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سمات احلكم والقيادة يف دولة اإلمارات 





بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

اس��تطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة وخالل األربعة عقود املاضية بفضل قيادتها الرش��يدة وعىل رأس��ها سيدي صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الل��ه" أن تصنع ما عجزت عنه 

الكثري من الدول املتقدمة، وأن تتبوأ مكانة متميزة ومتفردة عىل الخارطة العاملية يف مجال العمل اإلنساين الدويل حتى أضحت 

عنواناً بارزاً للخري والعطاء، ومنوذجاً يحظى باإلعجاب والتقدير عىل مختلف املستويات يف التضامن والتكاتف واحرتام اآلخرين، 

فاإلمارات يف ظل هذه القيادة احتلت مكانة مرموقة بني دول العامل كافة، األمر الذي جعلها مرضب املثل من قبل كل الجهات 

الحقوقية والتنظيامت الدولية يف املحافظة عىل كرامة أبنائها واملقيمني عىل أرضها.

وقد عملت دولة اإلمارات منذ تأسيسها عىل يد الوالد املؤسس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب 

الله ثراه" عىل صون الحقوق اإلنس��انية لكل فئات املجتمع، كام كفلت كرامة اإلنس��ان وحريته ووفرت عرب قوانينها بيئة آمنة 

لكل القاطنني عىل أرضها حتى بات الجميع ينعم باملعاملة الحسنة وروح األخوة والتعاون واالحرتام، فهي مثال مرشق ومنوذج 

يحتذى به عىل مس��توى العامل حيث يتعايش عىل أرضها ما يزيد عن 200 جنس��ية بتس��امح وس��الم واستقرار يتمتعون بكافة 

الحقوق وميارسون حرياتهم وشعائرهم الدينية مبنتهى البساطة. 

تجاوز قرار الربملان األورويب بش��أن حقوق اإلنس��ان يف اإلمارات الحقائق، فهو ال يعكس الواقع الحقيقي يف الدولة سواء عىل 

صعيد الترشيعات أو املامرس��ات، بل يعكس عدم وعيه مبا يجري عىل أرض الواقع يف الدولة، فهو هجوم بغرض الهجوم دون 

وجه حق ودون االس��تناد عىل أي حقائق أو مامرس��ات عىل أرض الواقع، ودون الرجوع إىل الجهات الرس��مية وغري الرس��مية 

يف الدول��ة، فه��ذا الربملان كان ينبغي عليه الحيادي��ة واملوضوعية وعدم األلتفات إىل التقارير املغرض��ة التي تحمل اإلدعاءات 

واملعلومات غري الدقيقة.

فامل��رأة يف اإلم��ارات حصلت عىل جميع حقوقها، وتبوأت جميع املناصب القيادية يف الدولة، فهي لها حضور بارز يف مجلس 

الوزراء واملجلس الوطني االتحادي، كام تش��غل منصب وكيل وزارة ووكيل مس��اعد، وهي عضو فعال ونش��ط يف غرف التجارة 

والصناعة واملجالس االستشارية يف اإلمارات، كام أن الدولة أفسحت لها املجال للعمل سفرية وقاضية ووكيل نيابة، ويف السلك 

العسكري مبختلف مستوياته، وغري ذلك من املناصب التي ال يزال شغلها يف العديد من الدول حكراً عىل الرجال، فاإلمارات هي 

الدولة األوىل والوحيدة عىل مستوى املنطقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تشغل فيها املرأة منصباً سياسياً 

قيادياً يف الربملان، كام أن الدولة وبحس��ب تقارير املنتدى االقتصادي العاملي احتلت املركز األول عربياً وفقاً ملؤرش الفجوة بني 

الجنس��ني يف عام 2012، وعليه فإن ما يش��هده واقع املرأة يف اإلمارات من تقدم وتطور يف كافة املجاالت هو ترجمة حقيقية 

للفكر النري والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة يف الدولة. 

كام أن اإلمارات انضمت إىل جميع االتفاقيات الخاصة بحقوق االنسان، ولها مواقف ريادية وفعالة يف ذلك، فهي أول دولة 

عربية تصدر قانون االتجار بالبرش خالل العام 2006، وقد شكلت لجنة وطنية ملتابعة تطبيقه، كام فازت الدولة بعضوية مجلس 

حقوق اإلنس��ان التابع لألمم املتحدة للفرتة من مطلع 2013 وملدة ثالث س��نوات متواصلة، كام أن نظام األجور ونظام تنقل 

العامل بني املنشآت ونظام الشكوى واملدن العاملية الذي تعمل به الدولة أصبح منوذجاً يحتذى به عاملياً كأداة مبتكرة تضمن 

للعامل الحصول عىل حقوقهم وأجورهم يف املواعيد املحددة، ويعكس اتساع خارطة املدارس والكليات والرشكات واملستشفيات 

ودور العبادة التي تخص أبناء الجنسيات املختلفة حالة متفردة من التعايش يف ظل العدالة واملساواة والقانون، كام أن هناك 

قوانني صارمة تعاقب كل من تس��ول له نفس��ه انتهاك حقوق االنس��ان، فبات لدينا يف كثري من أفرع وزارة الداخلية يف الدولة 

إدارات وأقس��ام خاصة بحقوق اإلنس��ان، وهذا دليل عىل أهمية الحفاظ عىل حقوق اإلنسان يف الدولة، وكذلك تقدير املجتمع 

الدويل لإلمارات لنهجها اإلنساين عىل الصعيدين املحيل والخارجي والجهود الجبارة التي تبذلها يف مجال حقوق اإلنسان. 

كام تعد دولة اإلمارات من الدول الرائدة يف مجال تقديم املس��اعدات اإلنس��انية، فالبعثات اإلغاثية واإلنسانية التي تجوب 

مختل��ف دول الع��امل تحظى عىل عكس البعثات األخرى باإلطمئنان واألمن والتجاوب اإليجايب يف أكرث دول العامل توتراً، وهو ما 

يعكس حب وتقدير شعوب العامل لإلمارات؛ نتيجة حسن املعاملة خالل وجودهم فيها وملا تقدمه الدولة من دعم للمحتاجني 

كافة حول العامل، واإلمارات حريصة بش��كل كامل عىل الوفاء بالتزاماتها اإلنس��انية، بل ذهبت إىل أبعد من ذلك حيث جعلتها 

جزءاً أساسياً من ثقافة املجتمع تعقد من أجله الندوات واملؤمترات وتضمنها يف مناهجها التعليمية ووسائل إعالمها املختلفة.

ومن ناحية أخرى حصل إبن اإلمارات عىل كافة الحقوق واالمتيازات التي مل يحصل عليها اآلخرون يف كثري من الدول العاملية، 

وقيادتنا الرشيدة حتى حني يضل أحد أبنائها تتعامل معه معاملة أبوية حسنة لتقويم سلوكه وإعادته إىل جادة الصواب التي 

فطر عليها أبناء اإلمارات. 

نحن أبناء ش��عب اإلمارات ندعو أعض��اء الربملان األورويب وغريهم لزيارة الدولة واإلطالع ع��ىل الواقع اإلمارايت، ونحن عىل 

يقني بأنهم س��يتخذون من هذا الواقع مثاالً وسيس��عون لتطبيقه عىل س��ائر دول العامل، فأبواب اإلمارات مرشعة لجميع من 

يريد أن يتأكد أن حقوق اإلنس��ان مصانة، فش��عب اإلمارات بجميع مكوناته وتوجهاته يعرف القيادة الرشيدة ودورها الحكيم 

واملعتدل يف السياسة الخارجية، ونظرتها الثاقبة يف البناء والتطوير وتطبيق نظم الدميقراطية والعدالة واملساواة والتمكني، فهي 

أك��رب مث��ال لدولة فتية وواعدة يحتذى بها يف مجال االهتامم باإلنس��ان والتنمية الحضارية، ونح��ن أبناء زايد الخري ومبختلف 

مس��توياتنا ندين بالوالء واالنتامء واإلخالص لقيادتنا الرش��يدة، والتي كانت والزالت وس��تظل تقدم لنا أفضل وأرقى أساليب 

الدعم والعيش الكريم•

اإلمارات والربملان األوروبي
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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
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>

92
>

76
<

16
<

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام
اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير
الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني
موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير
محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير
مريم محمد الرميثي
جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 
حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني
نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري

اإلخراج والتصميم
سعاد عبدالله النعيمي

آالء محمد الزعايب
هدى زين العطاس
أحمد محمود أحمد

التصحيح واملراجعة اللغوية
عوض عبدالرؤوف صالح

عيىس هاشم الدرميك 

أرشيف الصور
فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع
مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود
أحمد عبدالوهاب الحامدي

نادي ضباط القوات 
املسلحة حلقة وصل 
خدمية بني العسكرية 

واملدنية

املفاهيم العملياتية 
اجلديدة ومتطلباتها 

حلروب املستقبل

حمدان بن حممد يفتتح 

"مبنى زايد" يف ساند هريست 
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واقتدار 
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مبنتسبي كلية زايد الثاين العسكرية.

الغالف: عيل حمد سعيد الجنيبي

• ترسل جميع املراسالت باسـم رئيس التحرير
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حممـد بـن زايــد: نحـن قـادرون بأمثالكــم أن نحقــق املستحــــــــــــــــــــــــــــيـل خلــدمـــة ورفـعــة الوطــن الغــالـــــي
زار كليـة زايــد الثـاين العسـكـريــة يف إطـار احتفـاالت الدولــة باليــوم الوطنــي 41

محمد بن زايد خالل عزف السالم الوطني ويف الصورة رئيس األركان وقائد كلية زايد الثاين العسكرية

أكــد الفريــق أول ســمـو الشيـخ محمـد بن زايــد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، أن تاريخ اإلمارات العربية املتحدة مل يبدأ 

بقيــام االتحاد قبل 41 عامــاً، بل هو موغل يف القدم 

منذ مئات السنني، حسب ما ترويه املصادر التاريخية 

لســر األجداد واآلبــاء الذين عاشــوا يف املنطقة وتم 

اكتشاف قبورهم ومقتنياتهم األثرية ومواقع عيشهم.

وتحدث ســموه عــن التضحيــات الجســام التي 

قدمها األجداد واألســاف والتي كانت يومها أصعب 

من مرحلتنا هذه، نظراً لشــح املوارد وندرة املصادر 

وقســوة الحيــاة وشــدة الظــروف، إال أنهــم بذلوا 

نفوسهم وساموا أرواحهم يف سبيل حفظ األرض وسرت 

العرض، مطالباً ســموه جيل اليــوم بالتأيس واالعتبار 

بذلك الرعيل الذي مهد الطريق ملا ننعم به اليوم من 

خر وأمن ورخاء.

جاء ذلك لــدى زيارة ســموه التفقدية يف نوفمرب 

املــايض إىل كلية زايد الثاين العســكرية بالعني، وذلك 

يف إطــار احتفاالت الدولــة باليوم الوطنــي الحادي 

واألربعني.

وتنــاول ســموه يف حديثــه مجمــل التحديــات 

واألخطار التي تواجــه املنطقة، مؤكداً أهمية العمل 

بكل جد وإخاص لخدمة الوطن واالســتعداد الدائم 

للتصدي لكل التهديدات واألخطار املحدقة، السيام يف 

هذه الفرتة من عمر الدولة التي اكتسبت فيها احرتام 

وتقديــر العامل بفضل صناع مجدها القائد املؤســس 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وإخوانه 

حكام اإلمارات اآلباء الرواد طيب الله ثراهم. 

وقال سموه موجهـاً حديثـه إىل أبنـائـه املرشحني: 

" إن لــكل مرحلة تحدياتها ونحــن قادرون بأمثالكم 

من أصحــاب الهمم العاليــة والعزائــم الصادقة أن 

نحقق املستحيل لخدمة ورفعة الوطن الغايل"، مؤكداً 

ســموه أن قافلة الخر ومســرة العطــاء ماضية إىل 

األمام وال ميكن أن تشكل األصوات واملواقف املغرضة 

أي عقبة يف طريق تقدم هذا الوطن الغايل املفدى.

واســتذكر ســموه مواقف للمغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان يف نهايات الخمســينيات قبل توليه قيادة 

اإلمارات، تنم عن رؤية ثاقبة ونظرة بعيدة ملؤها حب 

الخر ألهل وأبناء هذه املنطقة ليس لـ 50 سنة مقبلة، 

بل ملئات الســنني القادمة عامدها االنفتاح والتسامح 

وتبني املبادرات الخرة والتي من شأنها جلب املنفعة 

والفائدة لسكان الباد وأبناء الوطن، حتى لو أتت من 

الذين يخالفوننا يف الدين واملعتقد والعرق.

وهنأ ســموه الجميع بحلول ذكــرى اليوم الوطني 

الـ 41، معرباً عن سعادته برؤية هذه الوجوه الطيبة 

وبالتحدث معها يف أجواء احتفاالتنا بهذا اليوم الذي 

يحمــل يف طياته قصــة كفاح وصرب وعزميــة وإرادة 

قيــادة فذة، مل تهدأ حتى أنجزت ما وعدت به وحتى 

أصبحت األحام حقائق ماثلة للعيان، وقال ســموه: 

"أطالبكم بنقل ســامي وتحيايت إىل األهل والوالدين 

واعتزازنا بدورهم يف رعاية وتربية أمثالكم".

كــام أكد ســموه اعتزازه بــدور كلية زايــد الثاين 

العسكرية وإسهاماتها املشهودة طوال أكرث من أربعة 

عقــود يف رفد قواتنا املســلحة بالكــوادر والكفاءات 

العســكرية املؤهلــة، واملتفانيــة يف خدمــة الوطن 

والذود عــن حياضه وصــون منجزاته ومكتســباته، 

متطلعاً ســموه إىل مزيد من العطاء والبذل مبا ميكن 

قواتنا املســلحة من أداء واجبها الوطني بكل جدارة 

واقتدار، يف ظل دعم ورعاية صاحب الســمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وكان الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد 

آل نهيــان قد وصــل إىل كلية زايد الثاين العســكرية 

تصوير: علي اجلنيبي
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حممـد بـن زايــد: نحـن قـادرون بأمثالكــم أن نحقــق املستحــــــــــــــــــــــــــــيـل خلــدمـــة ورفـعــة الوطــن الغــالـــــي
زار كليـة زايــد الثـاين العسـكـريــة يف إطـار احتفـاالت الدولــة باليــوم الوطنــي 41

محمد بن زايد يتحدث للمرشحني خالل مأدبة الغداء بحضور رئيس األركان

بالعني، يرافقه ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

مستشــار األمن الوطني وسمو الشيخ نهيان بن زايد 

آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان 

آل نهيان لألعامل الخرية واإلنســانية، والفريق سمو 

الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الــوزراء وزير الداخلية، وســمو الشــيخ طحنون بن 

زايد آل نهيان رئيس هيئة طران الرئاســة وعدد من 

كبار املســؤولني، حيث كان يف استقبال سموه سعادة 

الفريق الركــن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة، وسعادة اللواء ركن سامل هال رسور 

الكعبــي قائد كلية زايد الثاين العســكرية وعدد من 

كبار القادة يف الكلية الذين رحبوا بزيارة سموه.

تاريخ اإلمارات مل 
يبدأ بقيام االحتاد 
بل هو موغل يف 
القدم منذ مئات 

السنني

التضحيات اجلسام 
التي قدمها األجداد 
واألسالف التي كانت 
يومها أصعب من 

مرحلتنا هذه

رئيس األركان يتحدث إىل أحد املرشحني يف الكلية
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نتطلع إىل مزيد 
من العطاء والبذل 

مبا ميكن قواتنا 
املسلحة من أداء 

واجبها الوطني 
بكل جدارة واقتدار

وسموه خالل متابعته جانباً من متارين الرماية

وبــدأت مراســم االحتفال بعزف الســام الوطني 

بعدها اســتعرض ســموه طابــور العــرض، ثم أدى 

املرشــحون مــن دوريت 37 و38 ودورة الجامعيــني 

30 ومرشــحي الدورة املســتجدة املشــرتكة التاسعة 

استعراضاً عســكرياً ميدانياً، عكس مهارات وقدرات 

املرشحني يف فنون املشاة العسكرية.

بعــد ذلك، قدمت قيادة الكليــة رشحاً موجزاً عن 

تاريخ إنشــاء الكلية والتي يرجع الفضل يف إنشــائها 

إىل الفكر الثاقب للقائد املؤســس املغفور له الشيخ 

زايــد بن ســلطان آل نهيــان طيب الله ثــراه، بغية 

تخريج دفعات ترفد قواتنا املسلحة بالكوادر املواطنة 

املســلحة بالعلم واملعرفة والقادرة عىل التفاعل مع 

أحدث العلوم العسكرية. 

كــام تــم اســتعراض أهــداف الكليــة وبرامجها 

التدريبية والتي تطورت بشكل ملحوظ منذ تأسيس 

الكلية إىل اآلن، بفضل دعم صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة "حفظه الله"، واملتابعة الحثيثة من 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

الــذي يحرص عــىل أن تكــون مناهجهــا وفق أعىل 

محمد بن زايد وسيف بن زايد يتابعان التامرين العسكريةمحمد بن زايد خالل جولته يف معرض الصور
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محمد بن زايد يوقع كلمة يف سجل كبار زوار الكليةطحنون بن زايد يتبادل األحاديث مع ضباط ومرشحي الكلية خالل املأدبة

كليــة زايــد الثاين العسكريـة

تأسس��ت ه��ذه الكلية العس��كرية الرائ��دة يف تاريخ 
1972/1/1، وب��دأت بتدريس عدد من املواد األكادميية 
مث��ل الرياضيات واللغة اإلنجليزي��ة، وكان الهدف من 
إنش��اء هذه الكلية هي أن تكون معه��د تعليمياً يرفد 
القوات املس��لحه بالك��وادر القيادية وإعداد املرش��ح 
كقائ��د ومدرب ومقاتل وإداري من خالل مجموعة من 
املناهج الدراس��ية )النظرية والعلمي��ة( والتي تطورت 
كنتيجة حتمية للتطور الش��امل الذي ش��هدته القوات 
املس��لحة، حيث كان البد من تطوير العلوم األكادميية 
يف الكلية، وإضافة مواد أخرى تساهم يف تكوين ضباط 
املس��تقبل املؤهلني والذين لديهم من القدرة ماميكنهم 
من مامرس��ة أس��اليب التفكري العلمي السليم، وتنمية 
إمكانياتهم اإلبداعية مع االلتزام باالنضباط العسكري، 
وبزيادة املواد الدراسية تم التعاون مع جامعة اإلمارات 
من أجل تدريس بعض امل��واد األكادميية ومواكبة ذلك 
أيضاً بتط��ور مامثل يف أس��اليب التدريب العس��كري 
ووس��ائله املتبعة يف أرقى وأعرق الكليات العس��كرية 
يف العامل، وتس��تقبل كليه زايد الثاين العسكرية دورات 
ويتلق��ى  املرش��حني،  ودورات  الجامعي��ني  الضب��اط 
الدارسون املواد العس��كرية األساسية يف مجال العلوم 

العسكرية مع اختالف ساعات املنهج.

املعاير العامليــة والحديثة يف هــذا املجال، ولتصبح 

هــذه الكليــة واحدة من أعــرق الكليــات يف العامل 

تحقيقاً لرؤيــة القيادة الحكيمــة يف تحقيق الريادة 

عىل املستوى العاملي، من خال تأهيل ضباط بعقلية 

احرتافية وقدرات مميزة لخدمة الوطن املفدى.

وبعد انتهاء العرض العســكري تــم التقاط الصور 

التذكاريــة الجامعيــة مع مــدريب كلية زايــد الثاين 

العسكرية.

وقام سموه بعد ذلك بجولة يف متحف الكلية الذي 

اشــتمل عىل معرض للصور تحيك مراحل تطور كلية 

زايد الثاين العســكرية منذ نشــأتها عام 1972 حتى 

اليوم، إضافة إىل صور عن أبرز الشخصيات والضيوف 

الذين زاروا الكلية، كام اطلع ســموه عىل مناذج من 

الكتب واملراجع العســكرية التي كانت تدرس خال 

مرحلة مســرة الكلية، إضافة إىل منــاذج من بدالت 

التخريــج التي كان يرتديها مرشــحو كلية زايد الثاين 

العسكرية منذ أول دفعة لها حتى اآلن.

بعدها انتقل سموه والحضور إىل الطاولة الرملية، 

وهــي مجســم ميثل طبيعــة أرض املعركــة ومرسح 

العمليات معاً، واســتمع سموه إىل أوامر قائد فصيلة 

املشاة لتنفيذ العمليات العسكرية.

بعدها، استقل سموه ومرافقوه وكبار قادة القوات 

املســلحة حافلة أقلتهم إىل امليادين الخارجية، حيث 

تفقــدوا برامج التدريــب واألنشــطة الرياضية التي 

تهــدف إىل رفــع اللياقــة البدنية وإعداد شــخصية 

املرشح للتعامل مع مختلف األوضاع والظروف.

كام شاهد ســموه عمليات الحركة والتقدم لألمام 

باستخدام الذخائر الحية واألسلحة الخفيفة.

ثــم انتقل ســموه والحضــور إىل ميــدان الرماية 

واســتمعوا إىل إيجاز عن الرمايــات املقررة لدورات 

املرشــحني عىل مختلف صنوف األســلحة، وشاهدوا 

تطبيقــاً عمليــاً يف رمايــة تدريبية إلحــدى دورات 

املرشحني.

وأثنى سموه عىل النتائج التي حققها الرماة، منوهاً 

ســموه بأهمية التدريب املكثــف والفعال لتحقيق 

األهداف التي تسعى إليها القيادة الحكيمة، ولتكون 

قواتنــا املســلحة عىل أهبــة االســتعداد والجاهزية 

الدامئة لصون الوطن والدفاع عن حياضه.

كام تفقد ســموه يف هذه الجولة التوسعات التي 

نفذت يف الكلية واملباين واملرافق الخدمية، واملندرجة 

ضمن خطط واســرتاتيجيات التطوير املتكاملة ملهام 

كلية زايد الثاين العسكرية.

وحرص ســمو ويل عهــد أبوظبــي ومرافقوه عىل 

تنــاول الغــداء مع أبنائه املرشــحني، متبــادالً معهم 

األحاديث الودية موجهاً التهنئة لهم مبناســبة ذكرى 

اليوم الوطني.
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حممد بن زايد والرئيس الكوري يحضران توقيع اتفاقية مشرتكة
شهد سمو ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة ورئيس جمهورية كوريا مراسم توقيع مذكرة 

اتفاق بشأن التعاون يف املجال الطبي بني القيادة العامة 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات، ومعهد تطوير القطاع 

الصحي يف جمهورية كوريا. 

وقع عــن جانب القيــادة العامة للقوات املســلحة 

لدولــة اإلمارات، ســعادة اللــواء الركن محمد ســعيد 

الظاهري قائد اإلمداد املشــرتك، وعــن الجانب الكوري 

كو كيونج هوا رئيسة معهد تطوير القطاع الصحي. 

حرض مراســم التوقيع سمو الشــيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان وزيــر الخارجية، ومعايل الشــيخة لبنى بنت 

خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، ومعايل خلدون 

املبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة الفريق 

الركن حمد محمــد ثاين الرميثي رئيــس أركان القوات 

املسلحة، ومحمد مبارك املزروعي وكيل ديوان سمو ويل 

العهد، وعبدالله خلفان مطر الرميثي سفر الدولة لدى 

الجمهوريــة الكورية، والدكتور كوون تاه كيون ســفر 

كوريا لدى الدولة والوفد املرافق للرئيس الكوري. 

حمدان بن حممد يفتتح »مبنى زايد« يف ساند هريست العسكرية

افتتـح ســمـو الشــيـخ حمـدان بن محمـد بن راشــد 

آل مكتــوم ويل عهــد ديب يف نوفمــرب املــايض »مبنــى 

زايد« بأكادميية »ســاند هرست« العسكرية الربيطانية 

العريقــة، والذي تم إنشــاؤه مبكرمة من دولة اإلمارات 

بلغت 150 مليون جنيه إســرتليني »حوايل 880 مليون 

س االتحاد املغفور له بإذن  درهم«، تخليداً لذكرى مؤسِّ

الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله 

ثراه، وتقديراً لألكادميية التي كانت من أوائل املؤسسات 

العلميــة العامليــة التي ابتعثــت إليها دولــة اإلمارات 

أبناءها يف مطلع عقد السبعينيات من القرن املايض.

كان يف استقبال ســمو ويل عهد ديب لدى وصوله إىل 

مقــر األكادميية التــي يتزامن افتتــاح »مبنى زايد« مع 

االحتفــال مبــرور 200 عام عىل تأســيس مقرها الحايل، 

اللــواء تيمــويث أيفنــز القائد العــام ألكادميية »ســاند 

هرست« وعدد من قيادات الهيئة التعليمية بها، حيث 

استهل سموه الزيارة بتسجيل كلمة يف ِسجّل كبار الزوار 

حيا فيها األكادميية مبا تحمله من تراث عريق، كواحدة 

من أشهر وأقدم املؤسسات العلمية العسكرية يف العامل 

متمنياً للقامئني عليها مزيداً من التقدم واالزدهار.

ثم قام ســمو ويل عهــد ديب يرافقه قائــد األكادميية 

بإزاحة الســتار عن اللوحة التذكارية لـ »مبنى زايد« يف 

حرم »ســاند هرست«، إيذاناً بافتتاح املبنى الذي يُعترب 

مــن أهم اإلضافات اإلنشــائية يف األكادميية التي تخرج 

فيها أكرث من 210 مرشحني من دولة اإلمارات، منذ بدء 

البعثات الدراســية الخارجية وهــو العدد األكرب مقارنة 

بأعــداد الخريجــني من الجنســيات األخرى املنتســبة 

لألكادميية من خارج بريطانيا.

وقــد ُروعــي يف تصميمه إبراز الــروح اإلماراتية من 

خال عدة مامح أبرزها ســبعة أعمدة تتصدر املدخل 

الرئييس للمبنى، ويحمل كل منها اســم إحدى اإلمارات 

الســبع، كام زينت املداخل األربعة للمبنى بألوان علم 

اإلمارات يف بادرة تقدير وإعزاز لدولة اإلمارات وقيادتها 

الرشيدة وشعبها املِعطاء.

وتفقد ســمو الشيخ حمدان بن محمد أقسام املبنى 

الذي ُخصص لســكن الدارســني واملكون مــن جناحني 

رئيسيني يشــمل كل منهام 100 غرفة، إضافة إىل جناح 

مجاور لهام يضم عدداً مــن املرافق اإلدارية واملكتبية، 

كام قــام ســموه بزيــارة إحــدى قاعــات املحارضات 

باألكادميية.

محمد بن زايد ويل ميونج باك يشهدان توقيع االتفاقية

حمدان بن محمد يزيح الستار عن اللوحة التذكارية ملبنى زايد
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حمدان بن حممد يفتتح »مبنى زايد« يف ساند هريست العسكرية

رئيس األركان يشارك يف اجتماع اللجنة العسكرية العليا بالرياض

ترأس ســعادة الفريــق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي 

رئيــس أركان القوات املســلحة وفد الدولــة يف اجتامع 

الدورة العارشة للجنة العســكرية العليا ألصحاب السمو 

واملعــايل رؤوســاء األركان بدول مجلــس التعاون لدول 

الخليــج العربية، والذي عقد نوفمــرب املايض يف الرياض 

عاصمة اململكة العربية السعودية.

وافتتــح رئيس االجتــامع معايل الفريــق األول الركن 

حســني بن عبداللــه القبيل رئيس هيئــة األركان العامة 

للقوات املســلحة باململكة العربية الســعودية الجلسة، 

بكلمــة رحــب فيها بالجميــع يف بلدهم الثــاين اململكة 

العربية السعودية.

وبني أن هذا االجتامع جاء لتحقيق مزيد من التعاون 

بني الــدول األعضاء يف دول املجلــس يف ضوء اإلنجازات 

التــي تحققــت، وهذا يعكس ما تســعى إليــه قيادات 

دول املجلس "حفظهم الله" بأن يســود األمن واالستقرار 

ربوع املنطقة، األمر الذي يحقق لها املزيد من االستقرار 

والتقدم والرخاء واالزدهار، وقدم معاليه شــكره وعرفانه 

لجميع اللجان والفرق العسكرية املشاركة عىل ما قدموه 

ويقدمونه يف سبيل تحقيق الهدف املنشود.

كام ألقى اللواء الركن خليفة بن حميد الكعبي األمني 

العام املساعد للشؤون العسكرية مبجلس التعاون لدول 

الخليج العربية كلمة بهذه املناســبة، شكر فيها اململكة 

العربية الســعودية ممثلة بوزارة الدفاع عىل استضافتها 

لهذا االجتامع، منوهاً بالعاقات األخوية بني األشــقاء يف 

دول مجلس التعاون، ســائًا اللــه تعاىل أن يحفظ حكام 

ورؤســاء دول مجلس التعــاون، وأن يديم األمن واألمان 

عليهــا، الفتاً إىل أهمية هــذه االجتامعات يف دفع عجلة 

التقدم والتطور وترســيخ عرى التعاون بني األشقاء بدول 

املجلــس، وتحقيــق العمل العســكري املشــرتك، مبيناً 

أن جــدول األعامل يف هذا االجتامع يزخــر بالعديد من 

التوصيات التي من شأنها االرتقاء بالعمل العسكري. 

بعد ذلك ناقش أصحاب السمو واملعايل رؤساء األركان 

عدداً مــن املواضيع املدرجة يف جــدول األعامل، مقرين 

يف جلســتهم الختاميــة تحقيق املزيد مــن الخطوات يف 

مجال التكامل الدفاعي والتامرين والتدريبات املشــرتكة، 

وكذلك ما يتعلق بتنظيم مشاركة القوات املسلحة بدول 

املجلــس مع القــوات الدولية يف عمليات حفظ الســام 

الدولية والعمليات اإلنســانية ووضع آلية موحدة لذلك، 

كام ناقشت اللجنة فكرة إنشاء معهد عال للدفاع واألمن 

لدول املجلس.

كام اســتعرض رؤساء األركان ســر التعاون العسكري 

والدفاع املشــرتك بني دول املجلــس يف مختلف املجاالت 

والخطوات واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات 

املعنية بالقوات املســلحة بدول مجلــس التعاون، حيال 

قرارات التعاون العسكري والدفاع املشرتك ومدى التقدم 

يف تنفيذها. 

وقـدم معايل اللـواء الركن الشــيخ دعيج بن ســلامن 

آل خليفــة رئيــس هيئــة األركان لقوة الدفــاع مبملكة 

البحريــن الدعــوة لعقد أعــامل الــدورة الحادية عرشة 

للجنــة يف مملكة البحرين العام القــادم، كام دعا معايل 

الفريــق الركن خالد الجراح الصبــاح رئيس هيئة األركان 

لدولة الكويت رؤساء أركان دول مجلس التعاون لحضور 

فعاليــات متريــن درع الجزيــرة والذي ســيقام يف دولة 

الكويت الشقيقة.

رئيس االٔركان والوفد املرافق خالل االجتامع       )تصوير: سامل العامري( ا 

و يستعــرض مــع نظيــره الرتكـي عالقـات التعـاون املشتــرك
اجتمــع ســعادة الفريق الركن حمد محمــد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املســلحة يف إطار الزيارة التي قام بها 

للجمهوريــة الرتكية مع الفريق أول نجــدت أوزال رئيس 

األركان العامة الرتكية. 

واســتعرض الجانبان خال االجتــامع، عاقات التعاون 

القامئــة بني دولة اإلمــارات العربية املتحــدة وجمهورية 

تركيــا، وجوانب تفعيلهــا وتطويرها، مبا يخــدم املصلحة 

املشرتكة وذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، كام 

تم بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك. 

وأعرب ســعادة رئيس األركان عن بالغ شكره وتقديره 

لنظــره الــرتيك، عىل ما لقيــه والوفد املرافــق من حفاوة 

وحسن ضيافة، مشيداً بعاقات التعاون التي تربط البلدين 

الصديقني، وما يشــهده التعاون بينهــام من تقدم وتطور 

يف العديد مــن املجاالت، وعرب عن خالص وصادق أمنياته 

للجمهورية الرتكية وشعبها بدوام التقدم واالزدهار. رئيس األركان خالل لقائه نجدت أوزال                 )تصوير: سامل العامري(1 
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رئيس األركان يحضـر افتتــاح معـرض الدفــاع يف الباكستــاين

حرض سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيــس أركان القوات املســلحة، والوفد املرافق له يف 

نوفمــرب املايض فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدويل 

الســابع، مبدينة كراتيش الباكســتانية، وقام بجولة يف 

املعرض، شــملت عــدداً من أقســام وأجنحة الدول 

والرشكات املحليــة واإلقليميــة والدولية املتخصصة 

يف مجــال العمليات الخاصة واألمــن القومي وأطلع 

خالها عىل أحدث املعــدات والتقنيات التكنولوجية 

الحديثة التي تستخدمها قوات العمليات الخاصة يف 

مختلف أرجاء العامل.

وأبــدى رئيــس األركان إعجابــه مبا شــاهده من 

معروضات ومعدات، مثمناً الدعوة لحضور فعاليات 

املعرض، ومشيداً بحسن التنظيم، واملشاركة الواسعة 

لكــربى الــرشكات املتخصصــة يف مجــال العمليات 

الخاصة واألمن القومي عىل مســتوى العامل، والتقى 

سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املســلحة، عىل هامش املعرض الفريق 

أول الركن خالد شــميم رئيس هيئة األركان املشرتكة 

الباكستانية. 

وجرى خال اللقــاء، بحث عاقــات التعاون بني 

البلديــن الشــقيقني، وســبل تطويرهــا يف مختلف 

املجاالت الدفاعية.

تصوير: سامل العامري

رئيس االٔركان خالل لقائه رئيس هيئة االٔركان املشرتكة الباكستانية

الرئيـس الباكستـاين مينـح املشـرخ وســام "هـالل امتـيــاز"
منــح الرئيس آصــف عيل زرداري رئيــس جمهورية 

باكســتان اإلســامية، ســعادة اللواء الركــن بحري 

إبراهيم ســامل محمد املرشخ قائــد القوات البحرية 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة، وســام »هال 

امتياز« تقديراً لخدماتــه يف تعزيز التعاون الدفاعي 

بني القــوات البحريــة بدولــة اإلمــارات، والقوات 

البحرية بجمهورية باكستان اإلسامية.  

وجرت مراسم التقليد يف إسام آباد نوفمرب املايض. 

الرئيس الباكستاين يقلد قائد القوات البحرية وسام هالل امتياز
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تصوير: زايد الشامسي

نحن والمجتمع
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انطلقت يف العني نوفمرب املايض مسييرة للتوعية مبرض 

السكري تضم نحو ألفي شخص من بينهم 1200 طالب، 

حيييث قطعت املسييرة التي نظمتها املدرسيية الثانوية 

العسييكرية بالتعيياون مييع رشكيية أبوظبييي للخدمات 

الصحية مسافة أربعة كيلومرتات.

بدأت املسييرة من مسجد بن حموده يف العني مروراً 

بدوار الشيييخ مبارك ثم وصوالً إىل أرض املعارض، وسط 

مشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة يف مقدمتها 

بلدية العني ورشكيية أبوظبي للخدمات الصحية ورشطة 

العييني ومركييز التنمييية األرسية وجامعيية العني، حيث 

صاحبتها املوسيييقى العسييكرية، ورفع لوحات إرشادية 

باإلضافة لتوزيع كتيبات توعية عىل الجمهور.

وتأيت هذه الخطوة يف إطار لفت أنظار مجتمع العني 

بييكل فعالياته إىل أهمييية الوقاية من مرض السييكري 

بعدما تحسيين ترتيب اإلمارات عاملياً، من املرتبة الثانية 

إىل الرتتيب العارش يف نسبة املصابني باملرض.

مركز متخصص
وقال السيييد فهد سييامل رئيس اللجنة املنظمة للمسرة 

إن تفاعل الجمهور والجهييات الحكومية والخاصة كان 

كبراً للمشيياركة يف هذه املسرة التوعوية للمساهمة يف 

الحفاظ عىل الطالب من اإلصابة مبرض السكري. وكشف 

عن تكوين مركز متخصص للصحة والطب الريايض وهو 

قسم خاص لتنظيم التغذية للطالب.

ولفييت رئيس اللجنة املنظمة للمسييرة إىل أن املركز 

يعترب املسييؤول عن تغذية الطالب املواطنني باملدرسيية 

البالغ عددهم نحو 1200 طالب، حيث يتم إعداد ثالث 

وجبات صحية للطلبة خالل فرتة وجودهم من السييبت 

وحتى الخميس يف "الداخليات" امللحقة باملدرسيية، مع 

تنفيذ برنامج ريايض معد من املركز وفق أعامر الطالب.

وأشييار إىل أن املركييز يعد الوجبات الغذائية حسييب 

عميير الطالب ووزنه فتكييون كمية السييعرات الحرارية 

تتناسييب مع الطالب، بينام متنع "البقاالت" الداخلية من 

بيييع الحلويات وتلزم ببيع الوجبات الغذائية الصحية، يف 

حال احتاج الطالب خالل فرتة املساء رشاء أغذية إضافية.

وأوضييح أن هنيياك طالبيياً التحقوا باملدرسيية كانت 

أوزانهييم تتجيياوز 120 كيلو جراميياً، وأصبحت حالياً يف 

حدود 75 كيلييو جراماً من دون اللجييوء إىل العمليات 

الجراحية للسييمنة أو الربامج القاسية للحمية، وإمنا عرب 

الغذاء الصحي اليومي والتامرين املستمرة والتوعية.

وأضاف رئيس اللجنة املنظمة للمسييرة إىل أن املركز 

يجري محارضات ودروسيياً للطالب بشييكل منتظم عن 

أمييراض السييكري والضغييط واألمييراض املصاحبة مثل 

أمراض الكىل والقلب والكلسرتول وغرها.

واعترب  أن املسييرة تحقق أهدافيياً صحية ومجتمعية 

كثرة حيث تلفت األنظار إىل أحد األمراض الخطرة جداً 

يف املجتمع اإلمارايت وتشجع الناس عىل مامرسة الرياضة 

باعتبارها أفضل الطرق للمحافظة عىل الجسييم السييليم 

مع تناول األغذية الصحية بشكل مستمر•

الثانويـة العسكريــة تنظـم مسيــرة للتوعيــة بالسكــري
مركز متخصــص للتغذيــة الصحيــة والرياضــة املدرسـيـة

املسرية حتقق 
أهدافًا صحية 

وجمتمعية كثرية 
وتشجع الناس على 

ممارسة الرياضة

جانب من مسرية التوعية مبرض السكري التي نظمتها الثانوية العسكرية



بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة كفاءات إماراتية..!

عندما توطن مؤسس��ة إماراتية أغلب تخصصاتها- إن مل تكن جميعها - وتضع أبناء اإلمارات يف صدارة 

العم��ل فيها وتحفزهم عىل اكتس��اب مهارات علمية وعملية من أرقى املؤسس��ات العلمية وأعرقها يف 

العامل من أجل تطوير العمل فإن ذلك يعد نجاحاً حقيقياً ال ميكن ألحد أن يشكك فيه، بل إنه ال بد أن 

يكون حافزاً للمؤسسات األخرى الستنساخ التجربة والعمل عىل تطوير مهارات موظفيها.

القوات املس��لحة ومعها وزارة الداخلية تعتربان أهم مؤسستني يف دولة اإلمارات استطاعتا أن توطن 

وظائفها ليس��ت اإلدارية فقط؛ باعتبارها الجانب األس��هل من العملية؛ ولكن حتى التخصصات الفنية 

والدقيقة التي بطبيعتها تحتاج إىل درجات علمية متخصصة مثل الطب والهندس��ة. يتم ذلك النجاح يف 

الوقت الذي تشتيك فيه مؤسسات أخرى من عدم جدية اإلماراتيني يف العمل، وخاصة العمل التخصيص.

ت��كاد القوات املس��لحة خاصة تكون إحدى املؤسس��ات اإلماراتية التي "تف��رخ" الكفاءات املواطنة 

وتزود بها املؤسسات األخرى لتعمل فيها وبكفاءة وإتقان مشهودين، هذا الكالم ليس نظرياً وإمنا ميكن 

التحق��ق منه من خالل معرفة أن بعض القياديني يف الدوائر املحلية كانوا يعملون يف القوات املس��لحة، 

وأن تأسيس��هم بدأ يف هذه املؤسسة املهمة، بل إن كفاءة الطيارين العسكريني جعلت خطوط الطريان 

الوطنية يف الدولة تس��تعني بهم يف قيادة أس��اطيلها، وإذا ما وسعنا الدائرة فسنجد أنه أصبح يف جيشنا 

الطبي��ب اإلمارايت واملهندس املتخصص والفنيون، وبكفاءة تس��مح لهم بالعمل يف أرقى املستش��فيات 

واألماكن. ال يكاد يوجد تخصص فني أو إداري يف القوات املس��لحة أو يف الرشطة ال يخدم فيه مواطن، 

ب��ل إن املجال فاق ألن يتم االس��تعانة بهم كخ��رباء يف املجاالت املدنية وحتى يف الس��لك الدبلومايس، 

وهذه شهادة ميكن تسجيلها للمؤسسة العسكرية، ويأيت إىل ذهني املشاركات الخارجية للدولة يف املهام 

اإلنسانية عندما نجد الفريق املشارك يف مهامت اإلغاثة وتطبيب املصابني، وبالتأكيد هذه شهادة ينبغي 

تسجيلها للقوات املسلحة.

أول م��ا يتبادر إىل ذهن أي واحد حول هذا االهتامم بالعنرص اإلمارايت أن مثل هذه الخطوات كانت 

نتاج تفكري داخيل يف هذه املؤسس��ات؛ ألن مثل هذا العمل ال يتم إال بقناعة من القامئني عليه بأهمية 

توطني هذه املؤسسات، مع اإلميان بأن أبناء اإلمارات باستطاعتهم العمل يف كافة التخصصات، وبعدها 

يبدأ التنفيذ. هذه القناعة س��معتها يف إحدى الجلس��ات مع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة مؤك��داً أهمية االهتامم بباقي القطاعات، 

خاصة املدرس��ني وخطباء املساجد، كام تم االهتامم بالعس��كريني عندما كان سموه عىل رأس املؤسسة 

العسكرية.

املش��رك هنا أن الحديث عن توطني املؤسس��ات تكرر مع سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئي��س مجلس الوزراء وزير الداخلية ولكن مع رئيس تحرير مجلة "درع الوطن"؛ فكان االتفاق يف هذا 

الحدي��ث عىل نجاح وزارة الداخلية هي األخرى يف توط��ني قطاعاتها املختلفة وصناعة كفاءات إماراتية 

مش��هود لها، واس��تطاعت أن تحصد العديد من جوائز التمّيز، وهي حقيقة ميكن التأكد منها بس��هولة 

ملن يريد.

ق��د يقول قائل: إن اإلنصاف يقتيض عدم تجاهل قطاعات أخ��رى محلية واتحادية ناجحة يف توطني 

الوظائف. بالتأكيد ال أختلف مع هذا الرأي، ولكنني هنا ألفت النظر إىل أهم مؤسستني يعدان مزودين 

بالكفاءات اإلماراتية، وبالتايل فإن هذا اإلنجاز يجعل مس��ؤولية املؤسس��تني أك��رب، باعتبار أن التوطني 

مس��ألة وطني��ة وأمن قومي للدول��ة؛ األمر الذي يحملهم مس��ؤولية مضاعفة باالس��تمرار يف "تفريخ" 

الكفاءات اإلماراتية •
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"الياه سات" 
نادي ضباط القوات املسلحة..حلقة وصــــــــــــــــــل خدمية بني العسكرية واملدنية

واحة لألنشطة االجتماعية والثقافية والرتفيهية
يعد نادي ضباط القوات 

املسلحة من األندية العريقة 

والفريدة يف إمارة أبوظبي، 

وقد جاءت فكرة إنشاء هذا 

املرشوع الرائد انطالقاً من 

الرؤية الشاملة للمغفور له 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان رحمه 

الله؛ وتعبرياً عن رؤية صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة حفظه 

الله، ومبتابعة الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، الذين رأوا أهمية 

تأمني مّجمع خدمي متكامل 

وحديث يجمع بني عراقة 

املايض وحداثة املستقبل، 

ويكون تحفة معامرية نادرة.

 
إعداد: جميلة الكعبي
تصوير: حمد الزعابي

 براعة التصميم فيام متيز به النادي من قباب

الهيكل اإلنشايئ املتميز
تأسس مرشوع نادي ضباط القوات املسلحة وتم تشييد 

مبن��اه يف الع��ام 1987، وافتتح رس��مياً يف ع��ام 1997، 

ويشغل موقع النادي مساحة قدرها 75 هكتاراً، ويحتل 

موقع��اً متميزاً داخل جزي��رة أبوظبي، كام أنه يبعد 15 

كيلومرتاً عن مطار أبوظبي الدويل، ويعترب هيكل املبنى 

والذي أخذ ش��كل خيم��ة صحراوية عربي��ة ثابتة من 

التصاميم الفريدة واملميزة والتي ال تخلو من الهندس��ة 

التصميمية للعامرة اإلسالمية الحديثة يف آن، وتعلو قمة 

الخيمة مساحة 25000 مرت مربع دون أية نقطة ارتكاز 

أو أعم��دة، مام وفر فضاء مع��زوالً مناخياً وجواً مريحاً، 

كام يتيح للضوء الطبيعي النفاذ داخل ممرات وردهات 

النادي بكل انسيابية طبيعية مام ساهم يف ايجاد رابطة 

برصية أفقية ب��ن الزوايا الداخلي��ة واألرجاء الخارجية 

للمكان املح��اط بحدائق النخيل الوارف��ة الغناء ورمال 

البح��ر وزرقته ليش��كل لوحة طبيعية رائع��ة الجامل، 

وقد اس��توحى املبنى يف شكله املتميز، تصميمه املتفرد 

م��ن البيئة الصحراوية غري متناس��ياً الذوق الحديث يف 

الهندس��ة والبناء، ليس��توعب يف جنبات رصحه ما يوفر 

الق��درة عىل تحقيق التكامل ألنش��طة متعددة األوجه 

والجوانب.

مرافق مميزة و خدمات راقية ..
يض��م نادي ضباط القوات املس��لحة الكثري من املرافق 

الرياضية الحيوية، إىل جانب العديد من الصاالت املعّدة 

واملجهزة مبختل��ف اآلالت واملعدات واألجهزة الرياضية 

الحديثة، ويوفر الن��ادي ضمن صاالته الرياضية دورات 

رياضي��ة يف مختل��ف رضوب الرياض��ة، ومنه��ا رياضة 

اآليكيدو والجودو،الكيك بوكس��ينغ، الزومبا للسيدات، 

، الس��باحة، الرماية واملالكمة إىل غريها من النش��اطات 

واأللع��اب الرياضية املتنوعة،  ويحت��وي النادي ضمن 

مرافقه الخارجية عىل العديد من املالعب واملسطحات 

الرياضي��ة الخرضاء، فه��و يضم ع��دد )2( من املالعب 

القفصية، عدد )5( مالعب لكرة القدم، عدد)2( مالعب 

للك��رات امللون��ة، إىل جان��ب مالعب للتن��س داخلية 

وخارجية.

يعترب هيكل املبنى 
والذي أخذ شكل 
خيمة صحراوية 
عربية ثابتة من 

التصاميم الفريدة 
واملميزة
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أما املرافق الداخلية للنادي فهي تضم:

- صالة رياضية خاصة بالرجال وهي تغطي ما مساحته 

5000 قدم، ت��م تجهيزها بأحدث األجه��زة، كام يتوفر 

يف الصال��ة مس��احة خاصة ألجه��زة التدري��ب الهوايئ 

والتدريبات السويدية) األيروبيك(.

-صالة رياضية خاصة بالس��يدات ذات مدخل منفصل، 

توفر للسيدات الخصوصية والحرية التامة يف االستمتاع 

باألجهزة الرياضي��ة واملرافق التابع��ة للصالة من بخار 

وس��اونا، ك��ام تضم أيض��اً قاع��ة للتامرين الس��ويدية 

)االيروبيك(.

- كام يضم النادي ضمن مبناه الداخيل، مس��بحاً أوملبياً 

يحتوي عىل 8 ح��ارات وهو معد متاماً إلقامة البطوالت 

واملس��ابقات، باإلضافة للتدريبات اليومية للجنسن من 

مختل��ف األعامر وذلك وفق جدول زمني يعد بش��كل 

دائم.

- ويض�����م الن��ادي صال������ة للبولين�����ج ، وصال��ة 

اسك���واش تتكون من ملعبان، جهزت جميعها بأحدث 

األس��الي���ب، ك��ام يوف��ر الن��ادي إىل جان��ب مرافقه 

الرياضي�����ة املتنوع���ة عالجات متع���ددة كالعل���اج 

بالهيبوك���يس والفوكينت، وغرف للمساج.

النادي يف منظومة األرقام
تش��ري إحصائيات األرقام التي أعدها النادي فيام يتعلق 

مبتوسط عدد املرتدين واملشرتكن إىل ماييل:

» ق��ام هذا امل��رشوع نتيج��ة للرؤية الش��املة 

لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئيس دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة، القائد 

األعىل للقوات املس��لحة، الذي رأى أهمية تأمني 

مجّمع خدمي متكامل وحديث، إن دعم سموه 

وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

ويل عه��د أبوظبي، نائب القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة وس��مو الفريق األول الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكت��وم،ويل عهد ديب، وزي��ر الدفاع، 

هو ال��ذي ضمن تنفيذ هذا امل��رشوع املعامري 

ال��ذي أصبح عالمة ب��ارزة ورائ��دة يف أبوظبي، 

وقد اقتىض تأسيس هذا املعلم البارز توفري قدر 

كبري م��ن الجهد، وعلي��ه فإنني أثن��ي عىل أداء 

جميع هؤالء املس��ؤولني  عن هذه الجهود وعن 

جعل نادي الضباط واحة لألنش��طة االجتامعية 

والثقافية والرتفيهية«

الفريق الركن طيار

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس أركان القوات املسلحة

أبوظبي، أكتوبر 1997

رسالة إىل ... نادي 
القوات املسلحة

 مالعب متعددة يضمها النادي ضمن أسواره

 صالة رياضية للرجال عىل أحدث املعدات
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يتميز النادي 
بإقامته للعديد 

من األنشطة 
الرياضية والفعاليات 

املوسمية 
والبطوالت 

واملنافسات

- متوس��ط ع��دد املرتددين عىل القس��م الريايض يومياً 

يرتاوح مابن -1500 1700 عضو.

- متوسط عدد املرتددين عىل صالة الرجال يومياً يرتاوح 

مابن -400 450 عضو.

- متوس��ط عدد امل��رتددات عىل صالة الس��يدات يومياً 

يرتواح مابن 200 – 250 عضوة.

فيام يبلغ إجاميل األعضاء الفعلين املش��رتكن يف القسم 

الريايض للنادي 8.486 عضو، موزعن عىل 2.526 عضو 

للقوات املس��لحة، 728 عضو لضب��اط رشطة الداخلية، 

54 عضو مدين من القوات املس��لحة، 5.178 عضو مدين 

خارج نطاق القوات املسلحة.

أنشطة النادي وفعالياته..
يتمي��ز الن��ادي بإقامته للعديد من األنش��طة الرياضية 

والفعاليات املوس��مية والبطوالت واملنافسات املتنوعة، 

والت��ي من أهمه��ا البطول��ة الرمضانية الت��ي تقام كل 

عام يف ش��هر رمضان املبارك، والتي تهدف إىل اكتش��اف 

يف  الرياضي��ة  الحرك��ة  ودع��م  وتطويره��ا  املواه��ب 

الدول��ة، حيث فتح��ت هذه البطولة وعىل مدى س��تة 

عرشة عام��اً ذراعيها أمام التطلع��ات العريضة واآلمال 

الكبرية للش��باب والفتيات باملش��اركة، وإث��راء الحدث 

بالتناف��س يف جمي��ع املس��ابقات واأللع��اب الرياضية، 

وتعد هذه البطولة هي األغىل عىل مس��توى البطوالت 

وال��دورات الرمضانية يف منطقة الرشق األوس��ط؛ نظراً 

للجوائ��ز التي ترصد لها إىل جانب احتضانها العديد من  

املسابقات الرياضية حيث يش��ارك فيها أكرث من 3000 

ريايض ورياضية من مختلف الجنس��يات، ومن مختلف 

الفئات العمرية للجنس��ن، ميثلون جميع القطاعات يف 

الدولة، إضافة إىل الدوائر الحكومية

ك��ام يس��تضيف النادي يف كل عام مخيم ومعس��كر 

األطف��ال الصيفي، والذي تقام به العديد من األنش��طة 

واأللع��اب الرتفيهي��ة التي تس��اهم يف تنمي��ة مهارات 

األطف��ال وذلك تحت إرشاف متخصصون ذوو خربة، إىل 

جانب إقامته ملعس��كر الربيع الذي يق��ام خالل إجازة 

الربيع لألطفال، إىل جانب يوم الطلبة الريايض.

النادي ...مشاريع حيوية واستثامر فعال
يقوم النادي إىل جانب ما يتمتع به من مرافق وخدمات 

بإدارة عّدة عقود ملش��اريع رياضي��ة متكاملة، كالصالة 

الرياضي��ة التابع��ة لديوان س��مو ويل العه��د، والصالة 

الرياضية التابعة ملؤسس��ة التنمي��ة األرسية، كام يعمل 

عىل إقامة مش��اريع رياضية خاصة  بالقوات املس��لحة 

بعدد إجاميل )26( صالة جديدة يف وحدات متعددة.

وإىل جانب ذلك يقوم النادي باس��تثامر وإدارة نادي 

ريايض وصح��ي يف منطقة أبوظبي اإلعالمية  وهي تعد 

أكرب صالة رياضية يف إمارة أبوظبي.

كام يقع تح��ت إجراء النادي مش��اريع مس��تقبلية 

أهمها:

 مسبح أوملبي متكامل مبواصفات عاملية

 نادي صحي مميز للسيدات

 صالة حديثة لرياضة البولينج
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- عقد إدارة صاالت رياضية لدى القوات املس��لحة عدد 

)24( صالة.

- إدارة نادي صحي ريايض يف نادي الرماية مبدينة العن 

بالتنسيق مع مجموعة توازن.

من قلب النادي ينبض فندق راق 
إىل جان��ب ما يضمه النادي م��ن مرافق رياضية جعلته 

عنواناً لألفضلية والتميز، فإن الفندق الذي يقع يف قلب 

نادي ضباط القوات املس��لحة، ال يقل مبس��تواه املتميز 

ع��ن غريه م��ن الفنادق الت��ي تصّنف عاملياً بالخمس��ة 

نج��وم، ففن��دق النادي يق��دم خدماته الراقي��ة لكافة 

الفئات س��وء كانت العسكرية أو املدنية، ويوفر لجميع 

مرتاديه ونزالئه خدمات ومرافق راقية املس��توى واألداء 

س��واء لغرض العمل أو االستجامم، ويضم الفندق مركزاً 

لرجال األعامل، وهو يشتمل عىل 600 غرفة متعددة من 

الغرف املفردة واملزدوجة واألجنحة التنفيذية والرئاسية 

وامللكية، التي متيزت جميعه��ا باألناقة والذوق الرفيع، 

واملجه��زة جميعها بكافة متطلب��ات اإلقامة الفاخرة إىل 

جانب إطاللها عىل البحر منها أو عىل الحدائق الخرضاء، 

والتي تؤمن الخصوصية والراح��ة التي يحتاجها النزيل 

من أجل االسرتخاء واالس��تمتاع باإلقامة داخل الفندق، 

كام يلب��ي الفندق كاف��ة األذواق من خ��الل مجموعة 

متميزة من املطاعم املتنوعة التي تعد أشهى املأكوالت 

العاملي��ة، ويوفر الفندق مجموعة واس��عة من القاعات 

الت��ي تلب��ي متطلبات الحف��الت املختلف��ة كاألعراس، 

وحفالت االس��تقبال والوالئم، والحفالت الخاصة، والتي 

جهزت بأحدث وأرقى التجهيزات عىل أعىل املس��تويات 

العاملي��ة، إىل جان��ب خدمة الحف��الت الخارجية لعدد 

)6.000( آالف م��ن الضيوف، كام متت��از جميع قاعات 

النادي بأنها مزودة بأحدث الوسائل السمعية والبرصية 

إىل جان��ب خدم��ات اإلنرتنت عالية الرسع��ة مام يوفر 

سهولة ونجاح يس��هل أيّة فعالية قد تقام فيها، هذا إىل 

جانب املرسح الذي يضم 800 كريس وصاالت الس��ينام 

وغريها من املرافق. 

ومب��ا يقدمه الفندق من خدم��ات راقية، فقد حقق 

رسالته التي قام من أجلها وهي خدمة كافة القطاعات 

س��واء العس��كرية أو املدنية والحكومي��ة، باإلضافة إىل 

كونه معلامً من املعامل السياحية يف الدولة.

تراث وأصالة
من وح��ي الصحراء اتخذ نادي ضباط القوات املس��لحة 

ش��كله الهنديس وتصميمه املعامري، فالقباب التي متثل 

املبن��ى ما هي يف حقيقة األمر إال أش��كاالً حديثة لخيمة 

ثابت��ة املعامل دون دعائ��م أو أعمدة ارت��كاز، ليس هذا 

وحس��ب، فموقع النادي بش��كل عام يف بيئة وس��ط بن 

البح��ر والرمل هو امتداد آخر ملعن��ى التواصل والرتابط 

ب��ن املناخ العام للمكان وموطن��ه الصحراوي، وميتد أثر 

املوط��ن  ليطال امل��كان فيام يضمه الن��ادي من قاعات 

متعددة األغراض، حيث تعترب هذه األسامء جزءاً ال يتجزأ 

من تراث دولتنا الغالية، فطنب الكربى وطنب الصغرى، 

حفيت، الفهيدي، صري بني ياس، الحصن، مزيد، مريجب 

والجاه��يل وغريها من أس��امء املناطق الت��ي متثل تراث 

وأصالة لهذا الوطن وتضفي خصوصية لهذا املعلم.

رشاكة ومسؤولية
يعت��رب نادي وفندق ضباط القوات املس��لحة مؤسس��ة 

س��ياحية متكاملة تنافس األندية والفنادق العاملية من 

حيث الخدمات املقدم��ة واملرافق املتميزة بالفخام���ة 

وال��ذوق الرفيع، ف��إىل جانب م��ا مييز ن��ادي ضب��اط 

القوات املس��لحة كونه يتب��ع القوات املس��لحة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة، ومن منطلق املسؤولي�ة التي 

 الرتاث واألصالة يف مسميات القاعات  التنوع يف التقديم عنوان لإلختيار والذائقة 

يوفر الفندق جلميع 
مرتاديه ونزالئه 

خدمات ومرافق 
راقية املستوى 

واألداء 

 الذوق الرفيع طابع يغلب كل األجنحة

 مدخل إىل بهو الفندق بالنادي

20

تقرير

|  العدد 491  | ديسمرب 2012  |



يتكف��ل بها النادي فهو يعمل أيض��اً عىل إدارة كثري من 

املواقع الخارجية العس��كرية من حيث تقديم خدمات 

التموين والتغذية وإعدادات الضيافة واالس��تقبال، فهو 

يتميز بقدرة عىل إعداد الوجب��ات الخارجية مبا يقارب 

1.450.000 وجب��ة خ��الل العام، إىل جان��ب الوجبات 

املقدم��ة) إفط��ار صائم( خالل ش��هر رمض��ان املبارك، 

والجدي��ر بالذك��ر أن النادي اس��تطاع تقدي��م 50 ألف 

وجب��ة يومي��اً مبواصفات خمس��ة نجوم خ��الل بطولة 

أبوظب��ي للتح����دي واملغامرة، حيث ق��ام بتقدميها يف 

الرب��ع الخايل ومبح�اذاة الحدود، إىل جانب خدمة إدارة 

الغرف واألجنحة السكني��ة وإعدادها خصوصاً يف فرتات 

املع��ارض والفعالي�ات الهامة )كمعرض آيدكس، س��باق 

املحيطات الفولفو، بطولة أبوظبي للجولف وس��باقات 

الفورمي��ال1(، باإلضافة إىل تش��غيل وإدارة العديد من 

أقس��ام األنش��طة الرياضي��ة ورعايته لها واس��تضافته 

للبط��والت والدورات واملسابقات الرياضية عىل أرضه.

تسهيالت النادي لعمالئه
راعى نادي ضباط القوات املس��لحة أهمية الش��مولية 

فيام يقدم��ه من خدمات ومرافق وتس��هيالت لعمالئه 

ونزالئه، فهو ي��كاد يعترب املكان الوحي��د يف تقديم كل 

ما من ش��أنه التسهيل عىل الزائر أو السائح لهذا املعلم 

الحض��اري املجتمعي، فه��و يضم بن زواي��اه املتعددة 

مكتب��اً لحجوزات الط��ريان، وبن��كاً مرصفي��اً، وصالوناً 

للحالقة إىل جانب ما يقدمه من خدمات ومرافق أخرى، 

يس��عى من خاللها ألن يكون األفضل واألش��مل وعنواناً 

للتميز والتفرد.

لقد كان نادي القوات املس��لحة حل��امً فأصبح حقيقة، 

وألجل اله��دف الذي كان من أجله، ها هو اليوم يعمل 

ويؤدي دوره يف أن يكون حلقة التواصل بن العس��كرية 

واملدنية، وواحة مجتميعة ملختلف األنشطة االجتامعية 

والثقافية والرتفيهية•

 متتعت اإلسرتاحات بالتناسق والتناغم

مليونا نبتة يف حديقة النادي

يف ع��ام 1996 بدأت إحدى الرشكات املتخصصة يف 
تصمي��م الحدائق الداخلية للن��ادي، حيث زرعت 
ملي��وين نبتة يرتاوح ط��ول الواحدة منه��ا اآلن ما 
ب��ني 20س��م إىل 7م، ويوجد يف الن��ادي ما يقارب 
50 نوع��اً من النباتات اإلس��توائية، منها ألف نبتة 
ذات مواصفات خاصة زرعت عىل مساحة كيلومرت 
مربع يف أش��كال هندس��ية متنوع��ة ومبواصفات 
عاملية، كام يذكر أن نادي ضباط القوات املس��لحة 
قد فاز بالجائزة الربيطانية للزراعة الداخلية، حيث 
اختريت حديقة الن��ادي كأفضل حديقة داخلية يف 
العامل خ��ارج بريطانيا، وتعت��رب الحدائق الداخلية 
للنادي جزءاً من تحفة هندسية قوامها مليونا نبتة.

 ساحة وقرية للعب األطفال

يعترب نادي وفندق 
ضباط القوات 

املسلحة مؤسسة 
سياحية متكاملة 

تنافس األندية 
والفنادق العاملية 
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أصبح النادي مبا يضمه 

من خدمات ومرافق 
حديثة عالمة حضارية 

بارزة للعاصمة 

نادي ضباط القوات املسلحة
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اإلنسان يف منظومة األوطان

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
maqala42@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

نبني للوطن والدار وإعامر اإلنسان، نبني للوطن ليس مجرد شعار ملؤسسات أو كربى رشكات ملجرد البناء 

والتطوير واالمتداد به إىل أرحب اآلفاق أو التطاول به إىل عنان السامء، إن بناء الوطن هو يف أصل معناه 

يرم��ز إىل بناء اإلنس��ان، واالرتقاء به علامً وأخالقاً ليكون له الدور يف املس��تقبل لعامرة هذه األرض وبناء 

هذا الوطن.

دوماً ما تطرق مس��امعنا عبارة اإلنسان سفري موطنه وعاداته ومعدنه، فكل سلوك يسلكه املرء إمنا ينم 

عن الجوهر ، فاملظهر هو ترجامن ملا هو عليه اإلنسان من مخرب، ولذا كان لزاماً عىل األمم أن ترعى إنسانها 

مب��ا يعكس حضارته��ا البرشية واملدنية، وتغرس فيه القيم والهمم العالي��ة، وتظهرأخالقه الرفيعة، وتزوده 

بسالح العلم واملعرفة، وتدعمه بلزوم مايلزم من منتجات ومعطيات العرص من ابتكارات وأدوات ليتسنى 

له من خاللها أن يحقق العملية التنموية يف بالده.

تقول إحدى الدرر الحكيمة لباين مسرية الوطن واإلنسان يف بالدي املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان طّيب الله ثراه "إن الرثوة ليست يف اإلمكانات املادية وحدها، وإمنا الرثوة الحقيقية 

لألمة هي يف رجالها، وأن الرجال هم الذين يصنعون مس��تقبل أمتهم"، وبالفعل فاإلنسان هو الذي يصنع 

مجد أمته ونهضتها ومستقبلها، وعىل أكتافه يكون حمل األمانة يف السعي دوماً لخري الوطن وأخيه اإلنسان 

املشارك له يف عملية البناء والنامء. 

ومن منطلق تلك الدعائم التي أرس��اها مؤس��س دولتنا الغالية، واصلت قيادتنا الرش��يدة عملية البناء 

للوطن واإلنسان، فاستكملت برتابط مرتاص قوي البنيان واألركان ملسرية التأسيس فربطتها مبرحلة التمكني، 

لتعلن رؤيتها ورؤاها وخططها الطموحة يف أن تضع للنهوض بالوطن واإلنس��ان عىل أرضها أهدافاً جديدة 

تت��الءم وروح العرص ومع متطلب��ات الوقت الراهن، املايض قدماً نحو الحداث��ة والتنمية، وتفعيل األدوار 

واملهام إىل أبعد من حدود اللحظة املعاشة .

ويف حقيقة هي راس��خة، وقاع��دة تكاد تكون ثابتة يف عملية البناء التي نتحدث عنها ش��كّلت والتزال 

عملية بناء اإلنسان أصعب املحطات وأعقدها، ففي مقولة لحكيم العرب زايد بن سلطان رحمه الله، أشار 

املغف��ور له بإذن الله إىل ه��ذه الناحية بقوله" مل تكن عملية التطوير والبناء خاصة بناء اإلنس��ان عملية 

سهلة، بل كانت مهمة شاقة اقتضت وتقتيض منا مزيداً من الصرب والحكمة" وبالفعل فهي الزالت تقتيض 

مزي��داً من الصرب والحكمة، وهذا ما تعمل عليه قيادتنا الرش��يدة يف ما تقوم به وتضعه نصب عينيها من 

س��عيها الحثيث إىل النهوض باإلنس��ان عىل هذه األرض، مس��تدركة القيمة الغالية والرثوة العظيمة التي 

يشكلها العنرص البرشي يف عملية البناء والتقدم والتطوير والتعمري ألي وطن، فاألجيال التي ترعاها الدولة 

اليوم، ومبا تغرس��ه فيها من قيم البذل والعطاء والتس��لح باألخالق واملعرفة والعلم ملجتمع أفضل، هو يف 

حقيقت��ه نهج ومنهج اختطته القيادة منذ قيامها وحتى غدها، ترتقب من خالله مس��تقبالً يجود بالنتائج 

والثامر التي تعطي لهذا الوطن قيمته الكربى والفضىل بني األمم كام هو شأنه اليوم.

إن الرؤي��ة التطويرية التي وضعتها السياس��ات العليا وبالتعاون م��ع مختلف األطراف املعنية يف هذه 

العملية،  مل يكن الهدف منها بناء أعمدة وأركان اسمنتية أو فوالذية أو حديدية فقط، وإمنا هدفها األسمى 

واألعىل هو بناء اإلنسان املدرك لعرصه املتفهم لدوره وما يتطلبه هذا الدور من جهد وعمل متواصل ألجل 

االرتقاء بالوطن ورفعته .

داللة.....

يف ذك��رى وطني الحادية واألربعني ال أجد أكرب منها داللة عىل ما كان عليه من تغري الحال س��ابقاَ، وما 

صار إليه الحقاً، فالتطوير يف منظومة بالدي بدأ باإلنسان، ويستمر به، ويختتم.

فنهج القيادة واضح املعامل، مرس��وم الجوانب، مدروس الخطى، فمن أجل الوطن واإلنس��ان عىل هذه 

األرض تدور عجلة النهضة الش��املة والتي معها تس��خر الطاقات، وتوفر الفرص، وتس��تقطب الصناعات، 

وتفتح اآلفاق عىل أوسع األهداف وأسامها، وأرفعها وأرقاها، وهو بناء اإلنسان املتسلح بالعلم واإلميان.

ومع كل عام، ويف كل عام أقول: دامت ديارك يا موطني عامرة، ترعاك أياٍد كرمية، وتصونك رماح عتيدة، 

وتحميك أرواح بايعت موالها عىل الفداء والوالء، فداء لك من كل نازل وخطب، ووالء لوالتك ممن رعونا 

ومل تغف��وا عيونهم عنا، فكل ع��ام .. وقادتك تعلو بيارقهم بنور يخرتق فض��اءات املدد..وكل عام وعلمك 

يرفرف عىل هامات املجد.. وشعبك يرفل بثوب السعد.. كل عام وأنت العهد والوعد •
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مكتــب املســاعــدات اخلارجــية ... مهـــــــــــــــــــــــــــــــام يف خـدمـــة اإلنســانيـــة
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مكتــب املســاعــدات اخلارجــية ... مهـــــــــــــــــــــــــــــــام يف خـدمـــة اإلنســانيـــة

حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أن تكون رشيكاً 

حقيقياً يف أي عملية سالم، مسخرة كل إمكانياتها لنرش هذه 

الرسالة اإلنسانية، فقد ساهمت يف تنمية الشعوب الفقرية من 

خالل إقامة املشاريع التنموية، باإلضافة إىل تقديم كل ما يلزم 

خالل الكوارث إلنقاذ األروح، وللتخفيف من معاناة املترضرين، 

ويأيت مكتب تنسيق املساعدات الخارجية لدولة اإلمارات داعامً 

ومساهامً يف انجاح تلك الرسالة ، ومنوذجاً مرشفاً ملثل هذا 

العمل.

إعداد: 
 أمل سامل احلوسني 

حقق مكتب تنسيق املساعدات الخارجية للدولة العديد 

م��ن االنج��ازات منذ إنش��ائه، وذلك اس��تكامالً لجهود 

الدول��ة يف دعم قطاع املس��اعدات الخارجي��ة اإلمارايت 

وجهود الجهات املانحة واملؤسس��ات اإلنسانية والخريية 

اإلماراتي��ة يف إيصال املس��اعدات التنموية واإلنس��انية 

العاجلة إىل شعوب ودول العامل بالطريقة املثىل.

تأسيس املكتب 
تم تأسيس مكتب تنس��يق املساعدات الخارجية لدولة 

اإلمارات العربية املتح��دة مبوجب قرار مجلس الوزراء 

رقم )36( لسنة 2008، حيث بدأ عمله الفعيل يف بداية 

العام 2009 تحت رئاس��ة سمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهي��ان ممث��ل الحاكم يف املنطق��ة الغربية، يف دعم 

جهود الدولة يف إيصال املساعدات اإلنسانية والتنموية 

العاجلة إىل دول وشعوب العامل.

ويق��وم املكت��ب بتوثي��ق املس��اعدات الخارجي��ة 

)الحكومية وغري الحكومية(، وتنس��يق ودعم نشاطات 

الجهات املانحة واملؤسس��ات الخريية اإلماراتية، وتوفري 

املعلومات وتقديم االستشارة والتدريب وتطوير كوادر 

إماراتية يف مجال العمل اإلنساين الدويل، إضافة إىل بناء 

وتعزيز العالقة بني الجهات املانحة واملؤسسات الخريية 

اإلماراتية واملنظامت الدولية املختصة.

الرؤية والرسالة
تنبع رؤية مكتب تنس��يق املس��اعدات  الخارجية من 

ك��ون دولة اإلمارات العربية املتح��دة من أوائل الدول 

املانحة التي تش��ارك بفعالية يف االس��تجابة اإلنس��انية 

وتعزيز التنمية املستدامة.

ورسالة مكتب تنس��يق املساعدات الخارجية للدولة 

تقوم عىل توثيق املساعدات الخارجية ) الحكومية وغري 
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الحكومية ( وتنس��يق ودعم نش��اطات الجهات املانحة 

اإلماراتي��ة، وتوفري املعلوم��ات، وتقديم االستش��ارات، 

وتدري��ب وتطوير الك��وادر اإلماراتي��ة ىف مجال العمل 

اإلنساين الدويل، لضامن تحقيق أقيص تأثري للمساعدات 

اإلنسانية والتنموية.

خدمة تتبع املساعدات اإلنسانية 
اس��تمر مكتب تنسيق املس��اعدات الخارجية للدولة منذ 

إنش��ائه يف توثيق البيانات مع املنظامت الدولية املختصة 

ورص��د املس��اعدات التنموي��ة واإلنس��انية، إن املضمون 

الرئي��س إلط��ار التوثيق ه��و "خدمة تتبع املس��اعدات 

اإلنس��انية" "OECD" وهو نظام توثي��ق إلكرتوين مبني 

ومعتمد عىل املعايري املحدثة لتوثيق املساعدات الخارجية 

اإلماراتية، باإلضافة إىل املالحظات اإلرش��ادية، وبحس��ب 

البيانات املوثقة مع خدمة التتبع املايل، تم تصنيف دولة 

اإلمارات يف املرتبة 8 بني أكرب الدول املانحة للمس��اعدات 

اإلنسانية ما بني عامي 2009 وشهر مايو 2012 .

أرقام ومساعدات
قدمت دولة اإلمارات ومؤسساتها الحكومية واإلنسانية 

والخريية مس��اعدات خارجية بقيمة 7.74 مليار درهم 

)2.11 ملي��ار دوالر( اس��تفادت منه��ا 128 دول��ة يف 

جميع أنحاء العامل خالل ع��ام 2011، والتزمت بتقديم 

مس��اعدات أخرى قيمتها  674.9 مليون درهم )183.7 

مليون دوالر( يف األعوام الالحقة.

وقد أعد مكتب تنسيق املساعدات الخارجية أحدث 

تقاريره الذي أش��ار فيها إىل اإلحصائي��ات األخرية لعام 

2011 حيث بني التقرير أن الجهات املانحة واملؤسسات 

الخريية اإلماراتية قدمت مس��اعداتها يف عام 2011 من 

أج��ل بناء املدارس واملستش��فيات والطرق والجس��ور، 

ودعم برامج تحصني األطفال واألمهات بصورة واس��عة، 

وتوف��ري اإلغاثة اإلنس��انية التي تش��تد الحاجة إليها يف 

املناط��ق التي عانت م��ن الكوارث الطبيعي��ة املدمرة 

والرصاعات. 

الحكوم��ة  م��ن  املقدم��ة  املس��اعدات  واحتل��ت 

اإلماراتية املرتبة األوىل، بتقدميها مساعدات بقيمة5.97  

ملي��ار درهم إم��ارايت، أي م��ا يبل��غ 77 % من إجاميل 

املس��اعدات الخارجية اإلماراتية، يليها صندوق أبوظبي 

للتنمي��ة والذي يعترب ثاين أك��رب جهة مانحة وحيث قام 

بدفع مبلغ 782.3  مليون درهم إمارايت. وقد تّم إنفاق 

6.86  مليار درهم إمارايت من إجاميل املس��اعدات عىل 

املرشوع��ات التنموي��ة والتي متثل نس��بة 88.5 % من 

حجم املس��اعدات الخارجية اإلماراتية، بزيادة مقدارها 

210.3 % عن مساعدات عام 2010.

وتط��رق التقرير إىل التوزيع الجغرايف للمس��اعدات 

لع��دد من املرشوعات يف 128 دول��ة خالل العام 2011 

مقس��مة بحس��ب القارة واإلقليم والدولة، ومثلام كان 

األم��ر خالل ع��ام 2010، ظ��ل إقليام الرشق األوس��ط 

وجن��وب وس��ط آس��يا ع��ىل قامئ��ة األقالي��م املتلقية 

للمساعدات الخارجية اإلماراتية.

توثيق املساعدات 
اخلارجية يعزز دور 

الدولة يف عملية 
صنع القرار عند 
صياغة األجندة 

اإلنسانية الدولية

مت تصنيف 
دولة اإلمارات يف 

املرتبة 8 بني أكرب 
الدول املانحة 

للمساعدات 
اإلنسانية

سد مروي بالسودان / املصدر: صندوق أبوظبي للتنمية

املستشفى اإلمارايت اإلنساين املتنقل يف الصومال / املصدر: وكالة وام
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رشكاء يف الرسالة
تزخر دول��ة اإلمارات بالعديد من املؤسس��ات الخريية 

واالنسانية، التي تنم عن روح التعاون والتكافل والفكر 

املتحرض بني أفراد املجتمع اإلمارايت املؤمن برسالة السالم 

التي تتبناه��ا الدولة والذين يعدون رشكاء حقيقيون يف 

دعم تلك املؤسسات.

تتباي��ن األدوار واملس��ؤوليات التي تق��وم بها الجهة 

املقدم��ة  اإلماراتي��ة  الخريي��ة  واملؤسس��ات  املانح��ة 

للمس��اعدات الخارجي��ة اإلماراتي��ة تباياً كب��رياً، حيث 

يوف��ر صندوق أبوظب��ي للتنمية قروض��اً ميرسة ومنحاً 

للمرشوعات التنموية، كام أنه يتوىل إدارة املنح املقدمة 

من الحكوم��ة، ويعترب الهالل األحم��ر اإلمارايت منظمة 

اإلغاث��ة اإلنس��انية الرئيس��ية يف الدولة، حي��ث تتلقى 

تربعات من كل من الحكومة واألفراد من عامة الشعب، 

كام تقوم العديد من املؤسسات اإلماراتية غري الحكومية 

بتوزيع مس��اهامتها املوجهة للمساعدات الخارجية من 

خالل هيئة الهالل األحمر اإلمارايت.

وهناك ع��دد من املؤسس��ات الخريية واإلنس��انية، 

والتي أغلبها تأس��س يف الس��نوات األخرية مبراسيم من 

حاكم إمارة أبوظبي وحاكم إم��ارة ديب، وتعترب منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية مساهامت هذه املؤسسات 

يف الربام��ج اإلنس��انية والتنموي��ة جزءاً م��ن تدفقات 

املس��اعدات الرس��مية اإلمنائي��ة اإلماراتي��ة، باإلضاف��ة 

إىل ذل��ك فهن��اك عدد من املؤسس��ات غ��ري الحكومية 

قامت بتوثيق أنش��طتها لدى مكتب تنسيق املساعدات 

الخارجي��ة للدول��ة، وقد بلغ عدد الجه��ات املانحة لعام 

2011 ح��وايل 34 جهة مانحة، ويأيت دور مكتب تنس��يق 

املس��اعدات الخارجية يف توثيق جه��ود دولتنا الغالية يف 

املساعدات الخارجية .

ويف التايل بعض الجهات املانحة للمساعدات اإلنسانية: 

- صن��دوق أبوظب��ي للتنمية : تأس��س يف ع��ام 1971، 

ويهدف الصندوق إىل مساعدة الدول النامية يف تحقيق 

منو اقتصادي مس��تدام، والقضاء ع��ىل الفقر عن طريق 

توفري م��وارد مالية وعقد رشاكات م��ع القطاعني العام 

والخاص، وتبني أفضل املامرسات الدولية لضامن فعالية 

املس��اعدات، وترتكز رؤيت��ه يف أن يكون منوذجاً يحتذى 

به يف تقديم املساعدات التنموية لتقليل الفقر العاملي.

ق��ام الصندوق خالل عام 2011 بتقديم مس��اعدات 

بقيمة 782.3 مليون درهم إمارايت )213.0 مليون دوالر 

( لصال��ح مرشوعات يف 23 دولة، وتم توجيه ما نس��بته 

69.0 % م��ن مس��اعدات الصن��دوق ) 539.6 ملي��ون 

درهم إمارايت( يف ش��كل قروض مي��رسة موجهة لصالح 

مرشوع��ات يف 17 دول��ة، مع الرتكيز بش��كل كبري عىل 

أنشطة البناء وخدمات البنية التحتية.

- هيئ��ة الهالل األحم��ر اإلمارايت: تأسس��ت عام 1983 

وتعترب الهيئة مؤسس��ة اإلغاثة اإلنس��انية الرئيس��ية يف 

دول��ة اإلمارات، فق��د أنفقت الهيئة يف ع��ام 2011 ما 

قيمته 305.6 مليون درهم إمارايت )83.2 مليون دوالر( 

لصالح مرشوعات يف 65 دولة .

- مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية : 

تأسس��ت عام 2007 وترتكز اسرتاتيجية الربامج الخاصة 

بها عىل دعم قطاعات التدريب املهني والصحة والتغذية 

وحامية الطفل والرعاية االجتامعية وتوفري مياه الرشب 

اآلمنة باإلضافة إىل مرشوعات طويلة األجل، وتستجيب 
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املؤسس��ة لحاالت الطوارئ مثل الزالزل والفياضانات 

وعملي��ات النزوح لألعداد الكبرية، قدمت املؤسس��ة 

يف عام 2011 مس��اعدات بقيمة 219.0 مليون درهم 

إم��ارايت )59.6 ملي��ون دوالر ( لصالح مرشوعات يف 

60 دولة. 

- مؤسس��ة محم��د بن راش��د آل مكت��وم لألعامل 

الخريية واإلنس��انية: تأسست املؤسس��ة عام 1997 

بهدف مس��اعدة األش��خاص املحتاجني ع��ن طريق 

العم��ل ع��ىل تحس��ني ف��رص تعليمه��م وظروفهم 

الصحية واالقتصادية، أنفقت املؤسس��ة يف عام 2011 

مساعدات مدفوعة بقيمة 38.2 مليون درهم إمارايت 

)10.4 مليون دوالر ( لصالح مرشوعات يف 29 دولة .

- مؤسس��ة ديب العطاء: هي مؤسسة إنسانية تعمل 

عىل تحس��ني فرص حصول األطفال يف الدول النامية 

عىل تعليم أس��ايس يتميز بالج��ودة، وقد انطلقت يف 

عام 2007، وتجس��د ديب العطاء التزام دولة اإلمارات 

العربية املتحدة نح��و تحقيق أهداف األمم املتحدة 

اإلمنائي��ة لأللفية الثانية والثالث��ة بحلول عام 2015، 

وه��ام ضامن توف��ري التعليم األس��ايس لألطفال حول 

العامل وتعزيز املس��اواة بني الجنس��ني ع��ىل التوايل، 

قامت املؤسس��ة خالل ع��ام 2011 بتقدي��م الدعم 

ملرشوع��ات يف 22 دول��ة بقيم��ة 85.0 مليون درهم 

إمارايت )23.1 مليون دوالر(.

أن قيادتن��ا الرش��يدة ت��درك بعمق م��دى قيمة 

التعاون اإلنس��اين بني الش��عوب ، فع��ىل نهج الرؤية 

الحكيمة التي وضعها مؤسس الدولة املغفور له بإذن 

الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله  

منيض ، وال تزال مس��رية الخري مس��تمرة لتقديم كافة 

أنواع الدعم اإلنساين للدول املحتاجة •

املصدر:

 - مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل الخريية 

واإلنسانية

مساعدات غذائية من فريق اإلغاثة اإلمارايت / املصدر: وكالة وام

قدمت دولة اإلمارات 
ومؤسساتها 

احلكومية واإلنسانية 
واخلريية مساعدات 

خارجية بقيمة 7.74 
مليار استفادت منها 

128 دولة

طالبة مينية تحظى بفرصة التعليم / املصدر: مؤسسة ديب العطاء
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عيــــد االحتـــاد اإلمـاراتــــي ... 
عيــــد كل خليجـــــي!

يش��كل الثاين من ديس��مرب يوم اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة يف سنة 1971، اجتمع يف هذا اليوم حكام 

اإلمارات الستة يف قرص الضيافة يف ديب وهي إمارة أبوظبي وإمارة ديب وإمارة الشارقة وإمارة عجامن وإمارة أم 

القوين وإمارة الفجرية وقاموا بتوقيع الدستور املؤقت إلتحاد اإلمارات العربية ما عدا إمارة رأس الخيمة حيث 

طلبت الحقاً االنضامم إىل اإلتحاد يف فرباير من عام 1972، هذا االتحاد الذي تجاوز األربعني س��نة وقف بوجه 

كل الرياح العاتية التي كانت تستهدفه تشويهاً وانتقاصاً، أو تدبّر ضده بغية التهشيم أو التفريق أو الكرس.

راهن��ت دول��ة اإلمارات العربية املتحدة عىل "التنمية" ونجحت وكس��بت الرهان، وكس��بت االتحاد القوي 

الذي يكرس أي تحٍد ميكن أن ميثل أمامه، ويف املقابل بقيت الدول األخرى التي أسست ألنظمتها السياسية عرب 

"الدميقراطية الكرتونية" يف مكانها، بل تراجعت وانهارت، نعم لقد كسبت اإلمارات رهانات التنمية. 

كس��بت الره��ان بالتنمية من خالل الضخ الثق��ايف، فالتنمية منبعها ثقايف تنبج��س بذورها مورقًة من خالل 

ترس��يخ مبادئ العقل والعلم والحرية والحفاظ عىل الحدود االجتامعية والدينية، وهذه تتأّت عرب مؤسس��ات 

التعلي��م، ومن خالل الخطاب الديني الوس��طي، وعرب الكتب واملؤلفات والصحف ووس��ائل اإلعالم، والتنمية 

أساس��ها اإلنسان، والتنمية سهلة، حني نأخذ بأس��بابها، لكن عدو التنمية األول كام ذكرت من قبل هو الفساد، 

ميكننا أن ندخل يف عمق العرص وأن نتطور مؤسسياً باستمرار حني تتغلب لدينا حاسة النهضة والعدالة والبناء، 

عىل حواس الهياج الجامهريي وإدعاء الثورات والفوران الال مسؤول للجموع يف امليادين، التنمية ببساطة هي 

اإلنسان وحاجاته، والتنمية أوىل من الدميقراطية وأوعز بالبدء.

اإللحاح عىل التنمية ميكن أن يكون أهم من الدميقراطية ذلك أننا يف الخليج مع نظم سياسية متت مبايعتها 

من الناس والقبائل، الخليج محس��وم سياس��ياً، وهذا ال يعني أن اإلصالح لي��س مطروحاً، بل اإلصالح هو دواء 

التنمية، أثبتت الدول التي اتخذت خطاً تنموياً ومل تدخل يف سياق الرثثرة األيديولوجية أو االنقالبات العسكرية 

أنه��ا األكرث تط��وراً واألقدر عىل مقاربة النهضة، ذلك أن الدميقراطية ليس��ت صناديق اق��راع، وإمنا تحتاج إىل 

ظ��روف ومناخات وتراكامت تاريخية وثقافية وفكرية واجتامعية لتنضج، الدميقراطية حينام نضجت يف أوروبا 

مل تأِت عىل ظهر دبابة، كام مل تؤخذ من بطون الكتب، بل نضجت بظروف الناس، بعرقهم، بخبزهم، اس��توت 

عىل س��وقها بعد أن وجدت الربة التي تحتضنها فانزرعت فيها كام تزرع العش��بة املالمئة بعد أن توفرت كل 

الرشوط، يقول كارل جريشامن:"الدميقراطية تعترب نظاماً غري مالئم للدول خارج كتلة الدول الصناعية الغربية".

هذا العيد اإلمارايت هو عيد التنمية ولهذا أحب هذه البلد كل العرب والخليجيني! 

ح��ب اإلمارات ليس أمراً مرتبط��اً باإلماراتيني، وهذا رمبا يدركه من يعرف عاطفة الخليجيني معها، والعاطفة 

ميكن قياسها بالسياحة، من عادة اإلنسان - مثالً - أنه وبعد عناء العمل ومجيء فرصة إجازٍة مثينة لن يبددها 

إال يف بل��ٍد يحبه، ومجيء الس��عوديني خاصًة والخليجيني عامًة إىل اإلم��ارات ال يعني إال الحب املطلق الذي ال 

ينازعه شك، ألنهم يسرخون يف فنادق أبوظبي أو ديب أو الشارقة أو عجامن أو غريها من اإلمارات، يستمتعون 

بالخيارات املتاحة، بالحرية الجميلة، باملوالت واألسواق، باألنظمة املنضبطة، وفوق كل ذلك بالشعب اإلمارايت 

البشوش، تأيت إىل الفرد اإلمارايت يقابلك بخلق وأدب، حتى ليصح فيه قول املتنبي:

تراه إذا ما جئته متهلالً ** كأنك تعطيه الذي أنت سائله!•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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معرض دبي لطائرات الهليوكوبرت 2012
يسلـط الضـوء علـى تقنيــات العموديــات يف القطـاع األمنـي العسكــري

وال��ركات الحكومية وش��به الحكومي��ة والخاصة وما 

يفوق 100 من العارضني من أكرث من 15 بلداً يجمعهم 

االهت��ام بتطبيق��ات وتقني��ات الطائ��رات العمودية 

وبرام��ج البح��ث واإلنقاذ وطرق ووس��ائل اإلس��عاف 

الج��وي، إضاف��ة إىل تقنيات إخاد الحرائق ومس��ائل 

األم��ن الوطني والدف��اع املدين عىل مس��توى إقليمي، 

ك��ا ش��هدت فعاليات الح��دث زيارات وف��ود رفيعة 

ومش��اركات من ممثلني من الق��وات البحرية والقوات 

الجوي��ة اإلماراتية وجناح جو رشطة أبوظبي والس��اح 

الج��وي املليك البحريني والبحرية الربيطانية إضافة إىل 

ساح الجو الليبي.

فعاليات املؤمتر
أقيم عىل هامش املعرض برنامج مؤمترات نظمته رشكة 

اختتم��ت فعاليات مع��رض ديب لطائ��رات الهليوكوبرت 

2012 والذي أقيم تحت رعاية صاحب الس��مو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاكم ديب "رعاه الل��ه" نوفمرب املايض، 

ويعد املعرض حدثاً رئيسياً عىل مستوى الرق األوسط 

يف قط��اع التقنيات والعمليات التش��غيلية للعموديات 

املدنية والعسكرية.

وقد انقسم الحدث الذي تنظمه مجموعة "دومس" 

والذي يُعقد كل س��نتني، إىل محورين يركزان عىل قطاع 

العموديات من الناحية العس��كرية واألمنية من جهة، 

وعىل النواحي املتعلقة بالدفاع املدين وعمليات البحث 

واإلنقاذ وخدماتها من جهة أخرى، وقد ش��هد الحدث 

اهتاماً الفتاً بفعالياته، حيث استقطب أكرث من 2000 

زائر من املختصني والوفود وممثيل الهيئات واملؤسسات 

"تانجين��ت لينك"، حي��ث قام األدمرال ت��ري لوجران 

بإدارة مجريات املؤمترات. وقد تطرق مؤمتر اليوم األول 

إىل وس��ائل وطرق إخاد النران وعملي��ات اإلنقاذ يف 

ناطحات الس��حاب واملباين العالي��ة االرتفاع، إضافة إىل 

املخاطر املحتملة يف امل��دن الكربى، وتوصل املؤمتر إىل 

أن الوس��ائل التقليدية لإلنقاذ، غ��ر فاعلة خصوصاً أن 

املاء غر قادر عىل الوصول الرتفاع أكرث من 100 مرت، ما 

يجعل من اإلنقاذ عرب العموديات حاً مثالياً.

ويف اليوم الثاين س��لط املؤمتر الضوء عىل االستطاع 

االستخبارايت عرب العموديات وأمور املراقبة واالستكشاف 

والتي تُعترب من النقاط األساس��ية ألي بلد يس��عى إىل 

فرض س��يادته عىل كامل ح��دوده، ويهدف إىل حاية 

اقتصاده والتصدي ألي يشء قد يزعزع اس��تقراره مثل 

القرصن��ة وأعال التم��رد وتجارة املخ��درات واالتجار 

معارض ومؤتمرات
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بالب��ر، إضافة إىل قضايا اإلره��اب، وقد بحث املؤمتر 

الطرق والوس��ائل التي ميكن أن تس��اهم التقنية بها يف 

ه��ذا اإلطار إذ توف��رت الحلول املتمثل��ة بالعموديات 

واألنظم��ة الجوي��ة دون طي��ار، كوس��ائل معقولة من 

حيث التكاليف من جهة عند التوجه إىل أمور السيادة 

والحاية.

يف هذا اإلطار، قال السيد ريتشارد كرسايك الضابط 

يف البحري��ة امللكي��ة الربيطانية: "سيش��هد املس��تقبل 

إقباالً كبراً عىل عمليات التش��غيل الجوية، انطاقاً من 

االعت��اد املتزايد ع��ىل املنصات اآللي��ة ونصف اآللية 

كأنظمة املاحة الجوية دون طيار، وبحلول العام 2020 

س��يضم األسطول الجوي املليك الربيطاين عدداً كبراً من 

املركب��ات الجوية بدون طيار حيث س��يتم توظيفها يف 

عمليات االش��تباك واالس��تطاع، كا وس��يتم االعتاد 

عىل العمليات دون أش��خاص وعملي��ات افرتاضية عرب 

الفض��اء اإللكرتوين". كا أش��ار املتحدثون يف املؤمترات 

إىل املركب��ات الجوي��ة دون طيار ودوره��ا املحتمل يف 

تحس��ني ودعم القدرات الراهنة ألجهزة االس��تخبارات 

واالس��تطاع واملراقب��ة، حي��ث تعمل ه��ذه التقنيات 

برسعة فائق��ة ضمن تكلفة معقولة، فبينا تكلف مثل 

تلك التقنيات يف املروحيات حوايل 70 ألف دوالر، تبلغ 

تكلفة الوس��ائل التقليدية بضعة مايني من الدوالرات، 

كا تطرقت املناقشات إىل نقاط األمان واألمور املراعية 

للبيئة والتي يوفرها استخدام مثل تلك التقنيات إضافة 

إىل مستوى الضجيج الذي ال ميكن ساعه حيث تعمل 

تلك اآلليات عىل ارتفاعات تفوق مسافة 400 قدم.

اإلسعاف الجوي
قام��ت رشك��ة "مي��د إيف��اك" الرك��ة األمريكي��ة 

املتخصص��ة يف تزوي��د خدم��ات اإلس��عاف الجوي، 

بإصدار تقرير خال معرض ديب لطائرات الهليوكوبرت 

2012، أشارت فيه إىل إيجابيات استخدام العموديات 

مدنياً وتجارياً يف حاالت اإلسعاف والعناية أثناء نقل 

املرىض واملصابني يف حاالت حرجة. وقد أشار التقرير 

إىل أن الواليات املتحدة األمريكية تنفق ما متوسطه 

442 ملي��ون دوالر يف عمليات النقل الطبي عرب 160 

عمودي��ة، ما يع��ود بالريع مبا يقدر ب��� 247 مليون 

دوالر أمرييك يف العام، أي 1.54 مليون دوالر أمرييك 

للطائرة العمودية الواحدة، ما يجعلها وسيلة تجارية 

ذات مردود ُمجد، وبالطبع وسيلة تتيح نسباً مرتفعة 

لنج��اة املرىض واملصاب��ني، إضافة إىل توفر ش��واغر 

وظيفية واإلسهام يف تكوين خربات هامة.

وقد علق الس��يد جراهام ب��رس، مدير املنصات 

الدولي��ة لإلس��عاف الجوي: " تش��ر الدراس��ات إىل 

ازدياد نس��بة نج��اة املرىض واملصاب��ني عرب وحدات 

النقل واإلس��عاف الجوي، حيث تش��ر أبحاثنا إىل أن 

هنالك أيضاً فائدة تعود بالنفع املبارش عىل االقتصاد 

املحيل وقد تم إثباتها يف الواليات املتحدة األمريكية، 

وهذا ما نتطل��ع إىل تطبيقه يف دول مجلس التعاون 

الخليجي".

الرجل العنكبوت
ش��هد الحدث مش��اركة من الس��يد إيفان كريستوف 

وامللقب بالرجل العنكبوت نظراً إلس��هاماته يف عمليات 

اإلنق��اذ بواس��طة الحب��ال يف املباين الش��اهقة، حيث 

أعلن يف الحدث عن تقدميه ألنظمة اإلنقاذ واإلس��عاف 

الجوية، والتي تتيح إخاء الركاب يف الجو من طائرة إىل 

طائ��رة يف حالة الطوارئ، كا قام بإجراء اختبار يف الجو 

يف مؤمتر مريئ يبث الس��لكياً قرب فندق امليدان يف ديب، 

حي��ث كان عىل منت طائرة الهليوكوب��رت من طراز بيل، 

وقد قام باختبار رسعة نقل البيانات السلكياً. 

ورصح السيد إيفان كريس��توف قائًا: "عند التحرك 

والتنقل برسعات عالية، يتوجب عىل إش��ارات وس��ائل 

االتصال من الجيل الثالث االنتقال بقوة وبجودة عالية، 

حيث أقوم باختبار ذلك يف االرتفاعات املختلفة ولذلك 

س��أقوم قريباً باختبار وتطبيق ذلك ع��ىل الجيل الرابع 

إلش��ارات االتصال ضمن ارتفاع��ات عالية يف ديب حيث 

يس��اهم ذلك يف الحفاظ عىل جودة إشارة جيدة لنقل 

البيانات وهذا ما أضعه يف محور اهتامايت ملش��اريعي 

الجوية القادمة".

وأضاف: "سأعلن رسمياً عن مفهوم جديد مل يحصل 

أب��داً يف تاريخ العموديات س��يعمل ع��ىل تغير منحى 

عمليات اإلنقاذ الجوية يف العامل".

صفقات وعروض
وش��هد املع��رض العدي��د م��ن الع��روض والصفقات 

واالتفاقي��ات، حيث تعاونت رشك��ة هليكوبرت الخليج، 

املزود األك��رب للعمودي��ات التجارية وخدم��ات النقل 

الجوي يف الرق األوس��ط وعدد م��ن املناطق الكربى 

إقليمياً، مع ُمصّنع الطائ��رات "أنجلو-إيتاليان" املصنع 

لعمودي��ات من ط��راز "أوغس��تا ويس��تاند" لتصنيع 

عمودي��ة كبرة ذات س��عة مقعدية كب��رة من الطراز 

"أوجس��تا 189" والت��ي تزيد يف س��عتها املقعدية عن 

الطراز 139 ب���13 إىل 19مقعداً إضافياً، وهي مخصصة 

للنق��ل إىل داخ��ل البحار وعىل الس��واحل، وقد قامت 

الخلي��ج للماح��ة الجوية بطل��ب طائرات م��ن طراز 

"أوغس��تا 189" حيث سيتم تسليم أول عمودية بحلول 

العام 2014.

وزير االقتصاد يفتتح فعاليات املعرض

Agusta 139 العمودية العسكرية
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كا وقامت رشكة "جيت س��رتيم" باإلعان عن إبرام 

اتفاقي��ة مع الخطوط الجوية القطرية خال معرض ديب 

لطائرات الهليوكوبرت 2012 تنص عىل تزويدها بدورات 

تدريبية.

من جهة أخرى، قامت الركة النمساوية "هيليستور" 

واملختص��ة بأجهزة ومعدات التحكم ع��رب أجهزة طائرة 

قابل��ة للتحك��م عن بعد، والتي تع��رض للمرة األوىل يف 

مع��رض ديب لطائ��رات الهليوكوب��رت 2012. تقوم هذه 

األجهزة والتي يبلغ طولها 90 سم بتقديم خدمات رؤية 

جوية وق��درات التقاط صور عالي��ة الدقة ومبعدل 50 

صورة بالثانية لألهداف.

واس��تعرضت رشكة "سيكورس��يك" لصناعة املقاتات 

العمودي��ة طرازات "ام اتش 60- ار" و" إم اتش 60 إس 

يس هوك" خال املعرض، حيث ترى الركة أن مثل هذا 

النوع من العموديات قادر عىل املساعدة يف مقاومة أي 

تهديد من تحت املياه وتهديدات القرصنة.

ك��ا عرضت "لوكهيد مارت��ن" مجموعة من األجهزة 

ذات الق��درات الدفاعي��ة وميكن اس��تخدامها مدنياً مبا 

فيها جهاز "جايروكام". وقد س��جلت الركة مش��اركتها 

يف مع��رض ديب لطائ��رات الهليوكوبرت كج��زء من فريق 

"يس هوك" مع رشكة سيكورس��يك ومع س��اح البحرية 

األمريكي��ة حي��ث عمل األط��راف الثاثة ع��ىل تطوير 

مروحيتني مقاتلتني من طراز روميو وسيرا.

وسجلت بوينج حضورها يف املعرض بعرض مروحيات 

املراقبة واالش��تباك املتوس��ط من الطراز" ايه اتش 64- 

دي" ومروحي��ة أبات��ي املتعددة الق��درات من الطراز 

"اي��ه ات��ش" واملروحي��ة ذات ق��درة الحمل املتوس��ط 

 V-22 والثقيل من الطراز "تش��ينوك" إضافة إىل الطراز

Osprey حي��ث تع��د األخرة فخر صناع��ة "بوينج" ملا 

لها من قدرات وخواص اش��تباك متعددة عرب اس��تغال 

تقني��ة التحكم مبيان املروحة الك��ربى ما يجمع ما بني 

أداء ط��ران املروحيات العمودية ورسعة الطائرات ذات 

األجنحة الثابتة.

املصنع��ة لطائ��رات  "إنس��رتوم" الرك��ة  وقام��ت 

الهليوكوب��رت بع��رض الطائرة املروحي��ة الحديثة "480" 

وهي مروحية توربينية خفيفة الوزن.

يش��ار إىل أن الحدث بنسخته الخامسة حقق نجاحاً 

متث��ل يف حضور أس��اء المع��ة لكربى ال��ركات مثل: 

سيكورسيك، راشني هليوكوبرت، هاوكر باسيفيك للخدمات 

الجوية، بيل للمروحيات، إنس��رتوم للمروحيات، بوينج، 

هوين ويل، لوكهيد مارتن، يب أتش آي لإلس��عاف الجوي، 

أرم��ا غلوبال، هليوكوبرت الخلي��ج، أفيا هيلب، مجموعة 

إتش آر س��ميث، إنرتبرايز كونرتول سيس��تمز، والخليج 

للماحة الجوية• 

Dubai Helishow 

املعرض الدويل لعملي��ات وتكنولوجيا املروحيات، 
واملعروف باس��م معرض ديب لطائرات هليوكوبرت، 
هو معرض ينعقد كل سنتني، ويتميز بكونه املعرض 
األول والوحيد من نوعه يف منطقة الرشق األوسط 
الذي يختص بالطائرات املروحية، منذ انطالقته يف 
العام 2004، وق��د القى املعرض نجاحاً هائالً متثل 
يف اس��تقطاب أكرث من 2500 زائر مختص ممثلني 
عن 20 دولة، مبا يشمل وفوداً رفيعة املستوى من 

دول مجلس التعاون الخليجي.

الطائرة العمودية AirworXمنطقة عرض العموديات

املعرض يعد 
حدثًا رئيسيًا على 

مستوى الشرق 
األوسط يف قطاع 

العموديات املدنية 
والعسكرية

الرجل العنكبوت 
ضمن احلدث نظرًا 

إلسهاماته يف 
عمليات اإلنقاذ 

بواسطة احلبال يف 
املباين الشاهقة

معارض ومؤتمرات
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 Euronaval 2012 املعرض البحري الدويل
سلـــط الضـــوء على الصناعــات األمنيــة البحريـة

Dassault ابتكارها Falcon 200 MRA والناشئة عىل 

أس��اس النفاثة التجارية التي تستطيع سد فراغ العديد 

م��ن املتطلبات يف مج��االت املراقبة البحري��ة برادارها 

املتطور، وق��د تم تجهيز الطائ��رة "أتالنتيك 2" بأربعة 

نق��اط قوي��ة ألنظم��ة الطوربي��د MU90 والصواريخ 

Exocet، وروع��ي تقليل التكلف��ة يف صنع الطائرة مع 

تقليل تكلفة الصيانة، مع ترقية قوة االحتامل.

سفن قتال متعددة املهام
تعتمد رشكة Lockheed Martin يف أعاملها عىل عدة 

خربات تتميز بها يف تجهيز س��فينتني للقتال الس��احيل 

LCS تعمالن يف األسطول األمرييك، وهناك اثنتان أيضاً 

قيد التعاقد إلنتاجها مع تعاقد الرشكة إلنتاج سفن قتال 

متعددة املهام لعدة جهات عاملية.

ويع��رف عن س��فينة القت��ال املتعددة امله��ام أنها 

تتميز بخفة الحركة وق��ادرة عىل العمل بعدة رسعات 

افتتح وزي��ر الدف��اع الفرنيس "جني يفي��س لودريان" 

املع��رض البحري ال��دويل Euronaval يف دورته الثالثة 

والعرشي��ن يف مركز املع��ارض –لوبورجي��ه يف باريس، 

وذل��ك يف 22 أكتوب��ر 2012، حيث ش��ارك 400 عارضاً 

م��ن 35 دولة من مختلف أنحاء الع��امل وبحضور زوار 

املع��رض التجاريني الذين جاءوا م��ن 100 دولة، حيث 

قدم املعرض دورته املنعقدة العديد من مناذج األسلحة 

املطورة واملعدات اآللية الحديثة.

طائرة الدورية "أتالنتيك"
اتض��ح خ��الل املع��رض أن رشك��ة الصناع��ات الجوية 

Dassault Aviation م��ع رشك��ة Thalex تعمل عىل 

ابت��كار طائرة الدورية البحرية "أتالنتيك 2" والتي متت 

مراعاة القدرة التعبوية خالل صنعها، كام منحت رشكة 

تزي��د أعالها عن 40 عقدة، لتوف��ر املنصة الكبرية التي 

تالئ��م عمل طاقم صغري عليها مش��ابهة لس��فن يعمل 

عليها 40 بحاراً تس��تخدمها القوات البحرية األمريكية، 

وميكن لهذه الس��فن املصنوعة كجيل قادم من س��فن 

القتال يتم تصنيعها للقوات البحرية العاملية، توفري قوة 

النريان لتلبية املتطلبات العملياتية الحالية واملستقبلية، 

وترتاوح أطوال هذه السفن بني 85 و118 مرتاً مع إزاحة 

املياه بحجم هو بني 1.800 لغاية 3.500 طناً.

املدفع عيار 35 ملم البحري
صمم��ت رشك��ة Rheinmetall نظام مدف��ع البحرية 

 Oerlikon Millennium 35 mm Naval Gun

كس��الح قريب امل��دى، مع جه��از يف الفوه��ة يضبط 

رسع��ات الذخائ��ر عند إطالقه��ا مع عمل الفي��وز آلياً 

لتنفجر الذخرية عند بلوغ املس��افة الت��ي تؤكد إصابة 

الهدف، وتنش��طر الذخائر إىل 152 قطعة صغرية - من 

كل طلقة - لرضب األهداف وإصابتها.

FREMM الفرقاطة متعددة املهام
عرضت رشكة صناعة الس��فن DCNS ألول مرة منوذجاً 

تم إع��داده وصنعه ألغ��راض التصدير م��ن الفرقاطة 

متعددة املهام FREMM ذات األس��لحة املتعددة، ومل 

تظهر فرقاطات بأسلحة عديدة مثلها من قبل.

ك��ام عرضت نف��س الرشك��ة صناعاتها من الس��فن 

 FREMM  أما ،Gowind Corvette والس��فن OPV

فه��ي س��فينة قتال الخط��وط األمامي��ة املصممة عىل 

أسس تصميم معظم قطع وخطط األسطول العملياتية 

املتوف��رة يف معظم القوى البحرية ح��ول العامل، وتقوم 

FREMM بتنفيذ ردة الفعل ضد كل أنواع التهديدات 

س��واء جاءت من الرب أو البحر أو الجو، كام تس��تطيع 

العمل منفردة مع تنفيذ مهام عديدة بدءاً من واجبات 

املرافق��ة كحرس ووصوالً ملهام اإلس��ناد الناري البحري، 

وتعم��ل كجزء من قوة املهام املش��رتكة مع نقلها هيئة 

عمليات األس��طول، ولها قدرات استخبارات واستطالع 

واتصاالت ومراقبة C4ISR كبرية ومتميزة.

Sea Hake DM2 A4 الطوربيدات
ش��اركت رشك��ة Atlas Eletronik يف املع��رض بعدة 

منتج��ات أهمه��ا Sea Hake DM2 A4 م��ع عرضها 

النظ��م Sea Spider وعدة طوربي��دات أخرى، ويوفر 

النظ��ام Sea Hake وه��و طوربي��د ثقيل ال��وزن أكرث 

إعداد: جي سرات

معارض ومؤتمرات
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 Euronaval 2012 التأثريات التي تدحر التهديدات املختلفة، وميكن انطالقه املعرض البحري الدويل

من الغواصات أو سفن السطح، أما خواصه فيتميز بعدة 

خواص بينه��ا الرسعة العالية واملدى واالعتامدية العالية، 

وهو مبستوى عاملي، ويتم التحكم فيه بكابل برصي ليفي 

يؤهله للعمل بسهولة، مع التميز بالدقة العالية واملقاومة 

بقوة ضد أي تهديد، كام أنه أحد أفراد عائلة الطوربيدات 

التي تنتجها رشكة Atlas Eletronik وتس��تخدمها حالياً 

18 قوى بحرية للعمل مع حوايل 150 غواصة.

Blue Naute نظام تحديد املوقف
كام ش��اركت رشكة Sagem الفرنس��ية –إحدى رشكات 

مجموع��ة Safran Group يف املع��رض عارضة النظام 

الجدي��د ال��ذي يح��دد مرجعي��ة التطبيق��ات ويحدد 

 Blue املواقف املختلفة لألجه��زة والنظم، وهو النظام

 HRG ال��ذي يعتم��د ع��ىل النظ��ام الدائ��ري Naute

وتقنيات الرشكة.

وتتواجد يف قلب هذا النظام كل احتياجات السفينة 

لضب��ط التطبيق��ات لتالئ��م املتطلبات ال��الزم توفريها 

ملنظم��ة البحرية الدولي��ة IMO ومعاهدة الس��المة 

SOLAS، ويوفر هذا النظام التوقيت الالزم بني مواقف 

الفش��ل MTBF مبا يتجاوز العمل بكفاءة إىل 100000 

ساعة وهو عمر افرتايض موسع.

وتنفذ رشكة Sagem برامجها اعتامداً عىل خربة أكرث 

من 60 عاماً يف صنع نظم املالحة املدنية والعس��كرية، 

مع توسيع مجاالت اإلنتاج بتقنيات مؤسسة عىل النظام 

HRG مكملة لتقنيات الليزر التي تس��تخدمها الرشكة 

يف أكرث يف 40 عائلة مالحة عند صنعها.

SIGMA 40 نظام املالحة االبتدايئ
وبن��ت رشك��ة Sagem النظام الذي تجاوزت س��اعات 

خدمته 8 مليون س��اعة مع العديد من القوى البحرية 

حول العامل، وهو نظام املالح��ة االبتدايئ املحمول عىل 

الس��فن SIGMA 40 والذي أب��رز اعتامدية عالية وتم 

اختياره من قبل 35 أس��طوالً بحرياً وهو اآلن أكرث نظم 

املالحة مبيعاً ح��ول العامل، واخت��ارت القوات البحرية 

 ،Fremm للعمل عىل سفنها SIGMA 40 الفرنسية

وHorizon، وسفن مفارز القوات البحرية،  والغواصات 

Rubis Amethyste، وغواص��ات األعامق املس��تقبلية 

Suffram- برنامج "باراكودا النووية"، وزوارق "بينونة"،  

والفرقاط��ات الهندي��ة الخفي��ة "س��كوربني"، وزوارق 

الدوري��ة PKK، والفرقاط��ات FFX، م��ع العم��ل مع 

.U-209 "الغواصات املحدثة "الكورية الجنوبية

مفهوم الدفاع الصاروخي الباليستي  
قدمت رشك��ة Astrium الرائدة أوروبي��اً يف التقنيات 

الفضائي��ة، ع��دة منتج��ات والكث��ري م��ن خدماتها يف 

املعرض مبا يف ذلك مفاهيمها الجديدة يف مجال الدفاع 

الصاروخي الباليستي.

وظه��ر امل��رشوع Exoguard ليربز دراس��ة الرشكة 

للنظ��ام ال��ذي يعمل فيام بعد الغ��الف الجوي األريض 

مع دمجه النظم الصاروخي��ة متعددة املراحل ومركبة 

"ارضب للقت��ل" الت��ي تعتمد عىل التلس��كوب العامل 

بنظام األشعة تحت الحمراء، وشملت مرشوعات الرشكة 

يف مجال "املراقبة البحرية" والتي تستطيع مراقبة وتتبع 

السفن يف كل املحيطات ومن الفضاء، وعرضت الرشكة 

م��رشوع SAT-AIS  وهو القمر الصناعي الذي يعتمد 

عىل تعريف الس��فن بالنظام Go-3s العامل بالفيديو 

من الفضاء بفضل قمر املراقبة األريض العامل يف املدار 

والقادر ع��ىل توليد 25 صورة يف الثاني��ة، أما يف مجال 

ق��درة الردع يف املحيطات، ومج��ال الدفاع الصاروخي، 

فق��د عرضت الرشكة عدة برام��ج للردع هي M51 مع 

عدة مناذج من النظم Exoguard ومركبة الفتك.

EW System نظام اإلنذار املبكر
قدم��ت رشك��ة Ellettronica يف مج��ال "الدوري��ات 

البحري��ة" النظام الجدي��د Elt/800 الذي يوفر قدرات 

الدوري��ات البحري��ة MPA ل��وزارة الدف��اع اإليطالية 

واملؤس��س عىل القدرات  ATR72 كمنصة يعمل منها، 

ويوف��ر النظام Elt/800 االبتكار ال��الزم ألعامل اإلنذار 

املبكر EW العامل مع نظام االستقبال الهنديس الرقمي 

الذي يدعم تصميم النظام وتقنياته.

 ESM تنفيذ املراقبة التعبوية Elt/800 ويتيح النظام

Function وتنفيذ إنت��اج البيانات عالية الدقة الالزمة 

لتطبي��ق التحليل االس��تخباري ELINT، وقد أصبحت 

األنظم��ة ELINT هامة للحصول ع��ىل الناتج الناجح 

الداعم للعمليات العس��كرية املعقدة، وميكن تشغيل 

هذه األنظمة لدعم الطائرات والطائرات العمودية، وتم 

 Bombardier للعمل مع طائرة Elt/800 اختيار النظام

Q 300 MPA التي تنفذ الدوريات البحرية.

LW 127/64 املدفع البحري الخفيف
عرض��ت رشك��ة OTO MELARA اإليطالي��ة املدفع 

البح��ري خفيف الوزن LW 127/64 والذي يتم تركيبه 

عىل القطع البحري��ة FREMM اإليطالية والفرقاطات 

األملاني��ة F125، وهذا املدفع رسي��ع الطلقات وميكن 

تركيبه عىل الس��فن متوس��طة الحج��م والكبرية وذلك 

لتوف��ري اإلس��ناد الن��اري مع انتاج��ه الن��ريان املضادة 

للطائرات كدور ثانوي.

ويعمل نظام التغذية يف هذا املدفع عىل منحه قدرة 

العمل من عىل الس��فن ضيقة املس��احة، أم��ا ذخائره 

عيار 127 ملم/5 بوصة فتش��مل الذخائر بعيدة املدى 

Vulcano وهي ذخائر التقني��ات الجديدة ذات نظام 

التوجيه الدقيق.

الدفاع الصاروخي البحري
تلبي أنظمة القتال فوق سطح املاء والتي عرضتها رشكة 

Thales العديد من املتطلب��ات، حيث عرضت الرشكة 

ع��دة أنواع منها للحرب فوق املاء وتنفيذ مهام املراقبة 

ولضبط نظم الس��يطرة إلس��ناد نظم األسلحة املختلفة 

التي تصنفها الواليات املتحدة وأوروبا.

ويع��رف عن نظ��م الدف��اع الصاروخي الباليس��تي 

 SMART-L العاملة من القواعد البحرية، وهي النظم

لإلن��ذار املبكر أنها متث��ل الحلول الت��ي صنعتها رشكة 

Thales لردع التهديد املتمثل يف الصواريخ الباليس��تية، 

ويبل��غ مدى النظ��م SMART-L 400 كلم ويتوقع لها 

أن تتضاعف مع التطوير واستخدام نظام االستشعار.

NH 90 الطائرة العمودية
عرضت رشك��ة Eurocopter من��وذج طائرتها العمودية 

NH 90 NFH وعرض��ت أيض��اً +AS 365 N3، ك��ام 

عرض��ت AS 565 املعروفة باس��م MB/Ponther، وتم 

 NH 90 حتى اآلن تس��ليم ع��دد 122 طائ��رة عمودية

للزبائن، حصل 18 منهم عىل النوع NFH البحري، ولقد 

نفذ أس��طول هذه الطائرات حتى اآلن، إجاميل 30.000 

س��اعة طريان عمليايت، معظمها يف املهام SAR والتي تم 

تنفيذها يف عمليات أفغانستان.

وتعم��ل رشكة Eurocopter خالل خط اإلنتاج لتلبية 

العديد م��ن املتطلبات العملياتية، حيث تعمل طائراتها 

العمودية يف تنفيذ عدة مهام بينها العمل ضد الغواصات 

وتنفيذ مهام حرب سفن السطح والعمل ضد القرصنة•

 Tacticos نظام إدارة القتال

عرضت رشك��ة Thales نظام إدارة القتال والس��يطرة 
ع��ى العمليات م��ن ط��راز Tacticos وال��ذي يوفر 
للقوات البحرية قدرات ضبط عملياتها بأسلوب إدارة 
املهام املش��ركة، وه��ذا النظام متت هندس��ته للعمل 
مع نظام امله��ام اإلجاميل، ويعمل النظام مع 35 قوى 

بحرية.

قدم املعرض يف 
دورته املنعقدة 

العديدمن مناذج 
األسلحة املطورة 

واملعدات اآللية 
احلديثة
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ATK  حتصـل على عقــد لتوفيـر فيــوزات القنـابــل
حصلت رشك��ة ATK عىل عقد لتوفري "فيوزات القنابل" 

Fmu – 143 Bomb Fuzes بقيم��ة 84 ملي��ون دوالر 

للعمل بها يف القوات الجوية األمريكية والقوات البحرية. 

وكانت الطلبات األوىل قد بلغت 52 مليون دوالر، حيث 

منح مركز التعاقد يف "روك آيالند" التابع للجيش األمرييك 

العقد للرشكة بإعتباره��ا املتعاقد الفردي. وتعمل رشكة 

 L – 3  كفري��ق موح��د مع رشكة صن��ع الذخائر ATK

.Fuzing & Ordinance Systems: FOS

وتس��تخدم الذخائ��ر FMU – 143 م��ع األس��لحة 

اإلخرتاقي��ة مث��ل BLU – 109 وBLU – 113 ل��رب 

وتدم��ري األهداف القوي��ة وأهداف الع��دو املدفونة يف 

األرايض بعمق. وقد تم تصميم هذه الذخائر واألس��لحة 

بغرض اخرتاق املواقع املقواة حيث توفر االنفجار املؤخر 

لتأكيد التدمري الكامل لألهداف.

وتحدث حول ذلك "ديف فاين" نائب مدير لتسويق 

فيوزات رشكة ATK والرؤوس الحربية بقوله: "إن الرشكة 

 FMU تعت��د وتفخر بإضافة إنتاج الفيوزات ملنتجاتها فئة

143 – كقوة قادرة عىل تدمري األهداف القوية"، مضيفا أن 

هذا يكمل دور الرشكة يف تطوير الجيل القادم من أنظمة 

.FMU – 167 الفي�وزات والت�ي بدأت بالربنامج املسمى

وتعمل رشكة ATK يف صنع التقنيات املتطورة الالزمة 

إلس��ناد عدة برامج حالية ومستقبلية للقاعدة الصناعية 

األمريكي��ة وبتطوي��ر أجيال في��وزات متقدمة وتجميع 

الذخائر وأنظمة دفع املورتر وبناء املواد املحسنة.

 DCNS تفــوز بعـقـد إنتـــاج شبـكــات دعـــم الهبـــوط

حصل��ت رشك��ة DCNS عىل عقدي��ن جديدين إلنتاج 

"ش��بكات الهبوط" Landing – grids تتالءم يف العمل 

مع الطائرات العمودية واملركبات الجوية دوارة األجنحة 

غري املأهولة، وبات منتظراً تركيب الش��بكات أيضاً عىل 

زورقي دورية يتم بناؤهام لالستخدام يف أعامل املراقبة 

البحرية الصينية.

وقد أطلقت وكاالت حرس السواحل الصينية برنامجاً 

لبناء سفٍن للدورية تزن الواحدة منها 1.500 طناً، وتقوم 

رشكة DCNS بتزويد اثنني منها – عىل األقل – بشبكات 

إنزال الشحنات، مع تحديد موعد التسليم ليكون بداية 

عام 2013، وبهذا الطلب تصل الش��بكات التي توفرها 

رشكة DCNS للصني إىل 11 شبكة.

ولق��د ظلً��ت الرشك��ة خ��الل 40 عاماً تنت��ج هذه 

الش��بكات لعدد 28 زبوناً من الق��وات البحرية وقوات 

خفر الس��واحل. وكان أول طلب تلقت��ه الرشكة يف عام 

1971 بع��د أن ظه��ر برنام��ج العمودي��ات الفرنس��ية 

.Franco – British Lyux الربيطانية

ومن��ذ ذل��ك الوقت ظل اإلنتاج يس��ري بص��ورة أكرث 

تنافسية يف السوق األمريكية والدولية، ومنذ عام 1991 

ظلت قوات خفر الس��واحل األمريكي��ة تختار منتجات 

وش��بكات DCNS grids الس��تخدامها مع 51 س��فينة 

تعمل يف خفر السواحل.

 Nantes – ورصح "جورجس ث��ريى" مدير عام مركز

Indret بقوله: "إن الرشكة تفخر باختيار الصني ملنتجات 

DCNS من الشبكات لس��فنها الجديدة املصنوعة من 

الحدي��د الصلب الغري قاب��ل للصدأ واملصمم��ة لتلبية 

متطلب��ات الزبائن، وأض��اف: "بأن الرشك��ة تعمل عىل 

تحس��ني منتجاتها حس��ب طلب الزبائن، م��ع التوجه 

الس��تخدام الش��بكات مع املركبات الجوية غري املأهولة 

مع الطائرات العمودية التي تحمل الحموالت املختلفة 

والتي ظلت تتزايد يف الفرتة األخرية".

وتعترب الش��بكات Landing Grids م��ن املكونات 

الهامة ل��كل العموديات واملركبات غ��ري املأهولة خالل 

عملي��ات اإلق��الع بحموالته��ا والهب��وط حي��ث يؤمن 

اس��تخدام الش��بكات خالل العمل من عىل السفن، كام 

تعم��ل هذه الش��بكات يف مختلف الظ��روف واألحوال 

الجوية مام يؤكد قدرتها عىل توفري الس��المة يف السفن 

والطائرات.

شبكة الهبوط تتالءم يف العمل مع الطائرات العمودية

DCI توفــر برامــج تدريبـيــة ملاليــزيــا
توف��ر رشكة DCI طيفاً واس��عاً من أنش��طة وتدريبات 

األم��ن وتعزيز عملياتها خالل عملها مع القوات امللكية 

البحري��ة املاليزي��ة RMN وذل��ك باملش��اركة يف توفري 

وتنفي��ذ برامج مدرس��ة تدري��ب الغواص��ات والقطع 

البحرية املستقبلية.

وتعمل يف قاعدة "كوت��ا كينا بالو" البحرية غواصتان 

RMN تابعتان للبحرية املاليزية وهام فرنس��يتا الصنع 

من فئ��ة SCORPENE. وأعلنت ماليزي��ا أنه واعتباراً 

من بداية العام القادم س��تكون ه��ذه القاعدة البحرية 

"أول مركز تدريب" يف العامل لهذا النوع من الغواصات، 

وتؤس��س هذه املدرس��ة رشكة DCI حيث تعمل فرق 

هذه الرشكة يف تنفيذ وتطوير إسرتاتيجية قوة الغواصات 

املاليزية.

وتهدف مدرس��ة الغواصات املاليزية – مركز تدريب 

الغواص��ات – إىل تنفي��ذ ع��دة أه��داف منه��ا: بلوغ 

مس��تويات متقدمة لتوفري خرباء غواصات ماليزيني يتم 

تدريبهم يف املركز، وتدريب بعض أفراد أطقم الغواصات 

لتوفري قاعدة مدريب املستقبل، وتجديد أجيال من أطقم 

العاملني يف الغواصات ليحل��وا محل بعضهم يف عملهم 

.SCORPENES عىل الغواصات

 DCI – NAVFCO ومنذ ع��ام 2003 ظلت رشكات

تعمل مع القوات املاليزية لتوفري قوة الغواصات القادرة 

عىل تشغيلها.
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 Rheinmetall و Textron  تفـوزان بعقـد قيـمتــه  160 مليـــون يـــورو
 Textron ورشك��ة AG Rheinmetall أعلن��ت رشك��ة

Systems عن توقيعه��ام عقداً قيمته 160 مليون يورو 

 TAPVs "للعم��ل يف تجهيز "املركبات املدرعة التعبوية

للم��رشوع الكندي، وقد تعاقدت الق��وات الكندية مع

Rheinmetall  لتوفري مركبات مقابل 120 مليون يورو، 

م��ع تطوير الرشكة نظام اإلس��ناد ILS بقيمة 40 مليون 

ي��ورو لتوف��ري الخدمات بعد هندس��ة وصن��ع األنظمة 

واملركبات.

وتش��ارك Textron يف برام��ج الصناع��ات الكندي��ة 

محقق��ة الفائدة اإلقليمية IRB مام يعني توفري الرشكة 

500 نظ��ام TAPVs. وت��ؤدي Rheinmetall خ��الل 

مرحل��ة إنتاج املركب��ات التجميع النهايئ الحاس��م، مع 

توفريه��ا األنظمة الفرعية مثل محطة التس��ليح التي يتم 

التحكم فيه��ا عن بعد ومثل نظام مالح��ة املركبة ونظام 

تعزيز رؤية الس��ائق، وينتظر بدء تنفيذ مرحلة اإلنتاج يف 

الفرتة بني يوليو 2014  ومارس 2016 .

ويب��دأ اإلس��ناد ISS مع بلوغ الق��درة العملياتية 

األوىل وذلك عند تس��ليم 47 مركب��ة تعبوية مدرعة 

TAPV تم تحديد تس��ليمها ليتم عام 2014 وينتظر 

انتهاء تحضري اإلسناد بالكامل عام 2021 بعد 5 أعوام 

من تسليم آخر مركبة.

 Textron ويف يوني��و عام 2012 ت��م اختيار فري��ق

املخص��ص للعمل يف برام��ج هذه املركب��ات التعبوية، 

لينف��ذ إنتاج 500 مركبة TAPV م��ع خيار 100 مركبة 

أخ��رى، وتبلغ قيمة ه��ذا العق��د 603.4 مليون دوالر 

كندي مع خمسة سنوات من الدعم واإلسناد.

وقع��ت رشك��ة Sagem  إح��دى رشكات مجموع��ة 

Safran عقداً توف��ر مبقتضاه عدد 80 نظام رؤية من 

فئ��ة Vigy Observer Optronic للعمل مع س��فن 

األسطول الجديدة االعرتاضية.

وتوف��ر هذه األنظمة Vigy ق��درات الرؤية ليل/ نهار 

خالل كل املهام التي تنفذه��ا الزوارق عالية الرسعة: 

مثل حامي��ة املوانئ، حامية البني��ات التحتية، أعامل 

الرشط��ة البحري��ة، مكافح��ة اإلره��اب، والعمل ضد 

أعامل القرصنة وضبط  عمليات ومراقبة الصيد.

أم��ا وصف نظ��ام الرؤية Vigy في��ربز مالمح عديدة 

بينها التصميم الذي يحوي االستشعار املتعدد وابتكار 

التقنيات التي تش��مل صور األشعة تحت الحمراء، مع 

وجود ثالث كامريات ملونة اإلنتاج ونظام إيجاد املدى 

الليزري، ويعمل النظام Vigy باللمس.

وتتميز ه��ذه األنظمة ب��األداء املتوازن ل��دى عملها 

مع الزوارق الخفيف��ة عالية الرسعة والتي تصل حتى 

عقدة، مع متيز األنظمة Vigy بخفة الوزن والتصميم 

الجيد وسهولة االستخدام.

 Sagem ويت��م صنع ه��ذه األنظمة يف مصان��ع رشكة

يف Dijon Plant ليت��م تجميعه��ا والتدقيق عليها يف 

مصان��ع الرشك��ة يف Poitiers إلضافة زج��اج الرؤية، 

ثم متر ع��ىل مصانع الرشك��ة يف Mortlucon إلضافة 

التقنيات األخرى عليها، وبات منتظراً تس��ليم األنظمة 

األوىل املتف��ق عليها يف العقد خالل عام 2012 الحايل، 

وهي أنظم��ة قليلة التكلفة وتعم��ل بتقنيات حديثة 

ويت��م إنتاجه��ا بكميات كب��رية لكرثة طلبه��ا وثبات 

نجاحها وقدرات االستشعار العالية التي تتميز بها، كام 

تستخدم هذه األنظمة مع مركبات القتال املدرعة.

Sagem  توفر أنظمة الرؤية 
Vigy للقوات البحرية يف العامل

?????????????????

TAPVs املركبات املدرعة التعبوية

جنــاح صواريـــخ MBDA التطـوافـيـة البحـريــــة

 DGA نفذت وكال��ة املش��رتيات الدفاعية الفرنس��ية

بنج��اح أول إطالق للصواريخ فئ��ة MDCN التطوافية 

البحري��ة بتجربتها مع الغواص��ات، وكانت التجارب قد 

 MBDA نف��ذت بع��د التطوير الرابع لصناع��ات رشكة

وهو الذي متت تجربته مع غواصات غاطس��ة يف املياه 

يف مركز فحص الصواريخ يف إقليم Var جنويب فرنسا.

وحقق��ت كل الفحوص أهدافه��ا خاصة يف مجال 

اس��تخدام نظام تحديد املواق��ع العاملي GPS الذي 

نفذ توجيه الصواريخ باألشعة تحت الحمراء وهو ما 

متت تجربته يف التاسع من يوليو 2012. وبات منتظراً 

 FREMM للفرقاط��ات MDCN إضاف��ة األنظم��ة

الفرنس��ية ع��ام 2014 م��ع إضافته��ا للغواص��ات 

Barracuda عام 2017.

وتج��در اإلش��ارة للم��دى ال��ذي تبلغ��ه األنظمة 

MDCN وتصيب فيه أهدافه��ا بجدارة، مع قدرتها 

العم��ل م��ع الفرقاطات ومع الغواص��ات تحت املاء 

لتدمري األهداف املعادية عالية القيمة بدقة.

صواريخ MBDA التطوافية البحرية     
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Thales  توفر أنظمة سونار للعمل مع الفرقاطـات اإليطاليـة والفرنسـيــة

نجحت تج��ارب أنظمة "الس��ونار" رشكة Thales يف 

العمل مع الفرقاطات طراز FREMM خالل الربامج 

التي تم تنفيذها يف خليج "بس��كاي"، وقد تم تنفيذ 

التجارب بعد تحضري اس��تمر لتس��عة أش��هر لتجربة 

أنظمة الس��ونار من الفئة  UMC 4110 CL والفئة 

CAPTAS 4249 والت��ي أج��ازت مرحلة املس��توى 

األول من التأهيل للعمل البحري.

وغطت التجارب خواص املزايا اإليجابية والسلبية 

م��ع تفادي العوائ��ق يف أنظمة الس��ونار حيث متت 

تجربتها بنجاح مع أنظمة DCNS ووكالة مشرتيات 

التس��ليح OCCAR ووكال��ة املش��رتيات الدفاعي��ة 

الفرنسية DGA والقوات البحرية الفرنسية وجميعها 

اشرتكت يف تحديد املتطلبات.

 Thales ونفذت أنظمة السونار التي وفرتها رشكة

األداء مبستوى جيد مبا يف ذلك النجاح يف العمل ملدى 

بعيد يف كشف الغواصات والدفاع ضد الطوربيدات.

ويعتم��د عم��ل الس��ونار CAPTAS 4249 عىل 

الذبذب��ات املنخفض��ة االيجابي��ة والس��لبية ليوف��ر 

ملش��غليه نتائجاً اس��تثنائية ببلوغه وكشفه األهداف 

الصامتة يف أعامق بعيدة.

أم��ا الس��ونار UMS 4110 CL فه��و بعيد املدى 

ويعمل لكش��ف الغواصات الهجومية ولتوفري الدفاع 

ال��ذايت للفرقاطات التي تس��تخدمه م��ام مينح هذه 

الفرقاطات قدرات كش��ف قوية لدح��ر العديد من 

التهديدات.

ورصح "بينويت بالنتري" كب��ري الضباط التنفيذيني 

يف رشك��ة Thales ألنظمة األع��امق بقوله إن النتائج 

مقنع��ة متام��اً حيث نجح��ت أنظمة الس��ونار التي 

تصنعها الرشكة يف تلبية كل املتطلبات بأدائها الجيد، 

لتؤكد جاهزيتها يف الوقت املحدد بالربامج متاماً.

وتجدر اإلش��ارة إىل أن الفرقاطات FREMM يتم 

بناؤها يف رشكة DCNS التي تجهزها كمتعاقد فردي، 

وهي فرقاطات يتم إنتاجها بأسعاٍر تنافسية تدفع بها 

للنجاح يف األسواق، وتحمل هذه الفرقاطات الحربية 

أح��دث األس��لحة والنظم والتي تش��مل ال��رادارات 

 Aster والصواريخ Herakles متعددة الخواص فئ��ة

 Exocet MM 40 وصواريخ مضادة للسفن من الفئة

 .MU 90 ونظم الطوربيد فئة

ومن جهة أخ��رى منحت وكال��ة إدارة عموديات 

الناتو NAHEMA باس��م وكالة املشرتيات الدفاعية 

الفرنس��ية DGA رشك��ة Thales عق��د عامني – مع 

خيار متديده لثالثة أعوام – إلسنادها بربامج 14 نظام 

سونار غاطس FLASH dipping sonars العمودية.

وتتمي��ز رشكة Thales بخربته��ا الطويلة يف مجال 

توفري الخدمات طيلة العمر االفرتايض ألنظمة الحرب 

تحت املاء، مع توفريها العديد من الخدمات ألنظمة 

الح��رب تحت املاء، مع توفريها العديد من الخيارات 

لتلبية املتطلبات لكل زبون عىل حدة: املس��تندات – 

توفري األجزاء وقطع الغيار – اإلس��ناد – املساعدة يف 

الخطوط األمامية اإلصالح – إدارة الربامج – الفحوص 

والصيانة وتنفيذ العقود .

ويش��مل عقد مس��اندة البحرية الفرنسية العديد 

من الخدم��ات التي يتم توفريها عىل أس��س محلية 

لتأكي��د رسعة ردة الفعل، ويس��هم العقد الجديد يف 

توفري الجاهزية العملياتية يف إضافة "أنظمة السونار" 

للعمودي��ات N H 90 NFH مب��ا يتي��ح لها العمل يف 

 FREMM مهام الحرب ضد الغواصات مع الفرقاطات

الت��ي أضيف لها "س��ونار األع��امق" Captas – 4  يف 

.Thales رشكة

وتعترب هذه األنظمة والتي صممتها الرشكة للحرب 

ضد الغواصات، أنظمة استش��عاٍر عالية القدرة ويتم 

تركيبها عىل الطائ��رات العمودية املخصصة للمراقبة 

البحري��ة. وتعمل منها حت��ى اآلن حوايل 150 وحدة 

 N H 90 NFH مت��ت إضافتها لعموديات البحري��ة

العامل��ة يف القوات البحرية الفرنس��ية والعموديات 

Merlin E H 101 العامل��ة م��ع اململك��ة املتحدة 

والعموديات NH 90 الرنويجية وعموديات الواليات 

املتح��دة األمريكية فئ��ة N H60 – R والس��ويدية 

.Cougar والعموديات NH90

FREMM الفرقاطة طراز

القوات اجلوية األمريكية جتيز C – 130 J Super Hercules لتنفيذ املهام
متت إج��ازة طائ��رة رشك��ة Lockheed Martin طراز 

 MC – املقاتل��ة وطائرتها King 11 فئ��ة HC – 130J

J Commando 11 130 بإعتباره��ام مؤثرتان عملياتياً 

وقادرت��ان ع��ىل أداء امله��ام، وذل��ك نتيج��ة للفحوص 

العملياتية التي خضعت لها الطائرتان.

وتعم��ل القوات الجوي��ة األمريكية حالي��اً يف زيادة 

الق��درات بإضافة الفئت��ني HC وMC مع دخول الفئة 

 HC – مرحل��ة الفحوص، وتعت��رب الطائرة AC الثالث��ة

130J طائرة بحث وإنقاذ تعمل إلنقاذ وإسعاف األفراد 

يف القي��ادة القتالية الجوية ACC مع تخفيض النموذج 

MC – 130J كخ��زان وق��ود طائ��ر يعمل م��ع قوات 

العملي��ات التي تنفذ املهام الخاص��ة، يف قيادة القوات 

الخاصة.

ودخل��ت رشكة Lockheed Martin يف عقد لتجهيز 

 ،HC – 130J و 15 طائ��رة MC – 130 J 27 طائ��رة

وقد تم التوصل إلجازتهام من��ذ أكتوبر املايض. ويعرف 

أن C – 130 J تنف��ذ مهام��اً عديدة وهي متتاز باملرونة 

.Hercules العملياتية خاصة فئة
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شركــة Cobham تنـفــذ عـقــد قيمـتــه 105 مـلـيـــون جنيه اسرتليني
توصل��ت رشك��ة Cobham لعق��د اتفاق م��ع خدمات 

الجامرك وحامية الحدود األسرتالية AC & BPS لتمديد 

عقد "نظام املراقبة الجوي البحري" لعامني آخرين، وتبلغ 

قيمة متديد العقد 105 مليون جنيه إس��رتليني ويس��تمر 

إنت��اج وتجهيز أنظمة املراقبة الجوية البحرية لنهاية عام 

.2012

وق��د ظلت رشكة Cobham للخدمات الجوية تحمي 

الح��دود االس��رتالية منذ ع��ام 1995 خالل عقد يش��مل 

تش��غيل 10 طائرات معدلة بحرية فئة Dash 8 تنتجها 

رشك��ة Bombardier، وهي الطائرات التي تنفذ كل عام 

2.500 مهمة وتحلق 15.000 ساعة.

وعلق "ب��وب موريف" كبري الضباط التنفيذيني يف رشكة 

Cobham ب��أن الرشكة تفخر بخدماتها يف مجال املراقبة 

املدنية البحرية التي توفرها ألس��رتاليا مع تعزيز الرشكة 

العالقة مع س��لطات الج��امرك وتوفريها خدمات حامية 

الحدود.

وأض��اف بأن متدي��د العق��د يطيل توف��ري الخدمات 

وعملياتها لغاية عام 2021 ويدعم أعامل الرشكة يف هذه 

 Cobham الدولة الهامة اس��رتاتيجياً، كام أعلن أن رشكة

تعاقدت لتوفري خدمات للخطوط الجوية Qantas لدعم 

رحالتها الداخلية والخارجية.

نظام املراقبة الجوي البحري

Finmeccanicaتعاون بني احلكومة االسرتالية  و

وقع وزير الدفاع االسرتايل "هون جاسون كلري" يف مؤمتر 

الحرب الربية املنعقد يف ملبورن االسرتالية، عقداً تدخل 

في��ه رشك��ة Finmeccanica يف تنفيذ أعامل سلس��لة 

وبرامج اإلسناد الدولية.

وميثل هذا العقد خطوة هامة يف إس��رتاتيجية تواجد 

الرشكة يف أس��رتاليا، كام متت مفاوضة هذا التواجد مع 

"جوسيب اوريس" كبري الضباط التنفيذيني رئيس مجلس 

إدارة رشكة Finmeccanica خالل االجتامعات مع وزير 

دفاع أسرتاليا ووزير املواد الدفاعية يف أبريل 2012.

وتم تخصيص برامج سلس��لة اإلسناد الدولية حرصياً 

لعدة جهات ورشكات متعددة الجنس��يات وقادرة عىل 

مساندة الرشكات االسرتالية خالل عمليات اإلسناد وتوفري 

 Finmeccanica امل��واد. وتؤهل ه��ذه الربامج رشك��ة

للوف��اء بالتزامها نح��و الربامج التي توف��ر دعمها املايل 

حكومة أس��رتاليا، مع اس��تفادة الرشكات االسرتالية من 

تقني��ات الرشكة وتدخل هذه املواد والتقنيات يف أربعة 

قطاعات صناعية.

وتجدد اإلش��ارة إىل إن Finmeccanica حصلت عرب 

فرعها املس��مى رشكة Ansaldo Energia التي تديرها 

Finmeccanica م��ع رشكة First Reserve يف الجزائر، 

 Asaldo عىل عق��د قيمته 300 مليون ي��ورو. وتحصل

 ،AE 94.3A مبقتىض العقد ع��ىل "توربينات الغاز" فئة

م��ع عدة محوالت وذلك إلنتاج أكرث من 660 ميغا واط 

من الطاقة الكهربائية.

 Sagem رشك��ة NSPA منح��ت وكال��ة إس��ناد الناتو

- إح��دى رشكات مجموع��ة Safran Group - عقداً 

 JIM LR جدي��داً لتوفري 126 نظام رؤي��ة بعيد املدى

متعدد الخواص يعمل باألشعة تحت الحمراء، للعمل 

بها يف وزارة الدفاع الدمناركية.

وتتميز نظم الرؤية JIM LRs مبالمح عديدة، فهي 

أنظمة رؤية سهلة الحمل واالستخدام تعمل ليل/ نهار 

لتوفري الرؤية الواضحة باألش��عة تحت الحمراء إليجاد 

م��دى األهداف مع العمل ببوصلة مغناطيس��ية ومع 

نظام تحديد املواقع العامل��ي GPS ومؤرش الليزر مع 

تنفي��ذ بث الصور باألش��عة تحت الحم��راء مام يتيح 

الرؤي��ة بوضوح يف كل األحوال الجوية، مع قدرة رؤية 

األه��داف املموه��ة باخ��رتاق الرؤي��ة للتمويه خالل 

العمل بها نهاراً. وتستطيع هذه األنظمة أيضاً تسجيل 

الصور وإنتاج الفيديو خالل تش��غيل ما يعرف باس��م 

.USB prot

وتس��تخدم القوات املسلحة الدمناركية نظم الرؤية 

 JIM LR وتعم��ل بها الوحدات Matis Binoculars

والتي س��بق اختيارها بع��د العديد م��ن االختبارات 

والفح��وص. وقد أثبتت هذه األنظم��ة نجاحها الذي 

أيده املستخدمون ممن جربوا تشغيلها ميدانياً خالل 

العملي��ات املختلفة حيث متيزت بقدرات "الكش��ف 

والتعريف" والحصول عىل بيانات األهداف املرصودة. 

كام تتميز األنظمة JIM LR بخفة وزنها وتصميمها 

الصناع��ي املتمي��ز وأدائه��ا الجيد. وأك��دت القوات 

الدمناركي��ة بطلبه��ا ه��ذه األنظمة ثقتها م��ن أجهزة 

الرؤية التي تصنعها رشك��ة Sagem والتي تهدف من 

وراء الحص��ول عليه��ا إىل تطوير الق��وات العاملة يف 

الخطوط األمامية.

Sagem توفر نظم الرؤية البعيدة
 املدى JIM LR للناتو

خالل توقيع اإلتفاقية
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 Lockheed Martin وسفن قتالها الساحلية املتعددة املهام

 Lockheed Martin ظل��ت الفرق الصناعية يف رشك��ة

توفر س��فن القتال الساحيل من فئة Freedom للقوات 

البحري��ة األمريكي��ة، ودخلت س��فينتان LCS الخدمة 

الفعلي��ة مع اثنتني بخط اإلنتاج ك��ا تم التعاقد إلنتاج 

س��فينتني الحقاً، وتعم��ل الرشكة من خ��ال خرباتها يف 

تنفيذ الربامج LCS لتوفري س��فن القتال متعددة املهام 

للقوات البحرية حول العامل.

ويع��رف عن الس��فينة املقاتلة متع��ددة املهام أنها 

خفيف��ة الحرك��ة وتس��تطيع تنفيذ املهام وهي تس��ري 

مبختل��ف الرسعات والتي تص��ل 40 عقدة، مع توفريها 

الق��درات العملياتية بطاقم قليل العدد يصل 40 بحاراً. 

وميكن لس��فينة القت��ال املصنوعة للق��وات البحرية يف 

مختلف الدول توفري أقىص قوة نريان ملواجهة املتطلبات 

العملياتية املختلفة، ويتم صنع هذه الس��فن بطول هو 

بني 85 إىل 118 مرتاً بينا تبلغ إزاحتها للمياه ملا هو بني 

1.800 إىل 3.500 طناً.

تالؤم عمليايت
ورصح "جو نورث" نائب رئيس برامج سفن قتال السطح 

بقوله إن عملي��ات "ردع القرصنة" ومجابهة التحديات، 

تتطلب الس��فن القادرة عىل تنفي��ذ مهام عديدة بتأثري 

واض��ح يف البيئات املعقدة. وأضاف بأن تصاميم الرشكة 

لهذه الس��فن تجنب املقاتلني الكثري من املخاطر بكلفة 

وطاقم أقل، ما يجعل الس��فن تعمل باعتادية عالية 

خال تنفيذ املهام العملياتية.

ويهدف تصميم السفن إىل التاؤم مع املهام املتعددة 

مبا فيها العمليات ضد التهديدات الجوية وعمليات دحر 

األلغام والعمليات ضد تهديدات سفن السطح، والعمل 

ضد الغواصات وضد تهدي��دات الحرب االلكرتونية مع 

تنفيذه��ا أع��ال مكافح��ة اإلرهاب وأع��ال القرصنة 

وعملي��ات املهام الخاصة ومه��ام االعرتاض البحري، كا 

تنفذ مهام املساعدات اإلنسانية.

وتس��تفيد القوات البحري��ة الدولية م��ن التقنيات 

الحديثة التي أضيفت لقطع األس��طول األمرييك مؤخراً، 

مع االس��تفادة من الق��درات والت��اؤم العمليايت، مثل 

MH- قدرات الراديو واملنصات مثل الطائرات العمودية

R 60 الت��ي توفره��ا رشك��ة Lockheed Martin مثلا 

تستفيد هذه القوات أيضاً من مركبات املهام املتعددة.

بناء النامذج
رشك��ة  فري��ق  يقوده��ا  الت��ي  الف��رق  وتنف��ذ 

 Freedom الن��اذج  بن��اء   Lockheed Martin

للق��وات البحري��ة األمريكي��ة حس��با ه��و مح��دد 

يف الربام��ج وامليزاني��ة املق��ررة. وب��ني ه��ذه الس��فن 

النموذج LCS1 واملنتظ��ر دخولها الخدمة الفعلية عام 

.2013

أم��ا النموذج LCS3 املس��مى "ف��ورت وورث" فقد 

تم التصديق عليه يف س��بتمرب 2012  يف "س��ان دييغو". 

وهن��اك النم��وذج الخام��س والنموذج الس��ابع وها 

Milwaukee LCS 5 والنموذج Detroit LCS 7 وها 

تحت اإلنشاء حالياً. ويف بداية عام 2012 مولت القوات 

البحرية م��رشوع بن��اء Little Rock LCS 9 ومرشوع 

بن��اء Sioux City LCS 11، كا وينتظر تجهيز س��ت 

سفن أخرى بحلول عام 2015•

سفن خفيفـة احلركـة وتسـيـر بسـرعــات متفـاوتــة

توفر تصاميم 
السفن القتال 

فرص خماطر أقل 
مع تكلفة وطاقم 

أقل

 Lockheed Martin سفن القتال الساحيل متعددة املهام من إنتاج



 Lockheed Martin وسفن قتالها الساحلية املتعددة املهام
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شــركـة Elettronica: االبتـكــار حســب الطـلـــب
60 عامــًا من التمـيـز يف جمـال نظــم احلـرب اإللكـرتونـيـــة

تس��اهم رشكة Elettronica يف أه��م الربامج التعاونية 

األوروبية مثل Horizon وفرقاطات FREMM، وتتميز 

الرشك��ة بعمق تجربتها يف قطاع إنت��اج القطع البحرية 

حي��ث وفرَت العديد من األنظمة لكثري من الدول حول 

الع��امل، ويتميز إنتاج رشكة Elettronica مبامح متميزة 

منها: الحساسية العالية، والدقة، وخواص املراقبة اآللية 

.ELINT وتحليل البيانات ومعلومات االستخبارات

وعملت الرشكة عىل تحس��ني منتجاتها بزيادة درجة 

الحساس��ية والدقة، مع دخوله��ا يف العديد من الربامج 

األوروبية متعاونة يف برامج صنع الفرقاطات والعمل مع 

رشكة Thales Systems Aeroportes من خال مجمع 

SIGEN Consortium لتوف��ري األنظم��ة االلكرتوني��ة 

.EWS

Elettronica أنظمة
 Nettuno األنظمة الفرعية Elettronica وتوفر رشك��ة

4100 وه��ي نظ��م رادارية من الفئ��ة ECM التي يتم 

تصميمه��ا بهندس��ٍة معايرة ميك��ن لها الت��اؤم لتلبية 

متطلب��ات العدي��د م��ن الزبائ��ن، ويت��م تركيب هذه 

األنظمة حسب املساحات املتاحة يف القطع التي تعمل 

معها وهي من فئتني ها: Split وMonomast، فاألول 

 Jamming منها يتكون من أنظمة هوائيات التشويش

Antenna، والث��اين ه��و JASS مع مامئ��ة النوع األول 

للعمل مع الصاري املفرد.

ويوف��ر النظ��ام الفرع��ي NETTUNO 4100 فئة 

ECM املنص��ة البحرية التي تتمي��ز بالدفاع اإللكرتوين 

اإليجايب واس��تخدام األسلوب ECM Tactic وهو مائم 

للعمل ض��د التهدي��دات الصاروخي��ة، والتعاون خال 

عمله مع األنظمة الرادارية بعيدة املدى، مع نجاحه يف 

اس��تخدام األسلوب ECM ضد رادارات البحث البحرية 

خال إسناده املهام ضد تهديدات السطح البحري.

وتنت��ج الرشكة األنظم��ة SEAL عالي��ة األداء والتي 

تدع��م العديد م��ن املنصات البحري��ة وبينها تلك التي 

تعم��ل م��ع إحدى دول ال��رشق األوس��ط، وتوفر هذه 

األنظم��ة مدًى واس��عاً من الحلول للعديد من الس��فن 

وبينها زوارق الدورية البحرية OPVs والفرقاطات، ما 

يوفر العديد من مستويات األداء العمليايت وذلك يعتمد 

عىل دور السفينة واملهام التي تنفذها.

وتفرض املتطلبات الحديث��ة املتغرية دامئاً، تواجد ما 

يدعم الس��فن لتأدية أدوارها يف س��يناريوهات مختلفة 

خاصًة خال مهام حفظ الس��ام وتعزيز األمن وتوسيع 

املناط��ق االقتصادي��ة وحايته��ا، وجميع ه��ذه املهام 

تتطلَب وجود أنظمة ESM متطورة مفصلًة لتائم حتى 

الس��فن صغرية الحجم، مع توفري مستويات أداء عالية، 

ومتتاز السيناريوهات الحديثة بتواجد أنظمة االستشعار 

اإللكرتونية واألجهزة عالية الحساسية واألسلحة الفتاكة 

ما يوجد التهديدات الخطرة عىل القطع التي ال تتوفر 

فيها قدرات اعرتاض التهديدات.

أم��ا أنظمة رشكة Elettronica األحدث فتتمثل فيا 

تم ح��ره يف الكتيب األح��دث الذي طبعت��ه الرشكة 

لحر أنظمة الح��رب اإللكرتونية املتطورة، ومتتاز هذه 

األنظمة بقدرات الكشف وتصنيف التهديدات وقدرات 

التعريف لدحر التهديدات ما يش��مل الصواريخ سطح 

 AAM والصواريخ جو - ج��و فئة ،SAM ج��و فئ��ة -

ورادارات البح��ث واإلن��ذار املبكر، ويعم��ل التصميم 

الحدي��ث لهذه األنظمة عىل توفري الحلول األفضل التي 

توفر احتياجات الزبائن.

وصَممت الرشكة األنظمة Virgilius لتوفري القدرات 

ECM التي تتميز بالعديد من الخواص وأفضل التقنيات 

التي تؤكد توفري اإلش��ارات، وهي أنظمة ذات مكونات 

متميزة وحسب متطلبات وحاجة الزبون.

وبالحدي��ث عن التقالي��د البحرية، تج��ب مراجعة 

القط��اع املحم��ول جواً ال��ذي تعمل أنظمت��ه من عىل 

 NH 90 السفن، وهذا يعني أن األنظمة مثل العمودية

تم اعتباره��ا وهي تعمل يف مختلف األحوال الجوية يف 

مهام محاربة السفن والغواصات.

وهن��اك مهام أخرى مثل مهام مس��اندة الحرب ضد 

التهديدات الجوية ومهام اإلس��ناد VERTREP ومهام 

البح��ث واإلنق��اذ SAR ومهام نقل الق��وات، وتصنف 

األنظم��ة التي توفرها رشك��ة Elettronica ضمن الفئة 

ALR /733 وهي إحدى أفراد العائلة ESM التي تعمل 

يف تنفي��ذ مهام املراقبة اآللي��ة، وذلك لجمع املعلومات 

والتحلي��ل دعاً للمهام املختلف��ة، ويتم تزويد طائرات 

األجنح��ة الثابت��ة واألجنح��ة ال��دَوارة بها دع��اً ملهام 

.AEW&C االستطاع

وصنعت الرشك��ة التعديل ALR/ 735 كعائلة تدعم 

الطائ��رات العمودي��ة EH 101 البحرية، وت��م مؤخراً 

اس��تبدال هذه األنظمة بالجديدة فئة Elt/ 741 والتي 

تؤيد نجاح ابتكارات وصناعات الرشكة العاملة يف مجال 

الح��رب اإللكرتونية EW لتوفري اإلن��ذار املبكر يف حالة 

كشف األهداف عالية الخطورة مع كشف اإلنبعاثات.

ويتي��ح تصميم ه��ذه األنظمة تركيبه��ا عىل معظم 

املنَص��ات، م��ع وجود مكون��ات بينها نظام االس��تقبال 

ووحدة املعالجة ما يوفر الخواص املطلوبة لاس��تقبال 

واإلنتاج والتحليل، ويف مج��ال الدوريات البحرية توفر 

رشك��ة Elettronica األنظم��ة فئ��ة ELt / 800 للعمل 

مع املنصات الجديدة MPA التي تعتمد عىل التصميم 

اإليط��ايل ATR 72 والفئ��ة ELE/ /800 متث��ل االبتكار 

الذي صمم خصيص��اً ملهام الح��رب اإللكرتونية، وتوفر 

األنظم��ة قدرات العم��ل مع نظم الح��رب اإللكرتونية 

العاملة من عىل الطائرات العمودية دوارة األجنحة، مع 

تشغيلها رقمياً.

ولق��د ظلَت رشكة Elettronica تعمل خال ما يزيد 

ع��ن 60 عام��اً من االحتف��اظ بكل قيمته��ا وهي تنفذ 

البح��وث والتطوير وإنت��اج التقنيات األح��دث لتلبية 

متطلبات الزبائن بنوعية اإلنتاج العالية التي متيزت بها 

يف مجال نظم الحرب اإللكرتونية •

تتميز منتجات 
 Elettronica

باحلساسية العالية 
والدقة وخواص 

املراقبة اآللية 
وحتليل البيانات

ELINT األنظمة

أصبحت األنظمة ELINT هامًة إلنتاج نتائج املراقبة 
التعبوية ESM مع تجمي��ع املعلومات يف بيئٍة تعج 
باإلشارات املغناطيس��ية واإللكرتونية، وتتالءم هذه 
األنظم��ة مع الطائرات العمودية، ك��ام تم اختيارها 
للعم��ل مع طائ��رة الدوري��ات الت��ي تنتجها رشكة 
Bombardier من الفئة Q300 – MPA التي تنفذ 

مهام املراقبة واالستطالع للسواحل البحرية.
وتتح��رك أعامل املراقبة البحرية يف اتجاه اس��تخدام 
أوس��ع للمنصات غ��ر املأهولة UAVs اس��تخدامها 
قريباً عىل الس��فن الحربي��ة، وتعمل الرشكة حالياً يف 
إنتاج املنصات التعبوية مام ينتظر له أن يتيح فرص 
أداء املراقبة واالعرتاض وتوفر القدرات EW الكاملة 

ألعامل الحرب اإللكرتونية.
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نُظم Lockheed Martin للدفاع الصاروخي تنجح يف إصابة األهداف
تتـميـز باملرونــة وقـدرات االعتـراض اجلـــوي القـريـــب

نجحت النظم الصاروخية البالستية التي تنتجها رشكة 

Lockheed Martin يف إصاب��ة األه��داف املتعددة 

خ��ال تجرب��ة نظام الدف��اع الصاروخي الباليس��تي 

ونظ��ام "باتريوت" املتط��ور PAC – 3 ونظام الدفاع 

.THAAD عن املناطق العالية

وقد عمل��ت األنظمة الثاثة املذكورة يف "كش��ف 

وتتب��ع ورضب" األه��داف الت��ي كان��ت عب��ارة عن 

هدفني متثَا يف صاروخني بالستيني وهدٍف ثالث وهو 

صاروخ تطوايف تم إطاقه معه��ا، ونفَذت التجارب 

وكالة الدفاع الصاروخي MDA يف موقع التجارب يف 

ميادين Reagan جنوب الباسفيك.

وكانت أنظمة االستشعار املختلفة قد تم تطويرها 

بربام��ج أطلق عليها اس��م التطوي��ر 01 وتم التطوير 

خال القي��ادة والس��يطرة وإدارة املعرك��ة وتطوير 

نظام االتص��االت C2 BMC وجميعها طَورتها رشكة 

Lockheed Martin وه��ي التطوي��رات التي مثلث 

عنر الدفاع الصاروخي الباليس��تي مع  ربط أنظمة 

االستشعار بنظم األسلحة.

التجارب
ب��دأ اختب��ار الطريان مع إس��قاط ه��دف صاروخي 

بعي��د املدى E – LRALT من طائرة القوات الجوية 

 AN/ TPY ونَفذ ال��رادار C – 17 األمريكية ط��راز

 – THAAD 2 املوض��وع م��ع النظ��امX – band

 Meck نظ��ام الدفاع عن املناطق العالية – يف جزيرة

تتبع اله��دف E – LRALT ونجح النظام يف اعرتاض 

الهدف، ونفذ إطاق النظام THAAD أفراد الوحدة 

AAMDC رقم 32.

وت��م أيضاً إطاق صاروخ باليس��تي "قصري املدى" 

 PATRIOT م��ن منَصة إطاق متحركة ونَف��ذ نظام

الذي ش��َغله جنود الوحدة AAMDC – 94 كشف 

اله��دف وتتبع��ه ونجح يف اعرتاضه بنظ��ام االعرتاض 

 PAC ويض��اف لذلك أن نظام��اً آخر من .PAC – 3

3 – اعرتض صاروخاً تطوافياً طائراً فوق سطح املاء.

ونجحت السفينة DDG 62 املساة "فيتزجرالد" 

األمريكية يف ش��غل ص��اروخٍ  تطوايف كان يطري طرياناً 

منخفض��اً فوق امل��اء. وتتبع النظ��ام Aegis الهدف 

وأطل��ق نظ��ام االع��رتاض SM – 3 Block 1A ضد 

ه��دٍف قص��ري امل��دى SRBM وبرغم الط��ريان نحو 

اله��دف مل يتمك��ن النظ��ام SM – 3 م��ن اع��رتاض 

الصاروخ قصري املدى.

وت��م أيضاً إجراء الفح��ص FTI – 01 وهو اختبار 

للتطوي��ر املذكور أعاه، حيث ق��ام الجنود والبحارة 

ورجال الجو من القيادات املتعددة بتشغيل األنظمة 

وحصل��وا ع��ىل فرص��ٍة متمي��زة للتأكد م��ن النظام 

والتعبئة. وظل مسؤولو الربامج ينفذون التقييم وأداء 

النظام ال��ذي اعتمد علة البيان��ات التي تم التوصل 

إليها خال الفحص.

ويع��رف ع��ن رشك��ة Lockheed Martin أنه��ا 

رائ��دة عاملياً يف مج��ال تطوير نظم الدف��اع الجوي 

الصاروخية وابتكار تقنياتها مبا يف ذلك نظام االعرتاض 

"أرضب للفت��ك". وتط��ور الرشكة م��ع وزارة الدفاع 

الصاروخي BMD كجزء من نظام الدفاع الصاروخي 

الباليس��تي األمرييك. ويعمل حالي��اً إجايل 30 نظام 

Aegis للدفاع الصاروخي الباليس��تي الذي تم تزويد 

26 سفينة به من س��فن البحرية األمريكية و4 سفن 

تابعة لقوى الدفاع الذايت البح��ري اليابانية، وأثبتت 

جميعها قدرتها عىل ش��غل الصواريخ وتنفيذ املراقبة 

مل��دى بعيد م��ع تنفيذ مه��ام التتبع، وب��ات منتظراً 

 BMD وص��ول الس��فن األمريكي��ة العاملة بنظ��ام

– الدفاع الصاروخي الباليس��تي – لعدد 32 س��فينة 

بحلول عام 2014.

وق��د تم تنفيذ 12 تجربة طريان يف الفرتة منذ عام 

2006 حت��ى اآلن، نج��ح فيها من عملي��ات اعرتاض 

األه��داف 10 عملي��ات، ويعت��رب نظ��ام الدفاع عن 

املناط��ق العالي��ة THAAD ونظ��ام Aegis مبثابة 

نظامي الدفاع الوحيدي��ن املتميزين مبرونة وقدرات 

االعرتاض يف املجال الجوي القريب من األرض واملجال 

الق��درات  لتوف��ري   endo & exo atmospheres

الفاتكة املقاتلني.

أما ق��درة "أرضب للقت��ل" Hit – to – Kill التي 

يتميز بها الصاروخ PAC – 3 فهي األكرث تطويراً عىل 

مس��توى العامل واألكفأ بني صواريخ مرسح العمليات 

الصاروخية الجوية، فهذا النظام يدحر كل التهديدات 

التي تجابه نظ��ام الدفاع الج��وي PATRIOT مثل 

الصواريخ التطوافية والطائرات•

 PAC – 3 الصاروخ 
األكرث تطورًا 

على مستوى 
العامل واألكفأ يف 
مسرح العمليات 

الصاروخية اجلوية

   نظام الدفاع الصاروخي THAAD خالل عملية إطالقه
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Phalanx تفوز بعقد إنتاج األنظمة Raytheon شركة
توفر قدرات دفاعية ذاتية حلماية السفن

املتح��دة رشك��ة  اململك��ة  يف  الدف��اع  وزارة  منح��ت 

Raytheon عق��د إنت��اج وتوفري خمس��ة م��ن أنظمة 

Phalanx Block 1B للدفاع القريب ليتم تسليمها بدًء 

من عام 2013 واملنتظر تركيبها لدخول الخدمة بواسطة 

.Babcock Marine رشكة

وتوفر هذه األنظمة قدرات الدفاع الذايت ألسطول 

الس��فن لحايتها يف البيئات البحرية، حسبا أفاد به 

"ريك نيلس��ون" نائب رئيس قس��م إنتاج الصواريخ 

البحرية يف رشكة Raytheon، والذي أضاف بأن نظم 

االستش��عار التي تدعم هذه األنظم��ة تجعلها قادرة 

عىل توفري الحلول املامئة لردع التهديدات املتواجدة 

براً وبحراً وجواً.

Phalanx النظام
يعم��ل النظ��ام Phalanx ال��ذي يت��م التحك��م في��ه 

بالحاسوب، لتوفري اإلسناد بنريان رسيعة من املدفع عيار 

20 ملم وذلك من خال التتبع اآليل لألهداف والحصول 

ع��ىل بياناتها ث��م تدمريه��ا كتهديدات يوفره��ا العدو 

الخ��رتاق نظم دفاعات الس��فن. ويعم��ل أكرث من 890 

نظام��اً تم بناؤها ونرشها للعمل مع القوات البحرية يف 

أكرث من 25 دولة.

 Phalanx ويعت��رب التطوي��ر األحدث من النظ��ام

Block 1B املصم��م لتنفي��ذ مهام الس��طح البحري 

مبثابة أفضل القدرات الازمة للحرب ضد التهديدات 

البحري��ة، وذلك ملا ل��ه من قدرة لاستش��عار بنظام 

الرؤية األمامية العامل باألشعة تحت الحمراء.

 Block 1A وتتيح س��بطانات الس��اح من الفئة 

مع أنظمة االستشعار استخدام النظام Phalanx ضد 

التهديدات الس��احلية وضد العموديات والتهديدات 

 Block 1B البحرية عالي��ة الرسعة، وأضيف يف الفئة

محطات التحكم ذات ق��درة اليقظة يف املواقف ما 

يتيح للمشغلني تتبع األهداف للتعرف عليها وشغلها 

بالنريان.

ورَصح "بول غليغان" رئيس الربامج اإلس��رتاتيجية 

يف رشك��ة Raytheon ف��رع اململكة املتح��دة بقوله 

إن إضاف��ة األنظمة الخمس��ة يه��دف لبلوغ قدرات 

األس��طول املنشودة للعمل حتى عام 2020 ما يزيد 

ق��درات الدفاع الذايت يف الس��فن وحايتها وأطقمها 

من التهديدات.

وأضاف بأن نش��وء وظهور متطلب��ات التهديدات 

هو الذي قاد الرشك��ة لصنع هذا النظام الناجح عايل 

االعتادية ليوفر  Phalanx الحاية الكافية.

اختبار الحامية
تعترب الحاي��ة التي تم توفريها عالية االعتادية بفضل 

أع��ال التطوير التي اس��تغرقت عدة أع��وام مع إجراء 

العديد من الفحوص وتحسني التصميم، وتم أيضاً تعزيز 

قدرة تحديد األهداف ألس��لحة سفٍن أخرى، حيث يتم 

التقييم بشكل دقيق مع تحديد كل التهديدات وكشفها 

وتدمريها.

وكانت Raytheon قد س��لمت الق��وات البحرية 

الكوري��ة أول نظ��ام Phalanx ألول مجموع��ة من 

السفن Ulsan – 1 Class FFX ship Program عام 

2011، وت��م تركيب أول نظام منه للفرقاطة التي تزن 

2.300 طناً يف ذلك العام للعمل مع جمهورية كوريا.

وب��ات منتظراً أن تحل الس��فن الت��ي أضيفت لها 

األنظم��ة محل الس��فن Ulsan والفرقاطات األصغر، 

ومع��روف أن الس��فن Ulsan – 1 صممت خصيصاً 

ملهام العمل ضد السفن وضد الغواصات والتهديدات 

الجوية، وقد متت إضافة األنظمة Phalanx لألسطول 

األمرييك وسفنه القتالية مع دعم 22 سفينة من دول 

أخرى•

يوفر النظام 
 Phalanx

احلماية للسفن 
ضد التهديدات 

الساحلية واجلوية

أنظمة Phalanx توفر حلول مالمئة لردع التهديدات 
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Oshkosh Defence توفـر قـدرات أفضـل لألسـاطيــل البـريــة
تقنيـات عاملـيـة إلسنـاد املـركبــات

توفر رشك��ة Oshkosh Defence التقنيات التي تدعم 

تواجد القدرات األفضل لألساطيل الربية، ومبا أن القوات 

العس��كرية يف منطقة الرشق األوسط تعمل عىل تطوير 

أو اس��تبدال أرتال مركباتها العس��كرية، فإن س��احات 

القتال الحديثة هي التي تقوم بتشكيل أولوياتها.

وصارت أشكال وتضاريس الطرق الخارجية تحصل 

عىل مركبات ثقيلة وأكرث تدريعاً ذات تقنيات متميزة 

يف مجال فصل الحركة ليتم استخدامها للحصول عىل 

ج��ودة األداء يف هذه البيئات، ك��ا وأن التهديدات 

املخفي��ة بهذه املناط��ق تجرب هذه الق��وات لفحص 

الطرق الجديدة التي تؤم��ن بقاء القوات با تهديد، 

ما جعل عمليات توفري الوقود يصبح أكرث أهمية.

وتفتق��ر املركب��ات القدمي��ة والتي ظل��ت تعمل 

لع��دة عقود، إىل خفة الحرك��ة والحلول التقنية التي 

 Oshkosh تحتاجه��ا العمليات الحديثة. وتظل رشكة

Defence تعمل بإس��تمرار يف تصميم تقنيات عاملية 

املستوى إلسناد تحديث هذه األساطيل من املركبات.

خفة الحركة غر املسبوقة
أصبح نظام فصل الحركة املستقل TAK-4 الذي وفرته 

رشك��ة Oshkosh Defence ميثل مقدمة تطوير أعال 

وكف��اءة املركبات عىل الطرق الربي��ة، وصارت املنصات 

املتطورة مثل "مقاومة األلغ��ام" MRAP التي صنعتها 

هذه الرشك��ة، للعم��ل يف كل التضاري��س بكفاءة، مع 

املركب��ات M-ATV تس��تخدم مع املركب��ات لتحقيق 

اس��تقالية العجات بقدر 40 س��م مع توفري القدرات 

بنس��بة 70 % يف الط��رق الربي��ة، ما يتي��ح للمركبات 

 TAK-4 التغل��ب عىل رداءة ووع��ورة الط��رق، ويتيح

للمركبات الحصول عىل س��عة حمول��ة أكرب مع قدرتها 

تحمل إضافة التدريع الزائد.

وأضي��ف النظام TAK-4  مل��ا ال يقل عن 20.000 

مركب��ة عس��كرية حت��ى اآلن، ليتم اس��تخدام هذه 

املركبات بكثافة يف املناطق الوعرة والجبلية، ويضاف 

لتطوير األنظم��ة TAK-4 وتركيبها عىل املركبات إذا 

 Oshkosh Defence صممت بدق��ة، وتوفر رشك��ة

آالف األنظم��ة TAK-4 لفصل الحرك��ة يف املركبات 

ملقاومة األلغام ما وفر أيضاً خفة حركة أكرث.

الرتحال املستقل 
تفضل القوات إرسال املركبات القتالية إىل املناطق الربية 

بدون وجود ركاب بداخلها، عىل الرغم من خفاء حلول 

نقل الحركة لهذه املركبات، وتدعم تقنيات فصل الحركة 

املوج��ودة عىل مركب��ة Oshkosh Defence املس��اة 

Autonomous-Travel حيث تندمج هذه القدرة مع 

مفهوم االس��تقالية والقوة الكبرية وحواس��يب عديدة، 

للعمل مع تقنيات القيادة والس��ري بقدرة السلك، وقلل 

هذا من  تعرض ركاب املركبة للتهديدات يف وقت يجب 

أن يكون قائدها يف يقظة تامة يف مختلف املواقف.

ومت��ت إضافة تقنية TerraMax-UGV يف املركبة 

التعبوية املتوس��طة MTVR للعمل مع قوات مشاة 

البحري��ة يف مركبة الش��حن، وبكل النجاح مارس��ت 

هذه املركبة غري املأهولة - بدون ركاب- كل عمليات 

الرتل املتحرك باس��تقالية تامة مع تفادي كل املوانع 

والعقب��ات وبرسع��ة تزيد ع��ن 55 كلم/ الس��اعة، 

ودربت الرشكة القوات عىل اس��تخدام هذه املركبات 

VGVS يف بضعة أيام.

توفر الطاقة
كان هناك تحٍد آخر واجهته القوات، وهو تعرض ركاب 

للتهديدات حيث تم اإلعتاد عىل القوة يف قواعد املركبة 

واملعدات، وكان عىل الق��وات الرتحال خال التضاريس 

الوع��رة والبيئات املختلفة يف س��احات القتال، ويف أكرث 

تهدي��دات العدو قوًة، ومبرور الوق��ت صارت املركبات 

تجل��ب القوة لس��احات القتال يف أك��رث األوقات حاجة 

لردع تهديدات العدو، وصار ممكناً تقليل االعتاد عىل 

الوقود، وتقليل االعتاد عىل األفراد لتجنب التهديدات 

التي قد تؤدي أرضار برشية.

 hybrid "وأنتجت الرشكة "نظام الديزل الكهربايئ

diesel – electric technology  كتقني��ة حديث��ة 

تنت��ج لغاي��ة KW 120 كيل��و واط كطاقة تس��تفيد 

منها القوات وهي قوة كافية لس��احة القتال الجوي 

أو الطبي أو ملركز القيادة، وكان حًا اليجاد مس��توى 

الشاسية املائم ذو سعة تخزين الطاقة وتوليد قدرة 

املكابح، وتزيد يف هذه الحاالت كفاءة الوقود بنسبة 

20 % عن املعتاد مع تقليل بصمة إسناد املركبة•

يتيـح النظـام 
TAK-4 للمركبات 

احلصول على سعة 
حمولة أكرب مع 

قدرتها على
 حتمل إضافة 

التدريع الزائد

تستخدم املركبة M-ATV نظام TAK-4 لفصل الحركة يف الرباري واملناطق الوعرة
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Patria كفـاءة عاليــة يف الصناعات الدفاعـيـة واألمنـيــة
توفـر حلــول تقنـيـة للعديــد مــن دول العـالــــم

يت��م تصني��ف رشك��ة Patria بأنه��ا من أفض��ل موفري 

الصناع��ات والخدمات خال العمر االف��رتايض للنظم يف 

مجال الصناع��ة الدفاعية واألمني��ة والجوية مع توفريها 

أفضل الحلول التقنية للمستخدمني.

وتش��مل قامئة منتج��ات وص��ادرات Patria املركبات 

املدرع��ة AMVs وأنظمة املورتر الجديدة والتي اختارها 

العديد من الزبائن حول العامل. وتعمل Patria كمجموعة 

متجانسة توفر املنتجات الدفاعية األمنية والجوية لزبائنها 

حول العامل مع العديد من الحلول التنافسية التي تعتمد 

عىل الخربات العديدة وتضامن العمل مع الرشكاء، وتعزى 

قوة رشكة Patria لتميّ��ز منتجاتها التي توافق متطلبات 

الناتو. 

Nemo ومورترات AMV مركبات
تعترب املركبات املدرعة التي ميكن إزالة وإضافة مكوناتها 

بسهولة AMVs من أميّز ما تقوم رشكة Patria بتصديره، 

حيث فاقت أعداده�ا الت��ي صدرتها الرشك�ة م�ن الفئ�ة 

8x8 م��ا يتج��اوز 1.400 مركبة مدرع��ة، لتصبح الرشكة 

الرائ��دة يف الس��وق الدولية برتويجها ه��ذه النوعية من 

املركب��ات. وق��د باعت الرشكة ه��ذه املركب��ات للقوات 

الفنلندية والبولندية والس��ويدية، ك��ا وفرتها للعمل يف 

العمليات ISAF منذ عام 2007.

وتنت��ج رشكة Patria نظم أس��لحة املورت��ر من الفئة 

Nemo Mortar Systems كفئة أحدث يف قطاع أسلحة 

املورت��ر عيار 120 ملم والتي يت��م التحكم فيها من "برج 

املورت��ر" لتوفري "الن��ريان املبارشة" مع إنت��اج العديد من 

الذخائر الفاتكة MRSI موفرة للقوات القدرات الازمة.

وميك��ن تركيب أنظم��ة املورت��ر Patria Nemo عىل 

العديد من املركب��ات املدرعة بنوعيه��ا "ذات العجات" 

.Tracked 8 مع نوٍع ثاٍن وهي املجرورةx8 6  أوx6 وهي

وتتميز نظم املورت��ر Nemo بخفة الوزن مع إمكانية 

تشغيلها مع املركبات الخفيفة عالية الرسعة، وتصلح هذه 

النظم أيضاً للعمل يف تنفيذ مهام دوريات املوانئ وتنفيذ 

مهام حاية قوات املشاة خال أدائها العمليات القتالية.

وميكن تزويد األنظمة Nemo بنظام التحكم يف النريان 

والقي��ادة FCS – CP كح��ٍل أفض��ل لرفع كف��اءة ودقة 

األداء، وهذا النظام تم تصميمه إلسناد النظام Nemo مع 

تنس��يق النريان غري املبارشة لنظ��اٍم واحد أو لعدة أنظمة 

م��ن وح��دات Nemo Mortar Units م��ا يتيح لهذه 

الوحدات العمل كمجموعة موحدة.

وتم تصميم FCS – CP وهو نظام القيادة والسيطرة 

ع��ىل النريان ليتيح للقادة الحص��ول عىل املعدات الازمة 

لتخطيط الن��ريان وتوجيهه��ا ما يعني التحس��ني الازم 

لضبط ودقة القدرات التي يتحقق من خالها تأثري النريان 

املطلوب عىل الهدف.

هندسة الطران
وبق��دم ثابت��ة يف مجال الطريان تقف هندس��ة وتصاميم 

رشك��ة Patria ما يؤكد ريادة الرشكة أوروبياً مع توفريها 

اإلس��ناد ملنتجاتها، مع توجه الرشكة نحو الجزيرة العربية 

كس��وٍق مس��تقبيل. وتركز العمليات الحالية للرشكة عىل 

اإلس��ناد طيلة العمر االفرتايض لصناعات الرشكة ومساندة 

الطائرات F – 18 Hornet النفاثة املقاتلة ودعم وإسناد 

طائ��رات التدري��ب Hawk Training Jets والطائ��رات 

العمودية NH 90 الناقلة.

ويف مج��ال تدريب الط��ريان العس��كري، تعمل رشكة 

Patria عىل بلوغ النتائج املتميزة وهو ما س��اعدها عىل 

التوصل المتياز برامجها وصناعاتها التدريبية وبينها برامج 

ونظ��م تدريب��ات الط��ريان االبتدائية خ��ال التعاقد مع 

الق��وات الجوية الفنلندية "املرحلة األوىل – تدريب طلبة 

الطريان وتجهيز املدربني". وتشغل رشكة Patria يف املجال 

املدين أنش��طتها لتوفري تدريب الط��ريان التخصص املدين. 

وتقود رشك��ة Patria "منظمة تدريب الطريان األوروبية" 

FTO يف شال أوروبا.

تطوير األنظمة
تتميز رشك��ة Patria بتوفري املعرفة الفني��ة والتي تؤدي 

 Patria لتطوي��ر األنظم��ة وزي��ادة خواصه��ا. ورشك��ة

متخصصة يف مج��االت عديدة مثل االس��تطاع واملراقبة 

وأنظمة القيادة مع تنفيذها التطويرات وتوفريها اإلسناد 

طيلة فرتة خدمة األنظمة. ولقد تم تحسني املعرفة الفنية 

يف الرشك��ة لعدة عقود لتلبية احتياجات مجمعات النظم 

عالية التقنية التي يس��تخدمها الزبائن ما أنتجته الرشكة 

يف املجاالت سابقة الذكر•

Patria AMV املركبة املدرعة 
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Intermat Stealth Technology
Anti-Missile Protection Shield

www.intermatstealth.com

INTERMAT Group S.A. is specialized in the research, development and production of Stealth Technology Coatings 
& Materials for Defense/Camouflage applications for more than 20 years.

إن إنرتمات جروب متخصصة يف البحث والتطوير وإنتاج تكنولوجيا اإلقتفاء الرسي والتغطية واملواد لتطبيقات الدفاع / التمويه ألكرث من 20 عاماً

Intermat Stealth Products
Low Emissivity Paint / Anti-thermal Coating
الطاء منخفض االنبعاثية / الطاء املضاد للحرارة

Camouflage Nets
شبكات التمويه

Only the left half of the building has been painted. Check the impressive disruption of 
the thermal pattern (closer distance), as well as the thermal blend with the environment 
(identification range).

This BMP has been painted with Intermat paint. After hours of operation it is not 
hotter than the environment. At long distances Intermat BMP is invisible.

Detection distances are drastically reduced

يتم تقليل مسافات الكشف إىل حد كبري للغاية

Left Hummer has been painted with Intermat paint.
Right Hummer is painted with normal Army paint.
At long distances Intermat Hummer is invisible.

By blending into your thermal background you are less vulnerable to the heat seek-
ing sensors while survivability is significantly optimized.

 عن طريق مزج بيئتك الحرارية، فأنت أقل عرضة ألجهزة االستشعار التي تبحث عن الحرارة ويف
الوقت ذاته يتم تحسني قابلية البقاء إىل أقىص قدر ممكن

 تم طاء النصف األيرس من املبنى فقط. راجع التشويش املذه��ل للنم��ط الحراري (مسافة أقرب)، فضاً
 عن االمتزاج الحراري بالبيئة مجال الكشف
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الطائــرة التدريبـيــة M -346 تختــرق السـمـــاء
متثـل اجليـل اجلديــد مـن طائـرات التـدريــب املـتطــورة

تعترب الطائرة التدريبية املتط��ورة M -346 التي تصنفها 

مبحرك��ني  تعم��ل  وه��ي   Alenia Aermacchi رشك��ة 

توربين��ني، أك��رث الطائ��رات التدريبية تواجداً يف الس��اء 

يف الوقت الراه��ن، وتتميز هذه التدريبي��ة بالكرتونيات 

وأنظمة طريان رقمية بالكامل، مع س��هولة ويرس تداولها 

وقدرة املناورة العالية، ومتثل هذه الطائرة الجيل الجديد 

من طائ��رات التدريب املتطورة، وتجه��ز الرشكة مناهج 

التدري��ب العديدة الت��ي يطبقها املتدرب��ون، مع كونها 

طائرة قليلة التكلفة، وتعمل مع القوات الجوية اإليطالية 

وقوات سنغافورة الجوية وطلبتها عدة دول أخرى.

وكانت هذه التدريبية قد أكملت تجربة الطريان األوىل 

يف يولي��و 2004، ومت��ت تجربة الط��ريان األويل للنموذج 

الثاين يف مايو 2005، وتم تجهيز الخوذة املتطورة برتكيب 

أنظم��ة العروض عليه��ا ليتم دخولها االختب��ار التجريبي 

األويل يف مايو 2010.

واس��تلمت القوات الجوية اإليطالية ITAF أول زبون 

له��ذه التدريبية دفعة 15 طائرة طراز M -346، ووقعت 

رشك��ة Alenia Aermacchi عق��داً بقيم��ة 220 مليون 

ي��ورو "330 مليون دوالر" مع الق��وات الجوية اإليطالية 

 M -346 يف يونيو عام 2009 لتوفري س��تة طائرات ITAF

نفاث��ة وبحيث تكون أول طائرتني منها جاهزة - حس��ب 

العق��د آنذاك - يف ديس��مرب 2010 مع اس��تمرار عمليات 

التس��ليم خال عام 2011، أما األربع��ة طائرات املتبقية 

فقد تم تس��ليمها بالفعل يف أواخر ع��ام 2011 يف قاعدة 

"لي��ي" الجوية جنويب إيطاليا، وش��مل ذلك العقد أيضاً 

اإلس��ناد والصيانة لخمسة أعوام، ونجحت هذه التدريبية 

يف تنفي��ذ عملية توفري والتزود بالوق��ود جواً حيث أدت 

القوات الجوية باس��تخدام عدة أساليب تدريب طياريها 

عىل هذه العملية.

وجه��زت الرشكة طائ��رة التدري��ب M -346 بنموذج 

خاص وهو T-346A ونفذ تجربة الطريان األوىل يف مارس 

عام 2011، كا منحت مديرية التسليح الجوي اإليطالية 

التابعة لوزارة الدفاع اإلجازة العس��كرية بثبوت صاحية 

M -346 للطريان التدريبي، يف 22 يونيو عام 2011.

طلبات الرشاء
 Alenia Aermacchi يف شهر إبريل عام 2009 تلقت رشكة

التصديق عىل تصميم الطائرة من منظمة إجازة الطائرات 

العسكرية، وهو التصديق املسمى DOMA والذي ميثل 

"اإلجازة" وموافقة جهات االختصاص عىل تصميم الطائرة 

لتستمر عمليات الفحوص ويكتمل الربنامج.

أما شهر يناير عام 2005 فقد شهد توقيع وزارة الدفاع 

"اليوناني��ة" مذكرة التفاهم MoU لتصبح اليونان رشيكة 

يف برنامج الطائ��رة M -346، ويف يناير عام 2006 وقعت 

الرشك��ة اتفاقي��ة التع��اون الصناعي مع رشك��ة الصناعة 

الجوية اليوناني��ة HAI وهي االتفاقية التي جعلت هذه 

الرشكة مسئولة عن االنتاج والتجميع الخاص ببعض أجزاء 

الطائرة وقطعها، مبا يف ذلك الجزء األخري من البدن.

 Alenia Aermacchi ويف شهر مايو 2006 أعلنت رشكة

ع��ن اتفاقية أبرمتها م��ع رشك��ة Boeing للعمل معاً يف 

تنفيذ برامج تس��ويق التدريبي��ة M -346، وحلقت هذه 

الطائرة يف يوليو 2007 متوجهة لإلمارات العربية املتحدة 

لتدخ��ل يف برامج "فحص" العم��ل يف املناطق حارة الجو 

وبغرض التوصل للتقيي��م العمليايت خال هذه الفحوص 

بواسطة القوات الجوية اإلماراتية.

وأعلنت اإلمارات العربية املتحدة يف فرباير عام 2009 

 M -346 عن رغبتها يف الحص��ول عىل 48 طائرة تدريبية

متط��ورة، م��ع اتف��اق رشك��ة Alenia Aermacchi مع 

"مبادلة" اإلماراتية لتأس��يس "خط التجميع النهايئ" لهذه 

الطائرة.

ووقع��ت رشك��ة ST Aerospace عق��داً قيمته 170 

ملي��ون م��ع رشك��ة Alenia Aermacchi يف 24 يوني��و 

 M -346 2011 لتوفري اإلس��ناد لعدد 12 طائ��رة تدريب

 RSAF تستخدمها القوات الجوية يف سنغافورة مع قواتها

والت��ي كانت قد طلبت الطائرة يف س��بتمرب عام 2011 يف 

برنامج تحض��ري أجنحة التدريب القت��ايل، ويتوقع تنفيذ 

التسليم بدءاً من أول عام 2012.

وتوف��ر Alenia Aermacchi قطع الغي��ار كا توفر 

تنفيذ عملي��ات اإلصاح والصيانة واس��تبدال التالف مع 

تطبي��ق برام��ج الخدمات وأع��ال الهندس��ة وخدمات 

اإلسناد امليدانية.

M -346 أسلحة التدريبية
تحمل هذه الطائرة أس��لحتها يف "تسعة محطات" تسليح 

خارجي��ة، توجد "س��تة" منها أس��فل األجنح��ة ومزودة 

بوح��دات إطاق ت��زن ذخائرها 1,000 رط��ل، مع وجود 

"محطت��ني" يف رؤوس األجنحة وها تحم��ان الصواريخ 

جو-ج��و، أم��ا "املحطة" أس��فل البدن فتحم��ل حاويات 

 Conformal Fuel 3001 أنظمة الطريان أو خزان الوقود

.Tank

وتش��مل قامئ��ة أس��لحة التدريبي��ة M -346 ما ييل: 

 MK83 القنابل حرة السقوط زنة 1000 رطل من األنواع

والقناب��ل MK82 زنة 500 رطل. ونظم إطاق الصواريخ، 

والصواري��خ Sidewinder قص��رية امل��دى ج��و –ج��و، 

وصواري��خ Maverick AGM-56 جو –أرض، وصواريخ 

MBDA فئة MK-2A "رشكة Aleria " سابقاً.

وميك��ن لنق��اط التس��ليح الخارجية أن تحم��ل أيضاً 

"حاوية اس��تطاع" فئة VICON -601 و"حاوية ليزرية" 

لتحديد األهداف مع "حاوية اس��تقبال راداري" ويف نفس 

 ELT -55 الوقت تحمل "حاوية" التدابري االلكرتونية فئة

التي تنتجها رشك��ة Elettronica  وهي حاوية الكرتونية 

التشغيل.

األداء
تس��تطيع طائرة التدريب M -346 أن تنفذ التس��لق يف 

الج��و مبع��دل 127 م/ث، م��ع قدرتها ع��ىل بلوغ أقىص 

رسع��ة تطوافية تصل 1.092 كلم/ س��اعة، و1.059 كلم/

الس��اعة عىل التوايل، وتحلق ل��دى فقدانها الرسعة 166 

كلم/الس��اعة، أما املدى وس��قف االرتفاع له��ذه الطائرة 

فه��ا 2.590 كلم و 13.700 مرتاً عىل التوايل، بينا تجري 

الطائ��رة عىل ممر االقاع الذي تقط��ع فيه 320 مرتاً قبل 

مبارحته��ا األرض بين��ا تقطع لدى هبوطه��ا عىل املمر 

مس��افة 470 مرتاً، وت��زن هذه الطائ��رة التدريبية حوايل 

4.610 كلغ بينا يصل أقىص وزن لإلقاع 9.000 كلغ•

T-346A بنموذج خاص وهو  M -346 جهزت الرشكة طائرة التدريب
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النظـام ScanEagle يثبــت جنـاحــه العمليـاتــي
يوفـر املعلومـات والصـور ومهـام املراقبـة واالستطـالع

يعت��رب نظ��ام ScanEagle  أحد أنظمة االس��تخبارات 

واالس��تطاع واملراقبة ISR وتم تصميمه مبراعاة مفهوم 

توف��ري النظام الذي ميكن إطاقه م��ن كل مكان ليبقى 

يف محطة التش��غيل فرتًة أطول لتوف��ري البيانات عالية 

النوعي��ة ملتخذي الق��رار. ونفذ هذا النظ��ام منذ عام 

2004 عدداً كب��رياً من العمليات حيث ظل يعمل ملدة 

24 س��اعة يومي��اً – طيلة األس��بوع لع��اٍم كامل - مع 

الزبائن حول العامل. ويوفر النظام أعىل القيم والقدرات 

االستخبارية االس��تطاعية إلنتاج بيانات وصور املراقبة 

التي يتم تنفيذها.

نظام خفيف الحركة
ينطلق نظام ScanEagle ليعم��ل ذاتياً ليوفر الحلول، 

وتت��م اس��تعادته من خ��ال حب��ٍل مرب��وٍط يف قبته. 

ويتميز النظ��ام بتصميم متغريرِ يوف��ر إمكانية انفتاحه 

عىل س��احات العمل. وتم خال صنع النظام تبس��يط 

عملي��ة التش��غيل والصيانة ما يحق��ق تنفيذه املهام، 

 GPS مع توجيهه بواسطة نظام تحديد املواقع العاملي

وحاس��وب الطريان الذي تحمل��ه الطائرة. ومتت زيادة 

"قدرات املهام" بتوفري البنية املرنة والصنع الدقيق ما 

يعني االستفادة من نظام ScanEagle لتوفري معلومات 

االس��تخبارات واالس��تطاع واملراقب��ة حيث��ا ذه��ب 

املستخدم ووقتا شاء االستفادة من النظام.

يف الهواء وعىل األرض
يس��تطيع النظ��ام ScanEagle البقاء حصين��اً وآمناً 

ليعمل يف محطته ألكرث من 24 س��اعة، مع قدرته عىل 

العمل يف أق��ى البيئات وهو يحم��ل نظام التصوير 

الب��ري االلكرتوين العامل باألش��عة تح��ت الحمراء 

واملوج��ود عىل ال��ربج. وميكن تجهي��ز النظام للعمل 

برسعة مع توفري عدة خي��ارات، بينها التصوير بنظام 

املوجة املتوسطة، وبينها حمل عبوات االتصاالت.

أنظمة التصوير
وفَ��ر نظام ScanEagle خال عمليات مش��اة البحرية 

التي متت عام 2004، خي��اراً يتمثل يف "العمل البري 

اإللك��رتوين" EO مع خياٍر آخر ه��و إنتاج الصور بنظام 

املوجات الطويلة العاملة باألشعة تحت الحمراء "نظم 

الصور" LWIR. ومبرور الس��نوات ظهر النموذج اللييل 

NightEagle وهو يحمل نظام الصور متوسطة املوجة 

MWIR إلنتاج الصور النهارية باألشعة تحت الحمراء، 

م��ع النظ��ام الثن��ايئ dual – bay الذي يتي��ح للزبون 

حمل النظامني: البري اإللكرتوين EO ونظام املوجات 

الطويلة LWIR يف نفس الوقت.

وت��ربز عب��وات "الطي��ف الثنايئ" صف��ات النظام 

MWIR املتوسط املوجات وEO البري اإللكرتوين 

والت��ي تعمل مع الكام��ريات يف ال��ربج الفردي، وال 

ت��زال تجارب ه��ذه العبوات مس��تمرة لبلوغ أفضل 

التطويرات.

ويتم تركيب أجهزة التصوير Insitu imagers عىل 

األبراج املثقبة املتوازنة لتوف��ري الصور عالية الجودة 

م��ن منص��ات صغرية غ��ري مأهولة تعم��ل يف أقى 

الظ��روف خال الط��ريان. وبوضعك تل��ك الخيارات 

عىل الطائرة عالية التحمل "ألكرث من 24 ساعة" ومع 

وجود أجهزة الفيديو، تحصل عىل التعريف اإليجايب 

لألهداف.

كامرا اإلبصار اإللكرتوين
وتس��تخدم نظ��م املوج��ات املتوس��طة EO مكونات 

حديث��ة تنتجها رشكة Sony وهي متوفرة يف األس��واق 

الت��ي متي��ل الس��تخدامها لنوعيته��ا الجي��دة. وميكن 

للمس��تخدم االنفتاح للعمل ضد أهداف متعددة مع 

التحويل لاس��تفادة من نظ��م التصوير طويلة املوجة 

LWIR خال العمليات الليلية.

نظام التصوير طويل املوجة
ويعم��ل نظام التصوير طوي��ل املوجة LWIR لتجهيز 

الصور لياً والذي بدأ تش��غيله عام 2007، مس��تفيداً 

م��ن نظام التصوي��ر DRS 6000 وال��ذي توفره رشكة 

DRS Technologies. وهذا النظام ش��امل التشغيل 

وي��دور مبعدالت تتيح للمس��تخدم االنفتاح عىل عدة 

أهداف يف س��احة العمليات. يتيح معدل حركة الجهاز 

تنفيذ املراقبة للحصول عىل بيانات األهداف يف النطاق 

الجوي أسفل الطائرة.

نظام التصوير متوسط املوجة
ك��ا وأن نظام التصوير متوس��طة املوج��ة املعروف 

 MWIR ويعرف اختصاراً باسم NightEagle باس��م

imager دخ��ل الخدم��ة منتصف ع��ام 2009 لتوفري 

الص��ور النهارية عالية الج��ودة، يف عمليات يتم فيها 

اإلنتاج األشعة تحت الحمراء.

نظام الرؤية
 Alticam Vision System:  وهن��اك نظ��ام الرؤي��ة

AVS وال��ذي يدور لتعزيز إنت��اج الصور أثناء الحركة 

توف��رياً لنتائج املراقبة يف نطاق الرؤي��ة الضيرِق وملدٍد 

متفاوتة. وينتج هذا النظ��ام صور األهداف املتحركة 

خال العمليات الكثيفة.

واملعروف أن كل املنَصات الكبرية العاملة يف مجال 

الطريان، تقتسم بعض الخصائص ومنها:

- جمي��ع ه��ذه املنص��ات متامئ��ة وقابل��ة للتكيّف 

والتوّسع.

- وميكن إنشاؤها بسهولة مع متغريات التقنية واملهام.

 ScanEagle وتم بظهور الرسوم والصور يف النظام

التأكد من أن املفهوم تم تطبيقه بنجاح. وظل النظام 

Insitu يتط��ور من��ذ نج��اح تجاربه األولي��ة وخال 

الطريان لنصف مليون س��اعة طريان خال املهام، كا 

��ع أعال النظام غ��ري املأهول  ظل ه��ذا النظام يوسرِ

ScanEagle مع إضاف��ة العديد من الخصائص خال 

الفح��وص. وتحل��ق اآلن 22 طائرة غ��ري مأهولة فئة 

ScanEagle حول العامل حالياً لتنفيذ املهام•

ScanEagle يوفر قدرات استخباراتية واستطالعية  
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Euronaval 2012 ومشاركــة متميــزة يف Rheinmetall
عرضـت منصـات متطـورة وطيـف واسـع مـن املنتجـات احلديثــة

قدمت رشكة Rheinmetall خال مشاركتها يف املعرض 

األورويب البح��ري Euronaval 2012   يف دورت��ه التي 

انعق��دت أكتوبر امل��ايض يف باريس، طيف واس��ع من 

منتجاته��ا والتي تراوحت بني أنظمة االستش��عار ونظم 

التأثري وأنظمة الجسور وتقنيات الحاية املختلفة.

Rheinmetall فرع جديد لرشكة
أعلنت رشكة Rheinmetall عن فرعها الجديد "املنصات 

 Advanced Stabilised Platforms LTD: "املتط��ورة

RASP وال��ذي عرض منتجات��ه ألول مرة خال املعرض 

األورويب البح��ري Euronaval 2012. وق��د عرض فرع 

الرشك��ة الجديد املنص��ات املتطورة الخاصة باألس��لحة 

م��ع أنش��طتها وتقنياته��ا الحديثة الرقمي��ة املخصصة  

لربيطاني��ا، وتعزز هذه النقلة الجديدة توس��يع الرشكة 

أعال املجموعة األملانية، والعديد من صناعات وأنظمة 

وخدمات الرشكة التي تدع��م النظم البحرية واملعدات 

ما يحقق أيضاً مبيعاٍت اسرتاتيجيًة كبريًة جديدة.

ويعم��ل هذا الفرع الجديد املق��ام يف لندن ويحمل 

االس��م RASP of London يف تنفيذ العديد من املهام 

اإلنتاجية وتوفري الخدمات من خال خرباٍت ثرّة وبتميز 

تقني ويف ش��كل املنتجات الحديثة، ويفصل ذلك إنتاج 

املنصات املتمثلة يف "محطات التس��ليح" البحرية وهي 

املجاالت التي تتميز فيها رشكة Rheinmetall بقدرات 

ٍمؤسس��ة وذلك ما تحقق بفضل منتج��اٍت ممتازة مثل 

مدفعه��ا الخفي��ف MLG 27 واملدف��ع البح��ري فئة 

Millennium اآليل.

4SEEN النظام
أطلق��ت رشك��ة Rheinmetall ه��ذا االس��م عىل أحد 

منتجاتها وهو نظام االستش��عار 4Km sense والتقييم 

والتحيي��د   Engage األه��داف  وش��غل   Evaluate

Neutralize وه��ي العملي��ات الت��ي كون��ت االس��م 

4SEEN. والنظ��ام عب��ارة ع��ن نظ��ام راداري ماحي 

يؤه��ل املس��تخدم للحصول عىل بيان��ات األهداف مع 

تصنيفها وش��غلها وتجهيز التقيي��م. وتم تصميم الجهاز 

دعاً لق��درات الدفاع الذايت مع تجهيز مفهوم املعايرة. 

ويختل��ف ه��ذا الجهاز عن نظ��م إدارة امله��ام الكبرية 

األخرى من حيث التصميم، مع اإلستفادة يف صنعه من 

منتجاٍت عديدٍة جلبتها الرشكة من عدة رشكات أخرى.

ويش��مل النظام 4SEEN العديد من املكونات التي 

يوج��د بينه��ا: نظم اإلستش��عار وأنظم��ة التأثري ونظم 

التحك��م وأنظمة البيان��ات وتجهيزات اإلس��ناد وقطع 

الغيار ونظم الصيانة والتدريب مع املس��تندات الازمة، 

وجميع هذه النظم مصدرها واحد.

ومبقارن��ة كل ذلك مع املفاهي��م CMS البحرية مع 

تقلي��ل تكلفة الربامج وتلبية متطلب��ات الزبون ملجابهة 

التهدي��دات التاثلية التي تجاب��ه األنظمة التهديدات 

 4SEEN العملياتي��ة، وع��ىل الرغم م��ن أن األنظم��ة

تس��تطيع العمل منفردًة وبدون إسناد أنظمة أخرى، إال 

أنه ميك��ن إدخال العديد من التطوي��رات عليها للعمل 

. CMS مع النظم

NEOSS األنظمة
عملت الرشكة Rheinmetall عىل تطوير نظام املراقبة 

واالستطاع الستشعار البيانات وهو نظام يسهل تركيبه 

 NEOSS عىل الصاري "الس��ارية" وأطلقت عليه اس��م

Naval Electro- املس��مى  تخت��ر  أح��رف  وه��ي 

ت��م  وق��د   ،Optical-Stabilized Sensor System

تصميم هذا النظام ليعمل مع الس��فن الصغرية الحجم، 

ويعمل عىل تنفيذ االستش��عار منفرداً وبا مساندة من 

نظم أخرى.

ويعم��ل التصمي��م الذي ت��م تنفيذه لصن��ع النظام 

NEOSS ع��ىل أس��اس تش��غيل 3 وح��دات هي: رأس 

اإلستش��عار ويحوي نظام إنتاج الص��ور حرارياً، ونظام 

الكام��ريا CCD امللونة، ونظام إيجاد املدى الليزري مع 

وجود الرأس املائلة ووحدة التحكم.

 EURONAVAL وتم خال املعرض البحري األورويب

2012 حص��ول الزوار ع��ىل املعرف��ة بالتدقيق يف نظم 

.EOD املدير النظري الرقمي االلكرتوين

الحامية
ظه��رت بني نظ��م الحاية العدي��دة املعروضة، النظام 

VERHA وهو نظ��ام يدخل ضم��ن منظومة صنعتها 

 Verseidag-Ballistic الرشكة يف القس��م املختص وهو

 ،Rheinmetall ويتب��ع لرشك��ة Protection GmbH

ويشمل نظم الحاية املصنوعة من املواد خفيفة الوزن، 

كنظٍم عالية الكفاءة يتم بناؤها للعمل مع سفٍن خاصة 

وبعض الطائرات العمودية لحاية الركاب.

ويض��اف ل��كل ذل��ك أن الرشكة وفرت أيض��اً النظم 

املتحركة م��ن أنظمة الحاية م��ن الفئة MMS وذلك 

مع توف��ري املاجئ املق��واة لغرف قي��ادة العمليات يف 

املناطق األمامية، وميكن نرش ه��ذه األنظمة لتعمل يف 

 STANAG 4569 كل املناخات، بإس��ناد النظم املساة

والقادرة عىل الصمود والعمل يف أقى مناخ.

وتوفر رشك��ة Rheinmetall أنظمًة رضوريًة لتنفيذ 

مهام "الحاي��ة االيجابية" وتلك النظ��م تهتم بتوفريها 

الحل��ول الازم��ة للمركب��ات الربي��ة والطائ��رات ثابتة 

األجنحة والطائرات العمودية والسفن، أما نظم الحاية 

 Smoke-obscurant Protection Systems الدخانية

ومنها النظ��ام Rosy الخفي الذي ال يراه العدو فتعمل 

مع أنظمة الذخائر املتع��ددة MASS التي متثل تدابري 

الردع املنترشة حول العامل.

وتحمي هذه األنظمة MASS السفن من تهديدات 

الهجوم، باس��تفادتها من الصواريخ مضادة الس��فن يف 

أع��ايل البح��ار واملناطق الس��احلية وتعم��ل أيضاً ضد 

التهدي��د اإلرهايب والحرب الامتاثلي��ة، حيث أنها تطلق 

"أنظم��ة الخ��داع" والتي تضل��ل صواري��خ العدو عن 

أهدافه��ا، وتعمل مجموعة الرشكة حالياً يف إنتاج مناذج 

•Enhanced MASS محسنة منها بالفئة

توفر شركة 
 Rheinmetall

أنظمًة احلماية 
للمركبات الربية 
والطائرات ثابتة 

األجنحة والطائرات 
العمودية والسفن

 وفرة الرشكة النظم املتحركة بأنظمة الحامية
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Euronaval 2012 ومشاركــة متميــزة يف Rheinmetall يوفر يقظة واسعة املدى E-2D Advanced Hawkeye النظام
للمقاتل

النظ��ام E-2D Advanced Hawkeye ق��درة  ميث��ل 

تغيري املوقف ملصلحة املقاتل ليتحكم يف س��احة القتال 

واملواقف كنظام رقمي يؤكد املس��ح لألمام والس��يطرة 

عىل الساحة وتنفيذ املهاجمة والقصف بدقة، مع إدارة 

املهام وحف��ظ مجموعات القتال الت��ي تحتاج للحفاظ 

عىل وجودها وتأمني الشبكات حتى ال تتعرض ألي أذى. 

ويلعب النظام E-2D دوراً رئيساً يف اقتحام املهام بقوة 

ما يحقق س��يطرة ونجاح الق��وى البحرية يف املعارك، 

ويتم ذلك من خال رفعه درجة اليقظة خاصة يف مجال 

العملي��ات املعلوماتية وخال توفريه جودة إدارة املهام 

والدفاع الجوي الصاروخ��ي ملرسح العمليات، مع دمج 

نتائج نظم االستش��عار كقدرات هام��ة وذلك يف النظم 

املحمولة جواً.

وت��م من خ��ال تجهي��ز وتطوير القف��ز بجيلني من 

"قدرات االستش��عار بال��رادار" وتوفري ق��درات العمل 

الش��بيك، أن أصب��ح النظ��ام E-2D Hawkeye ق��ادراً 

عىل توفري البيانات يف الوقت الحاس��م ملصلحة القوات 

املش��رتكة وألول م��ن يتلقى هذه املعلوم��ات ويتفاعل 

معها. وكل هذه املزايا تدعم املقاتل باليقظة الرضورية 

يف مختلف املواق��ف، وهذا مفيد جداً يف ضغط الوقت 

بني "اليقظ��ة االبتدائية" وبدء "تنفيذ ش��غل األهداف" 

بقوة.

التجارب
نفذت رشك��ة Northrop Grumman مع فريق إنتاج 

 Delta يف أغس��طس ع��ام 2003 الربنام��ج Hawkeye

 SD & وتعترب "دلتا" أول منوذج مطور باملس��توى One

D كطائ��رة عالية القدرات. ويف 3 أغس��طس عام 2007 

ت��م تقديم هذه الطائرة منف��ذة الطريان األويل الناجح، 

لتصبح حجر الزاوية يف بني��ة الدفاع الجوي الصاروخي 

الازم للق��وى البحرية يف مرسح العمليات التي تنفذها 

الق��وات البحري��ة األمريكية يف عمليات الس��احل ويف 

الرب ويف البحار املفتوح��ة. وال تزال الفحوص العملياتية 

األولية للنظام E-2D يف مراحل تحضريها.

مالمح النظام
يعم��ل النظام ال��راداري الجديد بالكام��ل ذو القدرات 

امليكانيكي��ة الحركي��ة وقدرات املس��ح اإللكرتوين، عىل 

دعم الكابينة املتطورة الزجاجية بالكامل التعبوية ليتم 

تعريف الع��دو من الصديق. ويس��تخدم النظام كذلك 

يف املحطات التعبوية وأعال اإلس��ناد بتدابري إلكرتونية 

مع تعزي��ز كل ذلك وتوفري االتص��االت الحديثة وربط 

البيانات.

تطويرات
تعم��ل كل تلك املزايا والتطويرات ع��ىل توفري التغطية 

الرادارية يف مجال 360 درجة ما يؤكد ويعزز قدرة النظام 

E-2D بعمل��ه يف جميع األح��وال الجوية لتنفيذ عملية 

"تتب��ع األهداف" و"توفري اليقظة" يف املواقف بهندس��ة 

 .COTS مفتوح��ة ونظام بيانات هو األح��دث يف الفئة

ويعم��ل كل ذل��ك عىل ضبط أع��ال التقني��ات قليلة 

التكلفة والتي تشمل أدوات املهام الرائدة.

ويعم��ل النظ��ام FORCEnet الش��بيك عىل توفري 

قدرات استفادة كل األطراف املعنية من البيانات، حيث 

أن النظام E-2D املتط��ور ميثل البوابة التي نتجت عن 

رؤي��ة الفريق بحري "ميش��يل جي مول��ن" الذي جعل 

ه��ذه القدرة تتوفر لقوته البحري��ة املكونة من 1,000 

سفينة ويتم خال هذا النظام توفري مرونة عديدة املزايا 

والتي ترتاوح بني "الضبط والس��يطرة" وتحس��ني أعال 

الدف��اع الصاروخي دعاً ملهام تأمني الحدود ما يجعل 

النظام E-2D Hawkeye رائداً ونافعاً.

وينتظر بع��د انته��اء "الفحوص التأهيلي��ة" وتنفيذ 

الفحص العملي��ايت والتوصل للتقيي��م أن يكون النظام 

املتط��ور  E-2 D Advanced Hawkeye ق��د أصب��ح 

جاهزاً لتطوير األسطول بحلول عام 2015•

يلعب النظام 
E-2D دورًا رئيسًا 
يف اقتحام املهام 
بقوة مما يحقق 

سيطرة وجناح 
القوى البحرية يف 

املعارك

تم تجهيز وتطوير نظام القفز بقدرات اإلستشعار بالرادار
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حجز 95 % من مساحة معرض آيدكس 2013
تنظمــه أدنيــك بالتعـاون مـع القــوات املسـلحــة فبـرايــر املقبـــل

أعلنت اللجن��ة املنظمة ملعرض ومؤمت��ر الدفاع الدويل 

"آيدكس 2013"، حجز 95 % من املس��احات املخصصة 

للعرض لهذا الحدث العاملي، الذي تنظمه رشكة أبوظبي 

الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع القيادة العامة 

للقوات املس��لحة، خال الفرتة من 17 إىل 21 من شهر 

فرباير عام 2013.

واس��تعرضت اللجنة املنظمة، خال اجتاعها برئاسة 

مع��ايل اللواء عبيد الحريي س��امل الكتب��ي، وحضور عيل 

سعيد بن حرمل العضو املنتدب لرشكة أبوظبي الوطنية 

للمعارض "أدنيك"، وممثيل الدوائر الحكومية االتحادية 

واملحلية والقيادة العامة للقوات املسلحة، عمل مختلف 

اللجان واس��تعداداتها إلطاق فعالي��ات الدورة الحادية 

عرشة ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس 2013".

ويقام معرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس 2013"، 

ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، تحت رعاية صاحب 

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

"حفظه الله".

وتؤكد النسبة املرتفعة ملس��احات العرض املحجوزة 

من��ذ اآلن، إضافة إىل املش��اركة الواس��عة من الرشكات 

العاملية املكانة املرموق��ة ملعرض "آيدكس 2013" الذي 

يعد الفعالية األضخم للصناعات العسكرية الدفاعية يف 

منطقة الرشق األوسط وشال أفريقيا حيث يستقطب 

نخبة من كبار املسؤولني وصناع القرار والخرباء واملهتمني 

بشؤون الدفاع من جميع أنحاء العامل.

وق��ال صال��ح املرزوقي مدي��ر مع��رض آيدكس، إن 

اإلقبال الكب��ري من العارضني املحلي��ني والدوليني، يعزز 

األهمي��ة الكب��رية للمعرض الذي ينظ��م كل عامني منذ 

عام 1993 حيث تحرص كربيات الرشكات املشاركة عىل 

عرض أحدث وآخر االبت��كارات والتقنيات التكنولوجية 

الحديثة يف مجاالت األمن والدفاع.

وأضاف أن "آيدكس" حافظ خال السنوات العرشين 

املاضية عىل مكانت��ه الرائدة يف قط��اع الدفاع العاملي، 

وذلك من خال التطوير واالبتكار املستمر حيث يعمل 

عىل مواكبة تط��ور الصناعات الدفاعية والنمو املضطرد 

يف عدد املش��اركني والزوار، ويش��ري إىل ذلك أنه تم هذا 

العام تخصيص منطقة لألنظم��ة غري املأهولة، ومنطقة 

للطائرات املروحية، إضافة إىل توسيع مساحات العرض 

ألجنح��ة الدول املش��اركة وإقام��ة ال��دورة الثانية من 

معرض الدفاع البحري "نافدكس"، ما يؤكد عىل مكانة 

"آيدك��س"، كأحد أه��م معارض الدفاع املش��رتكة حول 

العامل.

وتأيت اس��تضافة العاصمة أبوظبي ملعريض "آيدكس" 

و"نافدك��س" ملا تتمتع ب��ه إمارة أبوظب��ي من قدرات 

ممي��زة لتنظيم واس��تضافة أهم الفعالي��ات واملعارض 

العاملي��ة، ويربز م��ا تتمتع به من بني��ة تحتية متكاملة 

ورائدة ويعزز مس��اعيها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام 

لتحقيق رؤي��ة أبوظبي االقتصادي��ة 2030 والتي تعترب 

قطاعات الدفاع والتكنولوجيا إحدى ركائزها األساسية.

ويشغل معرض الدفاع البحري "نافدكس" الذي يقام 

بالتزام��ن مع "آيدك��س" منطقة خاصة لقط��اع الدفاع 

البح��ري، حي��ث يتضمن عروض��اً للمع��دات البحرية 

وزيارات للسفن الحربية إضافة إىل الطوافات والقوارب 

ومبنى مخصص له.

ويقع "نافدكس" عند حافة الرصيف البحري، ويقدم 

عروضاً فريدة ال يقدمها س��وى عدد قليل من املعارض 

ح��ول العامل تتضم��ن معارض داخلية وأخ��رى خارجية 

تك��ون بالق��رب من الع��روض الحية عىل س��طح املياه 

والسفن البحرية الزائرة.

نجاحات وإنجازات
يذكر أن الدورة الجدي��دة من معرض "آيدكس"، يتوقع 

أن تش��كل امت��داداً ملا حقق��ه املعرض م��ن نجاحات 

وإنجازات الفتة خال مس��ريته املاضية حيث ستش��هد 

دورة عام 2013، توس��يع مس��احات العرض املخصصة 

ألجنح��ة ال��دول املش��اركة وتخصيص منطق��ة خاصة 

لألنظمة املسرية وذلك ملواكبة تطور الصناعات الدفاعية 

والنمو املضطرد يف عدد املشاركني والزوار.

ومتك��ن املعرض يف دورته الس��ابقة ع��ام 2011 من 

اس��تقطاب 1060 رشكة عارضة م��ن 52 دولة، وحرضه 

حوايل 60 ألف مش��ارك من مختلف دول العامل، وترعى 

رشك��ة "توازن القابضة" معرض "آيدكس 2013"، مجدداً 

وهي الرشكة التابعة ملكتب "برنامج التوازن االقتصادي"، 

واملتخصصة يف االستثارات الصناعية والتجارية.

واتخذت رشكة أبوظبي الوطني��ة للمعارض "أدنيك" 

بالتعاون مع القيادة العامة للقوات املسلحة يف الدولة، 

مجموعة من الخطوات لتعزيز جاهزية مركز املعارض، 

الس��تضافة هذا الح��دث الضخم، وذل��ك بالعمل عىل 

تطوير وتحديث الطرق املحيطة•

اللجنة املنظمة ملعرض آيدكس تبحث االستعدادات

يتوقع أن تشكل 
الدورة اجلديدة 

امتدادًا ملا حققه 
املعرض من 

جناحات يف دوراته 
السابقة 
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املركبة التعبوية اجلديدة EAGLE 6x6حجز 95 % من مساحة معرض آيدكس 2013
متعددة املهام وتوفر احلماية ضد التهديدات الباليستية

تق��دم رشك��ة General Dynamics  للنظ��م الربية 

األوروبي��ة املركب��ة الرائ��دة الخفيف��ة التعبوية من 

فئ��ة EAGLE 4x4 وباالعت��اد ع��ىل تصميم هذه 

املركب��ة قامت الرشكة بتصمي��م مركبة جديدة أخرى 

تتمي��ز بخفة الحركة، والحاي��ة التامة، والقدرة عىل 

نق��ل حموالت أكرب، وعرضت ه��ذه املركبة الجديدة 

.Eurosatory يف معرض EAGLE 6X6

وتش��كل هاتان املركبتان عائل��ة جديدة متعددة 

األغ��راض لتفي بق��درات تنفي��ذ أدوار عديدة، وتم 

تصمي��م مركبات هذه العائل��ة لتتمكن من البقاء يف 

ساحة القتال الحالية واملس��تقبلية. وتعمل املركبات 

EAGLE ع��ىل توفري الحاية يف تواجدها ضمن أكرث 

التهديدات التقليدية والتاثلية.

نظام التشغيل والتصميم
يت��م تش��غيل EAGLE 6x6 بنظام مح��رك الديزل 

التوربيني ذو السلندرات الست، وتنفذ املركبة سريها 

بنظام دفع كل العج��ات مع العمل بخمس رسعات 

وبنظام فصل الحركة.

ويعم��ل نظام الرتوس بنظام الت��وايئ لقياس القوة 

واملقاوم��ة ض��د تضاري��س الطرق الوع��رة، كا وأن 

"املح��اور" فئة De-Dion تدعم عم��ل نظام االتزان 

 Suspension ونظام فصل الحركة ،Roll Stabilizer

الذي تندمج أنش��طته مع خواص العجات املستقلة 

األداء ومع املحاور لتس��ري املركبة مبرونة، وتم تركيب 

صندوق الرتوس ونظام املكابح فوق الشاسيه إلتاحة 

الراحة أثناء القيادة، أما وضع كابينة املركبة منفصلًة 

عن الشاس��يه فيظهر صوت املركبة واملحرك منخفضاً 

حتى يف حالة سري املركبة برسعاٍت عالية.

وتم صن��ع كابينة املركب��ة EAGLE بحيث تتوفر 

فيه��ا الحاية كخلي��ة آمنة وه��ي ذات حجٍم وبدٍن 

مصن��وع من الصلب املقوى، وت��م أيضاً دعم املركبة 

بإضافة تدري��ع آخر يعززه لتلبي��ة متطلبات خاصة، 

وهو تدريع مبني من املواد املركبة والتي توفر حاية 

عالية ضد األلغ��ام واملتفج��رات IEDs والتهديدات 

البالستية.

وتستطيع املركبة EAGLE 6x6 أن تحمل 6.000 

كل��غ وأحجاماً تحميها املركب��ة يف منطقة حجمها 19 

مرتاً مكعباً.

وتم تصميم املركب��ات من عائلة EAGLE لجودة 

هندس��ية عالية، م��ع إمكانية إضافة بني��ات أخرى 

لبدنه��ا ومكوناتها. ويتي��ح الجزء العل��وي الحر من 

ه��ذه املركبات فرصة تركيب أجزاء وبنيات أخرى مع 

مراعاة مركز الثقل بش��كل دائم، ما يجعل ماحظة 

الكابينة املحمية بسهولة لتحمي األطقم املكونة من 

2 إىل 4 أو حت��ى 5 أف��راد مع حم��ل األوزان الكبرية 

عىل أراضيها.

وتتواجد كبائن هذه املركبات كبرية الحجم لتحمل 

األفراد من يجب إس��عافهم طلباً م��ع عمل املركبات 

التي تعم��ل يف مهام اإلنقاذ وصيانة املركبات األخرى 

يف دعم املهام.

 General Dynamics European وتتواجد رشكة

Land Systems  يف مدري��د يف أس��بانيا وهي الجزء 

  ،General Dynamics التج��اري م��ن الرشك��ة األم

ومتارس هذه الرشك��ة التجارية من خال 4 أفرع لها 

يف النمس��ا، وأملانيا، واسبانيا، وس��ويرسا، العديد من 

األعال، ويعمل بالرشكة 3.300 فني مؤهل وموظف، 

يعمل��ون عىل تنفي��ذ برامج التصمي��م والتصنيع مع 

توف��ري نظم القت��ال الربي��ة للزبائن ح��ول العامل مبا 

يف ذل��ك املركب��ات ذات العج��ات PIRANHA و

PANDUR وDURO و املجرورة Ascod والربمائية 

MS ونظم الجس��ور IRB MTB REBS مع العديد 

من نظم األسلحة والذخائر•

مت صنع كابينة 
 EAGLE املركبة
بحيث تتوفر فيها 

احلماية كخلية 
آمنة وهي ذات 

حجٍم وبدٍن 
مصنوع من 

الصلب املقوى

Eagle 6x6 املدرعة الجديدة
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Thales يف معرض Cartes 2012 للتقنـيـــات األمنـيـــة
خبـراء يف جمــال املنتـجــات األمنـيـة والدفـاعـيــة

تواجدت رشك��ة Thales يف معرض املنتجات والتقنيات 

األمني��ة Cartes Exhibition يف ش��هر نوفمرب املايض، 

كواح��دة من رواد التقنيات األمنية الذكية، وتعترب هذه 

الرشكة متميزة يف توفري املنتج��ات والربامج يف مجاالت 

األم��ن وتوف��ري حلول��ه وإدارتها م��ع توف��ري املكونات 

اإللكرتونية الازمة.

التقنيات املتطورة ثنائية املعيار
توف��ر Thales العديد من الحل��ول التي تقوم بتعريفها 

ما يوف��ر ق��درات تجمي��ع البيانات املختلف��ة لدعم 

املستخدم بقاعدة البيانات واملنتجات وتوفري مستندات 

تعريف الربامج. وتش��مل قامئة مامح وخواص الحلول 

الت��ي توفرها Thales املس��توى العايل م��ن االعتادية 

واألم��ن ما يتم تطبيقه ع��ىل بيانات تم جمعها بفضل 

التعري��ف ثنايئ املعيار وهو النظام املرن املس��تخدم يف 

استخاص البيانات.

ولق��د كانت عروض ورشوح الرشك��ة التي قدمتها يف 

هذا املعرض تلقي الضوء عىل ثاثة حلول رئيسة وهي:

• الح��ل والخدم��ات املأمتت��ني Automated اآلمن��ني 

TAMESZ  وه��ذا الح��ل عبارة عن محط��ة الحصول 

عىل البيانات املتنقلة، وتضمن املحطة أفضل نوعية من 

البيانات يت��م التوصل إليها، واملحط��ة ثابتة وتعمل يف 

ضبط البيانات رقمياً وضان البصمة، مع ضبط التحكم 

وتوفري البيانات يف الوقت الحاسم.

• اإلج��راءات الرقمية املصّممة لتوف��ري العمل يف جمع 

وضب��ط ج��ودة البيان��ات، وتش��مل هذه اإلج��راءات 

ابت��كاراٍت عدي��دة تضمن وضوح الص��ورة بدون تغيري 

نظام االستش��عار، وبني هذه األع��ال منتجات النظام 

AFIS نظ��ام التعريف الذي يضم��ن نوعية البصمة يف 

نقطة التقاط البيانات.

• أم��ا الحل الثال��ث فيتمثل يف حل الضب��ط الحدودي 

Border Control Solution وتش��مل خ��واص ه��ذا 

الح��ل: ضب��ط بيانات جواز الس��فر مبس��حه، وتتواجد 

محطة الضبط يف ش��كل يس��مح بحمله��ا، وهذا الحل 

مصّم��م لفح��ص الج��وازات املتطابق��ة مع املس��توى 

.ICAO �املعروف ب

أمن نظام املعلومات
تعم��ل رشك��ة Thales عىل توف��ري منتجاته��ا العديدة 

كرائ��دة يف مجال نظام أمن املعلومات مع توفري الرشكة 

ع��دة حلول للحكوم��ات والجهات الدفاعي��ة املختلفة 

ومش��غيل أنظمة حاي��ة املنش��آت الحيوية وأقس��ام 

البنية التحتية العديدة، مع توفريها للزبائن يف مختلف 

الرشكات وتوفريها أيضاَ للمؤسسات املالية.

تقييم أمن تقنية املعلومات
طورت رشكة Thales نظام يس��تخدم يف تأمني هندس��ة 

املرون��ة الازمة يف األنظم��ة املختلفة يف مج��ال تقنية 

املعلومات، حس��ب متطلبات العديد من األس��واق مع 

تحس��ني النوعية بإستمرار، وتركز خدمات الرشكة والتي 

 IT Systems توفرها لقطاع أنظمة وتقنيات املعلومات

عىل تنفيذ وضبط الفحوص ومراجعة التش��فري والرتميز 

Code Audits وتنفيذ عمليات املسح مع تطبيق نتائج 

التقييم املختلفة وتنفيذ تأمني التصاميم الهندسية.

ويش��مل العرض الخ��اص بهذه الحل��ول تقييم نظم 

البيانات الذي يتوافق مع مس��توى التقييم األمني رشكة 

Thales املختص يف تقييم أمن املعلومات وتقنياتها وهو 

املصنع ITSEF . وتتوافق أعال هذا النظام مع التقييم 

 VISA م��ع العمل عىل تأمني التأش��رية ANSSI العام

 Banking وبطاقات البنوك  Mastercards والبطاقات

 Circuits وأع��ال تقيي��م بطاق��ات الدوائ��ر Cards

Cards ، ويعترب النظام ITSEF  رائداً يف مجال اتصاالت 

الس��احات القريبة NFC وهو ض��ان تقييم املنتجات 

التي يتم س��داد قيمتها حركياً، وقد أنش��ئ هذا النظام 

وبدأ تشغيله يف بداية عام 2005•

توفر منتجات 
 Thales

األمنية للعديد 
من اجلهات 

احلكومية 
والدفاعية 

حماية ملنشآتها 
احليوية

Thales أنظمة حديثة تنتجها األنظمة تتناسب مع مختلف األجواء
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نظــارات الرؤيــة الليلـيــة مــن شــركـــة ThalesPhotonis يف معرض Cartes 2012 للتقنـيـــات األمنـيـــة
أنظمـة جديــدة تعـمـل بنـظــم "البـوابــات املـأمتـتــة"

أصبح��ت الرؤية الليلي��ة متاحة بش��كل أفضل مام 

س��بق لدخول التقنيات البرصية االلكرتونية يف مجال 

االس��تخدام، فدخل��ت عدة أنظم��ة للرؤي��ة الليلية 

األوضح ساحات العمليات يف الحروب الحديثة حيث 

تتم عدة معارك ليالً.

وتعرف ه��ذه األنظمة "بنظ��ارات الرؤية الليلية" 

Night Vision Goggles: NVGs والت��ي ص��ارت 

رضورية كمع��دات يحصل عليها املقاتلون، مام يقرر 

ويدع��م بقاءهم أحياء يف س��احة تحتاجه��م لتنفيذ 

امله��ام املختلف��ة. ومتتلك هذه األنظم��ة العديد من 

الخواص واملزايا منها سهولة انفتاحها للعمل مع يرس 

صيانته��ا لتؤدي بجودة وامتياز تعريف األهداف ليالً 

وب��كل وضوح، م��ع ميزة أخرى ذات صلة بس��عرها 

املنخفض، وهي بذلك تختلف عن العديد من النظم 

البرصية األخرى. ودعا هذا دول وقوات حلف الناتو 

لإلكثار من استخدامها وتزويد القوات بها ومبعدل ال 

يقل عن نظام واحد لكل مقاتل.

وتعت��ر نظم الرؤي��ة الليلية مع��دات هامة جداً 

لتحقيق الرؤي��ة ليالً بتفصيل ووضوح عاٍل، خاصة يف 

عمليات الرشق األوسط والعمليات الدولية العديدة. 

ولق��د أثبت��ت العمليات مؤخ��راً أن ه��ذه األنظمة 

رضورية للغاية للقوات املسلحة وقوات األمن.

تقنيات جديدة
وت��م مؤخراً إدخال العديد م��ن التطويرات يف مجال 

"الرؤي��ة الليلية" ومن ذلك ظهور أنظمة تعمل بنظم 

"البوابات املأمتتة" مبعنى اس��تخدام أنابيب كبوابات 

ال تعتم��د ع��ى وجود األف��الم، وبني ه��ذه األنظمة 

.XR5TM والنظام XD4TM الجديدة: النظام

ويُضاف لذلك تحس��ني وضوح الص��ورة مع األداء 

 XR5TM خالل بيئة الضوء الخافت حيث أن النظام

يوفر أع��امل البوابة املأمتتة Auto Gating مام يتيح 

توف��ر رؤية واضحة وص��وراً عالية الوض��وح دقيقة 

التفاصي��ل يف الظروف الليلية حالك��ة الظلمة، وهذا 

النظام من أك��ر "مكثفات الصور" قوة يف األداء، مام 

هو متوفر حالياً لدى القوات العملياتية، خاصة قوات 

الناتو.

XR5TM الفئة
وتتي��ح تقنيات النظ��ام من هذه الفئة للمس��تخدم 

قدرة التوصل للمعلومات وكش��ف األهداف بتفصيل 

ووضوح، خالل كل أن��واع وبيئات العمليات. ويتميز 

النظام XR5TM باتس��اع وحساس��ية عالية يف إبراز 

الطيف مام مينح املقاتل الذي يستخدمه العمل خالل 

بيئة ليس فيها س��وى النجوم أو ضوء القمر، أو خالل 

بيئة الغابة ومناطق األش��جار الكثيفة أو يف الصحراء 

أو حتى يف البيئات القطبية ليالً خالل العمليات.

ومن أهم مالمح وخواص هذا النظام نظم أنابيب 

البواب��ة املأمتتة قوية األداء التي توفر للمقاتل أوضح 

وأفضل الصور يف كل ظروف الضوء )مبا يف ذلك ظلمة 

املدن وظ��روف وبيئات الطران ليالً فوق املدن(. وال 

 Auto "تش��به األنظمة ذات "أنابي��ب البوابة املأمتتة

Gating األن��واع األخ��رى العادية من نظ��م الرؤية 

الليلية والتي ينخفض مس��توى أدائها حتى يف حاالت 

مستوى الضوء العايل.

إنقاذ حياة املقاتل
وتعم��ل األضواء القوية يف تعري��ف ودقة أداء املهام 

الحديث��ة، لك��ن إضافة نظ��م البواب��ة املأمتتة يؤكد 

إنقاذ حياة املقات��ل خالل املواقف العصيبة والطارئة 

العملياتية، مث��ل "اإلنفجارات امليداني��ة" و"األضواء 

املفاجئة" التي تكش��ف مواقع املقاتلني وسالحهم أو 

بيئات الضوء يف الغروب أو عند الغس��ق عند املغرب 

أو قب��ل الفجر، حيث تفقد أجه��زة املكثفات أعامل 

العدسات والتي فقدت حينها "ضبط البؤرة".

األنظمة ذات مكثفات الصور
إن األنظم��ة "ذات مكثف��ات الصور" XR5TM متثل 

املس��توى الجي��د من الرؤي��ة الليلي��ة. ويفهم خراء 

الرؤية الليلية متاماً أن هذا الجيل من األنظمة "ليس 

م��رتادف األداء"، ولكن األداء الفع��ي ملكثف الصور 

والذي تنظم��ه األنبوبة وأمتتة البوابة، يؤكد س��يادة 

النظام عى املوقف العمليايت ملصلحة املقاتل.

ONYX األنظمة
ويضاف لكل ما س��بق أن هناك أنظمة تعمل بشكل 

طبيعي إلنتاج الصور طبيعية الس��واد أو البياض ليالً 

من خالل كفاءة مكثفات الصور املوجودة فيها، وهذا 

يثبت بكل وضوح ميزة "التناقض" يف الصورة وكشف 

اله��دف، وهذا الن��وع املس��مى ONYX هو الخيار 

"أبيض وأس��ود" من نظم الرؤي��ة ووفرته أيضاً رشكة 

.PHOTONIS

وأوضحت الدراسات العديدة أن "املناظر الليلية" 

تظهر بش��كل طبيعي باألسود واألبيض مقابل بل ضد 

الطبيع��ة الخرضاء، وترز األنظمة "األبيض واألس��ود" 

املعلومات حول التناقض واألش��كال والظالل. أضف 

لكل ذلك أن التغذية العكس��ية التي ينفذها املقاتل، 

الذي يقاتل يف األرايض والراري، تش��ر بكل الوضوح 

إىل أن تفضيل تواجد "الفسفور األبيض" كنظام رؤية 

ليلية NVG متمث��ل يف النظام ONYX الذي توفره 

.XR5TM والخيار XD4TM الرشكة يف شكل الخيار

Photonis أنظمة الرؤية
متثل األنظمة PHOTONIS Night Vision للرؤية 

الليلي��ة، أكر تواجد ألنابيب املكثف��ات التي توفرها 

الرشك��ة أوروبياً وأكر رواد مج��ايل التصميم وصناعة 

هذه النظم بأحدث التقنيات لالس��تخدام العسكري 

 PHOTONIS NV والفض��ايئ. يذك��ر أن األنظم��ة

ب��دأت تنترش حول العامل، وتس��تخدمها قوات حلف 

الناتو•
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املقـاتـلـــة Rafale لكـــل املهـــام
تدعــم جهـــود بلــوغ القــدرات جــو- جــو اجلـديــــدة

بلغت املقاتلة Rafale يف أكتوبر املايض نقطتني هامتني 

يف ج��دول برنامج صنعها، وهي أنه��ا أول إنتاج لطائرة 

م��زودة بنظ��ام راداري RBE2 AESA، والنقطة الثانية 

ه��ي بلوغه��ا مرحلة الفح��وص التي نجح��ت بالكامل 

خاله��ا كجيل جديد من املقات��ات بعيدة املدى تعمل 

.METEOR إلطاق الصاروخ جو- جو فئة

ودف��ع إنتاج ه��ذه املقاتل��ة جهود بل��وغ القدرات 

 Rafale B301 جو- ج��و لألمام كثرياً، حيث أن الط��راز

منها وال��ذي انطلق من قاعدة مرك��ز الفحوص الجوية 

يف "كازوكس" جنوب فرنس��ا لينج��ح يف 4 أكتوبر ثم يف 

10 أكتوبر 2011 منف��ذاً فحوصاً ناجحة متاماً يف العمل 

فيا بعد م��دى البر مطلقاً الصاروخ الذي يجتاز هذا 

املدى، وه��و الصاروخ جو- جو BVRAAM املس��مى 

.METEOR

ويف شهر ديسمرب عام 2010 يف اليوم الثاين والعرشين 

تحديداً، طلبت مديرية املش��رتيات الدفاعية الفرنسية 

DGA ع��دد 200 صاروخ METEOR، وبعد أس��بوع 

واحد تم عقد اتف��اق تطوير هذا الصاروخ ليائم نظام 

املقاتلة "رافال" وتم تس��ليم ه��ذا الربنامج لجهة صنع 

املقاتلة.

وتصنع رشكة MBDA الص��اروخ املنتظر له أن يحل 

محل الصاروخ Mica وهو ص��اروخ الفئة املعززة بقوة 

النفاث Ram-Jet Powered، ويتم اس��تخدامه يف مهام 

الدف��اع الجوي ويعرتض األهداف يف املدى البعيد، وتتم 

تجربت��ه أوالً بعمله مع الص��اروخ Mica قبل أن يتقرر 

استبدال الربامج.

 Rafale F3 ويف 2 أكتوب��ر 2012 ت��م إنتاج املقاتل��ة

ذات املقع��د الواح��د Single Seater C137 امل��زودة 

بالنظ��ام الراداري الكرتوين املس��ح AESA 1 والذي تم 

تسليمه لوكالة املشرتيات الدفاعية الفرنسية DGA ما 

مهد الطريق أمام اإلنتاج لدخول الخدمة العملياتية مع 

املقاتات األوروبية ألول مرة وذلك لاستفادة من كفاءة 

وتقنيات هذا الرادار أوروبياً.

ووفرت قدرات املدى املوس��ع والت��ي زادت بوجود 

الرادار AESA ووجود العدي��د من الفوائد العملياتية، 

فرص استخدام أحدث أجيال الصواريخ بعيدة املدى جو 

 Rafale وتم تصني��ف املقاتلة ،METEOR ج��و مثل -

ع��ىل أنها من الجي��ل الجديد عايل التأث��ري والذي أثبت 

نجاحه يف عمليات أفغانستان وليبيا، كمقاتلة مخصصة  

لكل املهام والتي اس��تمرت تطويراتها لزيادة القدرات، 

وينتظ��ر ظهور ه��ذه املقاتلة بش��كل أفض��ل كثرياً يف 

املستقبل.

القدرات العالية
تم تطبي��ق ما يلبي املتطلبات العملياتية الفرنس��ية يف 

228 طائ��رة "راف��ال" يف منوذج��ني، ذات املقعد الواحد 

وه��ي Rafale C وذات املقعدين Rafale B، يف الوقت 

ال��ذي ينتظر فيه تش��غيل 58 طائ��رة Rafale M ذات 

مقع��د واحد، وت��م حتى اآلن طلب إنت��اج 180 طائرة 

للقوات الربي��ة والجوية، ويوج��د اآلن تخطيط يهدف 

الس��تمرار إنتاج الطائ��رات "رافال" لغاية ع��ام 2025، 

ويف 15 أكتوبر 2012 تم تس��ليم 111 طائرة تم إنتاجها 

للمقاتل��ني بينها 36 طائرة من الفئة M أنتجت للقوات 

البحرية الفرنس��ية و37 فئة C و38 م��ن الفئة B أنتج 

كاها للقوات الجوية الفرنسية.

ومن بعض قدرات مهام املقاتل��ة "رافال" املخصصة 

لكل املهام نذك��ر قدرة الدفاع الج��وي، وقدرة تحقيق 

الس��يطرة الجوية، واإلس��ناد القريب، وش��غل أهداف 

السطح البحري "بالقنابل املوجهة بالليزر املامئة لجميع 

األجواء، وباألس��لحة عالية الدقة والصواريخ التطوافية"، 

كا وأن الق��درات SEAD والقدرات DEAD وقدرات 

رضب السفن مع قدرات الرضب النووي تضاف جميعها 

لق��درات االس��تطاع االس��رتاتيجي التعب��وي "ل��رضب 

األه��داف الربي��ة والبحرية"، وتتصف ه��ذه الطائرات 

بقدرة الت��زود بالوقود خال طريانه��ا يف الجو "قدرات 

اس��تخدام الطائرة الخزان وهذه الصفة تجدها يف الفئة 

."Rafale M

METEOR الصاروخ
ط��ورت رشك��ة MBDA الص��اروخ METEOR لتلبية 

متطلبات "س��ت دول" أوروبي��ة وهي فرنس��ا، أملانيا، 

إيطاليا، إسبانيا، السويد واململكة املتحدة، كا وأن تزايد 

انتشار التهديدات جو –جو الحديثة التقنية متثل أخطر 

التحديات التي تجابه الق��وات الجوية وهي التحديات 

.METEOR التي يجيب عليها وجود الصواريخ

 ،BVRAAM METEOR الص��اروخ مزاي��ا  وم��ن 

ق��درة تنفيذ املناورة برسعة عالي��ة وبلوغه املدى الذي 

يف��وق بعد مدى الرؤية، وعمله كس��اح جو – جو مع 

ق��وة واحتالية الفت��ك العالية، كا يعم��ل عىل تأكيد 

فرض الس��يطرة الجوية مع تحقيق بقاء وسامة الطاقم 

العامل يف الطائرة، وتتوفر قدرة املاحة لهذا الساح عرب 

فائدة اس��تخدام الباحث الراداري محسن التقنية، وهو 

 MBDA- ما تم اس��تخاصه من تعزيز تقني��ات األنواع

ASTER وبرامج الصاروخ Mica، كا أنه شغل العديد 

من األهداف ليل/ نهار ويف جميع األجواء وخال بيئات 

الحرب اإللكرتونية القاس��ية، يتم االس��تفادة من الفيوز 

الق��وي وهو م��ا يؤكد تدم��ري اله��دف بالكامل يف كل 

األحوال•

تتصف  الطائرات 
Rafale بقدرة 

التزود بالوقود 
خالل طريانها يف 

اجلو

  BVRAAM METEOR تكمل بنجاح فحوص اختبارها مع استخدام الصواريخ فئة Rafale B301 املقاتلة
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 Boeing تنتـج اإلنتــاج اخلـامــس مــن  P-8A Poseidonاملقـاتـلـــة Rafale لكـــل املهـــام
تـؤدي مهــام االستخبــارات وجمــع املعلومــات واملراقـبــة

أنتجت رشك��ة Boeing اإلصدار الخام��س من الطائرة 

P-8A Poseidon لتسليمها للقوات البحرية األمريكية، 

وق��د تم تنفيذ برنامج صنع ه��ذه الطائرة كواحدة من 

24 منتج خال صنعها الربامج LRIP ليتم توفري "طائرة 

الدوري��ات البحرية" للقوات البحرية كجزء من عقد تم 

منحه الرشكة عام 2011 وعام 2012.

Boeing  ورصح "شوك دانبوندو" نائب رئيس رشكة

مدير برنامج P-8A Poseidon بقوله: "إن هذا اإلنتاج 

ميث��ل آخ��ر إنتاج له��ذا العام م��ن هذه الطائ��رة، مع 

اهت��ام الرشكة بتطوير خط اإلنت��اج والربامج التجارية 

والعس��كرية والت��ي متثل أهمي��ة قص��وى تعتمد رفع 

معدالت اإلنتاج، وبأن هذه الطائرة متثل متطلبات هامة 

للقوات".

وتحدث الطي��ار رئيس فريق االختبارات وهو "آرون 

روندو" قائ��اً: "إن انتقال الفري��ق للعمل عىل الطائرة 

P-8A Poseidon وتحضري القدرة العملياتية االبتدائية 

ليتم االنته��اء منها عام 2013، يؤه��ل القوات البحرية 

األمريكي��ة للنجاح يف الطريان به��ذه الطائرة األوىل من 

فئتها يف قاعدة املحطة الجوية يف جاكسونفيل".

ويتم حالي��اً تركي��ب أنظمة املهام للث��اث طائرات 

األخ��رى منها م��ع تنفيذ الفح��وص، م��ع طائرتني يتم 

تجميعها النهايئ يف "رينتون" حيث ينتظر تس��ليم رشكة 

Boeing طائرتها السادس��ة من P-8A Poseidon عام 

.2013

أما بخصوص التصميم وهندس��ة ه��ذه الطائرة فقد 

اكتما باالس��تفادة من طائرة الجي��ل القادم 737-800 

الت��ي تنتجه��ا Boeing وذلك ليتم إنت��اج الطائرة التي 

تتمي��ز بقدرة تنفيذ مهام محاربة الغواصات وتهديدات 

الس��طح امل��ايئ، وتتصف ه��ذه الطائرة بق��درة تنفيذ 

"مه��ام عديدة" مع قدرة العمل ملدى طويل يف املناطق 

البحرية مب��ا لها من قدرات االس��تطاع، ومن خصائص 

الطائرة P-8A، الرسعة العالية، االعتادية وقدرة البقاء، 

م��ع إمكانية وي��رس التطوير ما ي��ريض الزبون ويلبي 

متطلبات املس��تقبل العملياتية، وه��ي طائرة مفتوحة 

الهندس��ة ولها أنظمة استشعار وشاش��ات عرض عالية 

التقنية مع توفر قطع غيارها عىل مستوى العامل.

ولقد غ��ريت رشكة Boeing مفه��وم تخطيط وصنع 

الطائرات به��ذه الطائرة من حيث التصميم ومن حيث 

البناء، حيث يت��م توفري طائرة الدورية البحرية للقوات 

األمريكية والقوات البحرية الهندية استفادة من عمليات 

يت��م تطبيقها ألول م��رة يف خطوط اإلنت��اج، وتحققت 

بذل��ك الفائدة القصوى وبل��وغ الكف��اءة العالية التي 

.Boeing 737  تحققت باالستفادة من النموذج

 P-8A وتخط��ط القوات البحرية ل��رشاء 117 طائرة

مصممة عىل أس��اس طائ��رة Boeing من ط��راز 737 

للحرب ضد الغواصات وتهديدات السطح املايئ وتنفيذ 

مهام االس��تخبارات وجمع املعلومات ومه��ام املراقبة، 

.P-3 لتحل هذه الطائرات محل املتقادمة

  LRIPخال العق��ود الربامج Boeing وتوفر رشك��ة

العديد من أطقم وفنيي الطريان وفرق الصيانة للقوات 

البحري��ة املختلفة، إضافة لتوفري اإلس��ناد وقطع الغيار 

ودعم املعدات واألجهزة مبا يلزم•

الطائرة 
Poseidon توفر 

قدرة العمل ضد 
الغواصات

الطائرة P-8A Poseidon تحلق يف األجواء
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مبناسبة اليوم الوطني الحادي 

واألربعني وإلبراز سامت القيادة 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  

تحرص مجلة "درع الوطن" عىل 

ليط الضوء من خالل هذا امللف  تسَّ

عىل أحد مقومات ومرتكزات 

النجاح التي تستند إليها تجربتنا 

االتحادية الفريدة، متمثلة يف 

سامت القيادة وطبيعة العالقة بني 

الشعب وقيادته الرشيدة، وعىل 

رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة 

"حفظه الله"، الذي يحرص دوماً 

عىل تلبية طموحات شعب ويف 

لقيادته، ويف حني يسعى الشعب 

يف كل مناسبة إىل التعبري عن الوفاء 

والوالء للقيادة عرب كل أشكال 

التعبري ومشاعر االمتنان.

إعداد:
التحرير

سـمــات احلكــم والقيــــادة يف دولـــــــــــــــــــــــة اإلمــارات العـربيــة املتـحــدة
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ترتجم قيادتنا الرش��يدة حرصها عىل توفري كل مقومات 

الرفاهية والحياة الكرمية لشعبنا عرب مختلف السياسات 

والخط��ط والق��رارات، ففي ظ��ل عامل تس��وده الفرقة 

والتشتت والتفتت إىل كيانات صغرية، يزداد اتحاد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة متاسكاً وقوة؛ بفضل سياسات 

واعية وقناعات سياسية راس��خة لدى القيادة الرشيدة، 

وعىل رأس��ها صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهي��ان رئي��س الدولة القائ��د األعىل للقوات املس��لحة 

"حفظه الله"، وإخوانه أصحاب الس��مو حكام اإلمارات؛ 

حيث بات��ت دولة اإلم��ارات بفضل هذه السياس��ات، 

بإجامع علامء السياس��ة وخربائها، متثل "منوذجاً" للدول 

عىل مستويات شتى، بعضها تنموي وبعضها اآلخر يتعلق 

بإدارة السياس��ات وحس��ن توظيف امل��وارد الطبيعية 

والبرشية. ويتسم نظام الحكم يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، منذ تأسيس دولة االتحاد يف الثاين من ديسمرب 

عام 1971، بس��امت عدة أس��همت جميعها يف بناء ما 

ب��ات يعرف يف أدبي��ات العلوم السياس��ية اصطالحاً ب� 

"الدول��ة النم��وذج"، وتش��ري اإلحص��اءات واألرقام إىل 

أن اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة يف ظل قي��ادة صاحب 

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

"حفظه الله"، تقدم منوذجاً للدولة العرصية التي متتلك 

مقومات التط��ور والنمو، وهذا ما تؤك��ده العديد من 

الش��هادات الدولي��ة التي صدرت يف الس��نوات األخرية 

من جه��ات دولية عدة حول هذا النم��وذج، ومبا ميثله 

من كفاءة يف اإلدارة، وحسن توجيه اإلمكانات واملوارد، 

والتنمية البرشية، والتعايش بني العديد من الجنسيات 

يف وئ��ام كامل، والش��عور املطلق باألمن، واإلحس��اس 

العمي��ق بالرض��ا والس��عادة إزاء السياس��ات العام��ة، 

وه��ي مظاهر تحمل بني طياتها تفس��ريات لحالة األمن 

واالستقرار واالنتامء العميق للوطن ولهذه األرض، سواء 

بني املواطنني أو حتى املقيم��ني عىل أرض اإلمارات من 

مختلف جنسيات العامل.

مرتكزات التفوق
 يف مجال التنمية البرشية وبناء اإلنسان، حلت اإلمارات 

يف املرتبة األوىل عىل املستويني اإلقليمي والعريب، واملرتبة 

الثالثني عىل املس��توى العاملي يف تقرير التنمية البرشيّة 

لعام 2011 الذي يصدره "برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ"، 

وال��ذي صنفها ضمن فئة ال��دول ذات التنمية البرشية 

"املرتفع��ة جداً"، وهذا - ال ش��ك - ترجم��ة الهتاممها 

باإلنس��ان اإلم��ارايت، والحرص عىل تنميت��ه حتى يكون 

عنرصاً أساسياً وفاعالً يف مسرية النهضة. ويف مجال األمن 

تصدرت أبوظبي مدن الرشق األوسط من حيث السالمة 

الش��خصية، اس��تناداً إىل مستويات االس��تقرار الداخيل 

وانعدام معدالت الجرمية، بحس��ب تصنيف اس��تطالع 

جودة مس��تويات املعيش��ة الذي أعدته رشكة "مريرس"، 

وفي��ام يتعلق مبؤرشات التنمية االقتصادية، جاءت دولة 

اإلم��ارات يف املرتبة األوىل عربياً وال� 23 عاملياً ضمن فئة 

"االقتصادات القامئة عىل االبتكار"، وذلك وفق نتائج تقرير 

التنافس��ية العاملي )2011 - 2012(، واملتعلق بالنظر يف 

م��دى قدرة الدول عىل تش��جيع االبت��كار واملعرفة، يف 

س��بيل دفع اقتصاداتها إىل املنافسة عاملياً. وفيام يتعلق 

بحالة الرضا العام جاء ش��عب اإلمارات األكرث سعادة يف 

العامل العريب، ويف املركز الس��ابع عرش يف قامئة الشعوب 

العرشي��ن األكرث س��عادة عىل املس��توى العاملي يف أول 

مسح شامل عن السعادة أجرته األمم املتحدة.

والش��ك يف أن تجربة اتحاد دول��ة اإلمارات العربية 

مثلث عالقة الشعب بالقائد أسلوباً منفرداً
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قد نجحت ليس فقط يف االستمرار، بل أيضاً يف التميز 

والتفوق التنم��وي؛ ألن املرتكزات الت��ي قامت عليها 

ضمنت لها االستمرار والبناء والتطور، فهي تستند إىل 

الثوابت التي أرساها الوالد املؤسس املغفور له - بإذن 

الل��ه تعاىل - الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان الذي 

تحم��ل عبء قيادة االتحاد يف ظ��روف صعبة، وأرىس 

األس��س والثوابت التي مكنته من البقاء والتطور، ويف 

مقدمتها اإلميان الحقيق��ي بالوحدة، باعتبارها الخيار 

الوحي��د ملواجهة أية تحديات أو مخاطر، وهي تعتمد 

أيض��اً عىل قيادة حكيمة وواعي��ة تتفاعل مع مطالب 

الش��عب، وتس��تجيب لتطلعاته، يف مختلف املجاالت 

االجتامعي��ة واالقتصادي��ة، وه��و األم��ر ال��ذي جعل 

املواطن��ني يلتف��ون حولها، ويحرصون ع��ىل االنخراط 

يف العم��ل بكل تفاٍن وح��ب يف مختلف مواقع العمل 

واإلنت��اج، حيث يق��دم التفاعل الخالق ب��ني القيادة 

والش��عب يف دولة اإلمارات والتف��اف املواطنني حول 

قيادتهم، منوذجاً للحكم الرش��يد وم��ا يؤدي إليه من 

تقدم املجتمعات واس��تقرارها ومنوها عىل املستويات 

كافة، وهذا يعكس بوضوح فلس��فة الحكم اإلماراتية 

التي تقوم عىل قاعدة أساسية راسخة، هي أن املواطن 

ه��و اله��دف األعىل ال��ذي توج��ه إلي��ه كل الجهود 

والخطط، وهذا هو ال��ذي جعل من اإلمارات منوذجاً 

يف الحكم الرش��يد يش��ار إليه بالبنان، وتعمل أطراف 

عديدة عىل االحتذاء به واالس��تفادة منه، س��واء عىل 

املستوى اإلقليمي أو الدويل.

تفاعل بني الشعب والقيادة
تتمت��ع تجربة الحكم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

من��ذ انطالق دولة االتح��اد يف الثاين من ديس��مرب عام 

1971 بخصوصية سياس��ية فريدة، رسم مالمحها ووضع 

ركائزه��ا املغفور له - بإذن الله تعاىل - الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان، حيث أسس - طيب الله ثراه - نهجاً 

اس��تثنائياً يف الدميقراطية، وأس��لوباً متف��رداً يف الحكم 

والعالقة بني القائد والش��عب، منطلقاً من محورية دور 

املواطن باعتباره محور التنمية وهدفها، وما يعنيه ذلك 

من أبعاد إنس��انية يف مامرسة دور القيادة، ومىض عىل 

هذا النهج الرش��يد صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئي��س الدولة "حفظه الله"، حيث عمل 

سموه عىل تكريس هذا النهج وتعميقه وتطويره خالل 

مرحلة التمكني، التي امتلكت سامت استثنائية يف تأطري 

العالقة بني القيادة والشعب، ويف االستجابة الحتياجات 

املواطنني وطموحاتهم بوترية تبهر الناظرين واملراقبني.

هذا النهج يف مامرس��ة الحك��م، والتواصل والتفاعل 

املبارش واملتواص��ل بني القيادة واملواطن��ني أوجد حالة 

م��ن الرتابط القوي والثقة واملصداقية. وهي يف مجملها 

عوام��ل توف��ر بدوره��ا طاق��ة إيجابية هائل��ة للعمل 

واإلنت��اج والتنمية عىل ه��ذه األرض الطيب��ة. واملؤكد 

أن خصوصية ه��ذا النموذج الفري��د يف الحكم تربز يف 

مناس��بات كثرية، من بينها املناسبات الوطنية والدينية، 

ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل استقبال صاحب السمو 

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

الل��ه"، جم��وع املواطن��ني الذين يتواف��دون عىل قرص 

س��موه، للس��الم وتقديم التهاين والتربيكات يف مختلف 

املناس��بات الوطني��ة والديني��ة، يف تالحم رائع يجس��د 

بوضوح خصوصي��ة التجربة اإلماراتي��ة، ويؤكد العالقة 

القامئة ع��ىل االحرتام والتقدير واالعت��زاز والثقة، والتي 

تعرب عن نفس��ها يف مش��اعر الحب والوالء التي يحرص 

املواطنون عىل إظهارها لقيادتهم يف مختلف املناسبات 

عىل م��دار العام ، تقديراً ملا تقوم ب��ه القيادة من أجل 

رفعة اإلمارات، ونهضتها عىل املستويات كافة.

مجالس حديثة للتفكري والنقاش
تح��رص القيادة الرش��يدة ع��ىل التواصل املس��تمر مع 

جم��وع املواطن��ني وتع��رف مطالبه��م واحتياجاته��م 

والتفاع��ل املب��ارش معه��م، دون أية قي��ود أو حواجز، 

فأبواب الحكام ومجالس��هم يف دول��ة اإلمارات مفتوحة 

أم��ام املواطنني ط��وال الع��ام، من أج��ل التعرف عىل 

احتياجاتهم، ومناقشة همومهم وقضاياهم واالطمئنان 

عىل أحوالهم، والعمل عىل حل أية مشكالت يواجهونها، 

وهذا ما يغيب عن منظّري السياس��ة وخربائها يف أغلب 

األح��وال، ونقص��د هنا خصوصية وتفرد ه��ذا النموذج 

يف الحكم، حيث ال حواج��ز وال موانع للتواصل التلقايئ 

التواضع والتواصل ما حبب الشعب يف قادته

تلبية حاجة الشعب أحد ركائز القيادة
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املب��ارش واليومي بني الش��عب والقي��ادة، وهو منوذج 

يستمد جذوره وفلس��فة عمله من ثقافة البيئة املحلية 

يف الدولة، ويتطور بتطور الس��نني، فال غرابة أن تجد ما 

يع��رف بالدواوين أو املجالس التي تدار عرب آليات غاية 

يف التق��دم التقني والتكنولوج��ي، وتتضمن محارضات 

ون��دوات تناقش أح��دث ما وصل إليه العل��م والعلوم 

الحديثة يف املجاالت التطبيقية واإلنس��انية، وخري مثال 

لذلك مجلس الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املسلحة، الذي ميتلك برنامجاً للندوات واملحارضات عىل 

مدار العام ويس��تضيف الخرباء العامليني املتخصصني يف 

مختلف املجاالت إلثراء املجلس بأفكارهم ونقاش��اتهم، 

وبالتايل مل تعد تلك املجالس تعد وفق األعراف القدمية، 

ب��ل باتت مبنزلة خلي��ط من مجالس الش��ورى ومراكز 

التفكري العلمي، ومطابخ صناعة القرار يف موقع الحدث 

وغري ذلك من مفاهيم مؤسساتية باتت تنصهر وتتجسد 

يف مجلس ذي فاعلية ملموسة لكل من هو عىل دراية به.

ال تكتف��ي القي��ادة يف دولة اإلم��ارات بجعل أبوابها 

مفتوح��ة أمام املواطنني، بل تحرص كذلك عىل الذهاب 

إليه��م يف مختل��ف إم��ارات ومناطق الدول��ة للتعرف 

عىل طبيعة احتياجاتهم ومش��كالتهم عىل أرض الواقع، 

وهذا يتجس��د يف الجوالت التفقدية والزيارات امليدانية 

التي يقوم بها الحكام واملس��ؤولون بهدف التعرف عىل 

األوضاع املعيشية للمواطنني عن قرب، والتوجيه باتخاذ 

السياس��ات التي تضمن االرتقاء بجودة الحياة لهم عىل 

املستويات كافة. 

إن ه��ذا النموذج الفري��د يف الحكم هو الذي يفرس 

حالة االستقرار الس��يايس واالجتامعي واالقتصادي التي 

تعيش��ها اإلمارات، وال��والء املطلق من قب��ل املواطنني 

لقيادته��م وانتامئه��م العمي��ق لوطنه��م وحبه��م له 

وفخره��م بالعيش عىل أرضه وحمل جنس��يته. كام أن 

هذا النموذج وراء حالة الش��عور باألم��ن واألمان لدى 

املواطن��ني عىل املس��تويات كافة، فطامل��ا كانت هناك 

قيادة رشيدة تضع يف مقدمة أولوياتها العمل عىل توفري 

مقوم��ات الحياة الكرمي��ة للمواطنني، وال ترتكهم قط يف 

أوقات األزمات، وإمنا تبادر دوماً إىل مساعدتهم بالطرق 

واألساليب املمكنة كلها، فإن النتيجة الحتمية لذلك هي 

تكريس الشعور بالرضا والسعادة واألمان املجتمعي من 

جانب أبناء الوطن.

ويف هذا اإلطار ميكن تقسيم هذه السامت إىل سامت 

تتعلق بسياس��ات الداخل، وس��امت تتعلق بالسياس��ة 

الخارجية للدولة.

سياسة داخلية رشيدة 
تحتفظ السياس��ات الداخلية يف دولة اإلمارات بسامت 

ع��دة مميزة، رمبا تجع��ل اإلمارات منوذج��اً ليس فقط 

عىل صعيد بن��اء الدولة، ولكن أيض��اً يف اإلدارة وكيفية 

توظي��ف امل��وارد الطبيعية والبرشي��ة املتاحة من أجل 

تعزي��ز مكانة الدول، ومن هذا املنطلق س��نحاول رصد 

أبرز مالم��ح السياس��ة الداخلية الت��ي ال ميكن وصفها 

سوى بكونها سياسة رشيدة، حيث شدد صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، يف كلمته 

مبناس��بة الذكرى األربع��ني لقيام اتح��اد اإلمارات، عىل 

رضورة االلتقاء باملواطنني والتحاور معهم واالستامع إىل 

آرائهم وتلبية متطلباتهم، مؤكداً يف هذا الصدد "حفظه 

الل��ه" أن املواطن يحتل األولوية يف اهتاممات س��موه، 

ورغم أن ما يس��مى يف األدبي��ات اإلماراتية ب� "املواطن 

أوالً" يعترب أحد مقومات دولة االتحاد منذ نش��أتها، فإن 

هناك اهتامماً متنامياً بإعالء هذا املبدأ تعكس��ه جميع 

السياسات والخطط والقرارات التي تصدر عن مختلف 

دوائر صناعة القرار يف مختلف إمارات الدولة.

فلسفة احلكم 
اإلماراتية تقوم 

على قاعدة 
أساسية راسخة 

هي أن املواطن 
هو الهدف األعلى 

الذي توجه إليه 
كل اجلهود 

واخلطط
التفاعل واملشاركة منهجية مستمرة لدى القادة

مجالس التواصل باب للتفاعل

64

ملف العدد

|  العدد 491  |  ديسمرب 2012  |



وتج��د لهذه السياس��ة أو هذا املبدأ انعكاس��اً ويف 

مجاالت عدة؛ منها عىل س��بيل املث��ال ال الحرص تلك 

الجه��ود الرس��مية املتواصلة بش��أن تأهي��ل الكوادر 

املواطن��ة يف املجاالت املهني��ة والتقنية، حيث ال تألو 

مؤسسات الدولة جهداً يف دعم املراكز واملعاهد التي 

تهتم بالتأهيل املهني والفني للمواطنني، وإكس��ابهم 

مهارات وخربات جديدة ترفع من قدراتهم التنافسية 

يف س��وق العمل، هذا التوجه الذي تتبناه الدولة نحو 

تأهيل الكوادر املواطن��ة يف املجاالت املهنية والتقنية 

يس��تند إىل عدة اعتبارات رئيس��ية: أوله��ا أن إيجاد 

قاع��دة من الكوادر املواطنة املؤهلة بش��كل جيد يف 

املجاالت املهني��ة والتقنية يس��تجيب لخطط الدولة 

نحو بناء قاعدة صناعية كبرية والتوّس��ع يف خصخصة 

العديد من القطاعات املهم��ة التي أصبحت تتطلب 

عاملة نوعية ماهرة متتلك أدوات املعرفة والتكنولوجيا 

املتقّدمة، وخريج��و مراكز التأهيل املهني والتقني يف 

الدول��ة، مبا يتلقون��ه من تدريب وتأهيل، يش��كلون 

رافداً مه��امً إلمداد املؤسس��ات الصناعية يف مختلف 

القطاعات. عالوة عىل ذلك، فإن هناك خططاً إلنشاء 

وتوفري مراكز متقّدم��ة للتدريب والبحوث الصناعية، 

بالتع��اون مع بعض املؤسس��ات املتخّصصة يف الدول 

الصناعي��ة، لتأهيل جي��ل من الش��باب املواطن عىل 

درجة رفيعة من الكفاءة املهنية يف القطاع الصناعي.

االعتبار الثاين أن االهتامم بالتعليم املهني والتقني 

يس��تجيب يف جان��ب آخر لحاج��ة تربوي��ة ومهمة، 

وهي اس��تيعاب رشيحة من الش��باب الذين تتناسب 

مجاالت الدراسة التطبيقية مع قدراتهم واهتامماتهم، 

فضالً عن رشيحة أخرى من الش��باب حالت الظروف 

دون أن يكملوا دراس��تهم، ولذا توفر معاهد و مراكز 

التأهي��ل والتدريب املهني املخرج أمام هؤالء وإتاحة 

الفرص��ة لهم لالنخراط يف س��وق العم��ل وااللتحاق 

بكربى الرشكات الصناعية.

االعتبار الثالث يتعلق بتنفيذ سياسة التوطني التي 

أصبح��ت تتطلب عن��ارص برشية مدرب��ة قادرة عىل 

املنافسة يف س��وق العمل، وخاصة يف مجاالت العمل 

الفن��ي والتقن��ي التي كانت تس��يطر عليه��ا العاملة 

الواف��دة، وال ش��ك يف أن الدور التأهي��يل الذي تقوم 

ب��ه مراكز ومعاهد التعليم الفن��ي واملهني يف الدولة 

يس��هم يف رفع قدرات املواطنني التنافس��ية، سواء يف 

القطاع الحكومي أو الخاص، ألنها تركز عىل التدريب 

باعتباره عنرصاً رئيس��اً يف تأهيل امللتحقني بها، حيث 

تعتمد عىل إقامة رشاكة مع كثري من الهيئات ورشكات 

القطاع الخاص ومؤسس��ات األعامل يف الدولة، وذلك 

لتهيئته��م ملرحل��ة ما بعد الدراس��ة، بالش��كل الذي 

يجعلهم عىل أتم االس��تعداد لاللتحاق بسوق العمل، 

وخاصة يف املجاالت الت��ي يتلقون فيها دورات تدريبية، 

ويكونون عىل إملام كامل مبختلف مهاراتها، وهذا - الش��ك 

- يجعله��م أكرث تنافس��ية يف س��وق العمل وهو خري 

استثامر يف املوارد البرشية.

متكني حقيقي للمواطن
االهت��امم باملواطن ال يقترص فقط عىل توفري املس��اكن 

والتعليم وف��رص العمل وتهيئة البن��ى التحتية الالزمة 

لتعزي��ز معجالت الرف��اه االجتامعي، بل تش��مل أيضاً 

مس��تويات أخرى تعكس أحد مالمح مرحلة "التمكني" 

الرامي��ة إىل متكني حقيقي متدرج للمواطن يك يش��ارك 

يف صناع��ة مس��تقبل ب��الده، وم��ن ذلك أن "مؤسس��ة 

اإلمارات للطاق��ة النووية" قد قام��ت بتنظيم "منتدى 

الطاق��ة النووية الثاين" الذي كان اله��دف الرئييس منه 

إطالع أفراد املجتمع عىل آخر التطورات املتعلقة بتنفيذ 

"برنامج اإلمارات للطاقة النووية"، وتفاصيل اإلجراءات 

الت��ي اتخذتها الدولة للتفاعل مع املس��تجدات األخرية 

بشأن قضايا الطاقة النووية حول العامل، باعتبار أن هذا 

املرشوع )الربنامج النووي اإلمارايت الس��لمي( يعترب أحد 

املرشوع��ات الوطني��ة العمالقة التي تتبناه��ا اإلمارات 

وتتعلق مبس��تقبل األجي��ال املقبلة، وكانت "مؤسس��ة 

اإلمارات للطاق��ة النووية" قد ش��كلت مجموعة عمل 

ملراجعة معايري األمن والس��المة العاملية يف هذا الشأن، 

وس��عي الدولة الحثي��ث لتبني معايري جدي��دة لألمن 

والس��المة النووي��ة، لتجنب وقوع مث��ل أي حوادث يف 

حالة الربنام��ج اإلمارايت، وال خالف عىل أن اهتامم دولة 

اإلمارات بإطالع مواطنيها ع��ىل تفاصيل برنامج الطاقة 

النووية الوطني وتنظيمها ملث��ل هذا املنتدى يدل عىل 

أن "مؤسس��ة اإلمارات للطاقة النووية"، ومن ثم الدولة 

ككل، تعتمد مبدأ الش��فافية التام��ة مع مواطنيها فيام 

يتعل��ق بإدارة هذا الربنامج الحي��وي، بداية من مراحل 

اإلنش��اء مب��ا فيها من بن��اء املفاعالت األربع��ة املكونة 

للربنام��ج حتى مراحل التش��غيل الت��ي تتضمن توزيع 

الطاق��ة الكهربائي��ة املولدة من تلك املفاعالت بش��كل 

مت��وازن ع��ىل القطاع��ات االقتصادية املختلف��ة وفقاً 

ألهمية كل قطاع بالنسبة ملستقبل الدولة.

إن كم املعلومات التي وفرها "منتدى الطاقة النووية 

الثاين" وت��م طرحها عىل املواطنني خالل انعقاده، والتي 

ش��ملت تفاصيل دقيق��ة حول طبيع��ة الربنامج ودوره 

املحتم��ل كمص��در حيوي للطاق��ة وكآلي��ة فعالة لرفع 

مس��تويات أمن الطاقة يف البالد يف املس��تقبل، وبالتايل 

كأداة لدعم النمو واالزدهار االقتصادي - كل هذا الزخم 

املعلومايت ال��ذي أتاحه املنتدى حول املرشوع يدل عىل 

أن الدولة لديها ح��رص تام عىل متكني املواطن اإلمارايت 

من الحكم بش��كل س��ليم عىل املرشوع ومدى الحاجة 

إن النموذج الفريد 
يف احلكم هو 

الذي يفسر حالة 
االستقرار السياسي 

واالجتماعي 
واالقتصادي التي 
تعيشها اإلمارات

متكني الشباب مرتكزات التطور
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إليه يف املس��تقبل، وبالتايل متكينه من املشاركة الفعالة 

يف تقرير مصري املرشوع برمته.

وقد برزت النقطة األخ��رية املتعلقة بإرشاك املواطن 

يف تقري��ر مصري املرشوع بجالء لدى قيام مؤسس��ة "يت 

أن أس" املتخصصة يف أبحاث الس��وق العاملية بتكليف 

من "مؤسس��ة اإلمارات للطاقة النووية" باستطالع آراء 

س��كان الدولة يف مدى حاجة الدولة إىل الطاقة النووية 

يف املس��تقبل، ومدى تأييدهم لفكرة استكامل الربنامج 

الوطن��ي للطاقة النووية، وقد جاءت نتيجة االس��تطالع 

مؤيدة للطاقة النووية كمصدر حيوي لس��د احتياجات 

الدولة من الطاقة الكهربائية يف املس��تقبل، وأك�د نحو 

77 % م��ن مواطن��ي الدولة أهمي��ة الطاق��ة النووية 

الس��لمية كمص��در للطاق��ة يف الدولة، داعم��ني فكرة 

االس��تمرار يف تنفيذ م��رشوع الربنام��ج الوطني للطاقة 

النووي��ة، وتأيت هذه الجهود م��ن منطلق اهتامم دولة 

اإلمارات بإرشاك مواطنيها يف رسم مستقبل بلدهم، عرب 

منحهم فرصة املشاركة يف صنع القرارات االسرتاتيجية يف 

جميع القطاعات االقتصادية دون استثناء، وليس إرشاك 

املواطن يف تقرير مصري مرشوع الربنامج الوطني للطاقة 

النووية، ذلك املرشوع املهم والحيوي، إال إحدى الفرص 

الثمين��ة التي متنحه��ا الدولة ملواطنيها يف هذا الش��أن، 

وه��ي خطوة تعني أن الدولة ال تضع حدوداً ملش��اركة 

اإلنس��ان اإلمارايت يف رسم مس��تقبل وطنه، باعتباره هو 

الرشيك األول واملس��تفيد األكرب من جميع املرشوعات 

التنموية، كبرية كانت أو صغرية.

التعليم مرآة حقيقية ل� "املواطن أوالً"
الش��ك أن املتتبع ملا يحدث من تطورات نوعية متوالية 

يف قط��اع التعليم بدولة اإلم��ارات يدرك أن هناك رهاناً 

رس��مياً حقيقياً عىل تنفيذ سياسة "املواطن أوالً"، فهناك 

رعاية رس��مية عىل أعىل املس��تويات للطفرة النوعية يف 

التعليم األسايس والجامعي، وهناك مخصصات متزايدة 

لتموي��ل خط��ط تطوير العملي��ة التعليمي��ة، ودعمها 

ب��كل ما تحتاجه لضامن تنفيذها وف��ق الربامج الزمنية 

املستهدفة.

وهناك العدي��د من املبادرات العلمي��ة والتطبيقية، 

التي تستهدف تعزيز قدرة الجامعات العاملة يف الدولة 

ع��ىل التواصل م��ع نظريتها يف الخارج مام يش��كل نقلة 

نوعية للتعليم الجامعي بالدولة، واالرتقاء به إىل املعايري 

العاملي��ة املتع��ارف عليه��ا؛ ألن ذلك يس��هم يف تعزيز 

االنفتاح عىل الجامعات العاملية املرموقة، واالس��تفادة 

من إمكانياتها العلمية، إضافة إىل تعزيز جهود البحث 

العلمي داخل جامعات الدولة.

ه��ذه املب��ادرات التي تس��تهدف تطوي��ر التعليم 

الجامعي، واالرتقاء به تنس��جم مع التوجه الذي توليه 

الدولة نح��و االهتامم مبنظومة التعلي��م العايل بوجه 

ع��ام ليصل إىل املعاي��ري العاملية، وله��ذا فإنها تحرص 

دوماً عىل تش��جيع أي��ة مبادرات تس��تهدف االنفتاح 

ع��ىل الجامع��ات العاملي��ة واملراكز البحثي��ة الدولية، 

واالستفادة من خرباتها، ويتضح هذا بجالء يف التعاون 

القائم ب��ني العديد من الجامع��ات املحلية مع مراكز 

الجامعات واملعاهد والكليات منارات علم ومعرفةاإلهتامم بالتعليم مسرية متواصله

وجود تعليم 
جامعي عصري 

مبواصفات 
عاملية، يخدم 

سياسات الدولة 
نحو بناء اقتصاد 

املعرفة 
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البحوث العلمي��ة واألكادميية الدولية، مثل مؤسس��ة 

"أنس��ياد" الفرنس��ية، وذلك يف مجاالت إدارة األعامل 

واملص��ارف، واقتصادي��ات البيئة، و جامعة واش��نطن 

- س��ياتل، التي تع��د أفضل الجامع��ات األمريكية يف 

دراس��ات القيادة، واالبتكار، وتقني��ات التعليم. عالوة 

ع��ىل ذلك، ف��إن معظم جامع��ات اإلم��ارات تتعاون 

م��ع العديد من الجامعات األجنبي��ة، بل إن كثرياً من 

الجامعات األجنبي��ة افتتحت فروعاً لها داخل الدولة؛ 

مث��ل الجامعة األمريكية بالش��ارقة، وجامعتي باريس 

- الس��وربون يف أبوظب��ي، وغريه��ا الكث��ري، وذلك يف 

مؤرش واضح عىل مستوى التطور الذي تشهده مسرية 

التعليم الجامعي يف الدولة.

إن التوجه نح��و تطوير التعليم الجامعي، واالرتقاء 

به إىل املعايري الدولية يستند إىل جملة من االعتبارات 

املهمة؛ منها أن وجود تعليم جامعي عرصي مبواصفات 

عاملية، يخدم سياسات الدولة نحو بناء اقتصاد املعرفة 

ال��ذي بات يعترب حجر الزاوي��ة يف التنمية االقتصادية 

الشاملة، كام أن هذا هو املدخل املناسب نحو تخريج 

أجيال مفكرة ومبدعة ترتب��ط بخدمة قضايا املجتمع 

والتنمي��ة، بالنظر إىل طبيعة  ال��دور املهم الذي يقوم 

به التعليم الجامعي يف تعزيز عنرص رأس املال البرشي 

بالدولة، فكلام كان التعليم الجامعي يف الدولة متطوراً 

كان قادراً عىل تخريج كوادر برشية أكرث ارتباطاً بسوق 

العمل، وأك��رث قدرة عىل تحويل منج��زات العلم من 

املج��ال النظري إىل تطبيقات عمليّ��ة تخدم املجتمع، 

فض��الً عن أن تطوير التعليم الجامعي يس��هم يف دفع 

سياس��ة التوطني قدم��اً إىل األمام، ألن وج��ود تعليم 

جامع��ي قادر عىل إيجاد خريج��ني مؤهلني لاللتحاق 

بس��وق العمل يف املجاالت املختلفة ميكن أن يسهم يف 

تنفيذ سياسة التوطني التي تحرص الدولة عىل نجاحها 

يف مختلف القطاعات.

وال ننىس هن��ا إنش��اء جامعات وكلي��ات ومعاهد 

متخصصة تخ��دم خطط الدولة، وأهدافه��ا التنموية، 

حي��ث تم تدش��ني أول جامع��ة للهندس��ة النووية يف 

اإلمارات، فضالً عن معهد "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا 

الذي يعنى بالدراسات العليا وبحوث الطاقة املتجددة، 

وغريه��ا الكثري م��ن املبادرات التي تؤك��د أن منظومة 

التعليم العايل أصبحت تتفاعل مع الطموحات الوطنية 

الكبرية يف تبّوؤ االقتصاد اإلمارايت مكانة عاملية مرموقة.

رؤية تنموية متكاملة
ميثل االهتامم بتوفري إس��كان مالئ��م للمواطنني جوهر 

الخطط التنموية يف دولة اإلمارات يف الس��نوات األخرية، 

وهذا ما يفرس اإلنجازات واملش��اريع اإلسكانية املتنوعة 

التي يتم اإلعالن عنها يف فرتات متقاربة، حيث تستهدف 

الدولة يف مجمل خططها يف هذا الش��أن توفري اإلسكان 

الع��رصي للمواطن��ني، كون املس��كن املناس��ب يرتبط 

باس��تقرار املجتمع ويعد معياراً أساس��ياً لنوعية الحياة 

الت��ي تتوافر ألبنائه، وهذا يعد س��بباً مب��ارشاً وراء هذا 

الكم الكبري من املرشوعات واملجمعات الس��كنية التي 

ترشف عليها مؤسس��ات الدولة، وتحرص عىل أن تتوافر 

فيه��ا أحدث املعاي��ري املعامرية، واملراف��ق الخدمية مبا 

يلب��ي احتياجات املواطنني، ويدعم اس��تقرارهم األرسي 

واملجتمعي.

إن املش��اريع اإلس��كانية الضخمة التي يجري العمل 

ع��ىل تنفيذه��ا يف مختلف إم��ارات الدول��ة ال تنفصل 

عن مجمل السياس��ات والتوجهات األخرى يف املجاالت 

املختلف��ة، والت��ي تس��تهدف االرتقاء مبس��توى الحياة 

للمواطنني، س��واء تعلق األمر بق��رارات رفع الرواتب أو 

تس��وية ديون املواطنني، أو زي��ادة مخصصات اإلعانات 

االجتامعية لبع��ض الفئات، أو يف منح الجنس��ية ألبناء 

املواطنات الذين اس��توفوا الرشوط الالزمة الكتس��ابها، 

ويف العمل عىل إدماج أبن��اء املواطنني املولودين خارج 

الدول��ة من أمهات أجنبيات يف نس��يج املجتمع، إضافة 

إىل سياس��ات االرتق��اء بالتعلي��م والصح��ة والتوظيف 

وغريها الكثري من السياس��ات، والت��ي تصب يف تحقيق 

ه��دف واحد هو تعميق الش��عور باألم��ان االجتامعي 

لدى املواطنني، عىل أس��اس أن ذلك  يعترب جانباً رئيس��اً 

من مرحلة التمكني، التي تس��تهدف يف جوهرها تنمية 

املواطن اإلمارايت، ورفع مستواه وتوفري مقومات العيش 

الكريم له عىل املستويات كافة، ومبا يضمن له االستقرار 

املجتمعي واالقتصادي.

متكني الشباب
تضع القيادة يف دولة اإلمارات العمل عىل متكني الشباب، 

التنمية بكل أشكالهااملعاهد الفنية والتطبيقية رافد من روافد التنمية البرشيةالجامعات واملعاهد والكليات منارات علم ومعرفة
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وتوفري جميع الظروف التي تتيح لهم املشاركة بفاعلية 

يف جهود التنمية يف مقدمة أولوياتها، من منطلق إميانها 

العمي��ق بأنهم هم القوة الرئيس��ية الدافعة وراء تقدم 

الوطن ورفعته ورقيه عىل املس��تويات كافة. ولعل من 

املبادرات املهم��ة التي تصب يف تحقي��ق هذا الهدف، 

برنامج "القيادات الش��ابة" الذي أطلقه صاحب السمو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رعاه الل��ه" والذي 

يقوم عىل فكرة اس��تقطاب املوظف��ني املتخرجني حديثًا 

م��ن الجامع��ات وامللتحقني بالعمل حديث��اً يف الجهات 

الحكومي��ة، ليتم االعتناء به��م ليكونوا يف مراكز أكرب يف 

املس��تقبل. ويف الوقت ذاته، فإن االسرتاتيجية الجديدة 

ملؤسس��ة اإلمارات لتنمية الش��باب التي أطلقها س��مو 

الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس 

مجل��س إدارة مؤسس��ة اإلمارات لتنمية الش��باب تركز 

باألس��اس ع��ىل تنمية مه��ارات الش��باب، والعمل عىل 

متكينهم من خالل برامج ومبادرات طويلة األمد، بهدف 

بناء أجيال قيادية  ش��ابة، تكون قادرة عىل املس��اهمة 

الفاعلة يف بناء مستقبل الوطن.

إن ه��ذه الربامج واملب��ادرات تؤكد بج��الء اإلميان 

العميق من جان��ب الدولة بطاقات الش��باب البناءة، 

والحرص عىل توجيهها الوجهة الصحيحة، واس��تثامرها 

يف نشاطات مفيدة تخدم املجتمع، وتأيت يف إطار توجه 

عام يستهدف متكني الشباب وتوفري الظروف التي تتيح 

لهم املش��اركة بفاعلية يف تنمية املجتمع، حيث تتعدد 

اآللي��ات التي أنش��أتها الدولة لتحقيق ه��ذا الهدف، 

س��واء تلك الخاصة بتنمية مهارات الش��باب القيادية، 

أو املتعلقة بتوفري اإلمكانيات التي تتيح لهم االنضامم 

إىل س��وق العمل أو االنخراط يف األنش��طة االقتصادية 

املختلفة، ويربز يف هذا الس��ياق أيضاً برنامج "قيادات 

املس��تقبل" املعني باالس��تثامر يف بن��اء وتطوير أجيال 

جديدة م��ن القيادات الحكومية الش��ابة القادرة عىل 

االضط��الع باملهام املوكلة إليها، وذلك عن طريق صقل 

مهاراته��ا القيادي��ة وإمدادها بكاف��ة املقومات التي 

تؤهلها التخاذ القرارات الحكيمة ويف التوقيت املناسب 

مبا يعزز ق��درة األداء الحكومي ويؤك��د فرص االرتقاء 

مبخرجاته. ويف مجال التمكني االقتصادي، فإن "صندوق 

خليفة لتمكني التوطني"، الذي تم إنش��اؤه مببادرة من 

صاحب الس��مو رئيس الدولة "حفظه الله"، يستهدف 

توف��ري املوارد املالي��ة الالزمة لدعم برامج وسياس��ات 

تشجع املواطنني الشباب عىل االلتحاق بسوق العمل، 

خاصة يف القطاع الخاص، ومتكينهم من استغالل فرص 

العمل التي يتيحها لهم ه��ذا القطاع، وتوفري التمويل 

الالزم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تسهم يف تحقيق 

هذا الهدف. كام تم تأسيس عدد من الربامج الحكومية 

لدعم مش��اريع الش��باب وتقديم التس��هيالت الالزمة 

لدعم مرشوعاتهم الصغرية واملتوس��طة، انس��جاماً مع 

رؤية الدولة الرامية إىل إيج��اد جيل من رواد األعامل 

تضع القيادة يف 
اإلمارات العمل 

على متكني 
الشباب، وتوفري 

كافة الظروف 
التي تتيح لهم 

املشاركــــة 
بفاعلـيــة يف 

جهـود التنميـة 
يف مقدمـــة 

أولوياتـــهـا

دعم للشباب ال حرص له من قبل القيادة الرشيدة مشاركة ابن اإلمارات يف مختلف املحافل
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املواطنني، وغرس وتعميق ثقافة االستثامر لدى أوساط 

الشباب.

دعم املرأة اإلماراتية
تتمت��ع امل��رأة اإلماراتية بفرص عريضة للمش��اركة يف 

األنش��طة االقتصادية والتنموي��ة يف مجتمعها، وتنبني 

السياس��ة التي تطبقها الدولة يف هذا الشأن عىل عدد 

من األس��س واملبادئ األساس��ية، التي تتمثل بداية يف 

كون املرأة نصف املجتمع، ما يعطيها الحق يف أن تتاح 

لها الفرصة كاملة للمشاركة يف مختلف مراحل العملية 

التنموية متاماً كام تتاح الفرصة لش��قيقها الرجل، وأال 

تنحرص مش��اركتها يف مرحلة تنموية دون غريها، وأن 

يتم متكينها من املشاركة يف جميع األنشطة االقتصادية 

عىل اختالف تنويعاتها وتصنيفاتها. وبجانب ذلك، فام 

دامت املرأة رشيكاً يف املس��ؤوليات يف مجتمعها فمن 

الواج��ب أن تكون رشيكاً يف الحق��وق، وأن تتوافر لها 

الس��بل لإلفادة من عوائد التنمي��ة، ليس فقط لكونها 

عض��واً يف املجتم��ع، ولكن مبق��دار متيزه��ا وإضافتها 

ملس��رية التنمية يف بلدها، واملؤكد أن السياس��ات التي 

تطبقه��ا الدول��ة من بداي��ة "مرحلة التمك��ني"، التي 

بدأت منذ تويل صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئي��س الدولة "حفظه الله" قيادة مس��رية 

التنمي��ة بالدولة قد ش��هدت تطوراً نوعي��اً وإضافات 

كبرية ساعدت عىل توس��يع الخيارات والسبل املتاحة 

للمرأة اإلماراتية للمش��اركة يف تنمي��ة مجتمعها، وال 

تقترص الفرص املذكورة هن��ا بالطبع عىل متكني املرأة 

م��ن الحصول عىل حقها يف التعليم والصحة والحقوق 

املدنية، بل إنها تتس��ع لتشمل املش��اركة يف األنشطة 

االقتصادية.

وق��د أوضحت بعض البيانات الصادرة عن "مجلس 

س��يدات أعامل اإلمارات" أن عدد سيدات األعامل يف 

الدول��ة يصل حالي��اً إىل نحو 13 ألف س��يدة أعامل، 

يعمل��ن يف بيئ��ة أعامل مواتي��ة ومرن��ة متكنهن من 

مامرس��ة أعاملهن بس��هولة وي��رس، دون أن يواجهن 

مش��كالت أو معوق��ات كبرية تعي��ق جهودهن، وقد 

أوضحت هذه البيانات أيضاً أن مس��اهامت س��يدات 

األع��امل اإلماراتي��ات يف رؤوس أم��وال املؤسس��ات 

الخاصة يشهد توسعاً ملحوظاً، وقد قدر املجلس عدد 

املؤسسات التي تس��هم السيدات يف رؤوس أموالها يف 

الدولة حالي��اً بنحو 20 ألف مؤسس��ة. وباإلضافة إىل 

ذلك، فقد أكد "مجلس س��يدات األعامل اإلماراتيات" 

أن امل��رأة اإلماراتي��ة قادرة عىل الدخول يف األنش��طة 

االقتصادي��ة الجديدة التي مل تك��ن متغلغلة فيها من 

قب��ل، كام هو الحال بالنس��بة لنش��اط االس��تثامر يف 

األس��واق املالية، الذي أبدت املرأة اس��تعداداً وإرصاراً 

كبرياً عىل دخوله خالل الس��نوات األخرية، وال تتوقف 

إنجازات وجهود متكني املرأة اإلماراتية عند هذا الحد، 

ب��ل إنه��ا اس��تطاعت أن تحصل عىل حقوقه��ا كاملة 

للمش��اركة يف مختلف مجاالت الحياة بداية بالتعليم؛ 

فهي متثل نحو 70 % من مجموع خريجي الجامعات 

يف الدول��ة، وأما يف مواقع العم��ل واإلنتاج، فهي متثل 

نح���و 66 % م��ن العامل��ني يف القط��اع الحكوم��ي، 

ونح��و 60 % يف الوظائف الفنية التي تش��مل الطب 

والتدريس والصيدل��ة والتمريض، بجانب انخراطها يف 

صفوف القوات املس��لحة والرشطة، فضالً عن ش��غل 

املناص��ب العليا، فأصبح��ت وزيرة ونائب��ة باملجلس 

الوطني االتحادي.

ونتيج��ة له��ذا األداء اإليجايب، وفي��ام يعترب مؤرشاً 

عىل النجاح الذي القته تجربة دولة اإلمارات يف متكني 

املرأة، فقد احتلت الدولة املرتبة األوىل عىل مس��توى 

املنطق��ة العربية واملرتب��ة الثامنة والثالث��ني عاملياً يف 

عام 2011 وفقاً ل�"مؤرش املس��اواة بني الجنسني" الذي 

يص��دره "الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة"، وكان أداؤها 

املرتف��ع عىل هذا النح��و وترتيبها املتق��دم وفقاً لهذا 

امل��ؤرش هو أح��د العوامل املهم��ة يف تصنيف الدولة 

ضمن الفئة العليا من الدول األكرث تقدماً وفقاً ملعايري 

التنمية البرشية حول العامل.

التجربة الدميقراطية
متيض التجربة الربملانية واملشاركة السياسية يف اإلمارات 

بخط��ى حثيثة وف��ق الربنامج الس��يايس ال��ذي طرحه 

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

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" عام 

2005، وهي خيارات اتخذت بكامل اإلرادة الوطنية عرب 

مس��ار متدرج ال يحرق املراحل أو يحايك تجارب أخرى 

ال تتناس��ب وطبيع��ة وظروف مجتمعن��ا وخصوصيته، 

فكانت التجربتان عامي 2006 و2011 وتوسيع الهيئات 

االنتخابي��ة النتخ��اب نصف أعض��اء املجل��س تتويجاً 

للمس��ار املتدرج نحو تطوير وتعميق ثقافة املش��اركة 

السياس��ية وصوالً بهذا الخيار إىل منتهاه، فالتمكني كام 

فتح املجال للمرأة لخوض مختلف امليادين

دعم وحضور للمرأة يف كل املناسبات
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وصفه رئيس الدولة هو روح االتحاد ورهانه الكبري.

لقد شهد املجلس الوطني االتحادي تطوراً نوعياً عىل 

صعيد ترس��يخ التجربة يف توس��يع املش��اركة السياسية 

بإج��راء االنتخابات الثانية يف 24 س��بتمرب 2011 والتي 

جس��دت إح��دى املراح��ل املتدرجة لربنام��ج التمكني 

الذي تم إطالقه يف عام 2005 من أجل تعزيز املش��اركة 

وتفعيل دور املجلس الوطني االتحادي، مام س��اهم يف 

تعاظم دور املجلس ومس��ؤولياته حتى بات أكرب متثيالً 

وقدرة عىل صيانة املكتسبات وتعزيز املسرية االتحادية 

التي أرىس دعامئها املغفور له - بإذن الله - الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وأصحاب السمو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.

هذا، وقد أكد الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للق��وات املس��لحة ع��ىل رضورة تعزي��ز دور املجلس 

الوطني االتح��ادي، ودعم امل��وراد البرشية، وإفس��اح 

املجال أمام املرأة ملش��اركة الرجل، وإعداد مواطن أكرث 

إدراكاً للمس��ؤولية، حي��ث قال: "عقدن��ا العزم عىل أن 

نك��ون جزءاً وعن��رصاً فاعالً يف هذا العرص مع توس��يع 

أكرب وتفعيل أكرث ملؤسسات العمل الوطني ويف طليعتها 

املجلس الوطني االتحادي الذي تحرص القيادة الحكيمة 

عىل متكينه ليكون س��لطة داعمة ومس��اندة للمؤسسة 

التنفيذية وترتس��خ من خالله قيم املشاركة الحقة ونهج 

الشورى، وبحيث يتاح للمواطن إثبات قدراته ومهاراته 

م��ن خالل املامرس��ة الدميقراطي��ة والتعبري ع��ن آرائه 

وهموم وطنه".

إن دولة اإلمارات متيض بثبات نحو الوصول بالتجربة 

السياس��ية اإلماراتي��ة إىل مقاصدها وتحقي��ق التنمية 

املنش��ودة وتوس��يع نطاق املش��اركة باعتبارها سلطة 

مساندة ومرش��دة وداعمة للحكومة وسياستها بالرؤى 

واألفكار املبدعة واملبتكرة عىل كافة الصعد.

سياسة خارجية فاعلة
متتل��ك السياس��ة الخارجية لدول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة صفات وس��امت ب��ارزة، منذ مرحلة تأس��يس 

الدولة يف س��بعينيات القرن العرشي��ن عىل يد املغفور 

له - بإذن الله تعاىل - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

حيث تع��د العقالني��ة والحكمة واالعت��دال واالنفتاح 

وحسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، وسيادة 

الدول ووح��دة أراضيها، واحرتام املواثي��ق والتعهدات 

الدولي��ة، وعدم التدخل يف ش��ؤون الدول - تعد جميع 

هذه املبادئ مرتكزات أساس��ية اتكأت عليها السياس��ة 

الخارجية اإلماراتية منذ انطالق املس��رية االتحادية، وال 

تزال هذه املبادئ سارية، وال تزال تؤطر توجهات الدولة 

خارجي��اً منذ بداية مرحلة التمكني التي أطلقها صاحب 

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

"حفظ��ه الله"، منذ توليه الحك��م يف الثالث من نوفمرب 

ع��ام 2004، حيث أكد س��موه غري م��رة يف لقاءات مع 

سفراء الدولة وممثليها بالخارج، عىل أن نجاح السياسة 

الخارجية ش��كل أحد أبرز اإلنجازات املش��هودة لدولة 

اإلمارات، مش��رياً إىل أن ه��ذا النجاح قام عىل مجموعة 

من الثوابت التي أرىس دعامئها القائد املؤس��س املغفور 

له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، ويؤكد سموه أن 

السياسة املتوازنة واملعتدلة التي انتهجتها دولة اإلمارات 

من��ذ قيامها إزاء القضاي��ا اإلقليمية والدولية أكس��بت 

بالدنا االح��رتام والتقدير، وجعلت لها كلمة مس��موعة 

يف مختلف املحاف��ل العاملية، وقد بلغ عدد الدول التي 

ترتبط مع اإلمارات بعالقات دبلوماسية 178 دولة حتى 

2010، فيام ارتفع عدد سفارات الدولة يف الخارج إىل 64 

سفارة وتس��ع قنصليات، إضافة إىل ثالث بعثات دامئة، 

السياسة 
املتوازنة 

واملعتدلة التي 
انتهجتها دولة 

اإلمارات منذ 
قيامها إزاء 

القضايا اإلقليمية 
والدولية أكسبت 

بالدنا االحرتام 
والتقدير

التجربة األنتخابية لإلمارات أثبتت نجاحها

حضور ومتثيل لإلمارات يف مختلف املحافل الدولية

70

ملف العدد

|  العدد 491  |  ديسمرب 2012  |



بينام بلغ عدد السفارات األجنبية لدى الدولة 88 سفارة 

و69 قنصلي��ة عامة يف ديب، وس��نحاول فيام ييل تحديد 

السامت األساسية للسياسة الخارجية اإلماراتية:

� الديناميكي��ة: اكتس��بت الدبلوماس��ية اإلماراتي��ة يف 

س��نواتها األخ��رية، وتحدي��داً منذ تويل س��مو الش��يخ 

عبدالل��ه ب��ن زايد آل نهيان س��مة جدي��دة تضاف إىل 

س��امتها املميزة عرب تاريخه��ا يف األداء الدبلومايس عىل 

الصعيدي��ن اإلقليمي والدويل وهي س��مة الديناميكية 

والفاعلي��ة ورسعة االس��تجابة ورد الفع��ل، حيث باتت 

الدبلوماس��ية اإلماراتية تتس��م يف تعاملها مع مختلف 

القضاي��ا الدولي��ة واإلقليمي��ة باالس��تجابة للمتغريات 

املس��تجدة عىل الصعيدي��ن الدويل واإلقليم��ي، وهذا 

األمر ق��د وفر للسياس��ة الخارجي��ة اإلماراتية نش��اطاً 

وتفاع��الً مع كافة القضايا، ك��ام أنه كرس حضور الدولة 

دولياً وتعزيز مكانته��ا اإلقليمية، حيث يالحظ املراقب 

عوامل النشاط التي طرأت عىل الدبلوماسية اإلماراتية، 

وهي عوامل ترتبط باألس��اس بش��خصية س��مو الشيخ 

عبدالله ب��ن زايد آل نهيان، الذي يصن��ف إعالمياً بأنه 

"مهندس" الدبلوماسية اإلماراتية، ويرى كثري من الخرباء 

واملتخصصني أن الصف��ات الفردية تلعب دوراً حيوياً يف 

تحديد منحنى الفاعلية لألداء الدبلومايس للدول.

� االنفت��اح: يعد االنفتاح عىل العامل أحد أبرز الس��امت 

األصيل��ة يف سياس��ة اإلم��ارات الخارجية، وه��ي ركيزة 

تعك��س يف جوهره��ا طبيعة املجتمع املح��يل اإلمارايت، 

ال��ذي يتس��م باالنفت��اح ع��ىل الثقاف��ات والحضارات 

املختلفة، كام يعكس الرس��الة الس��امية الت��ي تحملها 

من��ذ عهد املغفور ل��ه - بإذن الله تعاىل - الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهي��ان، وتتمثل يف الدعوة إىل الس��الم 

العامل��ي والعم��ل من أجله م��ن خالل إقام��ة عالقات 

واس��عة والتواصل م��ع دول الع��امل املختلفة يف الرشق 

والغرب والشامل والجنوب، من منطلق إدراكها لحقيقة 

أن انفت��اح الدول واملجتمعات ع��ىل بعضها البعض من 

شأنه أن يعمق أوارص الصداقة والتقارب بينها، ويكرس 

الص��ور االيجابية املتبادلة فيام بينها، وهذا يدعم أجواء 

السالم والتفاهم والحوار عىل املستوى العاملي، ويواجه 

نزعات الصدام واملواجهة، فيام يؤدي االنغالق والتقوقع 

عىل الذات إىل زيادة عوامل الصدام والخالف وتكريس 

الصور النمطية السلبية بني املجتمعات املختلفة.

� الت��وازن والش��مول: متثل العالق��ات الدولية املتوازنة 

سمة أصيلة يف سياسة اإلمارات الخارجية، والتوازن هنا 

مبعنى تعدد وتنوع خيارات ومسارات التحرك الخارجي 

وع��دم حرصه يف منطقة دون أخ��رى، وهذا التوجه قد 

أسهم يف إنتاج عالقات إماراتية قوية وفاعلة مع مختلف 

الدول يف ق��ارات أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآس��يا يف آن 

واحد، دون أن تكون العالقة مع منطقة ما عىل حساب 

العالقة مع منطقة أخرى، أو أن تكون العالقة مع طرف 

دويل أو إقليم��ي عىل حس��اب العالقة م��ع طرف آخر، 

حي��ث تؤم��ن دولة اإلمارات ب��أن التواص��ل يظل دامئاً 

ممكناً مع الجميع، باعتباره الطريق الحضاري واإلنساين 

للتفاهم وحل النزاعات. أما الشمول فيعترب سمة أخرى 

مهمة يف سياس��ة اإلمارات الخارجية، ويعني عدم حرص 

العالقات الخارجية يف جانبها السيايس فقط، بل تنويعها 

لتش��مل مجاالت اقتصادية وثقافية ورياضية وسياحية 

ودبلوماس��ية ش��عبية وغريها، وهذا ينطل��ق من إميان 

إمارايت ب��أن كل مجاالت التعاون يخ��دم بعضها بعضاً، 

وتق��ود إىل هدف أس��ايس هو تعمي��ق أوارص الصداقة 

والتفاه��م بني دول العامل املختلفة مبا تحققه من ترابط 

يف املصالح والتقاء بني الثقافات واألديان والحضارات.

� البعد اإلنساين: ميثل البعد اإلنساين جانباً مهامً وأساسياً 

من جوانب السياس��ة الخارجية لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وقد وجد ذلك ترجمته خالل السنوات املاضية 

عرب أدوار إنس��انية مهم��ة قامت بها يف أكرث من منطقة 

من مناط��ق العامل وحظي��ت بتقدير وإش��ادة كبريين 

عىل املس��توى الدويل، ويرتبط اهت��امم اإلمارات بالبعد 

اإلنساين يف سياستها الخارجية برؤيتها لطبيعة العالقات 

الدولية بش��كل عام، وهي رؤية تعيل من قيمة السالم 

والحوار والتفاهم كأس��اس لهذه العالق��ات، وللتعامل 

م��ع املش��كالت واألزم��ات يف إطارها، وتؤم��ن بأهمية 

التضام��ن الدويل يف مواجهة الك��وارث والتحديات، وأن 

مثة مسؤولية إنسانية ودينية وأخالقية تدفع إىل رضورة 

التح��رك الرسي��ع والفاع��ل لتخفيف معان��اة البرش يف 

مناطق الرصاع��ات والحروب والكوارث؛ ألن من ش��أن 

ذلك أن يعزز التواصل والثقة بني الشعوب مبا يعمق من 

عوامل التفاهم عىل حس��اب عوامل الرصاع ومسبباته، 

وهذا يخدم التنمية والسالم واالستقرار العاملي، وبالتايل 

ميكن القطع بأن الرس��الة اإلنسانية لدولة اإلمارات هي 

رسالة عاملية وليس��ت دينية أو عرقية أو مذهبية، فهي 

تدعو إىل نجدة ومساعدة املحتاجني للمساعدة والنجدة 

يف أي م��كان يف العامل دون نظر إىل دين أو عرق أو لون 

أو مذه��ب، وهذا هو الذي جع��ل األنظار تتجه تلقائياً 

إىل اإلمارات حينام يكون الحديث متعلقاً بالخري والعطاء 

اإلنس��اين، كام أكس��بها ذلك، قي��ادة وش��عباً، التقدير 

واالحرتام عىل املستوى العاملي. 

� اإلط��ار األخالقي: متتلك السياس��ة الخارجية اإلماراتية 

يف تحركاته��ا كاف��ة، إط��اراً أخالقي��اً موضوعي��اً يحكم 

مامرساتها ومواقفها حيال مختلف القضايا واملوضوعات 

املطروح��ة عىل أجندة النقاش��ات يف األطر والتجمعات 

اإلقليمي��ة والدولية، حيث يلع��ب اإلطار األخالقي دوراً 

بارزاً يف بناء مواقف الدول��ة حيال تحديات دولية مثل 

اإلرهاب؛ حي��ث تؤكد دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

ع��رب املحافل الدولية كافة، ومن خالل مامرس��اتها عىل 

أرض الواق��ع، إدانته��ا ونبذه��ا لإلرهاب بكل أش��كاله 

وص��وره أينام وكيفام وقع، كام تؤك��د دوماً أن اإلرهاب 

ال يعرف الحدود الوطنية وال الدين، وتشدد عىل أهمية 

تكاتف الجه��ود الدولية واإلقليمي��ة ملكافحة اإلرهاب 

وتفعي��ل الق��رارات والتوصي��ات ذات الصل��ة الصادرة 

عن املنظامت واملؤمترات الدولية واإلقليمية، وتنش��يط 

اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، كام 

تعترب دولة اإلم��ارات عضواً فاعالً يف الرشاكات والجهود 

اإلقليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك املبادرة 

العاملي��ة ملكافحة اإلرهاب الن��ووي، وهي تبذل جهوداً 

متواصل��ة لتعزي��ز التعاون يف مجال تب��ادل املعلومات 

وبناء القدرات واملكافحة وتجفيف منابع هذه الظاهرة 

البغيضة. وبالقدر ذاته تحظى املش��كالت الناجمة عن 

تغ��ري املناخ باهت��امم كبري من قبل اإلمارات ملا تس��ببه 

م��ن  معاناة إنس��انية وآثار مدمرة كال��زالزل واألعاصري 

والفيضان��ات والجفاف وغريها م��ن الكوارث الطبيعية، 

حي��ث تش��دد اإلمارات ع��ىل رضورة مضاعف��ة جهود 

املساعدات اإلنسانية جزء ال يتجزأ من رؤية القيادة

71 |  ديسمرب 2012 |  العدد 491  |



التعاون ال��دويل للوصول إىل حلول مثم��رة يف مواجهة 

تحديات تغري املناخ، فضالً عن رضورة توفري الدعم املايل 

والتقني ال��كايف للبلدان النامي��ة لتمكينها من التكيف 

الفعال يف مواجهة تغري املناخ.

�  ش��مولية الرؤي��ة: تتبن��ى القي��ادة اإلماراتي��ة رؤية 

ش��املة للعالق��ات الخارجي��ة للدول��ة ال تقرصها عىل 

جانبها الس��يايّس فقط، بل متدها إىل الجوانب األخرى، 

االقتصادي��ة والثقافية والش��عبية وغريه��ا، من منطلق 

الوعي بحقيق��ة التفاعل بني ه��ذه الجوانب، والحرص 

ع��ىل إقامة عالقات قويّة وعىل أس��س متينة تضمن لها 

االس��تمرار مع الدول والش��عوب املختلفة، ومبا يضمن 

تعزيز مكانة اإلمارات لدى املجتمع الدويّل عىل مختلف 

املس��تويات، خاّص��ة أن اإلمارات قد اس��تطاعت إقامة 

من��وذج تنموّي رائد يش��ار إليه بالبنان عىل الس��احتني 

اإلقليمي��ة والدولية، ويذكر هنا أن السياس��ة الخارجيّة 

لدولة اإلمارات هي جزء من الرؤية التنموية الش��املة 

للقيادة الرشيدة، ولذلك فإنها تخدم التنمية يف الداخل، 

وتعّزز مصالح الدولة يف الخارج، وترعى مواطنيها يف أّي 

م��كان، ويف ظل أّي ظروف، وهذا م��ا عرب عنه بوضوح 

صاحب السمو رئيس الدولة من خالل تأكيداته الدامئة 

بأن دولة اإلمارات تضع اإلنسان عىل قامئة أولويّاتها من 

خالل تسخري إمكاناتها لخدمة الوطن واملواطن، وهناك 

الكث��ري من املرات التي عرّب فيها س��موه عملياً عن ذلك 

من خالل تدخله ملس��اعدة مواطنني يتعرضون لحوادث 

يف بعض الدول، أو يف دول تتعرّض ألزمات، سياس��ية أو 

طبيعية، ما كان له أكرب األثر يف نفوس املواطنني، وعّمق 

إحساس��هم بالفخر باالنت��امء إىل وطن يوفر لهم الدعم 

والرعاية يف الداخل والخارج.

دعم االقتصاد الوطني
وم��ن املفي��د يف ه��ذا الص��دد اإلش��ارة إىل أن لقاءات 

البعث��ات التمثيلي��ة اإلماراتية يف الخارج، قد ناقش��ت 

من قبل إحدى أهم القضايا الحيوية التي باتت تش��غل 

اهت��امم دول الع��امل أجمع يف الس��نوات األخرية، وهي 

"دبلوماسية التنمية"، وأدرجت املوضوع ضمن أجندتها، 

حي��ث بحثت كيفية تفعيل الدور الذي تقوم به بعثات 

الدول��ة يف تعزيز العالق��ات االقتصادية واالس��تثامرية 

مع دول العامل، مبا يس��هم يف تعزي��ز مكانة الدولة عىل 

الس��احة االقتصادية ويربز دور الدبلوماس��ية اإلماراتية 

يف ه��ذا املجال؛ م��ا يؤكد أن الدبلوماس��ية اإلماراتية مل 

تع��د تنفصل عن قضاي��ا التنمية، ب��ل أصبحت إحدى 

األدوات الداعمة لها، فالسياس��ة الخارجية التي تتبناها 

الدولة، والقامئة عىل أس��اس االحرتام املتبادل واالنفتاح 

عىل جميع دول العامل والتعرف عىل النامذج والتجارب 

االقتصادية املختلفة، ال ش��ك باتت تش��كل داعامً قوياً 

القتصادن��ا الوطني ولخط��ط التنمي��ة يف الداخل، كام 

أن الج��والت الخارجي��ة التي يقوم بها س��مو الش��يخ 

عبدالله ب��ن زايد آل نهيان إىل العدي��د من دول العامل 

يف مختل��ف الق��ارات تركز ع��ىل الجان��ب االقتصادي، 

سواء يف استكش��اف فرص االستثامرات الخارجية لرجال 

األعامل والقطاع الخاص يف الدولة  أو يف الرتويج للفرص 

االس��تثامرية املتاحة داخل  الدولة، والتي ميكن لرجال 

املال واألعامل والقطاع الخاص يف هذه الدول االستثامر 

فيه��ا، وهو األمر ال��ذي يؤكد بوضوح أن الدبلوماس��ية 

اإلماراتي��ة تحرص عىل أن تخ��دم يف تحركاتها الخارجية 

خطط ومشاريع التنمية يف الداخل.

لطاملا ما كانت الدبلوماس��ية اإلماراتي��ة داعامً قوياً 

لالقتصاد الوطني والخطط التنموية يف الداخل، فبفضل 

التحركات املختلفة التي قامت بها، استطاعت اإلمارات 

أن تحت��ل موقع��اً دولي��اً متقدماً يف خريطة االس��تثامر 

العاملي عرب امت��الك حصص يف رشكات عاملية وقطاعات 

اقتصادية مهمة، كام كان للدبلوماسية اإلماراتية دورها 

املهم يف اس��تقطاب عدد كبري من مؤسس��ات االستثامر 

العاملية إلقامة مشاريع ضخمة يف أنحاء البالد، مستفيدة 

م��ن الس��معة العاملية املرشف��ة، والتاريخ االس��تثامري 

اإليجايب، واملكانة االقتصادية البارزة التي حصلت عليها 

الدولة خالل السنوات املاضية، باعتبارها من أكرث الدول 

الجاذبة لالستثامر يف العامل، كام استطاعت الدبلوماسية 

اإلماراتي��ة أن تحقق العديد م��ن اإلنجازات التي تصب 

يف خدم��ة خط��ط التنمية، كان أبرزه��ا نجاحها يف فوز 

أبوظبي باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

"إيرين��ا"، فهذا اإلنجاز وإن كان تعبرياً عن الثقة الدولية 

يف توجهات اإلم��ارات يف مجال الطاقة املتجددة فإنه ال 

ش��ك له آثاره اإليجابية عىل خط��ط التنمية يف الداخل، 

خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار أن االستثامر يف الطاقة 

املتج��ددة أصبح توجهاً عاملياً تس��عى إليه معظم دول 

العامل.

لقد أصبحت الدبلوماسية اإلماراتية تقوم بدور فعال 

يف خدمة االقتصاد الوطني، وتوفر األرضية السليمة لبناء 

تنمية مس��تدامة، مبا تنسجه من خيوط تعاون وصداقة 

وتفاهم مع دول الع��امل املختلفة، ومبا تتيحه من فرص 

جديدة إلقامة رشاكات اقتصادي��ة مع العديد من دول 

العامل، ومبا تبنيه من ثق��ة عاملية يف قدراتنا االقتصادية، 

أسهمت كلها يف وضع االقتصاد اإلمارايت يف موقع متقدم 

عىل خريطة االقتصاديات املتقدمة.

دعم البيئة واإلقتصاد بإستخدام أفضل السبل وأنجحها

أصبحت 
الدبلوماسية 

اإلماراتية تقوم 
بدور فعال يف دعم 
االقتصاد الوطني 

مبا تنسجه من 
خيوط تعاون 

وصداقة وتفاهم 
مع دول العامل 

اخملتلفة
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رمز االعتدال والتسامح
وعىل الخلفية السابقة يبدو من املؤكد أن متابع الشأن 

اإلم��ارايت ي��درك م��ن دون معاناة بحثية أن الس��امت 

الس��ابق ذكرها لسياس��ة اإلم��ارات الخارجي��ة، تلعب 

الدور األبرز يف الحضور الس��يايس واالقتصادي والثقايف 

اإلمارايت يف املش��هد اإلقليمي والعاملي يف مختلف هذه 

املجاالت، كام جعلت هذه الس��امت من اإلمارات أيضاً 

رمزاً لالعت��دال والحكمة والتس��امح الثق��ايف والديني 

والسياس��ة املتزنة، وطرفاً مقبوالً ومرحباً به يف كل دول 

ومناطق العامل ليس فقط عىل املس��توى الرس��مي، بل 

كذلك عىل املستوى الشعبي، ومحطة مفصلية مهمة يف 

أي نقاش��ات أو جهود دولية وإقليمية تستهدف ضامن 

األمن واالستقرار العامليني.

والش��ك أن مجمل املب��ادئ واملرتك��زات التي تقوم 

عليها السياسة الخارجية اإلماراتية تأيت، فضالًَ عام سبق 

ذكره، من واقع إدراك راسخ لدى القيادة الرشيدة بدور 

اإلمارات  كدولة مسؤولة يف إطاراتها العربية واإلقليمية 

والدولية، وع��ىل الرغم من التح��ّوالت والتغرّيات التي 

لحق��ت مبنطقة ال��رشق األوس��ط والعامل ع��ىل مدى 

السنوات املاضية، فإن هذا الخط يف السياسة الخارجية 

للدول��ة مل يتغرّي ألنه يعكس خياراً اس��رتاتيجياً وعميقاً 

لها منذ عهد املغفور له - بإذن الله تعاىل - الشيخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان، ويعمل صاحب الس��مو الشيخ 

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

عىل تكريسه وتدعيمه.

وانطالقاً م��ن هذه القناعات واملب��ادئ واملرتكزات، 

ف��إن كثرياً من الج��والت الخارجية التي ق��ام بها قادة 

الدولة، وعىل رأس��هم صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة "حفظه الله"، وكذلك 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب "رعاه 

الله"، والفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية، استهدفت يف مجملها تعزيز عالقات اإلمارات 

السياس��ية واالقتصادية والتجاري��ة والثقافية مع دول 

العامل املختلفة.

ويشار يف هذا اإلطار أيضاً إىل أن من الرضوري القول 

بأن الدبلوماس��ية اإلماراتية يف أدائه��ا هذا تلعب دوراً 

داع��امً قوياً لالقتصاد الوطني، والخطط التنموية لدولة 

اإلم��ارات، فبفضل التحركات املختلف��ة التي قامت بها 

اس��تطاعت اإلمارات أن تحتل موقع��اً دولياً متقدماً يف 

خريطة االستثامر العاملي عرب امتالك حصص يف رشكات 

عاملية، كام كان للدبلوماس��ية اإلماراتية دورها املهم يف 

اس��تقطاب عدد كبري من مؤسس��ات االستثامر العاملية 

إلقامة مش��اريع ضخمة يف أنحاء البالد، مس��تفيدة من 

السمعة العاملية املرشفة، والتاريخ االستثامري اإليجايب، 

واملكانة االقتصادية الب��ارزة التي حصلت عليها الدولة  اإلمارات رمز التكامل والتكافل واإلعتدال

73 |  ديسمرب 2012 |  العدد 491  |



خ��الل الس��نوات املاضي��ة، باعتبارها من أك��رث الدول 

الجاذبة لالستثامر يف العامل.

وقد أصبحت الدبلوماسية اإلماراتية تقوم بدور فعال 

يف دعم االقتصاد الوطني مبا تنس��جه من خيوط تعاون 

وصداقة وتفاهم م��ع دول العامل املختلف��ة، ومبا تبنيه 

من ثقة عاملي��ة يف القدرات االقتصادية لدولة اإلمارات، 

جعلت دول العامل أجمع تتس��ابق ع��ىل إقامة عالقات 

رشاكة اقتصادية معها. 

مقومات النجاح: دروس مستمرة
من خالل اس��تقراء تاريخ التجرب��ة االتحادية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسها، ميكن الخروج 

بالعديد من الدروس والعرب املس��تخلصة من مس��رية 

41 عام��اً من اإلنج��از والنجاح التنم��وي يف املجاالت 

السياسية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية، وفيام ييل 

ميكن أن نطرح بعضاً من هذه الدروس:

� االتكاء عىل الثوابت واستمرارية التجربة وقواعدها 

ومرتكزاته��ا، مبعن��ى أن التجرب��ة التنموي��ة يف دولة 

اإلم��ارات ال تتعرض النتكاس��ات وتح��والت يف النهج 

التخطيطي، بل تعتمد باألس��اس عىل ثوابت أرس��اها 

املؤس��س األول املغفور له - بإذن الله تعاىل - الش��يخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان، ال��ذي تحمل عبء قيادة 

االتح��اد يف ظروف صعب��ة، وأرىس األس��س والثوابت 

التي مكنته من البقاء والتط��ور، ويف مقدمتها اإلميان 

الحقيقي بالوحدة، باعتبارها خياراً وحيداً ملواجهة أية 

تحديات أو مخاطر. 

� وج��ود ق��در هائل م��ن التواف��ق واالنس��جام بني 

الوح��دات االتحادية )إمارات الدولة( وقد تجىل هذا 

التواف��ق واالنس��جام والحرص عىل اس��تمرارية نجاح 

التجرب��ة الوحدوي��ة يف أول اختب��ار حقيقي للتجربة 

عند انتقال الس��لطة بعد وفاة املغفور له - بإذن الله 

تعاىل - الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان )19 رمضان 

1425ه��� املواف��ق 2 نوفمرب 2004( حي��ث مل يلمس 

العامل أي مشكلة أو عقبات تحول دول حدوث انتقال 

هادئ وس��لس ومنظم للس��لطة إىل صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 

الله"، ويجد خرباء السياس��ة التفس��ري له��ذا االنتقال 

املنظ��م للس��لطة يف أن دولة االتحاد تقوم باألس��اس 

عىل مب��دأ الرتايض بني اإلم��ارات املختلف��ة، ومراعاة 

الخصوصي��ة املختلف��ة ل��كل إم��ارة، وع��ىل االحرتام 

املتبادل ب��ني هذه اإلمارات، كام يالحظ أن الدس��تور 

االتح��ادي ينطلق من  التوفيق ب��ني متطلبات تكوين 

دولة االتحاد، وبني متسك أو حرص حكام اإلمارات عىل 

االحتفاظ بأكرب قدر ممكن من االستقالل الذايت، حيث 

يعطي الدس��تور حرية كبرية إلم��ارات الدولة األعضاء 

يف االتحاد لتنظيم ش��ؤونها الداخلية، ومل يفرض عليها 

قيوداً كثرية تحد من سلطاتها واختصاصاتها املحلية أو 

الحري��ة املطلقة للحاكم يف إدارة ش��ؤون إمارته مبا ال 

يتعارض مع أحكام الدس��تور، م��ا ينعكس بالتبعية يف 

غياب أي إش��كاليات تتعلق بانتقال الس��لطة أو إدارة 

العالق��ات بني مختل��ف الوح��دات االتحادية املكونة 

للدول��ة. وه��ذا التوافق مل يقف حائالً أم��ام أي إمارة 

تس��عى إىل بلورة السياس��ات والخطط التي ترى أنها 

األنسب إلدارة مواردها الذاتية، بشكل وإن بدا لبعض 

املراقب��ني الخارجيني وكأن��ه تنافس في��ام بينها، فإنه 

تنافس يصب يف صالح املواط��ن اإلمارايت عموماً، وقد 

أكد صاحب الس��مو الشيخ خليفة عىل هذه الحقيقة 

بالق��ول: "إنه تناف��س رشيف لخدمة أبن��اء اإلمارات  

وتحس��ني األداء وتطوير العمل، وهو تنافس يعرب عن 

الثق��ة بصالبة التجربة االتحادية وش��كل من أش��كال 

إدارة امل��وارد  وتوزي��ع االختصاص��ات بني الس��لطات 

االتحادية واملحلية، به��دف الوصول إىل أقىص فائدة ، 

وتحقيقاً ملبدأ التنمية املتوازنة  التي تطول املواطنني يف 

كل مكان عىل أرض اإلمارات".

� أهمية املؤسس��ية يف بناء ال��دول االتحادية، حيث 

ميكن القط��ع بأن بناء مؤسس��ات االتح��اد كان أحد 

عوامل نجاح التجربة من��ذ بدايتها وحتى اآلن، حيث 

تضطلع مؤسس��ات الدولة االتحادي��ة بدور حيوي يف 

تجاوز أي سلبيات أو تحديات ميكن أن تعرتض مسرية 

االتحاد، ونعني مبؤسس��ات االتح��اد يف هذا املقام أن 

التجربة السياس��ية اإلماراتية قد اتكأت منذ انطالقها 

ع��ىل  قواع��د قانونية ودس��تورية واضح��ة، فبعدما 

ترتيب اسم التقريراملنظمة

اإلمارات/

املجموع

الرتتيب يف العامل العريب

برنامج األمم املتحدة 

للتنمية

األوىل يف العامل العريب30/169تقرير التنمية البرشية

األوىل يف العامل العريب27/110مؤرش ليجاتوم لالزدهارليجاتوم

تقرير متكني التجارة املنتدى االقتصادي العاملي

العاملية

األوىل يف العامل العريب19/132

األوىل يف العامل العريب30/139تقرير السياحة والسفراملنتدى االقتصادي العاملي

التقرير العاملي عن املنتدى االقتصادي العاملي

الفجوة بني الجنسني

األوىل يف العامل العريب103/135

املعهد الدويل للتنمية 

واإلدارة

التقرير السنوي للتنافسية 

العاملية

الثانية يف العامل العريب16/59

الثانية يف العامل العريب34/125املؤرش العاملي لالبتكارإنسياد

تقرير سهولة مامرسة البنك الدويل

أنشطة األعامل

الثانية يف العامل العريب33/183

الثالثة يف العامل العريب27/142التقرير العاملي للتنافسيةاملنتدى االقتصادي العاملي

التقرير العاملي لتكنولوجيا املنتدى االقتصادي العاملي

املعلومات

الثالثة يف العامل العريب30/142

التقرير العاملي للتنمية املنتدى االقتصادي العاملي

املالية

الثالثة يف العامل العريب25/60

ترتيب دولة اإلمارات يف عدد من تقارير التنافسية العاملية
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أثبتت اإلمارات بقيادتها أنها واحة أمن وأمان

توافق��ت إرادة ح��كام اإلمارات ع��ىل رضورة الوحدة 

فيام بينهم، تم تقنني هذه اإلرادة يف دس��تور مكتوب 

رسم مالمح النظام الس��يايس اإلمارايت وحدود العالقة 

بني س��لطات الحكومة االتحادية وس��لطات اإلمارات 

الداخلة يف االتحاد، ما يضعف فرص ظهور أي تباينات 

أو خالفات جوهرية بني الوحدات االتحادية.

� أهمي��ة منهج الت��درج ومراع��اة الخصوصيات بني 

وح��دات االتحاد، فقد اتبع الش��يخ زايد - طيب الله 

ث��راه -، هذا املب��دأ،  إدراكاً من��ه بأن عق��وداً طويلة 

وموروثات معق��دة من الع��ادات واملفاهيم  ال ميكن 

تجاوزها بسهولة، يضاف إىل ذلك أنه كان يدرك بحسه 

الفطري طبيعة الج��و اإلقليمي الذي أحاط بالتجربة، 

وقد اتبعت القيادة السياس��ية يف اإلمارات هذا املنهج 

يف كاف��ة اإلصالحات السياس��ية واالقتصادية، وقد أكد 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة هذا التوجه يف خطابه 

التاريخي املهم مبناسبة العيد الرابع والثالثني لتأسيس 

االتح��اد، بقول��ه: "من خالل مس��ار مت��درج منتظم، 

قررنا ب��دء تفعيل دور املجلس الوطن��ي عرب انتخاب 

نصف أعضائ��ه من خالل مجلس ل��كل إمارة وتعيني 

النصف اآلخر، بادئني مسرية تتكلل مبزيد من املشاركة 

والتفاعل مع أبناء الوطن".

اإلمارات "واحة استقرار"..ملاذا؟
تحت عن��وان "ملاذا يتحاىش الربي��ع العريب اإلمارات" 

عرض��ت صحيفة The Pioneer اليومي��ة الصادرة يف 

 Dubai: The "دلهي  كتاب :"ديب: صنع مدينة عمالقة

 Pranay Gupte  للكاتب Making of a Megapolis

وقال��ت الصحيف��ة إن ه��ذا الكتاب ال يكتف��ي بتتبع 

مس��ار تحول ديب إىل مدينة "مس��تقبلية"، بل إنه يرُبز 

أيض��اً كيف نجح حكام دولة اإلم��ارات يف إقامة نظام 

فعال، خاصة يف وقت تتصارع فيه العديد من البلدان 

العربية األخرى مع تحديات مس��تقبل مجهول، وقال 

الكاتب إنه رغ��م اضطرابات ما يعرف بالربيع العريب، 

الت��ي تخيم عىل منطقة الرشق األوس��ط فقد ظل بلد 

واحد مبنأى عن ذلك وه��و اإلمارات، فعىل الرغم من 

أن الب��الد تخضع منذ تأسيس��ها يف أوائل الس��بعينات 

لحكم عائلة آل نهيان التي تتبنى مثالً عليا إس��المية، 

إال أن ش��عبها مل يش��عر ق��ط بالحاج��ة إىل االنتفاض 

ض��د ما يراه املواطنون يف بل��دان أخرى يف املنطقة أن 

أنظمتهم دكتاتورية واس��تبدادية وقمعية،  والسبب � 

كام يقول الكاتب � بس��يط عىل ما يبدو: إذ مل يس��بق 

لش��عب اإلمارات أن شعر أنه مقموع أو مستثنى من 

نعم االزدهار التي ُخلق��ت للحكام ودولتهم، ذلك أن 

هناك نوعاً من شمولية الرفاهية االجتامعية ساهم يف 

الحفاظ عىل اإلمارات متامسكة.

ويف رصده لقصة نجاح مدينة ديب، يس��لط الكاتب 

الضوء أيضاً عىل مس��ألة وحدة الهدف املثرية لالنتباه 

ل��دى حكام مختل��ف اإلمارات املتمثل��ة يف بناء دولة 

اإلمارات ومكوناتها املتع��ددة، ذلك أن حصافة حكام 

دولة اإلم��ارات املقرونة بلمس��ة إنس��انية يف الحكم 

قل��ام توج��د يف املنطقة العربية، ب��ل ويف العديد من 

الدميقراطيات العريقة كذلك، وهي ملس��ة ضمنت أال 

تحدث تلك املش��احنات والرصاعات التافهة التي كان 

ميك��ن أن تخرج عملية التنمية عن مس��ارها، ولو أنه 

حدث بعض منها فقد تم التعامل معها بش��كل فعال 

وتم وأدها يف املهد•

املصادر:

� كتاب: بق�وة االتح�اد، صاحب السمو الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان..القائد والدولة، مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 2010.

� موقع وزارة الخارجية، دولة اإلمارات العربية 

www.mofa.gov.ae ،املتحدة

� تقارير التنمية البرشية السنوية الصادرة عن األمم 

املتحدة.

www.uaestatistics. ،املركز الوطني لإلحصاء �

gov.ae

� صحيفة "االتحاد"، مقاالت وأخبار وتقارير 

منشورة.

� صحيفة "الخليج"، أخبار وتقارير منشورة.

� صحيفة "البيان"، أخبار وتقارير منشورة.

� نرشة "أخبار الساعة"، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث اإلسرتاتيجية، تقارير منشورة.

� موقع "الجزيرة نت"، أخبار وتقارير منشورة.

� موقع صحيفة "إيالف" اإللكرتونية، أخبار منشورة.
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املفاهيم العملياتية اجلديدة ومتطلــــــــــباتها حلـروب املستقـبل
حتقيق السيطرة املعلوماتية وتنفيذ عمليات ميدانية واسعة النطاق

تربط املفاهيم العملياتية Operational Concepts بني سلسلة من املهام التي يجب تنفيذها 

لتحقيق املهمة األساسية، من خالل التكامل بني أنشطة الكشف، واالستخبارات، واالستطالع، 

والقيادة والسيطرة، واالستعداد القتايل، وأنظمة إطالق النريان، واستخدام املعلومات الرقمية 

لرسعة اتخاذ القرار.

إعداد:
لواء د.علي حممد رجب
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املفاهيم العملياتية اجلديدة ومتطلــــــــــباتها حلـروب املستقـبل
حتقيق السيطرة املعلوماتية وتنفيذ عمليات ميدانية واسعة النطاق

ترتكييز املفاهيييم العملياتييية الجديييدة يف اتجاهيين 

رئيسييين، األول هييو تحقيييق السيييطرة املعلوماتية، 

وتنفيذ عمليات ميدانية متناسييقة وموزعة عىل مرسح 

العمليات الواسييع النطاق. أما االتجاه الثاين فريكز عىل 

اسييتحداث مفاهيم لتنفيذ العمليات، مثل: االشتباكات 

الدقيقة Precision Engagements، واملناورة املهيمنة 

املركييزة  واللوجسييتيات   ،Dominant Maneuver

Full- والحامييية كامليية األبعاد ،Focused Logistics

.dimensional Protection

وتتطلب االشتباكات الدقيقة استخدام األنظمة التي 

متكن القوات ميين تحديد األهييداف، وتحقيق القيادة 

والسيييطرة، واالحتفاظ بالقدرة عىل العودة للعمل مرة 

ثانييية بنفس الكفاءة عند اللييزوم، وتنفيذ ذلك يتطلب 

استخدام أسييلحة تعمل من مسييافات آمنة بعيدة، يف 

جميع الظروف الجوية. أما املنيياورة املهيمنة فتتطلب 

قييدرات التحييرك والتمركز واالنتشييار عىل مسيياحات 

واسعة، يف الجو، والرب، والبحر، والفضاء، لتنفيذ األهداف 

العملياتييية، وهييذا املفهوم يعنييي أن القييوات الربية 

الخفيفيية، املدعومة جواً وبحييراً وفضائياً، ميكنها العمل 

يف مرسح العمليات بكل أبعاده. واللوجسييتيات املركزة 

تعني املزج بن املعلومات واللوجستيات وتقنيات النقل 

لتحقيق رد الفعل الرسيع أثنيياء األزمات، ولتتبع ونقل 

االحتياجات. أما الحامييية كاملة األبعاد فتعني التحكم 

يف فضاء املعركة للتأكد ميين أن القوات الصديقة لديها 

الحرية يف العمل واملناورة واالشييتباك مع توفري حامية 

لهييا يف كل األبعاد، بييراً، وبحراً، وجواً، وهييذه الحامية 

تقلل من تأثري قوة نريان العدو، وكذلك من تأثري أسلحة 

الدمار الشييامل وأسييلحة حرب املعلومات عىل القوات 

الصديقة.

وتتطلييب املفاهيييم العملياتية الجديييدة مفاهيم 

جديييدة أيضيياً يف مجيياالت متعييددة، مثييل العقيدة 

العسكرية، والتدريب، وأصول القيادة، والتنظيم، ونظام 

التجنيد، فجيش املسييتقبل يجب أن يكييون قادراً عىل 

خوض العمليات املشرتكة مع قوات متعددة الجنسيات، 

ويتطلب ذلك وجود قوات رقمية، ثقيلة وخفيفة، قادرة 

عىل العمل يف بيئات مختلفة، وخاصة يف البيئات اآلهلة 

بالسكان.

والحرب واسييعة النطاق تتطلب اسييتخدام القوات 

للسيطرة عىل جميع مسارح العمليات، براً وجواً، وبحراً، 

مع االسييتعانة باإلمكانيييات الفضائييية، وتتطلب هذه 

الحييرب املواءمة بن حجم الخسييائر املتوقعة وتحقيق 

املهميية، مع مراعيياة أن تنفيذ املهمة لييه األولوية عن 

تجنب الخسائر، ولكن، يف نفس الوقت، فإن الجنود هم 

عامد القوات املحاربة، ووقوع خسائر كبرية بينهم يعني 

التأثري عىل تنفيذ املهام األخرى التالية.

واسييتناداً إىل رؤية القتال املسييتقبلية لحروب القرن 

الحييادي والعرشييين، ميزج القييادة بن عنييارص القوة 

القتالية املتمثليية يف: القدرة عىل املناورة، وقوة النريان، 

والقيييادة، وتوفييري الحامية، وتوافيير املعلومات، وذلك 

ملواجهة املتطلبات دامئة التغري.

مفهوم القتال عن بعد
أن املفاهيييم العملياتية الجديدة تتجه نحو البحث عن 

طريقة للقتال مع البقاء عىل مسافة بعيدة من الخصم 

بدرجة تكفي لتفادي أي تهديد مبارش، ويسمح ذلك يف 

الواقع ملخططي الحرب النووية السييابقن بأن يجددوا 

بعض السيييناريوهات التي صممت لخوض مواجهة مع 

قوة نووية كربى أخرى، حيث ميكن لهذه السيناريوهات 

املجييددة أن تعتمد عىل الوسييائل التي صممت لحمل 

األسييلحة النووية، لتسييتخدم ألغراض أخرى، كصواريخ 

"كييروز"، أو قذائف أخرى بعيدة املدى تحمل رؤوسيياً 

حربية تقليدية.

تتطلب االشتباكات 
الدقيقة استخدام 

األنظمة التي متكن 
القوات من حتديد 
األهداف وحتقيق 

القيادة والسيطرة

استنادًا إىل رؤية 
القتال املستقبلية 

ميزج القادة بني 
عناصر القوة القتالية 

املتمثلة يف القيادة 
وتوافر املعلومات 

وغريها
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ومن ناحييية أخرى، فإن دقة األسييلحة والقدرة عىل 

اكتشيياف العدو، أينام كان، توحي بأن فكرة االشييتباك 

عن قرب سييتختفي، ليحل محلهييا مفهوم الرصاع بدون 

اشييتباك، حيث يتم القتال عن بعد، دون حشود كثيفة 

يف القوات واألسلحة، وحيث يكون بوسع القذائف التي 

تطلييق من مسييافات بعيدة أن تتجه كلهييا نحو موقع 

واحد، أو عدة أهداف إسرتاتيجية، يف آن واحد.

ويييرى عييدد ميين الخييرباء أن حامييات الطائرات 

والدبابات واملقاتات وقاذفات القنابل يف هذا السيناريو 

ميكيين أن تتوقف عيين أن يكون لها الدور األسييايس يف 

سيياحات الحييرب القادميية، وميكن ملعظييم القوات أن 

تبقييى يف أراضيها، وخييال املراحييل األوىل من الرصاع، 

تقوم القاذفييات بعيدة املدى بتدمري الدفاعات الجوية، 

أو البنى التحتية األساسييية األخييرى للعدو، وبعد ذلك 

سييتكون هناك حاجة إىل منصات إلسييقاط أعداد كبرية 

ميين القذائييف ونظم األسييلحة األقل كلفيية بكثري من 

الغواصات وحامات الطائرات الحالية.

مفهوم الحروب غري املتكافئة
تعييرف الحييروب املتكافئيية Warfare  Symmetricبأنها 

الحييروب التي يكون القتال فيها بن نوعن متشييابهن من 

القوات، بحيث يسييهم التفوق العييددي وكفاءة التدريب 

والقيييادة والتقنيييات يف تحديد النتيجة إىل حييد كبري. أما 

الحروب غري املتكافئة Warfare  Asymmetricفتكون بن 

القوات غري املتشييابهة، ومصطلح عييدم التكافؤ يعني عدم 

وجود خصائص مشرتكة، أو عدم تشابه القدرات العسكرية، 

فالحرب غييري املتكافئة تعنييي النزاعات التييي تواجه فيها 

قوات عسييكرية متفوقة، مؤلفة من قومية واحدة، أو عدة 

جنسيات، دوالً أو مجموعات أضعف منها.

وسييوف تكييون حييروب املسييتقبل بن قييوات غري 

متكافئيية، ألن الييدول القوييية متتلك أحييدث املعدات 

العسكرية والتقنية وقوة النريان، واالحتامل ضعيف جداً 

أن تنشييب حرب بن هذه الدول، والدول الضعيفة لن 

تدخل مع الدول القوييية يف حرب وفق رشوط الجانب 

األقييوى، ومادامت الييدول الصغرية ال تسييتطيع القتال 

بأسييلوب الدول الكربى ورشوطها، فإنها تقاتل بأسلوب 

مختلييف، ومن العسييري للغاييية تصور حييرب متكافئة 

فعلياً، تدور حول يشء متفق عليه، وذي قيمة متساوية 

لطرفن يتمتعان بقدرات متساوية، وكأن الحرب يف هذه 

الحاليية لعبة جامعية، يتاح فيها للفريقن عدد متسيياو 

ميين الاعبن، ويلعبييان يف ملعب مسييتو، وفقاً لقواعد 

متفق عليها، يقوم بفرضها حكم مستقل. 

إن األعداء يف املستقبل ستتوفر لديهم التقنيات التى 

متكنهم من تنفيذ عمليات االسييتطاع الدقيقة وأنظمة 

الكشف واألسييلحة التي يحملها األفراد وأسلحة الدمار 

الشييامل، وقدرات متنوعة للحرب غري املتامثلة، وهؤالء 

األعييداء قد يحاولون تحقيق املبييادأة يف الرصاع إلرغام 

القييوات الصديقة عىل خييوض الحرب بتكلفيية عالية، 

وهييذه التحديات تتطلب عتاداً جديداً لتنفيذ رد رسيع 

وحاسم، باالسييتفادة من السيطرة املعلوماتية يف الزمان 

واملكان املناسييبن، لتنفيذ مهام القوات يف الرب، والبحر، 

والجو، وباالسييتعانة بالقوات الخاصة، مام يجعل العدو 

يدفع مثناً غالياً يف الحرب.

مفهوم الحرب الشبكية
Network- يعتمييد مفهوم حرب الشييبكات املركزييية

centric Warfare: NCW عييىل التقيياء تكنولوجيييا 

املعلومييات مييع العمليات العسييكرية، حيث يتم نقل 

املعلومييات من املستشييعرات املختلفيية املحمولة براً، 

وجييواً، وبحييراً، إىل أسييلحة القتل والتدمييري، يف ميدان 

املعركيية الرقمية، ويييؤدي ذلك إىل تغيييري كيفية إدارة 

الحرب ومساعدة العسييكرين عىل التأقلم مع امليدان، 

الذي أصبح غري محدد جغرافياً. 

تتطلب االشتباكات الدقيقة استخدام األنظمة التي متكن القوات من تحديد األهداف 
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تتطلب االشتباكات الدقيقة استخدام األنظمة التي متكن القوات من تحديد األهداف 

ويف املدى القريب، سيييتم ربط شييبكات االتصاالت 

التكتيكييية عرب االنرتنت، فيام يسييمى نظييام األنظمة 

System of Systems، وقييد أثبتييت الدراسييات التي 

متت يف تسييعينات القرن العرشين الحاجة إىل تغيريات 

كبرية ومكلفة يف هذه الشبكات، ولكن باستخدام شبكة 

االنرتنت ميكن خفض هذه التكلفة، وبينام يجري حالياً 

تحديث برامج الشييبكات التكتيكية يسييتمر العمل يف 

تصميم هيكلية جديدة لشبكات املستقبل، التي تعتمد 

مفهوم "القتال عرب مركبات متعددة" من خال التعامل 

مييع العديد من األهداف يف الوقت الحقيقي، ويتطلب 

ذلك اسييتخدام نظام التسييليح األكيير ماءمة للتعامل 

مع الهدف، ومن ثييم مقارنة املعلومات فيام بينها قبل 

اختيار نظام التسليح الذي سيتعامل مع كل هدف.

إن التجديد الحقيقي ميكن أن يتجىل يف القدرة عىل 

تحقيق التكامل بن األسييلحة واملستشييعرات من أجل 

التنسيييق بن القوات املختلفة بصييورة فعالة، ويتوقع 

الخرباء أن الصورة البانورامية املجسمة للمعركة، والتي 

سييتنبثق عن شييبكات املستشعرات، سييتجعل القادة 

العسييكرين أقرب إىل مراقبن لحركة مرور جوية فائقة 

الرسعة، من كونهم اسرتاتيجين وفنين، وميكن أن يأمر 

القائد نفسييه بإطاق األسييلحة من الجو، أو األرض، أو 

البحر، أو حتى الفضاء، ويف بعض الحاالت، قد يتم بث 

املعلومات املتعلقة بتحديد األهداف العسكرية مبارشة 

ميين قمر صناعييي، أو من مركبة مقييودة من بعد، إىل 

جندي عىل أرض املعركة.

مفهوم التعامل مع األهداف املتحركة
قييد يحاول العييدو مواجهة القييوات الصديقة باللجوء 

إىل التخفييي واالنتشييار وخفة الحركيية، وخاصة يف ما 

حرب الشبكة املركزية مفهوم عمليايت يحقق التكامل يف ساحة املعركة

يتعلييق باألهداف عالييية القيمة، مثل مراكييز القيادة 

والسيطرة وقاذفات الصواريخ املتحركة، وذلك يتطلب 

من القوات الصديقة اسييتخدام وسييائل مضادة، مثل 

جمع االستخبارات الدقيقة، وأنظمة القيادة والسيطرة 

لتنفيييذ الرضبات الدقيقة، خاصة ضييد قواذف اطاق 

الصواريخ البالسييتية املتحركة، فتدمييري هذه القواذف 

يتطلب كشييفها بدقيية وبرسعة، ومتييزها باسييتخدام 

أنظمة متييييز األهداف املتحركة، ونقييل املعلومات يف 

الزمن الحقيقي إىل مراكز القيادة والسيييطرة، ويف هذا 

املجال طورت القوات الجوية األمريكية نظام التهديف 

الرسيييع Rapid Targeting System: RTS، والييذي 

يتضمن عنارص االسييتطاع والكشييف واالسييتخبارات 

والتجهيز للعمليات وتنفيذها، وتقييم نتائج الرضب.

والتجهيز االسييتخبارايت لفضيياء املعركة يعني جمع 

معلومييات االسييتخبارات برسعيية، وتقييمهييا، وتوقع 

كيفية ترصف العييدو، ونقل املعلومييات الازمة فقط 

إىل املقاتلن، وهذا التجهيز يف منتهى األهمية بالنسييبة 

للتعامييل مييع قييواذف اطيياق الصواريييخ املتحركة، 

ويتطلب ذلك اسييتخدام قييدرات متنوعة، مثل أنظمة 

JSTARS ، ورادار TPQ-37 Firefinder، والطائييرات 

املوجهة عيين بعد، للعمل يف منطقة محددة من فضاء 

املعركيية، إضافة إىل قوات العمليات الخاصة التي تنقل 

معلوماتها لحظياً إىل مراكز القيادة والسيييطرة، وكذلك 

تسييتخدم املستشييعرات األرضية التي ميكنها كشييف 

تحركات القواذف. 

مفهوم الحرب يف املناطق املأهولة
إضافة إىل ما سييبق من مفاهيم عملياتية جديدة فإنه 

يجييري يف البنتاجون إعداد مفاهيم أخرى، منها مفهوم 

الحييرب يف املناطق اآلهليية والتي تتطلييب دوراً كبرياً 

للقييوات الربية لتدمري العدو حتييى بالقتال التاحمي، 

يف بعييض األحيييان، والقدرة عىل الحفيياظ عىل القدرة 

التدمريية املسييتدامة، والسيييطرة عييىل األرض وعىل 

السييكان. ويف هذا املجال، يجييري تطوير أنواع عديدة 

من أسييلحة الطاقة املوجهة التي تشييبه، إىل حد بعيد، 

"مدافع األشييعة" املذكورة يف الكتب واألفام الخيالية، 

وهذه األسييلحة، يف الوقت الحييارض، ال تزال غري قابلة 

لاستخدام يف ساحة القتال، ألن أجهزة القذف واإلمداد 

بالطاقة املطلوبيية ال تزال ضخمة الحجم، ولكن يتوقع 

تصغري حجمها خال السنوات القليلة املقبلة، وقد تولد 

مثل هذه األسييلحة أشييعة من موجات فييوق صوتية، 

أو ليزرييية، أو حتى مزيجاً منهييام، وأي نوع من هذه 

األشييعة بالغ الرضر لجميع املكونييات االلكرتونية التي 

قييد تصيبها، وباسييتثناء املوجات فييوق الصوتية، فإن 

األشييعة تتحرك برسعة الضوء، مام يتيح االستغناء عن 

أية وسيلة تصويب معقدة، ويكفي توجيه الساح نحو 

الهدف الصابته عند التشغيل.

وقد نشييطت البحوث لتطوير أسييلحة تقلص سفك 

يعتمد مفهوم 
حرب الشبكات 

املركزية NCW على 
التقاء تكنولوجيا 
املعلومات مع 

العمليات العسكرية

79 |  ديسمرب 2012 |  العدد 491  |



الدميياء إىل الحييد األدىن، أو عييىل األقييل، تخفف من 

اآلثار السييلبية يف العاقات العامة لهذه األمور الكريهة 

 Nonlethal "والوحشية، فتقنية األسييلحة "غري املميتة

Weapons تهدف إىل تطوير أسييلحة تصعق ضحاياها، 

أو تشييل حركتهييم، دون أن تقييي عليهييم، فاملييادة 

الكياموية التي تجعل الشارع زلقاً أو لزجاً، وغري صالح 

لحركة املرور، رمبا تييؤدي إىل تجنب إدانة الرأي العام. 

وبذلييك، فبدالً من أن تطلق النار عييىل طفل أو امرأة، 

فإنييك تلقي مادة رغوييية توقفه، وتسييتطيع أن تقوم 

بعملييية عسييكرية دون أن تجر عليك وسييائل اإلعام 

اللوم بتهمة املعاملة غري اإلنسانية.

متطلبات تنفيذ املفاهيم الجديدة
بييدأ الباحثييون واإلسييرتاتيجيون العسييكريون ميعنون 

التفكري فيام ستعنيه الحروب يف املستقبل، والتي ستكون 

مختلفيية متاماً عن الحييروب الحالية، وفقيياً للمفاهيم 

العملياتييية الجديييدة، فباإلضافيية إىل اتسيياع مرسح 

العمليات، فسييوف تسييتمر الحرب لييياً، ويف األحوال 

الولوج العمليايت املشرتك أحد املفاهيم الجديدة

الجوية السيييئة، ولن تستغرق سييوى أيام قليلة، وليس 

شهوراً وسنوات، واملسييتجدات يف حروب املستقبل قد 

تم تطويرها يف مختربات، وبعييض نوعيات التكنولوجيا 

الجديييدة أصبحت جاهييزة بالفعل لاسييتخدام، ولكن 

معظمها سيييكون جاهزاً يف عام 2020 عىل األكر. ولن 

يكتفييي يف املسييتقبل، بالوصول إىل التفييوق الجوي يف 

ميدان املعركة، ولكن سيتم ضامن السيادة يف املعلومات 

بتدمري أنظمة املراقبة والرادار التابعة للعدو وإصابتها، 

وسييتعتمد العمليات العسييكرية يف املسييتقبل، بشكل 

كبري، عييىل املعلومييات الفضائية وأنظميية االتصاالت، 

فاألقامر الصناعية التي تسيياندها مجموعة واسعة من 

الوسائل األرضية، ستلعب دوراً هاماً يف نقل كمية كبرية 

ومتزايييدة من املعلومات، وسييتظل الحاجيية قامئة إىل 

امتاك قدرات مضادة لألقامر الصناعية وأنظمة واسعة 

للدفاع ضد الحرب اإللكرتونية.

وسيييتم تنظيييم األمييور الخاصيية بخطييط املناورة 

والتعاون والقيادة والسيطرة، كجزء من شبكة مشرتكة، 

تشمل كل األسلحة، الربية، والجوية، والبحرية، والدفاع 

الجوي، وحتى الفضائية، إن وجدت، فحرب املسييتقبل 

ستكون حرب أسييلحة مشرتكة، وسيييتم توزيع مصادر 

النييريان املبارشة إىل املواقع التي تكييون فيها أكر تأثرياً 

عىل أهييداف العدو، واملعارك امليدانية سييوف تتطلب 

مقدرة عىل تحديد مدى قوة العدو ومواقعه وتحركاته 

فوق مناطق واسعة، وسييوف تتطلب أيضاً القدرة عىل 

االتصال بالقوات، والتنسيق بينها عرب مسافات شاسعة، 

ومعرفيية مواقع القوات الصديقيية بدقة بالغة، والقدرة 

عىل تحديد مواقع األهداف وتوجيه األسلحة نحوها.

وهناك تغريات كبرية سييوف تطرأ عىل الحرب الربية، 

وعىل األقييل يف املراحييل األوىل من الرصاع، وسيييكون 

باإلمييكان اإلبقيياء عىل أغلب الجنود بعيداً عن سيياحة 

املعركيية، ومن الجهيية النظرية - عىل األقييل- ميكن أن 

تصبح األسييلحة األرضية أيضيياً "ذكية" وكثييرية العدد، 

ورخيصيية نسييبياً، وقد تظهيير األلغام، التي تسييتعمل 

كمجسييات، لكشييف دبابة أو طائرة عمودييية، متهيداً 

إلطاق القذائف عليها.

والوحييدات قليليية األفراد، التي سيييتم إرسييالها اىل 

سيياحة املعركة، ستكون وحدات عمليات خاصة، ميكنها 

القيام مبهام استكشافية، أو بتقدير الخسائر الحربية يف 

املعركة، فيمكن نقلها يف طائرات االنقضاض الرسيع، أو 

يف مركبات مدرعة، ولكنها تعج باملستشييعرات ووسائل 

االتصاالت ومعدات اإلعاقة، ومع حلول املراحل األخرية 

ميين الرصاع يصل املزيد من القوات التقليدية للمشيياة 

واملدرعييات، ومن املحتمييل أن ينتهييي القتال يف هذه 

الحال أيضاً باحتال األرض•

املصادر:

 www.fas.org

www.globalsecurity.org

www.rand.org

www.defense.gov

مفهوم الولوج العملياتي

ينتاب وزارة الدفاع األمريكية القلق من أنها قد ال 
تتمكن يف املستقبل من نرش قوات عسكرية انطالقاً 
من الوالي��ات املتحدة باتجاه منطق��ة عمليات ما 
بطريقة ال تلق��ى فيها مقاومة، عىل غرار ما قامت 
به خ��الل حرب تحرير الكويت )1991-1990(، أو 
يف عملية الحرية املس��تدامة يف أفغانس��تان )عام 
2001(، وعملي��ة حرية الع��راق )عام 2003(، ألن 
األعداء املحتملني م��ن الدول وغري الدول، أصبحوا 
يس��تخدمون أس��لحة ونظامً أخرى تزداد فعاليتها 
يف مواجه��ة الق��وات املتقدمة، وب��ات من املنتظر 
أن يتبنوا اس��رتاتيجيات للتصدي لدخول الوحدات 
العس��كرية األمريكي��ة يف ش��تى مج��االت النزاع. 
ومن أجل العمل عىل تش��كيل القوات العس��كرية 
املشرتكة، وتركيز خططها ملجابهة هذه التهديدات، 
قامت وزارة الدف��اع األمريكية يف 17 يناير 2012 
بإط��الق تصور جديد، أطلقت عليه اس��م "مفهوم 
 Joint Operational "الولوج العمليايت املش��رتك
Access Concept: JOAC، لضامن قدرات ولوج 
الق��وات األمريكي��ة، واس��تمرارية تواجدها يف أي 
موقع أو مج��ال متنازع عليه، س��واء عىل األرض، 
أو يف الج��و، أو يف الفض��اء، أو البح��ر، أو يف مجال 

اإلنرتنت.
وبينام يساعد هذا التصور عىل تركيز انتباه واضعي 
السياسة، ويُستعمل للتجارب، وللمباريات الحربية 
وألغ��راض أخ��رى، إال أنه س��وف يش��كل دعامة 
لعقيدة القوات املش��رتكة للتغل��ب عىل التحديات 
املوضوعة ملنع دخول القوات العسكرية األمريكية 
إىل مناط��ق الن��زاع، وهذا التص��ور يوضح طريقة 
مواجه��ة تهديدات منع الول��وج، ويحدد خصائص 

البيئة العملياتية يف الوقت الراهن.
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من النشأة إىل النضج

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

تعيش دولة اإلمارات العربية املتحدة هذه األيام فرحة العيد الواحد واألربعني لتأس��يس دولة 
االتح��اد، وه��ي اليوم أكرث قوة وأكرث ثقة وأكرث نضجاً عن ما كانت عليه يف الس��ابق، لقد مرت 
دول��ة اإلمارات العربية املتحدة يف تطورها بثالث مراحل أساس��ية، كانت املرحلة األوىل أكرثها 
حساس��ية وأهمية نظراً الرتباطها بالنش��أة، لقد كانت مرحلة التأس��يس مرحلة هامة جداً من 
مراحل تطور الدولة االتحادية، حيث كانت البداية والتي كانت صعبة بكل معنى الكلمة، لقد 
كان��ت التحديات كبرية لكن العزمية كانت أكرب، فنجح��ت العزمية عىل التحديات، وجاء اتحاد 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، والتي كان للمغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان دوراً 
أساس��ياً يف إنجاح الطموح االتحادي، لقد اس��تطاعت اإلمارات بفضل الل��ه وحنكة قيادتها أن 
تتجاوز العديد من التحديات التي كانت تقف يف طريق نش��أتها، واس��تطاعت كذلك أن تلجم 

جامح أولئك الذين شككوا يف قدرة الدولة عىل البقاء بشكلها االتحادي لفرتة طويلة. 
وجاءت املرحلة الثانية لتؤكد رس��وخ الفكر االتحادي يف دولة اإلمارات عندما أصبح دستور 
الدولة دستوراً دامئاً وتم اعتامد إمارة أبوظبي عاصمًة رسمية لالتحاد، ومل يعد هناك من ميكن 
أن يشكك ال من قريب أو بعيد يف االتحاد، دولة اإلمارات أصبحت يف هذه املرحلة قوية حيث 
متكنت من تجاوز تحديات النش��أة ومتكنت من خلق قناعة لدى الجميع بأن املصري واحد وأن 

الدولة واحدة وال خيار لنا إال بخيار تعزيز الدولة االتحادية. 
ومن ث�م دخل�ت دولة اإلم�ارات مع صاح�ب الس��مو الش��ي��خ خلي�فة ب��ن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة "حفظه الله" مرحلة النضج االتحادي، حيث جاء س��موه بفلس��فة التمكني وهي 
الفلسفة التي تحمل يف إطارها برنامجاً نحو تفعيل الدولة االتحادية لجعلها أكرث قوة مام كانت 
عليه الس��يام يف مجال تفعيل املجلس الوطني االتحادي ليكون مجلس��اً أك��رث فاعلية يف دوره 
املس��اند للحكومة، نعم إن عملية النضج االتحادي هي عملي��ة طويلة نوعاً ما، إال أنها عملية 
قد انطلقت يف الدولة بس��بب القناعة لدى القيادة السياس��ية برضورة السري يف طريق التمكني 

للوصل إىل النضج االتحادي، وليس هناك عودة عنها عىل اإلطالق. 
نح��ن نعيش الي��وم مرحلة النضج االتح��ادي، وهي مرحلة ال بد عىل الجميع أن يُس��هم يف 
إنجاحه��ا بالطريقة التي تتناس��ب مع بيئ��ة الدولة وطبيعتها وتبتع��د كل البعد عن التأثريات 
الخارجية التي ميكن أن ترض بواقع وحال الخصوصية التي تتمتع بها دولة اإلمارات، لقد نجحت 
دولة اإلمارات خالل فرتة وجيزة من أن تحقق ما مل تستطع دول أقدم عنها يف العمر السيايس 
أن تحققه وتقدمه لش��عوبها، وهو مكسب حضاري رائع بكل معنى الكلمة، األمر الذي يفرض 
ع��ىل الجميع املحافظة عىل هذا املكس��ب الحضاري كل يف مكان��ة، إن التطوير التدريجي هو 
أنس��ب األس��اليب لحال الدولة االتحادية وعلينا أن ال نتجاوز املراحل بش��كل رسيع، فالدولة 
مازالت حديثة النشأة، والنجاحات يف ظل الواقع الحايل كبرية، والوعي السيايس مازال محدوداً 
وضعيفاً إلحداث تطورات رسيعة ومفاجئة، ففي العيد الواحد واألربعني نقول تعيش اإلمارات 

ويحيا االتحاد•
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تطورت أساليب الدفاع الجوي عن السفن 

الحربية يف مجاالت اكتشاف التهديدات 

واالشتباك معها عىل مسافات بعيدة، 

وتدمريها بدرجة عالية من الدقة، إضافة 

إىل استعامل أسلحة قصرية املدى أيضاً 

عىل طبقات متتالية لالشتباك مع أي 

تهديدات جوية تنجح يف اخرتاق طبقات 

الدفاع الخارجية للسفينة، ومن الناحية 

املثالية، فإن أفضل وسيلة لحامية السفن 

ضد األهداف الجوية تتألف من نظام 

دفاعي ذي طبقات، يستند يف الدرجة 

األوىل إىل رادار لإلنذار املبكر محمول 

جواً يوفر معرفة مسبقة عن القطاع الذي 

تنطلق منه التهديدات املتوقعة، وتعترب 

العصائف Chaff الخيار األخري للحامية 

من الصواريخ، وبعد ذلك، وضمن مسافة 

أقرب إىل الهدف، يستخدم "نظام سالح 

الدفاع القريب" CIWS، الذي هو مدفع 

رسيع الطلقات، موجه رادارياً، حيث 

يشكل خندق الدفاع األخري.

إعداد: 
د.علي حممد علي

اجليل احلديث من صواريخ الدفاع عـــــــــــــــــــن السفـن ضـد األهــداف اجلـويــة 
ضرورة حتكمها تزايــد حجـــم التهديـــدات اجلويــة
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اجليل احلديث من صواريخ الدفاع عـــــــــــــــــــن السفـن ضـد األهــداف اجلـويــة 
ضرورة حتكمها تزايــد حجـــم التهديـــدات اجلويــة

مت تسليح السفن 
احلديثة بالصواريخ 
املوجهة سطح/

جو لالستخدام ضد 
الهجمات اجلوية

متثل األهداف اجلوية 
املنخفضة اخلطر 

الرئيسي بالنسبة 
للسفن

قامت الشركات 
املصنعة مبجهودات 

إضافية لتطوير 
أنظمة قصرية املدى

ويوف��ر الجي��ل الجديد من صواريخ الدف��اع الذايت عن 

الس��فن دفاعاً يف جمي��ع االتجاهات ض��د التهديدات 

الجوي��ة املتزامنة واملتع��ددة، حيث تنبه��ت بحريات 

العامل إىل خطورة هذه التهديدات، والتي تطورت كثرياً، 

وأصبح لها مس��ارات ذات انقضاضات حادة، عالوة عىل 

املناورة يف املرحلة النهائية للصاروخ الذي زادت رسعته 

عن رسع��ة الصوت، ومتثل األه��داف الجوية املنخفضة 

مثل الصواري��خ الجوالة ذات الرسع��ات البطيئة األقل 

من رسعة الصوت، أو التي تطري بضعف رسعة الصوت، 

الخطر الرئييس بالنس��بة للسفن، ألن هذه األهداف لها 

القدرة عىل تدمري الس��فن بدرجة دق��ة عالية، وبالتايل 

تطورت األنظمة الدفاعية ملواجهة هذا التهديد.

أنظمة الصواريخ املوجهة للدفاع عن السفن
تم تسليح الس��فن الحديثة بالصواريخ املوجهة سطح/

جو لالس��تخدام يف مهمة التأمني ضد الهجامت الجوية، 

مع االستعانة بالرادار ووسائل الحرب اإللكرتونية، وهذه 

األنظمة الدفاعية ميكنها أن تضمن فقط تحقيق نس��بة 

خسائر عالية يف الصواريخ املعادية، إال أنه ال ميكنها منع 

اخرتاق بع��ض الصواريخ، مام يعترب تهديداً كافياً يجعل 

م��ن الرضوري إضاف��ة طبقة أخرى، هي نظ��ام الدفاع 

القري��ب من الس��فينة لتدمري الصواريخ حتى مس��افة 

500 م��رت، وأهم املتطلبات الالزم توافرها يف هذا النظام 

رد الفع��ل اآليل، حي��ث أن العنرص الب��ري ليس لديه 

القدرة الكافية لتنس��يق أى رد فعل ملثل هذا التهديد، 

وأن يكون هذا النظام قادراً عىل متييز الصاروخ املهاجم 

م��ن الطائرات العمودية، العاملة بالقرب من الس��فينة 

املدافعة.

وقد قامت ال��ركات املصنعة، مبجه��ودات إضافية 

لتطوير أنظمة قصرية املدى، مشتقة من األنظمة أرض/

ج��و، ولعل املثال األه��م عىل ذلك هو تطوير نس��خة 

بحرية من صاروخ Stinger واسع االنتشار، الذي يتميز 

بالدق��ة والخف��ة معاً، عىل أن تحمل ع��ىل منصة قابلة 

إلط��الق أربعة أو مثانية مناذج، مع التزود بجهاز تعقب 

كهرو- ب��رصي لتحقي��ق فعالية قص��وى، واملثال اآلخر 

هو نظ��ام SR2000 الذي يالئم بني جهاز كهرو- برصي 

مامثل، ومنصة إطالق مثبتة عىل سطح السفن، لتوجيه 

ستة صواريخ قصرية املدى من طراز Starburst، وهذه 

القاذفة ال تزن بكامل صواريخها س��وى 750 كلج فقط، 

مام يعني سهولة تركيبها ونرها.

وهنا تربز األهمية املستقبلية لعائلة صواريخ سطح/

جو املناس��بة للقواعد الربية والبحرية مبشاركة فرنسية/ 

إيطالي��ة معروفة تح��ت اس��م EUROSAM، وتعترب 

نس��خة Aster-15 مب��دى 30 كلم، الت��ي تجهز حاملة 

الطائرات النووية الفرنس��ية "شارل ديجول" وفرقاطات 

 Aster-30 ثم نس��خة ،F-3000-3 "من فئ��ة "الفاييت

الت��ي تتمتع بنظ��ام دفع خاص مل��دى 70 كلم، وتعترب 

ه��ذه الصواري��خ األرسع يف فئة الصواري��خ التي تفوق 

رسعته��ا 3 ماخ، مع ق��درة عالية يف اع��رتاض ومواجهة 

الصواري��خ البالس��تية، وس��تعتمد الفئة ذاته��ا لتجهيز 

الفرقاطة األوروبية املستقبلية Horizon، ويعترب نظام 

"أس��رت" ذي االطالق العمودي، مناس��باً لس��فن حربية 

حديثة، أقل حجامً ووزناً من الفرقاطات، ولكن إىل حني 

االس��تكامل العمليايت لص��اروخ Aster، يتم نر النظام 

الصاروخي س��طح/جو الفرن��يس Crotale NG، ويتم 

تجهي��ز الفرقاطات فئة "أوليفر ب��اري" بصاروخ أمرييك 

محدث من فئة  Standard- SM، حيث تعترب نس��خة 

Bloc-IV بالغ��ة الفعالي��ة والدقة، إضاف��ة إىل قابليتها 

لإلطالق العمودي.

إن الباحث الذي يعمل بالرتدد الالس��ليك النش��ط يف 

صاروخ Aster 15، والتوجيه بالقصور الذايت عند وسط 

املس��ار، مينح النظام فائدة كبرية عىل أنظمة مامثلة من 

ناحي��ة التعامل مع الهدف، ويتمتع هذا الصاروخ الذي 

يس��تخدم مجموعة فريدة من االيروديناميات والتحكم 

باالندف��اع املتغري االتجاه برش��اقة ومن��اورة ال تضاهى 

مام يجعله ذا فعالية عالية ضد األهداف ذات الرش��اقة 

العالية والخفي��ة، وقد طلب من��ه 200 صاروخ لتجهز 

11 نظ��ام دفاع بح��ري يف حاملة الطائرات الفرنس��ية 

 ،Charles de Gaulle الت��ي تعمل بالطاق��ة النووي��ة

وحاملة الطائرات االيطالية Conti di Cavour، وثالث 

.F0003S فرقاطات

وميكن أن تش��كل صواريخ الطبقات الداخلية، تقنية 

 Mistral دف��اع فعالة عىل طبقات، باس��تخدام صاروخ

2 األورويب، وأن تعم��ل كتكمل��ة لق��درة الدفاع الجوي 

القامئة عىل س��فينة أكرب، مث��ل حاملة الطائرات، ونظام 

SIMBAD هو قاذفة مزدوج��ة خفيفة الوزن، مجهزة 

بصاروخ��ني م��ن ن��وع Mistral 2 جاهزي��ن لإلطالق، 

وألنه يش��غل يدوياً وسهل االستعامل، فقد صمم أساساً 

للدف��اع الجوي عن ق��وارب الدورية الرسيعة وس��فن 

الدعم اللوجستي، وهذا النظام قيد الخدمة يف بحريات 
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متعددة ح��ول العامل، أما نظ��ام TETRAL، فقد طور 

ليمن��ح دفاعاً جوياً مضاداً عن س��فن تن��درج من فئة 

ق��وارب الدورية الرسيعة، وص��والً إىل الفرقاطات، وهو 

مركب ع��ىل قاذفة ثابت��ة، ويتم التحكم ب��ه من بعد، 

ع��رب غرفة العملي��ات، والنظام مجه��ز بأربعة صواريخ 

Mistral 2 جاه��زة لإلطالق ويتمتع بقدرة أوتوماتيكية 

عىل االشتباك، وهو قيد الخدمة عىل منت سفن الحراسة، 

 Sea وتجهز بعض ال��دول فرقاطاتها بالصاروخ األمرييك

Sparrow بع��د تحديث��ه، من خالل هي��كل تتحكم به 

جنيحات الذيل ومحرك صاروخي جديد.

والنظام Sea Wolf بالغ الفعالية الدفاعية أيضاً، عىل 

مسافات قريبة، ومن مزاياه أنه قابل لإلطالق العمودي 

يف حال التثبيت عىل س��فينة هجومي��ة رسيعة، أو من 

خ��الل قاذفة ذات أرب��ع فوهات، عىل نس��ق وحدات 

مس��تقلة، واملالحظ أن تقنية اإلطالق العمودي أخذت 

تتمتع بأهمية متصاعدة، نظراً ألنها تسمح بإشغال حيز 

أضيق من عىل منت الس��فن، كام أن نسق التوجيه فيها 

يضاهي من حيث الدقة والتحكم، نسق التوجيه انطالقاً 

من الفوهات.

وميك��ن لقاذف اإلطالق الرأيس ط��راز Mk 41 الذي 

يحتوي عىل 32 خلية إلطالق الصواريخ أن يس��تقبل كال 

النوعني من الصواريخ س��طح/جو ط��راز SM-2 وطراز 

Sea Sparrow املطور، والذي سيستخدم ضد الطائرات 

التي تطري ع��ىل ارتفاع منخفض، وضد الصواريخ، حيث 

يتمتع بقدرة عالية عىل املناورة، ويحتاج نظام الصواريخ 

SM-2 إىل إجراء تعديالت خاصة حتى ميكن استخدامه 

 .APAR مع الرادار متعدد الوظائف

تحديات املواجهة
تزاي��د حج��م التهدي��دات الجوية املضادة لس��فن 

السطح نتيجة للتطور التكنولوجي يف أساليب توجيه 

الصواري��خ املضادة للس��فن، ويف مس��اراتها القريبة 

من س��طح البحر، حيث تنطلق هذه الصواريخ عىل 

ارتفاعات منخفضة، وبرسع��ات عالية، تتجاوز رسعة 

الصوت يف األجي��ال الحديثة، وه��ذا التطور ال يتيح 

للسفينة "الهدف" الزمن الكايف ملواجهة هذا التهديد، 

حتى مع وجود أنظمة اإلنذار واالستطالع، ولهذا فإن 

التحدي��ات الت��ي تواجه الصواريخ الت��ي تقوم مبهام 

الدفاع الجوي عن السفن عديدة، فالصاروخ املدافع 

عليه أن يتس��ارع مبعدل كبري ليتقاب��ل مع الصاروخ 

املهاجم يف أقل وقت ممكن، ألن وقت االشتباك قصري 

جداً، لدرجة يجب معه��ا أن تكون قدرة النظام عىل 

الحس��اب أكرب بكثري مام ميكن توقعه من نظام إدارة 

ن��ريان تقلي��دى، والصاروخ املهاج��م يطري يف ظروف 

بحرية، حيث االنعكاس��ات الكث��رية، ورمبا يف ظروف 

الحرب اإللكرتونية أيض��اً، ويجب أن يتمتع الصاروخ 

املداف��ع بق��درة فائقة ع��ىل املن��اورة، وبينام ميكن 

التعامل م��ع الصواريخ املهاجمة بإج��راءات اإلعاقة 

اإللكرتونية، إال أنه باس��تخدام املستشعرات الحديثة 

س��يكون من الصعب عىل الراك الخداعية السلبية 

أن متنع تحقيق إصابة الصاروخ املهاجم للهدف.

ومن املس��لم ب��ه اآلن أن تطوي��ر أنظمة مدمجة 

من املداف��ع والصواريخ، إضافة إىل وس��ائل الخداع 

االلك��رتوين يش��كل الج��واب األفض��ل للتهدي��دات 

املتصاع��دة، الت��ي ميثله��ا الدفاع الجوي ووس��ائطه 

املض��ادة، ولكن كيفية الدمج له��ذه األنظمة مل تحل 

تقني��اً بع��د عىل كل املس��تويات، وميك��ن أن تطرح 

إشكاالت أو تعقيدات ثانوية إذا كانت هذه األنظمة 

مثبت��ة عىل منت الس��فن، وتقني��ات تعزي��ز الدفاع 

البحري ضد التهديدات الجوية، يفرتض كذلك تجهيزاً 

جتهز بعض 
الدول فرقاطاتها 

بالصاروخ األمريكي 
Sea Sparrow بعد 

حتديثه

تنطلق الصواريخ عىل ارتفاعات منخفضة وبرسعات متفاوته

تواجه سفن السطح تهديداً متزايداً نتيجة للتطور التكنلوجي
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مناس��باً لسفن املواكبة، مثل زوارق الهجوم الرسيعة، 

وقد يك��ون العنرص األهم يف هذا الس��ياق هو متتع 

ه��ذه األخرية بحيز كاف لنر وس��ائط مضادة، مثل 

األهداف الخداعية Decoys، أو تقنيات التش��ويش، 

وتعزيز سبل الحامية الخاصة بالزوارق الرسيعة، ميثل 

امتداداً طبيعياً ملجموع��ة اآلليات املعتمدة ألغراض 

الدفاع الجوي، خاصة وأن الصواريخ دقيقة التوجيه، 

الت��ي تطلق من الطائرات العمودية، تش��كل تهديداً 

مب��ارشاً، ومن املس��لم ب��ه أيضاً يف هذا الس��ياق، أن 

السفن الكربى، وبخاصة الفرقاطات، هي القادرة عىل 

استيعاب سلسلة من الدفاعات املدمجة أو املتتابعة، 

ومن هذا القبيل، س��واء يف مجال الس��فن الهجومية 

من الحجم املتوس��ط أو الكبري، أو الفرقاطات، تطرح 

ال��ركات املصنعة منتجاته��ا الحديثة، م��ع أنظمة 

مدفعية وصاروخية مالمئة. 

أحدث جيل
تش��كل األنظمة الصاروخي��ة الحديثة حل��والً متكاملة 

لتجهيز الس��فن الحربية، مع وسائط معلوماتية مكثفة 

لتحليل املعطيات، متهيداً للكش��ف عن الهدف الجوي، 

وال��رد علي��ه برسعة متناهي��ة، ويف هذا اإلط��ار يتكون 

أح��دث جيل م��ن منظومة الدفاع الجوي عن الس��فن 

من أربعة أنظمة رئيس��ية تحقق الدفاع الذايت للس��فن 

LPD- املوجودة يف الخدمة، وكذلك للس��فن من فئات

17 ، وLHA-6، و CVN 78الت��ي م��ا زالت يف مرحلة 

اإلنتاج، وهذه األنظمة هي:

 Ship Self-Defense نظام الدفاع الذايت عن السفن

System :SSDS، وه��و عب��ارة ع��ن ش��بكة معلومات 

محلية تس��تخدم الكمبيوتر وشاش��ات العرض القياسية 

الخاص��ة بالبحري��ة لتحقيق التكامل بني مستش��عرات 

الس��فينة وأنظمة التس��ليح مبا ميكن من الكشف اآليل 

لألهداف وتتبعها والتعامل معها.

  Missile :RAM ال��دوار   الهي��كل  ذو  الص��اروخ 

Rolling Airframe، س��مي كذل��ك ألنه ي��دور حول 

 ،Sidewinder محوره ال��رأيس، وهو تطوير للص��اروخ

فه��و قصري امل��دى، خفيف الوزن، وميت��از بالقدرة عىل 

الدوران 360 درجة، ويستخدم لتدمري الصواريخ الجوالة 

املهاجمة للس��فن، وهو يختلف ع��ن معظم الصواريخ 

يف أن لدي��ه نظام توجيه س��لبي يقوم بالتقاط النبضات 

الراداري��ة، املنبعثة من الصاروخ )اله��دف(، ثم يتحول 

للتوجيه باألشعة تحت الحمراء يف املرحلة النهائية، وقد 

تم تطويره بواس��طة فريق مشرتك من كل من الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة والدمنرك وأملانيا، ويس��تخدم هذا 

الص��اروخ عىل كل حامالت الطائ��رات ما عدا الحامالت 

من فئة LPD-4 . ويشار كذلك إىل التطوير الحايل لربج 

SEA RAM، الذي يتألف من 11 صاروخاً مضاداً، ومن 

 ،Phalanx مدفع سدايس الس��بطانة عيار 20 ملم طراز

وق��د تم تطوير قاذفة مناس��بة خفيفة الوزن للصاروخ، 

بحيث يتم إطالق عرة صواريخ بشكل تعاقبي انطالقاً 

من سفينة حراس��ة أو من زورق هجوم. ويتكون نظام 

 Guided Missile Weapon املوجه��ة  الصواري��خ 

System :GMWS طراز RAM Mk 31  من الصاروخ 

RAM ونظ��ام االطالق ط��راز Mk 49، ويوج��د حالياً 

 Block وهي الطراز ،RAM أربعة طرازات من الصاروخ

0 ال��ذي يس��تخدم التوجيه املزدوج )الس��لبي مبوجات 

الراديو/ باألشعة تحت الحمراء(، والطراز Block 1 الذي 

يتضمن تحس��ينات يف التوجيه باألش��عة تحت الحمراء 

ليمك��ن التعامل مع صواري��خ الجوالة الت��ي ال يصدر 

عنها إش��عاع راداري، والط��راز  Block 1Aوالذي ميكنه 

التعام��ل بكفاءة م��ع الطائرات العمودي��ة والطائرات 

البطيئة والتهديدات الس��طحية، والطراز Block 2 وهو 

تحت التطوير، وس��يكون أفضل من الطراز الس��ابق يف 

التعامل مع الصواريخ الجوالة.

 Evolved Sea Sparrow Missile: الصاروخ املطور

ESSM، وهو متوسط املدى، موجه، يطلق من السفن، 

وصمم للتعامل مع الصواريخ الجوالة واألهداف الجوية 

البطيئة والتهديدات الس��طحية، ويس��تخدم حالياً عىل 

املدم��رات DDG-51، وحام��الت الطائ��رات م��ن فئة 

CVN 68، والس��فن الربمائية فئ��ة LHD-1، وتخطط 

CG- البحرية األمريكية الستخدامه عىل الطرادات فئة

47، وس��فن االقتحام الربمائية طراز LHA-6، وحامالت 

DDG- واملدم��رات طراز ،CVN 78 الطائرات ط��راز

.1000

 Cooperative التعاوني��ة  االش��تباك  ق��درة 

Engagement Capability: CEC، وه��ي عب��ارة عن 

شبكة من املستشعرات تتكامل مع أنظمة إدارة النريان 

لتحسن بدرجة كبرية من قدرة الدفاع الذايت للسفينة ضد 

األهداف الجوية، وذلك من خالل الربط بني املعلومات 

املتحص��ل عليها م��ن مختل��ف املستش��عرات لتجمع 

يف ص��ورة واحدة، وهن��اك طرازان من قدرة االش��تباك 

التعاوني��ة، وهام: الط��راز CEC USG-2، ويس��تخدم 

مع الطرادات واملدمرات املزودة بنظام "أيجيس" الذي 

يتعامل مع الصواريخ البالس��تية، ويستخدم هذا الطراز 

 LPD-17/LHD أيض��اً مع الس��فن الربمائية من فئ��ة

 CEC أما الطراز ،CVN 68 وحامالت الطائرات من فئة

USG-2A فهو تحس��ني للطراز الس��ابق، ويستخدم يف 

بعض الطرادات واملدمرات املزودة بنظام "أيجيس"•   

املصادر:

www.raytheon.com

 www.defenseindustrydaily.com

www.navy.mil

www.usni.org

www.globalsecurity.org

http://raytheon.mediaroom.com

تتطلب عملية اعرتاض الصواريخ جو/ س��طح أن 
يحق��ق الجي��ل الجديد من صواري��خ الدفاع عن 

السفن اآليت:
- زمن رد الفعل املسموح به لتحقيق اعرتاض آمن 

يرتاوح ما بني -15 20 ثانية.
- اس��تخدام أسلوب الدفاع عن هدف ذو مساحة 

محدودة.
- التغذية املسبقة مبعلومات ابتدائية عن الهدف، 

مثل املدى واالتجاه والرسعة.
- اس��تخدام وس��ائل االكتش��اف املبك��ر للهدف 

املعادي بواسطة مستشعرات ذاتية.
- استخدام الصواريخ بكافة أنواعها للمستشعرات 
الذاتية يف املرحلة النهائية للمس��ار، وسواء كانت 
هذه املستش��عرات كهرومغناطيسية، أو حرارية، 
فإنها تس��تخدم يف البح��ث وااللتق��اط والتتبع، 
باالعت��امد ع��ىل املعلوم��ات االبتدائية، الس��ابق 
الحصول عليها من املستش��عرات الذاتية للوحدة 

البحرية.
- مدى االشتباك الفعيل للصاروخ -2 10 كيلو مرت.

- القدرة عىل االشتباك مع عدة أهداف.
- استخدام تقنية " اطلق وانس".

- االعت��امد عىل باحث إيج��ايب يف مرحلة الطريان 
األخرية للتوجه نحو الهدف.

- القدرة العالية عىل املناورة.
- اس��تخدام أس��لوب اإلط��الق ال��رأيس ال��ذي 
يتمي��ز بالق��درة العالية عىل االش��تباك يف جميع 

االتجاهات، ويف زمن قصري جداً.

متطلبات

Bloc- تعترب نسخة
IV بالغة الفعالية 

والدقة إضافة إىل 
قابليتها لإلطالق 

العمودي
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قمــرات جديـــدة للمقاتــالت لتخفيــــــــــــــــف العــبء على الطيــارين
تواكــــب التقنيـــــات اجلديــــــدة يف العمليـــــات احلربيـــــة

ُقْمرة القيادة Cockpit هي 

مساحة معينة تقع عموماً يف 

مقدمة الطائرة، مخصصة لقيادة 

الطائرة والتحكم بها، وظهرت 

للمرة األوىل يف عام  1914، 

والهدف الرئييس من قمرات 

القيادة الجديدة يف املقاتالت 

هو تخفيف العبء عن كاهل 

الطيارين حتى يكونوا أكرث 

قدرة عىل إصابة األهداف، 

وذلك بفضل استخدام التقنيات 

الحديثة، بعد أن أصبحت 

املقاتالت متعددة املهام، ابتداء 

من السيادة الجوية وحتى تقديم 

الدعم الجوي القريب للقوات 

األرضية.

إعداد:
 عميد م. علي حلمي 
علواين
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خوذة حرب النجوم

نج��ح مهندس��و BAE Systems، يف ابتكار تقنية 
جديدة أقل ما توصف به أنها تس��تلهم أفالم حرب 
النجوم، وتالئم طي��اري الطائرات النفاثة الرسيعة 

يف املستقبل.
وال يتخذ االبتكار الجديد الذي يعد أحدث أسلحة 
"يوروفايرت تايف��ون" مكاناً له تحت جناح الطائرة، 
لكن��ه عبارة عن نظام خاص يغط��ي رأس الجالس 
عىل مقع��د الطيار، حيث أنه نظ��ام خوذة ودعم 
بال��غ التعقيد يس��مح للطيار بالرؤية عرب جس��م 
الطائرة، مام يوفر له ميزة حيوية تفيده عند اتخاذ 

قراراته يف جزء من الثانية.
 HMSS ويستطيع الطيار مع نظام الخوذة الجديد
النظ��ر إىل أهداف متع��ددة والتصويب نحوها ثم 
ترتيب أولويات اإلطالق عرب األمر الصويت، ويسمح 
نظ��ام إضاءة رسي��ع للطي��ار بالنظ��ر والتصويب 
وإطالق النريان عىل األه��داف؛ كام بإمكانه القيام 
بذلك يف مواجهة أهداف ترتفع عن مستوى كتفيه 
أو أخ��رى يلتقطه��ا ال��رادار وتقع مبارشة أس��فل 

الطائرة.
وميثل ما يوفره نظام الخوذة الجديد من إمكانات 
النظ��ر إىل األه��داف واإلطالق إىل جان��ب الرؤية 
امليداني��ة الواس��عة، إضاف��ة حيوية ملج��ال رؤية 
قائد مقاتلة "تايفون" عىل مدار الس��اعة ويف كافة 

األجواء.
وتعم��ل الخ��وذة املبتك��رة م��ن خالل ع��دد من 
املجّس��ات املثبت��ة حول منطق��ة قم��رة القيادة، 
وعندما يحرك الطيار رأسه تتحرك مجّسات خوذته 
تبعاً للمجّسات املثبتة عىل الطائرة لضامن معرفته 

الدقيقة ملوقع الطائرة وما ينظر إليه.
ويعرض النظام عىل مقدمة الخوذة مجموعة هامة 
م��ن املعلومات؛ منه��ا الرسعة، االرتف��اع، وضعية 
الطائ��رة، إضاف��ة إىل الوضع الدقي��ق للطائرات أو 
الصواريخ املعادية، وتبقى الصورة املعروضة ثابتة 
ودقيق��ة يف كافة زوايا الرؤي��ة، ما يعني أن الطيار 
ميكنه اتخاذ ق��رارات رسيعة دون حتى أن ينحرف 

ببرصه بعيداً عن الهدف.

وتصمللم القمللرات الجديللدة للمقاتللالت لتالئم مهام 

الحللرب الجويللة يف القللرن الحللادي والعرشين، حيث 

ركللز املصممون عىل أن توفر القمللرة اإلدراك باملوقف 

التكتيللي مع تأكيللد البيانات اللحظيللة للطيار، بحيث 

يتحللول الطيللار إىل مقاتللل تكتيي، بعللد أن أصبحت 

املقاتلة الحديثة شللديدة التعقيللد، وأصبح التحكم يف 

كل أنظمتها من شللأنه أن يشتت انتباه الطيار ويرصفه 

عن الرتكيللز عىل ما هو أكللر أهمية لتحقيللق املهمة، 

وذلللك بزيادة اآللية، وتقليل املفاتيح، وتصفية البيانات 

املعروضة لتتضمن الهام منها فقط. 

توفري وعرض املعلومات
من املهام الرئيسللية لقمللرة القيللادة يف الطائرة توفري 

املعلومللات للطاقم، وكلللام زادت رسعللة الطائرة كلام 

تعقللدت مهام القتللال، وكلللام أصبحت األجللواء أكر 

عدائيللة، وزادت عمليللات الحللرب االلكرتونية والقتال 

املتالحللم، وهذا بللدوره يجعل تدفللق املعلومات أكر 

أهميللة. وكانللت القمللرات القدميللة ال تناسللب كثرياً 

التطورات يف مجال الحرب الجوية، فوفقاً ألوضاع أجهزة 

القيللاس واملفاتيح يف القمرة كان عللىل الطيار أن يبعد 

عينيه عن الهدف لريكللز عىل لوحة املقاييس واملفاتيح، 

وإضافة إىل أن هذا يزيد من زمن رد الفعل فإنه يعطي 

العدو الفرصة لإلفالت.

وكان عىل الطيار تفسللري جميللع املعلومات بقدراته 

الذهنية إلدراك املوقف القتايل يف البيئة التي يطري فيها 

والتي متتلئ بالطائللرات املعادية والصديقة، وكان عليه 

أيضاً أن يستعني باملوجهني الذين يحددون له األهداف 

التللي عليه أن يتوجه صوبها، وكانت دقة إصابة الهدف 

تعتمد عىل دقة معلومللات املوجهني، وكان الحل لهذه 

املشللكالت هو عللرض كل املعلومات للطيللار بطريقة 

تسللاعده بدالً من أن تعيقه، بحيث يسللتطيع أن يقوم 

بكل املهام دون أن يحرك يديه بني املفاتيح واملقاييس.

وهللذه املعلومللات ميكن تقسلليمها إىل مجموعتني، 

وكل منهام لها متطلبات خاصة بالنسبة ألجهزة العرض: 

املجموعللة األوىل وهى املعلومللات الحرجة، وتتضمن 

كل مللا هو مهم لحظياً، مثل رسعللة الطائرة، واالرتفاع، 

ومعلومات األسلللحة، وبيانات الهللدف، وغريها، وهذه 

املعلومللات يجب تقدميها يف مجال رؤية الطيار لتمكنه 

مللن الرتكيز عىل العامل الخارجللي، ولذلك، يجب عرضها 

بطريقة يسهل تفسريها لتقليل األخطاء.

أما املجموعة األخرى فهللي املعلومات غري الحرجة، 

وهللي التي قللد يحتاجها الطيار كل فللرتة، مثل موقف 

الوقود والذخائر، وبيانات املحرك، والحرب االلكرتونية، 

ومعلومات الرادار التكتيكية، وهذه املعلومات يجب أن 

يكون من السهل الوصول إليها، وأال يتم إعادة تجميعها 

حتى ال يحدث خطأ يف تفسللريها، فليس هناك أصعب 

مللن دوام النظللر إىل بيانللات كثرية يصعب تفسللريها، 

ويجب عىل وسائل عرض هذه املعلومات أن تكون مرنة 

بحيللث تتواءم مع التغريات يف األنظمة. وقد تم تصميم 

 Head Up نظام شاشللة العرض املحمولة عللىل الخوذة

 Head وشاشللة الرؤيللة إىل أسللفل Display: HUD

Down-Display: HDD للوفاء بهذه املتطلبات.

F-22 قمرة املقاتلة
لقللد غللريت قمللرة املقاتلللة F-22 Raptor  الشللكل 

املعتللاد لقمرة القيللادة حيث تسللمح لقائللد الطائرة 

بالتللرصف كقائد تكتيي بدالً من مجرد مشللغل لبعض 

املستشللعرات، وأتاحللت له فرصة للتفكللري والتخطيط 

والتنفيذ باالسللتعانة بجهاز الكمبيوتللر. وهذه املقاتلة 

هللي األوىل من بللني كل املقاتالت التكتيكيللة التي لها 

قمرة زجاجيللة بالكامل، ومن التحديثللات الجديدة يف 

هذه القمرة:

توفر قمرة القيادة املعلومات العملياتية للطيار
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تصمم القمرات 
اجلديدة للمقاتالت 
لتالئم مهام احلرب 

اجلوية يف القرن 
احلادي والعشرين

- هي أول قمرة متوافقة مع منظار الرؤية الليلية.

- عللدم تواجللد أجهزة القيللاس والعللدادات التناظرية 

التقليدية.

- القابلية للتحديث.

- القمرة مزودة بكريس قاذف محسن وفقاً للمواصفات 

العسكرية.

- تسللتخدم شاشللة العرض املحمولة عىل خوذة الرأس 

للطيللار Head Up Display: HUD والتللي لها مجال 

رؤيللة أمامي يغطي 30 درجة أفقياً و25 درجة رأسللياً، 

 Head Down وذلك بدالً من شاشللة الرؤية إىل أسفل

display: HDD، وللحامية من رضبات الطيور  يضاف 

إىل الواقللي الزجاجللي األمامللي واقي مطاطللي إضايف 

حول شاشللة HUD كمخفف للصدمللات حتى ال تتأثر 

 Primary الشاشللة. وشاشللة العرض متعددة األغراض

multi-Function Display: PMFD ملونة، ومقاسها 

8×8 بوصة، وهي الشاشللة الرئيسللة التي يسللتخدمها 

الطيار يف أعامل املالحة، حيث توضح له مسار الطريان. 

وميكن للطيار اإلبالغ عن املوقف حوله مبجرد نظرة عىل 

الشاشللات، وتظهر طائرات العدو كمثلثات حمراء، أما 

الطائللرات الصديقة فتظهر كدوائللر حمراء، بينام تظهر 

الطائللرات األخرى املجهولة )الطائرة املجهولة هي التي 

مل يتم متييزها بدرجة دقة ال تقل عن 98 %( كمربعات 

صفراء، وتظهر املقذوفات سطح / جو كأشكال خامسية، 

إضافللة إىل توضيح نوع هذه املقذوفات ومداها املؤثر، 

وإذا حللدث عطللل يف إحللدى شاشللات العللرض تنقل 

املعلومات آلياً إىل شاشة أخرى.

 Integrated Control تعتللر لوحة التحكم املتكاملة -

Panel: ICP هللي املللكان الرئيللي التي مللن خاللها 

يستطيع الطيار إدخال البيانات لالتصاالت، والطيار اآليل 

Autopilot، واملالحة، وهذه اللوحة تثبت أسفل شاشة 

HUD وأعىل منتصف لوحة أجهزة القياس.

- بالقمرة 6 شاشللات عللرض كريسللتاليةLCD  تعمل 

باللمس، فمجرد ملسللة أصبع عىل أماكن مختلفة تظهر 

معلومللات مختلفللة بفضل تقنية اللمللس عىل الزجاج 

التللي تطللورت كثرياً، خاصللة مع إمكانيللة تغيري حجم 

البيانات املعروضة، وأدى ذلك إىل االستغناء عن العديد 

من املفاتيللح التي كانت متيز قمرات األجيال السللابقة 

مللن املقاتالت، وميكللن قراءة ما عليها يف وجود أشللعة 

الشللمس، وهي تتميز عن شاشات العرض القدمية التي 

 Cathode Ray Tubes تعتمللد عىل أنابيللب الكاثللود

بخفة الللوزن، وصغر الحجللم، وقلة اسللتهالك الطاقة، 

وشاشللتي العرض Up Front Displays: UFD تزودان 

الطيار مبعلومات االتصاالت واملالحة والتحذيرات ومتييز 

األهللداف، وميكن أن تظهر عليهام 12 رسللالة يف نفس 

الوقت، وتتميزان بوجود فلرت لتصفية اإلنذارات الكاذبة.

- يوجللد نظام صويت لتنبيه الطيار يف حال حدوث عطل 

يف الطائللرة، وهو يعطي تحذيراً مسللموعاً مثل »هناك 

عطل يف املحرك«. 

- وللمحافظللة عىل حياة الطيار يسللتخدم نظام لتوليد 

األكسللجني، ومنظم للتنفس، وصللامم ملعادلة التغري يف 

الجاذبية من خالل التحكم يف الضغط يف القناع والبزة.

F-35 قمرة املقاتلة
بللدالً من تطويللر قمرة الطائللرة F-35 مللن الطرازات 

السللابقة فإنه تم تصميم قمرة جديدة بالكامل، وذلك 

مبراعاة وجهات نظللر الطيارين. وهللذه القمرة ميكنها 

استيعاب طيارين ذوي أوزان وأطوال مختلفة )بدءاً من 

وزن  100 رطل وبطللول 4 قدم و11 بوصة وحتى وزن 

250 رطل وبطول 6 أقدام و5 بوصات(.

ولقمرة املقاتلة F-35 شاشة عرض بانورامية زجاجية 

مقللاس 20×8 بوصللة، ونظللام تعرف عللىل األصوات، 

وهللي أول طائرة أمريكية ثابتة الجناح تسللتخدم هذا 

النظام بالرغم من اسللتخدام أنظمة مشللابهة من قبل 

يف الطائللرات AV-8B، وسللتزود جميللع منللاذج هذه 

Helmet- املقاتلة بنظام شاشللة العرض عىل الخللوذة

mounted Display System: HMDS، وهللو النظام 

 .F/A-18وF-16 و F-15  املسللتخدم عللىل الطائللرات

وبينام تستخدم بعض املقاتالت نظام HMDS مع نظام 

HUD فإنلله للمرة األوىل منذ عدة عقود تصمم مقاتلة 

نفاثة تكتيكية تعمل يف الخطوط األمامية، وهي املقاتلة 

.HUD بدون نظام ،F-35

وميكن للطيار إعطللاء أوامر صوتية للتحكم يف بعض 

الوظائللف يف أنظمة الطائرة، ولكن اللمس باألصبع عىل 

زجاج شاشات العرض يحقق نتائج أرسع. وتعتر املقاتلة 

F-35 هي أول مقاتلة تسللتخدم شاشة العرض العلوية 

االفرتاضية Virtual head-up display، والتي تسللقط 

املعلومللات عللىل خوذة الطيللار مهام اختلللف االتجاه 

 Helmet الذي ينظر إليه الطيار، ويسللمى هذا النظام

Mounted Display: HMD، وهو يوفر للطيار القدرة 

عىل النظر يف أي اتجاه للبحث عن معلومات تكتيكية أو 

معلومللات تتعلق بالطريان عىل خط الرؤية، وهذا يزيد 

من القدرة عىل تحقيق إصابات قاتلة، وىف نفس الوقت، 

توفللري مزيد من الحامية للطائرة، وهذا هو ما يسللمى 

بل«القدرة خارج املحللور« off-axis capability، وهي 

تعني السامح للطيار مبواجهة التهديدات »برأسه« بدالً 

 HMD من مواجهتها بتحريللك الطائرة. ويخفض نظام

من التكاليف والللوزن، مقارنة بنظام HUD التقليدي، 

ويف نفللس الوقت، يبسللط من تصميم القمللرة. ونظام 

HMD يحسللن من عملية تصويب األسلحة من خالل 

معلومات الهللدف التي تنقل إىل الطيار. ويف السللابق، 

كان نظللام الرؤيللة األماميللة باألشللعة تحللت الحمراء 

FLIR املسللتخدم للتصويب يقترص عللىل مجال الرؤية 

الضيق الذي يسللمح به نظام HUD. وباستخدام نظام 

HMD يستطيع الطيار مراجعة صور نظام FLIR فورياً 

مللام يزيد مللن قدرته عللىل إدراك املوقللللف يف الزمن 

 HMD الحقيقللي. وإضافللة إىل هذه املزايا فللإن نظام

يسللمح بعرض صللور أجهللزة الرؤية الليليللة لألهداف 

املوجللودة عللىل محللللللور الطائللرة أو خللارج املحور 

باسللتخدام مستشللعرات األشللعة تحت الحمراء التي 

تعمل يف كل االتجاهات، وهلللذه املستشعرات تعملللل 

بالتوافلللق مع تقنيات جديلللدة للكاملللريات.

تسمح قمرة F-22 لقائد الطائرة بالترصف كقائد تكتييك
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قمرات مقاتالت أخرى
 HMDS يف عللام 2003 بللدأت عمليللة تطوير نظللام

 Striker HMDS اعتامداً عىل النظام Gripen للمقاتلة

 ،Typhoon الذي سللبق تطويللره للمقاتلة األوروبيللة

وأصبللح النظللام جاهزاً يف عللام 2008، وقللد روعي يف 

تصميملله إمكانية التخلص منه يف حالة لجوء الطيار إىل 

القفز من الطائرة.

وقمرة املقاتلة »تايفون« زجاجيللة بالكامل، وبدون 

أي أجهللزة تقليدية، وتسللتخدم ثالث شاشللات ملونة 

متعللددة االسللتخدامات للرؤيللة إىل أسللفل ومتصلللة 

بشاشة عرض HUD مزودة بنظام FLIR ونظام توزيع 

املعلومات MIDS، ويتحكم الطيار يف الطائرة بواسللطة 

 Hand on Throttle and عصا مركزية مصممة بنظام

Stick: HOTAS لتقليللل العبء عللىل الطيار، ونظام 

 Direct Voice Input: DVI دخللول الصوت مبللارشة

الذي يستخدم تقنية التعرف عىل األصوات، وهذا النظام 

هللو األول من نوعه الذي يسللتخدم يف قمرة املقاتالت، 

وهو ميكن الطيار مللن إعطاء األوامر الصوتية لنحو 26 

وظيفة غللري حرجة يف القمرة، وذلللك لتخفيف العبء 

عنه، إضافة إىل أنه يحسن من مستوى أمان الطائرة.

وقمرة القيادة يف املقاتلة الروسللية Su-37 هي أول 

 Hands On Throttle قمرة روسللية تسللتخدم نظللام

and Stick: HOTAS، وبعصللا جانبية. وتتميز القمرة 

بأربع شاشللات متعددة األغراض. وتحتوى القمرة أيضاً 

عىل مقعد قذف مائل بل 30 درجة للخلف للمسللاعدة 

يف تقليل تأثري قوى الجاذبة العالية.

وصممللت القمللرة الزجاجيللة الرقميللة للمقاتلللة 

الفرنسللية Rafale وفقاً ملبدأ صهر املعلومات من خالل 

كمبيوتر مركزي يسللتخدم الذكاء االصطناعي يف اختيار 

وترتيب املعلومات التي يتم عرضها عىل الطيار لتسهيل 

 Direct عمليللة القيللادة والسلليطرة، وبالقمرة نظللام

Voice Input: DVI الللذي يسللمح بتنفيذ العديد من 

املهام بواسطة صوت الطيار لتقليل العبء عنه، ولعرض 

املعلومات التي يتم جمعها من املستشللعرات املختلفة 

يسللتخدم نظام HUD عريض الزاوية وشاشللتي عرض 

ملونتني للرؤية ألسللفل وشاشة مركزية، وتم وضع هذه 

الشاشللات بحيث تقلل من تشللتيت انتباه الطيار عن 

معرفللة ما يجري حوله، ويتم عللرض معظم املعلومات 

بواسللطة اللمس، ويستخدم نظام HMD للقيام ببعض 

املهام، مثل اختيار األهداف. والقمرة تتوافق مع مناظري 

الرؤيللة الليلية، وهي مزودة بكريس قاذف ميكنه العمل 

والطائرة سللاكنة عللىل األرض، والكللريس مائل للخلف 

بزاويللة 29 درجللة لتوفري مجللال رؤية أفضللل للطيار، 

ويوجد بالقمرة مولد لألكسجني بدالً من تحميل أنابيب 

أكسجني داخل القمرة.

قمرات املستقبل
أن الهللدف النهايئ مللن القمرات الجديللدة للمقاتالت 

هو تركيز املعلومات الحرجة ووسللائل التحكم يف مجال 

رؤية الطيار مبا يسللاعده عىل التغيري الفوري بني املهام 

املختلفة )مللن الهجوم األريض إىل القتال املتالحم، ومن 

املسح الراداري إىل القتال املتالحم(. 

وتوفر القمللرات الجديدة الحصللول عىل معلومات 

حللرب الشللبكات املركزيللة التللي تظهر آليللاً عىل كل 

شاشللات العرض ليتحللول الطيللار إىل مخطط عمليات 

تكتيكيللة يعمل من داخل القمللرة، ويتطلب ذلك دمج 

املستشللعرات لتصفية املعلومات وتقديللم الالزم منها 

للطيار، فقمرة املسللتقبل سللتصمم لتناسللب عدداً من 

الطياريللن الذين يقللودون طائرات مختلفللة يف نفس 

الوقت، وهذا يتطلب تبسيط الرموز املستخدمة وتعدد 

األلوان عىل الشاشللات، والقللدرة عللىل إدارة البيانات 

وتبادلهللا بحيللث ميكللن ألي طائللرة أن تقللود وتوجه 

مجموعة طائرات مأهولة أو غري مأهولة، ولهذا، زودت 

املقاتللالت الجديللدة بقمللرات مزودة بشاشللات توفر 

معلومات فورية للطيار يف الزمن الحقيقي.

وسللوف تسللتبدل القمللرات الحاليللة بقمللرة ذات 

شاشللة عرض واحللدة كبرية مع شاشللة رقميللة ملونة 

إضافية عىل مسللتوى الرأس، وسوف يتم االستغناء عن 

الشاشات ثنائية األبعاد واستبدالها بأخرى ثالثية األبعاد 

توفللر عرضاً أفضللل للموقف القتايل مللع عرض بيانات 

املستشعرات املختلفة، وتصميم القمرة الجديدة يهدف 

إىل القيام مبزيد من الوظائف من خالل شاشات العرض 

عىل مستوى الرأس•

 

املصادر:

 International Defense Review, July 2011

http://en.wikipedia.org

خوذة الطيار جزء من تقنيات قمرة القيادة يف املقاتالت

تتوافق قمرة املقاتلة رافال مع مناظري الرؤية الليلية
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كاتبة إماراتية
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العهد و الوالء لقائد املسرية
إن مسرية التطور والنامء التي تشهدها الدولة يف مختلف املجاالت، وفق النهج الذي أكد صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ترس��يخه ومواصلته عىل خطى املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 

ثراه، يؤكد النجاح الكبري الذي تحقق لدولة اإلمارات بقيادة س��موه، ويعزز النهج القويم الذي تس��لكه الدولة يف ظل 

قيادتنا الرشيدة، التي نفتخر نحن أبناء اإلمارات بها، وندرك أن السنوات املاضية عمقت لدينا الثقة يف مسرية الوطن 

واإلنتامء إىل تراثه وقيمه وتقاليده، ويكفينا فخراً واعتزازاً مبا أنجزته قيادتنا الحكيمة يف مختلف املجاالت، خالل فرتة 

قصرية ال تقاس يف عمر الدول والش��عوب، ونحمد الله عىل ما تحظى به دولتنا الفتية من س��معة طيبة يف أنحاء العامل 

كافة، بفضل سياستها الحكيمة وقادتها املخلصني، فرعاية صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الوطن وابنائه ساهمت 

بش��كل جيل يف مناء مجتمعنا وتحصينه باألمن واألمان وتوفري س��بل العيش الكريم والرخاء لجميع املواطنني يف أرجاء 

وطننا العزيز.

لقد ش��هدت جميع القطاعات يف الدولة خالل الس��نوات املاضية، نقلة نوعية متميزة خالل مسرية تطورها، ونحن 

عىل يقني وثقتنا أكرب بأن الس��نوات املقبلة ستش��هد بفضل جهود راعي املس��رية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله-، وأخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله- ، وويل عهده الكريم الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، 

وإخوانه��ام أعض��اء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلم��ارات، املزيد من اإلنجازات والتق��دم والرخاء للوطن واملواطن، 

وستعزز مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة إقليمياً وعربياً ودولياً، وستظل رايتها خفاقة يف جميع املحافل الدولية.

وكام حرصت قيادتنا الرشيدة عىل دعم جميع القطاعات دون استثناء، حيث أفردت للمرأة اإلماراتية حيزاً كبرياً من 

الرعاية واالهتامم، فأصبحت تش��كل اليوم بفضل دعم رئيس الدولة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس األعىل 

ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيس��ة االتحاد النسايئ العام، رقامً مهامً يف مس��رية التنمية التي تشهدها البالد، فام حققته 

املرأة اإلماراتية من إنجازات ومكاس��ب خالل العقود الثالثة املاضية، يعكس صورة مرشقة ملستقبلها ويبرش مبزيد من 

العطاء خالل السنوات املقبلة.

إن تلك اإلنجازات التي تحققت يف إطار برنامج وخطط التمكني الس��يايس بقيادة صاحب الس��مو رئيس الدولة - 

حفظه الله - أصبح للمرأة اليوم حق املشاركة يف السلطات السيادية الثالث التنفيذية والترشيعية والقضائية، فتبوأت 

أعىل املراتب يف مختلف القطاعات، وارتفع متثيلها يف مجلس الوزراء عام 2008 من مقعدين إىل أربعة، وهذا يعد من 

أعىل النسب عىل املستوى العريب، وها هي تشارك يف املجلس الوطني االتحادي -الربملان- بعدد من العضوات من بني 

أعضائه األربعني، كام تم يف العام 2008 تعيني أول مجموعة من القاضيات ووكيالت النيابة املواطنات يف دوائر القضاء 

يف أبوظب��ي، وكذلك تعيني أول س��فريتني لدولة اإلمارات يف الخارج، ودخلت النس��اء باقت��دار يف مجال الطريان املدين 

والعس��كري، وأصبحن مهندس��ات وقائدات طائرات يف رشكات الطريان الوطنية والس��الح الجوي يف القوات املسلحة، 

وتشغل املرأة اإلماراتية نحو 66 % من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 % من الوظائف القيادية العليا املرتبطة 

باتخاذ القرار، و15 % من أعضاء الهيئة التدريس��ية يف جامعة اإلمارات، ونحو 60 % من الوظائف الفنية التي تش��مل 

الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إىل جانب انخراطها يف صفوف القوات النظامية يف القوات املس��لحة والرشطة 

والجامرك، كذلك اقتحمت املرأة اإلماراتية بكفاءة واقتدار ميدان األعامل بعد تأس��يس مجلس سيدات األعامل الذي 

يضم نحو 12 ألف س��يدة يتولني إدارة 11 ألف مرشوع اس��تثامري يصل حجم االستثامرات فيها إىل نحو 5.12 مليار 

دره��م يف حني وصل عدد النس��اء الاليئ يعملن يف القطاع املرصيف الذي يعد من أه��م القطاعات االقتصادية يف البالد 

إىل نح��و %5.37، كل ذلك ألقى عىل عاتق املرأة اإلماراتية مس��ؤولية ب��ذل املزيد من الجهد والعطاء للحفاظ عىل ما 

حققته ونالته من حقوق.

إن ما حصلت عليه املرأة اإلماراتية بصربها وإرصارها عىل النجاح والتقدم، جعلها تسبق الكثريات من نساء العامل، 

ومنحها حافزاً ملواصلة التقدم نحو مستقبل أكرث إرشاقاً يخدم مسرية املجتمع اإلمارايت وتطوره يف كل املجاالت.

لقد حققت املرأة اإلماراتية مكاس��ب عديدة بعد مس��اواتها بالرجل يف مختلف نواحي الحياة وإنجازات مثل هذه 

مل تكن لتتحقق لوال دعم ومس��اندة وتش��جيع قيادتنا الرشيدة، ورعاية وجهود رائدة الحركة النسائية -أم اإلمارات -، 

آملني أن نكون دامئاً عند حس��ن ظن قيادتنا الحكيمة، مجددين الثقة والوالء والعهد عىل مواصلة املس��رية وفق النهج 

الذي رس��مه صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -، لتظل راية دولتنا الحبيبة 

خفاقة يف عنان السامء •

رؤى 
وقضايا
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تقنيات

  الطائرة V – 22 Osprey. . . كفاءة واقتدار 
أدوارها عديدة  يف العمليات العسكرية واإلنسانية
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تؤدي الطائرة Osprey خدماتها للقوات يف شكل أدواٍر عديدة ويستفاد 

منها يف كونها مائلة الجناح الدوار وتقنياتها تضم األداء الرأيس الذي تنفذه 

الطائرة العمودية مع التميز بالرسعة وبلوغ املدى البعيد الذي تنفذه 

الطائرة ثابتة الجناح.

إعداد: يل يادف
ترجمة: حممد سليمان موسى
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  الطائرة V – 22 Osprey. . . كفاءة واقتدار 
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تقلع هذه الطائرة مع االس��تفادة من حجرة املحرك 

وال��دوار ذو الوضع الرأيس، حيث تس��تطيع اإلقالع 

والهبوط والتطواف كأنها طائرة عمودية، وتس��تطيع 

هذه الطائرة الطريان يف ارتفاعات عالية.

 V – 22 املسامة Bell Boeing وتعترب طائرة رشكة

Osprey أول طائ��رة يتم تصميمها لتلبية احتياجات 

األفرع األربع لقوات وزارة الدفاع األمريكية.

وتظهر الطائرة V - 22 Osprey مبالمح تربز نظام 

الت��داول الثن��ايئ حيث يعمل كل محرك عند فش��ل 

اآلخر. وحتى تتالءم الطائرة للتخزين يف السفن ميكن 

 Osprey للجن��اح الدَوار أن ينطوي تلقائي��اً. وتتميز

أيض��اً بأنها املنَصة الرأس��ية الوحيدة التي تس��تطيع 

االنفتاح ذاتياً عىل العمل يف كل مس��ارح العمليات، 

حول العامل.

املهمة والوصف
 V – 22 اهتم��ت وزارة الدف��اع بربنام��ج الطائ��رة

Osprey بحي��ث تم التخطي��ط للتطوير والفحوص 

والتقيي��م ورشاء الطائ��رة  لتدخل الخدم��ة كطائرة 

V/ "ًمائلة الجن��اح تنفذ "اإلقالع والهب��وط عموديا

STOL لتنفيذ مهام كل القوات املس��لحة مع الرتكيز 

عىل مهام القوات البحرية.

وتم تصميم برنامج الطائرة بحيث تلبي مس��تقبالً 

متطلبات الهج��وم الربمايئ رأس��ياً بعملها مع قوات 

مش��اة البحري��ة USMC األمريكية، حي��ث تحتاج 

العملي��ات والعم��ل مع مش��اة البحري��ة والقوات 

البحرية والعمليات الخاصة إىل هذه القدرات. ويحل 

 CH – 46 محل الطائرة V – 22 Osprey النم��وذج

E لتوفري الق��درات الجديدة وتعزيز مه��ام الطائرة 

MC -130 يف قي��ادة وإس��ناد العملي��ات الخاص��ة 

وعمليات اإلسناد.

وأدى ظه��ور الطائرة "مائل��ة الجناح" إىل االنتقال 

مبهام مشاة البحرية USMC وعمليات قيادة القوات 

الخاصة يف القوات الجوية األمريكية، لتنفيذ املهام يف 

أي مرسٍح حول العامل. وتنفذ القوات الجوية والربية 

حالياً العديد من املهام بنجاح. وأثبتت العمليات يف 

العراق – عمليات الحرية الدامئة – والعمليات التي 

تم تنفيذها يف جن��وب أمريكا ويف أفريقيا وعمليات 

عدي��دة برمائي��ة، أن وح��دات هذه الطائ��رة عالية 

القدرة.

وتم ع��ام 2011 تجهيز طائ��رات مائلة الجناح يف 

قوات مش��اة البحرية لت��امرس العمليات القتالية يف 

أفغانس��تان. ومنذ ع��ام 2007 حين��ام نًفذت قوات 

مش��اة البحرية العمليات مع االس��تفادة من قدرات 

الطائ��رات V – 22 Osprey العملياتي��ة كطائ��رة 

تعبوية اس��تمرت تعم��ل مبعدل جناح��ن كل عام، 

وأفادت هذه القدرات العمليات الهجومية مام جعل 

املقاتلن وقوات مش��اة البحرية قادرًة عىل االنفتاح 

العمليايت خاصًة يف عمليات الحرية الدامئة يف العراق 

وعمليات مشاة البحرية. والتحقت قيادة العمليات 

الخاصة بهذه األنشطة وباستخدام Osprey منذ عام 

.2008

محركات عالية االعتامدية
يوف��ر املح��ركان Liberty AE 107 C التوربيني��ان 

 V – 22 Osprey الق��وة الالزمة لتش��غيل الطائ��رة

بإنت��اج 6,150 حص��ان kw 4,586 م��ن كل مح��رٍك 

منهام. وحتى يتوفر األم��ان يتيح نقل الحركة يف كل 

محرك تشغيل الدَوار.

شكل يالئم السفن
تم تصميم الجناح املائل بش��كل يت��الءم مع دوران 

الطائ��رة، وتعمل الطائرة من عىل س��طح الس��فينة 

حاملتها "س��فينة الهجوم" بأقل بصم��ة رادارية مع 

تواجد ق��درة التزود بالوقود يف الجو ليناس��ب ذلك 

متطلب��ات القوات البحرية وعمليات القتال والبحث 

واإلنق��اذ ومهام إس��ناد األس��طول ودع��م الحروب 

الخاصة.

املهام املتعددة
ال تش��به الطائ��رة V – 22 Osprey خالل تنفيذها 

امله��ام العديدة أية طائرة أخرى، ففي كل أس��اليب 

الهجوم أو اإلس��ناد أو النق��ل أو أي عمليات تتطلب 

رسع��ة الوصول ملرسح العمليات، م��ع توفري القدرة 

التطوافي��ة تتمك��ن V – 22 Osprey م��ن توف��ري 

املطلوب برسعٍة عالية وبشكٍل أفضل.

حقائق
تم إنتاج الطائرة V – 22 Osprey تحت بنود تحالٍف 

بن رشكة Bell Helicopter ورشكة Boeing، بحيث 

 Boeing Military يكون قس��م الحرك��ة يف رشك��ة

Aircrafts مس��ؤوالً عن: الب��دن، وتجميع مجموعة 

الذي��ل، واألنظم��ة الفرعي��ة، والكرتوني��ات الطريان 

الرقمية، والطريان بالسلك وأنظمة التحكم.

 Bell مس��ؤوليات رشك��ة  ع��ىل  االتف��اق  وت��م 

Helicopter Textron بحيث تنفذ: تصنيع الجناح، 

وأنظم��ة نقل الحرك��ة، واألنظمة ال��دَوارة، وتركيب 

املح��رك، والتجمي��ع النه��ايئ يف مصان��ع الرشكة يف 

"أماريللو" يف تكساس.

ومن املزمع اتجاه قوات مشاة البحرية األمريكية 

إىل رشاء 360 طائرة V – 22 Osprey لتنفيذ مهامها 

مبا يف ذلك مهام الهجوم الربمايئ واملناورة بن السفينة 

والهدف وعمليات املناطق املائية.

وم��ن املقرر أيضاً حصول القوات البحرية عىل 48 
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تقنيات

الطائرة Osprey تحلق يف سامء ديب

طائ��رة V – 22 Osprey الس��تخدامها يف عملي��ات 

إسناد األسطول وتنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ.

أما قيادة ق��وات العمليات الجوي��ة الخاصة فقد 

حصلت عىل 50 طائ��رة V – 22 Osprey من الفئة 

CV – 22 ذات القدرات املعَززة لتلبية املهام الخاصة 

بها، وقد بلغت النامذج CV – 22 القدرة العملياتية 

عام 2009 بعد أن تم تجهيز وانفتاح طائرات مش��اة 

البحرية يف أواخر عام 2007.  

وتم تجهيز جناح مش��اة البحري��ة العمليايت األول 

وهو الجناح VMM – 263 يف منطقة "نيو ريفر" يف 

3 مارس عام 2006 مع دخول طياريه برامج التدريب 

عىل الطريان مع الجناح VMMT – 204. واستلمت 

 CV – 22 طائراتها AFSOC أول وح��دة عملياتي��ة

لتكوين أول جن��اح عملياٍت خاصة يف "هلربت فيلد" 

يف 16  نوفمرب 2006.

 V – 22 Osprey وتم عام 2011 تسليم 34 طائرة

بين��ام يش��مل تخطيط االنت��اج ع��دد 39 طائرة تم 

تحديد تسليمها يف عام 2012 الحايل.

الزبائن
 USMC تس��تخدم ق��وات مش��اة البحرية األمريكي��ة

وقيادة العملي��ات الخاصة يف القوات الجوية األمريكية 

الطائ��رات V – 22 Osprey. وتوجد يف خدمة مش��اة 

 Osprey البحرية حالي��اً 165 طائرة مائلة الجناح طراز

موزع��ة يف 10 وح��دات ووحدتن عملي��ات خاصة 

جوية. 

ونفَذت القيادتان خالل عام 2007 عدد 16 عملية 

قتالية وإنس��انية وعمليات من  عىل سطح السفينة 

وبنج��اح، ولقد نَف��ذت Osprey ح��ول العامل حتى 

اآلن 135,000 س��اعة طريان نصفها تم خالل العامن 

املاضين.

وص��ارت عملي��ات "األم��ن والس��المة " و"قدرة 

البقاء" يف مرسح العمليات و "كفاءة األداء" س��امٍت 

متيز األس��طول العمليايت. وتفي��د تقارير مركز األمن 

 V – 22 والس��المة يف الق��وات البحرية أن الطائ��رة

Osprey س��َجلت أق��ل معدالت لألعطال والفش��ل 

خالل العقد املايض.

وأوضحت بيانات تكلفة ساعة الطريان الواحدة أن 

Osprey س��َجلت أقل تكلفة مبعدل "املقعد/ امليل" 

وهي تكلفة نقل ش��خٍص واحد ملس��افة ميل واحد، 

وهو ما مل تسجله أي طائرة نقل دوارة الجناح أخرى 

خالل العامن السابقن.

وتعمل طائرات MV – 22 Osprey التابعة ملشاة 

البحرية األمريكية حالياً يف أفغانستان إلسناد عمليات 

"الحرية الدامئة" كام تعمل مع حمالت مشاة البحرية 

التي تس��اند القوات هناك يف الوقت الذي تعمل فيه 

 AF SC طائرات ق��وات العمليات الخاص��ة الجوية

طراز CV – 22 يف إسناد قوات العمليات الخاصة.

كام حصل��ت رشك��ة Bell Boeing ع��ىل عقد 5 

س��نوات إلنت��اج 167 طائ��رة، يف مارس ع��ام 2008. 

وتزاي��دت تعدي��الت العقد منذ ذل��ك الوقت ليصل 

الع��دد املطل��وب إىل 174 طائرة. وقَدم��ت الرشكة 

مقرتحاته��ا للقوات البحرية األمريكية بش��أن الرشاء 

 V – 22 لع��دة س��نوات إلنتاج وتس��ليم 98 طائ��رة

Osprey مائلة الجناح. والتزال املفاوضات مس��تمرة 

حول الحصول عىل عقٍد آخر خالل عام 2012 الحايل.

قدرات متميزة
تستطيع V – 22 Osprey نقل 24 مقاتالً مع حمولة 

خارجية تصل 15.000 رطل وحمولة داخلية تصل إىل 

20,000 رطل باس��تفادتها من قدرة النقل املتوس��ط 

واإلقالع والهبوط عمودياً، وهي بهذا تلبي متطلبات 

الق��وات البحري��ة األمريكي��ة لتنفيذ مه��ام القتال 

والبحث واإلنقاذ وإس��ناد مهام الحروب الخاصة مام 

يالئم متطلبات قيادة العمليات الخاصة مبا تتميز به 

م��ن رسعة عالية ومدى بعيد وق��درة النقل عمودياً. 

وميكن تحمي��ل هذه الطائرة ع��ىل حاملة الطائرات 

أو س��فينة الهجوم ألن جناحها الدَوار ميكن التصاقه 

ببدنه��ا والجن��اح يعم��ل. وللطائ��رة Osprey قدرة 

Osprey املنَصة 
الرأسية الوحيدة 

التي تستطيع 
االنفتاح ذاتيًا على 

العمل يف كل 
مسارح العمليات 

حول العامل
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الت��زود بالوقود يف الجو وأهم ما تتصف به هو قدرة 

االنفتاح للعمل ذاتياً.

وتوف��ر الطائرة V – 22 مدًى أبع��د عملياتياً مام 

يتيح له��ا االنفتاح عىل كل مس��ارح العمليات حول 

العامل. كام تتميز الطائرة بعدة مميزات أخرى هي:

- الرسعة الزائدة، حيث أن V – 22 Osprey رسعتها 

ضعف رسعة الطائرات العمودية. 

- "املدى األطول" الناتج عن متطلبات املهام العدائية، 

وهو مدًى أبعد مام تصله العموديات األخرى.

- "ق��درة أداء املهام" أكرث: تش��مل عمليات الهجوم 

الربمايئ، وإس��ناد العمليات القتالية، وإسناد عمليات 

الق��وات الخاصة للم��دى األبعد، وعملي��ات النقل، 

والبح��ث واإلنقاذ، واإلس��عاف الطب��ي، ويتوقع لها 

مستقبالً تنفيذ مهام "خزان الوقود" الطائر.

Block C تطوير النموذج
يف فرباير عام 2012 اس��تلمت قيادة مش��اة البحرية 

األمريكية أول طائ��رة MV-22 Osprey تم إنتاجها 

بالنموذج الجديد Block C املطور.

وه��ذا التصميم V-22 Block C ت��م تجهيزه مبا 

يش��مل نظام "رادار الطقس" جديد التصميم والذي 

يعمل عىل تحسن قدرات املالحة يف األحوال الجوية 

الس��يئة، مع تعديل نظام "التكي��ف البيئي" لتعزيز 

راحة الطاقم والقوات التي تحملها الطائرة.

وتم أيضاً توسيع الكابينة لزيادة قدرات التحميل، 

مع تحديث أنظمة الحرب االلكرتونية، وإضافة نظام 

توزي��ع وهج الخ��داع لدحر التهدي��دات جو – جو، 

والتهديدات أرض – جو.

ويوفر التطوي��ر Block C يقظة يف املواقف أكرب، 

مع تحسن أنظمة العرض وتحسن قمرة القيادة •

املواصفات الفنية:

الدفع: محركان "رولزرويس" AE 1107 C ينتج كل منها قوة 
.KW 4,586 6,150 حصان

العرض: والدوار يعمل 84.6 قدم )25.78 متر(، وفي وضع التخزين 
18.4 قدم )5.61 متر(.

االرتفاع: قمرة 
احملرك عمودية 

22.1 قدم )6.73 
متر(، بنظام 

االتزان 17.9 قدم 
)5.46 متر(.

قطر الدوار:
 38.1 قدم )11.6 متر(.

أقصى وزن لإلقالع عمودياً: 
52.600 رطل )23.859 كلغ(.

أقصة سرعة تطوافية:
 275 عقدة )443 كلم / الساعة(.

نصف قطر املهمة:
 600 ميل )بالطائرة فئة MV-22 بلوك B وهي 

حتمل 24 مقاتل.

قمرة القيادة/ مقاعد الطاقم: 
.MV / 3 CV 2

توفر الطائرة مدى بعيداً عىل كافة مسارح العمليات



طريقة الصني يف احلرب البحرية 
منطق "ماهان" وقواعد "ماو"

تخلص  هذه الدراسة إىل 

أن القادة الصينيني مييلون 

إىل البدء بشّن الهجامت 

املتفرقة، تليها الهجامت 

املتسلسلة، فالهجامت املكثفة 

أو املحتشدة، وميكن لقادة 

البحرية األمريكية، من خالل 

االطالع عىل التفضيالت 

الصينية، أن يقفوا عىل الكيفية 

التي سيشّن بها هذا الخصم 

البحري املرتقب حربه. 
تفرض الدراستتة أن الخبتتر الجيوستتراتيجي واملؤرخ 

م "منطتتق"  األمريتتي "ألفريتتد ثايتتر ماهتتان"، يقتتدِّ

االستتراتيجية البحرية الصينية، وهو الذي يدفع الصني 

إىل حشتتد األستتاطيل البحريتتة والتجاريتتة، والتجارة 

الدولية، والقواعد البحرية األمامية؛ أي التمتع بخصائص 

القتتوة البحريتتة، أما الزعيم الصيني "متتاو تيس تونغ"، 

ذ متتن خاللها جيش  م "القواعد" التي ستتينفِّ فهتتو يقدِّ

التحرير الشتتعبي عملياته البحرية الخارجية، وتصنِّف 

الدراستتة التي أعدها الكاتب "جيمس هوملز" النامذج 

العامة الثالثتتة التي طورها"وين هيوز" حول تكتيكات 

األساطيل، بحسب التفضيالت االسراتيجية الصينية.

دليل لخوض املعارك البحرية يف آسيا
م وين هيتتوز، إىل أفراد البحريتتة األمريكية، دليالً  يقدِّ

لخوض املعارك البحرية يف آسيا؛ فجيش التحرير الشعبي 

أي الجيتتش الصيني، وهو الذي تتتزداد االحتامالت بأن 

يصبح دون غره خصم البحرية األمريكية، تزداد قدرته 

عىل دمج الحرب البحرية فوق الستتطح وتحته )أي يف 

الستتفن والغواصات(، مع الحتترب الجوية إليجاد دفاع 

قوي يف وجه التهديتتدات املحمولة بحراً، من تلك التي 

تواجه الصني، والبيئة االستتراتيجية يف املياه اآلستتيوية، 

كتاب

• العنـــوان:     طريقة الصني يف الحرب البحرية

• رقم السلسلة: 99

• اللغـــة:     العربية

• الطبعـة:     األوىل

• تاريخ النرش:  2011

• الصفحـات:   69

تتغتتر بوترة تتستتم بالفتتوىض، وعتتىل الواليات 

املتحدة األمريكية أن تكيِّف أستتاليبها وأستتلحتها 

عىل وجه الرسعة؛ إذا كانتتت تأمل املحافظة عىل 

التفوق البحتتري الذي عاد بالفائدة عىل مصالحها 

– وعتتىل املنطقة – عىل مدى األعوام الستتتني أو 

أكرث املاضية، وتشتتكل تحليالت هيتتوز، يف كتابه: 

"تكتيكات األستتاطيل واملعارك الستتاحلية"، أساساً 

لتحليتتل التحديات التي متثِّلها التكتيكات الصينية 

املضادة للستتفن، بيد أن أطروحة هيوز، مهام كان 

حجتتم فائدتها، ال ميكن األختتذ بها وحدها، وليس 

ذلك انتقاصاً من شأن الكتاب الذي يخاطب خرباء 

التكتيتتك يف املدارس يف إطار بيئتتات مختلفة ويف 

مواجهة خصتتوم محتملني مختلفني، وبالفعل فإن 

هيوز، يصف غرضه بأنه "توضيح عمليات املعارك 

البحريتتة" ال التنبتتؤ بالكيفية التي قتتد تُبلور بها 

حاالت طوارئ معينة. 

ولذا، فتتإن ذلك الكتاب، ال يتطتترق عموماً إىل 

املستتائل العملياتيتتة، كام أنه يخلو من الستتياق 

الستتيايس والسياق الثقايف والستتياق االسراتيجي، 

وهتتو كأي نظرية جيتتدة ميكن تكييفه ليناستتب 

مختلتتف الظتتروف، لكن مثة جانبتتاً تقنياً ال ريب 

فيتته لتلتتك الروايات التي تُعد متتن الرضورات يف 

مؤسستتات التدريب التابعتتة للبحرية  األمريكية، 

أمتتا الجانتتب الستتلبي متتن النتهتتتج التجريدي 

للحتتروب البحرية، فيُمثل بتتأن أطروحات هيوز، 

لتتدى تناولها مبعزل عن أي يشء آخر، توحي بقوة 

أن التكنولوجيتتا هي التي تقتترر نتائج املواجهات 

العستتكرية البحريتتة؛ فأستتاطيل العتتدو تقاتتتل 

بتترضاوة يف أعايل البحار، مستتتعينة بكمٍّ كبر من 

األستتلحة الدقيقتتة التوجيه، والقتتتال بالقرب من 

شواطئ العدو من شأنه تعقيد األمور، فالدفاعات 

الستتاحلية قتتد تطلق صواريخ ستتطح – ستتطح 

عىل القتتوات األمريكية، كام قتتد تطلق الطائرات 

املنطلقة من قواعد برية صواريخ مضادة للستتفن 

من أعىل، وقتتد تربص الغواصات الستتاكنة التي 

تعمل بالديزل والكهرباء يف األسفل؛ انتظاراً لفرصة 

إطالق الطوربيدات، ويف جميع األحوال يعمد كال 

الطرفني إىل االستتتعانة بكل ما يف حوزته من سالح 

وذخرة، ويكتتون النرص عىل األرجتتح من نصيب 

الطرف الذي يسدد الرضبة األوىل.
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البحرية الصينية

تعتــرب البحريــة الصينية ثــاين أضخم قــوة بحرية يف 
العــامل وال تســبقها يف الحجم ســوى القــوات البحرية 
األمريكية، حيث متتــلك أساطيل ضخمة من املدمرات 
والفرقاطــات والغواصات وأعداد خرافية من لنشــات 
الصواريــخ، إال أن دخول حاملة الطائــرات الصينية يف 
البحر قد يشــكل العامل األكرب لتطور البحرية الصينية 
يف املحيطات املفتوحة، وستشكل الذراع الطويلة للصني 

يف ما وراء البحار.
 تتشــكل البحرية الصينية من خمســة أســلحة وهي: 
ســالح الغواصات، ســفن الســطح، الطــران البحري، 
الدفاع الساحيل، ومشاة البحرية، ومتتلك أيضاً وحدات 

متخصصة.
 وتتشــكل البحرية الصينية من ثالثة أســاطيل بحرية 
وهي: أســطــول نانهاي، وأســطول بيهاي، وأســطول 
دونــج هاي، ويعمــل يف البحريـــة الصينــية مايقارب 

250 ألف فرد

تتمتع الصني بقوة بحرية مبا متتلكه من قوات وأساطيل وأساليب

 محددات املعارك البحرية العالية التقنية
بالنستتبة إىل هيتتوز، فإن محتتددات املعتتارك البحرية 

العالية التقنية  يف نظره هي:

 أوالً: فعاليتتة عمليتتات االستتتطالع وهتتو ما يعني 

االستتتخدام املتقن ألجهزة االستشتتعار بنوعيها البحري 

والتتربي، وللنظم القتالية، ولوستتائل الربط الحاستتويب 

لتبادل املعلومات.

 ثانياً: مدى األسلحة أو القدرة عىل توجيه الرضبات 

من مسافات بعيدة.

 ثالثتتاً: التكتيكات التتتي تحددها فعاليتتة عمليات 

االستطالع واملدى الذي تصل إليه أسلحة األسطول. 

والوصف التتذي يقدمه هيوز دقيق من دون شتتك 

ولكنه محدود، فام سيحدد نتائج أي اشتباك بحري بني 

الجانبني الصيني واألمريي بشتتكل أكرب بكثر من مدى 

الصواريتتخ، هو فعالية أجهزة الكشتتف أو خوارزميات 

الكشف من أجل االشتباك. 

الصني...الخصم املحتمل للقوات األمريكية
تقوم الدراستتة بتناول الصني بوصفهتتا خصامً محتمالً، 

بغية تعزيز معرفة القوات األمريكية بالغايات والطرائق 

ه الجهتتود الصينية يف  والوستتائل التي يُحتمتتل أن توجِّ

أوقات األزمات أو الحروب، وترى الدراسة ما يأيت:

- يستتاعد منطتتق ماهتتان الجيوستتيايس عتتىل إعطاء 

اسراتيجية الصني البحرية دفعة، ومن املمكن أن يؤدي 

إىل مواجهة مسلحة ضد الواليات املتحدة. 

- ميثِّل بحر الصتتني الجنويب املرسح البحري الذي تزداد 

االحتتتامالت بتتأن تنرش فيه بكتتني قواتها املستتلحة مبا 

مة ملقابلة  يف ذلتتك هجامت األستتلحة املشتتركة املصمَّ

دفاعات قتتوات املهامت األمريكية والتفوق عليها بغية 

تحقيق أهدافها الجيوسياسية واالسراتيجية.

- ستهتدي التكتيكات واملامرستتات العملياتية الصينية 

مبؤلفات"ماو تيس تونغ" إذا نشتتب صدام مسلح قبالة 

تايوان، أو يف بحر الصني الجنويب، أو يف أي مكان آخر. 

- ستتتقوم القوات الصينية بدمج نظم األسلحة الحديثة 

والقدميتتة يف هجتتامت "تقليديتتة" و"غتتر تقليديتتة" 

مشركة، ولن تكون الهجامت الجوية الوسيلة الوحيدة 

ذ بها القوات عملياتها. التي تنفِّ

- من بني السيناريوهات التكتيكية الثالثة التي يقرحها 

ل مخططتتو البحريتتة الصينية  "ويتتن هيوز" قتتد يفضِّ

وقادتها الهجامت املتفرقة، تليها الهجامت املتسلستتلة، 

فالهجامت املكثفة.

خامتة املؤلف
يذهتتب املؤلف إىل التنبيه بأنه ال يتنبأ بنشتتوب حرب 

بحريتتة يف آستتيا، واملجال رحب بشتتأن الجتتدل حول 

نيتتات الصني ورؤيتها ملصرها البحري، وليس يف وستتع 

واشنطن إغفال التفكر للمستتتقبل واالستعداد لكونها 

تتترى – فقتتط – أن احتتتامل وقوع صتتدام ضد الصني 

ضعيف، ومن ختتالل تدارس "املنطتتق" و"القواعد" يف 

القتتوة البحرية الصينية عىل هذا األستتاس، ميكن خرباء 

االستتراتيجتية األمريكيتني تصّور الكيفية التي سيدافع 

بها ستتالح البحرية التابع لجيش التحرير الشتتعبي عن 

نفستته يف املياه األسيوية من خالل إقامة دفاع متكامل 

ضتتد الحامتتالت التابعة للبحريتتة األمريكيتتة وقوات 

مهامتها الربمائية•
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معـدات حديثــة وأنظمـة تدريبيــة تالئـــــــــــم مراحــل التعليـــم والتدريـــب
الصيانــــة العامـــة.... مدرســــة بعمــــر االحتـــــاد

وقد حرص��ت مجلة "درع الوط��ن"، وضمن اللقاءات 

التي تجريها مع املدارس العسكرية عىل االلتقاء بقائد 

املدرسة املقدم محمد عبدالله البلويش  وكان لها معه 

هذا الحوار.

متى أنشئت مدرسة الصيانة العامة ؟ وماهي املراحل 

التي مرت بها ؟

تعترب مدرس��ة الصيانة من أقدم املدارس العس��كرية 

يف القوات املس��لحة فقد بدأت يف س��نة 1971 بقسم 

للتدريب يف مديرية الصيانة العامة مبعسكر آل نهيان، 

وبعد قي��ام االتحاد وإعالن توحيد القوات املس��لحة، 

ش��هدت املدرس��ة االنطالق��ة  والتأس��يس الحقيق��ي 

للمدرسة وذلك يف 1972/6/21 تحت مسمى "املدرسة 

املهنية" فكانت عبارة عن ورشة صغرية مبدينة أبوظبي 

مبعس��كر آل نهيان، ويف عام 1974 ص��در أول هيكل 

تنظيمى للمدرس��ة، ثم مرت املدرس��ة مبراحل عديدة 

حتى س��نة 1989، وبقيت املدرسة عىل ذات التنظيم 

القدي��م حتى عام 1991، إذ ص��در الهيكل التنظيمي 

الثاين ومتت تس��ميتها ب�)مدرس��ة الصيانة(، وكان عام 

2007 من أهم األعوام يف مراحل تطور املدرسة، حيث 

تم تعهي��د التدريب الفني لرشك��ة الطيف للخدمات 

الفني��ة التي تعد من أبرز الرشكات يف مجال التدريب 

الفني يف الدولة .

كي��ف يت��م التصني��ف و التعام��ل م��ع الطلب��ة 

املستجدين ؟ 

يتم تصنيف الطلبة املس��تجدين عىل حس��ب املؤهل 

العلم��ي والدرايس للطالب، فإذا كان الطالب قد درس 

يف املعاهد الفنية سواء يف القوات املسلحة أو املدارس 

الفني��ة التابعة ل��وزارة الرتبية والتعلي��م، فهؤالء يتم 

إلحاقهم يف دورات تخصصي��ة دون الحاجة اللحاقهم 

بدورة تأس��يس فني، أما الطلبة غ��ري املؤهلني والذين 

مل يدرس��وا  يف املعاهد الفنية، فيتم الحاقهم يف البداية 

بدأت الدراسة مبدرسة الصيانة 

العامة منذ قيام االتحاد يف 

عام 1971 بقسم تابع للصيانة 

العامة مبعسكر آل نهيان يف 

إمارة أبوظبي، ثم تطورت 

بعد توحيد القوات املسلحة 

لتمر وعرب مراحل تطويرية 

بعّدة مسميات جعلت منها 

وجهة للراغبني لالنضامم 

إليها من خالل ما تطرحه من 

برامج تأهيلية متقدمة، إىل أن 

أصبحت تعرف اليوم مبدرسة 

الصيانة العامة.

حوار: إبراهيم املنصوري
تصويـــر: هنيدي الصريدي
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معـدات حديثــة وأنظمـة تدريبيــة تالئـــــــــــم مراحــل التعليـــم والتدريـــب
الصيانــــة العامـــة.... مدرســــة بعمــــر االحتـــــاد

بدورة تأس��يس فني ثم دورة تخصصي��ة ليتم تأهيلهم 

ويصبحوا فنيني قادرين عىل التعامل مع اآلليات وغريها 

من املعدات الفنية التي تحتاج إىل فني صيانة  مؤهل. 

ماهي أه��م التخصصات وال��دورات التي تعقد يف 

املدرسة ؟

هناك عدد من الدورات التخصصية، ودورات للضباط، 

ودورات للرتب األخ��رى، كام أن هناك  دورات إلزامية 

للضب��اط، ودورات تخصصي��ة، وأم��ا ال��دورات للرتب 

األخرى فهي كالتايل: التأسيس��ية واملتقدمة والتأهيلية، 

وأم��ا التخصص��ات فتقوم املدرس��ة بتدري��ب الطلبة 

وتعليمهم عىل املعدات واآللي��ات وااللكرتونيات التي 

تخ��ص القوات املس��لحة، وله��ذا الغرض فق��د وفرت 

القيادة العامة للقوات املسلحة كل مايلزم الطالب من 

ورش فنية مجهزة باملعدات التدريبية الالزمة  .

ماهي مهام وواجبات املدرسة ؟

من أهم املهام التي تقوم بها املدرسة هو تأهيل الفنيني 

من منتس��بي القوات املس��لحة للعمل يف املهن الفنية 

املختلفة بش��كل احرتايف، كام أن من واجبات املدرس��ة 

عقد الدورات الفنية املختلفة بكل التخصصات و فحص 

املهن الفنية واختبارات الرتفيع للضباط والرتب األخرى، 

كام أود أن أن��وه بأن القيادة العامة للقوات املس��لحة 

وفرت أيضاً الطاقم الفني املحرتف من مدربني وأساتذة 

فني��ني للعم��ل يف تدري��س الطلبة وتأهيله��م التأهيل 

الفني ال��ذي ميكنهم من التعامل مع اآلليات واملعدات 

العس��كرية التي تحتاج إىل صيانة فنية  بش��كل دوري، 

واآلليات املكانيكية وااللكرتونيات املختلفة.

هل ميك��ن أن تحدثنا عن نظ��ام التدريب املنهجي 

)سات ( املستخدم يف املدرسة ؟

نظام )س��ات( هو نظ��ام أدخل يف مناه��ج القوات 

املس��لحة حديثاً، وهو عبارة عن تصميم لنظام تدريبي، 

حي��ث يوج��د هناك ع��دت ط��رق منهجي��ة تقليدية 

للتدريب مث��ل التدريب املرتكز ع��ىل األداء، والتعليم 

مبرجعية معيارية، وتش��رتك هذه الطرق جميعها بعدة 

عنارص وهي: 

- تعتم��د عىل الكفاءة :حيث يطل��ب من املتعلمني 

أن يتقن��وا مه��ارة أو معرفة أو مي��والً، فريتكز التدريب 

عىل العمل من خ��الل جعل املتعلمني يحققون املعايري 

أواملستويات الالزمة ألداء املهام بشكل صحيح  .

- التسلس��ل: تتكام��ل ال��دروس بش��كل منطق��ي 

ومتسلسل .

- التعاق��ب :إيج��اد نظ��ام تعاقب يس��مح بالتغيري 

والتحديث يف مواد التدريب ليتم تأديتها بشكل فعال .

- التقيي��م : يس��مح التقيي��م والتصحيح بالتحس��ني 

املس��تمر وصيان��ة معلوم��ات التدريب الت��ي تعكس 

االوضاع والرشوط الراهنة .

محمد بن زايد يف زيارة إىل املدرسة
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ما القصود بتصميم النظام التدريبي )ISD(؟

املقصود بتصمي��م النظام ISD ه��و أن هذه العملية 

تقدم وس��يلة لصنع قرار س��ليم يف تحديد )من؟ ماذا؟ 

مت��ى؟ أين؟ ،ملاذا؟ وكيف؟( يكون ه��ذا التدريب، أي 

وج��ود نظ��ام للتدريب يضم��ن الحصول ع��ىل نظرة 

ش��املة لعملية التدري��ب، فهذا النظ��ام يتصف بأنه 

عملي��ة منظم��ة لتجمي��ع وتحلي��ل متطلب��ات األداء 

الفردي��ة والجامعية، كام أن له الق��درة عىل التجاوب 

مع عملي��ة التدريب املحددة وم��واد الدعم املطلوبة 

بش��كل مس��تمر وبطريقة فعالة ومؤثرة لتتاميش مع 

تنوع الحاجات يف بيئة دامئة التغيري، وغالباً ما يس��مى 

تصميم النظ��ام التدريب��ي )ISD( بالطريقة النظامية 

للتدري��ب )SAT( أي مبعنى )تصمي��م، تطوير، تنفيذ، 

تقييم(، وباختصار نس��تطيع أن نقول أن النظام يرتكز 

عىل أربعة محاور رئيس��ية وهي: )األش��خاص، املواد، 

التكنولوجي��ا، والوقت(، أما نظام )الب��الك بورد( فهو 

نظ��ام إلدارة املحتوي��ات واملنهاج التعليمى، ووس��يلة 

عملية للتواصل بني املدرب والطالب، ويس��تخدم هذا 

النظام أكرث من 80 % من الجامعات والكليات العاملية، 

ومن مزايا هذا النظام:

- مراجعة املواد يف أي وقت قبل االختبار.

- إمكانية الحصول عىل اإلجابات الصحيحة والتقارير 

فوراً وبعد االنتهاء من االختبارات اإللكرتونية.

- إمكاني��ة إضاف��ة الوس��ائط املتع��ددة لل��دروس 

)كالفيديو والصور وامللفات اآلخرى(

- ميك��ن لجمي��ع الطلب��ة املش��اركة والتفاعل مع 

التدريب من خالل  إنشاء غرف للمناقشات ومذكرات 

وملف أعامل الطلبة .

صيانة اآللي��ات واملركبات يحت��اج إىل ورش عمل 

مجهزة وغريها من األنظمة الحديثة التي تس��اعد 

الطلبة ع��ى التدريب النظري والعميل، فهل ميكن 

أن تحدثن��ا عن الورش التي يتدرب عليها الطلبة ؟ 

وهل تفي بالغرض ؟

بالنس��بة للتدري��ب النظ��ري، فع��ادًة م��ا يك��ون يف 

الفص��ول الدراس��ية، وأم��ا التدريب العم��ي فيكون 

يف ال��ورش العامة، ولل��ه الحمد فإن املدرس��ة مجهزة 

شركة الطيف

 أطلق��ت رشكة الطيف للخدم��ات الفنية من قبل 
رشكة مبادلة للتنمية يف الربع األخري من عام 2006 
لتعمل بش��كل وثيق وبالتعاون مع القيادة العامة 
للقوات املس��لحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
بش��كل خاص من أجل تطوير قطاع االسناد الفني 
ملع��دات وآليات وأنظم��ة القتال الربي��ة للقوات 
املسلحة، وتسعى لتطوير خدماتها ملنطقة الخليج 
العريب وتوس��عة رقعة انتش��ارها لتش��مل منطقة 

الرشق األوسط.

رشح تطبيقي أثناء حصص التدريب املهني

إحدى ورش العمل االلكرتونية

اقبال من الطلبة عى التعلم والتعرف
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 ISD يتصف النظام
بأنه عملية منظمة 

لتجميع وحتليل 
متطلبات األداء 

الفردية واجلماعية

املدرسة ترحب 
بأبنائها املواطنني 

من خريجي الثانوية 
العامة وغري من 
الشهادات الفنية 

األخرى

بال��ورش الحديثة واملعدات واألجهزة ليتس��نى للطلبة 

تلق��ي التدريب ب��كل احرتافية، كام أن هن��اك العديد 

م��ن  اآلليات التي ادخلت يف خدمة القوات املس��لحة 

للتدري��ب النظ��ري، وهناك ورش خاص��ة لالكرتونيات 

ومخت��ربات مجه��زة بأح��دث املع��دات لتت��امىش مع 

التطورات التي تطرأ يف قواتنا املسلحة.

كيف تنتهج املدرس��ة سياسة البحث والتطوير فيام 

يختص مبجال التدريب ؟

تنتهج املدرسة سياس��ة البحث والتطوير، وفيام يختص 

بتطوي��ر املدربني ندخلهم بدورات يف مدرس��ة الصيانة 

أوالً، ث��م نلحقه��م ب��دورات خارجي��ة ليحصل��وا عىل 

ش��هادات يف التخصصات التي يعملون فيها، والحصول 

ع��ىل مؤهل عاٍل ول��ي يصبح مدرباً مؤه��اًل يجب أن 

يكون لدي��ه دورة ميدانية وعم��ل يف وحدات القوات 

املسلحة، وهذا بالنسبة للمدربني املواطنني .

كيف تقيمون مدرس��ة الصيانة مقارنة مع مثيالتها 

من املدارس املتخصصة عى مستوى املنطقة ؟

يف حقيق��ة األمر نحن نقوم بتب��ادل الزيارات والخربات 

م��ع املدارس األخرى يف دول املنطق��ة والدول العربية، 

ونجد أن مدرس��ة الصيانة تسري بنفس النسق، بل وقد 

تتف��وق عليهم باإلمكاني��ات املتاحة لديه��ا، وكل ذلك 

بفض��ل االهتامم الالمح��دود من قبل القي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة، وبتوجيهات من سيدي الفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة باالهتامم باملدارس 

العس��كرية لالرتق��اء به��ا وتزويدها بأح��دث األجهزة 

واملع��دات لتواكب مثيالته��ا من املدارس العس��كرية 

العاملية .

ماذا متثل لكم زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد 

زايد بن س��لطان آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعى للقوات املسلحة إىل مدرسة الصيانة؟ 

وم��ا هي األقس��ام الت��ي زاره��ا وأطل��ع عليها يف 

املدرسة؟ وكيف كان انطباع سموه عن املدرسة ؟ 

مثل��ت لنا زيارة الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهي��ان ويل عهد ابوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة ملدرسة الصيانة اليشء الكبري، وفرحنا 

بها جميعاً وأثلجت صدورنا، وقد كان لها صدى كبرياً يف 

نفوسنا ونفوس املدربني والطلبة وكل منتسبي مديرية 

الصيان��ة العامة من ضباط وضب��اط صف وأفراد، وقد 

زار س��موه قسم ورش التدريب يف املدرسة واطلع عىل 

بعض األعامل التطبيقية التي ينفذها الطلبة املتدربون 

مبختلف الدورات سواء التأسيسية أو التقدمية، واستمع 

إىل رشح تفصي��ي لطرق وأعامل الصيانة واإلصالح، كام 

زار مخترب االلكرتونيات املتقدمة والحاسب اآليل وورش 

اآللي��ات، وورش تش��كيل املع��ادن واللح��ام، واملكتبة 

العلمية، ومركز طباعة كراسات الوثائق والتدريب، وقد 

عرب س��موه عن ارتياحه للمستوى املتقدم الذي وصلت 

إليه املدرسة، ودعى سموه إىل زيادة القدرة التنافسية، 

وزي��ادة آلية الخدمات، وطلب منه��م بذل املزيد من 

الجهد والعطاء .

ماه��ي النصيحة الت��ي تقدمونها ألبنائك��م الذين 

يودون االلتحاق مبدرسة الصيانة العامة ؟
مدرسة الصيانة العامة ترحب بأبنائها املواطنني الذين 

ي��ودون االلتح��اق بها، س��واء من خريج��ي الثانوية 

العامة أوغري من الش��هادات الفني��ة األخرى وحملة 

الدبل��وم، وم��ن يجد لدي��ه الرغبة يف العم��ل الفني 

واالنضامم إىل مدرس��ة الصيانة؛ ما عليه سوى أن يأيت 

ويلتحق مبدرس��ة الصيانة، وس��تقوم إدارة املدرس��ة 

بتقدي��م الدع��م ال��الزم له وس��تعمل ع��ىل  تأهيله 

وتدريبه التدريب املناس��ب حتى يصبح فني صيانة، 

صيانة اآلليات تحتاج إىل ورش عمل مجهزة

كالً بحسب التخصص الذي يرغب فيه .

كلمة أخ��رية تود إضافتها عى صفحات مجلة "درع 

الوطن" ؟ 

بدايًة أتقدم بالش��كر الجزيل ملجلة "درع الوطن" عىل 

هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة لاللتقاء بالقراء عرب صفحات 

املجل��ة الت��ي تعد من املج��الت الرائدة عىل مس��توى 

القوات املسلحة  

واملجالت العس��كرية األخرى، وأنته��ز هذه الفرصة 

ألتقدم بالتهنئة إىل مقام صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب رعاه الله، وإخوانهم حكام اإلمارات، 

وإىل الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

وإىل ش��عب دولة االم��ارات العربية املتحدة مبناس��بة 

العيد الوطني )41( أعاده الله عليهم وعىل شعب دولة 

اإلمارات باليمن والربكات •
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اللواءالركن )م( خليفة مطر املزروعـي: اخــــــــــــتارين القــدر لاللتحـــاق يف السلــك العسكـــري 
القوات املسلحة مؤسسة رائدة يف تأصيل القيم وغرس التقاليد األصيلة
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اللواءالركن )م( خليفة مطر املزروعـي: اخــــــــــــتارين القــدر لاللتحـــاق يف السلــك العسكـــري 
القوات املسلحة مؤسسة رائدة يف تأصيل القيم وغرس التقاليد األصيلة

خدم يف القوات املسلحة 

27 عاماً، بدأ حياته 

العسكرية برتبة مالزم/2 

يف 1973/4/10، وتدرج يف 

الرتب حتى تقاعد برتبة 

لواء يف 2000/12/31، 

التحق بالعديد من الدورات 

الفنية والعسكرية واإلدارية 

والقيادية داخل الدولة 

وخارجها خالل فرتة عمله 

يف القوات املسلحة، لكل ما 

سبق ذكره حرصت مجلة 

درع الوطن بااللتقاء به  

ضمن لقاءاتها "ذكريات 

قائد" وكان لنا معه هذا 

الحوار:

حـوار: إبراهيم املنصوري
تصوير: حممـــــد اخلضــــر

مب��ا أن س��عادتكم أحد أق��دم العس��كريني الذين 

التحقوا بالقوات املس��لحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، هل ميكن أن تحدثنا عن بداياتكم، وكيف 

أتت فكرة التحاقكم بالقوات املسلحة؟

 قد ال أكون مبالغاً لو ذكرت أن القدر هو الذي اختارين 

لاللتحاق يف السلك العسكري، حيث كنت برفقة والدي 

يرحم��ه الله متوجهني إىل قرص املغفور له الش��يخ زايد 

ب��ن س��لطان آل نهيان طي��ب الله ثراه للس��الم عليه، 

وكعادت��ه كان يس��أل مواطنيه عن حاجته��م، وخالل 

الحديث الذي دار بينهام أش��ار املغفور له الشيخ زايد 

إيل وقال للوالد: ملاذا اليلتح��ق ابنك بالدفاع؟ وجاء رد 

الوال��د: هذه الس��اعة املباركة يا طوي��ل العمر، وقتها 

كنت طالباً يف مدرسة محمد بن القاسم، وكانت آنذاك 

يف ش��ارع الش��يخ حمدان ب��ن محمد، وم��ن هنا أتت 

فك��رة دخويل والتحاق��ي بكلية زايد الثاين العس��كرية 

حيث إجت��زت كافة الفحوصات الطبية الالزمة، وكذلك 

اإلختبارات التحريرية املطلوبة وأصبحت مرشحاً يف أول 

دورة ضباط، وكانت الخطوة األوىل لحيايت العس��كرية 

عام 1972م.

تزامنت ف��رتة عملكم مع قيام االتح��اد، هل ميكن 

أن تحدثن��ا عن تلك الف��رتة ؟ وكذلك ذكرياتكم مع 

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

املزروعي يصافح املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

كان يل الفخر بأن 
أكون ضمن النواة 

األوىل لكلية زايد 
الثاين واحتفظ 

بذكريات طيبة مع 
إخواين يف الدورة 

وكذلك أعضاء هيئة 
التدريس

نهيان، وصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان حفظه الله والفريق أول س��مو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ؟

مبا أنن��ي م��ن الدورة األوىل يف كلية زايد بن س��لطان 

الثاين العس��كرية والتي ارتبط اس��مها باس��م املغفور 

ل��ه بإذن الله الش��يخ زاي��د، كان يل الفخر ب��أن أكون 
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ضمن الن��واة األوىل له��ذه الكلية واحتف��ظ بذكريات 

طيب�ة مع إخ�واين يف ال��دورة، وك�ذلك أعض��اء هيئ��ة 

التدري�س، وق�د ط�ب��ق علي��نا النظام الداخيل للكلية 

بكاف��ة بن��وده، وأطلق ع��ى دورتن��ا آن��ذاك ) دورة 

الخيام( وت��م توزيعنا يوم تخرج�نا من الكلي�ة بتاري�خ  

1973/4/10 برتبة م��الزم /2 حيث كان يل الرشف بأن 

يك��ون عميل يف الح��رس األمريي، وكن��ت قائد فصيلة 

الحرس األمريي املناوبة يف قرص البحر، وأذكر أين دخلت 

إىل املجل��س وكان املغفور له الش��يخ زاي��د طيب الله 

ثراه جالس��اً، وأديت التحية وعرفت��ه عن نفيس بأنني 

فالن بن فالن من خريجي كلية زايد وأنا قائد الفصيلة 

املناوبة حسب برنامج الرسية، وقال يل :)الله يوفقك(، 

وكان من مهام قائد الفصيلة اليومية بعد صالة املغرب 

حتى صالة العش��اء أن يذهب إىل الباب الرئييس ألخذ 

وتس��جيل أس��امء املواطنني املكون من االس��م واس��م 

األب واس��م الجد باإلضاف��ة إىل القبيلة مع أخذ اللقب 

وبعدها اذهب إىل املغفور له الش��يخ زايد يرحمه الله 

يف املجلس ) الربزة( بعد اختيار الوقت املناسب وأؤدي 

التحية بالقرب منه ثم أجلس بجانبه عى ركبتي وأخربه 

بأس��امء املواطنني الذين يرغبون مبقابلته، والغريب يف 

ه��ذا بأن املغف��ور له كان يع��رف كل واحد منهم من 

أسمه واس��م أبيه واسم جده، وحدث يف إحدى املرات 

وكان ذلك يف قرص البطني أن قدم أحد األشخاص يرغب 

يف مقابلت��ه، وملا بلّغت املغفور له بذلك قال يل : )هذا 

م��ن وين مهب من البالد؟ فقلت نعم ياطويل العمر..

رمسته تدل عى ذلك( .

إن املغفور له الش��يخ زايد يرحم��ه الله كان معلامً 

وحكيامً وقائ��داً، وتعلمنا منه الكثري خصوصاً )الحكمة 

وحس��ن الت��رصف والفطانة( وخالل ف��رة عملنا معه 

تعلمن��ا أكرث مام تعلمن��اه عى مقاعد الدراس��ة، وقد 

تخرج من مدرس��ة املغفور له أبن��اؤه الكرام فقد كان 

لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظ��ه الله وبحكم منصبه آن��ذاك ولياً للعهد 

ونائب��اً للقائ��د األعى للق��وات املس��لحة، دور مهم يف 

تطوير وتحديث القوات املس��لحة ليستلم بعده الراية 

الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

العهد نائب القائد األعى للقوات املس��لحة، الذي كان 

من أوائ��ل املواطنني الذين إنضموا للقوات املس��لحة، 

وس��موه خريج أكادميية ساندهريست والتحق بدورات 

متعددة ليكون من أوائ��ل العاملني يف القوات الجوية، 

ثم تابع مس��ريته يف الحياة العسكرية حتى أصبح رئيساً 

لألركان، وهذه املسرية ومواكبته لهذه املناصب أعطت 

دفعة كبرية للقوات املسلحة ليك تثبت مكانتها كواحدة 

من أحدث جيوش املنطقة تنظيامً وتسليحاً وقدره عى 

العطاء واإلنتامء .

تطب��ق الق��وات املس��لحة العديد م��ن املبادرات 

االجتامعي��ة والت��ي م��ن ش��أنها زي��ادة التواصل 

االجتامع��ي م��ا ب��ني منتس��بي القوات املس��لحة 

واملجتم��ع، ومنه��ا الع��رس الجامع��ي وغريها من 

املب��ادرات االجتامعي��ة ؟ م��ا رأيك��م ح��ول تل��ك 

املبادرات؟ 

إن الحياة العسكرية ليس��ت ميادين تدريب فحسب، 

ولكنه��ا إنتامء  للمجتمع الذي يعيش فيه العس��كري، 

وتعترب القوات املسلحة جزًء أصيالً من املجتمع، حارضة 

دامئاً وتدع��م بكل قوة كل ما من ش��أنه تنمية ورفعة 

ه��ذا املجتمع، وق��د كان��ت وماتزال من املؤسس��ات 

الوطنية الرائدة يف الدعوة لتأصيل القيم وغرس التقاليد 

األصيلة، حيث كان ملبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ورئيس األركان لتكريم القادة 

األردنيني الذين تناوبوا عى كلية زايد الثاين العس��كرية 

وت��م عمل برنامج زيارة لهم م��ن تاريخ 2012/02/16 

إىل تاريخ 2012/02/25 للتواصل معهم واإلطمئنان عى 

أحوالهم، وكذلك العرس الجامع��ي الذي تبنته القوات 

املس��لحة من منطلق ضامن إستمرارية األرسة ومتاسك 

املجتم��ع واإلس��هام يف بناء حي��اة أرسي��ة وإجتامعية 

مبفهومها الشامل.

احلياة العسكرية 
ليست ميادين تدريب 

فحسب ولكنها 
انتماء  للمجتمع 
الذي يعيش فيه 
العسكري وتعترب 
القوات املسلحة 

جزًء أصيالً من 
اجملتمع

اللواء خليفة عندما كان قائد لكتيبة الحرس األمريي سنة 1984 يف قرص البحر
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 كيف يس��تطيع  العس��كري أن يس��تثمر خربته يف 

القوات املس��لحة يف مرحلة ما بعد التقاعد بالشكل 

الذي ميكنه من املساهمة يف خدمة الوطن؟ 

الش��ك أن الحي��اة العس��كرية مدرس��ة له��ا قواعدها 

ومنهجه��ا، وم��ن الصعب التخلص منها بس��هولة، فهي 

الضب��ط والرب��ط واإلنتظام والدق��ة واملعرف��ة ومنبع 

الرجول��ة والفضائ��ل والكربي��اء، لذا فم��ن الصعب أن 

يندمج من عايش الحياة العس��كرية س��نواٍت طوال يف 

الحياة الجديدة بعد التقاعد، لكن الحياة البد وأن تسري، 

واإلنس��ان بطبعه كائن إجتامعي أعطاه الله القدرة أن 

يتعايش مع كافة الظروف واملناخات، وقيادتنا الرشيدة 

منحتن��ا األمن واإلس��تقرار حت��ى بعد إحال��ة املرء إىل 

التقاع��د، لكن طموح اإلنس��ان ال يتوق��ف عند حدود، 

وأن ع��ى املتقاع��د أن يأخذ التقاعد بأنه س��ّنة الحياة 

يف التجدي��د، وعليه أن يأخذ دوراً يتناس��ب مع قدراته 

وخربات��ه التي ال بد وأن ينفع بها اآلخرين، والتقاعد هو 

بداية حياة جديدة، وفرصة الكتشاف الذات، والجلوس 

مع النف��س وتقيي��م إمكانياتها بعد أن قىض س��نوات 

طويل��ة من العمل واكتس��ب من الخ��ربات وخاصة يف 

القوات املسلحة ما يؤهله لخدمة الوطن، ووضع خرباته 

بني أيدي األجيال القادمة، كام وأنه يستطيع أن يخطط 

ملرحل��ة ما بعد التقاعد،  وذلك بأن يعد مرشوعاً تجارياً 

مناصب وأوسمة

تقلد اللواء/م  خليفة مطر املزروعي عّدة مناصب 
خالله عمله يف الحياة العسكرية ومنها:

- قائد فصيلة مش��اة حتى قائد كتيبة مشاة آلية – 
الحرس األمريي.

- ملحق عسكري – اململكة املغربية.
- نائب قائد ملجموعة قوة الواجب – الفجرية.

- ركن إدارة وإمداد لواء الريموك – الشارقة.
- نائ��ب مدير العالقات العام��ة يف القيادة العامة 

للقوات املسلحة.
- قائد لواء الظفرة – القوات الربية.

- مس��اعد قائ��د درع الجزيرة – اململك��ة العربية 
السعودية ) حفر الباطن (.
- مدير الرشطة العسكرية.

- مستش��ار يف مكتب رئيس الدولة ) الش��يخ زايد 
يرحمه الله( بعد التقاعد عام 2001.

و ن��ال إىل جان��ب ذل��ك العدي��د من األوس��مة 
والشارات وامليداليات منها:

- ميدالية دمج القوات املسلحة.
- وسام الخدمة بقوة دفاع أبوظبي.

- ميدالية ذكرى قيام اإلمارات.
- ميدالية تحرير دولة الكويت.

- وسام تحرير الكويت من الطبقة الثالثة.
- ميدالية الخدمة الحسنة من الطبقة األوىل للمرة 

األوىل والثانية.
- ميدالي��ة الخدم��ة الطويلة املمت��ازة من الطبقة 

األوىل.
- وسام اإلمارات العسكري من الطبقة الثانية.

- نوط املعركة - السعودية.

تكريم دورة املرشحني األوىل بكلية زايد الثاين العسكرية يف العني

املزروعي يصافح امللك حسني رحمه الله عندما زار امللك كلية الحرب يف اململكة االردنية
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)مث��اًل( أو يتج��ه إىل األعامل الخريي��ة، أو يتجه لوضع 

خربت��ه ضمن القطاع العام أو القط��اع الخاص، وأنصح 

أخواين املتقاعدي��ن بأن يختاروا العم��ل الذي يتقنونه 

ويعرفون��ه، وكام تعلمون كان عم��ل آبائنا وأجدادنا يف 

منطقة الخليج يف الرب والبح��ر، وأفتخر بأن والدي كان 

لدي��ه مجموعة من الس��يارات أثناء بداي��ة النهضة يف 

أبوظبي، وكانت هوايايت السيارات، وتعلمت من والدي 

يرحمه الله إىل أن أصبح لدي اآلن وبحمد الله وتوفيقه 

أكرب مؤسسة نقل يف املنطقة.

 وم��اذا عن تجربتكم كملحق عس��كري يف اململكة 

املغربية؟

تتعدد مهام امللحق العسكري يف الدولة املعتمد لديها، 

ويتوقف نجاح��ه يف تحقيق هذه املهام عى عدة أمور 

منها نش��اط امللحق العس��كري وإدراكه ألهمية عمله 

وأس��لوبه يف متابع��ة األحداث، واتصاالته باملس��ؤولني 

العس��كريني يف الدولة، ومس��اندة دولته ل��ه، وإعطائه 

الثقة الكاملة يف أعامله، وتزويده مبا يساهم يف تحقيق 

مهامه، ومن أهم واجباته تطوير العالقات العس��كرية 

بني دولت��ه والدولة املعتمد لديها، ومام الش��ك فيه أن 

نج��اح تجربتنا يف املغ��رب تعود بفضل الله س��بحانه 

وتعاىل للمغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان  

طي��ّب الله ث��راه، وجاللة املغفور له ب��إذن الله  امللك 

الحس��ن الثاين، يف عملية تطوي��ر العالقات بني البلدين 

الشقيقني، وقد كان لحرص املسؤولني يف دولة اإلمارات 

وقواتنا املسلحة عى نجاح هذه العالقات املتميزة أثره 

الكبري يف كل ما اس��تطعت القيام به خالل قيامي بهذه 

املهمة بدولة املغرب الشقيقة .

 م��ا رأيكم بجمعية املتقاعدين العس��كريني؟ وهل 

لديكم مقرتحات لتطويرها مستقبالً؟

إن ما ع��زز قيام هذه الجمعية، وأدائه��ا لدورها تجاه 

املتقاعدين أنها قد تأسس��ت باقراح من سيدي الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املس��لحة، ومبتابعة 

االنتماء للحياة 
العسكرية شرف 

ورجولة وهي قبل 
كل شيء إخالٌص 

وفداء وهي شعوٌر 
تكريم القادة الذين تعاقبوا عىل كلية زايد الثاين العسكريةوإحساٌس وواجب

ودعم من س��عادة رئي��س األركان، ولهذا فإن أي نجاح 

له��ذه الجمعية إمن��ا ينطلق من مباركة س��موه وتبنيه 

له��ا، وإذا كان الب��د من تطور فإن ه��ذا ال يتم إال من 

خ��الل دعوة املتقاعدين الجتامعات س��نوية أو دورية 

للتفك��ر يف مجاالت هذا التطور بحي��ث تؤدي الغرض 

الذي أنشئت من أجله، ومبا يحقق التطلعات املعقودة 

عليها من قبل كافة املتقاعدين ، وأمتنى أن يكون هناك 

دعم أك��رب للجمعية لتتمكن من تحقي��ق كل أهدافها 

وطموحاتها. 

 كلمة أخرية توجهونها ملنتسبي القوات املسلحة من 

خالل مجلة "درع الوطن".

انتامؤك��م للحياة العس��كرية رشف ورجولة وهي قبل 

كل يشء إخالٌص وفداء، وهي شعوٌر وإحساٌس وواجب، 

دماؤنا رخيصة لهذا الوطن وعشقاً لرابه وسامئه ووالءاً 

لهذه القيادة التي منحتنا األمن واإلس��تقرار فلم تبخل 

علينا بيشء، فم��ن الواجب أن نكون أوفياء نعمل بجد 

وإخالص ليظل هذا الوطن رمزاً للعطاء ورمزاً للتضحية، 

فلقد غرس فينا القائد املؤس��س الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهي��ان رحم��ه الله رحمًة واس��عة اإليث��ار يف حب 

الوطن، ونكران الذات، لتكون هذه الدولة دولة العمل 

والوحدة، واملثال الذي يحتذى به بني دول العامل، فإبقوا 

عى هذا العه��د وكونوا جنود الله بح��ب هذا الوطن 

وقيادت��ه الت��ي يحمل رايته��ا اليوم نح��و املجد والعال 

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

الدولة حفظه الله  وإخوانه الحكام حتى أصبحت دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة منوذجاً فريداً يف كل مضامري 

الحياة.

ويف نهاي��ة لق��ايئ اتوج��ه بالتهنئة إىل مقام س��يدي 

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

الدولة القائد األعى للقوات املسلحة، وإىل مقام سيدي 

سمو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وأخوانه أعضاء 

املجلس األعى حكام اإلمارات، وإىل سيدي الفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعى للقوات املسلحة، وإىل الفريق الركن 

حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة 

والضب��اط وضباط الصف واألف��راد العاملني يف القوات 

املسلحة، وإىل شعب دولة اإلمارات الويف مبناسبة ذكرى 

اليوم الوطن��ي ال�41 هذه الذك��رى الغالية عى قلوبنا 

جميعا ، كام أود أن أتوجه ملجلة "درع الوطن" بالشكر 

إلتاحتها الفرصة يل ألس��تعيد ذكريات أعتز بها، وألحيي 

من عى صدر صفحاتها كل منتس��بي قواتنا املس��لحة 

العس��كريني واملدنيني متمنياً للجميع التوفيق والسداد 

يف الخدمة بأرشف مهنة ومن أجل أنبل هدف الذي هو 

مدعاة للفخر واالعتزاز•

اللواء الركن )م( خليفة املزروعي مع مجلة درع الوطن
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بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم

مشرقة ستبقى شمسك يا وطني

حدي��ث عن الوط��ن.. حديث عن الناس، تخرج الكلامت متعرثة بني الش��عر وب��ني القصيد، بني املبنى 

واملعنى وبيت القصيد. 

حديث عن الوطن، حديث مثقل باألحالم، باألمنيات، بطموح يناطح السحب، ال نرىض لك مبوقع غري 

سكن النجم أو مرتع الشهب.

يف ي��وم عي��دك يا وطني .. يتجىل نجم س��عدك، أن��ت القابع بني العني ورمش العني، يش��اطرك األم 

واألخ��ت والوالد والولد والحبيبة أركان القلب، والقلب أنت، وكلهم أنت، نس��بح بحمدك، ونبحر فيك 

وإليك، وما البحر إال أنت، وما الشجن إال لك وعنك. 

أنت رؤوس الجبال ومن سكن فيها ومل يغادرها من ندر الرجال. 

أنت كثبان الرمال، وما خطت بدوية برجلها، أو حمص بدوي قهوته، أو شّد ناقته،

 أو ظعن حامالً خيمته.

ك��ف الحبيب املخضب أنت، رائحة الحناء والعرض أن��ت، فكيف ال نراهن عىل خيولك الغادية، بأن 

ال يصيبها نصب، وال تعرف الكبو، فرس��انك أهلك، سيوف بالليل ومعاول بالنهار، يجرون خلف الوقت، 

يقطعون السهل الوعر، ليظفروا لك بعشبة الحياة، ورّس الخلود، وليطرزوا إسمك أغنية عىل شفة الزمن، 

بعرقهم ومرياثهم من صرب األولني.

وط��ن الخ��ري أنت.. عمر يف الزمن قص��ري، وعمر يف العمل طويل، أبوابك مرشع��ة مثل قلوب أهلك، 

للغري��ب والقريب، تحت س��امئك يعيش كث��ريون وال تبخل عىل أحد، وال متّن ع��ىل أحد، رشعة الناس 

الطيب��ني، اللقم��ة الهنية للجميع، فرحة القلب أنت، بهجة النفس أنت، فاللهم ال تغري علينا نعمة الصرب 

ونعمة الشكر.

إن البوح بالحب، حينا يضحك العني، وحينا يدمي القلب، سلطان العارفني أنت.. فال تجعلنا مداحني 

يحثو الناس يف وجوهنا الرتاب، وال هامزين مشائني بنميم، فغريك أنت وعنك، ال نلهج بذكر، وغريك أنت 

وفيك، ال نزخرف حديثاً، وال نحدو بقصيد.

 عقود من الس��نني مضت حافلة بالخري والعلم والوحدة وباإلنسان الجديد، مرت تجر وطناً من رؤى 

األحالم، كان نسجاً فأصبح نهجاً، غايتنا حلم أوسع، وحلمنا وطن أكرب، 

من هنا.. هّبت رياح الوحدة مرتني، مرة حملت محمل اإلمارات، ومرة سارت مبركب الخليج، يف يوم 

عيدك يا وطني، ترشق أمانينا من جديد، فرحة بك وبعرسك السنوي، تبحث القلوب لك يف بساتني الدنيا 

عن عقد فل وياس��مني، ويرجع الغواصون جالبني أندر الآلل��ئ، ليزين الفارس خنجره العريب، وعاممته، 

تيجان أجداده، ولرتفع البدوية برقع حشمتها لتصهل بزغرودة اللقيا ونشوة املحيا، فاليوم إكتامل بدرك 

وعلو نجمك، يا وطني..

ح��ني يح��ر الوطن.. هذا الذي يحت��ل كل القلب، يس��كن كّل الرأس، متطر الكل��امت لهجاً بذكره، 

وبعطره، تخش��ع الجوارح والصمت أجمل وأجزل، إنها اإلرتباكات التي يثريها هذا املس��مى وطن، أم، 

أب، نخلع نحن عليه من الصفات ما يجعله لصيقاً بنا، معربين عن درجات الحب والعش��ق، وما الحب 

إال هو، وما العش��ق إال له، يف عينيه يس��افر الش��عراء بقصائدهم، زوادهم حب يتجدد، ولعينيه يرحل 

املغرمون بألوانهم وأصواتهم وعرق سواعدهم.

نبتع��د عنه باختيارنا، يظل هو معنا، دامئا للوط��ن أجراس وقعها يف الصدر والرأس، نبتعد عنه بعدم 

اختيارنا، يظل هو جرحاً ال يندمل، وقصيدة ال تكتمل، تقتلنا صحراؤه بطقوس��ها ونواميس��ها، وال يطفئ 

حرقة عطشها إال مياه أفالجه، يغربنا بحره، لكن أغانينا تكون حدواً له وحده، كل نجومنا تسري يف َفلَكه، 

وكل ُفلكنا تبحر نحو مرفئه، تتكرس عليه أمواج تعبنا، همومنا، وعري أيامنا، ش��كوتنا منه إليه، وشجونا 

عليه له، دفء املواقد يف شتاءاتنا، وظل النخيل يف هجري صيوفنا.

يق��ول العارف��ون: أن الوطن يبيك بحرقة حني يودع أح��د أبنائه، ويقول العارف��ون: أن ال دثار يليق 

باإلنسان غري ثرى الوطن •
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اجلرنال الفيتنامي فو جنوين جياب
قائــد عسكــري لـــم يتلقــى أي تدريـــب عسكـــري

مل يهدأ أوار الحروب الدامية املتوالية يف إقليم الهند الصينية، 

يف جنوب رشق آسيا، منذ نهاية الحرب العاملية الثانية وحتى 

منتصف سبعينات القرن املايض، فبقدر ما استامتت القوى 

الغربية الرأساملية يف قتالها إلبقاء هذا اإلقليم تحت سيطرتها 

واعتناق إيديولوجيتها، كان الفيتناميون، أهل تلك البالد، 

يقاومون برضاوة أي سلطة استعامرية أو أي إيديولوجية ال 

يرغبون يف إتباعها..

إعداد: 
لواء ركن )م( سعود احمد حسون
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لق��د توفرت لهم مقومات عدي��دة، حققت لهم النرص 

يف نهاية األمر، منها طبيعة أرضهم التي يقاتلون عليها، 

بجان��ب ما حصلوا عليه من دع��م خارجي، إال أن أهم 

تلك املقوم��ات متثلت يف تل��ك الزعام��ات والقيادات 

السياس��ية والعس��كرية التي قادتهم من نرص إىل نرص 

عرب مخاطر كبرية وتضحيات جسيمة.

كان أبرز هؤالء القادة الجرنال جياب القائد السيايس 

والعس��كري الذي توىل القيادة العس��كرية منذ بداية 

تل��ك الحروب، التي تواصلت لثالثة عقود، حتى تحقق 

لهم النرص يف نهايتها.

املولد والحياة الباكرة
كان مول��د "فو نجوين جياب" يف 25 أغس��طس 1911 

يف "آن كس��ا" يف مقاطع��ة "ك��وان بين��ه" وهي إحدى 

مقاطعات فيتنام الوس��طى الفق��رية يف الهند الصينية 

الفرنسية آنذاك، وهو سليل أرسة متوسطة الحال تعمل 

يف مج��ال الزراعة، بجانب عمل والده كباحث ومدرس 
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بسيط للغة الصينية، كام عرف عن والده أنه كان وطنياً 

ش��ارك يف الكثري من أعامل الثورة ضد الفرنسيني، وكان 

عض��واً يف إحدى املجموعات الثوري��ة التي كانت ترفع 

راية النضال من أجل التحرير.

مل تخل تفاصي��ل حياة جياب الباك��رة من الغموض 

الذي شابها نتيجة لتصارع التيارات السياسية التي أدت 

إىل إخف��اء بعض جوانبه��ا وإظهار البع��ض اآلخر وفقاً 

ملصالح وأهداف تلك التيارات.

عند بلوغ جياب سن الثانية عرشة التحق ب� "مدرسة 

ه��وى الوطنية" يف مدينة ه��وى، وقد ظهرت منذ ذلك 

الوقت ميوله واتجاهات��ه الوطنية بانضاممه إىل "حزب 

فيتنام الكربى" الرسي عام 1926 ومش��اركته يف العديد 

م��ن الحركات املناوئة للحكم الفرنيس وذلك بالتحريض 

واملش��اركة يف االضطراب��ات واملظاه��رات يف أوس��اط 

الطالب، مام أدى إىل فصله من الدراسة.

واصل "جياب" تعليمه يف  مدرسة "الربت ستيوارت" 

الفرنس��ية يف هانوي، وقد كان من زمالئه يف الدراس��ة 

بعض السياسيني الفيتناميني الذين تقلدوا مناصب هامة 

بعد تخرجهم من تلك املدرس��ة، وق��د  أكمل "جياب" 

تعليمه الثانوي عام 1933.

الدخول يف معرتك الحياة السياسية
التحق جياب بجامعة هانوي لدراس��ة العلوم السياسية 

والقان��ون واالقتصاد وتخ��رج فيها ع��ام 1937 ليعمل 

مدرساً للتاريخ يف مدرسة "ثانج لونج" يف هانوي.

خ��الل أغلب ف��رة الثالثينات كان جياب ناش��طاً يف 

مجموع��ات العم��ل والحركات الثوري��ة   املختلفة مام 

أدى إىل س��جنه عام 1930. وبعد اإلفراج عنه بعد ثالثة 

عرش شهراً قضاها يف السجن، انضم إىل الحزب الشيوعي 

الفيتنام��ي عام 1931، وكان عضواً يف املكتب الس��يايس 

وش��ارك يف تأس��يس الجبهة الوطنية التابعة للحزب يف 

عام 1933.



حرب العصابات

هي ح��رب غ��ر تقليدي��ة Guerrilla Warfare، بني 
مجموع��ات قتالي��ة يجمعه��ا ه��دف واح��د وجيش 
تقلي��دي، حيث تتكون ه��ذه املجموعات من وحدات 
قتالية صغرة نس��بياً مدعمة بتسليح أقل عدداً ونوعية 
من تسليح الجيوش، وتتبع أس��لوب املباغتة يف القتال 
ضد التنظيامت العس��كرية التقليدي��ة يف ظروف يتم 
اختيارها بصورة غر مالمئ��ة للجيش النظامي، ومقاتلو 
ح��رب العصابات يتفادون االلتح��ام يف معركة مواجهة 
مع الجيوش التقليدية لعدم تكافؤ الفرص، فيلجأون إىل 
عدة معارك صغرة ذات أهداف إس��رتاتيجية يحددون 
هم مكانها وزمانها بحيث يكون تأثرها موجعاً للخصم. 

واالسم األجنبي أصله إسباين ويعني الحرب الصغرة.
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عمل جياب خالل فرة الثالثينيات يف مجال الصحافة 

وخاص��ة يف صحيفت��ي "األخب��ار" و"الش��عب" وه��ام 

الصحيفتان الرس��ميتان للح��زب الش��يوعي الفيتنامي 

)ال زالت��ا تص��دران حتى اآلن(، كام قام بتأس��يس بعض 

الصحف الرسية التي تحمل أفكاراً مقاومة لالس��تعامر 

الفرنيس.

ح��رص جياب رغ��م كل األنش��طة الت��ي كان يقوم 

بها خ��الل تلك الفرة، عىل دراس��ة الفلس��فة والتاريخ 

العس��كري وعلوم ونظريات الح��رب، وخاصة ما صدر 

منها متعلقاً بأفكار "صن تس��و" و"نابلي��ون بونابرت"، 

إىل جانب ذلك، واصل جهوده الدراس��ية لنيل ش��هادة 

الدكت��وراه التي حصل عليها ع��ام 1938، وقد تزوج يف 

نف��س العام م��ن ابنة أس��تاذ جامعي كان يش��اركه يف 

السكن خالل دراسته، وأنجب منها بنتاً.

يف ع��ام 1939 منعت فرنس��ا مامرس��ة أي أنش��طة 

ش��يوعية، وقام��ت الس��لطات بحل الحزب الش��يوعي 

الفيتنامي وتحريم نش��اطه مام أدى إىل هروب جياب، 

ال��ذي كان مطلوباً لدى الس��لطات إىل الصني، وهنالك 

التقى بالزعيم الفيتنامي "هو تيش منه" زعيم التحالف 

الفيتنامي للتحرير "الفيات منه" وتلقى خالل تلك الفرة 

تدريب��اً عس��كرياً، وخاصة يف مجال ح��رب العصابات، 

تحت رعاية الس��لطات الصينية التي قدمت دعامً كبرياً 

للح��ركات الفيتنامية املناوئة لالس��تعامر وأهمها حركة   

"الفيات منه"، كام أوكل له الزعيم "هو تيش منه" مهمة 

تنظيم وقيادة األعامل العس��كرية ملقاومة االس��تعامر 

الياباين الذي كان مسيطراً عىل  فيتنام خالل تلك الفرة.

خ��الل فرة تواجد جياب يف الصني ألقت الس��لطات 

الفرنس��ية القبض ع��ىل أفراد عائلت��ه يف فيتنام، زوجته 

وأختها ووالده وأخته، وتم إعدامهم بعد تعذيبهم، وقد 

لحقت بهم ابنته التي توفيت متأثرة ببقائها يف الس��جن 

وسوء معاملتها.

ع��اد جي��اب إىل فيتنام ع��ام 1944 ورشع ف��وراً يف 

تنظيم املقاومة ضد املس��تعمرين اليابانيني، ويف أكتوبر 

م��ن ذلك العام، أصدر "هو تيش من��ه" األمر إىل جياب 

بتش��كيل قوة عس��كرية للعمل من أجل تحرير فيتنام 

يف 22 ديس��مرب من ذلك العام، ق��ام جياب بتنظيم أول 

مجموعة عس��كرية مؤلف��ة من 24 رج��الً بالقرب من 

الحدود الصينية، ويعترب الفيتناميون هذا التاريخ مبثابة 

تاريخ مي��الد الجيش الفيتنامي وه��و حالياً من األعياد 

الرسمية يف فيتنام.

عند نهاية الحرب العاملية الثانية واستسالم اليابانيني 

يف أغس��طس 1945 س��لم اليابانيون معظم س��لطاتهم 

للق��وى الوطني��ة الفيتنامية املتمثل��ة يف "الفيات منه" 

ومجموع��ات أخ��رى، الذين قام��وا بتش��كيل حكومة 

انتقالية عني فيها "جياب" وزيراً للداخلية.

يف س��بتمرب 1945 أعل��ن "ه��و تيش من��ه" عن قيام 

جمهوري��ة فيتن��ام الدميقراطي��ة، إال أن ق��ادة الحلفاء 

)الوالي��ات املتح��دة واالتح��اد الس��وفييتي وبريطانيا( 

الذين خرج��وا منترصين من الحرب، قرروا يف مؤمترهم 

يف "بوتس��دام" أن يتم تقسيم فيتنام إىل قسمني، يكون 

القس��م الش��اميل منها تحت س��يطرة الص��ني الوطنية 

والقس��م الجنويب تحت س��يطرة بريطانيا، إال أن نهاية 

الح��رب العاملي��ة الثانية لصالح الحلفاء جعلت فرنس��ا 

تتطلع الس��تعادة س��يطرتها عىل فيتنام مرة أخرى، وقد 

قوات فرنسية تقوم بدوريّة يف منطقة مسيطر عليها من طرف الشيوعيني خالل حرب الهند الصينية االٔوىل



قام جياب بتنظيم 
أول جمموعة 

عسكرية من أجل 
حترير فيتنام من 

اليابانيني عام 
1944
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حلت بذلك محل بريطانيا التي قامت باالنس��حاب من 

فيتن��ام الجنوبية، وكذلك  حلت مح��ل  الصني الوطنية 

التي أخلت ش��امل فيتنام مقابل تنازل فرنس��ا لها عن 

س��يطرتها عىل إقلي��م آخ��ر يف الصني، وبذل��ك عادت 

السيطرة الفرنسية الشاملة عىل فيتنام.

جي��اب وحرب الهند الصينية األوىل 1946 - 
1954

فور إعادة فرنس��ا لس��يطرتها عىل فيتنام، بدأت أعامل 

املقاوم��ة الفيتنامية تأخذ ش��كل اش��تباكات متقطعة، 

تزامن��ت معها حم��الت توعية وتأليب ألبناء الش��عب 

الفيتنامي من املزارعني وسكان القرى البعيدة لالنضامم 

لصفوف مقاومة االحتالل.

بزي��ادة التأيي��د ل��� "الفي��ات منه"، ارتفع��ت وترية 

عملي��ات املقاوم��ة وتط��ورت إىل ح��رب تقليدية بني 

قوات جمهورية فيتن��ام الدميقراطية املدعومة من قبل 

الصني الشعبية واالتحاد السوفييتي يف مواجهة  القوات 

النظامي��ة الفرنس��ية املدعوم��ة من الوالي��ات املتحدة 

األمريكية.

رشع الج��رنال جي��اب خالل تل��ك الف��رة يف تنفيذ 

إس��راتيجيته التي ميكن إيجازها يف خطة تش��تمل عىل 

ثالثة مراحل:

- القيام بحرب عصابات وعمليات إرهابية للسيطرة 

عىل الس��كان من الفيتناميني وإدخالهم يف قوة املقاومة 

سواء كان بالرغيب أو بالرهيب.

- تكوي��ن الفصائ��ل املقاتلة وتنظيمه��ا يف وحدات 

نظامي��ة واجبه��ا القي��ام مبهاجم��ة النق��اط واملراك��ز 

الحكومية البعيدة عن املدن الرئيس��ية، لتش��تيت جهد 

الق��وات النظامي��ة املعادية وتجنب الدخ��ول معها يف 

معارك حاسمة.

- توحي��د تل��ك الفصائ��ل وتنظيمه��ا يف وح��دات 

وتشكيالت نظامية كبرية لخوض حرب تقليدية ومعارك 

حاسمة الحتالل املدن واملراكز الرئيسية.

كان تكوين القوات الفرنس��ية م��ن قوات تم تأليفها 

من قوات املس��تعمرات الفرنسية األخرى، مثل املغاربة 

والجزائريون والتونس��يون والالويون، ما يسمى بالفيلق 

األجنب��ي الفرن��يس ومنارصيهم من  بع��ض الفيتناميني 

وبع��ض الطوائ��ف االثني��ة الفيتنامي��ة، مل يس��تخدم 

الفرنس��يون قوات من الجنسية الفرنسية األصلية تجنباً 

ملعارضة املجتم��ع الفرنيس للحرب، الت��ي أطلق عليها 

 The Dirty War "اليسار الفرنيس اسم "الحرب القذرة

والتي كان قطاع كبري من املجتمع الفرنيس يعتربها حربا 

تدور دون مربر أخالق��ي، كان الرأي العام الفرنيس ضد 

تلك الحرب التي اس��تمرت منذ 1946 إىل 1952 والتي 

فقد فيها الفرنس��يون أعداداً كبرية من الجنود بني قتيل 

وجريح وأسري، كام ش��كلت تكلفتها الباهظة عبئاً ثقيالً 

جمع جياب قدرات سياسية متعددة الجوانب

ع��ىل االقتصاد الفرنيس املنهار أصالً منذ الحرب العاملية 

الثانية، وقد تواصلت الحرب لفرة طويلة دون أن تبدو 

فيها أي بوادر نرص للفرنسيني.

أىت مس��ار الح��رب بتلك الص��ورة، الت��ي القى فيها 

الفرنسيون مش��اقاً عظيمة، نتيجة إلسراتيجية  الجرنال 

جياب الذي انتهج أسلوب حرب العصابات ضد القوات 

الفرنس��ية مام جعل جهدها مشتتاً عىل مناطق واسعة 

ومس��بباً لها خس��ائر فادحة، متجنب��اً الدخول معها يف 

معارك حاس��مة، مام حدا بالجرنال "هرني نافيري" قائد 

القوات الفرنس��ية إىل التفكري يف نصب مصيدة لقوات 

"الفيات منه" التي اتخذت ش��كل قوة نظامية باإلضافة 
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من التاريخ

إىل ق��وات ش��به نظامية وم��ا يزيد ع��ن 150000 من 

املليشيات الشعبية، كانت جميعها تحت قيادة "الجرنال 

جياب".

ق��ام الجرنال الفرنيس بوض��ع وتطبيق خطة تتضمن 

إنشاء منطقة دفاعية، اختار لها منطقة "ديان بيان فو" 

التي متث��ل نقطة هامة يف طرق إم��داد قوات "الفيات 

منه" م��ن "الوس"، وق��د توقع أن تكون ه��ي النقطة 

الجاذب��ة لتج��رى فيه��ا املعركة الحاس��مة للقضاء عىل 

"الفيات منه".

مل يتأخ��ر الجرنال جياب كثرياً يف قب��ول التحدي، فقام 

بتعبئ��ة قوات��ه للعمل عىل مح��ارصة القوات الفرنس��ية 

املتمركزة يف "ديان بيان فو" متهيداً للهجوم والقضاء عليها.

قامت ق��وات "الفيات من��ه" بنقل قط��ع املدفعية 

الثقيل��ة )هاوت��زر 105 ملم( مفكك��ة إىل أجزاء ميكن 

حملها بواس��طة الحاملني والحيوان��ات والدراجات إىل 

القمم والسفوح األمامية يف الجبال املرتفعة  التي تحيط  

بالقوات الفرنس��ية، والقيام بأعامل التخفية الالزمة لها، 

كانت عملية شاقة كلفت جهداً كبرياً، بجانب االستخدام 

الفع��ال ملص��ادر م/ط املتوفرة لديه��م لقطع إمدادات 

الفرنس��يني ج��واً، وقد جرى ذل��ك بالتزامن مع تكثيف 

العملي��ات يف مناط��ق أخرى من فيتن��ام، قامت قوات 

"الفي��ات منه" بحفر خنادق مخفية للمدفعية وخنادق 

وأنفاق وص��ل بعضها إىل مس��افة 200 مر من املواقع 

الدفاعية للفرنسيني.

عندما تبني للجرنال "نافيري" أنه قد وقع يف فخ، طلب 

مزيداً من املس��اعدات من العامل الغريب، إال أنه مل يجد 

الدع��م الكايف والذي مل يتجاوز إلح��اق بعض الطيارين 

واملستش��ارين األمريكيني، رغم تعاط��ف العامل الغريب 

مع فرنس��ا، وقد طرحت آنذاك فكرة اس��تخدام القنبلة 

النووي��ة التكتيكي��ة يف مواجهة ال� "في��ت منه" إال أن 

الفكرة مل تجد قبوالً من القيادات السياسية الغربية.

بتاريخ 13 مارس 1954 ش��نت ق��وات "الفيت منه" 

هجومه��ا الذي تواصل ملدة 54 يوماً، والذي متكنت من 

خالله من احتالل موقع أثر موقع من املواقع الفرنسية، 

إىل أن تم حرص القوات الفرنس��ية يف موقع واحد قامت 

قوات "الفيت منه" باكتساحه، وتم استسالم الفرنسيون 

يف 7 مايو. تكبد الفرنس��يون من الخس��ائر ما يزيد عىل 

2200 قتيل، و5600 جريح، وما يزيد عىل 11721 أسري، 

منهم الجرنال "دي كاسري" قائد القلعة والذي تم أرسه 

يف مركز قيادته.

يف اليوم التايل الستسالم قلعة "ديان بيان فو" أعلنت 

الحكومة الفرنسية عن انس��حابها من فيتنام، كان لهذا 

النرص ال��ذي حققته الق��وات الفيتنامي��ة تحت قيادة 

الجرنال "جياب" أهمية خاصة، فقد تحطمت، ألول مرة، 

أسطورة القوى الغربية التي ال ميكن التغلب عليها، مام 

ش��جع العديد من الدول األخرى املستعمرة لتبدأ حقبة 

من النضال ضد االس��تعامر، وبهذا النرص اقرن اسم "فو 

نجوين جي��اب" يف أوس��اط أفريقيا وأمري��كا الالتينية 

بأس��لوبه يف ح��رب العصابات وبهزمية ق��وات نظامية 

استعامرية.

جياب وحرب فيتنام 1960 - 1975
تم توقي��ع اتفاقية جنيف يف ماي��و 1954 والتي نصت 

عىل انسحاب فرنس��ا وتقسيم فيتنام إىل دولتني، فيتنام 

مل تتلقى القوات الفرنسية سوى مساعدات قليلة من العامل الغريب

ش��املية وفيتن��ام جنوبية وإنش��اء هيئ��ة رقابة دولية 

وإج��راء انتخاب��ات عامة بهدف توحي��د فيتنام، مل تتم 

االنتخابات خالل الفرة املح��ددة لها مام دفع "الفيت 

من��ه" إىل مواصل��ة النضال والح��رب لتوحي��د فيتنام 

وتحري��ر فيتنام الجنوبية من س��يطرة الق��وى الغربية 

بقيادة الوالي��ات املتحدة، وبذلك ب��دأت حرب فيتنام 

ب��ني قوات فيتنام الجنوبية املس��ندة م��ن قبل القوات 

األمريكية، التي بدأ تدخلها التدريجي يف التصاعد حتى 

وص��ل إىل ما يزيد ع��ن نصف مليون جن��دي أمرييك 

ع��ام 1969، يف مواجهة قوات فيتنام الش��املية )جيش 

الشعب الفيتنامي( املساندة لقوات "الفيات كونج".

ظ��ل  الجرنال جي��اب قائ��داً عاماً لجيش الش��عب 

الفيتنام��ي طيلة فرة الح��رب ضد الوالي��ات املتحدة 

املعروفة بحرب فيتنام، والتي بدأت يف التصاعد تدريجياً 

بعد نهاية الحرب ضد فرنس��ا، خالل تلك الحرب أرشف 

الج��رنال جياب عىل توس��يع وتطوير "جيش الش��عب 

الفيتنام��ي"، من قوة دفاعية صغرية إىل أن صار جيش��اً 

تقليدياً كبرياً مس��لحاً بأحدث األسلحة من قبل حلفائه 

من دول املعسكر الرشقي.

كانت ح��رب فيتنام مرسحاً لعملي��ات كبرية ومعارك 

ضخمة أهمه��ا "هجوم التيت"  و"هجوم رأس الس��نة" 

و"احتالل س��ايجون" متت كلها بتخطيط وتحت إرشاف 

وقي��ادة الجرنال جي��اب الذي تابع حربه الش��عبية ضد 

االس��تعامر الجدي��د مبنته��ى الصالبة، والذي اس��تطاع 

ابتكار وس��ائل كثرية ملجابهة الحرب الجوية وااللكرونية 

والكياموي��ة وإلح��اق الخس��ائر الجس��يمة يف صفوف 

القوات املعادية.



صنف اجلرنال جياب 
كأحد أعظم القادة 

العسكريني مثل 
ولنجتون ورومل 

وماك آرثر
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يف فيتنام الجنوبية بعد "هجوم عيد الفصح"، كام شنت 

القوات الجوية األمريكية غ��ارات كثيفة عىل "هانوي" 

و"هايفونج" يف سلس��لة عملي��ات جوية ضخمة  تحت 

اسم "عملية الين بيكر الثانية" والتي انتهت يف 27 يناير 

1973 بع��د 12 يوماً من القص��ف املكثف والذي تكبد 

فيه الطرفان خسائر جسيمة.

مع بداية عام 1975 أص��در الجرنال "جياب" أوامره 

بش��ن هجوم عىل  مدينة "بان مي ثوت" ذات األهمية 

اإلس��راتيج��ية، وم���دن رئيس��������ية أخرى وقاعدة 

"دانانج" التي س��قطت بعد ثالثة أي��ام من القتال مام 

كان ل��ه أثر س��لبي بالغ ع��ىل قوات  فيتن��ام الجنوبية 

وحلفاؤها الغربيون.

ق��ام الج��رنال "جياب" بتعي��ني الجرنال��ني "فان تني 

دون��ج" و"يل ترونج تان" لقي��ادة "حملة هوتيش منه" 

وهي عبارة عن عدة عمليات تقليدية كبرية استخدمت 

فيه��ا املدرعات واملدفعي��ة الثقيل��ة، كان الهدف منها 

احتالل املرتفعات الوسطى والطريق الرئييس الساحيل 

والعاصمة "س��ايجون"، وبتوجيهات من الجرنال جياب 

دخل��ت قوات الجرنال "يل ترونج تان" س��ايجون يف 30 

أبريل 1975.

بعد س��قوط س��ايجون عاصم��ة فيتن��ام الجنوبية، 

ت��م توحيد الدولت��ني يف دولة واحدة ه��ي "جمهورية 

فيتن��ام الدميقراطية"، كام تم تش��كيل حكومة واحدة 

كان الجرنال جياب نائب��اً لرئيس وزرائها ووزيراً للدفاع 

الوطن��ي، وقد تقلد بجانب ذل��ك العديد من املناصب 

الهامة األخرى حتى عام 1991.

كام وضح من الس��رية الذاتية للج��رنال جياب أنه مل 

كان "هج��وم التيت" هو مجموع��ة العمليات التي 

شنتها قوات  الثوار الفيتناميون "الفيت كونج" مبساندة 

جيش الشعب الفيتنامي بتخطيط من الجرنال "جياب" 

وقيادت��ه، وال��ذي تم يف الفرة ما ب��ني    29 يناير و25 

فرباي��ر 1968 والذي اس��تمد اس��مه م��ن االحتفاالت 

الفيتنامي��ة ببداي��ة الس��نة القمرية حس��ب التقاليد 

والتوقيت املحىل لفيتنام.

كان الغرض األس��ايس م��ن "هجوم التي��ت" والذي 

اكتسح فيه املهاجمون أكرث من 90 موقعاً ومركز قيادة 

للقوات األمريكية والفيتنامي��ة الجنوبية وكبدوها فيه 

خس��ائر كبرية يف األفراد واملعدات، هو إشعال انتفاضة 

ش��عبية عامة ضد حكوم��ة فيتنام الجنوبي��ة، رغم أن 

الهجوم قد تم صده ومل يحقق نتائج عسكرية واضحة، 

إال أن��ه حقق أهدافاً إس��راتيجية هام��ة، فقد زاد من 

وترية املعارضة السياسية من قبل السياسيني األمريكيني 

والرأي العام األمرييك لحرب فيتنام، وكان تعليق الجرنال 

جياب ع��ىل أهداف "هج��وم التيت" بأنها عس��كرية 

وسياسية ودبلوماسية، فقد ترتب عليها بدء مفاوضات 

باريس بني من��دويب الواليات املتحدة وفيتنام الجنوبية 

م��ن جان��ب، ومن��دويب  جمهوري��ة فيتنام الش��املية 

الدميقراطي��ة وجبه��ة التحري��ر الوطنية م��ن الجانب 

اآلخر يف يناير 1969. والت��ي تواصلت حتى عام 1972 

ومتخضت عن وعد من األمريكيني باالنس��حاب مقابل 

وق��ف إطالق الن��ار وإط��الق رساح األرسى األمريكيني 

كوسيلة للضغط اتخذها طرفا النزاع، مل تتوقف األعامل 

العدائية من كال الجانبني خالل املفاوضات، فقد بقيت 

قوات فيتنام الش��املية يف املواقع التي سبق أن احتلتها 

مل يستخدم الفرنسيون قوات من الجنسية الفرنسية األصلية

يتلق��ى أي تدريب يف أي معهد عس��كري يؤهله لتوىل 

القي��ادة، ولكن، رغم ذل��ك فقد كان نوع��اً من القادة 

يجمع بني التكتيك املبدع والقدرات السياسية املتعددة 

الجوان��ب وت��وىل قيادة ق��وات كب��رية، خاضت تحت 

قيادته معارك كبرية وقاس��ية،  عان��ت فيها من العديد 

من الهزائم والخس��ائر الجس��يمة وتحقق لها النرص يف 

النهاي��ة، وقد مت�يزت تكتيكاته وخططه بالبس��اطة مع 

ترك أكرب ق��در من حري��ة الترصف لقادت��ه امليدانيني، 

وقد نال الجرنال جياب أرفع األوس��مة والنياشني مقابل 

إنجازاته العسكرية.

مل يكن الجرنال جياب قائداً مميزاً فحس��ب، بل كان 

مفكراً أيضاً، وقد ص��درت له العديد من األعامل تحت 

عناوين ش��ملت "الن��رص الكبري" و"الواج��ب العظيم" 

و"جيش الشعب" و"الحرب الشعبية" و"ديان بيان فو" 

و"سوف ننترص". وقد تم تصنيف الجرنال جياب تاريخياً 

كأحد أعظم القادة العس��كريني مث��ل ولنجتون ورومل 

وماك آرثر. 

وال زال الجرنال جياب عىل قيد الحياة وقد تجاوز عمره 

املائة عام، وال زال يشارك يف الكثري من شؤون بالده•

    

املصادر:

املوسوعة العسكرية، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش.

 Vo Nguyen Giap,:موسوعة ويكيبيديا الحرة

.Wikipedia, the free encyclopedia

كتاب 100 قائد عسكري، مايكل يل النج، مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسراتيجية.



قانون جترمي غسل األموال   )ج/1(

ق��ت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة قانون  طبّ

تجريم غس��ل األموال تعاوناً منها مع املجتمع 

ال��دويل وقوانين��ه العام��ة، وحرص��اً منها عىل 

إحقاق الحق والعدالة، حيث يعد غسل األموال 

من أخطر الجرائم التي ظهرت يف عرص االقتصاد 

الحايل، فقد ب��دأت تنمو تدريجياً بنمو وتطور 

عصابات الجرمية املنظم��ة )املافيا( التي تتخذ 

من تج��ارة املخدرات واألس��لحة غري املرشوعة 

وأعامل الرسقة واالبت��زاز حرفة لها، ويف تطبيق 

أحكام القانون)4 / 2002( جاءت املواد التي نّص 

عليها هذا القانون مّوضحة األحكام الصادرة يف 

هذا الشأن.

املتهـم .. شروط .. حقــوق وضمانـــات
املواجهـــة باإلجـــراء أحـــد أهــم شــــــروط اإلدعـــاء

إعداد: جميلة الكعبي

إعداد: يوسف جمعة احلداد

هو املدعى عليه يف الدعوى العمومية، أي الش��خص 

الذي تتهم��ه النيابة العامة بارت��كاب الجرم، وتطالب 

بإنزال العقاب به يف مرحلة االتهام، ومثة رشوط ينبغي 

توافره��ا يف املتهم ليك يكون طرفاً أو خصامً يف الدعوى 

العمومي��ة، ك��ام أن القانون يعرتف ل��ه مبجموعة من 

الحقوق والضامنات تفرضها قرينة الرباءة.

أوالً: الرشوط الواجب توافرها يف املتهم
- ارت��كاب املتهم لجرمي��ة وإمكان مس��اءلته عنها: 

يستوي أن يرتكب املتهم الجرمية الواقعة بوصفه فاعالً 

أصلياً منف��رداً، أو فاعالً مع غ��ريه )رشيك(، أو متدخالً 

باملس��اعدة أو االتفاق، أو محرضاً، وال يكفي أن ينسب 

إىل املتهم كونه فاعالً للجرمية، أو رشيكاً أو متدخالً فيها 

أو محرض��اً عليها؛ بل يجب فوق ذل��ك إمكان اعتباره 

مسؤوالً جنائياً عنها، أي أهالً لتحمل النتائج املرتتبة عىل 

الجرمية.

- تعيني املته��م: املتهم ليس طرفاً مجرداً يف الدعوى 

العمومي��ة، ب��ل هو ط��رف مع��ني ومع��روف، فمبدأ 

ش��خصية العقوبة يبني عىل مبدأ شخصية اإلجراءات، 

الذي يفرتض بدوره مبدأ شخصية الدعوى العمومية.

- توافر األهلية اإلجرائية للمتهم: ينبغي أن يتوفر يف 

املتهم األهلي��ة اإلجرائية، واألهلية املطلوبة هي أهلية 

املادة /2

1- يع��د مرتكب جرمية غس��ل األموال كل من 

أىت عم��داً أو س��اعد يف أي من األفع��ال التالية 

بالنس��بة لألموال املتحصلة من أية جرمية من 

الجرائم املنص��وص عليها يف البند )2( من هذه 

املادة : 

• تحويل املتحصالت أو نقلها أو ايداعها بقصد 

إخفاء أو متويه املصدر غري املرشوع لها . 

املتحص��الت،  حقيق��ة  متوي��ه  أو  إخف��اء  ب- 

أومصدرها، أو مكانه��ا أو طريقة الترصف فيها 

أو حركتها أو الحقوق املتعلقة بها أو ملكيتها.

تل��ك  اس��تخدام  أو  حي��ازة  أو  اكتس��اب   - ج 

املتحصالت . 

الشخص لتحمل املسؤولية الجنائية، فإذا بلغ املتهم سن 

التمييز أصبح أهالً لتحمل املس��ؤولية الجنائية، وبالتايل 

أهالً لرفع الدعوى العمومية عن الجرائم التي ارتكبها.

ثانياً: حقوق وضامنات املتهم
 - ح��ق املته��م يف حضور اإلج��راءات التي تتخذ يف 

مواجهته: مثة إج��راءات هامة تتخذ يف مواجهة املتهم، 

وقد يسفر اتخاذها عن تعزيز إدانته، ولهذ فقد أوجب 

امل��رشع حضور املته��م هذه اإلج��راءات ليك يكون يف 

حضوره نوع من الرقابة عىل صحة اإلجراءات، وإدخال 

الطأمنين��ة إىل نفس��ه، ومث��ال ذل��ك وج��وب تفتيش 

مس��كن املتهم يف حضوره، أو بحض��ور اثنني من أفراد 

عائلته، أو بحضور ش��اهدين، ك��ام يجب أن يتم ضبط 

األوراق والخطابات وفرزها يف حضور املتهم حني يسفر 

التفتيش عن العث��ور عليها، كام يوجب املرشع حضور 

املتهم واملدافع عنه كافة إجراءات التحقيق.

- ح��ق املته��م يف إعالنه مبا يتخ��ذ يف مواجهته من 

اجراءات: ويش��مل هذا الحق رضورة إعالن املتهم بكل 
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تعريفات قانونية

أسري حرب
هو مصطلح يف القانون الدويل اإلنس��اين، وحسب 
هذا القان��ون الذي تط��ور تدريجياً من��ذ 1863، 
تتضمن مكانة أس��ري الحرب حق��وق خاصة يتمتع 
بها مث��ل عدم محاكمته، ع��دم تعرضه للتعذيب، 
تلق��ي العالج الطبي الكامل، واالس��تعانة مبنظمة 
الصلي��ب األحم��ر الدولية ملراقب��ة حالته الصحية 

ولالتصال بأقربائه وغريه من الحقوق.

االغتيال
مصطل��ح يس��تعمل لوص��ف عملي��ة قت��ل منظمة 
ومتعمدة تستهدف ش��خصية مهمة ذات تأثري فكري 
أو س��يايس أو عس��كري أو قي��ادي ويك��ون مرتك��ز 
عملية االغتيال عادة أس��باب عقائدية أو سياسية أو 
اقتصادية أو انتقامية تس��تهدف شخصاً معيناً يعتربه 
منظم��و عملية االغتيال عائقاً لهم يف طريق انتش��ار 

أوسع ألفكارهم أو أهدافهم.

معاهدة سالم
 يف القانون الدويل هي اتفاقية بني دولتني مس��تقلتني 
أو أك��ر، تك��ون يف العادة وثيق��ة مكتوب��ة، وأحياناً 
تكون ش��فهية لكن مبوافقة ممث��ي كال الدول، عادة 
تب��دأ املعاهدة الدولية أوال من خالل الدبلوماس��يني 
املعتمدي��ن الذي��ن يكون��وا يف اتص��ال مس��تمر مع 

حكوماتهم خاصة إذا كان اتفاقاً عىل نص املعاهدة.

االتهام
مصطلح قانوين يس��تخدم يف بع��ض األقطار، ويُعرض 
يف ش��كل بيان مكتوب يتهم ش��خصاً أو أكر بارتكاب 
جرمية معينة، يف الئحة االتهام تش��هر املحكمة املتهم 
والج��رم ال��ذي اقرتفه عىل حد س��واء، وم��ن املمكن 
تعديل الئحة االتهام أثناء نظر القضية إذا مل يتمخض 
ع��ن ذلك إلحاق ظلم بأح��د، والجرائم الخطرية فقط 
هي الت��ي تحاكم بإعالن لوائح االتهام، ومن ثم فإنها 
تس��مى الجرائم الت��ي توجه فيها لوائ��ح االتهام، وال 
ميكن أن يدان ش��خص بارتكاب جرمية أخطر من تلك 
التي وردت يف الئحة اتهامه، ويفصل القانون يف شكل 

ولغة أية الئحة اتهام.

2- ألغراض هذا القانون تكون األموال هي املتحصلة 

من الجرائم اآلتية : 

أ - املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ب - الخطف والقرصنة واإلرهاب . 

ج - الجرائ��م التي تق��ع باملخالفة ألح��كام قانون 

البيئة. 

د - االتج��ار غ��ري امل��رشوع يف األس��لحة الناري��ة 

والذخائر . 

ه� - جرائم الرشوة واالختالس واإلرضار باملال العام . 

و - جرائم االحتيال وخيانة األمانة وما يتصل بها . 

ز - أي��ة جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها 

االتفاقية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

املادة /3

فيام يتعلق باملنشآت عىل اختالف نشاطاتها نصت 

املادة/3  عىل ماييل:

تكون املنشآت املالية ويقصد بها )أي بنك أو رشكة 

متويل أو محل رصافة أو وس��يط مايل ونقدي أو أي 

منش��أة أخرى مرخص لها من قبل املرصف املركزي 

س��واء كان��ت مملوك��ة ملكي��ة عام��ة أو خاصة(، 

واملنش��آت املالية األخرى والتجاري��ة واالقتصادية 

العاملة يف الدولة ويقصد بها )املنش��آت التي يتم 

ترخيصه��ا ومراقبتها م��ن قبل جه��ات أخرى غري 

املرصف املركزي كالتأمني واألس��واق املالية وغريها( 

مس��ؤولة جنائي��ا ع��ن جرمية غس��ل األم��وال إذا 

ارتكبت باسمها أو لحسابها عمداً وذلك دون إخالل 

بالجزاءات اإلدارية املنصوص عليها يف القانون•

تابع يف العدد القادم  

إج��راء يرتتب يف مواجهت��ه أثراً قانوني��اً، فيجب إعالنه 

بإحالت��ه إىل املحكمة املختصة، وب��دون هذا اإلعالن ال 

تعترب الدع��وى العمومية قد دخلت يف حوزة املحكمة، 

وال تعت��رب بالت��ايل قد خرجت من يد س��لطة التحقيق، 

وبصفة عامة يجب إخطار املتهم أو املدافع  عنه بكافة 

اإلجراءات التي ترتب يف مواجهته أثراً قانونياً.

- حق املتهم يف االستعانة مبدافع: يجب متكني املتهم 

من االستعانة مبدافع، واالس��تعانة مبدافع ليست فقط 

أم��ام املحكم��ة التي تج��ري التحقيق النه��ايئ، ولكنها 

الزمة أيضاً يف مرحلة التحقيق االبتدايئ ملا لهذه املرحلة 

األخرية من أهمية يف تحديد مصري الدعوى العمومية.

- حق املتهم يف إحاطته مبا هو منسوب إليه: ينبغي 

إحاطة املتهم بالواقعة أو التهمة املنس��وبة إليه مبجرد 

مثوله أمام سلطة التحقيق، وقبل القيام باستجوابه، بل 

إن بعض الترشيعات تذهب إىل وجوب أن يتضمن أمر 

القبض الص��ادر يف مواجهة املتهم عىل التهمة التي من 

أجلها تقرر القبض عليه.

- ح��ق املتهم يف تقديم الطلب��ات وإبداء الدفوع مبا 

يس��تتبعه ذلك من اتصاله مبحاميه: لعل هذا الحق هو 

أظه��ر حقوق الدفاع املقررة للمتهم وأكرثها أهمية من 

حي��ث أن متكني املتهم من تبديد التهم املنس��وبة إليه 

والرد عىل م��ا هنالك من أدلة ض��ده وتفنيدها، وهذا 

الح��ق مقرر للمتهم يف كافة مراحل الدعوى العمومية، 

وع��ىل وجه الخص��وص يف مرحلتي التحقي��ق اإلبتدايئ 

واملحاكمة.

- حق املتهم يف الس��كوت: للمته��م حق يف أال يجرب 

عىل الكالم ض��د إرادته، وله أن يصمت دون أن ترغمه 

س��لطة التحقيق أو املحكمة عىل الكالم، وله أن يؤجل 

كالمه إىل وقت آخر، أو يجيب عن بعض األس��ئلة دون 

البعض اآلخر دون أن يؤخذ سلوكه هذا قرينه ضده •

إذا بلغ املتهم سن 
التمييز أصبح أهالً 

لتحمل املسؤولية 
اجلنائية وبالتايل 

أهالً لرفع الدعوى 
العمومية عن 

اجلرائم التي ارتكبها

للمتهم حق يف أال 
يجرب على الكالم ضد 
إرادته وله أن يصمت 

دون أن ترغمه 
سلطة التحقيق 

أو احملكمة على 
الكالم

الالجئون والنازحون
الالجئون هم أشخاص عربوا حدوداً دولية ومعرضون 
لخطر االضطهاد يف بلدهم األصي أو وقعوا ضحية له، 
يف حني أن النازح��ني مل يجتازوا حدوداً دولية ولكنهم 

فروا أيضاً من ديارهم لسبب من األسباب.
ويتمت��ع الالجئ��ون بالحامية مبوج��ب قانون حقوق 
اإلنس��ان العام، والقانون الدويل اإلنس��اين إذا وجدوا 

أنفسهم يف دولة مشاركة يف ن�زاع مسلح.
وال توج��د اتفاقي��ة تتناول مس��ألة النازح��ني تعادل 
اتفاقية ع��ام 1951 املتعلقة بوض��ع الالجئني، إال أن 
القانون الدويل يحمي األش��خاص م��ن النزوح ويوفر 
لهم الحامية عندما ينزحون بصفتهم مدنيني، رشيطة 

أالّ يشاركوا مبارشة يف األعامل العدائية.

115 |  ديسمرب 2012 |  العدد 491  |



سرطان اجللد أكرث السرطانات استجابة للعالج
الوقاية منه خري من العالج

إعداد: حنان الذهب

ميثل الجلد وهو أكرب عضو يف جس��م اإلنس��ان، الغطاء 

الحامي لألعضاء الداخلية من حر الش��مس وأش��عتها 

وم��ن اإلصاب��ات والجراثيم، ك��ا ينظ��م الجلد درجة 

ح��رارة الجس��م ويخزن امل��اء والده��ن وفيتامني )د(، 

وينقسم الجلد إىل طبقتني، البرشة )الخارجية( واألدمة 

)الداخلية(.

 ورسط��ان الجلد هو منو خبيث عىل الجلد ينش��أ يف 

الب��رشة، ومن املالح��ظ أن جميع أن��واع رسطان الجلد 

تقريب��اً تنتج عن التعرض للش��مس، رغ��م إنها مصدر 

للحياة والدفء والض��وء، والوقاية هنا أفضل كثرياً من 

العالج.

أنواعه:
وهن��اك ثالثة أنواع م��ن األورام الخبيث��ة التي تصيب 

الجلد وهي: 

- رسط��ان الخلية القاعدية: وهو النوع الش��ائع، ويبدأ 

ع��ىل هيئة نتوء أو تورم وردي صغري يكرب ببطء، ويغزو 

األنس��جة الس��ليمة املحيطة به ولكنه ال ينتقل، وغالباً 

م��ا يظهر هذا الن��وع يف األماكن املكش��وفة من الجلد 

للشمس كالوجه والجبهة واألذنني وأعىل الجسم. 

- رسطان الخلية الحرشفية: وهذا النوع أقل انتشاراً من 

األول، ويبدأ عىل ش��كل تضخم يف الجلد أو نتوء وتورم 

ث��م يتآكل ويكون قرحة ذات قرشة، وهذا النوع ينتقل 

يف بعض الحاالت.

- رسط��ان الخاليا الصبغية "امليالنوما": ينش��أ يف الخاليا 

الصبغي��ة يف الجل��د، وهو أخطر أنواع رسط��ان الجلد، 

ألنه كثرياً ما ينتقل ويس��بب العدوى يف مكان آخر من 

الجس��م، وهو يبدأ عىل هيئة شامة أو هالة، وتحك أو 

تلتهب وتكرب ثم تك��ون قرشة وتنزف، وقد يظهر حول 

الش��امة مس��احة حمراء أو بقع بني��ة أو حلقة بيضاء، 

وقد يكون الورم مس��طحاً أو مرتفعاً عن س��طح الجلد 

ويختلف يف الحجم واللون.

أسبابه:
التعرض لألش��عة فوق البنفس��جية اآلتية من الشمس، 

وذلك عن طريق حامات الش��مس، أو للذين يتطلب 

منهم عملهم ذلك.

- كرثة التعرض لألشعة السينية.

- كرثة وحجم الوحات والشامات.

- املصاب��ون بحروق جلدية وندب��ات وتقرحات جلدية 

مزمنة.

- الذين يتعرضون لإلشعاعات وبعض املواد املرسطنة.

بعض أنواع سرطان 
اجللد تنتج عن 

التعرض للشمس

التقدم يف العمر.

الوراث��ة فهناك ما بني -5 10 % من رسطانات الجلد 

وراثية.

أعراضه:
إن معظ��م التغريات التي تصيب الجلد بحمد الله هي 

تغ��ريات حميدة غ��ري رسطانية، لكن عىل اإلنس��ان أال 

يهم��ل التغريات التي يحتمل أن تكون رسطانية، فهناك 

أعراض ميكننا من خاللها معرفة اإلصابة برسطان الجلد 

ومنها:

- ظه��ور نت��وءات أو ش��امات عىل الجلد بش��كل غري 

طبيعي )ينمو فيها شعر أو تنزف دماً أو يكون محيطها 

متعرجاً أو لها أكرث من لون(.

- أي قرحة جلدية ال تستجيب للعالج.

-  أي عقدة )حبة( غريبة الش��كل أو المعة ش��فافة أو 

ش��معية أو لونها أحمر ق��ان أو بني أو تن��زف دماً أو 

تتقرش.

- أي طبقة جلدية عليها قشور.

التشخيص:
أخذ عينة من النتوء أو الش��امة التي ظهرت عىل الجلد 

وفحصها تحت املجهر.

طرق العالج:
التدخل الجراحي باستئصال الجزء املصاب.

-  العالج اإلشعاعي.

-  العالج الكيميايئ.

-  العالج املناعي

طرق الوقاية:
- عدم التعرض للش��مس خاصة يف أوقات الظهرية )من 

10 صباحاً حتى 4 عرصاً(

- استخدام كريم واٍق من الشمس.

-  الفحص الدوري للجلد يف البيت الكتشاف أي أعراض 

جلدية غريبة، وأفضل وقت لذلك هو عند االستحام.

- الغذاء الصحي الغني بفيتامني )د(.

نسبة الشفاء من رسطان الجلد:
من فض��ل الله تع��اىل أن رسط��ان الجلد من أحس��ن 

الرسطانات اس��تجابة للعالج إذا تم اكتشافه يف مراحله 

املبكرة، حيث قد تصل نس��بة الش��فاء التام بإذن الله 

تع��اىل إىل 95 % ، لكن إذا انترش رسطان الجلد يف بقية 

الجسم فالعالج حينها سيكون صعباً وقد يأخذ وقتاً •

|  العدد 491  | ديسمرب 2012  |116

الطب العسكري



أحدث العالجات

صن��ع باحث��ون نيوزيلندي��ون ض��ادات من العس��ل 
ومس��تخلصات األعش��اب البحرية ملعالج��ة الجروح، 
وقال باحث��ون يف جامعة وايكات��و إن الضادات ميكن 
استخدامها ملعالجة تقرحات األقدام والسيقان والحروق 
واألجزاء املصابة بااللتهابات يف الجسم، وتوقع خرباء أن 
تصل قيمة املش��ريات من املنتج الجديد بعد طرحه يف 
األس��واق إىل نحو 12 مليار دوالر أمرييك بحلول العام 

.2012
وكان رئيس جامع��ة وايكاتو "بير موالن" صنع منوذجاً 
أولي��اً لهذه الضادات قبل نحو س��ت س��نوات، ومتتاز 
ه��ذه الض��ادات املصنوعة من العس��ل واألعش��اب 
البحري��ة بأنها جاف��ة وتحتوي عىل خصائ��ص مضادة 
للبكترييا وااللتهابات وه��ي ال تلتصق بالجلد ولذا من 

السهولة تغيريها وال يسبب نزعها أي أمل للمرىض.
وقال موالن: "إن هذه الضادات مفيدة بش��كل خاص 
للمصابني بجروح مزمنة بس��بب مرض السكري والذين 
يعان��ون م��ن التقرحات يف األق��دام والس��يقان، وإنه 
س��يكون ممكناً ش��فاء جروح املصاب��ني باملرض وعدم 
االضط��رار إىل عمليات بر تكون غالباً رضورية بس��بب 

العجز عن شفاء الجروح ".

أعلن صيديل أمرييك اكتشافه طريقة جديدة إلدخال مادة 
األنس��ولني إىل الجسم عن طريق مضغ علكة بدل األدوية 
األخ��رى كالحقن والحبوب التي تؤخ��ذ عن طريق الفم، 
حي��ث قال "روب��رت دوييل" من جامعة س��ايروكوس يف 
نيويورك أن لديه حالً محتمالً ملش��كلة أن الجس��م لديه 
آلية معينة لحاية وامتصاص الجزيئات القيمة ملا تتعرض 
ل��ه من تلف عند وصولها إىل األمع��اء، مضيفاً أن العلكة 
التي اخرعها تس��اعد الجس��م عىل امتصاص األنس��ولني 

بالشكل املطلوب.
وأضاف أنه من املع��روف أن فيتامني B12 ميكن حايته 
بواسطة بروتني يف اللعاب اسمه هابتوكورين يلتصق بالفم 
ويحمي املع��دة، موضحاً أن هذا الربوتني عندما يصل إىل 
األمعاء يت��وىل مجرى كيمي��ايئ آخر مس��اعدة الفيتامني 
وإدخاله إىل مجرى ال��دم، وقال "دوييل" إن العلكة التي 
مضغته��ا جرذان املخترب أثبتت فعاليته��ا، مضيفاً أن ذلك 

يعني أنها قد تعطي نتائج ماثلة عىل البرش.

حذرت دراسة بريطانية حديثة أجرتها جمعية الصيدلة 

امللكية الربيطانية من أن تن��اول العقاقري املنومة لفرتة 

طويلة قد ي��ؤدي إىل دمار الصح��ة، وأكدت أن 51 % 

من الناس الذي��ن يعانون م��ن األرق يقومون بوصف 

ال��دواء ألنفس��هم، وغالباً ما يكون ه��ذا الدواء عقاقري 

منوم��ة دون الحصول ع��ىل إذن من طبيب، ما يؤدي 

إىل مشاكل صحية، ألن األرق يحدث يف األغلب بسبب 

مشكلة نفسية أو عضوية.

وقال الباحثون القامئون عىل نرش هذه الدراسة إنهم 

اس��تطلعوا آراء بعض األفراد الذي��ن يعانون من األرق 

ووج��دوا أن نحو 30 % منهم يتناولون العقاقري املنومة 

ألكرث من شهر دون الحصول عىل نصيحة طبية.

واع��رتف نحو 14 % بتناول العقاقري ملدة تصل إىل 6 

أش��هر، بينا فش��ل 18 % يف تحديد املدة التي تناولوا 

فيها العقاقري املنومة.

وقال بول جونس��ون، أح��د الباحثني املش��اركني يف 

الدراس��ة: "إنه ألم��ر مقلق أن تجد نس��بة كبرية ممن 

يعان��ون من األرق يتناولون العقاق��ري لفرتة طويلة، قد 

يكون العق��ار فعاالً يف عالج األرق خ��الل فرتة وجيزة، 

ربطت دراسة أملانية حديثة بني اإلصابة املتكررة بصداع 

يف الرأس بشكل متكرر وبني الرضر الدائم يف خاليا املخ، 

وإىل جانب ما يس��ببه الصداع من أمل نفيس وجس��دي 

يتمث��ل يف حالة اإلرهاق والضع��ف العامة التي تعرتي 

الجس��د، وعدم القدرة عىل الرتكيز فضالً عن شدة األمل، 

قد يصل األمر إىل وضع أكرث خطورة - برأي الدراس��ة - 

متتد آثاره أحياناً إىل فقدان "املادة الرمادية" وهي متثل 

قرشة امل��خ والتي تظهر تحت املالحظ��ة املجهرية أنها 

مكونة أساس��اً من أجسام رخوية نجمية الشكل تشكل 

أجسام الخاليا العصبية، يف حني أن املادة البيضاء يتكون 

قوامها من األلياف العصبية.

الصداع املتكرر قد يدمر خاليا املخ

إرشاف: حنان الذهب

عالج القروح وتجنب البرتناول العقاقري املنومة قد يضر بالصحة

علكة ألخذ األنسولني بدل الحقن والحبوب

ويف ه��ذا الص��دد يقول مدي��ر املستش��فى الطبي 

لألعصاب بجامعة آيس��ن غريب أملانيا الربوفيسور هانز 

كريس��توف ديرن ملجلة "برجيت ووم��ان" األملانية "إذا 

اس��تمر صداع الرأس لفرتات متقطعة تزيد عن خمسة 

أعوام، لن يس��تطيع املريض أن يتحرر من األمل مطلقاً، 

ولن يعالج إال بتحديد س��ببه مبكراً واس��تهدافه، حينها 

ميكن منع إصابة الش��خص باملضاعف��ات، ومن اإلصابة 

بضعف الذاكرة".

وأض��اف قائ��اًل: "أن هن��اك نحو 243 نوع��اً لصداع 

ال��رأس مدرجة بالقامئ��ة التي أعلنته��ا منظمة الصحة 

العاملي��ة حول أن��واع الص��داع املختلف��ة، وفيها يحتل 

الص��داع النصفي املركز األول، كا ح��ذر بقوله أن من 

وصل��ت حالته إىل درجة متقدمة يحتاج معها إىل تناول 

املس��كنات بصفة متكررة مثالً يف عرشة أيام من الشهر، 

لن يجدي معه العالج نفعاً".

ونصح بنوع من "الع��الج املتكامل" الذي يجمع بني 

األدوية وعالج الس��لوك املعريف مثل متارين االس��رتخاء 

وأس��اليب التخلص من التوتر والقلق واملارسة الدامئة 

لرياضة زيادة قدرة التحم��ل حتى يتم تحايش إحداث 

أي رضر "باملادة الرمادية" يف املخ•

لكن املواظبة عىل تناوله أكرث قد يكون مؤذياً للصحة".

ويق��ول الباحث��ون إن��ه مل يتضح بعد س��بب تزايد 

املخاطر بالنس��بة ملن يتناولون األق��راص املنومة، فقد 

تؤدي هذه األدوية إىل تس��كني اآلالم، ورمبا يجعل ذلك 

َمن يتناولها أكرث عرضة للسقوط أو لحوادث أخرى.
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حدث غّيّيريرّ وجه الدنيا إىل غري رجعة، أضاءت به الدنيا 

مّيّين أقصاهّيّيا إىل أقصاها، وسّيّيعدت بّيّيه البرشية من 

مبتداهّيّيا إىل منتهاهّيّيا، فهو الفصل بّيّين النور والظالم، 

والحّيّيد بن اإلميّيّيان والكفر، وبن العّيّيدل والظلم وبن 

العبوديّيّية والحرية وبن القهّيّير والرحمة وبن الخوف 

والطأمنينّيّية، فكلام أزدادت حلكّيّية الظالم فلقد اقرتب 

الفجّيّير الوهاج وكلّيّيام ازداد الظلم فقد آن انبالج صبح 

العدالة، فقد مكث رسول الهدى محمد صىل الله عليه 

وسّيّيلم يف مكة صابراً محتسّيّيباً داعياً وهادياً ثالثة عرش 

عاماً فلم يجد يف أهل مكة إال آذاناً صامء وعيوناً عمياء 

وعقوالً خرقاء وقلوباً متحجرة سّيّيوداء، فأبت قريش أن 

تسلم لربها وتستجيب لرسولها فعاندت وعادت وكذبت 

واعتّيّيدت وقتلت ورشدت وبلّيّيغ بها البغّيّيي إىل أقصاه 

فحاكت مؤامرة مدبرة محبوكة ومقدرة يف مجلس شورى 

زعيمها الشيطان وأتباعها من العميان، فقرروا أن يقتلوه 

وبسّيّييوف عرشة يقطعوه، ولكن مكر الله سبق مكرهم 

ورد تدبريهّيّيم يف نحورهّيّيم، حّيّين أعلم نبيّيّيه بكيدهم 

وأطلعه عىل خطتهم وهيأ له طريق النجاة بصحب هم 

كينونّيّية اإلخّيّيالص، وحقيقة الطاعّيّية وروح البذل وقمة 

الفّيّيداء، هّيّيم فريق الهجّيّيرة، رجل وشّيّياب وامرأة ذات 

عزمية، يقودهم املصطفى صىل الله عليه وسلم.

فأولهم رجل مؤمن حكيم عاقل مدبر قد أعد لألمور 

أقرانها، وهيأ للنائبات أسّيّيبابها، ذلكم رفيق الغار الذي 

أعّيّيد الرواحل وخطة الخروج مّيّين مكة، قبل أن يعلمه 

الرسّيّيول بالهجرة، وما ذاك إال لطف إلهي وتأييد رباين 

هجرة الرسول  والنصر املبني
ثالثــــة عشــــر عامــًا من الصبـــر واالحتســـاب

س & ج
مــا حكـــم صــيام يـــوم عاشــــــوراء 

وتــاســــوعـــــــاء ؟

يوم عاشّيّيوراء هو اليوم العارش من شّيّيهر محرم الحرام 

وتاسّيّيوعاء هو اليوم التاسّيّيع، ويف يوم عاشّيّيوراء نرص الله 

تعّيّياىل نبيه موىس عليه السّيّيالم عىل عّيّيدوه فرعون فكان 

اليهود يصومونه شّيّيكراً لله، وحكم صيام يوم عاشّيّيوراء يف 

اإلسالم سّيّينة مؤكدة عن النبي صىل الله عليه وسلم، فقد 

صامه وأمر بصيامه وقال حن سّيّيئل عّيّين فضله: " َوِصيَاُم 

َنَة الَِّتي قَبْلَُه"،  َر السَّ يَْوِم َعاُشوَراَء أَْحتَِسُب َعىَل اللِه أَْن يَُكفِّ

َرَواُه ُمسّيّيلم، فمن السّيّينة صيام عاشّيّيوراء وتاسوعاء معه 

مخالفة لليهود.

حينّيّيام اشّيّيتد األذى مّيّين املرشكّيّين عىل املسّيّيلمن يف 

مكّيّية أذن لهّيّيم النبي صّيّيىل الله عليه وسّيّيلم بالهجرة 

إىل الحبشّيّية، عن أم سّيّيلمة ريض الله عنهّيّيا زوج النبي 

- صىل الله عليه وسّيّيلم - أنها قالّيّيت: ملا ضاقت علينا 

مكة، وأوذي أصحاب الرسّيّيول وفُتنوا، ورأوا ما يصيبهم 

من البالء والفتنة يف دينهم، وأن رسّيّيول الله - صىل الله 

عليه وسلم - ال يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان يف َمنعة 

من قومّيّيه وعمه، ال يصل إليه يشء مام يكره؛ مام ينال 

أصحابه، فقال لهم رسّيّيول الله - صىل الله عليه وسلم: 

"لّيّيو خرجتم إىل أرض الحبشّيّية، فإن بها ملّيّيكاً ال يُظلم 

عنده أحد، وهي أرض صدق" رواه ابن هشام.

وثالثتهّيّيم: امّيّيرأة مؤمنة شّيّيجاعة وجريئة، تحملت 

مسّيّيؤولية إيصال الطعام ألبيها ولرسّيّيول الله صىل الله 

عليه وسّيّيلم، تلكم هي ذات النطاقن أسّيّيامء بنت أيب 

بكر ريض الله عنها.

وفوق كل ذلك وقبل كل ذلك، الرعاية الربانية والنرص 

اإللهّيّيي الذي أخذ أسّيّيامع الفتية ذوي السّيّييوف البواتر 

وأبصارهم، فلم يروا رسول الله خارجاً أمامهم من الباب، 

وتلك الرعاية التي بها نسج العنكبوت شباكه عىل الغار، 

وبنت الحاممة عشّيّيها وباضت فيّيّيه، وبها رصفت أبصار 

املرشكن عن ساكني الغار "إاِل تنرُصوه فََقْد نرَصه الله إِذ 

أخرَجّيّيه الذين كفروا ثَّيّياين اثنِن إِذ هام يف الغار إذ يقول 

لصاحبّيّيه ال تحزن إِنَّ اللَه معنا فأنزل الله سّيّيكينته عليه 

ّيّيْفىل  وأَيَّده ِبجنوٍد مل تََروها َوَجَعَل كَلَِمة الذين كفروا السُّ

وكَلمة الله هي العليا والله عِزيٌز َحِكيٌم" )40(.

تلكم هي هجرة الحبيب املصطفى التي بنى بعدها 

دولّيّية عالية البنيّيّيان، وأقام رصح اإلميّيّيان، وانبثق نور 

الهداية رشقّيّياً وغرباً، حتى بلغ أقّيّيى األرض املعمورة 

فصىل الله عليه وسلم تسليامً كثرياً  •

لهذا النبي الكريم، فقد استأَذن أبوبكر النِبي صىل الله 

عليه وسّيّيلم يف الخروج من مكة ّي حن اشتد عليه األمر 

ّي فَقال له: )اْصِب( فَقاُل: يا رُسّيّيوَل اللِه تطَمع أن يُؤذن 

لَك؟ فَقّيّياَل: )إِينِّ ألرجو( فانتظره أبو بكر فَأتاُه رسّيّيول 

الله صىل الله عليه وسّيّيلم ذات يوم ظُهراً فناداه فََقال 

لّيّيه: )أخِرج من عندك( فَقال أبو بكر: إمنا هام ابْنتاي يا 

رسّيّيول الله فَقال: )أَشعرت أنه قَْد أِذَن يل يف الخروج(؟ 

فَقال: يا رسّيّيول اللّيّيه الصْحبّيّية فَقال:)الصْحبة( قَال: يا 

رسّيّيول الله عندي ناقتاِن قَد كنّيّيت أعددتهام للخروج 

ّي فركبّيّيا حتى أتيا الغار ّي وهو ِبثّيّيور ّي فتواريَا فيه وكان 

عامّيّير بن فهرية غالماً يرعى غنّيّيامً أليِب بكر ّي ريض الله 

لُِج  عنه- فّيّيكان يروح ِبها ويغّيّيدو عليهم ويصبّيّيح فيدَّ

إليهام ثم يْسح فال يفطُن ِبه أَحد من الرِّعاء فلام خرجا 

خرج معهام يعقبانه حتى قَدموا املدينة(.

وثانيهم: شاب مؤمن شجاع ريض عن طيب نفس أن 

ينام يف فراش رسّيّيول الله صىل الله عليه وسلم مضحياً 

بنفسّيّيه فّيّيداءاً لرسّيّيوله ونبيه، ذلكم هو عّيّيي ابن أيب 

طالب ريض الله عنه.

فريق الهجرة صورة عن 
حقيقة الطاعة وروح 

البذل وقمة الفداء

متى كانــت الهجـرة إىل احلبشــة ومـــا 
سببـــها؟

ما حقيقة الهجرة للمسلم اليوم ؟

حقيقّيّية الهجرة اليوم هّيّيي هجرة املعّيّيايص والذنوب 

واآلثّيّيام والعودة إىل الله تعاىل، وكذا هجرة أماكن اللهو 

واملعايص والفحشّيّياء، لقول رُسّيّيول اللَِّه َصىل اللُه َعلَيِْه 

َوَسّيّيلََّم يَْوَم فَتِْح َمكََّة: "ال ِهجّيّيرَة َولَِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة َوإَِذا 

اْستُْنِفرْتُْم فَانِْفُروا" متفق عليه، وحينام يستذكر املسلم 

هجرة النبي صىل الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يحقق 

ذلك يف نفسّيّيه بالهجرة املعنوية التي هي هجر ما نهى 

الله عنه لقوله َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: "الُْمْسلُِم ِمْن َسلَِم 

الُْمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َويَِدِه، َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى 

اللَُّه َعْنُه" رواه البخاري يف األدب املفرد.
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أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه 
رفيـــــــــق الهجــــــرة
الصاحب الصدوق، والرفيق املأمون، القوي اإلميان، شديد 

البنيان، أول املصدقن وأشّيّيجع املجاهدين، صحب رسول 

الله صىل الله عليه وسّيّيلم قبل بعثتّيّيه ورافقه يف تجارته، 

وصدقه دون تردد حن جاءه النبأ العظيم، ونرصه أعز نرص 

وبذل نفسّيّيه فداءاً له، ورافقه يف هجرته، وبذل ماله كله 

لّيّيه، وزورّجه ابنته، وثبت عىل الحق عند وفاته، فقبله عىل 

جبينه قائالً طبت حياً وميتاً، كان له وزيراً ومشّيّيرياً وقائداً 

وتحت أمره أمّيّيرياً، أعلم الناس بّيّيه وأقربهم إليه وأحبهم 

عّيّيىل اإلطّيّيالق إىل قلبه، فضائلّيّيه كالشّيّيموس املنريات ال 

تنكسف مهام حلكت الظلامت، ذلكم هو الصحايب الجليل 

أول خليفة لرسّيّيول اإلسالم  أبو بكر الصديق ريض الله عنه 

من مهد البنيان، وأقام األركان، وثبت الدين إىل يوم القيام.

نسّيّيبه مقرتن بالنسب الرشيف ونشأته متعلقة باملقام 

املنيف، وفصاحته ال يشق لها غبار وخطابته تجلو الغبش 

عن األبصار، ذكر رِجال عىل عهد ُعمر فكأنهم فضلوا عمر 

عّيّيىل أيب بكّيّير ريض الله عنهام، فلام بلغ ذلّيّيك ُعمر، قال: 

واللّيّيِه لليلة مّيّين أيب بكر خرْي من آل عمّيّير، وليوم من أيب 

بكر خري من آل عَمر، لَقد خرج رسول اللِه صىل اللُه عليه 

وآله وسّيّيلم ليلّيّية انطلق إىل الغار ومَعه أَبّيّيو بَكر، فَجعل 

مييش سّيّياعة بَْنَ يََديِْه َوَسّيّياَعة خلفه، حتى فطن لُه رُسول 

اللِه، فَقال: يا أبا بكر مالِك متيْش سّيّياَعة بَْنَ يََديَّ وسّيّياعة 

خلْفي؟ فََقال: يَا رَُسّيّيوَل اللِه أذكُر الطلب، فَأميش خلَفَك، 

ثّيّيمَّ أذكُر الرََّصَد فَأَْميِش بَْنَ يََديَْك، فََقاَل: يا أبا بكر لْو كان 

يْشء أَْحبَبّْيّيَت أَْن يَُكوَن لَّيّيَك ُدويِن؟ قَاَل: نََعْم، والِذي بَعثك 

ّيّية إاِل أَْحببت أْن تكوَن يِل  ِبالَحق َمّيّيا كَانت لِتكن ِمْن ُملِمَّ

ُدونَك، فَلاَمَّ انتهينا ِمن الغاِر قَاَل أبُو بَكر: مكانَك يَا رَُسّيّيوَل 

اللِه حتى اسّيّيتبي لََك الغاَر فدَخل فَاستبأه حتى إِذا كان 

فضائله كالشموس 
املنيــرات ال تنكسـف 

مهــما حلكـــت 
الظلمـــات

عدة الطالق:

 بكس العن وتشّيّيديد الدال املفتوحة، ما متكثه املرأة بعد 

طالقها، ملعرفة براءة رحمهّيّيا، قال تعاىل: "يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إَِذا 

َة" سورة  تِِهنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّ طَلَّْقتُُم النَِّسّيّياَء فَطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

الطّيّيالق، وعدة املطلقة ثالثة قّيّيروء، أي ثالثة حيضات إن 

كانت ليست يائسة من املحيض وال صغرية مل يأتها الحيض 

بعّيّيد، وأما اليائسّيّية من الحيّيّيض والصغرية التّيّيي مل يأتها 

ِئ يَِئْسّيّيَن  الحيّيّيض فعدتهام ثالثة أشّيّيهر، قال تعاىل: "َوالالَّ

تُُهنَّ ثثاََلثَُة أَْشُهٍر  ِمَن الَْمِحيِض ِمْن نَِسّيّيائُِكْم إِِن ارْتَبْتُْم فَِعدَّ

ِئ لَْم يَِحْضَن" سّيّيورة الطالق، وأما الحامل فعدتها إىل  َوالالَّ

نهاية الحمل قال تعاىل: "َوأُواَلُت اأْلَْحاَمِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن 

"سورة الطالق. َحْملَُهنَّ

يف أعاله ذكر أنه مل يَسّيّيتْب الُْجْحرَة، فََقاَل: َمَكانََك يَا رَُسوَل 

اللِه َحتى اسّيّيتبي الُْجْحرََة، فََدَخَل فَاْستَْبَأَ، ثُمَّ قَاَل: انْزِْل 

يَا رَُسّيّيوَل اللِه، فََنزََل فََقاَل ُعَمّيّيُر: والِذي نفيس ِبيده لِتلَك 

الليلة خرْي من آل ُعَمَر.

بذل أبو بكر أمواله كلها لرسول الله ويف سبيل الله ومل 

يدخّيّير عنه درهامً، وجاهد معه أعظم الجهاد، وبقي عىل 

عهده حتى لحّيّيق بالرفيق األعىل ثم ويل أبو بكر الخالفة 

فثبت الله به اإلسالم، وقمع به رؤوس الردة وابتدأ الفتح 

عىل أيدي قادته، فنّيّيازل يف وقت واحد أعظم دولتن ومل 

يهبهام، بل قرعهام باإلبطال، فشّيّيتت ملك األكارسة وكذا 

فعل بالقيارصة، وهذه الشّيّيجاعة ال نظري لها يف الدنيا وال 

يدور بخلد أحد من النّيّياس أن القلة القليلة تغلب الكرثة 

الكاثرة، بل كان ذلك مّيّين عجائب التاريخ ومن األحداث 

العظيمة التي غريت وجه البسيطة إىل غري رجعة. 

قال فيه الرسّيّيول صىل الله عليه وسّيّيلم: "إِنَُّه لَيَْس ِمَن 

النَّّيّياِس أََحٌد أََمنُّ َعَيَّ ِبَنْفِسّيّيِه َوَمالِِه ِمْن أيَِب بَْكٍر ولو كنت 

متخذاً من الناِس خلِيالً التخذُت أبا بكر خليالً، ولكن خلة 

. اإلسالم أفضل" َرَواُه الْبَُخاِريُّ

وقال أيضاً: "مّيّيا ألحد علينا يد إال وقد كافأناه عليها ما 

خال أبا بكر فإن لّيّيه عندنا يداً يكافئه الله بها يوم القيامة 

وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أيب بكر". 

وقال لعي ريض الله عنه: "أبو بكر وعمر سّيّييداً كهول 

أهّيّيل الجنة من األولن واآلخرين إال النبين واملرسّيّيلن، ال 

تخبهام يا عي".

وقّيّيال عي: "إنه بلغني أن ناسّيّياً يفضلوين عىل أيب بكر 

وعمر، ثم قال: من أتيت به بعد مقامي هذا قد قال شيئاً 

من ذلّيّيك فهو مفرت، عليه ما عىل املفّيّيرتي، إن خري الناس 

بعد رسّيّيول الله صىل الله عليه وسّيّيلم أبو بكر، ثم عمر، 

بقي الصديق عىل العهد حتى وافاه األجل يف مدينة النبي 

صىل الله عليه وسّيّيلم ودفن بجواره فهي حسّيّين الخامتة 
فريض الله عنه وأرضاه •

 مصطلحـــات فقهيــــة

الصالة اجلهرية:

وهي الصالة التي يسن للمصي أن يجهر فيها بالقراءة 

وهي صالة الفجر واملغرب والعشاء والجمعة والعيدين 

والخسوف والكسوف واالستسقاء وصالة الليل عموماً.

الصالة السرية:

وهي التي يسّيّين للمصي أن يس فيهّيّيا بالقراءة وهي 

صّيّيالة الظهر والعّيّيرص والركعّيّية األخرية مّيّين املغرب 

والركعتن األخريتن من العشاء وصالة النهار عموماً.

الواجب املضيق:

هّيّيو األمر الواجب الذي ال يسّيّيع املكلف أداء غريه معه، 

مثّيّيل صيام رمضان فإنه واجّيّيب وال ميكنه أن يؤدي معه 

صيامّيّياً آخر يف نفس الوقت، ومثل الصالة املفروضة إذا مل 

يبّيّيق من وقتها إال قدر مّيّيا تؤدى فيه، فال يجوز أن يؤدي 

املكلف غريها يف هذا الوقت املتبقي.

الواجب املوسع:

وهو األمر الواجب الذي يسع املكلف أن يؤدي فيه غريه، 

كالصّيّيالة أول وقتها فهذا واجب موسّيّيع فيمكن املكلف 

أن يؤدي غريها قبلها، وميكنه أن يرتاخى إىل آخر الوقت.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
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ديسمبر 1972 من الذاكرة

العدد 17 / االفتتاحية
عزيزي القارئ

يصل��ك هذا الع��دد والبالد تحتفل بأغ��ى األعياد، العيد الس��ادس لجلوس 

صاحب الس��مو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 

والعيد األول التحاد اإلمارات العربية املتحدة الذي التقت فيه س��بع إمارات 

عربي��ة عى كلمة واحدة، وإرادة واحدة، وتحولت من أجزاء إىل كيان واحد 

له قيمت��ه الثمينة، تحولت إىل دولة ذات كلمة مس��موعة، تحولت إىل قوة 

واحدة صلدة صلبة.

هذه األعياد التي تتابعت ع��ر أيام قليلة، متثل انتصارات كبرية وخطرية، 

تركت آثرها اإليجايب عى حي��اة املواطن العادي، وحطمت كل األغالل التي 

كانت تقي��ده إىل الخلف، وفتحت الطريق أمام��ه لالنطالق نحو حياة حرة 

كرمية.

بدأت املس��رية حني توىل زايد بن سلطان آل نهيان سدة الحكم يف البالد، 

وأعلنه��ا رصيحة، ث��ورة ضد التخلف، ورغبة يف مس��ايرة الع��ر، ومل يرفع 

ش��عارات، ومل يستس��لم لريق الكلامت، ولكنه اس��تأنف س��يادته أيام كان 

مس��ئوالً عن املنطقة الرشقية، سياسة البناء الذايت، ولكنه عى مستوى أعظم 

وأوسع، ودبت الحياة يف أبوظبي.

والحياة وحده��ا ال تنمو إال يف ظل الحرية، وكافح العاهل العظيم، حتى 

أخذت االستقالل باإلتحاد –يف يوم واحد- فأصبحت الحياة حرة متامسكة.

عزيزي القارئ

 ه��ذا ه��و زايد بطل البناء، بط��ل الحرية، بطل االتحاد، ال��ذي كرس حياته 

ل��ي يقفز ببالده حت��ى تلحق الركب، ورك��ب الحياة لينطل��ق نحو القمر، 

فتهنئة للقائد بعيد جلوس��ه امليمون، وتهنئة للزعيم الرائد بعيد املكاس��ب 

واالنتصارات، عيد الوحدة والحرية.

يف صباح يوم الخميس املوافق 6 نوفمر 1972 احتفلت 

الدولة رئيساً وحكومًة وشعباً بعيد الفطر السعيد، فقد 

كان��ت الجامهري بانتظار مقدم موكب صاحب الس��مو 

الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة إىل بيت 

من بيوت الله للصالة مبعية سموه صالة العيد.

الهيئة الطبية ستكون يف خدمة الحجيج
تق��رر اعتامد مبلغ 30 ألف دين��ار للبعثة الطبية املرافقة 

لبعثة الح��ج لهذا العام، رصح بذلك مع��ايل وزير الصحة 

الش��يخ س��يف بن محم��د آل نهي��ان يف لق��اء خاص مع 

مجل��ة "درع الوطن"، وأعلن معاليه أن مجلس الوزراء قد 

اعتمد هذا املبلغ وستكون البعثة الطبية يف خدمة حجاج 

أبوظبي واإلمارات العربية املتحدة.

اإعداد: حنــان الذهــب

املوافقة عىل مرشوع قانون املوانئ البرتوليةالشعب يشارك القائد فرحة العيد
وافق مجلس الوزراء يف الشهر املايض عى قانون املوانئ 

البرتولية يف أبوظبي وهذا القانون ينظم عمليات رس��و 

الناقالت يف موانئ البالد لش��حن الب��رتول واالحتياطات 

الت��ي يج��ب اتخاذها أثن��اء العملي��ات وتحديد املواد 

الخطرة وإجراءات الوصول والسفر.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةديسمبر 1972

 مارس 1976 زايد يرعى حفل تخريج دورة املرشحني الثالثة يف كلية زايد الثاين العسكرية 

 خليفة يف اجتامع مع ضباط القيادة العامة 1978

 القوات املسلحة تشارك يف عملية حفظ السالم يف كوسوفا 1999

 محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة 32 من مرشحي كلية زايد 2008

 فريق البعثة العسكرية يرفع علم دولة االٕمارات عىل قمة جبال الهياماليا 2011
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درر 
- ال تُنجز بالقانون أبدا ًما ميكنك إنجازه بالخلق

بارون دي مونتيسيكيو 

1755 - 1689 

 فيلسوف فرنيس

أمثــال شعـبية شـائعــة يف اإلمــارات 

1. كم عدد مالعب كرة القدم يف نادي ضباط القوات املسلحة؟

2. يف أي كليـة عسكريـة تـم إفتتـاح "مبنى زايـد"؟

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 )490( هي: 
 - السـؤال األول: الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية.

 - السؤال الثاين: لواء ركن متقاعد عبدالله عيل الكعبي. 

 الفائزان:
1. سارة  خالد أحمد الشحي.

2. محمد أحمد نارص البلويش.

مسابقة العدد )491(

من الرتاث

• "حــالوة الثوب رقعته منه وفيه" : ويــرب هذا املثل ليحث الناس عىل 

الرتابــط والتكافل االجتامعي بني أفراد املجتمــع، والثوب هنا رمز لإلنتامء 

والوالء للوطن، فمثالً كلام ارتبط املواطن بشــكل مبارش ببيئته فإنه سوف 

يعــرب عن ذلــك يف مأكله وملبســه ويف زواجه من بنت البلد، ويف ســلوكه 

وعاداته وثقافته وترصفاته تجاه اآلخرين.

• "غــايل والطلب رخيص" : أي رخص الطلب مهام كان غايل الثمن، ويرب 

هذا املثل عىل الصديق أو الصاحب أو اإلنســان الذي له مكانة خاصة، فإذا 

ما طلب شــيئاً فإن طلبه مجاب، ألن منزلتــه يف القلب تجعل طلبه رخيصاً 

وأحياناً يقول املثل "غايل والطلب همباه" وهي نفس املثل وإمنا اســتبدلت 

كلمــة "رخيص" يف املثــل األول بكلمة "همباه" أي املنجا وهو مثرة شــجرة 

املانجو والذي يسمى يف لهجتنا "همبا".

• "خرياً تفعل رشاً تلقا" : يرب املثل عىل اإلنسان الذي يعمل خرياً لآلخرين 

كأن يســاعدهم ويقــدم لهم مــا يحتاجون، وبدالً من أن يقابلوا اإلحســان 

باإلحسان فإنهم يقابلون اإلحسان بالسوء والنكران والجحود.

• "من عارش القوم أربعني يوم صار منهم : "يرب للتطبع بخصال الجامعة 

أو األقــران، فإذا خالط شــخص ما جامعــة معينة ملدة أربعــني يوماً، فإنه 

سوف يصبح منهم، حيث سيقلد ترصفاتهم ويتبع سلوكهم، فإذا كانوا أرشاراً 

سيكون رشيراً مثلهم وإذا كانوا خريين فسوف يكون خرياً مثلهم •

إعداد: أمل احلوسني
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وســام القطط : قلد اإلنجليز يف أعقاب الحرب العاملية الثانية أحد القطط وسام النرص ألنه قام 

بواجبــه يف الحرب كامالً وذلــك أنه كان عىل ظهر إحدى البواخر يؤدي عمله بنشــاط ويصيد 

الفــران املختبئة يف أركان الباخرة حتى أثناء طلقات املدافــع ودوي القنابل الذي يصم اآلذان 

وقد كان ذلك واجبه.

رصــد الطائرات : خالل الحــرب العاملية األوىل تم وضع الببغــاوات يف برج إيفل يف باريس 

لرصد الطائرات املعادية.

حاكم يخىش إغامض عينيه : درب الســلطان "جنارى"حاكم "الكارمائيني" بني سنوات 900 – 

913 نفسه عىل النوم مرتدياً جميع مالبسه متقلداً سالحه كامال ًوعيناه مفتوحتان، ورغم ذلك 

لقى مرصعه قتالً .

ومن الجدير بالذكر أن "األخشيد" حاكم مرص كان يخىش االغتيال أيضاً فكان ينام شطراً من 

الليل يف كل خيمــة أو منزل من 3 أعدت لذلك 

خالل 45 سنة من عمره، مل يكن يغفو أكرث من 3 

ساعات يف املكان الواحد وال يعلم أحد بوجهته .

جنــون العظمــة: الجــرال "تروخيلو" رئيس 

دولــة الدومينكان والذي اغتالــه معارضوه عام 

1961 م كان مولعاً بتشــييد التامثيل لشــخصه 

وتوزيعهــا عىل أنحــاء البالد إذ بلــغ عدد هذه 

التامثيل حوايل 20 ألف متثال•

مصطلحات عسكرية:

 من التاريخ   

إشــراقـــات 

 همس القصيد

ياخليفهْ أو إذا قلنا سمانا

وذاتهْ املَْعَنى سمانا أَوْ خليفهْ

يارجانا ويارجا منهو رجانا

يفهْ وسورْ ديرتنا من األياْم املخِ

لو مييْل الدهرْ سيفهْ في حمانا

يفهْ تخِذبََحهْ يا سّيدْ الدنيا بسخِ

لْك فدا بأرواحنا وغالي دمانا

وبالقلوْب امللصهْ وألجلْك نظيفهْ

نانا إنت حلْم اجملدْ نلنا بْك مخِ

جيْت غايْة مطلبهْ وع كيْف كيفهْ

ماترفرْف رايْة أمجادْ بسمانا

إّل مرفوعهْ بيمناْك الشريفخِهْ

ماحد مثلْك من احلكام جانا

غيرْ أبوك وإنْت َع العليا رديفهْ

ياسليْل املرجلهْ وياَطْعم مانا

صاحْب األخالْق والنفْس العفخِيفهْ

سيرتْك مثْل الذهْب منها الزمانا

يضرْب األمثاْل ويَوصْف وصيفهْ

لي يديْف العطرْ كاْن ْف يوْم حانا

وماجلي طيٍب جلأ ألسمْك يديفخِهْ

منْ حكمْت الَهْم ماهْم وعنانا

نهْ مخِ النصيفهْ كيْف وإنتخِهْ قاْطعخِ

ْل زيٍن طاْب في عهدْك وزانا كخِ

وكْل شنٍي حاينْ وينزْف نزيفهْ

 كلمات :       
صاحب السمو الشيخ حممد 
بن راشد آل مكتوم

يا خليفة

 :Blitzkrieg حرب خاطفة

مصطلح اســرتاتيجي أملاين استُحِدث يف الســنوات ما بني الحربني للداللة عىل سلسلة معارك قصرية 

ورسيعة ضد أهداف منعزلة، وقد شــنت "حروب الصاعقة" هذه عىل شكل هجامت جدية قامت 

بها قاذفات قنابل منقّضة، واقرتنت بتشــكيالت كبرية من الدبابات لتوفري الحد األقىص من الحركة 

واملفاجأة.

"َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه    

   َجِميعاً َوال تََفرَّقُوا"
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