــياً مــع التزامنا 
بتعزيــز اإلبداع الهنديس واالختبار الشــامل والتصميم 
والتصنيــع املتكامل آللياتنا وفقاً ألعىل املعايري العاملية، 
نقدم لعمالئنا عدد من اآلليــات التي ميكنهم االعتامد 
عليهــا والتي تتمتع بأداء يعترب األفضل بني منافســاتها 
يف مختلف البيئات والظروف القاســية. وتأيت منشــاة 
االنتــاج الجديدة الهادفة اىل زيــادة قدراتنا التصنيعية 
وتطويرهــا، لتعكس الطلب املتزايد عىل منتجاتنا خالل 
األعوام املاضية، حيث ستساهم هذه املنشأة يف تعزيز 
مكانتنا يف ســوق اآلليــات الدفاعية وتلبيــة متطلبات 
عمالئنا.  وستصنع منر كافة آلياتها يف منشأتها الجديدة 

يف ابوظبي واملتوقــع افتتاحها بنهاية عام 2015، والتي 
متتد عــىل مســاحة 37,500 مرت مربــع وتجمع تحت 
سقف واحد بني كافة أعامل التصنيع، بدًء بأعامل قص 
الفوالذ وتســويته واللحام والتجميــع والطالء والتحقق 
من الجودة واختبار اآلليات، وصوالً إىل تصميم النامذج 
وتصنيع اآلليــات املدرعة. كام تقوم منر حالياً بإنشــاء 
مضامر خارجي كجزء من املنشأة الجديدة الختبار قدرة 
تحمل وأداء آلياتها املصنعة وفقاً ألعىل املعايري العاملية. 
وتســتعرض منر آليتــان كانتا قد حظيتا بشــهرة كبرية 

وســمعة طيبة بني زوار املعرض، وهام اآللية الدفاعية 
الحفيت سداسية الدفع والتي تم تطويرها لتصبح آلية 
متعددة االســتخدامات مزودة بأبــراج تحكم تكتيكية 
مــن نوع يب ايه أي ومدفع رشــاش عيار 30 ملم؛ وآلية 
العجبان التــي تعد أحدث اآلليات غــري املدرعة ذات 
الدفــع الرباعي واملزودة بهيكل متعدد االســتخدامات 
وإضافات هندســية حديثة كنظام إدارة الطاقة والبنية 
الكهربائية الجديدة ولوحــة القيادة الجديدة واملقاعد 

والقطع الداخلية والعجالت وتصميم املقصورة.

وقّعــت رشكة الياه ســات لالتصــاالت الفضائية ”الياه  
مزّود االتصــاالت الفضائية متعددة األغــراض، التابعة 
واململوكــة لرشكــة (مبادلــة)، عقــداً يتضمــن تزويد 
قوة دفاع البحرين بدعم شــامل يف مجــال االتصاالت 

الفضائية. 
ومبوجب رشوط هذا العقد، ســتتكّفل ”الياه سات“ 
بتقديــم خدمــات متخصصــة تلبي جميــع الجوانب 
املطلوبة، مبا يف ذلك األجهزة والتغطية للنطاق الرتددي 
ka – band، فضــالً عن التدريب عىل اســتخدام هذه 
التقنية. ومن املقّرر أن تتسلَّم قوة دفاع البحرين هذه 

التقنيات يف وقت الحق من العام الجاري.

 منر تكشف عن تسع آليات جديدة
تعاقدت مع أل4ا إليك4ونيكس لتقدمي هيكل إلك4وW ملركباتها

«الياه سات» توّقع عقدm لتزويد قوة دفاع البحرين بدعم شامل ل تصاالت 
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نجحــت رشكة أبوظبي لبناء الســفن يف ابــرام عقداً مع 
القوات املســلحة لدولة االمارات العربية املتحدة لصالح 
جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل تقوم من خالله 
الرشكة ببناء ســفينتني حربيتني متعددتا املهام واألغراض 
وقــدرت قيمة الصفقــة مببلغ 870 مليــون درهم تحت 
مســمى مرشوع ” آريلة ” ســيتم االنتهــاء من تصنيعها 
خالل السنتني املقبلتني ، ويعد هذا املرشوع من املشاريع 
النوعية وذات االهمية االســرتاتيجية لصالح جهاز حامية 
املنشآت الحيوية والســواحل ، كونه سيوفر سفن دورية 
مبواصفات عاملية ، هذا باالضافة اىل عدة مشــاريع أخرى 

داخل وخارج الدولة سيتم االعالن عنها مستقبال .

خطوة فارقة k Jال تطوير أنظمة الطائرات املوجهة
إطالق املركبة «بروتوتايب ٠٠١» املوجهة عن بُعد

أبوظبي لبناء السفن تصنع السفينة «غناضة» و«بينونة» بكوادر مواطنة

أعلنت رشكــة ”بياجيو آيروســبيس“، التابعــة واململوكة 
لرشكــة املبادلــة للتنمية ”مبادلــة“، خالل مشــاركتها يف 
معرض ومؤمتر الدفاع الدويل ”آيدكس 2015“ عن اإلطالق 
الناجح للرحلــة األوىل للمركبة الجوية ”بروتوتايب 001“. 
وقد شــكل إطالق الطائرة خطوة فارقــة يف مجال تطوير 
أنظمــة الطائرات املوجهة عن بُعد مــن طراز ”يب.1 إتش 
إتــش هامرهيد“، بعد أن كانت أول رحلة قد اســتُكملت 
يف شهر ديسمرب 2014 من قاعدة تراباين بريجي العسكرية 

يف إيطاليا. 

ويــأيت هذا اإلنجاز بعد اســتكامل الربنامــج التجريبي 
للطائــرة ”يب.1 إتش إتش“ املوّجهة عــن بُعد حيث ميثل 
ذلــك نقطة انطالق لعملية تطوير شــاملة وحملة اختبار 
العتــامد هذا الطــراز، لتصبــح ”بياجيو آيروســبيس“ يف 
وضعية متكنها من طرح هذا الطراز يف السوق والذي يعد 
واحداً من أكرث طــرازات الطائرات املوّجهة عن بُعد قدرة 

عىل التحليق ملسافات طويلة عىل ارتفاع متوسط.  
وتعد املركبة الجويــة ”بروتوتايب 001“ منوذجاً نهائياً 
لنظام التهيئة الدينامييك الهوايئ من الطائرات العســكرية 

والــذي يشــمل جناحاً رئيســياً جديداً ممتــداً، فضالً عن 
احتوائــه عىل أنظمة تحكــم عىل متنها.  وخــالل الرحلة 
األوىل، قامــت املركبة الجوية بعملية تفتيش فوق ســطح 
البحر املتوسط عند مســتوى رسعة وارتفاع بارزين. وكان 
الهدف الرئييس من هذه الرحلة القيام بأول عملية فحص 
لكافــة الوظائــف األساســية للمركبة الجويــة والوظائف 
األرضيــة. وتم تطوير إدارة املركبة الجوية وأنظمة التحكم 
بهــا، وربط البيانات، ومحطة التحكم األريض بالتعاون مع 

رشكة فينمكانيكا- سيليكس إي إس.



واقع التعليم وا£فاق املستقبلية لتطويره
 J دولة اAمارات العربية املتحدة

صياغة سياسة التعليمتستمد من تراث الدولة
يضم التعليــم كالً من املناهج واملؤسســات 
والبنية التحتيــة؛ وهو عامد التنمية البرشية. 
وقــد أدركت دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
منذ تأسيســها أهمية وضع التعليم يف صدارة 
الخطــط التنمويــة للدولــة، مــن أجل خلق 
اقتصــاد يتمتــع بالتنوع والتنافســية ويقوم 
عىل تحســني كفاءة وجودة الناتج التعليمي. 
ومــن تلك الخطط التنمويــة: رؤية اإلمارات 
2021، ورؤيــة أبوظبــي 2030، ورؤيــة ديب 
االسرتاتيجية 2015. وترتبط الرؤية التقدمية 
الخاصــة بالتعليــم يف دولة اإلمــارات بعدد 
من املســائل، من بينها االعــرتاف بحقيقة أن 
تطبيــق الخــربات الدوليــة عىل املؤسســات 
التعليميــة يف داخل الدولة لن يكون له نفس 
النتائج بالرضورة. وقد لفت الباحثون األنظار 
إىل رضورة اســتلهام تراث الدولــة النابع من 
حضارتها اإلســالمية وقيمهــا االجتامعية عند 

القيام بصياغة سياستها التعليمية.

• مجموعة باحثني

ولتحقيق أهداف تلك الخطط التنموية املهمة، يجب 
عىل كافة األطراف املشــارِكة يف العملية التعليمية أن 
تكــون عىل دراية مبا هو مطلــوب منها، وأن تتحدث 
بصــوت واحــد. وبنــاء عليه، عقــد مركــز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية مؤمتره األول للتعليم 
بعنــوان «التعليم يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة: 
الوضع الراهــن والتطورات املســتقبلية»، يومي 5-6 
أكتوبر 2010؛ استجابة لعديد من التحديات املتعلقة 
بتقــدم التعليم الــذي يعتمد عليه نجــاح الدولة يف 
إنجاز أهدافهــا خالل العقود القادمة. وال تقترص تلك 
األهداف عــىل تنويع الخريجني واملــدارس واملناهج، 
وتحســني جودة البيئة املدرسية، والتغلب عىل القيود 
التــي تفرضها أســاليب التعليــم التقليديــة، وإيجاد 
مقاربات فعالة للتنمية والتقويم والتقدير، وتحســني 
عملية التوجيه التعليمي للطالب، وتحقيق مشــاركة 
أكرب لــألرس يف العمليــة التعليمية من أجــل تحقيق 
مستويات مرتفعة من التحصيل العلمي؛ بل تتجاوزها 
كذلــك إىل تعزيز الثقة يف النفس وترســيخ الشــعور 
القــوي باملواطنة وغــرس ثقافة االعتدال والتســامح 

بــني الطــالب. وللوصول إىل هذه األهــداف، وضعت 
وزارة الرتبيــة والتعليم خطة اســرتاتيجية مدتها عرش 
سنوات تهدف إىل إصالح قطاع التعليم ورفع مستوى 
التحصيل العلمي للطالب عن طريق توفري بيئة تساعد 
عىل تحقيق التميز التعليمي؛ ودعم الفرص التعليمية 
املتساوية؛ وتعزيز شعور املواطنني باملواطنة؛ وتحسني 

الكفاءة اإلدارية. 
وقد كان ابن خلدون، يف القرن الرابع عرش امليالدي، 
أول من أكد أهمية التعليم بالنسبة للتنمية االجتامعية، 
حيث عّده عملية تحول اجتامعي. ويف القرن الحادي 
والعرشيــن، يقــوم التعليم بدور «القاطــرة املحركة» 
للنمو االقتصادي املســتدام والتنمية االجتامعية وبناء 
الدولة. وقــد تطــورت الصناعات العاليــة التقنيات، 
يدفعها التقدم غري املسبوق يف مجال العلوم والتقانة، 

مبا استلزم رفع مستوى التحصيل العلمي.
هذا الواقــع الجديد أظهر الحاجــة إىل قوة عاملة 
تتمتع مبســتويات عالية من التدريب والتعليم؛ وهو 
ما قاد إىل ظهور االقتصاد القائم عىل املعرفة. وبخالف 
ما كانــت عليه الحال يف القــرن العرشين، فمن أجل 
التوصل إىل مستوى املعيشة الخاص بالطبقة املتوسطة 
يف االقتصاد الجديد، يتعني عىل املرء تحقيق مســتوى 
علمــي أعىل بكثري من مســتوى التعليم الثانوي. وقد 
بات واضحــاً اآلن أن الوظائف التي كانت تتطلب يف 
السابق مســتوى تعليمياً أدىن من مســتوى الشهادة 
الثانوية آخــذة يف االختفاء. ويف غضون ذلك، أوجدت 
الصناعــات العالية التقنيــات متطلبات ومعايري عالية 
يف مجال الجودة والكفــاءة وجدوى التكلفة، ما أجج 

منافسة عاملية رشسة بني الدول.
وتتضمن القضايا األساسية املرتبطة بالتعليم العايل 
يف القــرن الحادي والعرشيــن كالً من: زيادة نســبة 
مشــاركة والتحاق الطالب بالتعليم العايل، والتحسني 
املســتمر للجــودة األكادمييــة، والبحــث التطبيقــي 
التعاوين، واالبتكار والريادة، ورسعة التحرك واالستجابة 
للحاجــات املجتمعية، والرتكيز عىل التعليم االبتكاري. 
ومن املتوقــع للمؤسســات املســتقبلية الناجحة أن 
تضم املعايري األكادمييــة الصارمة واملرتفعة إىل جانب 
االرتبــاط باالقتصاد. وســوف تكافح تلك املؤسســات 
الجتذاب هيئــات تدريــس متميزة، ووضــع مناهج 
تكامليــة، وأن توفر لطالبهــا الخربة العامليــة والبيئة 
املتعددة الثقافــات، فضالً عن حصولها عىل التصديق 

هذا الكتاب

وتحســني الجودة. ومن املتوقــع أن يوفر التعليم 
العــايل فرصاً أكرب لتعزيز الروابط الدولية والتعاون 

الدويل.
ومــن أجل ابتــكار نهج يســهل حــدوث تلك 
التطــورات يف مجال التعليم، طــرح املؤمتر أربعة 

مسارات للعمل. أوالً:
يجــب أن تشــتمل االســرتاتيجيات والسياســات 
التعليميــة الخاصة بدولة اإلمارات عىل التنســيق 
الوثيق بــني املجالس والهيئــات التعليمية القامئة 
يف عــدد من اإلمارات. وعىل ســبيل املثــال، يقوم 
مجلس أبوظبي للتعليم بالتنسيق مع وزارة الرتبية 
والتعليم لتوحيد أدوارهــام. فبينام تواصل الوزارة 
رســم سياســتها التعليمية العامة املســتمدة من 
الخطة االســرتاتيجية للحكومة االتحادية، يســتمر 
مجلس أبوظبــي للتعليم يف االضطالع مبســؤولية 
التخطيــط املســتقبيل وتنميــة التعليــم يف إمارة 
أبوظبي، إىل جانــب قيامه مبهامه اليومية يف إدارة 

واقع التعليم واآلفاق اسم الكتاب:
املستقبلية لتطويره يف 
دولة اإلمارات العربية 
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املدارس باإلمارة. وفضالً عن ذلك، فإن مجلس أبوظبي 
للتعليــم يضع املعايــري التي تحكم أطقــم التدريس 
واملؤسسات التعليمية يف أبوظبي ألجل ضامن تحقيق 
مســتويات االحرتافية املنتظرة خــالل األعوام العرشة 

املقبلة.
وتتمثل أهــداف مجلس أبوظبــي للتعليم يف رفع 
مســتوى الجــودة باملدارس وفقــاً للمعايــري الدولية؛ 
وزيادة فرص املواطنني يف االستفادة من نظام تعليمي 
عــام متميز؛ وتوفري التعليم الخاص بأســعار معقولة؛ 
وتعزيز الثقافة و مبادئ املواطَنة باإلمارات. وســوف 
تتحقــق هــذه األهــداف من خــالل نظــام املدارس 
النموذجية الحديثة الــذي بدئ تطبيقه فعلياً، والذي 
يهدف إىل تنميــة مهارات الثنائيــة اللغوية بتوظيف 
مدرســني يتقنون اللغتني العربية واإلنجليزية؛ ووضع 
أهداف تعليميــة واقعية؛ وتقديم الدعم للمدرســني 
بتوفري الوســائل اإلرشــادية الخاصة باملناهج وبرامج 
التطوير املهني؛ وتوجيه املــوارد إىل املدارس لتحقيق 
هذه األهداف. وهكذا، سيكون التلميذ محوراً للعملية 
التعليمية، بينام ســتكون األرسة رشيكاً يف العملية إىل 

جانب املدرسني.
ثانياً:

 يتطلب التعليم املدريس بدولة اإلمارات مناهج خاصة 
لتطوير اقتصــاد قائم عىل املعرفة. ويقوم النهج الذي 
تتبعــه دولة اإلمارات عىل ثالثــة عنارص، هي: املرونة 
واإلبــداع واملخاطــرة. وقد أشــار عدد مــن الباحثني 
الرتبويني إىل رضورة تهيئــة الجو املالئم باملدارس ليك 
يخترب الطالب مخاطر الفشــل والنجاح يف سعيهم نحو 
تحقيــق أهدافهم. فمــن املهم أن يكتســب الطالب 
القدرة عىل التعلم من خالل الفشــل عندما يســعون 
لتحقيــق مرشوعات نجاحهم املســتقبيل. و عىل رغم 
هذا، أعرب الباحثــون عن رضورة توخي الحذر حيال 
تعزيز مبدأ املخاطرة عند التعامل مع ظاهرة الطالب 
املترسبــني من املدرســة قبل إمتام تعليمهــم الثانوي. 
حيث تشري األبحاث إىل أن أسباب هذه الظاهرة، التي 
تشــغل أذهان صانعي القرار بدولــة اإلمارات، ترتبط 
بغيــاب دور األرسة يف توجيه الطالب، وضعف العالقة 

بني األرسة واملدرسة.  
وقد ناقش املؤمتر عدداً من القضايا يف هذا الصدد، 
منها: توفري التدريب املالئم للمدرســني ألجل تحسني 
قدرتهــم عىل نقل املعرفة؛ ورفع الكفاءة اللغوية لدى 
الطالب يف اللغتني العربية واإلنجليزية إىل مســتويات 
متكنهم من اســتيعاب املواد الدراســية من دون عناء؛ 
وتوســيع خيارات التوظيف عن طريــق زيادة الرتكيز 
عــىل الوظائــف القامئة عــىل املهــارات البحثية التي 
تتطلبهــا ســوق العمــل، وال تحوز شــعبية كبرية بني 

الطالب يف الوقت الراهن.
ثالثاً:

يقــوم التعليم العايل بدور «القاطــرة املحركة» للنمو 

االقتصادي؛ كام يعد أساس التنمية االجتامعية يف دولة 
اإلمارات. وقد أشار املؤمتر إىل أن دولة اإلمارات ينبغي 
أن تحتذي مناذج كل من الصني والهند وسنغافورة فيام 
يتعلق باالستثامر يف التعليم العايل، وشدد عىل رضورة 
تعزيز البحث العلمي، وفقاً ملعايري الرصامة األكادميية 
واملناهج االبتكارية وأطقم التدريس الدولية املتنوعة.
وعالوة عــىل هذا، يجــب أن يكون هنــاك إدراك 
لحقيقة أن االهتامم بالتقانة يشــكل مدخالً الكتساب 
املعرفــة ومكوناً رضورياً من مكونــات القيادة واتخاذ 
القــرار يف القــرن الحــادي والعرشين. وهنــاك أيضاً 
مســألتان أساســيتان أخريان تقعــان يف محور قضية 
التعليــم العــايل، وهــام: رضورة وصــول الطالب إىل 
مستوى من املقدرة األكادميية يؤهلهم إلجراء األبحاث 
بلغــة أجنبيــة؛ ورضورة تحديــد إطار زمنــي لجلب 
القامئــني عــىل إصالح التعليــم من الســكان املحليني 
بدالً من اســتقدامهم من الخارج يف رشط رضوري ألي 
برنامج ناجح إلصالح التعليم. ورمبا يتميز االستشاريون 
األجانب باالحرتافية والخربة الكبرية يف أساليب عملهم، 
ولكن قد تتعارض هذه األساليب مع املجتمع والثقافة 

املحلية باإلمارات.
وبناء عليه، يجب عىل الهيئات االستشارية بالدولة 
أن تأخذ يف اعتبارها املقاومة الثقافية «العفوية» التي 
يبديها الطالب تجــاه املناهج الجديدة. كام ينبغي أن 
يــدرك أعضاء تلــك الهيئات أيضــاً أن تطبيق املناهج 
والربامج الدراسية يجب أن يكون مبشاركة كل األطراف 
املعنية عىل جميع مســتويات العملية التعليمية من 

أجل تحقيق إصالحات ذات مغزى. 
ورابعاً:

ترتبط الرؤية املســتقبلية للتعليــم يف دولة اإلمارات 
بعــدد من القضايا من بينهــا رضورة إدراك حقيقة أن 
تطبيــق الخــربات العاملية عىل املؤسســات التعليمية 
اإلماراتية لن يســفر عن نفس النتائج بالرضورة. ومن 
ثّم فمن الرضوري أن يؤخذ تراث الدولة املســتمد من 
حضارتها اإلســالمية وقيمها االجتامعيــة بعني االعتبار 
عنــد صياغــة السياســة التعليمية. وقد ثــارت عدة 
تساؤالت يف هذا الســياق منها: أي النامذج التعليمية 
ينبغــي للمدارس الخاصة والحكوميــة والجامعات يف 

دولــة اإلمارات العربية املتحــدة اتباعه لتعزيز معاين 
«االتحــاد» و«العروبة» وتحقيق أعــىل معايري التميز 
األكادميــي ومهارات اتخاذ القــرار والتواصل والتفكري 
النقــدي يف الوقت ذاته؟ وأي من النامذج ميكنه خلق 
وتطوير مواطن متــزن ومبدع وقادر عىل التفاعل مع 
الثقافات املختلفة يف الوقت الذي ال تنقطع فيه صلته 
بثقافته الخاصة؟ وكيف يتســنى لنا أن نوجد فلسفتنا 
وأفكارنا الخاصة للوصول إىل هذه األهداف التعليمية؟ 
إن جلســات املؤمتــر واألوراق البحثية املتضمنة يف 
هذا املجلد تناقش عدداً من القضايا السالفة الذكر، مبا 
يتضمن استغالل ثورة االتصاالت واملعلومات من أجل 
خلــق نظام تعليمي نقدي ونوعــي، إىل جانب إعداد 
برامج دراســية متســقة مع ثقافة وتطلعــات الدولة. 
ويجب أن تشــتمل هذه الربامج الدراسية عىل مناهج 
توفــر املتطلبات التعليمية، وتعكس وحدة السياســة 
التعليميــة لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة من أجل 
تخفيض نســبة التــرسب املدريس وتشــجيع الطالب 
عــىل مواصلة تعليمهم الجامعــي. وتتطلب مثل هذا 
التطلعات أيضاً إنشاء برامج للتعاون والتبادل الطاليب 
مع الجامعات العريقة حول العامل، مبا يدفع ويســهل 
البحث العلمي ويحسن أداء أطقم التدريس؛ والرتكيز 
بشــكل أكرب عىل التعليم األســايس؛ والتأكيد عىل دور 
األرسة يف تحقيــق األهــداف التعليميــة التي تضعها 
الدولــة. وينبغــي أن تشــتمل الخطط االســرتاتيجية 
الطويلــة األمــد عــىل االســتفادة من آخــر األبحاث 
الرتبويــة، واالهتامم باملوازنة بــني التعليم ومتطلبات 
ســوق العمل، إن دول مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربية تشهد استثامرات كبرية يف مجال التعليم، حيث 
يكمن املحرك الرئييس للتعليم العايل بدول املجلس يف 
حاجتها إىل تنويع اقتصادياتها وخفض درجة اعتامدها 
عىل النفط والغاز. ونتيجــة لهذا، التحق ما يزيد عىل 
مليون طالــب بالتعليم العايل يف دول مجلس التعاون 
يف عــام 2009/2010. وســوف تســتمر اإلصالحــات 
يف مجــال التعليــم العــايل باعتبارها أولوية أساســية 
لحكومــات دول مجلس التعــاون الخليجــي وعامالً 
مهــامً للتنويع االقتصادي ومنو القطــاع الخاص. فمن 
جهة، سيســتمر التعليم العايل وســيلًة فعالة لتطوير 
طبقة اجتامعية متوســطة قادرة عىل البقاء وتحســني 
املساواة بني الجنســني، وعامالً مهامً لتمكني االقتصاد 
يســهم بصورة مبارشة يف منو الناتــج املحيل اإلجاميل. 
ومــن الجهة األخرى، من املتوقــع أن توجه حكومات 
دول املجلس التعاون الخليجي اهتامماً متزايداً لقضايا 
املســاءلة وجدوى التكلفــة وتقويم النتائــج مبا يربر 
زيــادة االســتثامرات يف التعليم العــايل. ومن املتوقع 
كذلك أن تعمل املؤسســات األكادمييــة وفقاً للمعايري 

الدولية الخاصة بالجودة األكادميية والتكلفة•

يقوم النهج الذي 
تتبعه دولة اAمارات 

على ثالثة عناصر 
وهي املرونة 

واAبداع واخملاطرة
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جورجي جوكوف 
شخصية عسكرية 
روسية من مواليد 
ديسمرب لعام 1896 
وعاش حتى الثامن 
عرش من يونيو لعام 
1974، ويعترب من 
أبرز قادة الحرب 
العاملية الثانية 
.(1939-1945)

إعداد: 7مد 
املشرف خليفة
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جورجي جوكوف (1896 - 1974)
أحد أعظم القادة السوفييت
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يرجع تاريخه العســكري إىل عام 1918 حيث انضم إىل 
الجيــش األحمر، وحمــل لواء إحدى وحــدات الخيالة 
يف جيش روســيا القيرصية قبل ذلك، وكان من حســن 
الطالــع أن كلــف عــام 1936 ليكون مراقباً روســياً يف 
الحرب األهلية األســبانية، وقد أنقذه هذا املنصب من 
املذبحة التي أقامها الزعيم السوفييتي جوزيف ستالني 
عام 1937 لكل ضباط الجيش الذين كان هناك شك يف 
والئهم للحزب الشــيوعي، إال أنه يف أوائل شــهر يوليو 
لعام 1939 قبيل الحرب العاملية الثانية تلقى دعوة من 
ســتالني لغرض صد الهجوم الياباين عىل حدود روســيا 
الرشقيــة، فيام أطلق عليه معركــة "خالخني غول" عىل 
نهر خالكة طوال شهري يوليو وأغسطس من ذلك العام 
وأثبــت جوكوف قدرة قتاليــة مهدت لكل ما تواله من 

مناصب عليا بعد ذلك.

غزو االتحاد السوفييتي
يف شــهر يونيو مــن عام 1941 قامت القــوات األملانية 
بغــزو االتحاد الســوفييتي فيام عرف فيام بعد باســم 
عملية بارباروســا، وبدأ وكأن الغلبة ســتكون للقوات 
األملانية حيث أنها متكنت من التوغل بعيداً يف األرايض 
الروســية، وما كان من ســتالني إال أن اســتدعى قائداً
يثــق يف قدراته فقام بتعيني جوكوف قائداً لكل الجبهة 
الغربيــة وذلــك يف أكتوبر مــن عام 1941، واســتطاع 
أن يقــود عمليــة الدفاع عــن لينينغراد ثــم العاصمة 
موســكو، ولحنكة جوكوف فشــل األملان يف احتالل أي 
من املدينتني وبخاصة موسكو التي بذلوا جهوداً مضيئة 
الحتاللهــا واضطــروا يف النهاية للرتاجــع وكان ذلك يف 
شهر ديسمرب من 1941 وإزاء الرضبات الروسية القوية 

الثانيــة وقد وضــع يف رأس قامئة القادة نســبة لتعدد 
انتصاراته وذكائه خالل العمليات اإلسرتاتيجية، واعرتف 
به كواحد من أشهر القادة العسكريني من قبل الجرنال 

برينارد مونتجمري والجرنال دوايت أيزنهاور.
يف مذكراتــه أشــار جوكوف إىل تنبؤاتــه بأن الحرب 
الروســية األملانية ال ميكن تجاهلها وأن الجيش األحمر 
يف حاجة لبناء وحدات من السيارات والدبابات ملقابلة 
الحــاالت املتوقعة إال أن القادة الســوفييت مل يأخذوا 
برأيه، وحني نشــبت الحرب تأكــدت أهمية اقرتاحات 
جوكــوف التي تــم تجاهلها مــن قبل القــادة، وبدأوا 

يحسبون لتوقعاته ألف حساب.

حصار لينينغراد
يف 30 أغســطس 1941 قطعت القــوات األملانية خط 
الســكك الحديدية االسرتاتيجي الذي يربط بني موسكو 
ولينينغراد، وعقد ستالني اجتامعاً مع القادة العسكريني 
وأخطرهــم باحتــامل أن تفقد روســيا لينينغــراد، ألن 
الوضع يسء وكان جوكوف حارضاً فاســتدعاه ستالني يف 
حوار خــاص كان له أثر كبري يف ســري العملية الحربية 
وأكد أن ســقوط لينينغراد يعني خسارة الحرب، ولهذا 
كان إنقــاذ املدينــة رضورة قصوى وترك ســتالني هذه 
املهمــة للجرنال جوكوف، وعينه قائداً لجبهة لينينغراد، 
ويف عملية غري مســبوقة وجد جوكــوف رضورة إنجاز 

ثالثة مهام لإلنقاذ:
- وقف الهجوم قبل دخول العدو املدينة.

- حاميــة املدنيــني الذيــن كانــوا يفرون مــن املدينة 
وضواحيها.

- تنظيــم القيــادة املشــرتكة واملقاومة املدنيــة متهيداً

ويف فصــل الشــتاء الــرويس املتجمــد إال أن األملان يف 
نهاية شــهر يونيو لعام 1942 عــاودوا الكرة من خالل 
حملتهــم الصيفية يف القطاع الجنــويب ضمن ما يعرف 
بعملية أزرق، وبعد ذلك أرص األملان عىل خوض معركة 
ســتالينغراد، وبدأ تقدمهم حتى شهر نوفمرب من نفس 
العــام إال أن جوكوف مبا عرف عنــه من حنكة ومهارة 
أعــد لضباطــه وجنوده خطــة عســكرية تعتمد عىل 
مهاجمة قوات املحور مســتفيداً من نقاطها الضعيفة، 
ومن ضعف الجيشــني الرومانيــني الثالث منها والرابع، 
وكان الجيشــان مبثابة جناحني للجيش السادس األملاين، 
وقام بشن هجوم حاســم عىل قوات املحور يف يوم 19
من شــهر نوفمرب 1942 مام أدى إىل هزمية الرومانيني، 
ثم عمد لتطويق الجيش الســادس يف ســتالينغراد مام 
اضطره لالستســالم يف الثــاين من شــهر نوفمرب 1943، 
وجاءت مكافأة ستالني للقائد جوكوف برتفيعه يف نفس 

السنة إىل رتبة املارشال التي تعني املشري.
وكان هــذا الرتفيع دافعاً ملزيد مــن االنجازات ومن 
أهمها مشــاركته يف تحرير لينينغراد يف شهر يناير لعام 
1944، وقيادتــه للزحف الرويس بقواته من وارســو إىل 
برلني عــام 1945، ومل يكتف بفوزه مرات بل أرص عىل 
مشاركة زميله إيفان كونيف يف أبريل ومايو 1945 عىل 

احتالل برلني.
وتقديراً ألدواره املتعددة يف الحرب ضد العدو أصبح 
جوكــوف وزيراً للدفاع، يف الفرتة ما بني عام 1955 وإىل 

العام 1957.

أعظم قادة الحرب العاملية الثانية
اعتــرب الجرنال جوكوف أحد أعظم قادة الحرب العاملية 

اعتp اجل�ال 
جوكوف أحد أعظم 

قادة احلرب العاملية 
الثانية وقد وضع 

J رأس قائمة 
القادة نسبة لتعدد 

انتصاراته وذكائه 
خالل العمليات 

اAس4اتيجية
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للتحضري لحصار طويل.
وقام جوكوف ابتداءاً بإعدام عدد من الضباط غري 
املؤهلني، ونظم فوجاً خاصاً مسلحاً له سلطة إطالق 
النــار عىل كل مرتاجع، كام أمــر بوضع حقول ألغام 
ونرش عدد مــن املدافع يف بعض الجهــات، كام أمر 
بنرش 50 ألف من رجال البحرية لزيادة دعم قواته.

وقام جوكوف يف الفرتة ما بني ســبتمرب إىل أكتوبر 
بشــن هجــامت وهجــوم مضــاد بغــرض مضايقة 
وإضعاف القــوات األملانية وصد تقدمها واســتطاع 
حامية املدينة من أي هجوم أملاين مام أدى يف النهاية 

إىل إجهاد القوات األملانية وتوقفها عن أي هجوم.
واســتمرت معركة لينينغراد يف كروفر حتى يناير 
1944 مــام جعلها إحــدى أهم صــور املقاومة ضد 

العدو تاريخياً.
وبنجاح طرد العدو األملاين وإفشال محاوالته لغزو 
لينينغراد تــم إيفاد جوكوف إىل موســكو العاصمة 
حيث أصبــح الزعيم الفعيل للقوات الروســية التي 

تدافع عن العاصمة السوفييتية.
واســتطاع جوكوف مرة أخــرى أن يدفع باألملان 
بعيداً عن موسكو، وشل حركة 582000 جندي أملاين، 
وأطلق عىل جوكوف لقب "محرر موســكو" وأصبح 

رمزاً للنرص املؤزر.

معركة برلني
بعــد عدد من املعــارك كان من الطبيعــي أن يكون 
جوكوف حارضاً عندما وقع األملان عىل وثيقة االستسالم 
يف العاصمــة برلــني وانتهى بذلك النزاع الســوفييتي 
األملــاين الذي كان من أكرب الحمالت العســكرية التي 

شــهدتها الحرب – وأصبح بعدهــا جوكوف أول قائد 
ملنطقة االحتالل الســوفييتي يف أملانيــا، وعاد بعدها 
إىل موســكو لينظم العرض العسكري مبوكب الساحة 
الحمــراء يف 24 مــن يونيو لعام 1945 وكان ســتالني 
قد عينه القائــد العام للعرض، وبعد االحتفال بالنرص 
يف مســاء 24 يونيــو ذهب جوكــوف إىل برلني ليتوىل 

القيادة.
يف شهر مايو لعام 1945 وقع جوكوف ثالث قرارات 
مهدت إلعادة الحياة للشعب األملاين يف املنطقة التي 

كانت تحت قيادة روسيا:
- قرار رقم 63 (11 مايو 1945) لتوفري الطعام لسكان 

برلني.
- قرار رقم 64 (12 مايو 1945) إعادة الحياة الطبيعية 

للسكان.
- قرار رقم 80 (31 مايو 1945) لتوفري املؤن والحليب 
لألطفال األملان وأمر بتوفري 96 طناً من الحبوب، و60 
ألــف طن من البطاطس، و50 ألف من األبقار واملواد 

األخرى.
يف 16 يوليــو وإىل الثــاين مــن أغســطس اشــرتك 
جوكوف يف مؤمتر بوتســدام مع بقيــة الحلفاء كأحد 
أربعة قادة لقوات الحلفاء يف أملانيا، واكتسب صداقة 
كل من آيزنهاور والفيلد مارشال مونتجمري، والجرنال 
تاســجني الفرنيس. وتبادل هؤالء القادة األفكار حول 
محاكمــة مجرمي الحــرب األملان وإعــادة بناء أملانيا 

وهزمية اليابان.
وقــال أحد القــادة األمريكيني بعــد آيزنهاور: "إن 
العالقــة بني روســيا وأمريكا كانت ســتتطور كثرياً لو 

بقى آيزنهاور وجوكوف معاً للعمل لصالح بلديهام".

استطاع جوكوف 
أن يدفع با<ملان 

بعيدm عن موسكو 
وأطلق عليه لقب 
"5رر موسكو" 

وأصبح رمزm للنصر 
املؤزر

جوكوف حاكامً
مل يكــن جوكــوف القائد العســكري يف منطقــة االحتالل 
الســوفييتي بأملانيا فحســب بل وكان الحاكم العسكري. 
وكان يعترب أحد أكرث أبطال الحرب شعبية لدى العسكريني 
وأحس ســتالني بقوة شــعبيته، وخيش منــه فعني مكانه 

القائد فاسييل وأبعد جوكوف من موسكو ملنطقة أخرى.
يف يناير عام 1948 أصيب جوكوف برضبة قلب وأحيل 

لوظيفة أخرى مبنطقة األورال العسكرية.

موت ستالني
يف مــارس عــام 1953 مات ســتالني، وعــاد جوكوف بعد 
ذلك ليتوىل أكرث من منصب. ويف عيد ميالده الســتني عام 
1956 منح لرابع مرة لقب بطل االتحاد السوفييتي. ولقي 

االحرتام من الرئيس خروتشوف ومن جاء بعده.
وبعد إســقاط خروتشــوف يف أكتوبر عام 1964 أشاد 
الرئيس بريجنيف بجوكوف وشــعبيته كبطل ومنحه رشف 
التحية من قبل حرس الرشف والقوات الروسية يف امليدان 
األحمــر، وكان جوكوف قد بدأ كتابة مذكراته إال أن الجهد 
أثــر عىل حالته الصحيــة، وأصابته ســكته قلبية أخرى يف 
ديســمرب عام 1967 وبقى يف املستشــفى حتى يونيو عام 
1968، ونــرشت مذكراته عام 1969 وأصبحت األكرث مبيعاً 

وتسلم أكرث من 10.00 رسالة من املعجبني.

وفاته
يف 18 يونيــو من عام 1974 تــويف جوكوف ودفن جثامنه 

ضمن زمالئه القادة يف الكرملني، وكانت له أربع بنات.
يف كتاب للمؤلف ألربت آكسل باسم "مارشال جوكوف" 
كتــب: "جوكــوف هو القائــد الوحيد الذي هــزم هتلر"، 
ووصفه بالعبقري األشــبه بشخصيات مثل االسكندر األكرب 

ونابليون•
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اليمن واTمن اخلليجي

بقلم:
د. 7مـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة ا%مارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

ال أحد يســتطيع أن يقلل من أهمية اليمن لألمن اإلقليمي، فهذا البلد يعيش حالتني ذو تأثري بالغ الخطورة عىل 
أمن املنطقة، وهام وجود تنظيم القاعدة وانتشار النفوذ اإليراين. لقد أصبح تنظيم القاعدة اليوم أكرث قرباً بفكره 
وعملياتــه ملنطقــة الخليج العريب عن أي وقت مىض. ولعل الواقع يشــري وبقوة أن أخطر أفــرع تنظيم القاعدة 
هو تنظيمه يف شــبه الجزيرة العربية أي ذلك املتواجد يف اليمن. واليمن له حدود مشــرتكة مع دولتني خليجيتني 
محوريتني هام السعودية وعامن. ومام يثري الخوف هو أن القاعدة تحقق نجاحات يف اليمن، وتسيطر عىل مناطق 
شاسعة يف ذلك البلد العريب. لقد ساعدت الكثري من العوامل يف خلق بيئة نشطة لتنظيم القاعدة يك يعمل وبنجاح 
يف ذلك البلد، وينطلق بعملياته من هناك للخارج والسيام لدول الخليج العريب. القاعدة بفكرها الجهادي الساعي 
إىل إقامة فكر عاملي يســتطيع فرض ســيطرته عىل مناطق يف العامل ميثل تهديداً لدول الخليج العريب. ولعل حالة 
الفلتان األمني وغياب السلطة بل وغياب هيبة الدولة عن اليمن يفتح الباب عىل مرصاعيه ملثل هذا التنظيم يك 
ينشــط هناك. بل واألخطر من ذلك أن بيئة عدم االســتقرار هذه قد تفتح املجال أمام تنظيم ما يســمى بالدولة 
اإلســالمية ليجد له أيضاً بيئة حاضنة لفكرة وعملياته، األمر الذي من شأنه أن يشكل خطراً أكرب عىل أمن منطقة 
الخليــج العــريب. فدول الخليج مصلحتها يف عــودة هيبة الدولة اليمنية ألنها هي الوحيــدة القادرة بالتعاون مع 

املجتمع الدويل عىل مواجهة خطر مثل تلك التنظيامت. 
أمــا عــن النفوذ اإليراين فــإن وجوده أو عىل األقل أن البيئــة القادرة عىل احتضانه أصبحــت متوفرة اليوم يف 
اليمن مع تنامي قوة تنظيم الحوثيني هناك الذين فرضوا ســيطرتهم وانقلبوا عىل الحكومة وحلو الربملان. فتنظيم 
الحوثيــني هو تنظيــم ذو ميول إيرانية بحكــم مذهبه املوايل إليــران. وإيران بالطبع تســتثمر مثل هذه األمور 
لصالحهــا. ولعل مســئوليها مل يكفوا عن التعبري عــن فرحتهم بتحرك الحوثيني وســيطرتهم عىل مناطق هامة يف 
الشــامل والسيام عىل العاصمة، ليعلنوا بأنهم متكنوا بنفوذهم من إســقاط أربع عواصم عربية واحتضانها تحت 
دائــرة نفوذهــم. وعليه يدخل اليمن يف دوامة دائرة النزاع الطائفي املحتــدم يف املنطقة العربية بل ويصبح هذا 
النزاع قريب جيداً من الدائرة الخليجية. إن نجاح الحوثيني مبســاعدة مسانديهم من الخارج قد يعطي الجامعات 
الشيعية األخرى يف بعض البلدان العربية الحافز للعمل عىل األخذ بنهجهم لتحقيق أهدافهم. فهم اليوم استطاعوا 
أن يسيطروا عىل السلطة يف اليمن وأصبحوا القوة األبرز يف ذلك البلد. األمر الذي يفتح املجال أمام النفوذ اإليراين 
يف بلــد مجاور لدول الخليــج العربية، ويصبح عندها الحوثيون بالنســبة لدول الخليج مبثابــة حزب الله للدول 

الواقعة يف نطاقه الجغرايف.
وعليــه فــإن ما يحدث اليوم يف اليمن ميثل خطــراً واضحاً ومبارشاً عىل أمن املنطقة الخليجية والســيام الدول 
املجاورة لليمن. ألن الخطرين البارزين ألمن واســتقرار دول الخليج العربية متواجد وبقوة عىل األرايض اليمنية. 
لقد أخفقت دول الخليج يف عدم التعامل بشــكل مشــرتك وحاسم مع ما يحدث يف اليمن وتركت اليمن لألطراف 
الداخليــة وبعض األطراف الدولية يك تلعب يف الخفــاء لتحقيق أجندتها املرضة بأمن الخليج هناك. فاليمن اليوم 
أمام خيار الحالة الســورية أو الحالة الليبية وبالتايل دخول مرحلة أال حل، أو إعالنها – الســيام الجزء الشاميل منه 
- دولة والية الفقيه الجديدة. ولعل ما يحدث يشري إىل أنها تتجه نحو الخيار الثاين، فامذا عىس عىل دول الخليج 

العريب فعله بعد أن تركت اليمن يصل إىل هذا الحال؟!•

حتليل إسbاتيجي



منظمــــة الشرطـــة الجنائيـــة الدوليـــة «انتربــــول»

الرشطــة  لكلمــة  اختصــار  هــي   "Interpol" اإلنرتبــول 
الدوليــة"International Police"،  وهــي أكــرب منظمة رشطة 
190 دولية أنشــئت يف عام 1923 مكونة من قــوات الرشطة لـ
دولة، ومقرها الرئييس يف مدينة ليون بفرنســا. وللمنظمة أربعة 
لغات رسمية هي" االنجليزية، والفرنسية، واالسبانية والعربية".

طريقة العمل
يتمثــل دور اإلنرتبــول يف متكني أجهزة الرشطــة يف العامل أجمع 
من العمل معــاً لجعل العامل أكرث أماناً. والبنية التحتية املتطورة 
للدعم الفني وامليداين التي متلكها املنظمة تســاعد عىل مواجهة 
التحديــات اإلجراميــة املتنامية التي يشــهدها القــرن الحادي 
حة الجرائــم الدولية. وتتلخص  والعــرشون ويعملون معــا ملكافَ

مهام اإلنرتبـول األسـاسـية:
- التنسيــق علــــى الصعيد العاملي . 

- تيسيـــــر تبـــادل البيانات الجنائية .
- تحليـــــل البيانات الجنائية .
- تخزيــــن البيانات الجنائية . 

 أهــم الجرائــم التي تعمــل منظمة اإلنرتبــول حالياً عىل 
مكافحتها:

.(DCO) املنظمــات اإلجرامية والـمـخـدرات -
.(FHT) اإلجرام املايل واملرتبط بالتكنولوجيا املتقدمة -

.(PST) اإلخالل باألمن العام واإلرهاب -
.(THB) االتجار بالبـــرش -

.(FIS) مالحقة الفــارين عن وجه العدالة -
عمل عىل مدار االسبوع والسنة 

- إســتقبال املكاتــب املركزية الوطنية يف أنحــاء العامل للربقيات 
العامــة التي تصدرهــا املنظمة الدولية – اإلنرتبــول واملتضمنة 
التعميــم عــن املتهمــني الفاريــن ومالحقتهــم، والتحذيــرات 

واملعلومات الهامة عن األخطار اإلجرامية املحتملة . 
- إســتقبال املكاتب املركزية الوطنية للنرشات الدولية بشــكل 
فــوري عن طريق جهــاز الكمبيوتر بعد أن كانــت تصلها هذه 
النرشات متأخرة بعد أشهر من إصدارها عن طريق الربيد والذي 

تكلف نفقات عالية .
- مكنــت املنظومة الجديدة املكاتب املركزية يف أنحاء العامل من 
الحصول عىل كافة املعلومات والبيانات ومعاملتها بشكل رسيع 
وفوري وإتاحت املزيد من األمــن والرسعة يف تبادل املعلومات 

األمر الذي يتيح إصدار تحذيــرات ألجهزة الرشطة يف أي بلد ما 
إلتخاذ التدابري املالمئة عىل الحدود واملطارات واملوانئ بالشــكل 
املناســب حيث يتــم توقيــف املهاجرين غري الرشعيــني الذين 
يســافرون بواســطة جوازات مــزورة أو مرسوقــة وكذلك يتم 
إســرتجاع الســيارات املرسوقة من الدول املجــاورة وكذلك يتم 
تسهيل معرفة معلومات رسيعة عن إجراءات اإلستالم والتسليم 

للمتهمني يف بعض القضايا.
- ســهلت املنظومة إحالة البيانات الشــخصية حول األشــخاص 
األجانب الذي يجري توقيفهم يف ســياق نشاطات غري مرشوعة 
ذات صلــة باملخــدرات أو اإلجرام املايل مام يســهل التدقيق يف 
هوياتهم وأي ســوابق جنائية لهم بشــكل رسيع وخالل دقائق 

معدودة.
- حققت املنظومة العاملية إقتصاد يف النفقات بسبب اإلستغناء 
عــن تخصيص موارد للربيد إلحالة البصــامت والصور وغري ذلك 

من املعلومات عن األشخاص املطلوبني.
- متكن الجهــات املختصة بتســجيل األجانــب وطالبي اللجوء 
وتراخيــص العمل من القيــام بالتقصيات املختلفــة للتأكد من 

هوياتهم ووثائقهم. 
- كــام أن لها جانب إنســاين يف البحث عــن األطفال املفقودين 

وكذلك يف التعرف عىل الجثث املجهولة الهوية.
الحياد

يهدف اإلنرتبول إىل تســهيل التعــاون الدويل بني أجهزة الرشطة 
حتى يف غياب العالقات الدبلوماسية بني بلدان محددة. ويجري 
التعــاون يف إطــار القوانني القامئــة يف مختلف البلــدان وبروح 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. ويحظر قانون املنظمة األسايس 
أي تحرك أو نشــاط ذي (طابع ســيايس أو عسكري أو ديني أو 

عنرصي).
نطاق الوصول العاملي

تقــع األمانة العامة لإلنرتبول يف ليون فرنســا، 
وتعمل عىل مدار الســاعة، طيلة أيام الســنة. 

ولــدى املنظمة أيضاً ســبعة مكاتب إقليميــة يف العامل، ومكتب 
ميثلهــا لدى األمم املتحدة يف نيويــورك وآخر ميثلها لدى االتحاد 
األورويب يف بروكســل. ولدى كل بلد من البلدان األعضاء مكتب 
مركــزي وطنــي يعمل فيه موظفــو إنفاذ قانــون وطنيون عىل 

مستوى عال من الكفاءة والتدريب•

معا لعاE أكثــر أمـــن-

الرؤية 
الوصل بني أجهزة 

 Eالشرطة جلعل العا
أك¤ أمان-

املهمة 
منع اAجرام و5اربته 
عp حتسني التعاون 

Tالشرطي الدو
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استشارة قانونية: 
ميدالية التعاون اخلليجي

cوTالطبقة ا

أوصافها:
الوجــه األمامــي : قرص 
مســتدير قطــره 25 مم 
الدولة،  شــعار  يتوسطه 
وعن ميينه  ويساره علم 
الدولة، ومن أسفله اسم 
بالقرص  ويحيط  الدولة، 
خمسة بروزات وبني كل 
بروزات  ثالثة  منها  اثنني 

أخرى بحجم أصغر.
الوجــه الخلفــي : عليه 
الجزيــرة  لشــبه  رســم 
العربيــة أســفله ســت 
حلقــات متصلــة ترمــز 

للتعاون، وتعلوه عبارة" قوة  شجاعة  تعاون  إخالص".

رشيط امليدالية:
 مصنــوع مــن القــامش الحريري، عرضــه 37مم ، 

مقسـم أفقيـاً كاآليت :
- الوسط : باللون األخرض عرضه 19 مم .

- عىل جانبي اللون األوســط مــن الداخل للخارج : 
لــون أحمر ثم لون أبيض ثم لون أســود، عرض كل 

منها 3 مم.

شارة امليدالية:
مــن نفس قامش الرشيط ، طولهــا 37 مم وعرضها 

10 مم.

الطبقة :
متنح للضباط أو من يعادلهم يف املســتوى الوظيفي 

من املدنيني من "الذهب".

أسباب املنح:
متنح هذه امليدالية للضباط واألفراد واملدنيني الذين 
يكــون لجهودهم املميزة يف التخطيــط أو التنظيم 
أو أداء التدريب املشــرتك األثر امللموس يف الوصول 

بالقوات املشرتكة إىل مستوى عال من التدريب. 

تقليد امليدالية:
يقوم بتقليد هذه امليداليــة وكيل الوزارة أو رئيس 

األركان أو من يفوضانه.

أوسمة وميداليات

اجلنة حتت أقدام اTمهات 

ما مدى إمكانية منح موظف إجازة ملرافقة مريض ملدة شهر يف ظل القانون االتحادي رقم (11) 
لسنة 2008 بشأن املوارد البرشية يف املحكمة االتحادية؟

طبقاً لنص املادة (59) من القانون االتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية فإنه 
"يجوز للوزير أو من يفوضه منح املوظف املواطن إجازة اســتثنائية براتب إجاميل ملدة ال تزيد عىل شــهرين ملرافقة 
أيــاً من أقاربه حتى الدرجــة الثانية للعالج خارج الدولة بناًء عىل توصية من جهة طبية رســمية، ويجوز للوزير أو 
من يفوضه متديد هذه اإلجازة ملدة شهرين إضافيني إذا اقتضت الظروف ذلك" ويتطلب ملنح املوظف هذه اإلجازة 
إحضــار "تقريــر طبي من جهة معرتف بها داخل الدولة يفيد بحاجة املريــض ملرافق للعالج خارج الدولة"، موافقة 
معــايل الوزير عىل منح إجازة مرافقة مريــض. وإذا كان املوظف يف إجازة دورية وتم خاللها مرافقته ألخيه املريض 
فإنه يتعذر احتســابها إجازة مرافق مريض ويتطلب األمر عرض األمر عىل معايل الوزير املختص يف ضوء املســتندات 

املطلوبة لتقرير ما يراه يف هذا الشأن.

إعداد: أمل احلوسني

إما يبلغن عندك الكرب أحدهام أو كالهام فال تقل لهام إٍف 
وال تنهمرهام وقل لهام قوالً كرمياً، واخفض لهام جناح الذل 
من الرحمــة وقل رب أرحمهام كام ربياىن صغرياً " ســورة 

اإلرساء : 23 – 24.
وعن ابن عمر ريض الله عنهام، عن رسول الله صىل الله 
عليه وســلم قال: " ثالثة ال ينظر الله إليهــم يوم القيامة: 
العاق لوالديــه، ومدمن الخمر، واملنــان عطاءه، وثالثة ال 
يدخلــون الجنة : العاق لوالديه، والديوث، والرجلة "، رواه 
النســايئ والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين والحاكم وقال 

صحيح اإلسناد، وقال األلباين: حسن صحيح.
 فرب األمهات واإلحســان إليهن ســبب لزيــادة الرزق، 
وزيــادة النعم، وصالح الذرية، وحســن الخامتة، والعقوق 
عىل النقيض من ذلك، فهو ســبب للفقر والخسارة، وموت 

الفجأة، وسوء الخامتة، وعقوق األوالد.
من أراد الجنة فليقبل قدم والدته فعندها الجنة، ووّصينا 
االنســاَن بأن يحِســن إىل والديه ويربَّهــام يف حياتهام وبعد 
مامتهــام، وخصَّ األمَّ بالــكالم ألنها تقايس يف حمله مشــقًة

وتعباً، ويف وضعه آالماً كثرية، ثم يف إرضاعه وتربيته، فالطفُل 
يقيض معظم وقِتــه مع أمِه ويف رعايتهــا وحنانها وعطفها، 

العظيم .  لهذا كلّه تستحّق الكرامَة وجميل الصحبة والرب

                     قصة من احملكمة

عاشت الجدة مريم حياة كرمية طوال الثمنني عاماً املاضية 
وهي تتمتع بصحة جيدة، ولكن ومنذ سبع سنوات والجدة 
تســكن غرفة صغرية يف مستشفى، بسبب مرضها بالسكري  
وتدهور حالتها الصحية املفاجئة التي  أدت إىل برت رجليها 
وعدم قدرتها عىل امليش، فقرر أبناءها الســتة  أن تســكن 
املستشفى حتى تتحسن حالتها بدل توفري الرعاية الصحية 
املنزلية لها، ومرت األيام والســنني حتى نسيت الجدة من 

الجميع.
تقــول إحدى املمرضــة التي تتابع حالــة الجدة، كنت 
موجــودة عندما أدخلت الجدة  العنــرب رقم 2 وأنا أراقب 
حالتهــا الصحيــة من ذلك الوقــت، وإىل جانب ذلك كنت 
االحــظ حال أبنائهــا الذين كنت نادراً مــا أراهم، يف بادئ 
األمر إىل أن انقطعت زياراتهم نهائياً. تقول املمرضة (كنت 
مرشفة عىل حالتها وكانت الجدة تســأل باســتمرار عنهم 
وعــن أحفادهــا، ويف نوبات املــرض التي كانــت متر بها، 
كانت تهذي بأســامئهم)، وقد جربت االتصال بأحد أبنائها 
علــه يعطف عىل أمه العجوز ويقــوم بزيارتها.وليك ترتفع 

معنوياتها النفسية. 
وتضيــف املمرضة: جاء ذلك اليوم الذي قام به عبدالله 
أبنها األصغر بســؤال ممرضات املناوبة عــن أمه العجوز، 
فعمت الفرحة فام أقىس أن يتخىل االبن عن والديه. وبعد 
ذلك اليوم تكررت زيارات عبدالله ذو الســلوك املضطرب 
كــام وصفتــه املمرضــات. إىل أن جــاء ذلك اليــوم الذي 
تلقيــت فيه االتصال الهاتفي من النيابة العامة الســتكامل 
التحقيقات يف قضية رسقة ممتلكات. كانت صدمة كبرية يل 
عندما عرفت أن أبن الجدة مريم هو الســارق، واملرسوق 
ســيدة عجوز مهملة منذ ســبعة ســنوات يف مستشــفى، 
وعلمت أيضاً أن عبدالله مدمن مخدرات، قام بأخذ بصمة 

أمه أثناء زياراته املتكررة لالستيالء عىل ممتلكاتها.
"وقىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً.  عربة:
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مرض السكري داء العصر
أسبابه وأعراضه ومضاعفاته وعالجه والوقاية منه

الســكري هو االضطراب املزمن الذي يتســبب يف اختالل قدرة الجسم عىل استخدام 
الطاقــة من مصادرهــا الغذائية لنقــص هرمون األنســولني املُفرز مــن البنكرياس 
واملســؤول عن زيادة قدرة الخاليا عىل استيعاب الغلوكوز إلنتاج الطاقة مام يتسبب 

بارتفاع تركيزه يف مجرى الدم.
يُصنف الســكري إىل ثالثة أمناط رئيسية تشــرتك يف الخصائص العامة وتختلف يف 

ُمسببها كالنمط األول للسكري، النمط الثاين للسكري والسكري الحميل.

أسباب السكري
تختلف ُمسببات اإلصابة بالسكري باختالف منطه وتتمثل مبا ييل:

- النمط الثاين من الســكري: قصور إفراز هرمون األنســولني من البنكرياس، وإنتاج 
هرمون األنســولني املعيــب (نادراً)، وعــدم اســتجابة الخاليا لألنســولني (مقاومة 

األنسولني).
- النمــط األول من الســكري: الفقدان الــكيل لهرمون األنســولني والناجم غالباً عن 

مهاجمة الجهاز املناعي لخاليا البيتا البنكرياسية.

أعراض وعالمات السكري
تظهر عالمات وأعراض اإلصابة بداء الســكري عىل النحــو التايل: تكرار معدل التبول 
والتسبب بالجفاف، وفقدان الوزن، والغثيان والتقيؤ، وفرط العطش، وفرط الشهية.

تشخيص السكري
يعتمد تشخيص اإلصابة بالسكري عىل الفحص املخربي لرتكيز الغلوكوز يف الدم حيث 
أن ارتفاعه عن 126 مغ / دسل أو 200 مغ / دسل يف العينة املخربية للدم مؤرشاً عىل 
داء الســكري، كام يخضع املريض لفحص احتــامل الغلوكوز الفموي ويتم من خالله 
إعطــاء كمية ُمحددة من الغلوكوز واحتســاب تركيزه يف الــدم لخمس مرات وملدة 
ثالثة ســاعات ويُالحظ من خالله معدل انخفاض الغلوكوز بعد ارتفاعه امللحوظ يف 

بداية الفحص.
أمــا الســكري الحميل فيتم تشــخيصه يف املراحــل املتوســطة أو النهائية للحمل 

بالفحوصات املخربية لغلوكوز الدم أو فحص احتامل الغلوكوز .

مضاعفات
تُصنف املُضاعفات الناجمة عن اإلصابة بالسكري إىل حادة ومزمنة كالتايل:

- املُضاعفــات الحادة: فرط غلوكوز الدم الخطري، واالنخفــاض الحاد يف غلوكوز الدم 
واملرتبط بالعقاقري الدوائية الخافضة للغلوكوز.

- املُضاعفــات املزمنة: تلف أو ترضر األوعية الدموية الصغــرية والكبرية يف القدمني، 
الكليتني، العينني، األعصاب والقلب.

عالج السكري
قد يشمل عالج السكري عدد من التدابري اعتامداً عىل منطه كالتايل:

- النمط األول: العالج الهرموين التعوييض لهرمون األنسولني.
- النمط الثاين: العقاقري الدوائية لخفض مستوى الغلوكوز.

- النمــط الحمــيل: ال يتوفر عــالج ُمحدد لهــذا النمط الختفــاء عالماته 
بعــد الوالدة إال أنه يُوىص برضورة الحفاظ عــىل الوزن الصحي وتناول 
الوجبــات الغذائية قليلة الشــحوم والســعرات الحرارية ومامرســة 

التامرين الرياضية بشكل منتظم.

الوقاية من السكري
تتعدد اإلجراءات الوقائية لإلصابة بالســكري وخاصة النمط الثاين 
حيث أن النمط األول جيني املنشــأ أما الحمــيل فتختفي عالماته 

بعد الوالدة ومنها:
- تناول الغذاء الصحي الغني بالخرضاوات والفاكهة وقليل السعرات 

الحرارية.
- االلتزام مبامرسة التامرين الرياضية بشكل منتظم.

- الحفاظ عىل الوزن الصحي•
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أحدث العالجات

طــور الباحثون يف جامعة روزمــان للصحة والعلوم يف 
الواليات املتحدة عقاراً يعالج الصداع النصفي. ويدعى 
هذا العقار Prochlorperazine، وهو متوفر حالياً يف 
الصيدليات عىل شــكل أقراص دوائية وحقنات لعالج 
الغثيــان والتقيؤ، ولكن يأمل الباحثون األمريكيون أن 
يحولوه إىل بخاخ يتم استنشــاقه عرب األنف، مام يوفر 

راحة رسيعة للمصابني بالصداع.
ونقلــت صحيفــة "ديــيل تلغــراف" الربيطانيــة عن 
الباحثــني قولهم إن البخاخ الجديــد ال يزال يف مرحلة 
التطوير األولية، وســتكون الخطوة التالية هي اختبار 
مدى سالمته وفعاليته عىل فرئان املخترب، قبل االنتقال 
إىل التجــارب اإلكلينيكية عىل البرش املصابني بالصداع 

النصفي.

طور الباحثون نوعاً جديداً مــن اللقاحات الواقية، التي 
ميكن أن تساعد عىل عالج تفاعالت الحساسية املختلفة، 
وهو عالج رسيع املفعول، ويبدأ تأثريه يف غضون شهرين، 

بدالً من ثالث إىل خمس سنوات يف العالجات الحالية.
ويشــمل العالج الجديد، الذي طوره باحثون يف جامعة 
زيورخ بســويرسا، حقن كمية صغرية من املادة املســببة 
لتفاعل الحساســية، الناجمة عن فــرو الحيوان األليف 
عىل ســبيل املثال، يف جســم املريض لفــرتة من الوقت، 
فيعتاد الجســم هذه املادة بصورة تدريجية وبطيئة، فال 

يستجيب لها بقوة حاملا يتعرض لها بعدئذ.
ورغم أن هذه التقنية املســامة بالعالج املناعي، اختربت 
عىل بعــض املــرىض، إال أن مفعولها العالجــي بالكامل 
يســتغرق يف الوقت الحايل بني ثالث إىل خمس سنوات، 
مع التعرض لحقن متعددة ميكن أن يصل عددها إىل 80 

حقنة تعطى عىل فرتات منتظمة.

بخاخ لعالج الصداع النصفي

إعداد: مرمي الرميثي

لقاح فعال لعالج الحساسية

أخبار طبية

الكركم يقلل خطر ا%صابة بالقلب
أشارت نتائج دراسة جديدة إىل أن إضافة التوابل 
يف صورة مكمالت الكركمني إىل الوجبات الغذائية 
اليوميــة لألشــخاص الذين لديهــم عوامل خطر 
اإلصابة بأمراض القلــب قد تقلل من االلتهابات، 
ويدخل االلتهاب يف مجموعة واســعة من أمراض 
القلب إىل الرسطان وآالم املفاصل. وخالل تجربة 
استمرت مثانية أسابيع اكتشف الباحثون انخفاضاً 
كبــرياً يف مــؤرشات االلتهــاب مثــل الربوتني يس 

التفاعيل وغريه من املؤرشات يف الدم.
وقال أمري حسني صاحب كار املؤلف الرئييس للدراسة 
إن «الكركمني هو العنرص النشــط يف التوابل الشــهرية 
املعروفة بالكركم ويستخدم منذ زمن طويل يف الطهي 
واالســتخدامات الطبية يف البلدان اآلســيوية»، وأضاف 
«هناك تأثريان رئيسيان للكركمني مسؤوالن عن معظم 
اآلثــار العالجية لهذا املركب وهــام خصائصه املضادة 

بقوة لألكسدة والخصائص املضادة لاللتهابات».

قبعــــــــة لعـــــــالج سرطـــــان الدمـــاغ
طور الباحثون قبعة مقاومة لرسطان 
الدماغ، وقد أظهرت التجارب األولية 
أنهــا تطيــل معدل البقــاء عىل قيد 
الحياة لــدى املرىض البالغ ســنتني، 
القبعــة  وتدعــى   ،%  50 بنســبة 
الجديــدة NovoTTF-100A، وتم 
تطويرهــا عــىل امتــداد 14 عامــاً، 
وهي متصلة بحزمة من البطاريات، 
ويصفهــا الباحثــون بأنهــا وســيلة 
عالج جديدة وفعالــة للرسطان، وال 
تتطلب اســتخدام العالج الكياموي 
املنهك للجسم، وال اإلشعاع أو مبضع 

الجراح.
وتعمــل القبعة عــىل منع الخاليا 
الرسطانيــة يف الدماغ من االنقســام 
والتكاثر، من خالل تســليط موجات 
من املجال الكهربايئ عليها، وطورت 
لعالج أكرث رسطانات الدماغ شــيوعاً 
وخبثاً لدى البالغــني، الذي ال يبقى 
املريض عىل قيد الحياة ألكرث من 14 

شهراً بدءاً من موعد التشخيص.
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يعــاين كثري من الناس من أزمة يف "الثقة باآلخرين"، 
ويرجع ذلك إىل أســباب تختلف من شــخص آلخر، 
من تلك األســباب: مقابلُة كثريٍ من الناس اإلحســاَن 
باإلســاءة، واملعاملــُة الســيئُة التي قــد يتعرض لها 
الشخص ِمْن بعض َمْن حوله، فينشأ رصاع يف داخله، 
يؤدي به إىل فقدان الثقة باآلخرين، إما عىل العموم، 

أو باألقارب، أو باألصدقاء.
ومــام يزيــد هذه املشــكلة تعقيداً أن اإلنســان 
مضطر للتعامــل مع اآلخرين، فهو ال يســتطيع أن 
يعيــش وحده، فله أهٌل، وأصدقــاء، وجريان، فإذا مل 
ب له ذلك  يُحســن التعامل مع تلك املشــكلة: ســبَّ

آالماً، وحطَّم له آماالً.
ُل طريق لحلِّ هذه  وهــذا األمر يف الحقيقة هو أوَّ
املشكلة، فمعرفة اإلنســان بأنه البدَّ له من التعامل 
مع الناس يوجب عليه أن يشتمل قلبه عىل يشء من 
الثقــة مبن حوله، ونرضب لك مثاالً واضحاً وبســيطاً 
عــىل ذلك، فأنت يــا َمْن تعــاين ِمْن فقــدان الثقة 
باآلخرين، حني تشــكو هذه املشــكلة لبعض الناس 
فكأنك تقــول مِبِلِْئ فمك أنك تثــق يف هؤالء الذين 

تشكوا إليهم مشكلتك!.
وينبغــي أن تعلم أنه يوجد مــن هو مثلك فاقد 
للثقــة يف اآلخريــن، فهــل تعلم أنك مــن اآلخرين 
عنــد هؤالء؟!، ومبا أنك ال تقبل هــذا الحكم الجائر 
مــن غريك عليك، فإن الناس ال يقبلون منك ســحب 
الثقــة بالكلية منهم، وجعلهــم محط اتهامك بأنهم 

يضمرون لك الرش وال يحبون لك الخري.
والناس فيهم املســلم والكافر، والعاقل واملجنون، 
والصالح والطالح، وفيهم من هو من أهال لرش، ومن 
هو مــن أهل الخري، هذا هو واقــع الناس، والميكن 
ألحــٍد أن يجادل فيــه، فال مانع مــن االحرتاس من 
النــاس، وما قلناه ال يعني وضــع الثقة يف كل أحٍد، 
واإلنسان ليس له إالما ظهر من الناس، فال هو بالذي 

يعلم بواطن الناس، وال هم يعلمون باطنه.
وألفــُت نظرك أخــرياً إىل أن النبــي عليه الصالة 
ــاُس: فَُهَو  والســالم قال (إَِذا قــاَل الرَُّجــُل َهلََك النَّ
ر من تعميم الحكم بفســاد الناس،  أْهلَُكُهــْم) فحذَّ
وأخــرب أن صاحب هــذا الحكــم الجائــر هو أوىل 

بالحكم عليه بذلك من الناس.

...á«eÓ`°SEG äÉ«``bhP

اعتنى اإلسالم بروح اإلنسان واهتم مبظهره، ورشع أحكاًما 
فيهــا الذوق العــايل الرفيع يف مظهر املســلم، ومن ذلك 
الثيــاب النظيفة، فقــد رأى النبي صىل الله عليه وســلم 
رجــًال عليه ثياب وســخة فقال: "أما كان هــذا يجد ماًءا 
يغســل به ثوبــه" أبو داود، وقال عوف بــن مالك: أتيت 
النبــي صىل الله عليه وســلم يف ثوب فقــال: "ألك مال؟ 
قلت:نعــم، قــال: فإذا آتــاك اللــه ماالً فلــــري أثر نعمة 
الله عليــك وكرامته" أبو داود، ومن مراعــاة الذوق ترك 
الترسيحات الغريبة للشــعر، ولذلك نهى النبي صىل الله 
عليه وسلم عن القزع، وملا رأى رجالً شعثاً قد تفرق شعره 
قــال: "أما كان يجد هذا ما يســكن به شــعره" أبو داود، 
كام وجاء اإلســالم بتقليم األظفار وحف الشوارب وإعفاء 
اللحية وطيب الرائحة، وقد قالت عائشــة ريض الله عنها: 
" كنت أطيب النبي صىل الله عليه وسلم بأطيب ما يجد 
حتى أجد وبيص الطيب يف رأســه ولحيته" ولهذا جاء عن 
ابن مســعود ريض اللــه عنه أنه كان يعجبــه إذا قام إىل 
الصــالة الريح الطيبة والثياب النقية، وقد قال رجل للنبي 
صىل الله عليه وســلم: "إن الرجل يحــب أن يكون ثوبه 

حسناً ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجامل".

الثقة باkخرين

املظهر العام
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النافذة الدينية

من املعلوم أنــه كلام ابتعد النــاُس عن زمِن
النبوة ظهــرت الفنُت واملَِحن، قال عليه الصالة 
م،  السالم إن بني أيديكم فتًنا كِقطَع الليل املُظلِ
يُصِبــُح الرجُل فيها مؤمًنا ومُيِيس كافرًا، ومُيِيس

مؤمًنا ويُصِبُح كافرًا. رواه أحمد.
ذ  وقد أمر عليه الصالة والسالم أمتَه بالتعوُّ
من الفنت قبــل ظهورها وعنــد نزولها، فقال: 
ذوا بالله من الفنت ما ظهر منها وما بَطَن.  تعوَّ

رواه مسلم.
ت وحــوادث األزمان  والثبــاُت يف املُدلِهامَّ
عزيز، وال تظهر فتنٌة إال ويســقُط فيها رجال، 
ــاِس َمْن يَْعبُــُد اللََّه َعَىل  قــال تعاىل:"َوِمَن النَّ
َحرٍْف فَِإْن أََصابَُه َخرْيٌ اطْــأَمَنَّ ِبِه َوإِْن أََصابَتُْه 
ا َواْآلِخرََة" . نْيَ ِفتَْنٌة انَْقلََب َعَىل َوْجِهِه َخِرسَ الدُّ
والــدرع الحصني من الفنت: عــدُم الخوض 
فيهــا وترُك األمــر ألهله من الــوالة والعلامء 
لعرِضها عىل الكتاب والسنة، قال تعاىل: "َوإَِذا 
َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعوا ِبِه َولَْو 
وُه إَِىل الرَُّســوِل َوإَِىل أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه  رَدُّ

الَِّذيَن يَْستَْنِبطُونَُه ِمْنُهْم". 
ولذلــك الفتنــُة إذا أقبلَت عرفَهــا العلامُء، 
فإذا أدبَرَت عرفَهــا العامُة ولكن بعد الفوات، 
والعلامُء هــم ورثُة األنبيــاء، وال ِغَنى للناس 
اء، والشــدة والرخاء،  اء والرضَّ عنهــم يف الــرسَّ
فاالله أمر بســؤالهم يف جميع األحوال، فقال 
َال ــِر إِْن كُْنتُْم كْ ســبحانه: "فَاْســأَلُوا أَْهــَل الذِّ

تَْعلَُموَن". 
ومــن أعظــم مداخــل أهــل الباطل عىل 
املســلمني: زعزعــُة األمــن بإحــداث الفــنت، 
فــإذا فقــدوا األمــن تفرَّقَــت الكلمــُة وحلَّ 
ت األموال  الفقــر وانترشت األســقام، وُســلِبَ
واملمتلــكات، وُهِتَكــت األعــراُض وُســِفَكت 
الدماء، فيعمُّ الجهُل والخوُف وينشِغُل الناُس
عن دينهم، ويظهر أهل الريِب والشك وأرباُب

البغِي واإلفساد.
واإلســالُم جاء بدرِء كل مفسدٍة عن األفراد 
والشعوب ليبقى الجميُع يًدا واحدًة ُمتالِحمة 
ُمطمئنــًة، نابذين كل فُرقٍة واختالف، قال ابن 
مســعود: وما تكرهــون يف الجامعة خرٌي مام

ون يف الُفرقة. تُحبُّ

الدرع احلصني

á«¶Yh áØbh
الثق

مشكلة
ولها حل
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ما حكم املسح عىل الخفني؟

عامل موسوعي  مسلم قدم إســهامات كبرية يف الرياضيات 
والبرصيات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العيون 
والفلســفة العلمية واإلدراك البرصي والعلوم بصفة عامة 
بتجاربه التي أجراها مستخدًما املنهج العلمي، وله العديد 
مــن املؤلفــات واملكتشــفات العلمية التــي أكدها العلم 
الحديــــث وهو أبو عيل الحســن بن الحســن بن الهيثم 
354- هـ/965م 430- هـ/1040م- مؤسس علم املناظر . 

صحــح ابــن الهيثم بعــض املفاهيم الســائدة يف ذلك 
الوقت اعتامًدا عىل نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس، 
فأثبــت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأيت من األجســام إىل 
العني، وليــس العكس كام كان يعتقد يف تلك الفرتة، وإليه 
ينســب مبادئ اخرتاع الكامريا، وهــو أول من ّرشح العني 
ترشيحاً كامالً ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس 
التأثريات والعوامل النفسية لإلبصار، كام أورد كتابه املناظر 
معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء عىل املرايا 

الكروية، ما زالت تعرف باسم "مسألة ابن الهيثم".
يعتــرب ابــن الهيثم املؤســس األول لعلــم املناظر ومن 
رواد املنهــج العلمي، وهــو أيضاً من أوائــل الفيزيائيون 
التجريبيون الذين تعاملوا مع نتائج الرصد والتجارب فقط 

يف محاولة تفسريها رياضياً دون اللجوء لتجارب أخرى. 
انتقــل ابــن الهيثــم إىل القاهــرة حيث عــاش معظم 
حياتــه، وهناك ذكر أنه بعلمــه بالرياضيات ميكنه تنظيم 
فيضانات النيــل. عندئذ، أمره الخليفــة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله بتنفيذ أفكاره تلك، إال أن ابن الهيثم ُصدم رسيعاً 
باســتحالة تنفيذ أفــكاره، وعدل عنهــا، وخوفاً عىل حياته 
أدعــى الجنون، فأُجرب عىل اإلقامة مبنزله. حينئذ، كرّس ابن 

الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته. 

اتفــق العلــامء عىل جواز املســح 
عىل الخفني لثبوت ذلك عن النبي 
محمد صىل الله عليه وســلم .فقد 
روى املغــرية ريض اللــه عنه قال: 
" كنــت مع النبى صــىل الله عليه 
وســلم ىف ســفر فأهويــت ألنزع 
خفيه فقــال: دعهام فإىن أدخلتهام
طاهرتني فمســح عليهام ". متفق 

عليه.

...∂fƒ```àØà°ùj

كان البن الهيثم إســهامات جليلــة يف مجال البرصيات 
والفيزياء والتجارب العلمية، كام كانت مساهامته يف علوم 
الفيزيــاء بصفة عامة وعلم البرصيات خاصًة، محل تقدير 
وأســاس لبداية حقبة جديــدة يف مجال أبحاث البرصيات 
نظريــاً وعمليــاً، تركزت أبحاثه يف البرصيات عىل دراســة 
النظم البرصية باستخدام املرايا وخاصة عىل املرايا الكروية 
واملقعــرة والزيغ الكروي، كام أثبت أن النســبة بني زاوية 
السقوط وزاوية االنكسار ليست متساوية، كام قدم عدداً 

من األبحاث حول قوى تكبري العدسات.
ويف العامل اإلســالمي، تأثر ابن رشــد بأعامل ابن الهيثم 
يف علم البرصيــات، كام طّور العامل كــامل الدين الفاريس 
-املتويف عام 1320م- أعامل ابن الهيثم يف علم البرصيات، 
وطرحهــا يف كتابــه تنقيــح املناظــر، كام فــّرس الفاريس 
وثيودوريــك من فرايربغ ظاهرة قوس قزح يف القرن الرابع 

كم هي املدة التي يجوز املسح فيها؟
يجوز املســح للمقيم يوماً وليلة وللمســافر 
ثالثة أيــام بلياليهن. فقد صــح الحديث أنه 
صىل الله عليه وسلم قال :" إذا أدخل أحدكم 
رجليــه يف خفيه وهــام طاهرتان فليمســح 
عليهام ثالث للمســافر ويــوم وليلة للمقيم" 
رواه ابن أيب شــيبة وأخرجه البيهقي بســند 
صحيح. وأجاز بعض العلامء للمســافر املسح 

أكرث من ذلك.

ما هي رشوط املسح عىل الخفني؟
أوالً: أن يكون ساتراً ملحل الفرض من القدم وذلك بأن يغطي القدم كاملة مع الكعبني، 
فلــو كان قصرياً ال يغطي الكعبني فإنه ال يجوز املســح عليه، وكذلك لو كان فيه خرق 

يبدو من جزء من القدم بقدر الدرهم فإنه ال يجوز املسح عليه.
ثانياً: أن يكون طاهراً، وذلك بأن ال يقع عليه نجاسة، وإذا كان مأخوذاً من حيوان غري 
طاهر كالكلب والخنزير فإنه ال يجوز املســح عليه، أن يكون غليظاً وال يصل املاء عند 
املســح عليه إىل القدم. واشــرتط بعض العلامء أن يكون مصنوعاً من الجلد وأنه ال بد 

من إمكان امليش فيه مبفرده.
ثالثاً: أن يكون قد لبسه عىل طهارة تامة، وذلك بأن يكون قد أتم الطهارة بالوضوء أو 

الغسل ثم لبس الخفني بعد إمتام الطهارة.
رابعاً: أن ال يتجاوز املدة املســموح له باملســح فيها، فإذا مسح املقيم يوماً وليلة فإنه 
يجب عليه خلع الخف بعد انقضاء يوم وليلة وال يجوز له املســح عليه أكرث من ذلك، 

وأما املسافر فإنه ال يتجاوز ثالثة أيام بلياليها.

أبو علي احلسن بن احلسن بن الهيثم

إعداد: شعبة الوعظ وا9رشاد الديني

يعد أشــهر أعامل ابــن الهيثم كتابه ذي الســبعة 
مجلــدات يف علــم البرصيــات املناظر الــذي كتبه 
بــني عامــي 401 هـــ/1011م - 411 هـــ/1021م. 
ترجــم الكتــاب إىل الالتينية عىل يــدي رجل دين 
غــري معــروف يف نهاية القرن الثاين عــرش أو بداية 
القرن الثالث عرش امليالديــني.  وكان لهذه الرتجمة 
عظيــم األثر عىل العلوم الغربيــة، كام طبعه العامل 
"فريدريــش ريزنــر" يف عــام 1572، تحــت عنوان 
"الكنــز البــرصي: الكتب الســبعة للَهــزَن العريب، 
املجلــد األول، صعود الغيوم والشــفق" (بالالتينية: 
 Opticae thesaurus: Alhazeni Arabis libri
 septem, nuncprimum editi; Eiusdem liber
 .(De Crepusculis et nubium ascensionibus
وقد ظهــر أثر هذا الكتاب عىل أعامل روجر باكون 
الذي استشهد باسمه، وعىل أعامل يوهانس كيبلر، 

كام أسهم يف التطور الكبري للمنهج التجريبي.

ôXÉæŸG ÜÉàc

عرش، اعتــامداً عىل كتــاب املناظر البن الهيثــم، واعتمد 
العامل املوسوعي تقي الدين الشامي عىل أعامل ابن الهيثم 
والفاريس، وطّورها يف كتابه نور حدقة اإلبصار ونور حقيقة 
النظر عام 1574م، تكرميًا الســمه، أطلق اسمه عىل إحدى 
الفجوات الربكانية عىل ســطح القمر، ويف 7 فرباير 1999، 
أطلق اســمه عىل أحد الكويكبات املكتشفة حديثاً، وهو 
Alhazen". ويف باكســتان، تم تكريم ابن الهيثم  59239"
بإطالق اسمه عىل كريس طب العيون يف جامعة آغاخان .
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من الذاكرة

غــري أننا اليوم ما نــكاد نعلن الدعوة النعقاد مؤمتر لقمة الــدول املصدرة للبرتول ويف 
مقدمتها الدول العربية حتى يرهف العامل كله أذانه خوفاً وطمعاً.

مــرد هذا إىل رجل خرج من بيننا يعلن قرارا شــجاعاً وينتقل بالعامل كله إىل مرحلة 
جديدة وبعاملنا العريب إىل حقبة جديدة من حقبات تاريخه الخالدة.. أنه بطل البرتول 
العريب. أول من بادر بقطع النفط عن إحدى الدولتني األعظم أنه الزعيم العريب البدوي 

الطابع الشجاع املؤمن بربه الذي ال يخاف غري الله. أنه زايد.
فـــتى كــرم الله اخالقــه  

   وألبسه الحمد غضاً، قشيبا
واعطاه من كل فضل يعد

  حظا، ومن كل مجد نصيبا
هو املرء ابدت به الحادثات   

عزمـا وشيكــا، ورأيـا صليبا    
تنقــل يف خلــقي ســؤدد   

سامحاً مرحبي وبأسا مهيبا    
إن الدول املصدرة للبرتول وعىل رأســها الــدول العربية املنتجة للنفط متثل القاعدة 
املادية التي ترتكز عليها أســس الحضارة الغربية ولكن هذه الدول مل تكن تعرف قدر 
نفســها أو لعلها كانت تدري ومل تكن تقدر عــىل أعالن معرفتها بهذا القدر. حتى جاء 
عــرص زايد فتحول مســار التاريخ البــرشي باتجاه أمتنا العربية الخالــدة التي اغفلتها 

البرشية زمناً.

التقــى صاحب الســمو الشــيخ زايد بن 
ســلطان رئيــس الدولــة، بشــباب دولة 
اإلمــارات  العربيــة، الذين يشــرتكون يف 
املخيــم الكشــفي الــذي أقيــم مبنطقة 
الحمرية التي تبعد عن الشــارقة بحوايل 

20 كيلو مرتا.

»YhQõŸG ájGQ :OGóYEG

1975 ¢SQÉ```e

اســتقبل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد ويل العهد عددا من الشخصيات العاملية 
والدبلوماسية والوفود، نذكر منها زيارة معايل 
وزير االقتصاد األردين والوفد املرافق له، ووفد 
الطــريان الفرنيس، وســفراء أمريكا وفرنســا 

واألردن. 

شــاركت دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة، دولة 
الشــقيقة  الكويــت 
بالعيــد  احتفاالتهــا 
الوطني، وقد ســاهمت 
املحليــة  الصحافــة 
والتلفزيــون  واإلذاعــة 
فعالــة  مســاهمة 
فأبــرزت دور الكويــت 
يف املنطقــة يف جميــع 
والعالقــات  املياديــن، 
الطيبــة والوطيــدة بني 
دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة والكويت.

عىل قادة مثل زايد تعتمد شعوبنا العربية يف حل قضاياها

العدد 44 - مارس 1975

أأخبار فرباير 1975

االاالفتتاحــية
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الشيخ زايد يف الخوانيج

2000001011خليفة يشهد احتفال القوات املسلحه باليوبيل الفيض لذكرى التوحيد 2001 االتوحيد لذككرىى الفيض باليوبيل املسلحه القواتات ااااحتححتحتفافال دهدهدهد ييشيشيش خلخلييفةة

زايد وحكام اإلمارات يشهدون تخريج دفعة جديدة من املتطوعني 1990 
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إعداد:راية المزروعي

2014 -03-4

منح املجلس الدويل للرياضة العسكرية " السيزم" سعادة 

الفريــق الركــن حمد محمد ثــاين الرميثي رئيــس أركان 

القوات املســلحة وســام كومانــدر والذي مينح لرؤســاء 

املنظامت الدولية وكبار القادة تقديرا لخدماته يف تعزيز التعاون بني القوات املســلحة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة واملجلس الدويل للرياضة العسكرية.

 2014-03-20 

وقعــت القيادة العامــة للقوات املســلحة مذكرة 

تفاهم مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 

والكــوارث بشــأن التعاون يف املجــاالت التدريبية 

والبحثية والفنية وذلك يف نادي ضباط القوات املسلحة بأبوظبي.  "النجاح رحلة، وكلما وصلت فيها 
إs قمة تطلعت فيها للقمة التي 

تليها"
          7مد بن راشــد آل مكتوم

1.  كم رشكة وطنية وعاملية شــاركت يف أول دورة لفعاليات معرض الدفاع الدويل( آيدكس) يف شــهر 

فرباير 1993؟

2. يف أي شــهر قرر املجلس األعىل لإلعالم املسموع واملريئ يف فرنسا تقديم طلب إىل (مجلس الدولة) 

إليقاف بث أحد القنوات عىل االقامر االصطناعية األوروبية داخل البالد؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق (517) هي: 
 - السـؤال األول: يف شهر يونيو 2014.

 - الســـؤال الثاين: تم تصنيفه الرقم 1 يف العامل يف فئة الحزام البني يف رياضة الجوجيتســو والفوز مبداليتني 
ذهبيتني يف بطولة أبوظبي العاملية ملحرتيف الجوجيتســو 2014 يف فئــة الوزن املفتوح  وثاين إمارايت ينال 

الحزام األسود.
 الفائزان:

1. يوسف خالد أحمد. 
2. سعيد يوسف الحامدي.

مسابقة العدد (518)

ومضــات...

جلد الذات: هو شــعور ســلبي يتنامى دامئاً يف أوقات الهزائم و اإلحباطات بســبب مناخ 

الهزميــة عندما يخيم عىل األجواء بحيث تتوارى النجاحات و التي غالبا ما تكون قليلة أو 

باهته، ويتصدر الفشل واجهة الصدارة.

والشــعور السلبي املتمثل يف جلد الذات ينبع من رغبة دفينة بالتغلب عىل الفشل ولكن 

ليــس عــن طريق مواجهته و إمنا بالهروب منه ( أو مــا يعرف بالهروب إىل الداخل حيث 

ينزوي اإلنسان و يتقوقع داخل هذا الحيز الضيق من الشعور بالعجز و الفشل ) .

نقـد الـذات: شعور إيجايب ناضج يتلمس معرفة مواطن القوة و مواطن الضعف بصدق و 

موضوعية، أي أنه يقيسها و يقيمها وال يهمشها أو يتخيلها، ونقد الذات ليست له أوقات 

محددة و لكن له عقليات محددة تجيد قراءة نفسها و محيطها و بالتايل ال تخىش مواجهة 

األعداء أو التحديات وإمنا تأخذ بأسباب النجاح و الوصول إىل الهدف عن طريق التخطيط 

الجيد واالســتفادة من أخطاء املايض، والهدف هنــا هو القناعة الذاتية و التثبت الداخيل 

مــن توفــر إمكانية النرص و بالتحديــات وهي الركن الركني و أهم أســباب القوة فعندما 

يعرف عدوك أنك ال شك منترص فمن البديهي أن يوقن أنه ال شك منهزم.

ما الفرق بني جلد الذات ونقد الذات ؟

حدث 2  مثل هذا الشهـر

2014-03-4

تلقى املجلس الوطني االتحــادي مرشوع قانون الخدمة 

الوطنية واالحتياطية من مجلس الوزراء وسيحيل املجلس 

مــرشوع القانون إىل لجنة شــؤون الدفــاع والداخلية يف 

الجلســة الثامنة مــن دور االنعقاد العــادي الثالث من 

الفصل الترشيعي الخامس عرش التي يعقدها املجلس.
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استراحة العدد



”لقــد ترك لنا األســالف من أجدادنا الكثــري من الرتاث 
الشــعبي الذي يحق لنا أن نفخر بــه ونحافظ عليه 

ونطوره ليبقى ذخراً لهذا الوطن ولألجيال القادمة.“
مــن أقوال املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيان رحمه الله
تســتمّد األمم هويتها من تراثها الساري يف أعامق أبنائها، 

وأصالتهــا املتجــذرة يف قلب التاريــخ... ولدولة اإلمــارات العربية 
املتحدة تــراث عريق له العديــد من األشــكال والصور، يظهر 
هذا الرتاث يف العادات والتقاليد التي يتوارثها األبناء جيالً بعد 
جيل، ويتناقلها الخلف عن الســلف بحــرص واعتزاز، ارتكزت 
هــذه العادات عــىل األخالق اإلســالمية العظيمــة، واألعراف 

العربيــة األصيلة... من العادات والتقاليد ما يتصل بأســلوبهم يف 
األعياد والزواج واملناسبات الدينية والوطنية، والزيارات 

والضيافة،  وامللبــس والعالقات األرسية وقضاء وقت 
الفراغ.

أكــد الدكتور أنــور محمد قرقاش وزير الدولة للشــؤون 

الخارجية، وزير الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي، 

يف كلمته، أن املرأة حظيت يف ظل دولة االتحاد باالهتامم 

الكبــري الذي فاق الكثري مــن دول العامل، حيث إن قيادة 

اإلمارات الرشــيدة وقفت بشكل دائم خلف متكني ودعم 

املــرأة، وأولتها الثقــة املطلقة التــي قادتهــا إىل التميز 

والوصــول إىل مراكز القيــادة وصنع القــرار، وأوضح أن 

تنميــة الوعي الســيايس لدى املرأة اإلماراتيــة مبا ميكنها 

من املشــاركة الفعالة يف مجاالت العمل الوطني املتنوعة 

وصنع القرار تعترب من أولويات القيادة ملا فيه من تحقيق 

ملصلحة املجتمع بشكل عام، منوهاً بأن عملية متكني املرأة 

عملية مهمة ومستمرة ولن تقف عند حد معني، لتواكب 

التطور الذي تشــهده اإلمارات، وتقــوم بدورها البارز يف 

عمليــة التنمية والتطوير ، وأشــار إىل أن املرأة اإلماراتية 

أصبحــت تعمل إىل جانب الرجــل يف جميع املجاالت مبا 

فيها مجاالت العمل الســيايس، الذي برز بشكل جيل من 

@   MajedAlraisiy1    ماجد الرئيسي

« لن تفلح دولة بال جيش يحميها، وهذا ما يجعلنا نحمد 
ا¥ على قوة ا<جهزة ا<منية وقواتنا املسلحة »

الدكتور عارف الشيخ عبد الله الحسن هو مؤلف وشاعر وخطيب 
للجمعة والعيد، وصاحب عطاء كبري يف جميع املجاالت التي عمل 
بهــا، فقد عمل يف وزارة الرتبية والتعليم حتى العام 2002، وكان 
من األعضاء املؤسســني لجائزة ديب للقرآن الكريم ورئيســاً للجنة 
الفنيــة بها، ويعمل حاليا مأذوناً رشعياً منذ العام 1980، وخطيباً 
للجمعــة والعيــد، وعضو مجلــس الرشطة االستشــارية لخدمة 

املجتمع يف ديب.
ولد الدكتور عارف الشــيخ عــام 1952، ودرس املراحل التعليمية 
الثالثــة األوىل يف مدارس ديب ومكة املكرمــة، وحصل عىل درجة 
الليسانس يف الرشيعة من كلية الرشيعة والقانون بجامعة األزهر 
عــام 1977 ، ودكتوراه يف الدراســات اإلســالمية عام 1997، كام 
عمــل مدرســاً، فمديراً للمعهد الديني الثانوي، فرئيســاً لقســم 
االمتحانات، فمديراً إلدارة االمتحانات، ثم مديراً إلدارة الخدمات 

الرتبوية، واستقال من وزارة الرتبية عام 2002.
شــارك يف تأليــف كتــب الرتبية اإلســالمية لصفــوف املرحلتني
االبتدائية واإلعدادية، وصدر له أكرث من 60 مؤلفا، منها: "الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم ظاهرة استثنائية"، "ما يطلبه الظآمن"، 
"أســامء من الخليج"، "الخدمات الصحية يف الساحل املتصالح"، 
وله العديد من األناشــيد املقررة يف الكتب املدرسية، وهو الذي 

قام بتأليف كلامت السالم الوطني للدولة.
وعــن النشــيد الوطنــي للدولة، قــال: إنه ألف كلامت النشــيد 
الوطنــي (تحية العلــم) قبل 27 عاماً، وبعــد 15 عاماً من إعالن 
اتحاد الدولة، و"اســتغرق ثالثة أيام يف كتابتــه الذي كان تكليفاً

وأصبح ترشيفاً عىل مّر السنوات".
وقــال: إنها فكــرة معايل أحمد حميــد الطاير أثنــاء توليه وزارة 
الرتبيــة والتعليم باإلنابة، عام 1986 إذ الحظ خالل وجوده باكراً 
يف املــدارس أن التالميــذ يف املــدارس يرفعون العلــم يف الطابور 
بصمت، بينــام ينبغي أن يظهر الجميع، خصوصاً طالب املدارس، 
مبوقف حاميس أثناء رفع العلم، وترديد كلامت وطنية مع العزف.

الدكتور عارف الشيخ عبد ا¥ احلسن
مبدع كلمات السالم الوطني

وجوه من ا%مارات

خالل الثقة الكبرية التي أولتها لها القيادة وبشكل خاص 

برنامج التمكني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الســيام يف 

مجــال متكني املــرأة اإلماراتيــة من املشــاركة يف الحياة 

السياسية، الذي ميثل دليالً ملموساً عىل مدى ثقة القيادة 

فيهــا، ويف قدرتها عىل تأدية واجباتهــا تجاه وطنها بكل 

أمانة ومسؤولية، ومشاركتها بإيجابية يف منظومة العمل 

الوطني ويف عملية صنع القرار.

الدكتور أنور 5مد قرقاش

متكيــــن املــــرأة
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