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آخر الشواهد عىل تطور وتنافسية صناعاتنا الدفاعية الوطنية، متثلت يف تدشني سيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
يف شهر يناير 2019، منظومة التسليح املتكاملة التي طورتها دولة اإلمارات يف طائرة ”بالك 
هوك الهجومية“ من خالل املركز العسكري املتطور للصيانة واإلصالح والعمرة ”أمروك“؛ لتفي 
باملتغريات واملتطلبات التي تشهدها ساحة القتال والعمليات الحربية. إن نجاح اإلمارات يف 
تطوير طائرة ”بالك هوك“، وتحويلها إىل طائرة هجومية قتالية، باإلضافة إىل مهامها العملياتية 
األخرى، يشري بوضوح إىل أنها أصبحت متتلك الخربات الفنية والنوعية التي تؤهلها لتطوير 
هذه النوعية من األسلحة املتقدمة، وهذا إمنا يضع الصناعات الدفاعية الوطنية عىل أعتاب 
العديد من دول  إىل  الهجومية  البالد هوك  ، وهي تصدير منظومة طائرات  مرحلة جديدة 

العامل، خاصة أن مرشوع تطوير هذه الطائرات يعد األول من نوعه يف املنطقة.  
إن نجاح اإلمارات يف تدشني منظومة التسليح املتكاملة يف طائرة ”بالك هوك الهجومية“ يعزز 
من الفخر واالعتزاز بالصناعات الدفاعية الوطنية، ويؤكد قدرتها عىل مواكبة كل ما هو جديد 
الدويل  الدفاع  انعقاد معرض  قرب  مع  الدويل، خاصة  الصعيد  الدفاعية عىل  الصناعات  يف 
أبوظبي  تنطلق فعالياتهام يف  البحري ”نافدكس 2019“، واللذان  ”آيدكس 2019“ والدفاع 
يف شهر فرباير الجاري. إن ”آيدكس“ منذ انطالقته يف العام 1993 كان وما يزال شاهداً عىل 
مستوى التطور الذي شهدته الصناعات الدفاعية الوطنية، والتي أبهرت القامئني عىل كربيات 
رشكات التصنيع العسكري العاملي، ولهذا فإن الدورة الرابعة عرش من املعرض ستكون منصة 
لعرض أحدث ما توصلت إليه املنتجات الوطنية يف كل املجاالت، وإبراز مستوى التطور الذي 

حققته خالل العامني املاضيني.
وبات  العامل،  يف  الدفاعية  املعارض  خارطة  عىل  بارزة  مكانة  يحتل  ”آيدكس“  أصبح  لقد 
يستقطب كل ما هو جديد يف مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية والتكنولوجية والبحرية، 
يف  واألمنية  الدفاعية  القضايا  يف  واملتخصصني  القرار  صانعي  ومتابعة  باهتامم  ويحظى 
املنطقة والعامل، وهذ إمنا يضاعف من أهمية املعرض، ويجعل منه -باإلضافة إىل كونه منصة 
لعرض أحدث منظومات الدفاع واألمن يف املنطقة والعامل – نافذة ملناقشة القضايا الدفاعية 

والعسكرية واالسرتاتيجية التي ترتبط باألمن والسلم عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
الدورة الرابعة عرش لـ“آيدكس 2019“، تحظى باهتامم غري مسبوق من جانب قيادتنا الرشيدة 
التي تحرص عىل إخراجها بالشكل الذي يعكس مستوى التطور االقتصادي والحضاري لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، خاصة أن هذه الدورة تصادف االحتفال باليوبيل الفيض للمعرض 
التطور  حجم  لتأكيد  فرصة  وسيكون   ،1993 عام  يف  األوىل  انطالقته  عىل  عاماً   25 ومرور 
الكبري الذي شهدته صناعاتنا الدفاعية يف مختلف القطاعات، وتسليط الضوء عىل املقومات 
قطب  اإلمارات  من  تجعل  التي  والتكنولوجية،  والتنظيمية  والبرشية  االقتصادية  املختلفة، 

إقليمي وعاملي صاعد يف مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.
وإذا كان ” معرض آيدكس“ شاهداً عىل التطور الحضاري الذي تشهده اإلمارات يف مختلف 
املجاالت، فإن مجلة ”درع الوطن“ كانت شاهدة أيضاً عىل نجاح ”آيدكس“ منذ انطالقته 
خالل  من  تحرص  التي  الوحيدة  املجلة  تزال  وال  كانت  حيث  قرن،  ربع  عن  يزيد  ما  قبل 
وفعالياته  أنشطته  لتغطي  بفعالية،  املعرض  يف  املشاركة  عىل  املتخصص  الوطني  كادرها 
املختلفة بالقلم والصورة من خالل نرشاتها اليومية املتميزة، وتعد مجلة ”درع الوطن“ كل 
قراءها ومتابعيها بأنها ستواصل نهجها املتميز يف تغطية فعاليات ”آيدكس 2019“، وغريه من 
املعارض والفعاليات، انطالقاً من مسئوليتها يف دعم مختلف الفعاليات الوطنية التي تدعم 

مسرية التنمية والتطور يف اإلمارات. 
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زايد  بن  محمد  الشـيخ  السمـو  صاحـب  أعـرب 
آل نهيان عن فخره بالتطور الذي تواصل تحقيقه 
الصناعات الوطنية الدفاعية، مام جعلها رافداً هاماً 

للقوات املسلحة اإلماراتية.
وأشاد سموه بالكفاءات والخربات املواطنة املؤهلة 
والحيوية،  الدقيقة  الدفاعية  الصناعات  مجال  يف 
قاعدة  بناء  إىل  تسعى  الدولة  أن  سموه  مؤكداً 
متينة للصناعات العسكرية والدفاعية، ترتكز عىل 

الكوادر والخربات واملوارد البرشية اإلماراتية.
الشيخ محمد بن زايد آل  واطلع صاحب السمو 
الطريان ومدير مرشوع  نهيان من قائد مجموعة 
عىل  لـ«أمروك»  التنفيذي  الرئيس  ومن  التطوير 
قيادة  أجرته  الذي  والتطوير  املواصفات  أهم 
طائرة  التسليح يف  منظومة  املشرتك عىل  الطريان 
تسليح  أنظمة  لحمل  الهجومية»  هوك  «البالك 
حرارياً  املوجهة  بأنواعها  الصواريخ  من  متكاملة 
متعددة  والرشاشات  للدروع  واملضادة  وبالليزر 
األغراض، ليصبح هذا النموذج األكرث تقدماً وتطوراً

يف فصيلة طائرات البالك هوك.
عىل  املتكاملة  التسليح  منظومة  إدراج  وتم 
باملتغريات  لتفي  الهجومية،  هوك  البالك  طائرة 
واملتطلبات التي تشهدها ساحة القتال والعمليات 

الحربية.
ويعمل املرشوع عىل تطوير قدرات طائرة البالك 
للطائرة  التسليح  نظام  تطوير  فيها  مبا  هوك 
وتحويلها إىل طائرة هجومية قتالية، باإلضافة إىل 

مهامها العملياتية األخرى.
وتعترب  املنطقة،  يف  األول  املرشوع  هذا  ويعد 
املركز  يف  متمثلة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

العسكري لإلصالح والعمرة «أمروك» حاصلة عىل 
حقوق امللكية الفكرية واالمتياز لهذه التكنولوجيا 
وإنتاج  لتسويقها  يؤهلها  مام  العامل،  يف  املتطورة 

منظومات مامثلة للزبائن املحتملني كافة.
وتم إىل اآلن تطوير عدد 6 طائرات يف «أمروك» 
وجار  املسلحة،  للقوات  االسرتاتيجي  الرشيك 
لتكون  إضافية،  أعداد  تطوير  عىل  العمل 
«أمروك» اإلماراتية الرشكة الرائدة عاملياً يف تجهيز 
طائرات البالك هوك الهجومية لدخول العمليات 
املتكامل  التسليح  منظومة  واجتازت  العسكرية. 
الهجومية» سلسلة من  عىل طائرة «البالك هوك 
اختبارات جوية وأرضية وتجارب ميدانية، تحايك 
عمليات حية لضامن سالمة وأمان ميكانيكية عمل 
املنظومة ودقة التصويب ورمي األهداف، لتكون 
يف أعىل مستويات الجاهزية ومواصفات الجودة. 
ويعد هذا املرشوع األول من نوعه يف العامل الذي 

يتم من خالله تطوير أول طائرة بالك.
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
نارص  الشيخ  معايل  أبوظبي  يف  املسلحة  للقوات 

صباح األحمد الجابر الصباح النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير دفاع دولة الكويت الشقيقة.

األحمد  صباح  نارص  والشيخ  سموه  وبحث 

وسبل  البلدين  بني  الراسخة  األخوية  العالقات 
يلبي  مبا  املجاالت  مختلف  يف  وتعزيزها  دعمها 
تنميتها  يف  الشقيقني  وشعبيهام  تطلعاتهام 
املسارات  يف  أرحب  آفاق  إىل  وتوسيعها 
والقطاعات كافة والتنسيق والتعاون املشرتك يف 

املجاالت الدفاعية والعسكرية.
من  عددا  اللقاء  خالل  الجانبان  استعرض  كام 
ذات  والدولية  اإلقليمية  واملستجدات  القضايا 

االهتامم املشرتك وتبادال وجهات النظر بشأنها.
حرض اللقاء معايل محمد بن أحمد البواردي وزير 
دولة لشؤون الدفاع ومعايل الفريق الركن حمد 
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
الصباح  األحمد  نواف  عبدالله  الركن  والفريق 
الكويتي  للجيش  العامة  األركان  رئيس  نائب 
معاون  الكندري  عبدالله  محمد  الركن  واللواء 
والخطط  العمليات  لهيئة  العامة  األركان  رئيس 

وعدد من املسؤولني.

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
أبوظبي  يف  الوزارة  مبقر  الدفاع  لشؤون  دولة 
رئيس  مكتب  رئيس  عيل  محمد  يوسف  معايل 
الدفاع،  بوزارة  املكلف  القمر  جزر  جمهورية 
كٍل  النيوزلندي  الدفاع  وزير  مارك  رون  ومعايل 
الظاهري  سامل  مطر  سعادة  بحضور  حده،  عىل 

وكيل وزارة الدفاع.
ورحب معايل البواردي - خالل اللقاء - بالضيفني، 
دولة  بني  القامئة  األخوية  بالعالقات  وأشاد 
تعزيز  عىل  الحرص  مؤكداً  وبلديهام،  اإلمارات 
نحو  بها  واالنطالق  الثنائية  العالقات  مستوى 

آفاق أرحب.
عالقات  بتعزيز  الكفيلة  السبل  الجانبان  وبحث 
كام  الدفاعية،  املجاالت  يف  وخاصة  التعاون، 

القضايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات  تبادل  تم 
ذات االهتامم املشرتك. حرض اللقاء عدد من كبار 

املسؤولني والضباط يف وزارة الدفاع والوفد املرافق 
للضيفني.
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
أول  الفريق  البحر  قرص  يف  املسلحة  للقوات 
الخاصة  العمليات  قيادة  قائد  توماس  رميوند 

األمريكية.
وبحث سموه والفريق أول رميوند توماس خالل 
والتنسيق  والتعاون  الصداقة  اللقاء..عالقات 
خاصة  تطويرها  وإمكانات  البلدين  بني  املشرتك 

يف الشؤون والجوانب العسكرية والدفاعية.
كام استعرض الجانبان مجمل التطورات والقضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
حرض اللقاء معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين 
وسعادة  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
عهد  ويل  ديوان  وكيل  املزروعي  مبارك  محمد 

ابوظبي والوفد املرافق للضيف االمرييك.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  استقبل 
مكتبه  يف  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
الركن  الفريق  املسلحة  للقوات  العامة  بالقيادة 
األركان  هيئة  رئيس  فريحات  عبدالحليم  محمود 
والوفد  الهاشمية  األردنية  اململكة  يف  املشرتكة 

املرافق.
ورحب رئيس أركان القوات املسلحة - يف مستهل 
الطيبة  بالعالقات  .. مشيداً  اللقاء - بنظريه األردين 
القامئة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة 
مؤكداً   .. املجاالت  مختلف  يف  الهاشمية  األردنية 
يف  وخاصة  وتنميتها  تطويرها  عىل  الدائم  الحرص 

املجاالت العسكرية وتبادل الخربات وتطويرها.
كام تم خالل اللقاء بحث آفاق التعاون يف املجاالت 
العسكرية إضافة إىل مناقشة عدد من املوضوعات 

ذات االهتامم املشرتك.
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استقبلت معايل زبيدة جالل وزيرة اإلنتاج الحريب 
الركن  اللواء  سعادة  الباكستانية،  الحكومة  يف 
اإلدارة  رئيس  البلويش  محمد  صالح  إسحاق  طيار 
الدفاعية  القدرات  وتطوير  للصناعات  التنفيذية 

بوزارة الدفاع يف إسالم آباد.
جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون بني دولة 
يف  تطويرها  وسبل  باكستان  وجمهورية  اإلمارات 
مختلف املجاالت الدفاعية، إىل جانب مناقشة عدد 

من القضايا ذات االهتامم املشرتك.
الدفاع  وزارة  ضباط  كبار  من  عدد  اللقاء  حرض 

واملسؤولني الباكستانيني.

 شهد العميد الركن بحري عبدالله الشحي نائب 
الدورات  من  عدد  تخريج  البحرية  القوات  قائد 
معهد  يف  الصف  وضباط  للضباط  التخصصية 
القوات البحرية بحضور عدد من ضباط القوات 

املسلحة.
وبدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات 

القوات  معهد  قائد  بعدها  ألقى  الحكيم  الذكر 
البحرية كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور 
القوات  تعقد يف معهد  التي  الدورات  أن  مؤكدا 
البحرية وإن تعددت أشكالها ومضامينها وفرتات 
انعقادها إال أن هناك عامالً مشرتكاً بينها وهو رفع 
املسلحة  القوات  وبالتايل  البحرية  القوات  كفاءة 

لدى  العلمي  التحصيل  مستوى  رفع  خالل  من 
أدائهم  عىل  ذلك  ينعكس  أن  متمنيا  املتدربني.. 

بشكل إيجايب يف وحداتهم وأماكن عملهم.
نثمن  البحرية  القوات  معهد  يف  إننا   ” وقال: 
الجهود الجبارة التي تبذل لتطوير قدرات قواتنا 
البحرية، فكان لزاماً علينا أن نواكب هذا التطور 
العسكرية  قدراتنا  بناء  ال ميكن  بأنه  نؤمن  ألننا 
خصوصا  التحتية  البنية  تطور  يالزمها  أن  دون 
ًمواردنا البرشية، األمر الذي جعلنا يف املعهد نركز 
باستمرار  والعمل  التدريب  وكفاءة  نوعية  عىل 
أهدافنا  لخدمة  الحديثة  التقنيات  تطويع  عىل 
التدريبية وتحقيقا ملقاصد قائد القوات البحرية“.

مؤكداً  بنجاح،  الدورات  باجتياز  الخريجني  وهنأ 
يعد  مل  دورها  أداء  عىل  قادرة  قوات  بناء  أن 
يتوقف عىل التسليح املتطور والتدريب املتقدم 
فقط بل إن االنضباط العسكري والتقيد بالنظم 
بد  ال  املسلحة  القوات  يف  بها  املعمول  واللوائح 
أن تكون الشعار املالزم والدائم لكم غري متناسني 
التام  والوالء  الدينية  واملبادئ  الوطنية  القيم 

لقيادتنا.
القوات  قائد  نائب  قام  االحتفال  ختام  ويف 
عىل  والشهادات  الجوائز  بتوزيع  البحرية 

املتفوقني والخريجني.
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الوطنية  الخدمة  منتسبي  من  مواطناً   236 ترشح   
مفتوح  يوم  خالل  وذلك  رشكة   20 لدى  للتعيني 
والتوطني  البرشية  املوارد  وزارة  نظمته  للتوظيف 
بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية يف 
منتسب  ألف  توظيف  ترسيع  مبادرة  تنفيذ  إطار 
للخدمة الوطنية يف القطاع الخاص خالل مائة يوم.

وشارك يف اليوم املفتوح الذي أقيم يف مركز أبوظبي 

من  مواطنا   430 نحو  أدنيك  للمعارض  الوطني 
الباحثني عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة 
البكالوريوس  ودرجتي  العايل  والدبلوم  والدبلوم 

واملاجستري.
املوارد  وزارة  وكيل  السويدي  أحمد  سيف  وقال 
إن  البرشية  املوارد  لشؤون  والتوطني  البرشية 
مسؤويل التوظيف يف الرشكات التي شاركت يف اليوم 

املواطنني  مع  الوظيفية  املقابالت  أجروا  املفتوح 
إمكانياتهم  عىل  للتعرف  عمل  عن  والباحثني 
الوظيفية  الشواغر  مع  توافقها  ومدى  وقدراتهم 
املطروحة وعددها 241 شاغراً يف مجاالت متعددة 
عن  فضالً  واإلدارة  العمالء  وخدمة  املبيعات  منها 
اإلرشاف اإلداري والحاسب اآليل والربمجة والهندسة 

وغريها من املجاالت.

«2019 »

شاركت القيادة العامة للقوات املسلحة يف فعاليات 
الدورة الـ 13 من معرض « توظيف أبوظبي 2019».
وجاءت املشاركة يف معرض التوظيف إنطالقاً من 
إميان القوات املسلحة العميق بدورها ومسؤوليتها 
الوطنية إلطالع أبناء الوطن عىل الفرص الوظيفية 
املتوفرة باعتبارهم الركيزة األساسية لعملية البناء 
والتقدم واستقطاب أكرب عدد ممكن من املتقدمني 
ممن  الدولة  ومواطنات  مواطني  من  للوظائف 

تنطبق عليهم رشوط االلتحاق بالوظيفة.
بأهمية  إميانها  من  وانطالقا  الصدد  هذا  يف 
قواعد  وفق  التقني  العلمي  والتأهيل  التدريب 
علمية منهجية متعارف عليها دوليا، دعت القوات 
املسلحة كافة الطالب املواطنني لالنضامم إىل برامج 
الدبلوم  برنامج  وخاصة  لديها  املتنوعة  التدريب 
املهني لعامي 2018 / 2019 والذي سيكون ملدة 
الرتبية والتعليم  عام وهو معتمد من قبل وزارة 

والهيئة الوطنية للمؤهالت.
ويطرح الربنامج العديد من التخصصات منها دبلوم 
ودبلوم  الطائرات  صيانة  ودبلوم  الطريان  علوم 
هياكل الطائرات ودبلوم التقنية الهندسية ودبلوم 
إدارة  ودبلوم  اإللكرتونيات  ودبلوم  امليكانيكا 
الحركة الجوية ودبلوم الهندسة اإللكرتوميكانيكية 
الدورية  والرتقيات  الواسعة  النشاطات  توافر  مع 
والتطور املستمر عىل املستويني العلمي والعميل .

ذكية  إلكرتونية  طريقة  الجناح،  إدارة  ووفرت 
حيث  املعرض  خالل  من  للوظائف  للتقدم 
بطاقة  بقراءة  يقوم  الذي  الذيك  القارئ  تستخدم 
الهوية للشخص الراغب يف التقدم للوظيفة ومن 
الشخص  املعلومات عن  يتم جلب  الجهاز  خالل 

املتقدم.
املسلحة حوافز مجزية  القوات  العمل يف  ويوفر 
ومجاالت واسعة للرتقي والرتفيع ومجاالت إضافية 
ملواصلة الدراسة يف الكليات واملعاهد العسكرية 
أو يف الجامعات الوطنية فضال عن دورات منتظمة 

لتطوير املهارات العملية والعلمية.
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 شهد معايل حسني بن إبراهيم الحامدي وزير 
املوظفات  برنامج  تخريج  حفل  والتعليم  الرتبية 
أقيم  والذي  للمعلامت  املخصص  األول  التطوعي 
بالتنسيق بني القيادة العامة للقوات املسلحة ممثلة 
الرتبية  ووزارة  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  بهيئة 
والتعليم ملدة أسبوعني وذلك يف مدرسة خولة بنت 

األزور العسكرية.
يف  املعلامت  مهارات  صقل  إىل  الربنامج  ويهدف 
الجوانب العسكرية واألمنية إضافة إىل تعزيز وتطوير 
الجانب التوعوي واألكادميي لهن وذلك للرغبة التي 
العمرية  فئاتهن  مبختلف  الكبري  والتجاوب  أبدينها 
تجاه خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز ومن دون أي 

تردد يف تقديم الغايل والنفيس ألجل وطنهن.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم القيت كلمة 
من إدارة مدرسة خولة بنت األزور العسكرية أكدت 
أن برنامج املوظفات التطوعي األول سيتواىل وهذه 
الدورة األوىل كأول دورة موظفات تطوعية تسابقن 
لخوض  الدولة  إمارات  من  التعليمي  السلك  من 
الشاقة  الجديدة والفريدة واملمتعة..  التجربة  هذه 
حني  فخورين  نحن  وكم   .. وحب  بلهفة  والشيقة 
نرى صانعات االجيال من معلامت وموظفات وزارة 
وهن  والفخر  العز  لباس  يرتدين  والتعليم  الرتبية 

يجتازون هذه التجربة بنجاح ومعنوية عالية.
وقالت إدارة املدرسة ” ها نحن اليوم نضيف انجازاً 
الحب  رسائل  جوانحهم  بني  يحملون  ممن  آخر 
هي  وها  ملهمة  وحكومة  معطاء  لوطن  الوالء  و 
مكاناً  والرشف  العز  مجال  يف  لها  تختار  اإلماراتية 
واإلرصار  الصرب  يف  االمثلة  أروع  رضبن  ..واملعلامت 
وزارة  موظفات  العز  وطن  يا  لك  هنيئا  والتحمل.. 

الرتبية والتعليم الخريجات“.
واألمان عىل  األمن  يديم  أن  الله  ندعوا   ” وأضافت 
الشيخ  السمو  صاحب  مسريتها  قائد  ظل  يف  دولتنا 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
وصاحب  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“ 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  وسمو  املسلحة 
االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة 
والطفولة الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية ”أم 

االمارات“.
العسكرية  األزور  بنت  إدارة مدرسة خولة  وباركت 
للخريجات إنتهاء برنامج املوظفات التطوعي األول 
وأكدت أن ما أكتسبنه من حب ووالء وعلم ومعرفة 
وتدريب يجب أن يرسخ يف عقولهن وقلوبهن ألنها 
لحامية  املسلحة  القوات  إياها  تحملنا  التي  األمانة 

وطننا الغايل.
الكلمة  خالل  الخريجات  إحدى  عربت  جانبها  من 
التي ألقتها يف الحفل عن سعادتها وشكرها للقيادة 
لخدمة  االنضامم  فرصة  لهن  وفرت  التي  الحكيمة 

الوطن ورشف الذود عنه.
قيمة  لهن  بالنسبة  تعد  التجربة  هذه  أن  وقالت 
إىل  التعليمي  املجال  يسعى  التي  القيم  إىل  مضافة 
طالبنا  من  النشء  لدى  وتعزيزها  ودعمها  غرسها 
مناهج  خالل  من  املدارس  يف  وأطفالنا  وطالباتنا 

التعليم وبرامجه الوطنية.
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ويف ختام الحفل قامت العقيد عفراء محمد الفاليس 
بتوزيع  العسكرية  األزور  بنت  خولة  مدرسة  قائد 

شهادات التخرج عىل املتطوعات و الخريجات.
وكان معايل حسني بن إبراهيم الحامدي وزير الرتبية 
والتعليم قام بزيارة ملدرسة خولة بنت األزور والتقى 
واملالحظات  االقرتاحات  لكافة  واستمع  باملعلامت 
إعداده  تم  الذي  التدريبي  الربنامج  أن  وأكد  منهن 
للمعلامت رغم قرصه نجح يف تعزيز الروح الوطنية 
كام أن التحاقكن فيه يعد فخراً مام يخلق جيالً قادراً 

عىل تحمل املسؤولية واالعتامد عىل النفس.
وأطلع معاليه عن كثب عىل ما تلقوه من تأهيل وما 

اكتسبوه من مهارات ميدانية.
برنامج  عن  إيجاز  بتقديم  الزيارة  برنامج  وبدأ 
املوظفات التطوعي األول ورشح مفصل عن مراحل 
التدريب والتأهيل وما تلقوه من تأهيل وما اكتسبوه 

من مهارات مختلفة.
الشيخ خليفة  السمو  وأشاد معاليه بجهود صاحب 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
وحرصهم  الوطن  شباب  بدعم  سموهم  واهتامم 
للمدرسات  واألنشطة  الربامج  تنظيم  عىل  املستمر 
وطلبة املدارس بهدف استثامر أوقاتهم والعمل عىل 
وقيادته  للوطن  واالنتامء  الوطنية  الهوية  تعميق 

واحرتام األنظمة والقوانني ومن ثم إعداد جيل قادر 
عىل درجة عالية من الوعي والثقافة باعتبارهم ثروة 

الوطن وعدته للمستقبل.
وأشار معاليه إىل أن القيادة العامة للقوات املسلحة 
التسهيالت  بتقديم  قامتا  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
الوعي  تنمية  أجل  من  وتسخريها  كافة  واإلمكانات 
الوالء  عىل  الشباب  من  أجيال  وتنشئة  العسكري 

والتعاون يف الدفاع عن الرشف.
وقال معايل وزير الرتبية والتعليم ” بذل القامئون عىل 
الربنامج جهوداً مقدرة وعىل الرغم من قرص مدتها اال 

أنها حققت أهدافها“ 

الربنامج  لهذا  تقييام  هناك  سيكون  أن  إىل  مشرياً 
واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  مع  بالتنسيق 
بغرض تطويرها وايجاد اآللية لزيادة مدتها مستقبالً.

للمعلامت  مامثلة  دورات  عقد  سيتم  انه  وقال 
مستقبال ..وقال ”إننا يف دولة اإلمارات لدينا إرث كبري 
وعادات وتقاليد ولدينا فكر ورؤية الشيخ زايد طيب 
التغيريات  وبسبب  أبنائه..  زرعها يف  الذي  ثراه  الله 
املجتمعية ووجود جاليات من مختلف دول العامل تم 
دعم املدارس ..وبناًء عىل أوامر من صاحب السمو 
أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة تم إدراج مادة 
وهي  الوطنية  الخدمة  ومادة  االخالقية  الرتبية 

إجبارية للذكور وللراغبات من اإلناث.
وأشاد معاليه بالدورة األوىل للمعلامت الاليت حرصن 
لريفعن  واالجازة  الوقت  واستثامر  االنتساب  عىل 
..وقال  الوطن  ليخدمن  وقدراتهن  مستواهن  من 
واستثمرتن  دولتكن  هنا هدفكن خدمة  إىل  ”جئنت 
الرتبوي  امليدان  يف  أثره  نرى  أن  ونتمنى  الوقت.. 
قريبا.. وأنا سعيد وفخور بكن كونكن الدورة األوىل 
للمعلامت فاننت فخر لإلمارات وفخر لوزارة الرتبية 
والتعليم وفخر ألهاليكن“. وتضمن برنامج املوظفات 
فن  يف  وأمنية  عسكرية  محارضات  األول  التطوعي 
املجندات  وإكساب  اإللكرتونية  والجرائم  القيادة 
فضالً  املناسبة  البدنية  واللياقة  العسكرية  املهارات 
والرمايات  األولية  اإلسعافات  أساليب  تعليمهن  عن 

بالذخرية الحية وحركات املشاة.
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عيل  الركن  العميد  سعادة  املعرض  افتتح  وقد 
الركن مطر  العميد  الكلية بحضور  قائد  النعيمي 
الطنيجي نائب قائد الكلية ورئيس املدربني وعدد 

من كبار ضباط الكلية.
كإضافة  يأيت  املعرض  هذا  إن  الكلية  قائد  وقال 
القيادات  بعض  مع  مشرتك  ونشاط  جديدة 
الرئيسية يف القوات املسلحة تزامناً مع برنامج لقاء 
القادة والذي تنفذه الكلية سنوياً ضمن منهاجها 

التدريبي.
تزويد  اىل  يهدف  املعرض  إن  النعيمي  واضاف 
مرشحي الدورات التي تعقدها الكلية باملعلومات 
الهامة عن عمل هذه القيادات وتسليحها بشكل 
إختيار  لهم  ليتسنى  و  التعليم  ألغراض  عام 

وحداتهم املستقبلية عن معرفة و دراية مناسبة.
الثاين  زايد  كلية  يف  املرشحني  املعرض  وميّكن 

العسكرية من لقاء الجهات الراغبة يف إستقطابهم 
بعد إنتهائهم من الربنامج التدريبي.

من  أبناءها  املسلحة  القوات  دعت  ذلك،  إىل 
التدريب  لربامج  االنضامم  زايد إىل  منتسبي كلية 
تعزيز  من  املتقدمون  يتمكن  إذ  لديها،  املتنوعة 
توافر  مع  البدنية،  ومهاراتهم  النفسية  قدراتهم 
والتطور  الدورية  والرتقيات  الواسعة  النشاطات 

املستمر، عىل املستويني العلمي والعميل.
وقد إستقطبت األجنحة الخاصة بالجهات املشاركة 
يف املعرض عدداً من الطلبة املرشحني إىل القوات 
الربية  القوات  منها  عسكرية  وحدات  املسلحة 
والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة 
والطريان  والسواحل  املنشآت  حامية  وجهاز 

املشرتك وقيادة اإلمداد املشرتك.
قد أقيم املعرض يف مبنى ”زايد بن حمدان للتعليم 

للكلية  الخارجية  امليادين  إىل  باالضافة  والتقييم“ 
و قد تم توزيع القاعات يف املبنى عىل القيادات 
التي  الدورات  ملنتسبي  يتسنى  بحيث  املشاركة 
و  األسلحة  بعض  عىل  اإلطالع  الكلية  تعقدها 

املعدات يف القوات املسلحة.
وقدم ممثلو الوحدات العسكرية للزوار رشحاً وافياً 
حول الفرص املتوافرة يف كل وحدة وطبيعة العمل 
بها والربامج التدريبية والدراسية التي يلتحق بها 

املنضمون إىل هذه الوحدات.
املعريف  النهوض  عىل  املسلحة  القوات  وتعمل 
بأبناء الوطن من أجل القيام بدور فاعل وحقيقي 
يف بنائه، لذلك مل تكتف بإتاحة فرص العمل وإمنا 
سبقتها بوضع خطط تأهيلية وتدريبية تتم وفق 
وجامعات  معاهد  يف  العاملية  املستويات  أعىل 
عنارص  توفر  يضمن  مبا  وخارجها،  الدولة  داخل 
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مفاتيح  متتلك  أن  أكتسبته  مبا  وقادرة  مؤهلة 
املستقبل وإدارته ملصلحة الوطن وسمو شأنه.

قادة  لكبار  زيارات  عدة  شهد  قد  املعرض  وكان 
املشاركة  بحجم  أشادوا  الذي  املسلحة  القوات 
واإلقبال عىل املعرض، وبالفرص املتاحة للمرشحني 
و توقفوا  عند عدد من األجنحة املشاركة، واطلعوا 
عىل الربامج التعليمية واملنح املتوافرة للمرشحني 

من أجل االرتقاء مبستقبلهم.
وكان املعرض قد شهد، خالل تنظيمه إقباالً كبرياً 
من قبل املرشحني الذين اطلعوا عىل كل الوظائف 
املتاحة  التي شملت مختلف التخصصات املهنية 

والتقنية، إضافة إىل فرص التطور األكادميي.
ومن جانب آخر إستضافت قاعة الشيخ خليفة بن 
زايد عدة لقاءات مع كبار القادة بالقوات املسلحة 
التي أقيمت عىل هامش املعرض  التقوا باملرشحني.

شهدته  الذي  الكبري  التطور  أن  القادة  أكد  كام 
القوات املسلحة جزء ال يتجزأ من النهضة الكربى 
والطفرة التنموية التي حققتها اإلمارات يف جميع 

املجاالت ويف زمن قيايس··
أكدوا كذلك إن قواتنا املسلحة مصدر فخر واعتزاز 
لكل مواطن عىل أرض اإلمارات ولكل عريب حيث 
أن سجلها حافل باملهام اإلنسانية العظيمة يف بقاع 
املرشف  إسهامها  لها  دامئاً  وكانت  املختلفة  العامل 
وانهاء  األمل  وإعادة  السالم  حفظ  عمليات  يف 
النزاعات وتقديم يد العون لشعوب كثرية يف شتى 

أنحاء املعمورة·
أول  األول وكان  اليوم  منذ  اللقاءات  تلك  وبدأت 
محمد  فيصل  الركن  اللواء  سعادة  مع  اللقاءات 
قدم  الذي  قائد  اإلحتياط  قوة  قائد  الشحي 
عىل  املقبلني  للمرشحني  والتوجيهات  االرشادات 
مرحلة عملية جديدة بعد التخرج والتي تؤهلهم 
يف  كضباط  املستقبل  يف  القيادية  املناصب  لتويل 

القوات املسلحة.
القادة“  ”لقاء  برنامج  كان ضيف  الثاين  اللقاء  يف 
نائب  الخيييل  مطر  محمد  الركن  العميد  سعادة 
قائد حرس الرئاسة الذي تطرق اىل مهام وتنظيم 
يف  ومشاركتها  املسلحة  القوات  يف  الرئاسة  حرس 
أوىص  و  الدولة  وخارج  داخل  املختلفة  املهام 
املرشحني بالدود عن أرض الوطن وبذل كل غال 

ونفيس للحفاظ عىل أمنه واستقراره.
الركن  اللواء  معايل  أستعرض  الثالث  اليوم  أما 
فارس املزروعي رئيس عام جهاز حامية املنشآت 

أهم  الدورة  مرشحي  مع  لقائه  يف  والسواحل 
الدفاع عن  للجهاز يف  والخارجية  الداخلية  املهام 
الدولة وأمنها واستقرارها و أكد عىل أهمية الدور 
املوكل للجهاز يف تدريب الكادر البرشي يف القوات 
الحديثة  التكنولوجيا  وأنظمة  واملعدات  املسلحة 

وانتقائها ملواجهة األخطار والتحديات.
القادة“  ”لقاء  برنامج  تضمن  األخري  اليوم  ويف 
العامري  محمد  صالح  الركن  اللواء  سعادة  زيارة 
قائد القوات الربية الذي قام مبحارضته التعريف 
بالقوات الربية وتاريخها وأهم تنظيامتها وأدوارها 
يف القوات املسلحة و تحدث عن أهمية القيادة 
يكون  أن  يريد  فرد  ألي  بإعتبارها تحدياً شخصياً 

قائداً كام تحدث عن دور املؤسسة يف تنمية القادة 
وااللتزام  االنضباط  برضورة  املرشحني  أوىص  و 
يكونوا  أن  إىل  إياهم  داعياً  العسكرية  بالقوانني 
أداء  يف  والوعي  املسؤولية  قدر  للثقة وعىل  أهالً 

واجبهم الوطني.
بزيارة  األخري  يومه  يف  القادة  برنامج  شهد  كام 
رئيس  الجابري  سعيد  سامل  الركن  اللواء  لسعادة 
هيئة اإلدارة والقوة البرشية الذي أكد يف محارضته 
عىل املكانة التي تحتلها كلية زايد الثاين العسكرية 
للقوات املسلحة والتي تكن  العامة  القيادة  لدى 
فهي  ومدربيها  لقيادتها  والتقدير  االحرتام  كل 

مصنع الرجال وقادة املستقبل.
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 أقامت القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات 
املسلحة حفالً مبناسبة ”يوم الوحدة“ بحضور العميد 
الركن طيار راشد محمد الشاميس نائب قائد القوات 
الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار ضباط القيادة 
العامة للقوات املسلحة وضباط وضباط صف وأفراد 

القوات الجوية والدفاع الجوي.
الحكيم  الذكر  بدأ االحتفال بتالوة عطرة من آيات 
محمد  راشد  طيار  الركن  العميد  ألقى  بعدها 
الشاميس نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 
كلمة قال فيها ” يف هذا اليوم الذي نحتفل فيه بيوم 
نستذكر  الجوي  والدفاع  الجوية  بالقوات  الوحدة 

بكل فخر واعتزاز وتقدير القائد املؤسس املغفور له 
ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
الجوية  القوات  بناء  يف  األوىل  اللبنة  وضع  الذي 
قوة  تكون  تطويرها يك  الجوي وعمل عىل  والدفاع 
وتضمن  الدولة  أجواء  تحمي  التي  الرادعة  الوطن 

سالمة أراضيها ”.
من  تحقق  مبا  فخر  وكلنا  اليوم  نحتفل   ” وأضاف 
والتدريب  التسليح  مستوى  عىل  نوعية  إنجازات 
والتأهيل للعنرص البرشي، وكلنا ثقة أيضاً عىل حارض 
هذا الوطن ومستقبله، ما دامت قواتنا الجوية تتمتع 
عىل  والقدرة  والجاهزية،  اليقظة  درجات  بأعىل 

متتلكه  ما  بفضل  وذلك  التحديات  جميع  مواجهة 
النجاح والتفوق وما تتلقاه من تدريب  من عوامل 
وأحدث  األسلحة  أفضل  من  تحوزه  وما  مستمر، 

التقنيات يف العامل ”.
الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  ما حققته  إن  وقال 
إنجازات نوعية مل يأت  املاضية من  السنوات  خالل 
املقومات،  من  مجموعة  نتاج  كان  وإمنا  فراغ،  من 
أولها الدعم الالمحدود من جانب القيادة الرشيدة، 
هذه  أسس  ثراه  الله  طيب  زايد  الشيخ  كان  فإذا 
القوات وعمل عىل تطويرها، تسليحياً وتدريبياً وفنياً 
وبرشياً، فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
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القائد األعىل  الله“  الدولة ”حفظه  نهيان رئيس  آل 
للقوات املسلحة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ وأخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
يحرصون عىل توفري كل سبل الدعم والنجاح للقوات 
الجوية ملواكبة التطورات التقنية الهائلة يف منظومة 
الجوية  قواتنا  أصبحت  حتى  عاملياً،  الجوي  السالح 
املنطقة  يف  الجوية  القوات  أهم  من  واحدة  اآلن 
والعامل، وتقدم منوذجاً للفاعلية والكفاءة والجاهزية 

إليها  التي توكل  واليقظة والقدرة عىل تنفيذ املهام 
بكل إقتدار سواء يف الداخل أو يف الخارج.

الجوية  القوات  لدور  العميق  اإلدراك  إىل  وأشار 
املسلحة،  القوات  وتطوير  بناء  الرئييس يف  وموقعها 
مؤكداً أن إميان قيادتنا الرشيدة بأن القوات الجوية 
تراب  عن  الدفاع  عىل  القادرة  الضاربة  القوة  متثل 
الوطن وسيادته، كان وراء االهتامم بها وتقديم أوجه 

الدعم املختلفة لها.
ونوه نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بأن 
تتبناها  التي  العامة  والتطوير  التحديث  إسرتاتيجية 
قيادتنا الرشيدة لتطوير القوات املسلحة بوجه عام 

هي  خاص  بوجه  الجوي  والدفاع  الجوية  والقوات 
االسرتاتيجية التي مكنت القوات الجوية من إمتالك 
من  عززت  والتي  تقدماً،  وأكرثها  األسلحة  أحدث 
كفاءة قواتنا الجوية ومكنتها من الوصول إىل أعىل 
درجات التأهيل والتسليح والجاهزية، تحقيقاً لهدف 

حامية أجواء الدولة وسالمة أراضيها.
العنرص  كذلك  إهتامماً  األكرث  كان  لقد   ” وقال 
البرشي، بإعتباره العامل الرئييس يف فاعلية القوات 
الجوية، وذلك من خالل برامج التدريب املتقدمة، 
والكليات  املعاهد  يف  واألكادميي  العلمي  والتأهيل 
العسكرية املتقدمة داخل الوطن وخارجه“. وأضاف 
زايد  غرس  بأن  واعتزاز،  فخر  وكلنا  اليوم  نحتفل   ”
الخري أصبح اآلن منظومة جوية عرصية متكاملة يف 
التدريب والتسليح والجاهزية، تعزز من دور قواتنا 
الجوية ليس فقط يف تأمني أجوائنا وسالمة أراضينا 
وإمنا  محتملة،  مخاطر  أو  تحديات  أية  مواجهة  يف 
بكل حسم  والتصدي  الرادعة  قوتنا  تعزيز  يف  أيضاً 
لكل من تسول له نفسه املساس بأمننا واستقرارانا، 
ملا تتمتع به قواتنا الجوية من كفاءة عالية تتيح لها 
ما  أحدث  من  املتطورة  األسلحة  مختلف  استخدام 

تنتجه التكنولوجيا العسكرية يف العامل“.
ويف ختام كلمته قال العميد الركن طيار راشد محمد 
الشاميس نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 
والتقدير  العرفان  بكل  دامئاً  نتذكر  املناسبة  ”بهذه 
قواتنا  شهداء  وجميع  الجوية،  القوات  شهداء 
املسلحة الذين قدموا أرواحهم فداًء للوطن ودفاعاً 
الوطن  عن  الدفاع  يف  الثابتة  اإلمارات  مبادئ  عن 
واملساهمة يف حفظ األمن والسلم يف املنطقة والعامل، 

ورفع رايتها خفاقة يف ميادين الحق والواجب“.
الجوية  القوات  طابور  بتفتيش  الحفل  راعي  وقام 
وشهد العرض العسكري للمشاة ثم كرم املتميزين 
الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  منتسبي  من 
والوحدات املختلفة التابعة للقوات الجوية والدفاع 

الجوي.
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متكامل  تدريبي  برنامج  إىل  املجندون  وخضع 
ما  العاملية  املامرسات  ألفضل  وفقاً  تطويره  تم 
يؤكد حرص القيادة العامة للقوات املسلحة عىل 
للربنامج وتطويرها  التدريبية  باملنظومة  االرتقاء 
وتعزيزها مبناهج عالية املستوى لضامن تحقيق 

األهداف االسرتاتيجية املنشودة.
األوىل  املرحلة  الوطنية يف  الخدمة  برنامج  وركز 
املدنية  الصبغة  من  املجندين  تحويل  عىل  منه 
التدريبات  خالل  من  العسكرية  الصبغة  إىل 
العسكرية وحمل السالح واستخدامه وتعويدهم 
مستوى  وتعزيز  العسكري  والربط  الضبط  عىل 
يف  الوطنية  القيم  وترسيخ  البدنية  لياقتهم 
وتطويرها  القيادية  مهاراتهم  وصقل  نفوسهم 
التخصيص  التدريب  مرحلة  ذلك  بعد  لتبدأ 
وتخصصات  مهن  عىل  فيها  التدريب  يتم  التي 

توزيعهم  ليتم  املسلحة  القوات  تخدم  محددة 
املسلحة  القوات  وحدات  عىل  التخصص  بعد 

ليامرسوا وبصورة فعلية هذه املهن والتخصصات 
إخوانهم  مع  جنب  إىل  جنباً  عالية  بحرفية 
العديد  جانب  إىل  املسلحة  القوات  يف  العاملني 
أيدي  عىل  سيتلقونها  التي  املحارضات  من 
مدربني متخصصني بهدف تعزيز القيم اإلسالمية 
واالنتامء  الوالء  قيم  لديهم  وتعزز  والوطنية 
للوطن والقيادة ليكون شعارهم «الله - الوطن 

- الرئيس».
عىل  الوطنية  بالخدمة  امللتحقون  توافد  وقد 
وتم  كبرية  بأعداد  الصباح  منذ  املراكز  مختلف 
امللتحقني  جميع  وتسليم  الدورة  يف  تسجيلهم 
خاصة  وعهدة  مالبس  من  املجندين  متطلبات 
بهم، وجرى تعريفهم باملعسكر و النظام الداخيل 
املدربني  قبل  من  محارضات  تنظيم  إىل  إضافة 
قبل إفتتاح الدورة التدريبية حيث أظهر الطلبة 

.
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بالخدمة  باإللتحاق  وثقة  وحامساً  كبرياً  إقباالً 
الوطنية كام أن أولياء االمور عربوا عن سعادتهم 
بالخدمة  لاللتحاق  أبنائهم  بإحضار  ورسورهم 
الوطنية عالوة عىل متابعتهم أثناء فرتة املعسكر.

ممتازة  بصورة  تسري  االستقبال  مراحل  وكانت 
االستقبال  إبتداًء من مرحلة  التزام  و  من ضبط 
والتسجيل مروراً بجميع مراحل التدريب ويعترب 
مجند  يكون  التدريب حتى  أساسيات  من  ذلك 
الخدمة الوطنية قادراً جسدياً ونفسياً عىل تحمل 
أقىص الضغوط البدنية والعقلية والنفسية دون 
وتأهيله  مهاراته  تطبيق  عىل  قدرته  فقدان 

للمستقبل جندياً إحتياطياً يحمى وطنه.
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  واالحتياطية يف 
ميثل  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  قانون  أن 
السمو  لصاحب  الثاقبة  للرؤية  عملية  ترجمة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الله»  «حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله»  «رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة وحرصهم الشديد 

عىل مصلحة شباب الوطن ومستقبله.
وأشار إىل أن التحاق أبناء الوطن بالدفعة الحادية 
يساهم  الوطنية  الخدمة  برنامج  من  عرشة 
والفكري  والثقايف  الوطني  مخزونهم  زيادة  يف 
بالنفس مثمناً  أكرث قوة وكفاءة وثقة  ويجعلهم 
املواقف املرشفة ألولياء األمور يف دعم وتشجيع 
وحث أبنائهم عىل االلتحاق بالربنامج وحرصهم 
ما  نفوسهم  يف  الوطن  محبة  غرس  عىل  الدائم 
يؤكد ثقتهم التامة بأن راية هذا الوطن ستبقى 
من  املخلصني  بسواعد  عالية  خفاقة  الله  بإذن 

منتسبي القوات املسلحة.
وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
شباب  التحاق  مبناسبة  نهيان  آل  محمد  بن 
عرشة  الحادية  الدفعة  مجندي  من  الوطن 
أنهوا  الذين  الوطن  شباب  إن  الوطنية  للخدمة 
الغالية  الثقة  قدر  عىل  كانوا  السابقة  الدورات 
وتحملوا  الحكيمة  قيادتنا  إياها  منحتهم  التي 
نشهده  ما  وأن  الواجب  نداء  لبوا  و  املسؤولية 

يأيت  عالية  ومعنويات  وطنية  روح  من  اليوم 
تأكيداً ملا اعتدنا عليه من أبناء وطننا الغايل عىل 

مدى التاريخ.
واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  رئيس هيئة  وهنأ 
من  اآلالف  بالتحاق  للدولة  الحكيمة  القيادة 
أبناء اإلمارات يف دفعة جديدة للخدمة الوطنية 
ليكونوا جزءاً من منظومة القوات املسلحة درع 
الوطن ورمز عزته معاهدين قيادتنا بأن يكونوا 
حامة حقيقيني لدولتنا حتى تظل رايتها خفاقة 

عالية.
وأشاد املجندون وأولياء االمور بتوجيهات القيادة 
الوطنية  الخدمة  معسكرات  باقامة  الحكيمة 
العسكرية  املهارات  عىل  الشباب  لتدريب 

واعدادهم عسكريا للذود عن حياض الوطن .
عن  املنتسبني  الشباب  من  العديد  أعرب  فقد 

الوطنية  خدمتهم  ببدء  وفخرهم  سعادتهم 
وقالوا إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز 
سينالون  الذي  الواجب  بأن  مؤمنني  التدريب 
للمعسكر  بالدخول  حان  قد  تأديته  رشف 
تلك  يجتازوا  أن  آملني  العميل  بشكله  التدريبي 
يف  الحال  هو  كام  وكرامة  وعزة  برشف  املرحلة 

الخدمة العسكرية.
وأشاروا إىل أنهم متحمسون للغاية لدخول مراكز 
يكونوا  أن  عىل  فرتة  ومنذ  حريصون  و  التجنيد 
جاهزين ومستعدين الجتياز هذه الدورة وهم 
رشف  ألنه  ذلك  عىل  الشباب  يحفزون  ما  دامئا 
لكل أبناء الوطن أن يشاركوا يف العرس الوطني 

يف االنتساب للخدمة الوطنية.
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القيادة  جهود  ضمن  الوطن  حامة  مبادرة  وتأيت 
خدمة  تستهدف  التي  املسلحة  للقوات  العامة 
اإلمارات،  حكومة  لرؤية  تحقيقاً  املنتسبني  وإسعاد 
يف  املساهمة  والرشكات  املؤسسات  عدد  وأصبح 
بطاقة حامة الوطن منذ إطالقها حتى اآلن نحو 450 

مؤسسة ورشكة.
الداعمة  والرشكات  املؤسسات  تكريم  حفل  وأقيم 
القوات  ضباط  بنادي  الوطن»،  «حامة  لبطاقة 
املسلحة يف أبوظبي، بحضور عدد من ضباط القوات 
املسلحة وممثيل الجهات املساهمة يف دعم مبادرة 

حامة الوطن.
مدير  املنصوري،  سامل محمد  مهندس  العميد  وأكد 
الحكيمة  القيادة  حرص  اإلمداد،  مراكز  مديرية 
املسلحة،  القوات  أبناء  اإلمارات، ال سيام  أبناء  عىل 

ملا لهم من دور فّعال يف الحفاظ عىل أمن الوطن 
ومكتسباته وسيادته.

والكبري  املتواصل  الدعم  إىل  الصدد  هذا  يف  مشرياً 
ِقبل  من  املسلحة  القوات  أبناء  به  يحظى  الذي 

نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
السمو  الله، واهتامم صاحب  الدولة، حفظه  رئيس 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الله،  الوزراء حاكم ديب، رعاه  الدولة رئيس مجلس 
الشيخ  السمو  صاحب  ِقبل  من  املستمرة  واملتابعة 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 

القائد األعىل للقوات املسلحة.

بطاقة  أن  إىل  اإلمداد  مراكز  مديرية  مدير  ولفت 
الخدمية  املبادرات  إحدى  الوطن»،  «حامة 
واالجتامعية للقوات املسلحة، مُتنح لجميع منتسبي 
العسكريني  من  املسلحة  والقوات  الدفاع  وزارة 
الحياة  أمناط  تعزيز  بهدف  واملتقاعدين،  واملدنيني 

»
«
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املختلفة يف املجتمع، من خالل بناء رشاكات ناجحة 
ومستدامة تسهم بفاعلية يف مواصلة مسرية التطور.

الجهات  وممثلو  مسؤولو  أكد  جانبهم،  ومن 
الداعمة لبطاقة حامة الوطن التزامهم وحرصهم 
عىل تقديم الخدمات ملنتسبي القوات املسلحة 
يقومون  ملا  تقديراً  اليومية،  حياتهم  وتسهيل 
والحفاظ عىل  عنه  والذود  الوطن  به يف خدمة 

املكتسبات واإلنجازات.
التنفيذي  املدير  الجناحي،  الباسط  عبد  وقال 
ملؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية 
واملتوسطة: «مساهمة املؤسسة يف هذه املبادرة 
تأيت انطالقاً من املسؤولية الوطنية واالجتامعية 

التي تؤديها املؤسسة تجاه أبناء الوطن».

ومن جانبها، قالت سارة الهاشمي، مدير أول قسم 
منحت  الجامعة  «إن  أبوظبي:  بجامعة  التطوير 
حامة  بطاقة  حملة  من  املسلحة  القوات  منتسبي 
بقيمة  الدرجة األوىل خصامً  الوطن وأقرباءهم من 
15% عىل رسوم برامج البكالوريوس، وخصامً بقيمة 
املاجستري، وذلك يف جميع  برامج  25% عىل رسوم 
ومركزها  وديب  والعني  أبوظبي  يف  الجامعة  فروع 
قال محمد  وبدوره،  الظفرة»،  منطقة  األكادميي يف 
فرح  رشكة  يف  الحكومية  املبيعات  رئيس  العامري، 
يف  أبوظبي  فراري  وعامل  وتروورلد  لياس  املشغلة 
القوات  منتسبي  تدعم  الرشكة  «إن  ياس:  جزيرة 

املسلحة وأرسهم من خالل طرح العديد من العروض 
املميزة التي تتاميش مع طبيعة عملهم يف األوقات 
من  الرئييس،  عيل  يوسف  قال  وبدوره،  كافة»، 
مجموعة الفطيم للسيارات: «إن دعم حملة بطاقة 
بحسومات  املسلحة  القوات  منتسبي  الوطن  حامة 
املسلحة،  القوات  مع  التعاون  إطار  يف  يأيت  خاصة 
بهدف توفري أفضل امليزات ملنتسبيها الذين يحمون 
الوطن ويحملون عىل عاتقهم مسؤولية توفري األمن 

واألمان لشعبه واملقيمني فيه».
وقال أمين البيجاوي، من رشكة بن حمودة للسيارات: 
الوطن  حامة  بطاقة  ضمن  الرشكة  مساهمة  «إن 
املسلحة  القوات  ملنتسبي  خاصة  حسومات  وطرح 
تصل إىل 20 ألف درهم عىل بعض أنواع السيارات 

متثل رشفاً كبرياً وواجباً تجاه حامة الوطن».
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«الدفاع من  املرتقب تحت شعار  الحدث  ويقّدم 
املجال،  هذا  يف  جديداً  بعداً  واألمان»  األمن  أجل 
الدولة  اسرتاتيجية  تحقيق  يف  املساهمة  بهدف 
املرحلة  متثل  التي  االصطناعي  الذكاء  قطاع  يف 
مع  ينسجم  مبا  الذكية،  الحكومة  بعد  الجديدة 
األهداف املستقبلية ملئوية اإلمارات 2071 يف جعل 

دولة اإلمارات األفضل عاملياً يف املجاالت كافة.

إن «آيدكس» ميثل قصة نجاح كبرية لرشكة أبوظبي 
يف  األعامل  سياحة  ولقطاع  للمعارض،  الوطنية 
أبوظبي ودولة اإلمارات، وقد أضحى منصة لإلبداع 
الصعيدين  عىل  الدفاعية  الصناعات  يف  واالبتكار 

اإلقليمي والدويل.
معرض  من  عرشة  الرابعة  الدورة  وتكتسب 
ألنها  ليس  استثنائية،  أهمية   «2019 «آيدكس 
تصادف االحتفال باليوبيل الفيض للمعرض، ومرور 
25 عاماً عىل انطالقته األوىل يف عام 1993 فقط، 
وإمنا ألنها تعرض آخر ما توصلت إليه الصناعات 
الرشكات  كربيات  من  أيضاً،  واألمنية  الدفاعية 

  :
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أحدث  لعرض  واألمن،  الدفاع  يف  الرائدة  العاملية 
االبتكارات يف هذا القطاع الحيوي واالسرتاتيجي.

الدفاع  مؤمتر  يف  ملموس  تطور  من  نشهده  ما  إن 
الدويل ومعريض آيدكس ونافدكس 2019 ومواكبتهام 
العلمية  الناحية  من  الدولية  املتغريات  أحدث 
الصناعات  قطاع  يف  املذهل  والتطور  والعملية، 
لوال  ملموسة  حقيقة  ليصبح  كان  ما  الدفاعية، 
نستمد  التي  الرشيدة  للقيادة  الحكيمة  التوجيهات 
منها الرؤية االسرتاتيجية لصناعة مستقبل أفضل لنا 

ولألجيال القادمة.
أيدكس  ملعريض  الحالية  الدورة  فعاليات   وتعترب 
ونافدكس 2019، هي النسخة األكرب من املعرض منذ 

إنطالقته األوىل يف عام 1993، األمر الذي يؤكد عىل 
نجاح دولة اإلمارات الرامية لدعم املعارض واملؤمترات 
القامئة يف عدد كبري من القطاعات، وخاصة يف قطاع 

الصناعات الدفاعية، الذي يعد أحد أبرز القطاعات 
التي حددتها خطة أبوظبي ورؤيتها االقتصادية للعام 

.“2030
«آيدكس»  ملعريض  الحالية   الدورة  وتعترب 
آخر  لعرض  عاملية  منصة  مبثابة  و«نافدكس» 2019 
مع  إليه صناعات األمن والدفاع، متاشياً  ما توصلت 
ه العاملي للثورة الصناعية الرابعة، باعتبار  أن  التوّج
أبرز  كأحد  املتميزة  الدولية  مكانته  يرسخ  املعرض 
املعارض املتخصصة بالصناعات الدفاعية  وبالتزامن 
البحري  الدفاع  معرض  سيقام  «آيدكس»،  مع 
القطاع  ورواد  العاملني  يستقطب  الذي  «نافدكس» 
ومشاركة  ملناقشة  واحد  مكان  إىل  العامل  حول  من 
والدفاع  األمن  مجال  يف  املبتكرة  واملفاهيم  األفكار 

البحري. 
عىل  الرائدة  الفعاليات  مقدمة  يف  املعرضان  ويربز 

« »
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حيث  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  مستوى 
التقنيات  أحدث  الستعراض  مثالية  منصة  يشكالن 
وتسليط  والربي،  والجوي  البحري  الدفاع  مجال  يف 
الضوء عىل آخر التطورات الدفاعية املتعلقة بالثورة 
الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء االصطناعي، ودورها 
يف تطوير مجال الدفاع وكافة الصناعات ذات الصلة.

ويساهم املعرضني يف توفري منصة دولية للصناعات 
املبتكرة،  التكنولوجية  والحلول  املتقدمة  الدفاعية 
وصناع  للخرباء  عاملياً  ملتقى  كونهام  عن  فضالً 
القرار وقادة الجيوش وكبار املسؤولني والعاملني يف 
واألمن  السالم  مبا يخدم  الدفاعية،  الصناعات  قطاع 

واالستقرار الدوليني.

130

إقباالً  املعرض  من  عرشة  الرابعة  الدورة  تشهد 
غري مسبوق من قبل املصنعني، ورشكات األنظمة 

الحكومية  الشخصيات  وكبار  والقادة،  الدفاعية، 
وصناع القرار والخرباء ورواد قطاع الدفاع واألمن 
يف العامل، حيث تم حجز املساحة املخصصة لتأجري 
باملعرض  املشاركة  يف  للراغبني  بالكامل  العارضني 
املتوقع أن تكون  الرابعة عرشة، ومن  يف نسخته 
هذه الدورة األكرب يف تاريخها منذ انطالقة معرض 
«أيدكس» األوىل قبل 25 عاماً، مستقطبني كربيات 
الرشكات العاملية الرائدة يف مجال الدفاع واألمن 
إىل  تصل  مساحة  عىل  االبتكارات  أحدث  لعرض 
أكرث من 130 ألف مرت مربع من مساحات داخلية 
 وخارجية، ضمن مركز أبوظبي الوطني للمعارض. 

تعترب رشكة اإلمارات للصناعات العسكرية الرشيك 
 ،2019 ونافدكس  أيدكس  ملعريض  االسرتاتيجي 
 ،2019 أيدكس  ملعرض  الرئييس  وتوازن الرشيك 

الرئييس  الرشيك  السفن  لبناء  أبوظبي  ورشكة 
ملعرض نافدكس 2019، ورشكة أبوظبي للخدمات 
الصحية ”صحة“ كمزود خدمات الرعاية الصحية 

الرسمي للمعرضني.
ومام الشك فيه فإن الصناعات الدفاعية يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة أصبحت تعكس التطور 
املتسارع الذي تشهده الدولة عىل جميع األصعدة 
وتعترب الرشاكة مع أيدكس 2019 منوذج للتعاون 
قطاع  وهام  أال  مهمني  قطاعني  بني  االسرتاتيجي 
املعارض  صناعة  وقطاع  العسكرية  الصناعات 
متتلكه  عام  مميزة  صورة  وإعطاء  إخراج  بهدف 

الدولة من كفاءات وإمكانات يف هذا املجاالت.
لقد شهدت الصناعات الدفاعية يف قطاع البحرية 
املتقدمة  التكنولوجية  امتالكها  يف  نوعية  طفرة 
وتعترب  املتفوقة،  الصناعية  والكفاءات  والقدرات 
الرشاكة مع معرض بحجم نافدكس 2019 فرصة 
الدولة  يف  البحرية  الصناعة  دور  إلبراز  فريدة 
وتقدمها بشكل يضاهي املستويات العاملية يف هذا 

القطاع الحيوي.

“2019 ”

البحري  الدفاع  الحالية من معرض  الدورة  تشهد 
”نافدكس 2019 مشاركة دولية ومحلية قياسية من 
حيث عدد الرشكات املحلية والدولية املتخصصة 
الدفاعية. حيث من  البحرية  الصناعات  يف قطاع 
املنتظر أن ترتفع عدد القطع البحرية العسكرية 
املشاركة بنسبة %66 لتصل لـ 20 قطعة عسكرية 
الفرقاطات  بني  ما  تتنوع  دولة،   15 من  بحرية 
وسفن اإلمداد وسفن نقل الجنود، باإلضافة لسفن 
الدوريات  وسفن  البحرية  األلغام  قنص  عمليات 

البحرية والسواحل.

دول  أربعة  من  عارضة  رشكات  الدورة  ستشهد 
تشارك للمرة األوىل يف املعرض وهي كل من الصني، 
باإلضافة  وتايلند،  السعودية،  العربية  واململكة 
لكوريا الجنوبية، كام سيتم ربط بني الفعاليات التي 
الزائرة  السفن  ترسو  الحر حيث  امليناء  تجري يف 
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املعرض  تجري يف موقع  التي  والفعاليات  الكبرية 
نافدكس والقناة البحرية، كام تتميز هذه الدورة 
وبالصعود  للزوار  السفن  زيارة  باب  بفتح  أيضا 
وامكانيتها. قدراتها  عىل  واالطالع  متنها   عىل 

ومن املنتظر أن يشهد معرض الدفاع البحري األهم 
عىل مستوى الرشق األوسط العديد من الفعاليات 
البحري تطوراً،  الدفاع  والعروض ألكرث منظومات 
إضافة لعرض العديد من القطع البحرية واملعدات 
الخاصة بقطاع الدفاع البحري حيث تتنافس أكرث 
املتطورة،  منتجاتها  أكرث  لعرض  رشكة   100 من 
املعرض من فرصة كبرية  يوفره  ما  لالستفادة من 
لعقد الصفقات والرشاكات بني الرشكات العاملية. 

ويحظى معرض نافدكس 2019 برعاية متميزة من 
كوكبة من الرشكات الوطنية املتخصصة بالصناعات 
للصناعات  اإلمارات  رشكة  أبرزها  ومن  الدفاعية، 
آيدكس  ملعريض  االسرتاتيجي  الرشيك  العسكرية، 
ونافدكس 2019، باإلضافة إىل رشكة أبوظبي لبناء 

السفن، الرشيك الرئييس ملعرض نافدكس 2019.

إن أهمية ”نافدكس“ كمعرض دويل متخصص يف 
إن قطاع  تزايد مستمر، حيث  البحري يف  الدفاع 
حيث  من  متسارعاً  تطوراً  يشهد  البحري  الدفاع 
االبتكارات الحديثة والتكنولوجية املتقدمة، األمر 
هذا  يف  والعاملني  املختصني  عىل  يحتم  الذي 
ومواكبة  اطالع  عىل  البقاء  االسرتاتيجي  القطاع 
أحدث التطورات والتقنية عىل املنظومة واملعدات 
الخاصة يف مجاالت الدفاع البحري، ونافدكس هو 
 واحد من أهم املعارض التي توفر هذه الفرصة.
وتعكس الدورة الحالية  من نافدكس، مدى التطور 
الذي شهدت الصناعات الدفاعية اإلماراتية والتي 
املجال  هذا  يف  الرائدة  الصناعات  من  أصبحت 
الرشيدة  القيادة  ورعاية  دعم  بفضل  املنطقة  يف 

للدولة“. 
وحرصت اللجنه املنظمة ملعرض نافدكس يف هذه 
الدورة دخول الثورة الصناعية الرابعة وما رافقها 
مجال  يف  خاص  وبشكل  متقدمة  تكنولوجيا  من 
مبتكرة  اسرتاتيجيات  وتبني  االصطناعي  الذكاء 
مبا  التطور  فائقة  التكنولوجية  هذه  الستخدام 
الدويل، وال سيام  والسلم  االستقرار واألمن  يخدم 
أنها تتيح لنا العديد من امليزات التي تساعد عىل 

تحقيق األهداف وفق أفضل السبل واملامرسات.

ومام الشك فيه فأن كل قفزة تكنولوجية وتقدم 
علمي وتقني يخلق العديد من الفرص كام يخلق 
التعامل  من  بد  ال  التي  التحديات  من  عدداً 
بحيث  املؤمتر  هذا  أهمية  تكمن  هنا  من  معها 
يقدم التصورات التي تهدف إىل االستفادة املثىل 
للتعامل مع  الناجحة  الحلول  الفرص، ويضع  من 

التحديات الجديدة».

 « »

بتوسعة  املنظمة  اللجنة  قامت 
للقناة  التحتية  البنية  وتطوير 

ملركز  التابعة  البحرية 
للمعارض  أبوظبي 

املساحة  لرتتفع 
املخصصة 

 20% بنسبة  للعروض 
 40 يقارب  ما  إىل  لتصل 

ألف مرت مربع، األمر الذي سيوفر 
منصة مثالية للرشكات املشاركة لعرض 

منتجاتها مبا يالئم احتياجاتها سواء يف قاعات 
لها. التابعة  البحرية  القناة  خالل  أومن   املعرض 

لعرض  حقيقة  منصة  نافدكس  معرض  ويعد  
البحري، حيث  الدفاع  املنتجات يف قطاع  أحدث 

يحظى باهتامم عاملي كبري ومشاركة مكثفة 
وقادة  الشخصيات  وكبار  الوفود  من 

واملهتمني  القرار  وصناع  الجيوش 
بالشأن البحري يف معظم دول 

العامل، االمر الذي ينعكس 
الرشكات  عىل  إيجاباً 

رضة  لعا ا
ركة  ملشا وا

يحقق  و
مضافة  قيمة 
القطاع  لهذا 

الحيوي.

1200

تشهد الدورة الحالية  من فعاليات مؤمتر الدفاع 
الدويل الذي يعقد يف الفرتة من 14 إىل 16 فرباير 
(آيدكس  الدويل  الدفاع  معريض  فعاليات  ضمن 
2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019) 
لصاحب  الكرمية  الرعاية  تحت 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
الدولة  رئيس  نهيان  آل 
الله»  «حفظه 
ما  مشاركة 
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يزيد عىل 1200 من الخرباء الدوليني واملختصني يف 
قطاع الدفاع والتكنولوجيا.

مدار  عىل  املؤمتر  إنعقاد  خالل  الخرباء  ويناقش 
مشرتك:  مستقبل  «بناء  اإلمارات  قرص  يف  يومني 

تعزيز األمن واالزدهار من خالل االبتكار».
هذا  من  املقبلة  الدورة  تشهد  أن  املنتظر  ومن 
الدويل  الدفاع  مؤمتري  دمج  مرة  وألول  املؤمتر 
العاملي  «أبوظبي  ومؤمتر   «2019 «آيدكس 
لألوفست مجلس التوازن االقتصادي» معاً، بهدف 
القضايا  كافة  يغطي  شامل  عاملي  مؤمتر  تشكيل 
املتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة 
للثورة الصناعية الرابعة واالستفادة منها يف مجال 
األمن والسلم العاملي ودمج املجاالت االقتصادية 
عامل  يف  االبتكار  مع  واألمنية  والدفاعية  املعرفية 
الثورة الصناعية الرابعة، ويستقطب بذلك النخب 
العاملية ويجسد لرؤية الدولة الطموحة يف الريادة 

العاملية يف هذا املجال.
والنقاشات،  املحاور  من  لعدد  املؤمتر  ويتطرق 
حيث يتناول املحور األول قطاع التوازن االقتصادي 
مخرجات  من  االستفادة  وكيفية  «األوفست» 
الصناعات  تطوير  يف  الرابعة  الصناعية  الثورة 
العسكرية الدفاعية، واستهداف الرشكات الصغرية 
باإلضافة  التوازن  بربنامج  ودعمهام  واملتوسطة 
نقل  يف  فاعلة  أداة  ليكون  تطبيقه  يف  لالبتكار 

وتوطني التكنولوجيا.
األمن  املؤمتر  يف  الثاين  املحور  يبحث  فيام 

واالستقرار الشامل واألمن واالستقرار يف املناطق 
القادم  الجيل  وتأهيل  الذكية،  واملدن  املأهولة 
للتعامل والتعايش يف ظل الثورة الصناعية الرابعة، 
أما املحور الثالث فيبحث باالقتصاد املعريف، كام 
الثورة  يف  والتطوير  البحث  مستقبل  يف  يبحث 

الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي.
والذكاء  االبتكار  عىل  الرابع  املحور  ويركز 
واملفكرون  الخرباء  يناقش  حيث  االصطناعي 
تأثريه  ومدى  االصطناعي  الذكاء  القرار  وصناع 
االصطناعي  الذكاء  وتأثري  املستقبل،  جندي  عىل 
رسد  ملستقبل  باإلضافة  الدفاعية  املجاالت  يف 
الذكاء  خالل  من  االستخباراتية  املعلومات 

االصطناعي.

دور  أهمية  إلبراز  الدويل  الدفاع  مؤمتر  ويهدف 
الخرباء  استقطاب  يف  العربية  اإلمارات  دولة 
مجاالت  يف  والعاملني  القرار  وصناع  واملفكرين 
االصطناعي  والذكاء  الرابعة  الصناعية  الثورة 

والتكنولوجيا الرقمية الحديثة.
الحديثة  العلمية  التكنولوجية  املواضيع  وطرح 
من خالل الرشاكة الفعالة بني الجهات الحكومية 
الحلول  وإيجاد  الصناعي  والقطاع  واألكادميية 
التقدم  يف  الطفرة  عن  نتجت  التي  للتحديات 
الحديثة  الرقمية  التكنولوجيا  مجال  يف  الكبري 
املرموقة  املكانة  وتعزيز  االصطناعي،  والذكاء 
لدولة اإلمارات كمنصة عاملية يف مجال املؤمترات 

املتخصصة.

العاملي لألوفست  اندماج  مؤمتر «أبوظبي  وجاء 
الدفاع  مؤمتر  مع  االقتصادي»  التوازن  مجلس 
لتوحيد  طموحة  خطة  إطار  يف   2019 الدويل 
الجهود بني القطاعات املختلفة يف الدولة والعمل 
عىل  قادرة  تكنولوجية  صناعية  قاعدة  بناء  عىل 
والبناء  املتقدمة  التكنولوجيا  وتوطني  استيعاب 
القطاعات االقتصادية  عليها وتطويرها، مبا يخدم 

الوطنية املختلفة.
حلته  يف  القضايا  من  العديد  املؤمتر  ويناقش 
التي  التطورات  مجمل  عن  تنفصل  ال  الجديدة 
واألوفست،  واألمن  الدفاع  قطاعات  تشهدها 
وخاصة أن التكنولوجيا الحديثة، مبا فيها مكونات 
وجودها  فرضت  قد  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
بشكل قوي عىل الواقع الحايل للقطاع من حيث 

االسرتاتيجية واالبتكار والتصنيع والتدريب.

املؤثرة  الشخصيات  من   1200 ومشاركة  حضور 
هذا  يف  العاملية  الشخصيات  واهم  القرار  وصناع 
القطاع يؤكد مكانة اإلمارات بشكل عام والعاصمة 
النوع  لهذا  عاملية  كمنصة  خاص  بشكل  أبوظبي 
تلعبه  الذي  الريادي  الدور  املؤمترات، ويؤكد  من 
يف  كبري  بشكل  املؤمتر  ويساهم  األعامل  سياحية 

الرتويج إلمارة أبوظبي عىل أعىل املستويات.
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أحياناً يبدو لك أن النظام اإليراين يعاين مشكلة حقيقية 
يتعلق  عندما  الدولية، خاصة  السياسة  أوضاع  فهم  يف 
«التموضع»  إعادة  عىل  الدويل  التنافس  يف  األمر 
االسرتاتيجي يف منطقة الرشق األوسط أو أنها معتقدة 
الواليات  مع  املواجهة  بإمكانها  عظمى  قوى  نفسها 
تواجه دول  الحايل حيث  الوقت  املتحدة وروسيا. ويف 
األمريكية  اإلدارة  من  قوياً  ضغطاً  األورويب  االتحاد 
«الرشسة» فيام يخص تطبيق العقوبات االقتصادية عىل 
قادة طهران يترصفون بسياسات  أن  إيران، نجد  ماليل 
األوروبية ومن موقفهم يف مواجهة  الحجة  تجعل من 

الرغبة األمريكية ضعيفة.
وبالتايل يكون طبيعي موقفهم يتحدد يف إدانة الترصفات 
إيران  أن  يف  األمريكية  نظرها  وجهة  واقرتاب  اإليرانية 
عىل  أوروبا  يف  الستقرار  املهددة  العوامل  من  واحدة 
اعتبار أن الصواريخ اإليرانية الباليستية لن تصل أبعد 
من أوروبا وأنها لن تحمل معها إليهم سوى مواد نووية. 
وإذا توسعنا يف محاولة تقييم فهم ساسة إيران باملوقف 
األورويب سنجد استمرار هذا النظام يف تجاهل ما يحدث 
يف الداخل اإليراين من أوضاع اقتصادية مرتدية يقلل من 
االهتامم  يف  محاوالتها  يف  األوروبية  الدول  املصداقية 
الحكومات  تلك  ويجعل  وحقوقه  اإلنساين  بالجانب 
تحت ضغط من اللوبيات األوروبية املوالية للمعارضة، 

وهي كثرية.
التي تدعم  األورويب هي  االتحاد  أن دول  الكل يعرف 
النظام اإليراين منذ زمن ولديها مصالح اقتصادية كبرية 
خاصة أملانيا وفرنسا وكثرياً ما غريت من املوقف األمرييك 
تجاه طهران وقربت بينهام خاصة يف االتفاقية النووية 
سياسية  شخصيات  إن  بل  بـ5+1  تعرف  كانت  التي 
األعىل  املمثل  موغريني  فيديركا  رأسها  وعىل  أوروبية 
األورويب  االتحاد  يف  الخارجية  والشؤون  األمن  لسياسة 
واحدة من الداعمني لها بل إنها أعلنت رصاحة أنها لن 
تشارك يف مؤمتر هلسنيك خالل شهر فرباير الحايل ألنه 
يناهض إيران، إال أن ما يبدو واضحاً أن النظام اإليراين 
بغطرسته يحاول أن يحرج أصدقائه األوروبيني ولسوء 
خاصة  صالحه  يف  املوقف  يكون  لن  املرة  هذه  حظه 
بعدما أعلنت أكرث من دولة أوروبية نقدها لسلوكيات 
النظام األورويب مبا فيها هولندا وأملانيا، فوحدت العامل 

ضدها.

األوروبيني رغم أنهم ككتلة جغرافية تعترب قوى دولية 
لكن اليشء الذي ينبغي أن يدركه اإليرانيون أنها قوى 
اقتصادية وهم يبحثون دامئا عن مصالحهم االقتصادية 
ألن هذا هو تركيزهم األسايس أما الخالف األمرييك مع 
يف  وبالنفوذ  األوىل  بالدرجة  سياسية  حساباتها  إيران 
املنطقة وعىل هذا األساس فإن ما يفعله النظام اإليراين 
ال بد أن يكون له عالقة بالعالقات الدولية القامئة عىل 
التهدئة واملوازنة بني املصالح  السياسية أكرث من الحامس 
الثوري فأوروبا ليست تلك القوة التي يعتقدها النظام 
اإليراين الذي يعتمد يف تفسريه عىل منطق أيديولوجي 

يف حني األمر.. يحتاج إىل كياسة. 
تقريب  إىل  وعنجهيته  بغطرسته  اإليراين  النظام  دفع 
وجهات النظر األمريكية واألوروبية بإطالق قمر صناعي 
خسارة  سياسة  تكريس  إىل  واضحة  إشارة  يف  فاشل 
األصدقاء واستفزاز الرأي العام الداخيل والخارجي األول 
من ناحية االنفاق عىل األسلحة وتبديد األموال يف حني 
استقرار  الصواريخ وتهديد  الخارجي من خالل صناعة 
مجتمع بها وبالتايل فإن هذا الشهر سنشهد وقفة عاملية 
ضد إيران، فهل ميكن لسيايس إيران التعلم من تجارب 

مرت عىل عدم فهم موازين القوى يف العامل.
مسألة تحقيق املكاسب السياسية من األصدقاء بطريقة 
أو  «البلطجة»  أسلوب  إىل  أقرب  هي  التي  تهديدهم 
كانت مغامرة  الزمن وإال  ليست يف هذا  الفتوة وهي 

غري محسوبة العواقب.

 ..
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الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل  أكد 
أصدره  الذي  التقرير  أهمية  الخارجية  للشؤون 
ميليشيات  متاجرة  حول  العاملي  األغذية  برنامج 
الغذائية  باملساعدات  إليران  املوالية  الحويث 

العاجلة للشعب اليمني.
الرسمي  وأضاف معاليه، يف تغريدة عىل حسابه 
عىل «تويرت»، أن التقرير «يوثق هذه املامرسات. 
والحقيقة أن الحويث يف حربه ضد الدولة والشعب 
واأللغام  واألطفال  العنف  استخدم  اليمني 
والغذاء. وآن اآلوان للمنظامت األخرى أن تكون 

بنفس الوضوح».
وأورد قرقاش ترصيحاً لديفيد بيزيل مدير برنامج 
«إن  فيه  يقول  الحوثية  املامرسات  حول  الغذاء 
أفواه  من  الطعام  رسقة  إىل  يرقى  السلوك  هذا 
يف  األطفال  فيه  ميوت  الذي  الوقت  يف  الجياع، 

الطعام.  من  يكفي  ما  ميلكون  ال  ألنهم  اليمن 
السلوك  هذا  يتوقف  أن  يجب  شنيع.  أمر  هذا 

اإلجرامي عىل الفور».

الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل  وطالب 
بكشف  اإلغاثة  منظامت  الخارجية  للشؤون 
بعد  باملساعدات  الحويث  ميليشيات  متاجرة 
جانب  من  مؤخراً  الصدد  بهذا  الصادر  التقرير 
هذا  أن  من  يحذر  الذي  العاملي  األغذية  برنامج 
من  الطعام  رسقة  إىل  يرقى  اإلجرامي  السلوك 

أفواه الجياع. 
وقال قرقاش يف تغريدات عىل حسابه يف «تويرت»: 
متاجرة  حول  العاملي  األغذية  برنامج  «تقرير 
امليليشيات الحوثية باملساعدات الغذائية العاجلة 
للشعب مهم، ويوثق هذه املامرسات، والحقيقة 
أن الحويث يف حربه ضد الدولة والشعب اليمني 
والغذاء  واأللغام  واألطفال  العنف  استخدم 
بنفس  تكون  أن  األخرى  للمنظامت  األوان  وآن 

الوضوح». 
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اتفاق  اإليرانية  الحويث  ميليشيا  وضعت 
بخروقاتها  الهاوية،  حافة  عىل  السويد 
املتكررة لوقف إطالق النار وتعنتها البائن يف 
بانسحابها من مدينة  القايض  االتفاق  تنفيذ 
الحديدة واملوانئ، وقطع معايل الدكتور أنور 
قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن 
اتفاق ستوكهومل يف خطر، مشرياً إىل أنه منذ 
إرتكب  الحديدة،  يف  النار  إطالق  وقف  بدء 
وخرقوا  مسجلة  مخالفة   464 الحوثيون 
كشف  وقت  يف  اإلنسحاب  بعدم  إلتزامات 
تقرير حكومي ميني، الجمعة، عن مقتل 37 
شخصاً وإصابة 312 آخرين، جراء الخروقات 
مبحافظة  النار  إطالق  وقف  لقرار  الحوثية 

الحديدة غريب البالد.

وأكد معايل الدكتور أنور قرقاش، أن العملية 
ونرش  لليمن.  الوحيد  األمل  هي  السياسية 
معاليه تغريدات عدة عرب حسابه الشخيص 
يتعني  ”إنه  فيها  قال  «تويرت»،  موقع  عىل 
املتعنت  املوقف  إدانة  األمن  مجلس  عىل 
الرامية  واسرتاتيجيتهم  الحوثيني  جانب  من 
إىل تقويض اتفاق ستوكهومل، كام يتعني عىل 
أعوانهم  وعىل  عليهم  الضغط  أيضاً  املجلس 
اإليرانيني يك ميتثلوا لقرار األمم املتحدة رقم 

“.2451
وأضاف: «من األهمية الشديدة مبكان أن كالً 
العاملي،  الغذاء  لربنامج  التنفيذي  املدير  من 
اإلنسانية  للشؤون  العام  األمني  ووكيل 
قد  الطوارئ،  حاالت  يف  اإلغاثة  ومنسق 

الحوثيني  جانب  من  املستمر  بالنهب  نددا 
للطرق  وإغالقهم  اإلنسانية،  للمعونات 
النار  إطالق  وقف  إن  نقلها.  يف  املستخدمة 
اإلنسانية،  اإلغاثة  لزيادة  املالئم  الوقت  هو 
ورقة  إىل  يحولوه  أال  الحوثيني  عىل  ويتعني 

مساومة سياسية».
فمنذ  خطر.  يف  ستوكهومل  اتفاق  «إن  وقال: 
ارتكب  الحديدة،  يف  النار  إطالق  بدء وقف 
ونقضوا  موثقاً  انتهاكاً   464 الحوثيون 
من  االنسحاب  بعدم  وذلك  التزاماتهم، 
امليناء، فيام يعد محاولة وقحة من جانبهم 
إلخراج العملية السياسية التي تقودها األمم 

املتحدة يف اليمن عن مسارها».
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أكد املنسق العام للجنة العليا لإلغاثة يف اليمن جامل 
بشأن  الغذاء  برنامج  ممثيل  ترصيحات  أن  بلفقيه 
اإلنسانية  للمساعدات  الحوثية  امليليشيات  نهب 
جاءت متأخرة عىل الرغم من التقارير امليدانية التي 
اإلنسانية  باملساعدات  امليليشيات  تالعب  كشفت 
وعدم وصولها ملستحقيها يف املناطق الواقعة تحت 

سيطرتهم.
املنظامت  سكوت  أن  ترصيح  يف  بلفقيه  وأضاف 
الدولية طول الفرتة املاضية عىل انتهاكات ومامرسات 
القوافل  واستهداف  املساعدات  نهب  من  الحوثيني 
اإلغاثية واحتجاز سفن املساعدات كان أحد العوامل 
السنوات  مدى  عىل  امليليشيات  تلك  شجعت  التي 
بحق  جرامئهم  يف  أكرث  التامدي  عىل  املاضية  األربع 

املواطنني ورسقة املساعدات من أفواه الجائعني.
بترصيحات  اليوم  يكرتثون  ال  «الحوثيني  أن  وأوضح 

ورسقة  تالعب  كشفت  التي  العاملي  الغذاء  برنامج 
أنها  وخصوصاً  املواطنني  من  الغذائية  املساعدات 
جاءت متأخرة بعد أن األحوال األوضاع اإلنسانية إىل 
وضع صعب جداً». وأكد املنسق العام للجنة العليا 
لإلغاثة أن «الورقة اإلنسانية التي كانت تتحجج بها 
سقطت  املاضية  الفرتة  خالل  الحوثية  امليليشيات 
وباتت مكشوفة أمام العامل واملجتمع الدويل خصوصاً 
مع تعنتها الواضح يف عدم السامح بفتح ممرات آمنة 
ملرور املساعدات يف الحديدة وتعز وباقي املحافظات 

التي ال تزال واقعة تحت سيطرتهم». 
الحوثية يضاعف من  امليليشيات  وأوضح أن تعنت 
حجم املعاناة اإلنسانية ويخلف مزيداً من األوضاع 
ميكن  ال  إنسانية  كارثة  إىل  ستصل  والتي  الصعبة، 
االنتهاكات  عىل  السكوت  استمرار  حال  يف  تداركها 
التي ترتكبها امليليشيات بحق املواطنني».  والجرائم 

ودعا جامل بلفقيه برنامج الغذاء العاملي إىل اتخاذ 
إجراءات رسيعة وعاجلة لتغيري رشكائه يف املحافظات 
إىل  مكاتبهم  ونقل  الحوثيني  سيطرة  تحت  الواقعة 
 22 من  االستفادة  أجل  من  عدن  املؤقتة  العاصمة 
لكل  املساعدات  إليصال  وبرياً  وجوياً  بحرياً  منفذاً 
الخطط  اتباع  أن  مؤكدة  آمنة،  بطرق  املواطنني 
الجهود  تعزيز  يف  سيسهم  اإلغاثة  يف  الالمركزية 
اإلنسانية وإيصال املساعدات إىل مستحقيها يف كل 

املناطق اليمنية. 
وأشار منسق اللجنة العليا لإلغاثة إىل أن امليليشيات 
أسهمت بشكل كبري يف تدهور األوضاع اإلنسانية منذ 
مارستها  التي  االنتهاكات  بجملة   2015 يف  انقالبها 
املساعدات  وصول  ومنع  اإلغاثية  األعامل  بحق 
امليليشيات  لهذه  الحقيقي  الوجه  حقيقة  يكشف 

التي جوعت اليمنيني وزادت من معاناتهم.

الطريق  عىل  سيطرته  اليمني،  الجيش  أحكم 
ومنفذ  باقم  مديرية  بني  يربط  الذي  االسرتاتيجي 
معقل  صعدة  محافظة  شامل  يف  الحدودي  علب 
قوات  وكانت  البالد.  شامل  الحوثيني  املتمردين 
بدأت  العريب  التحالف  املدعوم من  اليمني  الجيش 
هجوماً من محاور عدة عىل مواقع متركز امليليشيا 
اللواء  قائد  وقال  باقم.  مديرية  مركز  وشامل  رشق 

102، قوات خاصة، العميد يارس الحاريث، إن قوات 
الرابط  الخط  عىل  الهجوم  خالل  سيطرت  الجيش 
وطهرت  الدويل،  علب  ومنفذ  باقم  مديرية  بني 
املنطقة من األلغام، مشرياً إىل مقتل وجرح العديد 
من عنارص امليليشيات خالل املواجهات مع القوات 
الحكومية التي استعادت كميات كبرية من األسلحة 

والذخرية املتنوعة.

املناطق  وتأمني  بتمشيط  الجيش،  قوات  ورشعت 
أن  قبل  املحرر،  االسرتاتيجي  بالطريق  املحيطة 
للميليشيات  تسلل  محاولة  إحباط  من  تتمكن 
شامل مركز مديرية باقم. وذكر قائد لواء العاصفة، 
تصدت  الجيش  قوات  أن  معروف،  خالد  العميد 
ملحاولة تسلل للميليشيات الحوثية ما أدى الندالع 
15 عىل  امليليشيا ومرصع  بدحر  انتهت  اشتباكات 
األقل من عنارصها وإصابة آخرين. وتشهد باقم منذ 
أيام معارك عنيفة يف العديد من املواقع وسط تقدم 
القوات الحكومية بإسناد جوي من التحالف العريب.

وأفادت مصادر محلية وعسكرية يف صعدة، مبقتل 
قيادي كبري وعدد من مرافقيه يف املعارك املحتدمة 
املدعو،  الحويث  القيادي  أن  وذكرت  باقم.  يف 
قائد  وهو  الوزير،  عبدالقدوس  محمد  إسامعيل 
جبهة الشامية يف باقم، لقي مرصعه مع آخرين يف 
املعارك األخرية مع الجيش باملديرية. ويعد الوزير 
القيادات املقربة  الذي ينتمي ملحافظة صنعاء من 
لزعيم امليليشيا، وأحد مؤسيس املجاميع العسكرية 
التابعة للحوثيني، ولقي مرصعه بعد أيام عىل تعيينه 

قائداً للميليشيات يف جبهة الشامية.



325652019

 :

والسعودية  اليمنية  الرشعية  الحكومة  أكدت 
وقف  باتفاق  االلتزام  الحوثيني  رفض  واإلمارات، 
إطالق النار الذي تم التوصل إليه يف مدينة الحديدة، 

وذلك يف رسالة موجهة إىل مجلس األمن الدويل.
العربية  واإلمارات  والسعودية  اليمن  ممثلو  وقال 
الحوثيني  ميليشيات  إن  املتحدة،  األمم  يف  املتحدة 
نريان  إطالق  ذلك  يف  مبا  هجامت  شنت  اإليرانية 
يف  املدى  متوسطة  بالستية  وصواريخ  القناصة 
الحديدة حتى بعد املوافقة عىل الهدنة، بحسب ما 

ذكر مصدر دبلومايس غريب لوكالة فرانس برس.
 31 تاريخ  تحمل  التي  الرسالة  أن  املصدر  وأضاف 
ديسمرب، وموجهة إىل كاكو هواجدا ليون أدوم، رئيس 
مجلس األمن الدويل حتى تاريخه، قالت إن الحوثيني 

أقاموا حواجز وحفروا خنادق يف املدينة .
وقالت مصادر محلية إن عدداً من عنارص ميليشيا 
مدينة  يف  تجاري  مركز  إىل  التسلل  حاولوا  الحويث 
الحديدة، بعد إطالق النار عىل املقاومة املشرتكة يف 

محيط مجمع «إخوان ثابت».
وسعت  الحويث  ميليشيا  أن  عسكري،  مصدر  وذكر 
مع  بالتزامن  الحديدة  مدينة  داخل  خروقاتها 

استئناف لجنة التنسيق املشرتكة عقد االجتامعات.
امليليشيا تسللوا من جولة «مين  وأضاف أن عنارص 
أجزاء  وأحرقوا  ماكس»  «سيتي  مجمع  إىل  موبايل» 
منه، مستغلني التزام قوات املقاومة املشرتكة باتفاق 
وقف إطالق، وكان اتفاق الحديدة، يقيض، بانسحاب 
ميليشيات الحويث من مدينة الحديدة وامليناء خالل 

14 يوماً، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام 
املؤسسات املحلية بأداء وظائفها.

وأظهر رشيط مصور لوكالة فرانس برس من الحديدة 
املدينة،  أنحاء  مختلف  يف  إسمنتية  حواجز  وجود 
الرمل  من  أكياس  الشوارع  بعض  يف  ُصفت  حيث 
وظهرت أكوام من الرمل يف ما يبدو أنه من خنادق 

حفرت حديثاً.
الحوثيني  أن  الرشعية  دعم  تحالف  أعلن  بدوره، 

ارتكبوا 20 انتهاكاً التفاق الحديدة خالل 24 ساعة.
الثانية  الجولة  املشرتكة،  الثالثية  اللجنة  وأنهت 
الجرنال  برئاسة  الحديدة  مدينة  يف  اجتامعاتها  من 
األمميني،  املراقبني  فريق  رئيس  كامريت،  باتريك 
بعد  وذلك  والحوثيني،  الرشعية  وفدي  وبحضور 
آلية  وناقشت  اللجنة  عقدتها  اجتامعات  سلسلة 
تثبيت ومراقبة وقف إطالق النار، وكذلك آلية إعادة 

االنتشار. 
وأكدت مصادر يف الحديدة أن ميليشيات الحويث ال 
تزال مرصة عىل بقائها يف السلطة املحلية ويف إدارة 
املمرات  امليناء وفق أجندتهم، وتواصل رفضها فتح 

اإلنسانية اآلمنة وال يعتربونها أولوية.
التزاماتها  تنفيذ  امليليشيات ترفض  وقال املصدر إن 
الحديدة  موانئ  بتسليم  استوكهومل  اتفاق  بتنفيذ 

واالنسحاب من املدينة.
غادر  الرشعية  الحكومة  وفد  أن  املصدر  وأضاف 
من  يذكر  تقدم  أي  تحقيق  دون  الحديدة  مدينة 

اجتامعات الجولة الثانية.

إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات  قصفت 
منطقة  يف  إغاثية  ملنظامت  تابعة  مخازن 
ما  املدفعية  بقذائف  بالحديدة   7 الكيلو 
أسفر عن تدمري واحرتاق محتوياتها من املواد 
للشعب  املوجهة  األساسية  والسلع  الغذائية 
اليمني غري مبالية بالظروف اإلنسانية الصعبة 

التي متر بها األرس اليمنية.
إن  الحديدة  سكان  من  عيان  شهود  وقال 
املخازن  قصف  تعمدت  الحويث  ميليشيات 
مدينة  رشق   7 الكيلو  منطقة  يف  اإلغاثية 
الحديدة بهدف التغطية عىل نهب مسلحيها 
للشعب  املوجهة  اإلنسانية  للمساعدات 
العبثية  الحرب  ويالت  يعاين  الذي  اليمني 

للميليشيات يف اليمن .
اإلدارة  وزير  فتح  عبدالرقيب  الدكتور  وكان 
لإلغاثة  العليا  اللجنة  رئيس  اليمني  املحلية 
الحويث  ميليشيات  حمل  قد  اليمن  يف 
يف  الراهن  اإلنساين  الوضع  تدهور  مسؤولية 
املساعدات  مسلحيها  مصادرة  نتيجة  اليمن 
وحرمان  بها  واملتاجرة  والغذائية  اإلنسانية 

املواطنني اليمنيني منها.
كام اتهم برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 
يف  بالتالعب  الحويث  ميليشيا  مؤخراً  املتحدة 
عمليات توزيع املساعدات اإلنسانية باليمن 
التنفيذي  املدير  بيزيل  ديفيد  وصف  حيث 
بأنها“  الحوثية  املامرسات  هذه  للربنامج، 
مبثابة رسقة الغذاء من أفواه الجوعى“ داعياً 
إىل العمل عىل وضع حد فوري لهذا السلوك 

اإلجرامي.
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العميد ركن منري  الحديدة  أمن  عام  أكد مدير 
سليامن، أن األجهزة األمنية يف الحديدة مستعدة 
تأمني  يف  مهامها  لتويل  العريب  التحالف  بدعم 
املحافظة وإعادة األمن واالستقرار فيها. وأكد أن 
املناطق املحررة يف الحديدة تشهد استقراراً أمنياً 
يف ظل استمرار تفعيل مراكز الرشطة واألجهزة 
األمنية األخرى ورفدها بالقوات املؤهلة واملدربة 
حالة  وإنهاء  واالستقرار  األمن  ترسيخ  أجل  من 
االنفالت األمني الذي عاشته تلك املناطق أثناء 

سيطرت ميليشيات الحويث االنقالبية.
الوحدات  من  عدد  تفقده  خالل  ذلك  جاء 
قوات  ومعسكر  الخوخة  مديرية  يف  األمنية 
األمني  العمل  الخاصة واطالعه عىل سري  األمن 
فيها ومستوى الجاهزية للقوات لتنفيذ أية مهام 
أمنية من أجل ترسيخ األمن واالستقرار يف كافة 

مناطق الحديدة. 
وقال إن الفرتة املاضية شهدت تخرج عدد من 
متكامل  بشكل  ستعمل  التي  األمنية  الدفعات 
املحررة  املناطق  لتأمني  املدروسة  الخطط  وفق 
بشكل  الحديدة  محافظة  تأمني  إىل  واالنتقال 
كامل عقب استالم ما تبقى من مناطق واقعة 

تحت سيطرة امليليشيات االنقالبية. 
عدد  عىل  «نعمل  الحديدة  مدير رشطة  وأشار 
التي  األمنية  بالخدمات  املتعلقة  املواضيع  من 
ملا  املحررة  املناطق  يف  املواطنون  يحتاجها 
أن  مضيفا  األمن»،  تثبيت  يف  أهمية  من  لذلك 
لبقية  ومنطلقاً  منوذجاً  مثلت  الخوخة  مديرية 
مديريات محافظة الحديدة التي تشهد خططا 
أمنية إلعادة االستقرار إليها عقب الخالص من 

ميليشيات الحويث اإلرهابية. 

قيادة  إن  صنعاء،  يف  مطلعة  مصادر  قالت 
املبعوث  أبلغت  اإليرانية  الحويث  ميليشيات 
العاصمة  يزور  الذي  جريفيث  مارتن  األممي 
اليمنية حالياً متسكها ببقاء قواتها يف الحديدة 
امليليشيات  تواصل  فيام  ذلك  يأيت  وموانئها، 
األرسى  تبادل  إنجاز ملف  أمام  عراقيلها  وضع 
واملختطفني الذي تم االتفاق عليه يف محادثات 
السويد برعاية أممية، ودعت الحكومة اليمنية 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل إىل الضغط عىل 
الحوثيني لاللتزام باالتفاقيات، فيام إتهم الرئيس 
امليليشيات  هادي  منصور  عبدربه  اليمني 
من  السالم  يف  رغبتها  وعدم  بالتلكؤ  الحوثية 

خالل مامطلتها يف تنفيذ اتفاق أستوكهومل. 
وأجرى مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن، مارتن 
من  عدد  مع  صنعاء  يف  محادثات  جريفيث، 
وقالت  اإليرانية.  الحويث  ميليشيات  قيادات 
مصادر مطلعة يف صنعاء، إن قيادات ميليشيات 
ببقاء  متسكها  األممي  املبعوث  أبلغت  الحويث 
قواتها يف الحديدة وموانئها. وبحسب مراقبني، 
الحوثية  للقيادات  املعلنة  الترصيحات  فإن 
تعكس مراوغة جديدة للميليشيات إزاء تنفيذ 
عىل  ينص  الذي  الحديدة  باتفاق  التزاماتها 
وقال  الحديدة.  ميناء  من  عنارصها  إنسحاب 
القدميي،  وليد  الحديدة،  محافظة  أول  وكيل 
إن ميليشيات الحويث انتهت من تفخيخ ميناء 
وكذلك  املدينة،  ومداخل  وشوارع  الحديدة 

املحافظة،  شامل  النفطي  عيىس  رأس  ميناء 
الفتاً يف تغريدة عىل «تويرت» إىل أن امليليشيات 
املقاومة  قوات  ملواجهة  مقاتلني  حشدت 
الرشقية  األطراف  عىل  املتمركزة  املشرتكة 

والجنوبية ملدينة الحديدة. 
اإلفادة  االنقالبية  امليليشيات  إىل ذلك، رفضت 
الذين  واملختطفني  األرسى  من   232 عن 
ورصيحة  واضحة  إشارة  يف  لديها،  تحتجزهم 
ملحاولتها عرقلة إمتام وإنجاز امللف اإلنساين إىل 
جانب عراقيلها يف اتفاق الحديدة. وأكد رئيس 
الحكومي  الوفد  يف  واملعتقلني  األرسى  لجنة 
اليمنية  الحكومة  أن  هيج،  هادي  املفاوض 
األممي  املبعوث  إىل  رسمي  باحتجاج  تقدمت 
الحويث  ميليشيات  مامطلة  بشأن  اليمن  إىل 
قامئة  بشأن  وإفاداتها  مالحظاتها  تقديم  يف 
الجانب  من  املقدمة  واملختطفني  املعتقلني 

الحكومي. 
مالحظاته  سلم  الحكومي  الجانب  أن  وأضاف 
قبل  من  املقدمة  األرسى  قامئة  عىل  وإفادته 
تزال  ال  الذي  الوقت  يف  الحوثية  امليليشيات 
امليليشيات متاطل يف تسليم إفادتها بشأن 232 
معتقالً ومختطفاً لديها، مؤكداً «مل يأتينا أي رد 
عن القامئة من قبل الحوثيني، وهذا ما سيدفع 
مبزيد من التأخري يف إعالن القوائم النهائية التي 

كان املقرر لها يف 8 يناير املايض». 
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شاحنة   72 االنقالبية  الحويث  ميليشيات  احتجزت 
إغاثية تحمل مساعدات مقدمة من برنامج األغذية 
البالد.  وسط  إب  محافظة  صوب  كانت  العاملي 
العليا  اللجنة  رئيس  املحلية  اإلدارة  وزير  وأوضح 

املساعدات  «احتجاز  أن  فتح،  عبدالرقيب  لإلغاثة 
ميثل رسالة واضحة للمجتمع الدويل باستمرار عرقلة 
وصول املساعدات إىل مستحقيها من قبل امليليشيات 
العملية  ضد  ممنهج  بعمل  تقوم  التي  الحوثية 

72
« »

حذرت دولة اإلمارات العربية والحكومة الرشعية 
اليمنية من املامرسات التي تقوم بها امليليشيات 
ورفضها  اليمنيني،  معاناة  أمد  إلطالة  الحوثية 
وآخرها  الدولية،  وااللتزامات  االتفاقات  تنفيذ 
اتفاق السويد، الذي تحاول املليشيات االلتفاف 
الوقت  لكسب  كوسيلة  معه  والتعامل  عليه 

وإعادة تنظيم صفوفها.
اليمني  الوزراء  رئيس  إستقبال  خالل  ذلك،  جاء 
معني عبدامللك معايل ريم بنت إبراهيم الهاشمي 
تزور  التي  الدويل  التعاون  لشؤون  دولة  وزيرة 
اإلنسانية  الجهود  تعزيز  سبل  لبحث  عدن 

والربامج التنموية للشعب اليمني الشقيق.
وركزت املباحثات عىل رضورة تنفيذ بنود اتفاق 
باملمرات اإلنسانية  املتعلق منها  السويد، خاصة 
ونزع األلغام وتسليم ميناء الحديدة، لتفعيل دور 
املساعدات  إيصال  يف  واملحوري  الحيوي  امليناء 

اإلنسانية إىل الشعب اليمني.
برنامج  عن  الصادر  التقرير  أن  الطرفان  وأكد 
الحوثيني  متاجرة  بخصوص  العاملي  األغذية 
من  جادة  وقفة  يتطلب  اإلنسانية  باملساعدات 
هذه  بإيقاف  الحوثيني  إللزام  الدويل  املجتمع 

التالعب  عن  والتوقف  اإلنسانية،  غري  املامرسات 
هذه  مع  والتعامل  اليمني،  الشعب  مبعاناة 
أي  دون  من  سياسية،  ورقة  باعتبارها  املعاناة 
اعتبار للوضع املتفاقم الذي ينذر بكارثة إنسانية 

يف اليمن.

اإلغاثية يف اليمن».
وأضاف يف ترصيح، أن العملية جاءت بعد أيام فقط 
منع  بشأن  العاملي  الغذاء  برنامج  ترصيحات  من 
وصول املساعدات اإلغاثية ونهبها من قبل الحوثيني 
أن  إىل  مشرياً  سيطرتهم،  تحت  الواقعة  املناطق  يف 
امليلشيات تواصل انتهاكاتها من أجل تجويع الشعب 
يف  املتمثلة  الحقوق  أبسط  من  وحرمانه  اليمني 
وزير  ودعا  للمحتاجني.  اإلغاثية  املساعدات  وصول 
التابعة  اإلنسانية  الشؤون  منسقة  املحلية  اإلدارة 
ألمم املتحدة يف اليمن ليزا غراندي، لرسعة التدخل 
املحتجزة  اإلغاثية  الشاحنات  عن  لإلفراج  والضغط 
املتحدة  األمم  إىل  والرفع  وفوري،  عاجل  بشكل 
متارسها  التي  االنتهاكات  بكافة  األمن  ومجلس 
هذه  هذا  وإدانة  اإلغاثية،  األعامل  بحق  امليليشيا 
الترصفات اإلرهابية والتي تساهم يف تردي األوضاع 

يف مناطق سيطرة االنقالبيني.
االنتهاكات  هذه  بأن  الحكومي  املسؤول  وتوعد 
وأن  محاسبة،  دون  متر  لن  الجسيمة  اإلرهابية 
الحكومة اليمنية سرتفع القضايا إىل املحاكم الدولية 
ضد االنقالبيني الذين يقومون بشكل مبارش بتجويع 
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الشعب اليمني، واملساهمة يف تردي الوضع اإلنساين 
االنقالبية  املليشيات  واصفاً  سيطرتهم،  مناطق  يف 
كأكرب املنتهكني للعملية اإلغاثية واإلنسانية يف العامل. 
ورحب فتح بقيام برنامج األغذية العاملي بالتحقيق 
يف  نهب  عمليات  من  املساعدات  له  تتعرض  ما  يف 
مناطق سيطرة امليليشيا، مشيداً باملواقف اإلنسانية 
لربنامج  التنفيذي  املدير  بها  يقوم  التي  والشجاعة 
الغذاء العاملي والعاملون كافة يف الربنامج ضد نهب 

اإلغاثة من قبل الحوثيني.

 « »

من  دولياً،  بها  املعرتف  اليمنية  الحكومة  حذرت 
مخطط إرهايب مليليشيات الحويث االنقالبية الستهداف 
مقر بعثة مراقبي األمم املتحدة يف الحديدة بطائرات 
مسرّية. وقال وزير اإلعالم معمر اإلرياين يف تغريدة 
اإليرانية اإلرهابية  الحوثية  عىل تويرت إن «امليليشيا 
األمم  ممثيل  مقر  لرضب  مسرية  طائرات  تجهز 
املتحدة يف الحديدة، وإلصاق التهمة بتحالف دعم 
الرشعية»، الفتاً إىل أن «سجل امليليشيا اإلجرامي يف 

هذا املجال حافل باستهداف املستشفيات وحفالت 
التهمة  إلصاق  ومحاولة  العامة  واألماكن  األعراس 

بالتحالف».
ومنذ أيام، يشن املتمردون الحوثيون حمالت إعالمية 
تحريضية ضد األمم املتحدة وبعثتها املدنية املكلفة 
مبراقبة وقف إطالق النار يف الحديدة وتنفيذ إعادة 
من  للحكومة  املوالية  والقوات  امليليشيات  انتشار 
امليناء واملدينة، بحسب اتفاقية السويد التي توصل 
إليها طرفا الرصاع يف اليمن برعاية األمم املتحدة يف 
13 ديسمرب. ودفع الحوثيون بالعرشات من عنارصهم 
إىل التظاهر يف مدينة الحديدة، للتنديد بكبري مراقبي 
كامريت  باتريك  الهولندي  الجرنال  املتحدة  األمم 
من  للحوثيني  الشكيل  لالنسحاب  معارضته  بسبب 
ميناء الحديدة. وأطلق القيادي الحويث، حسني العزي، 
الحكومة  خارجية  وزير  نائب  منصب  يتوىل  الذي 
االنقالبية بصنعاء، تهديدات غري مبارشة باستهداف 
بعثة األمم املتحدة وممثيل الحكومة، محذراً من أن 
املراقبني الدوليني واملفاوضني الحكوميني «يف مناطقنا  

وتحت حاميتنا».

الثالثة  وهي  زيارتها  إن  الهاشمي  ريم  وقالت 
دولة  لحرص  تأكيداً  تأيت  أشهر  ستة  لعدن خالل 
الشعب  دعم  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
يف  الدولة  تبذلها  التي  الجهود  وتعزيز  اليمني، 
بها  مير  التي  اإلنسانية  املعاناة  تخفيف  سبيل 
تم  التي  اإلماراتية  املشاريع  أن  إىل  الفتة  اليمن، 
تنفيذها شملت مختلف القطاعات، ومنها الصحة 
حيث  القطاعات،  من  وغريها  والنقل  والتعليم 
بدأت املناطق املحررة بالتعايف التدريجي والحياة 

تعود إىل طبيعتها.
وأكدت الهاشمي أن الجهد الذي تبذله اإلمارات 
ملساعدة اليمن يستدعي مفهوم الجهد التنموي، 
التنموية  املشاريع  دعم  عىل  الرتكيز  خالل  من 
النساء  ودعم  الصيادين  دعم  مثل  والصغرية، 
الصغرية،  األسواق  ومشاريع  الخياطة  مراكز  عرب 
وإيجاد فرص العمل من خالل مشاريع اإلمارات 

التنموية بهدف توفري فرص عمل لليمنيني تضمن 
استقرارهم ومواصلة حياتهم واملساهمة يف عودة 
االرتقاء  من  ميكنه  وضع  إىل  اليمني  االقتصاد 

بالواقع املعييش لليمنيني.
وأضافت أن دولة اإلمارات تعمل يف إطار التحالف 
العريب عىل تقديم الدعم الالزم يف مجال التدريب 
مختلف  يف  اليمنية  القدرات  وتأهيل  والتطوير 
قادرة  كوادرها  تكون  بحيث  اليمنية،  املؤسسات 
عىل  والتغلب  الحايل  الوضع  مع  التعامل  عىل 

التحديات التي تواجه هذه املؤسسات.
كام زارت معايل ريم الهاشمي قوة الواجب لدولة 
القيادة  تحيات  لهم  ونقلت  عدن  يف  اإلمارات 
الرشيدة مقدمة لهم جزيل الشكر لجهودهم يف 
دعم االستقرار يف اليمن متمنية لهم كل التوفيق 

والنجاح.

تشهد مديرية املنار آنس مبحافظة ذمار (وسط) 
توتراً كبرياً عقب انتفاضة شعبية ضد ميليشيات 
االنتشار وفرض  التي حاولت  االنقالبية  الحويث 
أن  محيل  مصدر  وأضاف  باملديرية.  سيطرتها 
بيت  منطقة  أهايل  بني  اندلعت  اشتباكات 
عقب  وامليليشيات  عيل  حامم  بعزلة  البارق 
موالني  مساجد  فرض خطباء  الحوثيني  محاولة 
مزيد  وحشد  للتجنيد،  الدعوة  أجل  من  لها 
من املقاتلني وإرسالهم للجبهات، مشرياً إىل أن 
الندالع  دفع  ما  الترصفات،  تلك  رفضوا  األهايل 
اشتباكات خلفت عدداً من الجرحى والقتىل يف 

صفوف الجانبني. 
وأشار املصدر إىل أن توتراً كبرياً تشهده مديرية 
حوثية  تعزيزات  وصول  ظل  يف  آنس  املنار 
البارق وفرض سيطرتهم  وتطويق منطقة بيت 

بالقوة.

مبديرية  جديدة  مواقع  اليمني  الجيش  حرر 
مع  عنيفة  معارك  بعد  صعدة،  محافظة  باقم 

مليشيات الحويث اإليرانية.
اللواء 63  «قوات  أن  وأكدت مصادر عسكرية 
مشاة جبيل واللواء التاسع مشاة جبيل مسنودة 
آل  منطقة  حررت  العريب  التحالف  مبروحيات 
حامقي يف مديرية باقم». وأشارت املصادر إىل 
أن قوات الجيش تقرتب من تحرير كافة أجزاء 
مديرية باقم مبحافظة صعدة».إىل ذلك قصفت 
املواطنني  منازل  اإليرانية  الحويث  ميليشيات 
حي  يف  املدفعية  والقذائف  الهاون  بقذائف 
الحديدة  محافظة  جنويب  الشعبي  «منظر» 
األهايل،  شهادات  وبحسب  الهاون.  بقذائف 
فإن امليليشيات قصفت عدداً من املنازل بشكل 
قذائف  من  بعدد  منازل  واستهدفت  عشوايئ 
عىل  سقطت  التي  املدفعية  والقذائف  الهاون 

املنازل، وأصابت عدداً من النساء واألطفال.
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إتهم وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو  املتمردين 
الحوثيني يف اليمن بعدم إحرتام بنود اتفاق السويد 
األمم  برعاية  املايض  الشهر  إليه  التوصل  تم  الذي 
املتحدة حول هدنة يف ميناء الحديدة االسرتايتجي.

وقال بومبيو للصحافيني الذين يرافقونه يف جولته يف 
العاهل السعودي امللك  الرشق األوسط بعد لقائه 
محمد  األمري  العهد  وويل  العزيز  عبد  بن  سلامن 
الذي  العمل  أن  حقيقة  عن  «تحدثنا  سلامن،  بن 
تم تحقيقه يف السويد عن اليمن كان جيداً، ولكن 
االلتزامات»،  تلك  الحرتام  الطرفني  كال  إىل  نحتاج 
مضيفاً « اختار الحوثيون املدعومون من إيران عدم 

القيام بذلك».
وقالت السفارة األمريكية يف الرياض يف تغريدة عىل 
العهد  وويل  بومبيو  إن  تويرت  موقع  عىل  حسابها 
والتقيد  التهدئة  إستمرار  إىل  الحاجة  «عىل  إتفقاً 
إطالق  وقف  وخاصة  السويد،  إتفاقيات  ببنود 

النار وإعادة االنتشار يف الحديدة»، مضيفة «الحل 
السيايس الشامل هو السبيل الوحيد إلنهاء النزاع».

محافظة  يف  الهّش  النار  إطالق  وقف  ويرسي 

يف  التنفيذ  حيز  دخوله  منذ  اليمن  غرب  الحديدة 
18 ديسمرب.

متكنت قوات أمنية مينية بإسناد من مقاتالت التحالف 
القاعدة  تنظيم  أوكار  من  عدد  رضب  من  العريب 
أبني،  املحفد ومودية مبحافظة  اإلرهايب يف مديريتي 
جنوب البالد، وأجربت الحملة األمنية عنارص القاعدة 
من الفرار عقب الرضبات املوجعة التي تلقتها جراء 
الحملة األمنية االستهداف املبارش من قبل املقاتالت 
الحربية ومروحيات األباتيش التي شنت غارات عىل 
تجمعات وتحصينات التنظيم اإلرهايب يف وسط أبني، 
أنهم  لـ«االتحاد»  املحفد  مديرية  يف  مواطنون  وأكد 
باتجاه  يفرون  القاعدة  عنارص  من  عدداً  شاهدوا 
مناطق جبلية وعرة واصلة إىل شبوة والبيضاء عقب 
الغارات املكثفة التي استهدفت مواقعهم وتحصيناتهم 

يف املديرية.
واستهدفت مقاتالت حربية ومروحيات أباتيش تابعة 
وادي  يف  للقاعدة  تدريبياً  معسكراً  العريب  للتحالف 
إرهابية  لعنارص  تجمعات  وكذا  مودية  يف  عومريان 
والجرحى  القتىل  ما خلف عرشات  املحفد  يف جبال 
مقاتالت  وأسهمت  اإلرهابية،  العنارص  صفوف  يف 
التحالف بتأمني تقدم قوات الحملة األمنية املشرتكة 

التي تشنها قوات من الحزام األمني واللواء أول دعم 
وإسناد ومتشيط عدد من األودية والشعاب الجبلية 
يف مدريتي املحفد ومودية، وذكرت مصادر أمنية أن 
ما ال يقل عن 8 من مسلحي القاعدة قتلوا وأصيب 
آخرون بجراح جراء القصف الجوي للتحالف العريب 
واالشتباكات التي اندلعت بني قوات األمن والعنارص 

اإلرهابية يف املديريتني.
وأكدت املصادر أن عنارص القاعدة فرت من مواقعها 
التي متركزت فيها خالل األيام املاضية ورشعت بإنشاء 
العنارص  أن  لعنارصها، موضحة  تدريبية  معسكرات 
اإلرهابية فرت باتجاه جبال وعرة وأودية واصلة إىل 
مناطق يف شبوة والبيضاء، وأضافت أن القوات متكنت 
من التوغل ومتشيط مناطق نائية يف مودية واملحفد 

وسط إسناد من مقاتالت التحالف العريب التي نفذت 
تابعة  وتجمعات  مواقع  عىل  الغارات  من  سلسلة 
قتىل  سقوط  عن  أسفر  ما  املديريتني،  يف  للقاعدة 

وجرحى يف صفوف عنارص التنظيم.
الحزام  قوات  قائد  بقيادة  اليمنية  القوات  وأطلقت 
األمني يف أبني العميد عبداللطيف السيد وقائد اللواء 
أمنية  اليافعي حملة  منري  العميد  وإسناد  أول دعم 
املناطق  من  عدد  يف  القاعدة  خاليا  لتعقب  واسعة 
استهدفت  إرهابية  عقب هجامت  أبني  يف  الوسطى 
من  األمني وعدد  الحزام  لقوات  تابعة  أمنية  مواقع 

قياداته. 
ووصف العقيد ركن يف الجيش اليمني يحيى أبو حاتم 
أن العملية العسكرية املباغتة التي نفذتها مقاتالت 
التحالف العريب كانت استباقية عىل مواقع وتجمعات 
أن  موضحاً  اإلرهابية،  وعنارصها  أبني  يف  القاعدة 
القاعدة بدأت بالتحرك من جديد يف املناطق املحررة 
الحويث  ميليشيات  مع  وتنسيق  قطر  من  بتمويل 
تلك  يف  واالستقرار  األمن  زعزعة  وبهدف  اإليرانية؛ 

املناطق التي خرجت من سيطرتهم.

 « »
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الحديدة،  هدنة  اإليرانية،  الحويث  ميليشيا  خرقت 
اليمنية  املقاومة  قوات  عىل  هجوم  بشن  مجدداً 
امليليشيا  تكبدت  وقت  يف  املدينة،  أطراف  عىل 
خسائر كبرية يف مواجهات مع الجيش اليمني عىل 

جبهة صعدة.
عنيفة  اشتباكات  إن  ميدانية،  مصادر  وقالت 
قوات  عىل  حويث  إثر هجوم  الحديدة  يف  اندلعت 
الزرانيق يف املدينة، وإن هذه  ألوية تهامة وألوية 

القوات تصدت للهجوم.
وأشار املصدر إىل أن امليليشيا هاجمت القوات يف 

شارع 7 يوليو رشق شارع الخمسني.
الحويث  ميليشيا  عنارص  من   20 قتل  ذلك،  إىل 
االنقالبية، يف مواجهات اندلعت مع قوات الجيش 
اليمني مبحافظة صعدة. وقال بيان للجيش اليمني، 
االنقالبية  الحويث  ميليشيا  عنارص  من   20 إن 
املدعومة من إيران، لقوا مرصعهم، وأصيب آخرون، 

يف مواجهات مع قوات الجيش مبديرية باقم شاميل 
محافظة صعدة. واندلعت املواجهات أثناء محاولة 
عنارص من امليليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع 

شامل غريب مركز املديرية، حسب البيان.
محاولة  أفشلت  الجيش  «قوات  أن  البيان،  وذكر 
امليليشيا وأجربتها عىل الرتاجع والفرار بعد أن تكبد 
االنقالبيون هذا العدد من القتىل والجرحى، فضالً 

عن تدمري طقم تابع لهم».
واستطاعت قوات الجيش اليمني، مؤخراً، السيطرة 
محافظة  يف  واملناطق  املواقع  من  العديد  عىل 
نصف  أن  الواييل  هادي  محافظها  وأعلن  صعدة، 
القوات  سيطرة  تحت  باتت  املحافظة  مساحة 
الرشعية املسنودة بشكل فعال من التحالف العريب.

يف السياق، قتل عدد من عنارص ميليشيا الحويث 

خالل مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني 
غريب مدينة تعـز. وأفاد موقع /سبتمرب نت/ التابع 
اندلعت  املواجهات  بأن  اليمنية،  الدفاع  لوزارة 
عقب محاولة عنارص من امليليشيا التسلل، باتجاه 
ومنطقة  ياسني،  وتبة  القديم،  املطار  يف  مواقع 
اليمني  الجيش  قوات  وأحبطت  «مدارت». 
محاولة امليليشيا االنقالبية، وأجربتها عىل الرتاجع 
والفرار، بعد أن تكبدت قتىل وجرحى يف صفوفها.

إىل ذلك، واصل الجيش الوطني اليمني عمليات 
التابعة مليليشيا الحويث  الطائرات املسرية  إسقاط 
الطائرات  عدد  وبلغ  القتال.  جبهات  مختلف  يف 
الوطني  الجيش  قوات  أسقطتها  التي  املسرية 
طائرات   6 املاضية  أيام  العرشة  خالل  اليمني 
إيرانية  أنها  فحصها  بعد  تبنّي  متفجرات،  تحمل 

الصنع.

رشق  جنوب  واسعة  مناطق  اليمني  الجيش  حرر 
مصادر  وقالت  حجة.  مبحافظة  «حرض»  مديرية 

اليمني  الجيش  إن  الخامسة،  باملنطقة  عسكرية 
هجوماً  شن  العريب،  التحالف  قوات  ومبساندة 

جنوب  الحويث  ميليشيات  متركز  مواقع  عىل  مباغتاً 
رشق مدينة حرض. ويأيت هذا الهجوم ضمن عملية 
متهيداً  مركزها  وتطويق  املديرية  تطهري  استكامل 
يف  وجرحى  قتىل  سقوط  املصدر  وأكد  لتحريرها. 
صفوف امليليشيات خالل املواجهات ومساندة قوات 
التحالف العريب بالقصف املدفعي والغارات الجوية، 
فضالً عن استعادة كمية من األسلحة املختلفة، فيام 
دبابة  إعطاب  عن  التحالف  لطريان  غارة  أسفرت 
الهندسية  الفرق  بارشت  جهتها،  من  للميليشيات. 
نزع عرشات األلغام األرضية التي زرعتها امليليشيات 
يف مناطق متفرقة، يف محاولة منهم للحد من تقدم 
وكان  «حرض».  مديرية  مركز  صوب  الجيش  قوات 
الجيش اليمني قد شن هجوماً مباغتاً مطلع األسبوع 
املايض متكن فيه من تحرير قرى «كرس وهاب بعزلة 

الشعاب» التابعة ملديرية «حرض». 
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عنارص  شنته  لهجوم  العاملقة  ألوية  قوات  تصدت 
مبحافظة  التحيتا  مدينة  غرب  الحويث  ميليشيا  من 
بأن مجاميع مسلحة من  الحديدة. وأفادت مصادر 
مواقع  عىل  مسلحاً  هجوماً  شّنت  الحويث  ميليشيا 
تابعة لقوات ألوية العاملقة مبختلف أنواع األسلحة 

املتوسطة والقذائف املدفعية.
وأضافت أن عنارص ألوية العاملقة يف التحيتا متكنوا 
الحوثية وكرسوا هجوم  لتلك املجاميع  التصدي  من 
امليليشيا وأوقعوا يف صفوفهم قتىل وجرحى وألحقوا 

بهم خسائر يف املعدات.
ألوية العاملقة يف بيان صحايف، أن استمرار  وذكرت 
امليليشيا يف اخرتاق الهدنة يف ظل صمت أممي عىل 
جرائم الحويث سمح لها بالتامدي عىل كل القرارات 
األممية واالتفاقيات التي وقعتها امليليشيا يف السويد 
لوقف إطالق النار وإيقاف العمليات العسكرية يف 
الحديدة، ويقابلها التزام تام بالهدنة األممية من قبل 
قوات ألوية العاملقة والقوات املشرتكة ورصد شامل 

لالنتهاكات والخروقات الحوثية املتواصلة.

عنيفاً  قصفاً  الحويث  ميليشيا  شنت  السياق،  يف 
السكنية  األحياء  عىل  والهاون  املدفعية  بقذائف 

جنوب ورشق مدينة الحديدة، حيث استهدفت حي 
املنظر والربصة واألحياء السكنية رشق املدينة بعدد 

من القذائف. 

قوات  إن  عسكرية  مصادر  أكدت  ذلك،  غضون  يف 
التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة 
عرثث عىل عرشة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحويث 
يف طريق املالحة الدولية بالقرب من جزيرة مقرشة 

يف عرض البحر األحمر.
وأوضحت أن األلغام البحرية التي تم العثور عليها 
سابقاتها  عن  ومختلفة  الصنع  حديثة  وتفكيكها، 
بأنها مزودة بصواعق مغناطيسية تعمل عىل جذب 

ومالحقة األجسام الحديدية وتفجريها.

تويف رئيس االستخبارات العسكرية يف الجيش اليمني، 
اللواء محمد صالح طامح، متأثراً بجراحه، بعد إصابته 
يف هجوم شنته ميليشيا الحويث اإليرانية عىل قاعدة 
أعلنه  ملا  وفقاً  وذلك  لحج،  مبحافظة  الجوية  العند 
بواسطة  الهجوم،  املتمردون  وشن  ميني.  مسؤول 

طائرة من دون طيار، إيرانية الصنع.

 :

الخارجية  وزير  قال 
اليامين،  خالد  اليمني، 
يتحقق  مل  شيئاً  إن 
عىل  شهر  مرور  رغم 
اتفاق السويد، مشرياً إىل أن الحوثيني مل ينسحبوا 
من املوانئ أو من أي مكان، كام مل يُتفق عىل 
اإللكرتوين  املوقع  ونقل  الثقة.  بناء  إجراءات 
«البعثات  أن  اليامين  عن  «العربية»،  لقناة 
تقريراً  ستبعث  واإلماراتية  والسعودية  اليمنية 
مفصالً إىل األمني العام لألمم املتحدة ومجلس 
الحوثيني».  وخروقات  انتهاكات  حول   األمن 
اتفاق  أي  ينفذوا  «الحوثيني مل  إن  الوزير  وقال 
األممية  املراقبة  بعثة  مهمة  واصفاً  معهم»، 
بالصعبة ألنها «تتعامل مع عصابات منفلتة ال 

تحرتم القانون الدويل وال أي اتفاق».

املوالية  اإلرهابية  الحويث  ميليشيات  اقتحمت 
إليران حرم كلية الرتبية مبحافظة رمية، وأوقفت 
االنتهاكات  ضمن  وذلك  فيها،  االمتحانات 
املنشآت  بحق  امليليشيات  متارسها  التي 
لسيطرتها. الخاضعة  املحافظات  يف   التعليمية 
«عنارص  إن  الكلية،  يف  أكادميي  مصدر  وقال 
الكلية،  قاعات  اقتحمت  حوثية  مسلحة 
تهديدهم  عقب  االمتحانات  بإيقاف  وقاموا 
التدريسية»،  والهيئة  والطالبات  الطالب 
عىل  اشرتطوا  حوثيني  قياديني  أن  موضحاً 
عىل  والطالبات  الطالب  إجبار  الكلية  إدارة 
الحويث  للفكر  تروج  طائفية  دورات  حضور 
يحملونها.  التي  الطائفية   واملعتقدات 
وأشار املصدر إىل أن امليليشيات سمحت للكلية 
أخذ  بعد  بالكلية  األكادميية  العملية  باستمرار 
اإلجباري  الحضور  عىل  العامدة  من  املوافقة 
وإطالق  الطائفية،  الدورات  لتلك  للطالب 

حمالت تجنيد يف القاعات الدراسية.
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املعلومات هي املفتاح الرئييس يف صنع القرارات الحساسة.

تقوم الطائرة املسرية التكتيكية "فالكو EVO" من ليوناردو تقوم عىل تزويد مراكز القيادة والسيطرة 
بصورة تشغيلية شاملة، ويف نقل حي ومبارش. كام أنها تقوم بعمل دمج مجموعة كبرية من الحموالت 

ملجموعة واسعة من املهام عىل زيادة الوعي باملواقف من أجل اتخاذ القرارات الهامة.

تتوىل رشكة ليوناردو (Leonardo) تصميم تقنيات املستقبل مستلهمًة رؤية وإبداع وبراعة املخرتع 
البارع العظيم "ليوناردو".

تفضلوا بزيارتنا يف معرض "آيدكس 2019"، منصة العرض رقم 07B-06، ومعرض "نافدكس 2019"، 
.B005 منصة العرض رقم

EVO فالكو

(SATCOM) ساتكوم

قدرات النطاق العريض التصاالت ما وراء خط البرص وذلك من 
أجل الحصول عىل بيانات موثوقة. التبادل واملالحة

 (Gabbiano) رادار مراقبة من نوع جابيانو

الطقس  أحوال  لجميع  األمناط،  ومتعدد  مدمج، 
يعمل بطريقة رادار مراقبة ذو نطاق ترددات سينية

نظام (SAGE) للدعم اإللكرتوين

للرتددات  إلكرتونية  واالستخبارات  أإللكرتونية  الدعم  تدابري 
الالسلكية ملهام االستخبارات يف مجال املراقبة واالستطالع

برج مجهز مبستشعرات كهروضوئية 

برج متعدد املستشعرات ثابت وعايل األداء

(SKYISTAR) نظام سكاي ستار

نظام إدارة ذو مهام ومستشعرات مدمج.
لتمكني تخطيط املهام واملراجعة، وفحص األنظمة قبل 

الطريان، وإدارة املهام، وإعادة برمجة خطة الطريان.
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الفريق  اليمنية  العامة  األركان  هيئة  رئيس  وقّع 
الركن بحري عبدالله النخعي، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، مع ممثل الفريق الُقطري لحامية الطفولة 
(اليونيسيف)  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  يف 
بتنفيذ  الخاصة  الطريق  خريطة  الشيخ؛  إبراهام 
خطة العمل املشرتكة بني الحكومة اليمنية واألمم 
املتحدة فيام يتعلق مبنع تجنيد األطفال يف اليمن.

الحكومة  حرص  األركان،  هيئة  رئيس  وأكد 
اليمنية عىل منع تجنيد األطفال واالهتامم بهم، 
مشرياً إىل أنه تم العمل عىل إعادة تأهيل الكثري 
الحويث  ميليشيا  بهم  زجت  ممن  األطفال  من 
بيد  أرسى  وسقطوا  الحرب،  يف  إيرانياً  املدعومة 

الجيش الوطني، مثّمناً دعم دول التحالف العريب 
بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف هذا املجال.
الُقطري لحامية  الفريق  من جانبه، أعرب ممثل 
الطفولة يف منظمة اليونيسيف عن تقديره لدور 
الحكومة اليمنية يف منع تجنيد األطفال، مشرياً إىل 
أن خريطة الطريق التي تم التوقيع عليها تهدف 
إىل تأهيل األطفال املجندين نفسياً وعقلياً وفكرياً 
وثقافياً، باإلضافة إىل دعم أرسهم ومساعدتها عىل 

مواجهة شظف العيش.

من  ملزيد  اليمن  يف  الحديدة  هدنة  تعرضت 
اإليرانية،  الحويث  ميليشيا  قبل  من  االنتهاكات 
حيث قصفت مخيامً جنوب الحديدة يضم آالف 
النازحني، مع مواصلتها حملة االعتقاالت يف عدد 
من املناطق، يف وقت أكدت الرشعية اليمنية أنها 
وبالتعاون مع التحالف العريب تقوم بإعداد ملف 
كامل عن االنتهاكات الحوثية للهدنة، فيام أعلنت 
وزارة الخارجية األردنية موافقتها عىل طلب األمم 
اتفاق  حول  الجتامع  عاّمن  استضافة  املتحدة 

تبادل األرسى.
وذكرت مصادر حقوقية مينية، أن ميليشيا الحويث 
من  اآلالف  يأوي  الذي  جابر  آل  مخيم  قصفت 
رشق  يف  والواقع  الحرب  جحيم  من  النازحني 
مديرية الخوخة، ما تسبب يف إصابة أربعة أطفال 
نتيجة سقوط قذيفة مدفعية وسط املخيم، كام 

حيس  مدينة  يف  سكنية  أحياء  أيضاً  استهدفت 
بقصف مدفعي، ما تسبب يف وقوع خسائر برشية 
ومادية. وحسب املصادر، فإن امليليشيا استهدفت 
أيضاً األحياء السكنية يف مديرية حيس، ما تسبب 
يف اشتعال النريان يف أحد املنازل املأهولة، وتسبب 

يف احرتاقه بالكامل.
دهم  حملة  امليليشيا  شنت  ذلك  مع  وبالتزامن 
زبيد،  مديرية  يف  املدنيني  حق  يف  واعتقاالت 
حيث اقتادت العرشات من أرباب األرس لرفضهم 
لسكان  ووفقاً  القتال.  إىل جبهات  أبنائهم  إرسال 
فإن امليليشيا تشرتط لإلفراج عن املعتقلني إرسال 
أبنائهم إىل جبهات القتال، كام فرضوا مبالغ مالية 
وحيد  كان  من  عىل  ريال  ألف  بخمسني  تقدر 

أرسته ليتم إعفاؤه من الذهاب إىل القتال.

تعرضت هدنة الحديدة يف اليمن ملزيد من 
االنتهاكات من ِقبل ميليشيا الحويث اإليرانية، 
إذ قصفت مخيم آل جابر الذي يؤوي اآلالف 
من النازحني الواقع رشق مديرية الخوخة، ما 
تسبب يف إصابة أربعة أطفال نتيجة سقوط 
قذيفة مدفعية وسط املخيم، كام استهدفت 
بقصف  حيس  مدينة  يف  سكنية  أحياء  أيضاً 
ما تسبب يف وقوع خسائر برشية  مدفعي، 

ومادية.
ومن املتوقع أن يوافق مجلس األمن الدويل 
تتوىل  أشهر،  ستة  ملدة  بعثة  تشكيل  عىل 
مراقبة وقف إطالق النار يف اليمن، واإلرشاف 
الحديدة.  من  امليليشيا  انسحاب  عىل 
وسيصّوت املجلس، عىل مرشوع القرار الذي 
بريطانيا، ويسمح بنرش ما يصل إىل  صاغته 

75 مراقباً، طبقاً لدبلوماسيني.

ناقش نائب رئيس الوزراء اليمني، سامل الخنبيش، 
اليمن،  لدى  األورويب  االتحاد  بعثة  رئيسة  مع 
فرضتها  التي  االقتصادية  الحرب  كالفو،  أنتونيا 

ميليشيا الحويث االنقالبية عىل بالده.
األنباء  وكالة  أوردته  ما  وفق  اللقاء،  واستعرض 
ظل  يف  اليمن  تواجه  التي  التحديات  اليمنية، 
محادثات  لنتائج  الحويث  ميليشيا  امتثال  عدم 
السويدية  العاصمة  يف  عقدت  التي  السالم 
امليليشيا  أن  اليمني،  املسؤول  استوكهومل. وأكد 
وانتهجت  الدولة،  مؤسسات  نهبت  االنقالبية 
القتل والتدمري وسيلًة لتنفيذ أهدافها وغاياتها، 
استهدف  الذي  اإلجرامي  الحادث  وآخرها 
قيادات وزارة الدفاع يف قاعدة العند العسكرية. 
وقال، إن الحكومة تعكف حالياً إلعداد املوازنة 
للمشاريع  األولويات  وستعطي   ،2019 للعام 
التي تخدم املجتمع والتحديات املتعلقة بربنامج 

إعامر شامل للقطاعات العامة والخاصة.
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أعلن تحالف دعم الرشعية يف اليمن، أن قواته بدأت 
يف محافظة رشورة إجراءات إعادة 9 أطفال جندتهم 
ميليشيات الحويث اإلرهابية املوالية إليران كمقاتلني.

وقال التحالف إن تسليم األطفال املجندين للحكومة 
الرشعية كان بحضور ممثل للصليب األحمر الدويل، 

والهالل األحمر السعودي، وحقوق اإلنسان.
إيران ال  املدعومة من  الحويث  وأضاف أن «ميليشيا 
تزال مستمرة يف تجنيد األطفال وتعريضهم للهالك».

ميليشيات  تكثيف  وسط  املعلومات  هذه  وتأيت 
األطفال  تستثني  ال  التي  التجنيد  عمليات  الحويث 
والنساء، يف انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واألعراف 

اإلنسانية.

وشدد تحالف دعم الرشعية يف اليمن عىل أن سالمة 
بها  وتأثرهم  الحروب  يف  بهم  الزج  وعدم  األطفال 
تأيت عىل رأس أولوياته. وأشار إىل أن قوات التحالف 
املوت،  من  طفال   111 بحامية  اآلن  حتى  قامت 

وسلمتهم لذويهم بعد العالج والتأهيل.

رصح العقيد الركن تريك املاليك املتحدث الرسمي 
يف  الرشعية  دعم  تحالف  التحالف  قوات  باسم 
اليمن، أن قيادة القوات املشرتكة للتحالف نفذت 
عسكرية  أهداف  لتدمري  نوعية  عسكرية  عملية 
 7 يف  طيار  دون  من  الطائرات  لقدرات  مرشوعة 
مرافق عسكرية مساندة تقع يف أماكن متفرقة يف 

صنعاء.
عن  واس»   » السعودية  األنباء  وكالة  ونقلت 
العقيد املاليك قوله: إن عملية االستهداف جاءت 
بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، 

شملت رصد ومراقبة نشاطات ميليشيات الحويث 
وتحركات عنارصها اإلرهابية بهذه الشبكة ملعرفة 
عملياتياً،  التحتية  وبنيته  النظام  مكونات  وربط 
وأماكن  االتصاالت  منظومة  وكذلك  لوجستياً 

تواجد الخرباء األجانب.
وبنّي أن األهداف املدمرة شملت أماكن التخزين 
وقطع  التصنيع  ورش  طيار،  دون  من  للطائرات 
الفحص  وأماكن  والتفخيخ،  الرتكيب  الغيار، ورش 
مرافق  وكذلك  اإلطالق  عربات  منصات  وتجهيز 

التدريب لتنفيذ العمليات اإلرهابية.
وأكد العقيد املاليك أن عملية االستهداف تتوافق 
العرفية،  وقواعده  اإلنساين  الدويل  القانون  مع 
اتخذت  للتحالف  املشرتكة  القوات  قيادة  وأن 
جميع اإلجراءات الوقائية والتدابري الالزمة لحامية 

املدنيني وتجنيبهم لألرضار الجانبية.
للتحالف  املشرتكة  القوات  قيادة  التزام  أكد  كام 
العمليات  يف  اإلنساين  الدويل  القانون  بتطبيق 
مبنع  التحالف  التزام  واستمرار  كافة  العسكرية 
اإلرهابية  الحويث  ميليشيات  واستخدام  وصول 
القدرات  هذه  ملثل  اإلرهابية  التنظيامت  وكذلك 

النوعية التي تهدد األمن اإلقليمي والدويل.

قوات  باسم  الرسمي  املتحدث  أكد 
يف  الرشعية  دعم  «تحالف  التحالف 
أن  املاليك،  تريك  الركن  العقيد  اليمن» 
السعودي  املليك  الجوي  الدفاع  منظومة 
األعيان  باتجاه  غري معرّف  رصدت جسامً 
معه  التعامل  وتم  (أبها)  مبدينة  املدنية 
بحسب قواعد االشتباك وتدمريه، بحسب 

وكالة األنباء السعودية.
وقال العقيد املاليك إنه ومن خالل فحص 
بقوات  املختصني  قبل  من  الجسم  حطام 
بدون  طائرة  أنها  تبني  املشرتكة  التحالف 
طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات 

(إيرانية) .
واختتم العقيد املاليك ترصيحه بأن قيادة 
وبأشد  تحذر  للتحالف  املشرتكة  القوات 
اإلرهابية  الحوثية  املليشيا  العبارات 
املدعومة من إيران من استهدافها لألعيان 
املدنية واملدنيني وأن استخدامها ألساليب 
سيكون  االنتحاري  الهجوم  يف  إرهابية 
قيادة  وستتخذ  حازمة  ردع  وسائل  له 
الرادعة  اإلجراءات  كافة  املشرتكة  القوات 
اإلنساين  الدويل  القانون  مع  يتوافق  مبا 

وقواعده العرفية.
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 HENSOLDT لرشكة  التنفيذي  الرئيس  يناقش 
”توماس مولر“ يف هذه املقابلة أحدث االتجاهات 
الدفاع،  صناعة  يف  تحوالً  أحدثت  التي  التقنية 
ييل  وفيام  للرشكة.  املستقبلية  الخطط  عن  فضالً 

مقتطفات من هذه املقابلة:

HENSOLDT
 .“ ”

عامني  منذ   HENSOLDT تأسست  بدايًة، 
فقط، ولكنها ليست وافًدا جديًدا عىل اإلطالق! 
عام   100 من  أكرث  متثل  الرشكة  أن  الواقع 
متيزت  كام  األملانية،  التقنيات  يف  التميز  من 
رشكات  عدة  خالل  من  املنطقة  يف  بحضورها 
سابقة َسلٍَف لها منذ عقود من الزمن. وتضم 
األمنية  اإللكرتونيات  أنشطة   HENSOLDT
 ،Airbus Group والدفاعية ملجموعة إيرباص
املنّصة  عامليًا مستقل  مورًّدا  الرشكة  تعترب  كام 
لحلول ونظم املستشعرات من أجل مهام األمن 

واملراقبة.

دون أن نخوض كثريًا يف التفاصيل، تشمل الكفاءات 
األساسية لدينا بشكل رئييس التقنيات الرئيسية يف 
مجال االستخبارات واالستطالع؛ فنحن متخصصون 
يف أنظمة الرادار، واإللكرتونيات الضوئية، والحرب 
اإللكرتونية، وإلكرتونيات الطريان، أي بعبارة أخرى: 
تقنيات استغالل الطيف الكهرومغناطييس إلنشاء 
املعادية  القوى  الوضع وحرمان  صورة شاملة عن 

من هذا االستخدام.

نعرفها  التي  العسكرية  األنظمة  يف  توجه  لدينا 
نحو  التوّجه  وهو  التجاري:  املجال  من  جميعاً 
السيربانية،  الهجامت  ضد  املحصنة  األنظمة 
واستخدام تقنيات التعلم اآليل، واستغالل البيانات 
الكبرية. ونحن نشارك بقوة يف تلك األنشطة التي 
متكننا من تقديم حلول متكاملة لعمالئنا للتحكم 
عىل  عالوة  وهناك،  الكهرومغناطييس.  الطيف  يف 
املستشعرات؛  دمج  يف  يتمثل  واضح  إتجاه  ذلك، 

الرتددات  نطاقات  الجمع بني مختلف  يتم  حيث 
وأجهزتها. وباختصار، فإن اإلتجاه العام مييض نحو 
حلول التعلم الذايت الذكية التي متنح عمالءنا تفوقًا 

معلوماتيًا.

أنشطة HENSOLDT عىل منطقة  تقترص  أوالً: ال 
عاملياً، حتى وإن وجدنا  معينة؛ فنحن رشكة نشطة 
وشامل  األوسط  الرشق  مناطق  يف  محددة  فرصاً 
إفريقيا ومنطقة آسيا واملحيط الهادئ. ثانياً: مثة توسع 
التفوق  فقدرات  منتجاتنا؛  تطبيق  مستمر يف مجال 
املعلومايت والحامية اإللكرتونية تعترب من الرضوريات 
املنظامت  وحتى  بل  واألمنية،  العسكرية  للقوات 
البنية  تشغيل  أو رشكات  الصناعات  مثل  ”املدنية“، 
التحتية. وهذا يعني أن أساس خطط النمو الطموحة 
لدينا هو التوسع املستمر يف نطاق عملنا، الذي يرتاوح 
من أعاملنا الدفاعية األساسية إىل الحلول األمنية وما 
نسميه ”األسواق املجاورة“، أي األسواق التجارية التي 
ميكن الوصول إليها من خالل استغالل مهاراتنا الخاصة، 
 HENSOLDT تضاعف  سوف  الطريقة  وبهذه 

إيراداتها يف السنوات الخمس القادمة.

HENSOLDT
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بداية  الفرتة  هذه  شكلت  الدويل،  املستوى  فعىل 
لتحوالت كربى انطلقت مع انهيار جدار برلني، ونهاية 
الحرب الباردة، وتوجه عدد من دول العامل إىل إعامل 
إصالحات سياسية واقتصادية هامة. أما عىل املستوى 
االقتصادية؛  التكتالت  أهمية  تزايدت  فقد  اإلقليمي، 
كإطار للتنسيق والتعاون بني الدول، ومواجهة مختلف 

التحديات الداخلية والخارجية..
من  الكثري  يراود  حلام  املغاريب  البناء  فكرة  ظلّت 
النخب املغاربية وزعامء حركات التحّرر الوطني ضّد 
االحتالل األجنبي يف املنطقة، وهو حلم يجد أساسه 
يف املقومات البرشية والطبيعية والثقافية والحضارية.. 
خيارا  منه  وتجعل  البناء،  هذا  تدعم  والتي  املتاحة 
التأسيس  خلّف  ولذلك  املقاييس..  بكل  اسرتاتيجيا 
ارتياحا عميقا يف أوساط الكثري من النخب االقتصادية 

والسياسية باملنطقة..
حرص االتّحاد منذ إحداثه عىل إرساء إطاره التنظيمي 
مراكش،  اتفاقية  مقتضيات  مع  انسجاما  واملؤسسايت 
حيث تم تنصيب األمانة العامة التي يقع مقرّها مبدينة 
الرباط، وإحداث مجلس الشورى املتواجد بالعاصمة 
املوريتانية  بالعاصمة  القضائية  والهيئة  الجزائرية، 
واألكادميية  املغاربية  الجامعة  وكذلك  نواكشوط، 
املغاربية للعلوم املرتكّزة يف العاصمة الليبية طرابلس، 
الخارجية  والتجارة  لالستثامر  املغاريب  املرصف  ثم 

املتواجد يف العاصمة التونسية.
التكتالت  من  الكثري  فيه  راكمت  الذي  الوقت  يف 
االقتصادية يف أوربا وآسيا وأمريكا وإفريقيا، مجموعة 
إيجايب  بشكل  للتفاعل  أهلتها  التي  املكتسبات  من 
مع املتغريات الدولية الراهنة، مل تكن حصيلة االتّحاد 
املغاريب لثالثة عقود مضت، مرضية، بسبب الجمود 
الذي أحاط مبؤسساته وآلياته، ما كلّف املنطقة الكثري 

من الخسائر عىل شتى الواجهات.
االتحاد  التي عرقلت مسار  العوامل  العديد من  مثّة 
تاريخية  عوامل  يف  اختزالها  ميكن  والتي  املغاريب، 
وأخرى خارجية، وأخرى متصلة بعملية اتخاذ القرار 
داخل االتحاد والتي تطبعها املركزية.. ذلك أن معاهدة 
مراكش املنشئة لهذا األخري؛ تشري يف مادتها السادسة 
عىل أن: «ملجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، 
وتصدر قراراته بإجامع أعضائه»، وهو ما دّعم تركيز 

. :

-
drisslagrini@yahoo.fr

املهام الحاسمة يف يد مجلس الرئاسة؛ وحال دون متكني 
باقي األجهزة األخرى من قبيل مجلس وزراء الخارجية 

أو مجلس الشورى.. من صالحيات هاّمة..
تزايدت حّدة اإلشكاالت والتهديدات التي تواجه الدول 
تعلق  ما  سواء  الراهن،  الوقت  يف  مجتمعة  املغاربية 
منها بتمّدد الجامعات اإلرهابية يف املنطقة، مستغلة 
االرتباكات األمنية التي شهدتها ليبيا ومنطقة الساحل 
والصحراء؛ خالل السنوات األخرية، عالوة عىل التحديات 
االقتصادية املطروحة بسبب تديّن املعامالت التجارية 
مع  التفاوض  ميزان  واختالل  املغاربية،  واالقتصادية 
دول االتحاد األوريب بصدد عدد من القضايا االقتصادية 
العوامل  هذا  وكل  املشرتكة..  واالجتامعية  واألمنية 
مجتمعة، تفرض تجاوز الخالفات واستحضار املشرتك، 
لبناء تكتل إقليمي واعد، يسمح بكسب رهانات تنموية 
واسرتاتيجية، كفيلة باستثامر املقومات الوازنة املتوافرة، 

عىل طريق تحقيق التقدم والرفاه لشعوب املنطقة.
إن طريق كسب هذا الرهان ال تخلو من صعوبات، إذا 
استحرضنا الوضع الراهن القائم يف ليبيا، والذي يستدعي 
إرساء تصور مغاريب يدعم استقرار املنطقة، وإذا أضفنا 
الكربى  واإلقليمية  الدولية  القوى  تهافت  ذلك  إىل 
عىل املنطقة العربية بشكل عام ومن ضمنها املنطقة 
املغاربية عىل وجه الخصوص، وتزايد أهمية التكتالت 
يف عامل اليوم. ورغم كل ذلك فإن تفعيل البناء املغاريب 
تّم  ما  إذا  للتحّقق، وبخاصة  هو خيار مرشوع وقابل 
الرتكيز عىل املحدد االقتصادي كسبيل لتشبيك املصالح 
بني الدول املغاربية وطّي الخالفات بشكل سلس يدعم 
وحدة وسيادة الدول األعضاء، ما سيشّكل حصنا ضد 
أية ارتدادات محتملة، وهو ما تؤكده التجربة األوربية 
تشاركية  مقاربات  اعتامد  إىل  إضافة  الصدد،  هذا  يف 
ضمن آليات اتخاذ القرار داخل االتحاد باالنفتاح عىل 
إسهامات الفاعل االقتصادي وفعاليات املجتمع املدين 
النخب  ومختلف  والجامعات  السياسية  واألحزاب 

املغاربية الداعمة لهذا املرشوع.
جموده،  وتكرّس  االتحاد  تواجه  التي  املشاكل  رغم 
إال أنه سيظل مرشوعا اسرتاتيجيا للحارض واملستقبل، 
النظام  إنعاش  يف  باملساهمة  حتام  سيسمح  وتفعيله 

اإلقليمي العريب الذي ميّر بأحلك فرتاته حاليا.

 ..
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“SAAB”

جانب  من  للرشاء  أوامر  عدة   Saab رشكة  تلقت 
العسكرية  اللوجستية  واإلمدادات  االستحواذ  هيئة 
 Danish Defence Acquisition and الدمناركية 
أنظمة  عىل  للحصول    Logistics Organization
 Static Camouflage Systems الساكنة  التمويه 
من  الحق  وقت  يف  التسليم  يبدأ  أن  املتوقع  ومن 

العام الجاري.
الدمناريك  املليك  الجيش  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
 signature البصمة  إدارة  أنظمة  مستخدمي  أحد 

إنتاج  من  ”باراكودا“   management systems
أكرث من 25 عاما، وتضم طلبيات  رشكة Saab منذ 
الرشاء الجديدة أنظمة التمويه الساكنة وهي عبارة 
التي  األطياف  متعددة  متقدمة  متويه  شبكة  عن 
تؤمن حامية غري مسبوقة للبصمة بالنسبة للمركبات 

واآلليات األخرى يف وضع السكون.
 Saab إدارة  مدير  جوهانسون،  جورجن  ورصح 
هذه  ”امتالك  بأن   ،business area Dynamics
من  الدمناريك  املليك  الجيش  سيمكن  األنظمة 

الحصول عىل أكرث أنظمة التمويه املتعدد األطياف 
تطورا يف األسواق، كام أنها ستزود الجيش مبستويات 
ضد  األطياف  املتعددة  الحامية  من  استثنائية 

تهديدات أنظمة االستشعار املتعددة“.
إنتاج رشكة  من  «باراكودا»  التمويه  أنظمة  وتؤمن 
كل  يشمل  وهذا  األطياف،  متعددة  حامية   Saab
واملوجات  البنفسجية  فوق  األشعة  من  بدءا  يشء، 
األشعة  من  القريبة  القصرية  واملوجات  البرصية 
وأجهزة  االستشعار  بأنظمة  وانتهاء  الحمراء،  تحت 

الرادار العاملة باألشعة تحت الحمراء والحرارية.
بتقنية  تعمل  التي  املنتجات  تصدير  جرى  وقد 
 Saab التمويه املتقدمة «باراكودا» من إنتاج رشكة
وتقدم  العامل،  مستوى  عىل  دولة   60 من  أكرث  إىل 
الرشكة مجموعة فريدة من أنظمة التمويه وأنظمة 
وهي  العميل،  متطلبات  حسب  القوات  حامية 
األنظمة التي تقلل قدرة العدو عىل رصد األسلحة 
الحامية  األنظمة  تلك  وتؤمن  معها.  واالشتباك 
الالزمة لألفراد واملركبات واملرافق التحتية األساسية 
ضد أنظمة االستشعار املعادية وتحييد قدرة العدو 

عىل رصد األهداف والتعامل معها.

Wichita
دشن سالح البحرية األمريكية مؤخرا أحدث سفينة 
 ،Freedom طراز  من   (LCS) الساحيل  لالشتباك 
يف   (USS Wichita (LCS 13 السفينة  وهي 
بالقرب  فلوريد  بوالية   Mayport البحرية  املحطة 

من جاكسونفيل التي سيتم نقل السفينة إليها.
نائب  موران،  جريي  األمرييك  السناتور  ألقى  وقد   
مبناسبة  الرئييس  االفتتاحي  الخطاب  كانساس، 
التدشني  هذا  إن   ” قائال  املذكورة  السفينة  تدشني 
يجسد انضامم السفينة USS Wichita إىل صفوف 
املتزايدة  اإلمكانيات  يجسد  كام  الفعلية،  الخدمة 

البحرية  سالح  بني  املشرتكة  الرشاكة  ستتيحها  التي 
تكرميا  السفينة  هذه  وتأيت  لدينا.  التصنيع  وقاعدة 
دعم  عىل  كانساس  بوالية   Wichita ملواطني 
املتواصل للفريق املكون من سالحي البحرية ومشاة 
البحرية (املارينز)، وأنا عىل ثقة تامة بأن السفينة 
البحرية  سالح  سيجعالن  وطاقهام   USS Wichita

والدولة األمريكية أكرث قوة وأشد منعة“.
 USS املستقبل  سفينة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الحركة  عبارة عن سفينة رسيعة خفيفة   Wichita
مصممة  وهي  املختلفة،  املهام  تنفيذ  عىل  قادرة 

للعمل يف املناطق القريبة من الساحل ويف املحيطات 
املفتوحة. وقد جرى تصميم السفينة بحيث تكون 
املتكافئة  غري  التهديدات  مع  التعامل  عىل  قادرة 
asymmetric “anti- “التي يصعب الوصول إليها”

access” threats مثل األلغام والغواصات الصامتة 
العاملة بالديزل والحوامات السطحية الرسيعة.

فئتني:  من  الساحيل  االشتباك  سفن  وتتكون 
جرى  اللتني   Independence و   Freedom
صناعيني  فريقني  يد  عىل  وبناؤهام  تصميمهام 
رشكة   Freedom الفئة  فريق  وتقود  مختلفني. 
بوالية   Marinette يف   Lockheed Martin
ويسكونسن (لتصنيع الهياكل الرئيسية)، فيام تقود 
 Austal USA رشكة Independence فريق الفئة
االشتباك  سفن  (لتصنيع  ألباما  بوالية   Mobile يف 

الساحيل وهياكلها).
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Smiths Detection

Boeing Embraer

رشكة  عىل  األمريكية  الدفاع  وزارة  اختيار  وقع 
املوردين  أحد  لتكون   (Detection (SDI
أنظمة  من  جيل  أحدث  تطوير  عن  املسؤولني 
املركبات  ورصد  (اإليروسول)  الجوي  الهباء  رصد 
 Aerosol and Vapor البخارية  الكياموية 

(Chemical Agent Detector (AVCAD
ضد  للدفاع  املشرتك  التنفيذي  املكتب  قام  وقد 
واإلشعاعية  والبيولوجية  الكياموية  التهديدات 
والنووية (JPEO-CBRND) التابع لوزارة الدفاع 
الجوي  الهباء  وتجسد  العقد،  برتسية  األمريكية 
البخارية  الكياموية  املركبات  ورصد  (اإليروسول) 

الخطوة التالية يف عامل الرصد الكياموي املصغر.
رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  هود،  شان  ورصح 
يف  دخلت  قد  ”الرشكة  بأن   ،(Detection (SDI
عالقة رشاكة مع وزارة الدفاع من أجل توريد أكرث 
املركبات  رصد  وحدات  من  وحدة   91,000 من 
 Joint Chemical Agent املشرتكة  الكياموية 

Detector (JCAD) units عىل مدار ال 14 عاما 
أقوى  من  الربنامج  هذا  يجعل  ما  وهو  املاضية، 
وأكرثها  الكياموية  الحرب  ضد  الحامية  أنظمة 

فعالية عىل مر التاريخ“.
الجوي  الهباء  رصد  أنظمة  تصميم  جرى  وقد 
البخارية  الكياموية  واملركبات  (اإليروسول) 
رصد  عىل  قادرة  تكون  بحيث   (AVCAD)
أبخرة  أي  وجود  عن  واإلبالغ  والتحذير  وتحديد 
تقليدية أو متقدمة مثرية للتهديد. وتستخدم تلك 

األنظمة تقنية السلكية للتحذير عن بُعد، وميكن 
الدعم  أو تركها محمولة من أجل تقديم  تثبيتها 
الالزم ملهام الجيش األمرييك وسالح الجو وسالح 

البحرية ومشاة البحرية (املارينز).
اتفاقية   (Detection (SDI رشكة  وقعت  وقد 
كمقاول   .Devices Inc  908 رشكة  مع  رشاكة 
العايل  الكتلة  قياس طيف  الباطن الستخدام  من 
 High-Pressure Mass Spectrometry الضغط
الجوي  الهباء  رصد  أنظمة  مع   ((HPMS
البخارية  الكياموية  واملركبات  (اإليروسول) 
جديدا  إنجازا  الرتسية  هذه  وتعترب   .(AVCAD)
لدى  الكياموي  الرصد  تقنية  لتطوير  إىل  بالنسبة 
الرشكة  مصنع  وتضع   ،(Detection (SDI رشكة 
يف ”إدجوود“ بوالية مريالند عىل طريق النمو من 

أجل دعم الربنامج.

مبوافقة   Boeing و   Embraer رشكتا  رحبت 
الحكومة الربازيلية عىل الرشاكة االسرتاتيجية التي 
ستضع كلتي الرشكتني عىل طريق النمو الرسيع يف 

األسواق الفضائية العاملية.
موافقة  عقب  الربازيلية  الحكومة  موافقة  وتأيت 

الرشوط  عىل  املايض  الشهر  يف  الرشكتني  كلتي 
واألحكام الخاصة باملرشوع املشرتك الذي سيجسد 
لرشكة  الخدمات  وعمليات  التجارية  الطائرات 
Embraer، وستمتلك رشكة Boeing حصة بنسبة 
بنسبة  حصة  مقابل  الجديدة،  الرشكة  يف   80%

Embraer 20 لرشكة%
كام اتفقت كلتا الرشكتني عىل الرشوط واألحكام 
وتطوير  إلقامة  آخر  مشرتك  مبرشوع  الخاصة 
املتوسطة  الجوي  النقل  لطائرة  جديدة  أسواق 
KC-390 املتعددة املهام. وطبقا لرشوط وأحكام 
 Embraer هذه الرشاكة املقرتحة ستمتلك رشكة
املشرتك،  املرشوع  هذا  يف   51% بنسبة  حصة 

Boeing مقابل حصة بنسبة %49 لرشكة
 Embraer رشكة  إدارة  مجلس  قيام  ومبجرد 
بالتصديق عىل موافقته السابقة ستبدأ الرشكتان 
يف تطبيق الوثائق واملستندات النهائية. وستخضع 
املساهمني  ملوافقة  الصفقة  عىل  االتفاق  عملية 
عىل  الحصول  وبافرتاض  املنظمة.  واللوائح 
فمن  املقررة،  املواعيد  الالزمة حسب  املوافقات 
املتوقع املوافقة عىل الصفقة مع نهاية عام 2019.
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Boeing KC-46A

طائرة  أول  عىل  مؤخراً  األمرييك  الجو  سالح  وافق 
لتزويد   Boeing KC-46A Pegasus طراز  من 
الطائرات بالوقود جواً، األمر الذي ميهد الطريق أمام 
تسليم الطائرة لقاعدة McConnell التابعة للسالح 
يف ”ويتشيتا“ بوالية كانساس خالل األسابيع القليلة 

القادمة.
والرئيس  اإلدارة  محلس  رئيس  كاريت،  لني  وقالت 
 Boeing Defense, Space & لرشكة  التنفيذي 
الجو  سالحي  مع  للتعاون  نتطلع  ”نحن   ،Security
والبحرية األمريكيني خالل عمليات االختبار التشغييل 
نسعى  ونحن  السيام   ،KC-46 الطائرة  وتقييم 
إلستعراض القدرات التشغيلية لهذا الجيل الجديد من 

الطائرات من أجل إختبار عملية التزويد بالوقود أثناء 
التسلح  أنظمة  الحركة ومهام  الطريان وإختبار خفة 

القتالية“.
وأثناء عمليات اختبار الطريان الطويلة نجحت ست 
طائرات من طراز KC-46 يف تسجيل أكرث من 3,800 
ساعة طريان وتفريغ أكرث من أربعة ماليني رطالً من 
 C-17 و B-52 و A-10 الوقود يف خزانات الطائرات
 F-16 و F-15E و KC-46 و KC-135 و KC-10 و
و F/A-18. وقد خضعت الطائرة Pegasus الختبارات 
األحوال  يف  بالوقود  التزويد  عملية  طوال  مكثفة 
الجوية املختلفة ليالً أو نهاراً أو خالل عمليات رسية.

 DD250 paperwork وميهد توقيع ما يُعرف باسم

أن  املنتظر  ومن  التسليم.  عمليات  يف  قدماً  للميض 
الجو  لسالح  التابعة   McConnell قاعدة  تتسلم 
األمرييك أول أربع طائرات من طراز KC-46، وتعترب 
مع  بالفعل،  للتسليم  جاهزة  األربع  الطائرات  كافة 
وجود أربع طائرات أخرى من املقرر إلحاقها بقاعدة 
Altus التابعة لسالح الجو يف والية أوكالهوما إعتباراً 
أن  بالذكر  الجدير  ومن  القادم.  الشهر  مطلع  من 
لتوريد 52 طائرة من بني  رشكة بوينج ترتبط بعقد 
179 طائرة متوين جوي عمالقة لسالح الجو. وبخالف 
تسع  هناك  مؤخراً،  قبولها  تم  التي  األوىل  الطائرة 
طائرات تخضع الختبارات موافقة العمالء، مع وجود 
الطائرة املتبقية من الكمية املتعاقد عليها قيد اإلنتاج.

Milrem Robotics

  (UGVs) مأهولة برية غري  أربع مركبات  خضعت 
 QinetiQ و   Milrem Robotics رشكة  إنتاج  من 
املتواصلة  االختبارات  من  أسابيع  لثالثة   Titan
قتال  ”تجربة  أثناء  الربيطانية  القوات  يد  عىل 
 Army Warfighting Experiment الجيش“ 
(الربي)  املستقل  ”املقاتل   -  (2018 (AWE18
أربع  وبتواجد   .(Autonomous Warrior (Land
 Milrem رشكة تكون  االختبارات  هذه  يف  مركبات 

Robotics رشكة تصنيع املركبات الربية غري املأهولة 
األكرث متثيالً يف هذه التجربة.

وقد جرى االختبار عىل ثالثة مراحل: تنفيذ العمليات 
الجديدة،  التقنيات  من  االستفادة  دون  القتالية 
التقنيات  باستخدام  القتالية  العمليات  وتنفيذ 
تنفيذ  ثم  األساليب،  تغيري  دون  ولكن  الجديدة 
الجديدة  التقنيات  بإستخدام  القتالية  العمليات 
التي توفرها  لإلمكانيات  مع تطويع األساليب طبقاً 

التقنيات الجديدة. وجرى إستخدام املركبات الربية 
غري املأهولة يف عدد من األدوار املختلفة مع تنفيذ 
ومناطق  واملفتوحة  الحرضية  املناطق  يف  املهام 

الغابات.
 TITAN Strike وكان من بني املركبات األربع املركبة
وهي عبارة عن منوذج يحمل محطة تسلح عن بُعد 
من إنتاج رشكة Kongsberg ويتم التحكم فيها كامال 
نظام  واستخدام   بُعد  عن  تشغيل  فرد  عن طريق 
 QinetiQ من إنتاج رشكة Pointer systemاملؤرش
أمام  الراجلة.  املشاة  مع  املركبة  إلدخال  كوسيلة 
بالنسبة للمركبة الثانية - TITAN Sentry – فقد 
من  مجموعة  وضمت  املؤرش،  عىل  أيضا  إعتمدت 
 HENSOLDT إنتاج رشكة من  االستشعار  أنظمة 
مثل آالت التصوير اإللكرتو – برصية وآالت التصوير 

الحراري باإلضافة إىل جهاز رادار ميداين.
كام إستخدمت رشكة QinetiQ أيضا إحدى منصتي 
عىل  عملها  إطار  يف  لوجيستية  كنسخة   TITAN
”التحدي املستقل إلعادة اإلمداد خالل امليل األخري“  
 Autonomous Last Mile Resupply challenge
بيان  إجراء  مع  املتحدة،  اململكة  وضعته  الذي 
 Army “عميل جنبا إىل جنب ”تجربة قتال الجيش

(Warfighting Experiment 2018 (AWE18
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Northrop Grumman
1,3

غري  مفتوحاً  عقداً  األمرييك  الجو  سالح  أرىس 
عىل  دوالر  مليار   1,3 بقيمة  الكمية  محدد 
وإنتاج  لدعم   Northrop Grumman رشكة 
املتقدمة LITENING وإنتاج  التصويب  أنظمة 

برمجياتها وتحديثها.
 LITENING املتقدمة  التصويب  أنظمة  وتضم 
مجموعة من أنظمة االستشعار املتقدمة العالية 
لجمع  معلومات  وصلة  إىل  باإلضافة  الوضوح، 
واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات 

(ISR) ورصد األهداف.
اإلدارة  نائب رئيس مجلس  ورصح برنت توالند، 
بجمع  الخاصة  الطريان  وأجهزة  األرايض  لشؤون 
واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات 
بأنه   ،Northrop Grumman برشكة   (ISR)
 LITENING نظام  من  األول  الجيل  ”منذ 
الحيوي  النظام  هذا  إنتاج  عىل  الرشكة  حرصت 
نوع  أي  لتنفيذ  النظام  جاهزية  عىل  الرتكيز  مع 

املبديئ  العقد  ويأيت هذا  أي وقت.  املهام يف  من 
لإلمدادات اللوجستية ليجسد التزامنا الدائم تجاه 

مستخدمي هذا النظام“.
 LITENING نظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الوحدات  لدى  الخدمة  صفوف  يف  يتواجد 
الرئيسية التابعة لسالح الجو األمرييك واحتياطي 

ومشاة  الجوي  الوطني  والحرس  الجو  سالح 
العمالء  من  كبري  وعدد  (املارينز)  البحرية 
النظام فوق  تثبيت هذا  أيضا. وجرى  الخارجيني 
الطائرات  مثل  املختلفة  املنصات  من  كبري  عدد 
AV-8B و A-10 و B-52 و C-130 و F-15 و 

F/A-18 و F-16
ويحتوي نظام LITENING عىل نظام فيديوي 
 1K FLIR حراري  تصوير  وآلة  الوضوح  عايل 
بالشحنات  املرتبط  الجهاز  استشعار  وأنظمة 
وأنظمة   charged-coupled device sensors
laser- الليزري  بالتصوير  الخاصة  االستشعار 

لوصلة  متعددة  وخيارات   imaging sensors
plug- والتشغيل  بالربط  العاملة  املعلومات 

and-play data link  وميكن تحديث أي نظام 
وذلك  التعديالت  ألحدث  تبعاً   LITENING

بفضل تصميمه املعياري املفتوح. 

174
Abrams

مليون   174 بقيمة  عقدا  األمرييك  الجيش  وقع 
 General Dynamics Land رشكة  مع  دوالر 
Systems  لتحديث 147 دبابة إضافية من دبابات 
مستوى  إىل   M1A1 Abrams الرئييس  القتال 
 M1A2 System Enhancement الثالثة  الفئة 
يصل  ما  وهو   (Package Version 3 (SEPv3
 M1A2 الثالثة  الفئة  لدبابات  اإلجاميل  بالعدد 
يف  رشاءها  األمرييك  الجيش  طلب  التي   SEPv3
عام 2018 إىل 274 دبابة (أي أكرب من ثالثة ألوية 

من الدبابات).
 M1A2 SEPv3 الثالثة  الفئة  دبابات  وتنطوي 
االتصاالت  مجال  يف  تكنولوجية  تطويرات  عىل 

الوقود،  استهالك  وترشيد  والدعم  واالعتامدية 
الرشاء  ويأيت طلب  الدروع.  تحديث  إىل  باإلضافة 
 Army “املذكور يف إطار ”عقد متطلبات الجيش
شهر  يف  املوقع   Requirements Contract
ديسمرب عام 2017 الذي يستطيع الجيش مبوجبه 
الفئة  إىل   M1A1 Abrams دبابة   435 تحديث 

M1A2 SEPv3 الثالثة املتطورة
الرشاء  أمر  تنفيذ  العمل عىل  يتم  أن  املقرر  ومن 
 General Dynamics رشكة  موقع  يف  املذكور 
Land Systems يف ”سكرانتون“ بوالية بنسلفانيا 
”مركز  ويف  فلوريدا،  بوالية  ”تاالهايس“  و 
 Joint Systems املشرتكة“  األنظمة  تصنيع 

بوالية  ”ليام“  يف   Manufacturing Center
التشغييل  الدبابات  مصنع  يعترب  الذي  أوهايو 

الوحيد يف الواليات املتحدة.
 General Dynamics ومن الجدير بالذكر أن رشكة
Land Systems تتوىل مسؤولية التصميم املبتكر 
الهندسية والتكنولوجيا واإلنتاج وتقديم  واألعامل 
الدعم الكامل ملركبات القتال الربي يف جميع أنحاء 
الرشكة  وتتمتع  لها.  االفرتايض  العمر  طوال  العامل 
العميل  بخربة طويلة وتحرص عىل وضع مصلحة 
عىل رأس قامئة أولوياتها، كام تتمتع بشبكة كبرية 
قدرات  مينحها  الذي  األمر  اإلمداد،  سالسل  من 

فائقة لخدمة الجيش األمرييك وحلفائه.



485652019



49

Your worldwide 
training partner 
of choice

 @CAE_Defence cae.com/defence-security @CAE_Defence CAEmilsim@cae.com

We do.
CAE is the global leader in live and synthetic training for military and civil aviation. We train more than 135,000 

organization (FTO) solutions that leverage our experience and expertise on programs such as NATO Flying 
Training in Canada (NFTC). As a globally recognized training systems integrator, we are proud to partner with 

Visit CAE at IDEX (Booth #01-A21) in Abu Dhabi, UAE February 17-21, 2019 to learn more.

نحن
رشكة CAE هي الرشكة الرائدة عاملياً يف مجال التدريب الحّي واالصطناعي يف مجال الطريان العسكري واملدين. وتقوم الرشكة كل عام بتدريب أكرث من 
135,000 من الطيارين وأفراد الطواقم الجوية. وال تقدم أي رشكة أخرى محفظة أكرث شموالً من حلول منظمة تدريب الطريان (FTO) التي تستفيد 

من خرباتنا ومعارفنا يف برامج مثل برنامج تدريب طياري حلف الناتو يف كندا. وبصفتنا رشكة رائدة عاملياً يف مجال تكامل أنظمة التدريب، فإننا فخورون 
بالتعاون مع عمالئنا من الهيئات الدفاعية لدعم تدريب طواقم الطائرات العسكرية لتعزيز السالمة والكفاءة والجهوزية.

(#01-A21 الجناح) “يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل ”آيدكس CAE ملعرفة املزيد، تفضلوا بزيارة 
يف أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، من 17 إىل 21 فرباير 2019.

Who trains 
more aviation 
personnel in 
more places 
than anyone 
else?
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الحمولة،  وتنوع  الخفة  البالغ  هيكلها  ميزة  بفضل 
الجوي  النقل  لرسعة  مثاليًا  توازنًا   DAGOR توفر 

ومرونة التنقل عىل الطرق الوعرة
طليعة  يف  العسكرية   اآلليات  ورشاقة  خفة  تأيت 
االحتياجات العسكرية العديدة؛ حيث متكن القوات - 
من خالل هذه الخفة يف الحركة - من تنفيذ املزيد من 
مهام التدخل الرسيع. وتعترب مركبة DAGOR الرائدة 
من إنتاج رشكة Polaris Defense عربة قتالية خفيفة 
مصممة بحيث تكون مرنة وقابلة للتعديل، وبحيث 
تساعد عىل تنفيذ أنواع مختلفة من املهام الرسيعة. 
وتعتمد DAGOR يف تصميمها عىل العربة الرياضية 
 ،MV 850 الحالية القوية واملناسبة للمناطق الوعرة
واملركبة املعيارية املرنة Nimble MRZR التي تتميز 
بتفوقها من حيث الحمولة وخفة الحركة عىل الطرق 
السابقة  الخفيفة  التكتيكية  بالعربة  مقارنًة  الوعرة، 

املصممة للمناطق الوعرة.
التي توفرها  التكتيكية املعززة  الحركة  تسهم مرونة 
Polaris Defense يف عربة DAGOR، مع اتساعها 
منح  يف  كلغ،   1,474 وزنها  وحمولة  مقاعد  لتسعة 
للتشكيالت  الراجلة، مام يسمح  املشاة  لقوات  ميزة 
بالتحرك برسعة أكرب، وبحمل املزيد وتقليل اإلجهاد 
حجمها  صغر  يسهم  كذلك  كبرية.  بدرجة  القتايل 
لنقلها  بحمل  السامح  يف  كلغ)   3,515) وزنها  وخفة 
يف  مبا  والثابتة،  الدوارة  األجنحة  ذات  الطائرات  عرب 
ذلك  CH-47 و C-130. وعالوًة عىل ذلك، فقد تم 
تصميم DAGOR لتلبية مجموعة شاقة للغاية من 
متطلبات الحركة الخفيفة، وتوفر التوازن األمثل للنقل 
الرسيع جّواً، والحموالت، ومرونة الحركة املتطورة، كام 
الوزن لدعم  التصميم منصة معيارية وخفيفة  يوفر 

مجموعة متنوعة من املهام الرسيعة.
(JP8) خفيف  ديزل  تشغيل DAGOR مبحرك  يتم 
الوزن، يبلغ مداه 500 ميل إليصال القوات إىل املكان 
الذي تحتاج الوصول إليه. تم تصميم DAGOR ليس 
لنقل القوات فحسب، بل لنقل اإلمدادات أيضاً، مع 
إمكانية استخدام األسلحة الثقيلة. وقد تم إبرام عقود 
الخاصة  القوات  قيادة  من  عنارص  مع  العربة  لرشاء 
األمريكية USSOCOM وأسرتاليا، فضالً عن اثنني من 

الجيوش املتحالفة األخرى، وبدأت يف العمل يف عام 
 Polaris Defense عربات  جميع  تستخدم   .2015
بحيث  قوية جاهزة  تجارية  الوزن مكونات  خفيفة 
جميع  يف  الصيانة  وسهولة  التشغيل  ببساطة  تتميز 
 Polaris Defense رشكة  عرفت  العامل. وقد  أنحاء 
بأسلوبها العميل والقابل للتطوير يف خدمة املركبات 
لدينا  العسكريني  العمالء  تزويد  خالل  من  والدعم 
مبستوى عاٍل جداً من الدعم بتكلفة منخفضة نسبياً. 
الخاصة  لالحتياجات  وفًقا  الدعم  تصميم  تم  كام 
الغيار،  قطع  دعم  تشمل  ما  غالبًا  والتي  للعميل، 

وتدريب املشغلني، ودورات االعتامد امليكانييك.
قابلية  مزايا  بني   Polaris Defense عربات  تجمع 
االنتشار، وتنوع االستخدامات، والتنقل عىل الطرقات 
الوعرة، حيث تم تصميمها اعتامداً عىل خربة ال نظري 
الصالحة  العربات  لها تزيد عىل 60 عاًما يف صناعة 
أكرث من 20 من  أن  الوعرة. ومبا  الطرق  للسري عىل 
القوات املسلحة للحلفاء وكل فرع من أفرع القوات 
مركبات  تستخدم  املتحدة  الواليات  يف  املسلحة 
فهناك  العامل،  أنحاء  جميع  يف   Polaris Defense
والقواسم  املشرتك  العمل  قابلية  من  عالية  درجة 

املشرتكة بني الواليات املتحدة والقوات الحليفة.

DAGOR

- بدأ تشغيلها يف عام 2015
- سعة الركاب 3 إىل 9 

- الحمولة 3,250 رطل / 1,474 كلغ
- الوزن الفارغ املركبة: أقل من 4,500 رطل 

(2,041 كلغ)
رطل   7,750 للمركبة:  اإلجاميل  الوزن   -

(3,515 كجم)
- املدى 500 ميل (805 كم)
JP8 / محرك ديزل توربو -

- قادرة عىل حمل أسلحة ثقيلة 
H-53 (2)، H-53 :ًقابلية النقل داخليا -

 CH-47 معتمدة للحمل بواسطة التعليق -
 UH60 و H-53 و

C-130 ، C-17 معتمدة لإلنزال الجوي -
- الطول - 178 بوصة (452 سم) ، العرض - 
74 بوصة (188 سم) ، االرتفاع - 72.5 بوصة 

(184 سم)

DAGOR



51

2011
”

 “

)
 (

.

كان لهذا الحدث أهمية لسببني، أولهام أن هذه 
هذا  إستضافة  فيها  يتم  التي  األوىل  املرة  هي 
يف  بالتحديد  و  األوسط  الرشق  يف  الكبري  املؤمتر 
اآلن  تعترب  التي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
أوبك  منظمة  يف  دولة  وأول  عربية  دولة  أول 
الذي  املؤمتر  تاريخ  منذ  الحدث  هذا  تستضيف 
هذا  جاء  أخرى،  ناحية  ومن  عاماً.   95 إىل  ميتد 
اآلن  العامل  يشهد  حيث  مهم  توقيت  يف  املؤمتر 
إقتصادية  و  جيوسياسية  وتوترات  متغريات 
بشكل  والغاز  النفط  قطاع  عىل  تؤثر  والتي 
خاص وقطاع الطاقة بشكل عام سواًء من ناحية 
أو  النفط  سوق  يف  الحاصلة  املتذبذبة  التغريات 
الرصاع التجاري بني الدول أو العقوبات النفطية 
املهم  من  كان  لذا  الدول.  بعض  عىل  األمريكية 
واملستثمرين  العامل  يف  القرار  صناع  يجتمع  أن 
إلعداد  الكبري  الحدث  هذا  يف  الطاقة  مجال  يف 
من  كان  والتي  املقبلة  للسنة  األعامل  جدول 
مصادر  إىل  التوجه  رضورة  عىل  التأكيد  ضمنها 
أكرث إستدامة للطاقة، املحافظة عىل توازن سوق 
النفط، التحول الرقمي، إيجاد حلول للطاقة عن 
طريق البحث واالبتكار وغريها من املحاور التي 

تم تغطيتها بشكل فعال. 
يف الواقع توقعت عند حضوري للمؤمتر أن أرى 
نفس األجواء املتوترة التي نراها يف تقلبات سوق 
النفط والغاز والحمالت املناهضة للتغري املناخي، 
ولكن الواقع غري ذلك، فالجميع مرتاح ومتفائل 
الطاقة بشكل عام حتى لو كان هناك  مبستقبل 
عىل  االقتصادي  النمو  يف  تباطؤ  أو  يقني  عدم 
املدى القصري طاملا األساسات قوية. وهذا ما أكد 
التنفيذي  والرئيس  اإلمارايت  الدولة  وزير  عليه 
لرشكة أدنوك، سلطان الجابر، يف كلمته االفتتاحية 
احتياطات  عن  الستار  كشف  وفيها  للمؤمتر 
اإلمارات  فيها  ستصبح  والتي  الغاز  من  جديدة 
التقنيات  ستسخدم  أنها  ورصح  ذاتياً  مكتفية 
الضخمة  اإلحتياطيات  إلستخالص  والرشاكات 
للغاز الغري تقليدي لتضع اإلمارات عىل الطريق 

راً للغاز الطبيعي. لتصبح ُمصدِّ

يف  العالية  الثقة  هو  إنتباهي  لفت  الذي 
االمارايت  والصناعة  الطاقة  وزيرا  ترصيحات 
والسعودي والتي تعطي وزناً لسوق النفط، حيث 
الهدف  أن  املزروعي  سهيل  املهندس  معايل  أكد 
من قرارات أوبك هو تحقيق التوازن يف السوق 
وليس السعر حيث يجب أن يكون اإلنتاج كافياً 
لتحقيق التوارن بني العرض والطلب. ورصح بأن 
متوسط سعر النفط يف العام الفائت (70 دوالر) 
كان سعراً جيداً للمستثمرين حيث بدأت بعض 
الرشكات ومنها أدنوك إستثامرات كبرية و نفس 
الفالح  وأكد  السعودية وعامن.  اليشء حصل يف 
أن التقلبات يف السوق والشعور السلبي السائد 
للسوق  األساسية  للعوامل  النظر  عند  مربر  غري 
والتي تتجه لالتجاه الصحيح حيث الزال الطلب 

عىل الخام صحي لهذا العام واألعوام القادمة.
يُعقد هذا املؤمتر الضخم كل ثالث سنوات حيث 
اللجان  بتصويت  املسضيفة  املدينة  إختيار  يتم 
دولة   90 تبلغ  والتي  األعضاء  لدول  الوطنية 
تُرشف عليها األمانة العامة للمؤمتر ومقرها لندن. 
بطرسربغ  مدينة سانت  تستضيف  أن  تقرر  وقد 
تنافست  أن  بعد   2022 العاملي  الطاقة  مؤمتر 
معها مدينتني عىل رشف الفوز بالدورة، هيوسنت 

األمريكية و لشبونة الربتغالية.
إن إختيار مدينة أبوظبي لتنظيم هذا املؤمتر لهو 
تأكيد عىل إدراك هذه املدينة ألهمية الطاقة يف 
املعريف  اإلقتصاد  وبالذات  الدول  إقتصاد  تطور 
القائم عىل االبتكار والبحث والتطوير واجتذاب 
وهذا  الرقمي،  التحول  عىل  املعتمدة  التقنيات 
مع  وخصوصا  للعامل  الكبري  االنفتاح  مع  يتامىش 

إعالن دولة اإلمارات عام 2019 عام للتسامح.

 . :

 ..
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استقطاب  عىل   Arnold Defense رشكة  تحرص 
الكهرباء  ومهنديس  واللحامني  املصنعني  أفضل 
تصنيع  الذين يرشفون عىل  الجودة  مراقبة  وخرباء 
ما  وهو  عام،  كل  الصواريخ  راجامت  من  اآلالف 
منح الرشكة جائزة ”رشكة العام الصغرية“ من رشكة 

لوكهيد مارتن عام 2013.
وقد تأسست الرشكة يف عام 1945، وكربت وتوسعت 
عدة مرات عىل مدار السنني، وتعترب اليوم الوكيل 
الحرصي تقريبا املنتج لراجامت الصواريخ ومكوناتها 
أكرث  بتصنيع  الرشكة  وقامت  األخرى.  اإللكرتونية 
بوصة   2,75 عيار  صواريخ  راجمة  ماليني   1,1 من 
منذ عام 1961  لصالح الجيش األمرييك والبحرية 
من  كبري  وعدد  األمرييك  الجو  وسالح  األمريكية 
العمالء التابعني لحلف شامل األطليس. وتعترب رشكة 
Arnold Defense من أكرب الرشكات يف العامل التي 
تورد راجامت الصواريخ الالزمة للطائرات العسكرية 
منتجاتها  قامئة  وتضم  واملركبات.  البحرية  والقطع 
الطلقات  ذات   M260 الصواريخ  راجمة  األساسية 
السبع وراجمة الصواريخ M261 ذات ال 19 طلقة 
التي تستخدمها الطائرات املروحية عادة، باإلضافة 
الطلقات  ذات   LAU-68 الصواريخ  راجامت  إىل 
الرقمي  الصواريخ  وراجم  بالحرارة  املغلفة  السبع 
األمريكية  البحرية  تستخدمها  التي   LAU-61

وسالح مشاة البحرية (املارينز)، عالوة عىل موزع 
 flare dispenser LAU-131 الكاشفة  الطلقات 
الكاشفة  الطلقات  موزع  و  السبع  الطلقات  ذي 
SUU-25 اللذين يستخدمهام سالح الجو األمرييك 

وبقية دول العامل.
وتم إطالة املدى الحايل لراجامت الصواريخ بحيث 
يشمل قاذفات الصواريخ LWL-12 الفائقة الخفة 
التي ال يتعدى وزنها 60 رطال (27 كيلوجراما) وهي 
املوجة  الجديد    FLETCHER والقاذف  فارغة، 
بالليزر. وتعمل الرشكة عىل تصميم وتصنيع عدة 
ميكن  التي  الصواريخ  راجامت  من  مختلفة  أنواع 
املنصات  تناسب  بحيث  شكلها  أو  سعتها  تعديل 

الجوية أو الربية أو حتى البحرية.

سمعتها  إىل   Arnold Defense رشكة  واستندت 
إطالق  يف  العاملية  األسواق  يف  الكبرية  ومكانتها 
معدات  معرض  خالل   FLETCHER نظامها 
يف  انعقد  الذي   DSEI العاملي  واألمن  الدفاع 
ويتميز   .2017 عام  يف  لندن  الربيطانية  العاصمة 
الذي  الفريد  بتصميمه   FLETCHER النظام 
يف  واستخدامه  وصيانة  تشغيله  بسهولة  يسمح 
دعم العمليات القتالية. ويستخدم النظام مجموعة 

الحربية  والرؤوس  والصواريخ  التوجيه  أنظمة  من 
املستخدمة أساسا يف الربامج املعروفة واملتاحة أمام 

الجيوش العاملية. 
من  لسلسة   FLETCHER النظام  خضع  وقد 
اختبارات اإلطالق الناجحة يف شهر مايو عام 2018 يف 
أحد املواقع التي مل يُفصح عنها يف الواليات املتحدة 
املستخدمني  من  مجموعة  رغبة  عىل  بناء  وذلك   ،
الذين مل يُكشف عن أسامئهم. وكان الهدف من تلك 
االختبارات هو التأكد من نظرية FLETCHER عند 
استخدامه كنظام تسلح منصوب عىل األرض وإجراء 
بيان عميل إلثبات قدراته أمام عدد من املستخدمني 
املتخصصني الراغبني يف رشائه من جميع أنحاء العامل. 
اإلطالق  نظام  به  الذي حظي  االهتامم  أعقاب  ويف 
عملت  بالليزر  املوجه   FLETCHER الصاروخي 
من  عدد  تجربة  عىل   Arnold Defense رشكة 
النظريات الربية والبحرية الحالية لتطوير هذا النظام 
الجديد. وتسري األفكار الحالية يف اتجاه توسيع نطاق 
املركبات  مجال  يف   FLETCHER النظام استخدام 
الربية اآللية (UGV) واملنصات البحرية والساحلية. 
النظام FLETCHER فوق  تثبيت  أن  ويرى خرباء 
املركبة الربية اآللية من شأنه أن مينح القوات الربية 
النائية  للقواعد  الالزم  الدعم  تقديم  عىل  القدرة 

والعمليات الدفاعية املتحركة.

4:15
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Insitu

( )
.

رشكة  طرحت  املتزايد،  الطلب  لهذا  واستجابة 
Insitu يف العام املايض الطائرة Integrator ذات 
وهام   ،ScanEagle3 والطائرة  الطويل  املدى 
معرض  خالل  عرضهام  سيجري  اللتان  الطائرتان 
منصة  يف   2019 (أيدكس)  الدويل  واألمن  الدفاع 
األمرييك  الجناح  ومنصة   Insitu-Boeing عرض 

.03-C22
وتجسد هاتان الطائرتان أحدث جيل من الطائرات 
القوية التي أنتجتها الرشكة، وتدشنان ما تعتقد رشكة 
أسلوب  يف  هامة  انتقالية  مرحلة  ميثل  أنه   Insitu
إدارة العمالء الحاليني للمشاريع التجارية، فضال عن 

أنها متثل خياراً مطلوباً بالنسبة للعمالء الجدد.

تعترب الطائرة ذات املدى 
 Integrator الطويل 
 Extended Range
Integrator ER)) أحدث 
 ،Insitu طائرة تنتجها رشكة

وهي عبارة عن مركبة 

جوية آلية صغرية قادرة عىل التحليق فيام وراء خط 
الرؤية وتعتمد عىل اتصاالت األقامر الصناعية. ويصل 
وزن املركبة إىل 66 كيلوجراماً وتعتمد عىل 
أحدث التطورات التكنولوجية يف إنقاص 

األجهزة  وقوة  ووزن  حجم 
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إىل  باإلضافة  الصناعية،  باألقامر  املتصلة  املجوقلة 
التطورات املتالحقة التي طرأت عىل األقامر الصناعية 
من أجل متكني املركبة من تسجيل 10 ساعات عمل 
برسعة 200 ميال بحريا وست ساعات عمل برسعة 

300 ميالً بحرياً.
 Integrator عن مركبتها Insitu وقبل أن تعلن رشكة
ER كان املدى املحدد لكافة املركبات الجوية اآللية 
بسبب  ميالً   50-70 يتجاوز  ال  الصغرية  التكتيكية 
خط  وراء  الالسليك  الرتدد  عىل  املفروضة  القيود 
عىل  تعتمد  التي  االتصاالت  إستخدام  وكان  الرؤية. 
يزيد  التي  الطائرات  مقصورا عىل  الصناعية  األقامر 

لضخامة  نظراً  رطالً   10,000 عن  وزنها 
من  حجامً  األقل  للطرازات  بالنسبة  وثقلها  حجمها 

األنظمة اآللية (غري املأهولة).
إن تقليل املساحة اإلجاملية يؤدي بالرضورة إىل تقليل 
اإلضافية  املزايا  إحدى  وتلك  التشغيلية،  التكاليف 
التي تتمتع بها املركبة. وتصل تكلفة عمليات الصيانة 
 Integrator الكاملة التي يقوم بها املقاول للمركبة
ER إىل حوايل ثلث األنظمة اآللية املتوسطة االرتفاع 
املتواجدة يف الخدمة اليوم، باإلضافة إىل خفض القوى 

العاملة الالزمة بدرجة كبرية.
ومينح هذا الخيار الجديد عمالء رشكة Insitu القدرة 
عىل زيادة إمكانيات جمع املعلومات االستخباراتية 
امليزانية  حدود  داخل   ISR واالستطالع  واملراقبة 
األنظمة  األموال عن طريق تزويد  أو توفري  الحالية 
مأهولة)  (غري  آلية  بأنظمة  العالية  التكلفة  ذات 

صغرية.
عالوة عىل ذلك، ومع اضطالع األنظمة اآللية الصغرية 
االستخباراتية  املعلومات  جمع  مهام  يف  أكرب  بدور 
تصبح  العمليات،  مسارح  مستوى  عىل  واملراقبة 
رصد  عىل  والقادرة  حجام  األكرب  اآللية  األنظمة 
األهداف املعادية متفرغة لتنفيذ عدد أكرب من مهام 

األكرث حركية التي ٌصممت لتنفيذها يف املقام األول.

كشفت رشكة Insitu يف إبريل املايض النقاب عن 
عضو  أحدث  تعترب  التي   ScanEagle3 املركبة 
املركبة  وتستمد   ،ScanEagle عائلة  إىل  ينضم 

ScanEagle3 تصميمها وخطوطها الهندسية من 
أفضل منتجات املركبات الجوية اآللية التي أنتجتها 
عمالء  مع  الوثيق  التعاون  إىل  باإلضافة  الرشكة، 

الرشكة من أجل تحديد متطلباتهم التشغيلية.
وتتمتع الطائرة بزيادة كبرية من حيث الحمولة، 
آن  يف  أقىص  كحد  أجهزة  ثالثة  حمل  وتستطيع 
مع  متاما  متوافقة  بصورة  تعمل  أنها  كام  واحد، 
مكونات األنظمة الحالية. عالوة عىل ذلك، يعترب 
التصميم األسايس للمركبة ScanEagle3 غري مقيد 
األسلحة  يف  الدولية  بالتجارة  املتعلقة  باألنظمة 
ITAR free ، األمر الذي يرسع عملية االستحواذ 

بالنسبة لعمالئنا الخارجيني.
طويل  مرياث  إىل   ScanEagle الطائرة  وتستند 
مستوى  عىل  طريان  ساعة  مليون  من  أكرث  وإىل 
العامل،فضال عن تجهيزها بنظام دفع جديد خصيصا 
لها، وهو ما يتيح لها حمل أوزن أكرب من األجهزة 

دون أن يؤثر ذلك سلبا عىل مدة بقائها يف الجو.
وتتيح الطائرة ScanEagle عدة خيارات متعددة 
عىل مستوى األجهزة مثل آالت التصوير اإللكرتو 
– برصية واآلالت التصوير العاملة باألشعة تحت 
 communication االتصاالت الحمراء ومرحالت 
relay والتقاط اإلشارات وجهاز الرادار ذي الفتحة 
واملراقبة   synthetic aperture radar الرتكيبية 
عمالء  ميكن  ما  وهو  وغريها،  واسع  نطاق  عىل 
الرشكة ليس من أداء عدد كبري من املهام املختلفة 
فحسب، بل ومينحهم أيضا املرونة الالزمة لحمل 
أنظمة  من  جديدة  تقنيات  وأي  جديدة  أجهزة 

االستشعار.
قابلني  بجناحني   ScanEagle الطائرة  وتتمتع 
الطائرة  جاذبية  مركز  لتغيري  والتحريك  للتعديل 
من أجل تركيب أي أجهزة عىل جناح الرسعة يف 
ساحة العمليات. أما بالنسبة إىل بقية التحسينات 
األخرى فتشمل تحديث نظام املالحة والطريان مبا 
الجديدة  األجهزة  تحميل  عملية  بتسهيل  يسمح 
كافة  إىل  جديدة  إستشعار  أنظمة  وإضافة 
نظام  عىل  عالوة  الرشكة،  تنتجها  التي  الطائرات 
دفع جديد تم تصميمه خصيصا للطائرة من أجل 

التشغيلية  التكاليف  االعتامدية وخفض  مضاعفة 
للطائرة طوال عمرها االفرتايض.

العمل  بقدرتها عىل   ScanEagle الطائرة  وتتميز 
تنتجها  التي  الطرازات  كافة  مع  متوافقة  بصورة 
الرشكة، مبعنى أنه ميكنك اختيار الطائرة املناسبة 
أو  أجهزة  أي  إضافة  إىل  الحاجة  دون  للمهمة 

برمجيات أخرى.

العاملية  الرشكات  إحدى   Insitu رشكة  تعترب 
وتطوير  تصميم  مجال  يف  الرائدة 

وتشغيل  وإنتاج 
أنظمة الطائرات اآللية (غري املأهولة) العالية األداء 
والقليلة املتكلفة. ويوجد لدى الرشكة عدة فروع 
داخل الواليات املتحدة وبريطانيا وأسرتاليا، فضالً 
األوسط،  الرشق  منطقة  يف  املتزايد  تواجدها  عن 
وتتمتع الرشكة مبكانة جيدة تؤهلها لتقديم الدعم 
والتي  العامل  مستوى  عىل  عمالئها  لقاعدة  الالزم 
متتد إىل أكرث من 25 دولة يف قارات العامل الست. 
وقد سجلت الطائرات اآللية التي أنتجتها الرشكة 
الدعم  لتقديم  طريان  ساعة  مليون   1,1 من  أكرث 
الالزم لعمالئها يف املناطق املختلفة التي ترتاوح بني 
والغابات  واألحراض  القاسية  الصحراوية  البيئات 
النائية، باإلضافة إىل تقديم الدعم الالزم ألكرث من 

27 طرازاً من السفن.
و   Integrator ER الطائرتني  أن  ورغم 
التي  األمثلة  أحدث  من  تعتربان   ScanEagel3
منتجاتها  تطوير  عىل  الرشكة  حرص  تجسد 
الرشكة  فلسفة  أن  إال  مستمرة  بصورة  وخدماتها 
التي تركز عىل العميل تعتمد عىل خربتها الواسعة 
من  أكرث  الرشكة  أنتجت  حيث  املجال،  هذا  يف 
وظلت   ،1994 عام  تأسيسها  منذ  طائرة   3,000
يتم  أسايس  منتج  أفضل   ScanEagle املركبة 
والتجارية  العسكرية  األوساط  مبعرفة  استخدامه 
استفادت  وقد  العامل.  مستوى  عىل  واألكادميية 
فئة املركبة ScanEagle2 ، التي تعترب متاحة أمام 
الرشكة  خربة  من  كثريا  حاليا،  الخارجيني  العمالء 
يف تعزيز االعتامدية والعمل بصورة متوافقة مع 

الطرازات والفئات األخرى.
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ويشكل املعرض الدويل الذي يُنظم بالتعاون مع 
وزارة الداخلية  يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
منصة متّكن الهيئات الحكومية باملنطقة، وخرباء 
التواصل مع أبرز الرشكات  األمن واملشرتين، من 
كام  األمنية.  للحلول  واملصنعة  املقدمة  العاملية 
املحتوى  من  ساعة   70 من  أكرث  املعرض  يوفر 
إجراءات  تعزيز  بهدف  ُصمم  الذي  املتخصص، 
من  سلسلة  خالل  من  وذلك  الوطني،  األمن 
املنتديات املجانية الحضور، حول املرافق الحيوية، 

ومستقبل العمل الُرشَطي، واألمن االلكرتوين.
السيربانية  التهديدات  ووترية  حدة  تصاعد  ومع 
من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة  تشكلها  التي 
الكيانات، مبا فيها الجامعات املدعومة من الدول 
واإلرهابيني والعنارص اإلجرامية، فضالً عن حركات 
أهداف  لتحقيق  الساعية  اإللكرتونية  القرصنة 
اجتامعية وسياسية، سيزود آيسنار أبوظبي القادة 
الصناعة  يف  التنفيذيني  واملديرين  العسكريني 
الدفاعية، بفرصة ال تعّوض للحصول عىل أحدث 
بالخربة،  تتمتع  مصادر  من  املقدمة  الحلول 
و“ثاليس“   ،(DarkMatter) ماتر“  ”دارك  مثل 

(Thales)، و“ايرباص“ (Airbus)، وكثري غريها.
أبوظبي  آيسنار  معرض  تركيز  سينصب  كام 
حيث  اإلرهاب،  مكافحة  موضوع  عىل   2020
باستمرار  املتنامية  العالقة  تعزيز  استعراض  يتم 

والعمليات  الوطني  واألمن  الخاص  القطاع  بني 
الدفاعية. 

استعرضت  أبوظبي،  آيسنار  من   2018 دورة  يف 
 Mobile والحمرا، واعتامد، و ،IGG رشكات مثل
واملنتجات  التقنيات  أحدث   ،Land Systems
الخاصة  باالحتياجات املستقبلية للقوات الخاصة 

ومكافحة اإلرهاب. 
وسوف تعمل دورة عام 2020 عىل تسليط الضوء 
عىل كيفية استخدام الجيل الجديد  - من األسلحة 
وحلول  واالتصاالت  واملركبات  الحامية  ومعدات 
أنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب 
واالستخبارات (C4I) - للذكاء االصطناعي لتكون 

الحلول  أفضل  تقديم  مع  وذكاًء،  ارتباطاً  أكرث 
امليدانية لألطراف املعنية باألمن الوطني.

وقد نجح آيسنار أبوظبي بالفعل يف بناء رشاكات 
ذلك  يف  مبا  الحكومية،  الجهات  مختلف  مع 
رشطة أبوظبي، ورشطة ديب، و جهاز استخبارات 
اإلشارة، و الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
الحيوية  املنشآت  حامية  وجهاز  والكوارث، 
من  مبجموعة  املعرض  رحب  كام  والسواحل، 
ذلك  يف  مبا  األوىل،  للمرة  شاركت  التي  البلدان 
املعرض  ويعد  وسويرسا.  وروسيا  الجنوبية  كوريا 
الحلول  ومقدمي  للحكومات  األنسب  الخيار 
والخرباء يف األمن الوطني واملرونة، وسوف يعود 
من  أبريل   7  –  5 الفرتة  يف  أبوظبي  يف  لالنعقاد 

عام 2020. 
أيضاً  املعرض  يف  املشاركة  املؤسسات  وبإمكان 
اغتنام الفرصة لتكون جزءاً من برنامج املشرتين 
 Business) كونّكت»  ”يزنس  الحكوميني 
مبارشة  ربط  منصة  عبارة عن  Connect)، وهو 
دول  من  املشرتيات  وموظفي  القرار  صناّع  بني 
مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الرشق األوسط 
وميكن  الحلول.  مزودي  مع  أفريقيا،  وشامل 
الوفود  جوالت  من  االستفادة  أيضاً  للمشاركني 
الزائرة للمعرض، واالجتامعات امليرسة، واملنصات 

املخصصة للتعارف وبناء شبكات األعامل.

 :

 .

( )
2020

.

العمل الُرشَطي ومحاربة اإلرهاب
حامية املنشآت الحيوية

أمن اإلنرتنت
أمن الفعاليات الكربى واألماكن املزدحمة

أمن الحدود
إدارة الطوارئ والكوارث الوطنية

: 2020
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المياه الساخنة عند الطلب – HWM 100 B هو نظام 
تسخين المياه الذى يشتغل بالديزل و يساعد على اقتصاد 
الطاقة. ينتج الجهاز مياه ساخنة  بكميات مختلفة و يحتوي 

على خزان مدمج بداخله.

HWM 100 B

تفضلوا بزيارتنا في IDEX في أبو ظبي في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019
في الجناح عدد D30  في الرواق 8.

www.kaercher-futuretech.com

المتميزة الجديدة  اِكَْتشُفوا منتجاتنا 

استخدامها ال يضاها – MFK 2 الجديدة يمكن صنعها حسب 
المتطلبات الخاصة بالمستعمل. تكون مركبة على مقطورة ذات 
الطرق. بفضل هيكلها  أنواع  للتنقل على جميع  واحد  محور 

الجديد، أصبح نقل ال MFK 2 أكثر سهولة.

MFK 2

المياه العذبة في كل مكان - نظام تنقية المياه المحمول 
الجديد WTC 500 ينتج مياه الشرب وفًقا لمبدأ التناضح 

العكسي حتى في المناطق التى يوجد فيها كوارث.

WTC 500

السرعة  بهذه  التلوث  ازالة  أن تمت  قبل  لم يحدث من 
الكبيرة – MPDS 2 هو نظام متعدد األستعماالت إلزالة 
التلوث من األشخاص،  المواد والعربات ويمكن استخدامه 

مع ثالث رشاشات في نفس الوقت.

MPDS 2

جديد
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MQ-9B SkyGuardian SkyGuardian
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI)

Remotely Piloted
Aircraft -RPA

. PROTECTOR RG Mk1

ورصح ليندون جونز، قائد الرسب بسالح الجو املليك 
الربيطاين، بأن ”الطائرة PROTECTOR متثل نقلة 
نوعية بالنسبة لنا فيام يتعلق بالقدرة واإلمكانيات، 
حيث أن الطائرة الجديدة ستكون أطول مدى وأكرث 
قدرة عىل البقاء يف الجو، وسيتم ترخيصها للطريان 

يف املجال الجوي الربيطاين“.
وأكد بيان صادر عن الرشكة أنه فيام تنتظر اململكة 
املتحدة استالم الطائرة األوىل، مثة طلب متزايد عىل 
الطائرة من مناطق العامل األخرى مثل منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا“.
 MQ-9B الطائرة  أصبحت  املايض  يوليو   11 ويف 
التحليق  عىل  قادرة  بُعد  عن  مسرية  طائرة  أول 

لساعات  الجو  يف  والبقاء  متوسطة  ارتفاعات  عىل 
Medium-altitude, Long-endurance- طويلة 

والهبوط  األطليس  املحيط  عبور  يف  تنجح   MALE
يف  املليك  الجو  لسالح  التابعة  ”فريفورد“  قاعدة  يف 
انطلقت  وقد  املتحدة.  باململكة  جلوسيستشاير 
الرحلة من ”مركز االختبار والتدريب عىل الطريان“ 
 General Atomics Aeronautical لرشكة  التابع 
فوركس“  ”جراند  يف   Systems, Inc.-GA-ASI

بوالية داكوتا الشاملية يف الواليات املتحدة.
مثة  املتحدة،  والواليات  بريطانيا  إىل  وباإلضافة 
 GA-ASI إيطاليا وفرنسا متتلك طائرات مثل  دول 
الرشق  دول  إحدى  أن  كام  ترساناتها،  يف   MQ-9A

 Predator األوسط البارزة تستخدم الطائرة املسرية
كام تقدمت إسبانيا وهولندا بطلبني لرشاء طائرات 
MQ-9 ، عالوة عىل وجود مفاوضات مستمرة حاليا 

مع عدة دول أخرى.

وتستمد الطائرة MQ-9B تصميمها املتكامل من 
شقيقتها الكربى MQ-9A عالوة عىل نجاحها يف 
تسجيل أكرث من مليوين ساعة طريان. وتستخدم 
املهام  لدعم  الالزمة  التطورات  أحدث  الطائرة 
هدفها  وتحقيق  الدولية  الصناعية  والخربات 
املحلية  الجوية  املجاالت  اقتحام  يف  املتمثل 

 :SkyGuardian
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والعاملية دون أي قيود.
املتعددة  للمهام  طائرة    MQ-9B الطائرة  وتعترب 
بحق، وهي تحتوي عىل تسع نقاط خارجية صلبة 
مسبوقة  غري  قدرة  متنحها   external hardpoints
املهام  ملتطلبات  تبعا  تعديالت  أي  تلقي  عىل 
لتنفيذ  املجهزة  األساسية  النسخة  ويف  املختلفة. 
أن  عمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالع نجد 
الطائرة SeaGuardian مجهزة  القياسية من  الفئة 
باألشعة  برصي/عامل   – إلكرتو  استشعار  بنظام 
Electro-optical/Infrared (EO/ الحمراء  تحت 

بحري  رادار  وجهاز  الوضوح  عايل   IR) sensor
متعدد الوظائف عايل األداء يدور بزاوية 360 درجة 
بهدف تقديم الدعم الالزم ملهام الدوريات واملراقبة 

البحرية.
الفئة  جناحي  أن  نجد   ،MQ-9A للفئة  وخالفا 
MQ-9B أصبحا أطول بأربعة أمتار ليصل طولهام 
اإلجاميل إىل 24 مرتا من أجل استيعاب أي كميات 
إضافية من الوقود، باإلضافة إىل منح الطائرة قدرة 
إطالة  وجاءت  الجو.  يف  والبقاء  االرتفاع  عىل  أكرب 
الجناح لتضيف نقطتني صلبتني أخريني ليصبح العدد 
اإلجاميل تسع نقاط قادرة عىل استيعاب أي أجهزة 

خارجية بوزن 2,155 كيلوجرامات كحد أقىص.
من  أكرث  إىل   SeaGuardian الطائرة  مدى  ويصل 

يف  التحليق  عىل  قادرة  وهي  بحريا،  ميال   6,000
الجو ملدة تزيد عىل 40 ساعة متواصلة. وقال جيم 
اإلقليمي  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  طومسون، 
للتطوير االسرتاتيجي الخارجي برشكة GA-ASI، إن 
MQ- الرشكة قد نجحت يف إطالق طائرة من فئة”

كيلوجراما   2,721 باستخدام  ساعة   48,2 ملدة   9B
من الوقود يف شهر مايو عام 2017. وتتميز الطائرة 
SeaGuardian بقدرتها عىل البقاء يف الجو لساعات 
ما  وهو  التشغيلية،  تكاليفها  قلة  عالوة عىل  أطول 
الدوريات  لطائرات  مكملة  مثالية  طائرة  يجعلها 
البحرية املأهولة عند تنفيذ مهام االستطالع البحري 

فوق مساحات مائية شاسعة“.

 SeaGuardian الطائرة  قدرة  إىل  باإلضافة 
طويلة،  لساعات  الجو  يف  البقاء  عىل  االستثنائية 
األوسط  الرشق  منطقة  تزويد  الطائرة  تستطيع 
القادرة  االستشعار  أنظمة  بأحدث  أفريقيا  وشامل 
عىل تأمني عمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالع 
التشغيل املحفوفة  البحري يف عدد كبري من بيئات 
باملخاطر. وتتميز الطائرة بقدرتها عىل الطريان وراء 

 (Beyond Line of Sight (BLOS الرؤية  خط 
يف  قدما   40,000 عىل  يزيد  ارتفاع  عىل  والتحليق 
MQ- والطائرة الجوية،  واألحوال  الظروف  أصعب 

9B  قادرة أيضا عىل بث رشيط فيديوي حي إلكرتو 
 EO/IR Full برصي/عامل باألشعة تحت الحمراء –
فتحة  ذي  رادار  وصور   (Motion Video (FMV
 Synthetic Aperture Radar (SAR) تركيبية 
imagery ومعلومات حول مؤرش األهداف األرضية 
 round Moving Target Indicator املتحركة 
ضد  محتملة  تهديدات  أي  حول   (GMTI) data
دون  بعيدة  مسافات  ومن  فورا  العسكريني  القادة 

إلحاق أي أذى بأفراد الطاقم الجوي.
متعدد  رادار  بجهاز  أيضا  الطائرة  تجهيز  وميكن 
رادار مزود  البحري، وجهاز  البحث  ملهام  الوظائف 
بفتحة تركيبية (ISAR) وجهاز لرصد أنظمة التمييز 
 Automatic Identification System اآليل 
البحري  البحث  لتنفيذ عمليات   (AIS) detection
ومنع  متييز  ثم  ومن   ،(MWAS) واسع  نطاق  عىل 

التهديدات البحرية.

والفئات  للنسخ  الطائرة تصميام جديدا متاما  تعترب 
السابقة، وذلك من أجل الحصول عىل الرتخيص الالزم 
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والتعاون  املفتوحة  الجوية  املجاالت  يف  للطريان 
بصورة وثيقة مع الطائرات املأهولة. وتتوقع رشكة 
الحصول  يف   MQ-9B الطائرة  نجاح   GA-ASI
عىل الرتخيص الالزم يف مطلع العقد القادم عندما 
تنجح الطائرة يف اجتياز اختبارات الجدارة الجوية 
 NATO األطليس  شامل  حلف  قبل  من  املحددة 
اختبارات  اجتياز  ثم  ومن   ،  STANAG-4671
مع  بالتعاون  التجارية  بالجدارة  الخاصة  الرتخيص 

إدارة الطريان الفيدرالية األمريكية.
والتفادي  الرصد  ”نظام  أن  طومسون  وأوضح 
الذي   Detect and Avoid (DAA) system
الطائرة  لهذه  خصيصا   GA-ASI رشكة  طورته 
االصطدام  تجنب  ونظام  رادار  جهاز  من  بتكون 
 Traffic Collision Avoidance الجوي 
 Automatic وبث املراقبة اآللية System-TCAS
Dependent Surveillance-Broadcast-

ADS-B والقدرة عىل مزج تلك املراقبة املجوقلة 
الطائرة  قائد  وتوجيه  تحذير  عملية  دعم  بهدف 
داخل محطة املراقبة األرضية، وهو ميكن الطائرة 
من رصد أي طائرات والعمل بالتنسيق املبارش مع 

مراقبة الحركة الجوية“.
تقنيات  عدة  تطبيق  عىل  الرشكة  حرصت  وقد 
الطائرة  إنتاج  عند  مختلفة  هندسية  وتصميامت 

الختبارات  اجتيازها  ضامن  أجل  من   MQ-9B
الجدارة  اختبارات  استيفاء  أجل  ومن  الرتخيص. 
 STANAG التابعة لحلف شامل األطليس الجوية 
الطائرة  جسم  متانة  من  للتأكد   airworthiness
MQ- وقدرته عىل التامسك تم بناء كافة الطائرات
بالعمر  تصل  مرخصة  مركبة  مواد  باستخدام   9B
أي  طريان،  ساعة   40,000 إىل  للطائرة  العمليايت 

MQ-9A ضعف العمر العمليايت للطائرة

خاصية  تطوير  عىل  أيضا   GA-ASI رشكة  تعمل 
القدرة عىل خوض الحرب املضادة للغواصات، حيث 
أجرت بيانا عمليا عىل كيفية رصد وتتبع الغواصات 
 MQ-9A عن بُعد باستخدام طائرة مسرية من فئة
 sonobuoys اعتمدت بدورها عىل عوامات صوتية
تحت  األهداف  وتتبع  الصوتية  املعلومات  لجمع 
املاء. وجرى بث املعلومات إىل الطائرة التي قامت 
بدورها بتجهيزها عىل منت الطائرة  ثم إرسالها إىل 

محطة املراقبة األرضية. 

 850 من  أكرث  بتسليم   GA-ASI رشكة  قامت 

األرضية،  للمراقبة  محطة   300 من  وأكرث  طائرة 
وقد  العامل.  أنحاء  جميع  يف  طائراتها  وتعمل 
نجحت الرشكة حتى اآلن يف تسجيل أكرث من 5 
ماليني ساعة طريان جرى تنفيذ %90 منها خالل 

العمليات العسكرية. 
وقد جرى تطوير الطائرة SeaGuardian للتحليق 
الطائرة  وتتميز  املدنية،  الجوية  املجاالت  يف 
بقدرتها عىل تحقيق الوعي امليداين املتواصل فوق 
مساحات مائية شاسعة، وهي تؤدي هذه املهمة 
من  نوع  الجوي ألي  الطاقم  أفراد  تعريض  دون 
املخاطر، كام أنها تعترب أقل من شقيقاتها املأهولة 
من حيث تكاليف التشغيل، وتتميز بقدرتها عىل 
العمل بصورة متوافقة مع حلف شامل األطليس. 
يجعلها  متعددة  مهام  أداء  عىل  قدرتها  أن  كام 
سيناريوهات  عدة  يف  للمشاركة  مهمة  منصة 
امليداين  والوعي  البيئة  من حامية  بدءا  مختلفة، 
واإلنقاذ  البحث  بعمليات  وانتهاء  البحري 
الطائرة  أن  خرباء  ويرى  العسكرية.  واملراقبة 
SeaGuardian متثل إضافة حقيقية، سواء لسالح 
الجو أو سالح البحرية، بالنظر إىل املهام الحيوية 
العديدة التي تؤديها الطائرة، األمر الذي يجعلها 
املدنية  التطبيقات  لخدمة  جذابا  مثاليا  خيارا 

والعسكرية عىل حد سواء.

M
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.
بها  معرتف  رشكة  هي  فيوترشتك  كاررش  رشكة   
التلوث  ا، متخصصة يف األنظمة املتطورة إلزالة  دوليً
مناطق  يف  لالستخدام  والتموين  اإلمداد  أنظمة  و 
املدمجة  املتنقلة،  والكوارث. بفضل حلولها  األزمات 
والتجميعية، ميكن القيام بالعديد من عمليات التطهري 
الكيميائية و البيولوجية و اإلشعاعية، توفري معسكرات  
ومياه  باألكل  الناس  من  كبري  عدد  وتزويد  ميدانية 

الرشب النقية. بفضل الخربة التي تفوق ال 30 عام، 
فإن كاررش فيوترشتك تقدم منتجات ذات تكنولوجيا 
 17 (من  ظبي  أبو  يف   IDEX معرض  خالل  عالية. 
 (D30 إيل 21 فرباير 2019 الرواق 8 - مكان العرض
ستقدم الرشكة منتجات جديدة من مجاالت التطهري، 

إمداد املياه،  والتموين  واملعسكرات  امليدانية. 
كامل وصغي الحجم: جهاز التطهري يف جميع الحاالت 

إلزالة  االستعامالت  متعدد  جهاز  هو   MPDS 2
امللوثات من األجهزة و املركبات و من خالله ميكن 
استخدام ثالثة رشاشات يف نفس الوقت. هذا الجهاز 
يوفر الكثري من الوقت حيث أن عمليّات التنظيف 
األويل، املعالجة األساسية و املعالجة النهائية  تنجز 
متزامنة . بدون ملحقات إضافية ، يتوفر للمستعمل 
الطاقة  مولد  نفسه.  الوقت  يف  للتشغيل  رشاشان 
التطهري  لكيميائيّات  االختيارية  املضخة  املدمج، 
الغري مائية وجهاز الخلط الثنايئ للمكوِّنات يجعلون 
MPDS 2 الذي يعمل بالديزل، نظاما مستقال إلزالة 
ازالة  مواد  مع  لالستعامل  مثايل  الجهاز  التلوث. 
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من  التلوث 
فيوترشتك.  كاررش 
املتاحة  امللحقات  جميع  اىل  باالظافة 
ميكن استعامل كل مواد التطهري و التنظيف املتوفرة 
يف السوق. بفضل أبعاده املدمجة ميكن نقل الجهاز 
بسهولة، وبفضل نظام التشغيل التلقايئ ميكن التحكم 

يف الجهاز وصيانته بسهولة.
املحمول املياه  معالجة  نظام  التنقل:  أثناء   السالمة 

ينتج نظام معالجة املياه املحمول WTC 500 ما يصل 
املياه  من خالل  إىل 500 لرت من مياه الرشب يومياً 
العذبة واملالحة وكذلك املياه الخام امللوثة كيميائياً. 
وفقا ملبدأ التناضح العكيس، ميكن حتى إزالة امللوثات 
الكيميائية غري املرئية، مبا يف ذلك األمالح الذائبة يف 
ملياه  مبارشة  املالمسة  األسطح  جميع  تتوافق  املاء. 

الرشب مع 
الدولية،  املعايري 
بحيث تتم االستجابة ملتطلبات جودة 
مياه الرشب الخاصة مبنظمة الصحة العاملية. يتكون 
النظام من مواد عالية الجودة وعنارص معتمدة، مام 
الواضح  للرتتيب  نظرًا  جداً.  عالية  موثوقية  يضمن 
واملنهجي للوحة االستخدام، ميكن التحكم يف الجهاز 
يف  الخام  املياه  مصدر  تواجد  إذا  وتلقائية.  برسعة 
املدمج  النظام  نقل  وعرة، ميكن  ذات طرق  منطقة 
بفضل  االستخدام  مكان  إىل  أشخاص  ستة  مبساعدة 
مقابض الحمل املتوفرة. اختيارياً، فإنه ميكن تسليم 
WTC 500 عىل مقطورة مع مولد طاقة، مام يجعلها 
 ، امليداين  أثناء االختبار  تامة.  مستقلة ذاتيا بطريقة 
دقائق   10 من  ألقل  املساعدين  من  فريق  يحتاج 
لرفع النظام من عىل الشاحنة، تركيبه وجعله جاهزًا 

للتشغيل. 
امليداين  املطبخ  الجميع:  يريض ذوق  الذي  التموين 

التجميعي القابل للتصميم حسب املتطلبات 

ملطبخ  ا
التجميعي  امليداين 
متنقل  مطبخ  نظام  هو   MFK 2
الذي يتكيف بشكل ممتاز مع جميع عادات طبخ 
املستخدمني. يتضمن أربعة فتحات للوحدات و تكون 
مركبة عىل مقطورة املحور الواحد املصنعة خصيصا 
للطرق الوعرة. هناك مجموعة متنوعة من وحدات 
الطهي والقيل و الطاهيات البخاريّة ووحدات وظيفيّة 
„التربيد” و „التجميد”. باإلضافة إىل وحدات الطهي 
السابقة مع مواقد الديزل أو الغاز، ميكن اآلن تجهيز 
عىل  اعتامدا  املغلقة.  املواقد  بوحدات   MFK 2
وجبات  إلعداد   MFK2 استخدام  ميكن  املعدات، 
كاملة ملا يصل إىل 250 شخًصا أو تحضري 600 طبق 
بسيط. يتم تغذية جميع الوحدات بالطاقة والوقود 
يتوافق  جانبي.  تخزين  صندوق  طريق  عن  مركزيًا 
من  لكونه مصنوع  النظافة  معايري  أعىل  مع  النظام 
للتآكل  واملقاوم  الجودة  عايل  للصدأ  املقاوم  الفوالذ 
إن  واملوارد.  الوقت  توفر  بطريقة  تنظيفه  وميكن 
الجديدة هي عىل حد   MFK 2 لـ الخاصة  امليزات 
سواء محوراً أكرث استقراراً و عمود بارتفاع مواٍز قابل 
للتعديل، وبهذا فإنه ميكن نقله بواسطة جميع أنواع 

العربات بسهولة.

 :

إلنتاج  خاصة  و  الكبرية  املعسكرات  يف  الطاقة  من  الكثري  إىل  حاجة  هناك 
املياه الساخنة للتدابري الصحية ولالستعامالت املطبخيّة. ضمن منتجات كاررش 
فيوترشتك تتواجد وحدة تسخني املياه  HWM 10 B التى تعمل بالديزل 
الجديدة  الحجم  الصغرية  الوحدة  هذه  تطوير  تم  مدمج.  خزان  وتشمل 
متغرية  املطلوبة  الساخن  املاء  كمية  فيها  تكون  التي  للمهامت  ا  خصيًص
باستمرار. حتى إذا كانت درجات الحرارة املُستَمّدة وكميات املياه املطلوبة 

متقلبة إىل حد كبري- استعامل أحواض غسل اليدين أو تواجد عدة أدشاش-، 
ا بفضل الخزان املدمج، و ميكن ضبط درجة  تظل درجة حرارة املياه ثابتة دامئً
كيلو   100 بقدرة  يتميّز  الذي  الديزل  موقد  إن  فردي.  بشكل  املياه  حرارة 
الكفاءة  أضعاف  إىل خمسة  يصل  ساعة   / لرت   10 من  أقل  واستهالك  واط 
يف استخدام الطاقة مقارنة باملياه املسخنة بالكهرباء. وبالتايل تكون تكاليف 
التشغيل أقل بكثري. يتوافق HWM 100 B مع املعايري الدولية ملياه الرشب 
ومصممة من أجل تطهري ذايت حراري كامل لجميع العنارص الداخلية التي 
تسرّي مياه الرشب. وهذا يضمن نظافة ممتازة يف امليدان ويصبح رشاء مواد 

التنظيف الخاصة غري رضوري.
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. 4,300 HENSOLDT  .

إىل  نسبة   HENSOLDT الرشكة  تسمية  تعود 
الرواد  من  كان  الذي   ،Moritz Carl Hensoldt
يف  الدقيقة  وامليكانيكا  البرصيات  مجال  يف  األملان 
إنجازات  البناء عىل  التاسع عرش. ومن خالل  القرن 
 ،Telefunken سابقاتها من الرشكات املشهورة مثل
 Siemens و   ،Hughesو   Kelvin و   ،Dornier و 
 ،Carl Zeiss Optronics و ،Sicherungstechnik
متثل الرشكة تقاليد أوروبية يزيد عمرها عن 200 عام 

يف مجال التكنولوجيا.
يعتمد نجاح HENSOLDT عىل العمل الذي يقوم 
تقنية  بتجربة  يتمتعون  الذين  املهرة  موظفوها  به 
متطورة، تحفزها الرغبة يف تلبية احتياجات العمالء 
يقوم  الرشكة،  أسالف  تقاليد  مع  ومتاشياً  املتجددة. 

التقنية  االبتكارات  برتجمة   HENSOLDT موظفو 
الدفاع  مؤسسات  تدعم  ذكية،  إلكرتونية  حلول  إىل 

واألمن يف مهمتها لجعل العامل مكانًا أكرث أمانًا.
يف  االبتكار  نحو   HENSOLDT سعي  ينعكس  ال 
األعامل اليومية فحسب، بل أيًضا يف تشجيع موظفيها 
حلول  إليجاد  جديدة  أفكار  تطوير  عىل  باستمرار 
تدعى  نشيطة،  وحدة  وجود  عىل  عالوة  مبتكرة، 
HENSOLDT Ventures، تشجع االبتكار، وقد تم 
إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. وتحرص هذه الوحدة 
عىل أن يتم اختيار أفكار األعامل اإلبداعية وتقييمها 
وتنفيذها يف بيئة رشكة ناشئة. وبهذه الطريقة ، تطور 
HENSOLDT بشكل منهجي فرص أعامل جديدة 

يف قطاعات السوق املجاورة.

رائدة  بوصفها    - أيضاً   HENSOLDT رشكة تتبع 
السيرباين؛  لألمن  مبتكًرا  نهًجا   - التقنيات  مجال  يف 
حيث تقوم الرشكة بتطوير أنظمة تقنية املعلومات 
النمو،  الرسيع  املجال  لهذا  أمنياً  املحصنة  األساسية 
هجامت  قبل  من  اخرتاقها  يستحيل  أنظمة  وهي 
قراصنة اإلنرتنت، ومنيعة عىل نقاط الضعف الكامنة 
يف األجهزة. وبفضل تاريخ الرشكة الطويل وخربتها يف 
مبكانة  أيضاً  تتمتع  فإنها  اإللكرتونية،  الحرب  مجال 

مثالية كالعب رئييس يف حرب اإلنرتنت.
الدفاع  معريض  يف  خرباتها  الرشكة  تعرض  وسوف 
(نافدكس  البحري  والدفاع   (2019 (آيدكس  الدويل 
املتطور  البحري  رادارها  عرض  خالل  من    (2019
من طراز TRS-4D، ورادار تحديد املوقع الجغرايف 

HENSOLDT
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.COBRA لألسلحة فائقة الحركة من طراز

TRS-4D

الرادارات  عائلة  يف  عضو  أحدث   TRS-4D يعترب 
 C-Band الرادارية  األمواج  نطاق  من  البحرية 
(النطاق G-Band لدى حلف الناتو) من صنع رشكة 
أحادي  دوار  بهوايئ  متوافر  وهو   ،HENSOLDT

الوجه، وأيضاً بتصميم رباعي األلواح الثابتة.
الرادار ذي مصفوفة  تقنية مستشعرات  ا إىل  استناًد
مادة  من  تطوراً،  األكرث  النشط  اإللكرتوين  املسح 
 Gallium Nitride Active الغاليوم  نرتيد 
Electronically Scan Array-AESA، املزود بعدة 
حزم مشّكلة رقمياً، فإن رادار TRS-4D من الجيل 

الجديد يفتح أفقاً جديًدا للمهام البحرية.
الحزم  ذي   ،TRS-4D لرادار الفريد  املفهوم  يسهم 
ضامن  يف  الدوبلرية،  واملعالجة  املتزامنة،  املتعددة 
مبعدل  العملياتية  املهام  جميع  يف  املوثوق  األداء 

تحديث عاٍل.

 :“COBRA”

موقع  لتحديد  الحركة  عايل  رادار  هو   COBRA
األسلحة من رشكة Hensoldt، يلبي جميع متطلبات 
حلف الناتو. كانت Euro-Art Consortium   أول 
الرادار  هذا  وتصنيع  بتطوير  تقوم  العامل  يف  رشكة 

الوظائف  متعدد 
للمدفعية  واملضاد 

واملزود بهوايئ نشط متاماً ومتعدد املراحل.
ذات  األهداف  الكتشاف  الرادار  تصميم  تم  وقد 
املقطع العريض الصغري يف جميع أنحاء ساحة املعركة، 
النار،  إطالق  وطرق  الذخرية  أنواع  تصنيف  وميكنه 
تحديد  وميكن  وغريها.  واملتفجرات  الصواريخ  مثل 
 6 من  مؤلف  منها  كل  بطارية   40 من  أكرث  مواقع 
العليا خالل  القيادة  إىل  تقارير عنها  مدافع، وإبالغ 
أقل من دقيقتني. وبالتوازي مع وظيفة تحديد موقع 
تسجيل  مبهمة   COBRA تكليف  ميكن  البطارية 
النريان الصديقة عن طريق تتبع مقذوفات القصف 

املعاكس وتوفري ضوابط التصحيح.
بنجاح   Euro-Art consortium رشكة  أكملت 
 COBRA لرادار  التأهيل  اختبارات  من  مجموعة 
يف الصحراء بدولة اإلمارات العربية املتحدة، يف ظل 
ظروف بيئية قاسية بشكل نال رىض عمالئها. وعالوة 
عىل ذلك، تم نرش COBRA يف عدة عمليات خارج 
املنطقة؛ مبا يف ذلك مهام األمم املتحدة: حيث تشارك 
الهجامت  ضد  الدفاع  مبادرة  يف  األملانية  األنظمة 
من  جزء  هي  التي  (DAMA)؛  الهاون  بقذائف 
للدفاع  الوطني  التسلح  مديري  مؤمتر  عمل  برنامج 
أما  (الناتو)،  األطليس  لحلف  التابع  اإلرهاب،  ضد 
نرش  تم  بينام  لبنان،  يف  فتعمل  الفرنسية  األنظمة 
أنظمة اململكة املتحدة يف العراق، ويُقال إنها ستكون 

عىل استعداد لنرشها يف أفغانستان.
استشعار  تقنيات   HENSOLDT محفظة  تتضمن 
بينها،  فيام  الدمج  عند  تسمح،  مختلفة 
كبرية.  بدرجة  االكتشاف  قدرات  بتحسني 

حامية  للرشكة  الرئيسية  النشاط  مجاالت  وتشمل 
وإدارة  الجوي،  والدفاع  الحيوية،  واملرافق  الحدود 
املهام، والحامية الذاتية للطائرات، وحامية املركبات، 
واستخبارات سالح اإلشارة، وروابط البيانات، باإلضافة 
املسافات  قياس  وأجهزة  الليلية،  الرؤية  أجهزة  إىل 
البرصية.  اإللكرتونية  االستهداف  ومعدات  بالليزر، 
إىل  باإلضافة   ،HENSOLDT محفظة  وتشتمل 
أجهزة  مثل  للمهام،  الطريان  إلكرتونيات  عىل  ذلك، 
حاسوب إلكرتونيات الطريان، وأنظمة تخطيط املهام، 
مجموعة  خالل  من   – تغطي  وهي  اآليل.  والطيار 
يف  التطبيقات  أنواع  جميع   - الواسعة  منتجاتها 
ومتّكن  والفضائية،  والربية  والبحرية  الجوية  املهام 
يتعلق  عندما  التفوق  عىل  الحفاظ  من  عمالءها 
نرش  يتم  الكهرومغناطييس.  الطيف  مبراقبة  األمر 
حلول HENSOLDT عىل منصات متنوعة، تشمل 
املروحيات والطائرات واملركبات الجوية بدون طيار 
وكذلك  املدرعة  والعربات  والغواصات  والسفن 
األقامر الصناعية. ومن أبرز منصات الطريان والفضاء 
 ،F-16 طائرات   :HENSOLDT مبنتجات  املجهزة 
وأقامر   ،Rafale و   ،Gripen و   ،Eurofighter و 
 ،A400M نقل وطائرة   ،EDRS-A و  Tandem-X
عىل  وعالوة  املروحيات.  أنواع  مختلف  إىل  إضافة 
املدرعة  للعربات  الرشكة معدات مهمة  توفر  ذلك، 
 Class والغواصتني   ،Leopard و   Puma طراز  من 
الساحلية  القتالية  والسفن   ،Class 209 و   212
للبحرية األمريكية من نوع ”Freedom“، وطرادات 

K130 التابعة للبحرية األملانية.
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السكان  لحامية  الجوي  الدفاع  أنظمة  وتُستخدم 
من  الهجامت  ضد  الربية  والقوات  املهمة  واملباين 
عىل   - األرضية  الجوي  الدفاع  أنظمة  وتتميز  الجو، 
وجه الخصوص -  بالقدرة عىل توفري حامية مستمرة 

للمنطقة عىل املدى الطويل.

تم تصميم وتطوير الصاروخ املتوسط املدى والقاذف 
 Diehl Defense قبل  من   IRIS-T SL طراز  من 
وفقاً ملتطلبات سالح الطريان األملاين، لتكملة قدرات 
صاروخ الباتريوت االعرتايض PAC3 MSE عىل نحو 

 PAC طراز  باتريوت  صاروخ  يعد  حني  ويف  أمثل. 
التهديدات  العرتاض  مثايل  نحو  مالمئاًعىل   3 MSE
البالستية (ATBM)، فإن صاروخ IRIS-T SL مصمم 
التهديدات  من  واسعة  ملجموعة  الفعال  لالعرتاض 
الجوية؛ مثل الطائرات واملركبات الجوية غري املأهولة 
وصواريخ كروز واملروحيات وصواريخ جو-أرض مبا يف 

ذلك الصواريخ املضادة لإلشعاع عالية الرسعة.
ويتيح التصميم البنايئ املفتوح إمكانية الدمج املرن 
يف ”نظام هيكليات املباين“، كام ينشئ األساس لوحدة 
 ،IRIS-T SLM كاملة مستقلة هي صاروخ نريانية 
الذي يتم التعاقد عليه وإنتاجه. وقد أثبت الصاروخ 
اإلطالق  حمالت  يف  املبارشة  اإلصابة  يف  قدراته 

املختلفة عىل أهداف من نوعية صواريخ كروز مع 
مختلف أجهزة االستشعار وعنارص القيادة والسيطرة. 
أما فيام يتعلق بدعم املهام املحتملة خارج املنطقة، 
فإن IRIS-T SL مؤهل بناء عىل معايري حلف الناتو 
لتنفيذ عمليات فعالة يف ظل ظروف بيئية قاسية يف 
جميع املناطق املناخية، وهو مأمون وسهل التشغيل 
عدد  ويتشابه  اآليل.  التشغيل  من  عالية  درجة  مع 
الصواريخ  تتطلبه  ما  مع  التكاليف  ومقدار  األفراد 

االعرتاضية التي تعطي مدًى وارتفاعاً أقل فاعلية.
 IRIS-T SL إن الصاروخ املوجه سطح-جو الجديد
من  مطورة  نسخة  هو  السطح)  من  يطلق  (الذي 
الصاروخ IRIS-T جو-جو املوجه، الذي تم تطويره 
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التكتييك،  الجوي  للدفاع   Bundeswehr قبل  من 
 .2017 عام  يف  الخدمة  لدخول  مؤهالً  وأصبح 
 IRIS-T SL يتميز األسايس،  اإلصدار  مع  وباملقارنة 
مبحرك صاروخي محّسن ملدى أطول. وتسمح وصلة 
بنظام  - واملرتبطة  إدخالها حديثًا  تم  التي  البيانات 
 GPS مالحة يعمل بالقصور الذايت القائم عىل نظام
- بالتحكم بالصاروخ من مركز القتال. وعند االقرتاب 

من الهدف يوجه الصاروخ نفسه مبارشة إليه.
يتم إطالق الصاروخ IRIS-T SL من حاوية متعددة 
حامية  توفر  واإلطالق)  والنقل  (للتخزين  الوظائف 
واملروحيات  الطائرات  ضد  درجة   360 مبحيط 
والطائرات بدون طيار وغريها من الصواريخ. وميكن 
دمجه بسهولة يف أنظمة دفاع جوي مختلفة حالية 
التحكم  بأنظمة  االتصال  خالل  من  ومستقبلية 

بالنريان عن طريق واجهات قياسية وبرمجية.

ATBM

الصواريخ  اعرتاض  قدرات  االعتبار  يف  األخذ  مع 
املخزون  عىل  الحفاظ  وبهدف   ،ATBM البالستية 
الصاروخ  يوفر  أن  يجب  البالستية،  لألهداف  القيّم 
االعرتايض التكمييل تغطية معينة للمدى واالرتفاع. 
مثل  املرتفعة،  الطائرة  األهداف  اعرتاض  أجل  ومن 
ال  طيار،  بدون  والطائرات  االسرتاتيجية  القاذفات 
بد من التغطية بارتفاع 15 كم أو أكرث، وإال توجب 
باهظ   PAC 3 MSE باتريوت  صاروخ  استخدام 

الثمن.

التغطية الرسيعة يف ساحة املعركة  يجب أن تكون 
االعتبار  يف  أخذنا  وإذا  درجة.   360 بزاوية  الحديثة 
األهداف ذات الرسعة العالية واملنخفضة االرتفاع يف 
الطريان، يحتاج املشغل وقتاً لالستجابة، مام يتطلب 
التدابري  آثار  من  للحد  للقتال  كافية  مساحة  توليد 
واعرتاض  للعدو،  اإللكرتوين  للتشويش  املضادة 
أسلحتها  إطالق  من  تتمكن  أن  قبل  الحامالت 
والتغلب عىل الهجامت الكثيفة والساحقة، والسامح 
بإمكانية االشتباك مجدداً مع األهداف املترسبة. كام 
أنه ال بد من أن يكون عمق املخزن كبرياً، مع القدرة 
باتجاهات  األهداف  من  كبري  بعد  االشتباك  عىل 

متعددة وبشكل متواٍز.
أو  للغاية  املنخفضة  الطريان  بأهداف  يتعلق  وفيام 
املروحيات  مثل  املدى؛  قصرية  املنبثقة  األهداف 
املعرتض  الصاروخ  استجابة  رسعة  فإن  املصفحة، 
نطاق  عن  خارجة  أو  هامدة  منطقة  أقرص  وتوافر 
األمور  من  يعتربان  اإلطالق  منصة  حول  التغطية 

الحيوية.
تدابري  تنفيذ  أو  التهديد  فعل  رد  احتاملية  لتقليل 
الدفاع  نظام  يقوم  أن  يجوز  ال  مضادة،  تشويش 
الجوي بتشغيل أجهزة تتبع أو إنارة محددة الهدف 
تؤدي إىل إثارة تدابري مضادة. يف الوضع األمثل، يظل 
هدفه  نحو  التحليق  أثناء  صامتًا  املعرتض  الصاروخ 
وأثناء وصوله إىل نهاية التحليق. وليك تكون املرحلة 
الصغرية  األهداف  ضد  فعالة  التحليق  من  األخرية 
عالياً  جانبياً  تسارعاً  ذلك  يتطلب  املناورة،  والسهلة 

للصاروخ االعرتايض وقدرة عىل إصابة الهدف.
املحركات  من  أعاله  املذكورة  املتطلبات  كانت 

.IRIS-T SL العديدة التي حفزت عىل تصميم

االعرتاضية  الصواريخ  بني  الجمع  يكون  أن  يجب 
واملستشعرات للدفاع ضد التهديدات املذكورة أعاله 
يف  الشاملة  الجوي  الدفاع  بنية  من  يتجزأ  ال  جزًءا 
ظل نظام قيادة وسيطرة مشرتك، مام يتيح التشغيل 

البيني عىل نحو مؤتلف.
يتطلب  ال   IRIS-T SL االعرتايض الصاروخ  أن  ومبا 
فيمكن  الهدف،  إضاءة  أو  للتتبع  محددة  أجهزة 
متعددة  حديثة  رادارية  استشعار  أجهزة  استخدام 
مع  املستهدفة  البيانات  تحديثات  توفر  الوظائف، 
كل عملية مسح. يتيح هذا األسلوب للعميل تحسني 
عملية رشاء أسطول الرادارات الخاص به أو استخدام 
املثبتة  الخدمة  أثناء  االستشعار  أجهزة  ترقية  أو 
واملجربة. ويتميز صاروخ IRIS-T SL بتصميم البنية 
الهندسية املفتوحة الذي يسمح للعميل باالستفادة 
وأنظمة  الخدمة  أثناء  املستشعرات  إمكانات  من 
جوي  دفاع  قدرة  تصميم  أو  والسيطرة،  القيادة 
 Diehl رشكة  مع  الوثيق  بالتنسيق  املدى  متوسطة 

وفًقا ملتطلباته الخاصة.
الغريب  االعرتاض  نظام   IRIS-T SL الصاروخ  يعترب 
الوحيد املؤهل واملتوافر يف السوق الذي يجمع بني 
القدرات املطلوبة، ويغطي نطاقات فعالة تصل إىل 

40 كم وارتفاعات تصل إىل 20 كم.



685652019

Elettronica

Elettronica

30

 (SIGINT)

.

وتفخر Elettronica Group بتقاليدها الراسخة يف 
املجال البحري، فضال عن سجلها الحافل بالرشاكات 
املنصات  مجال  يف  الناجحة  والخارجية  الداخلية 
الدوريات  قطعة  مثل  الرئيسية  الحديثة  العسكرية 
الفرنسيتني  والسفينتني   PPA اإليطالية  البحرية 
(الفرقاطات   FREMM و   HORIZON طراز  من 

 .NFH-90 املتعددة املهام) والطائرة املروحية
وتتميز منتجات الرشكة بالدقة املتناهية والحساسية 
الشديدة وقدرتها اآللية عىل أداء مهام املراقبة وتجهيز 

املعلومات قبل إجراء التحليالت االستخباراتية.
يؤدي  والتعقيد  الصعوبة  شديدة  بحرية  بيئة  ويف 
انتشار الحركة التجارية يف البحر إىل زيادة درامية من 
حيث تكدس البيئة اإللكرتو – مغناطيسية باإلشارات 
غري املرغوب فيها. وقد أدت الظروف غري املتكافئة 
للعمليات إىل جعل الحامية ضد التهديدات اإللكرتو 
املوجهة  الحمراء  تحت  باألشعة  برصية/العاملة   –
 electro-optical/infrared (EO/IR)-guided
threats مطلبا ملحا بصورة متزايدة من أجا تفعيل 
اإلجراءات املضادة الفعالة. ومن املعلوم أن نظريات 
للقطع  بالنسبة  املستخدم  ومتطلبات  العمليات 
البحرية السطحية تعيش حالة من التقلبات املستمرة 
بسبب الطلب املتزايد عىل استخدام تلك املنصات يف 

بعيدا  العسكرية  والعمليات  السالم  حفظ  عمليات 
عن ساحات القتال واملراقبة الحدودية ضد عمليات 
التهريب غري املرشوعة ودعم العمليات يف ”املناطق 
 Exclusive Economic الحرصية“  االقتصادية 

 .Zones-EEZ
أنظمة  أحدث   Elettronica رشكة  وتقدم 
العاملة  املبارشة  األوروبية  املضادة  اإلجراءات 
الشخصية  الحامية  ألغراض  الحمراء  تحت  باألشعة 
 European self-protection Direct InfraRed
Countermeasure (DIRCM) solution لخدمة 
لهذه  الليزري  االنتشار  ويتم  البحرية.  التطبيقات 
املوجات  الليزراملتعددة  نظام  طريق  عن  األنظمة 
يتميز  والذي   Elettronica رشكة  صممته  الذي 

بقدرته عىل توليد األشعات. 

( )

مثة تحديات عسكرية وأمنية جديدة تفرض نفسها 
خطرية  تهديدات  شكل  عىل  الدولية  الساحة  عىل 
الطائرات  الرسطاين الستخدام  االنتشار  مثل  جديدة 
رصد  عملية  أصبحت  ولذلك،  (الدرونز).  اآللية 

ومتييز وتحييد املركبات الجوية اآللية (غري املأهولة) 
بالقرب  تحلق  التي  الصغر  يف  واملتناهية  الصغرية 
مثل  الحيوية  املنشآت  أو  الحساسة  املناطق  من 
البحرية  والقطع  النفط  ومنصات  واملواين  املرافئ 
الحرصية»  االقتصادية  «املناطق  بحامية  املكلفة 
اعرتاض ورصد وتحييد  (EEZ)،،،إلخ. ويخضع نظام 
 Elettronica الطائرات اآللية  الناجح الذي أنتجته
Group ، ملزيد من عمليات التطوير من أجل زيادة 

قدرته عىل مواجهة تلك األسلحة. 
التي  البحرية  األنظمة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
تنتجها Elettronica Group تشمل أنظمة الحرب 
البحرية.  للتطبيقات  الالزمة  املتقدمة  اإللكرتونية 
 EW اإللكرتونية“  الحرب  إدارة  ”جهاز  ويعترب 
Manager (EWMU) املكون األسايس لهذا النظام، 
اإللكرتونية  الحرب  ملستوى  متاما  مخصص  والجهاز 
أخرى  ثانوية  أنظمة  عدة  يضم  وهو   EW layer
”جهاز  إدخال  عىل  الحرص  إن  اإللكرتونية.  للحرب 
الكفاءة  زيادة  يؤمن  اإللكرتونية“  الحرب  إدارة 
املضادة  واإلجراءات  االستشعار  ألنظمة  التشغيلية 
واملواقف  واندماجها،  اإلشارات  ترابط  عىل  بناء 

املحفوفة باملخاطر، ووضع املهمة.
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العملية هي  أفرزتها هذه  التي  املسائل  أهم    ولعل 
الحاجة امللحة لدراسة متعمقة للبيئة الداخلية للدولة 
صحيح  بشكل  وتوظيفها  واملالية  البرشية  وامكانياتها 
مراكز  وتحقيق  الخارجية  البيئة  تحديات  ملواجهة 

متقدمة يف مؤرشات التنافسية. 
يعترب مفهوم التنافسية مفهوم حديث يف علم اإلدارة 
التي  واملعايري  األسس  من  مجموعة  يضع  واالقتصاد 
تقيس مدى ومستوى كفاءة ومتيز الدول يف املجاالت 
وقد  واالجتامعية،  واالقتصادية  والسياسية  الثقافية 
والتعليم  الصحة  مثل  متخصصة  قطاعات  تشمل 
حسب  تختلف  معايري  وللتنافسية  والسفر.  واالتصال 
مؤسسات  فبعضها  بقياسها،  تقوم  التي  املؤسسات 
دولية وبعضها مؤسسات مستقلة، وتعترب الرقمية أحد 
املعايري األساسية التي تفرق بني اقتصاد الدول، كام أن 
أدوات وأساليب االقتصاد الجديد املرتبطة بتكنولوجيا 
للثورة  الدول  مواكبة  عن  تعرب  التي  هي  املعلومات 
بينها  رقمية  فجوة  وجود  عن  أو  الرابعة،  الصناعية 
وبني الدول األخرى التي واكبت هذه الثورة استعدادا 

للمستقبل. 
اعتامد  مبدى  ترتبط  الرقمية  التنافسية  آخر،  ومبعنى 
الدول عىل التقنيات الرقمية يف مامرسة عمل مؤسسات 
الدولة مبا يعززمكانتها الدولية، ولها مؤرش عاملي يتم 
من خالله تصنيف الدول حسب 50 مؤرش و9 محاور 
فرعية تشكل 3 محاور رئيسية هي املعرفة والتكنولوجيا 
والجاهزية للمستقبل. لذا اتجهت العديد من الدول اىل 
التنافسية يف جوانب مختلفة كجزء من  تبني مفهوم 
سياساتها لتحسني قدرة اقتصادها عىل رفع مستويات 
وهذا  ألفرادها،  املعيشة  مستويات  وتعزيز  االنتاجية 
يعني ان قدرة الدولة التنافسية مرتبط بشكل أسايس 
التحديات إليجاد حلول  قراءة ومواجهة  بقدرتها عىل 
، عىل ان تكون هناك  كفيلة بنقل هذه الدولة نوعياً 
أجل  من  الحلول  لهذه  مستمرين  وتقييم  متابعة 

 . :

 -

التي  العاملية  التصنيفات  وفق  بالتنافسية  تطويرها 
تقيس أداء الدول التنافيس من خالل مجموعة مؤرشات 
املسوحات  للدولة،  الرسمية  اإلحصاءات  عىل  مبنية 
امليدانية، باإلضافة اىل تقارير املؤسسات الدولية كالبنك 

الدويل ومنظمة األمم املتحدة.
عىل  تؤثر  أن  الرقمية  للثورة  ميكن  القول،  خالصة 
اقتصاديات دول املنطقة، كام أن الدول التي تسعى إىل 
الوصول اىل التنافسية الرقمية وتعزيز مكانتها الدولية 
هي الدول التي قرأت واقعها وسعت إىل فهم الطبيعة 
املتغرية للقدرة التنافسية االقتصادية يف الوقت الحايل 
التكنولوجيات  مع  التكيف  عىل  بالقدرة  وارتباطها 
الرقمية الجديدة ومواجهة تحدياتها. فبحسب التقرير 
السنوي األخري لالتحاد الدويل لالتصاالت (ITU) لقياس 
مجتمع املعلومات، يتضح ما لالستثامرات الضخمة يف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أهمية كربى 
يف توفري فرص استثامر ملا يسمى بـ ” انرتنت األشياء“ 
التي  الضخمة  البيانات  وتحليالت  االصطناعي  والذكاء 
عىل  تساعد  ذكية“  مجتمعات   ” مجملها  يف  تشكل 
من  تخلو  ال  سوقية  بيئة  يف  مرتفعة  إيرادات  تحقيق 

الضغوط املالية واملنافسة الشديدة.
السطر األخري...

التحول الرقمي للقطاع االقتصادي يف مملكة البحرين 
أمثر عدة مبادرات ورشاكات منها الرشاكة مع أمازون 
نوعه  من  بيانات  مركز  أول  إلطالق  سريفيسز  ويب 
البيانات  بتحليل  معني   2019 أبريل  يف  املنطقة  يف 
انرتنت  واملساهمة بظهور رشكات جديدة يف مجاالت 

األشياء والحوسبة السحابية.  
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الحركة  رسيعة  املدولبة   العربات  دخلت   وعندما 
واملتعددة األغراض (HMMWV) املعروفة اختصارا 
كانت  1983م  عام  يف  الخدمة  ”همفي“   باسم 
شقيقاتها  من  حركة  وأخف  وزنا  وأثقل  حجام  أكرب 
السابقة. وحيث جرى تصميم تلك  العربات يف أواخر 
الهدف  يكن  فلم  املايض،  القرن  من  السبعينيات 

العبوات  ضد  الحامية  من  عال  مستوى  توفري  منها 
نريان  مثل  الباليستية  والتهديدات  الناسفة  البدائية 
مع  وللتعامل  الصواريخ.  ونريان  الرشاشة  املدافع 
من   سلسلة  إدخال  جرى  املتقلبة،  التهديدات  بيئة 
التعديالت عىل  العربة ”همفي“ مثل  عمل تدريع 
بسامكة أكرب  وزجاج بالستي لتوفري قدر من الحامية 

ضد نريان األسلحة  الخفيفة،  كام وجرى تجهيز بعض  
األنواع بأبراج مدافع مثبتة عىل سطح  العربة.  إال أن 
هذه التحسينات أضافت وزنا كبريا  للعربة مام أثر 
كثريا عىل خفة حركتها وإمكانية االعتامد عليها السيام 
 drivetrain وأن املحركات وأنظمة  الدفع والحركة
ومكونات نظام التعليق مل تكن مصممة للتعامل مع 

زيادة الوزن تلك.
اليوم: جيل جديد  لدينا  معيار جديد لألداء  أصبح 
من  العربات التكتيكية املدولبة التي تجمع بني تأمني 
واأللغام  الكامئن  ضد  الفائقة  الحامية  من  مستوى 
MRAP والقوة واألداء  يف عربة واحدة قادرة عىل 
الحركة واالنتقال إىل  أي مكان وتنفيذ أي مهمة يتم 

إسنادها إليها.
 (JLTV) تضع  العربة التكتيكية الخفيفة املشرتكة 
معياراً    Oshkosh Defense رشكة  طورتها  التي 
كامالً جديداً لخفة الحركة  والحامية عىل الطرق  غري 
نقلها  ميكن  واحدة  عربة  يف  النريان  وقوة  املمهدة  
الجيش  إىل أي مكان بكل سهولة. وقد وقع اختيار 
من   جيل  كأحدث   (JLTV) العربة  عىل   األمرييك 
تتميز   الخفيفة،  حيث  املدولبة  التكتيكية  العربات 
لها  نظري  ال  مجموعة  تأمني   عىل  الفائقة  بقدرتها 
من حيث الحمولة واألداء والحامية واملرونة الالزمة 

لتلبية متطلبات عدد كبري من املهام  املتنوعة.
أبواب،  أربعة  أو  بابني  يف    (JLTV) العربة  تتوفر   
وعربة  الخدمات،   عربة  فئات:   أربع  منها  ويوجد 
الرشاشة  املدافع  حاملة  والعربة  العامة،   األغراض 
الثقيلة،  والعربة حاملة األسلحة الخاصة  باالشتباكات 
للتعديل  قابلة   (JLTV) العربة  وتعترب   القريبة. 
بدرجة كبرية وميكن تثبيت  معدات املهام يف امليدان، 
كام وأنها خفيفة مبا يكفي  لنقلها – إذ مل يتعد وزنها 
الطائرة  أسفل  شبكة  داخل  كيلوجراما-   10,000
لحمل  يكفي   مبا  قوية  إنها  ثم    CH-47 املروحية
أوزان تصل إىل 2,300  كيلوجراما فضال عن قدرتها 
عىل  دعم مجموعة من أنظمة التسلح القوية التي 

تنتجها رشكات التسليح املختلفة.
إن تحقيق التفوق التكتييك يف ميادين القتال الحديثة 
يتطلب الرسعة وخفة الحركة  لضامن رسعة الوصول 
إىل ساحة العمليات وضامن التغلب عىل التهديدات 
والقوة  بالرسعة  املعادية  التهديدات  عىل  والرد 

الالزمتني.
وقد تم تصميم  العربة JLTV  لتكون عىل قدر هذا 
التحدي، حيث تستحدم  العربة محركا توربينيا بسعة 
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  Banks 866T نوع  من  بالديزل  يعمل  لرتات   6,6
بقوة 340 حصانا ويعتمد عىل استخدام  نظام ناقل 
للحركة آيل من طراز Allison  بست رسعات.  وتتميز 
العربة بالقوة والعزم وخفة الحركة فوق الطرق غري 
ومن  وعورة.  الطرق  أشد  مع  وتتعامل  املمهدة  
الذيك  املستقل  التعليق  نظام  فأن  بالذكره،  الجدير 
 Oshkosh وملكية رشكة   إنتاج  من   TAK-4iTM
Defense  يوفر السري عىل  جميع العجالت األربع 

مع ضغط هواء مبعدل 508 ملليمرتات.
 JLTV 113 للعربة  القصوى   الرسعة  وتتجاوز 
بفضل  وتعترب،  الطرق   عىل  الساعة  يف  كيلومرتاً 
قادرة  بها،  الخاص  التعليق  لنظام   الرائع  التصميم 
أيضا عىل تحقيق رسعات فوق الطرق الوعرة مبعدل 
مدولبة  تكتيكية  عربة   أي   عن  عىل  70%  يزيد 
من  شبيهة  مبستويات  تتمتع  التي  تلك  من  أخرى 
الحامية.  إن الجمع بني الرسعة والقدرة الفائقة عىل 
التعامل مع  العربة  فوق الطرق غري املمهدة  يضع  
األخرى  العربات  جميع  مقدمة  يف    JLTV العربة 
من حيث  القدرة عىل التنقل والحامية الالزمة. وإذا 
واألداء وخفة  الحامية  توفري  املهمة رضورة  تطلبت 
الحركة فضال عن سهولة نقلها، فلن تجد أي  عربة 

أخرى تضاهي  عربة JLTV أو حتى تقرتب منها.
للرئيس،  األول  النائب  أيفي،   إدوارد  مايك  وقال 
الربامج الدولية ودعم املنتجات  يف جميع أنحاء العامل 
  JLTV العربة  ” أن    ،Oshkosh Defense برشكة 
تستطيع الوصول إىل ميدان  املعركة  واالقرتاب كثرياً 
العمليات  ساحة  من  الخروج  ثم  ومن  العدو  من 
بصورة أرسع  وآمن من أي  عربة أخرى منافسة“. 

إىل 483  تصل  بقطع مسافة   العربة   تتميز   كام  
عن  فضال  ممتلئ،  وقود  خزان  باستخدام  كيلومرتا 

إمكانية االعتامد عليها وعىل أدائها“.
كام أن التحكم املتكامل يف القفل الخاص مبجموعة 
العربة  يف      driveline lockup controlالقيادة
JLTV   يوفر قدرة عىل الجر االضايف عند اللزوم ،  
ثم إن  النظام املركزي لنفخ االطارات مينح  املشغل 
القدرة عىل االختيار من بني أربعة إعدادات مختلفة 
للسري فوق الطرق، وتتم كافة هذه العمليات دون 

الحاجة إىل الخروج من مقصورة الطاقم املحمية.
تم  قد  العربة   «هذه   أن  أيفي  السيد/  وأضاف 
«وتلك  اتجاه»،  أي  يف  للتحرك  بالفعل  تصميمها 
ميزة مهمة ألن  القدرة عىل التنقل عىل الطرق غري 
املمهدة تعني استحالة  توقع خطوتك التالية، وتلك 

نقطة مهمة لتحقيق التفوق التكتييك».
بالنسبة  رضوريا  أمرا  أيضا  الحامية  تعترب  وباملثل، 
أفضل    JLTV العربة  وتضم   قتالية.   عربة  ألي  
الدروع  وزجاج هنديس باليستي،  إضافة إىل نظام  
مقاعد فائق مضاد لالنفجارات وأحزمة  طاقم مثبتة 
يف خمس نقاط  وتصميم متقدم للهيكل عىل شكل 

الحرف V إلبعاد أي انفجار عن مقصورة الطاقم.
التصنيع  لرشكات  الفعلية  التجارب  أسفرت  وقد 
من  أكرث  تسليم  بعد  املكتسبة  الخربة  إىل  إضافة 
جميع  فوق   لالستخدام  صالحة  عربة    10,000
 MRAP All-Terrain Vehicles التضاريس  أنواع 
M-ATV- يف مناطق العمليات  عن إدخال سلسلة 
من التحسينات عىل تصميم  العربة مثل  النظام اآليل 
ملكافحة الحرائق داخل مقصورة الطاقم  ومقصورة 

سلسلة  ساهمت  وقد  العجالت.  وتجويف  املحرك  
التصاميم  واختبارات  القياسية  امليدانية  االختبارات 
الجيش األمرييك  بدورها يف  التي أجراها  واملحاكاة 

تطوير تصميم  العربة.
باإلضافة إىل خاصيتي الحامية واألداء، فقد تم تصميم 
ملتطلبات  تبعا  تعديلها  بحيث ميكن   JLTV العربة
باألجهزة  مسبقاً  عربة  كل   تجهيز  وجرى  املهمة، 
الالزمة لدعم عدد كبري من األنظمة املتكاملة الخاصة 
والسيطرة واالتصاالت  واالستخبارات من  بالقيادة  
الوعي  زيادة  بهدف  املعروفة  التصنيع  رشكات 

امليداين.
من  كبري  بعدد   JLTV العربة  تجهيز   أيضا  ميكن 
طبيعة  أو  املهمة  لطبيعة  تبعا  التسليح  أنظمة 
اختياري  برج  إضافة  وميكن  املتوقعة.  التهديدات 
لحمل أسلحة قياسية مثل املدفع الرشاش عيار 7,62 
ملليمرتا سواء الذي يعمل بالعنرص البرشي أو الذي 
ميكن تشغيله عن بُعد أو تجهيزها بعدد من املدافع 
ميكن   كام  الصواريخ.  قاذفات  وأنظمة   املختلفة 
للعربة   وبسهولة دعم مجموعة كبرية من األسلحة 
تُثبَّت  التي  املعروفة   التسليح  تنتجها رشكات  التي 

عىل جانب أو يف مؤخرة العربة  . 
وقال السيد/ أيفي إن « العربة JLTV تعترب منصة 
 Oshkosh تسليح من الطراز األول، وتستطيع رشكة
Defense تعديل  العربة JLTV حسب رغبة العميل 
سقف  يوجد  وال  القتالية.  العمليات  تناسب  يك 

لطموحاتنا“. 
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تنفيذ  يف  الرغبة  بأنها  النامذج  حرب  نعرف  ونحن 
ما  عادة  وقدرات  بإمكانيات  العسكرية  العمليات 
العمليايت.  لالستخدام  جاهزة  غري  الكثريون  يعتربها 
التجريبية بعد،  النامذج يف أطوارها  تزال حرب  فام 
حتى وإن طبقت إجراءات السالمة الصحيحة. فحرب 
العالقات  ارتكاز  نقطة  عىل  تعتمد  نظرية  النامذج 
واإلمكانيات  والقدرات  بالتكنولوجيا  العسكرية 

والسالمة والتكتيكات والثقافة. فهي حالة ذهنية أو 
عىل  تركز  وهي  اسرتاتيجية،  كونها  من  أكرث  فلسفة 
واألدوات  التجريبية  التقنيات  استخدام  يف  الرغبة 
واألساليب يف مرحلة متقدمة من مراحل االستعداد 
يف بيئات حقيقية، وذلك يف إطار دورة متواصلة من 
التطور  األداء يف كافة مظاهر  التعلم ورفع مستوى 

العسكري.

ذلك  تحقيق  كيفية  يف  الحقيقي  التحدي  ويكمن 
أفضل  للحصول عىل  وفعالة  ومأمونة  آمنة  بطريقة 
النتائج العملياتية. ورغم أن حرب النامذج مل تحظ 
معظم  جانب  من  حديثة  كنظرية  رسمي  بقبول 
ليس  املصطلح  أن  إال  األوروبية  العسكرية  الهيئات 
عاما  الخمسني  عرب  عديدة  أمثلة  مثة  باملرة.  غريبا 
املاضية حول استخدام النامذج يف البيئات الحقيقية 
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الفعيل،  القتال  يف  واملشاركة  التدريب  ألغراض 
وتحرص فرق القوات الخاصة يف جميع أنحاء العامل 
وأدوات  أساليب  وتطبيق  واستخدام  اختبار  عىل 
نجاح  لضامن  منتظمة  بصورة  املبكرة  املراحل 

عملياتها العسكرية.

حان  قد  الوقت  أن  تؤكد  رئيسية  أسباب  ثالثة  مثة 
للميض قُدما يف تطوير هذه الفكرة:

العسكري  املجال  خارج  التكنولوجي  التطور  يسري 
الوترية  تلك  تسارع  أن  كام  للغاية،  كبرية  برسعة 
تثري العجب واالندهاش. فانطالق «الثورة الصناعية 

الرابعة» التي اعتمدت عىل هذا التطور الرسيع يف 
واضحا  تفاوتا  يعكس  الجديدة  التجارية  التقنيات 
االستحواذ  وعملية  الحديثة  االبتكارات  وترية  بني 
تعيش  العسكرية  فاألوساط  التقليدية.  العسكري 
خطر التخلف عن ركب أعدائها األكرث رشاقة واألخف 

حركة، وهو وضع من الصعب تعديله أو استدراكه.

أدت وترية االبتكارات غري املعقولة وتسارعها املستمر 
عىل مدار السنوات العرش املاضية إىل ظهور مجموعة 
من التقنيات الجديدة التي ميكن اعتامدها وتطبيقها. 
ويفرتب عدد كبري من تلك التقنيات من الدخول يف 
الحقيقي  العامل  فرصة  أن  يعني  ما  النضج،  مرحلة 
أصبحت اليوم أكرب من أي وقت مىض. وقد أصبحت 
هذه التكنولوجيا الناشئة اليوم متاحة أمام الجيوش 
العسكرية، ومن ثم متكينها من توسيع قدراتها عىل 
االنتشار وتعزيز فرصها إلجهاض أي محاوالت معادية 
تغيري  اليوم  جيوش  عىل  ويجب  تفوقها.  من  للنيل 
موقفها وإدخال تلك التقنيات يف البيئات الحية مبكرا 
تغيري  إحداث  عىل  قادرا  سيكون  منها  أي  لتحديد 

عمليايت حقيقي.

التجاري  التصنيع  تقنيات  من  العديد  تقارب  أدى 
 additive املضاف  الجمعي  التصنيع  مثل  املتقدمة 
manufacturing وتطور عمليات التصميم واملحاكاة 
املنتجات  تطور  عملية  عرقلة  إىل  املتقدمة  واملواد 
إعداد  تكلفة  تراجع  إىل  أدى  ما  درامية،  بصورة 
حيث  من  كبري  تطور  وحدوث  وتسارعها  النامذج 
األمر  برسعة،  إنتاجها  ميكن  التي  املنتجات   نوعية 
عن  الناجمة  املخاطر  تقليل  إىل  بدوره  يؤدي  الذي 
إدخال النامذج يف ميادين القتال الحية. وهذا يعني 
أن تطبيق حرب النامذج أصبح وسيلة مناسبة أمام 

الجيوش للتكيف بصورة أرسع وأكرث ذكاء وحنكة.

يفرض  ملموس  واقع  إىل  النامذج  حرب  تحويل  إن 
عىل األوساط العسكرية رضورة اجتياز بعض املوانع 
التي تعوق تقدمها، وميكن إيجاز تلك املوانع يف املال 

واإلجراءات واملخاطر والثقافة.
العسكري  اإلنفاق  عن  الحديث  يأيت  عندما  املال: 
إىل   مرورا  االبتكار  عتبة  اإلنفاق  يتجاوز  أن  يجب 

التجريب الحقيقي حيث توجد عملية وضع النامذج. 
تغيري  رضورة  األمر  هذا  يتطلب  عديدة  دول  ويف 

اسرتاتيجية اإلنفاق والتمويل.
اإلجراءات  عىل  التغلب  من  البد  اإلجراءات: 
فرق  تشكيل  إىل  يحتاج  هدف  وهو  البريوقراطية، 
املختلفة  الوظائف  كافة  تجميع  أجل  من  متكاملة 
واملتباينة معا يف وحدة واحدة، وسد أي ثغرات فيام 
بينها لتحقيق اإلنسايبة املطلوبة يف األفكار وتحويلها 

إىل حلول ملموسة.
باألمن  املتعلقة  املخاطر  تخفيف  ميثل  املخاطر: 
مكلفا  عنرصا  وكان  للغاية،  مهام  عنرصا  والسالمة 
العميل  التدريب  بفضل  ولكن  مىض،  فيام  للغاية 
تجربة  عىل  قادرين  املستخدمون  أصبح  والتكرار 
أجهزتهم يف مراحل مبكرة باإلضافة إىل قدرتهم عىل 
تحديد املخاطر املحتملة برسعة  والحصول عىل أداء 

قائم عىل تصور واضح ومعرفة كيفية تحسينه.
ال  النامذج  بأن حرب  اإلقرار  الرضوري  من  الثقافة: 
الحديثة،  للحرب  فلسفة  سوى  جوهرها  يف  تعدو 
سليمة.  عسكرية  عقلية  إىل  تحتاج  فهي  ولذلك 
التحوالت  مع  تتزامن  أن  البد  الثقافية  فالتحوالت 
إذا  ولكن  الفشل.  نصيبها  كان  وإال  التكتيكية 
أساليب  ادخال  عىل  القدرة  النامذج  حرب  منحتنا 
التكنولوجيا بصورة أرسع وتغيري تصوراتنا وقناعاتنا 
حول أساليب القتال، فإن نتائجها وفوائدها ستتحقق 
يف عدد كبري من األوساط العسكرية، ومن ثم تصبح 

تلك التحوالت مربرة وذات سبب وجيه.
الحاكم  العنرص  يشكلون  الذين  هم  األفراد  ولكن 
الذي يؤثر عىل نجاح أي خطوة نحو حرب النامذج، 
ما  عادة  فالجيوش  العالقة.  ذوي  األفراد  خصوصا 
تتخذها  التي  القرارات  عرب  التقدم  وتحرز  تخطط 
قد  هذه  حالتنا  يف  ولكن  العسكرية،  األوساط 
يستحيل عىل املقربني من هذه العملية طرح آرائهم 
الكربى  النجاحات  إىل  نظرنا  وإذا  بشكل موضوعي. 
التي تحققت عىل صعيد حرب النامذج فسنجد أن 
الدافع وراء التقدم مل يكن ألفراد املؤسسة العسكرية 
الصناعية  املؤسسات  كافة  تعاون  بل  وحدهم، 
أن  يعني  وهذا  واألكادميية.  واملالية  والعسكرية 
تنفيذ حرب النامذج يتوقف عىل تشكيل مجموعات 
املرجوة،  النتائج  لتحقيق  األفراد  من  بديلة  جديدة 
والعقلية  التكتيكات  يف  النظر  إعادة  إىل  باإلضافة 

العسكرية.
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املحاكاة“  أجهزة  عىل  التدريب  ”برنامج  عقد  ويأيت 
ليعزز برامج ”مركز التدريب عىل مهام الطائرة إف-

16“ (MTC) وتعزيز ”برنامج التدريب عىل أسلحة 
وتكتيكات الطائرة إف16-“ (WTT) وبرامج أنظمة 
كل  ودمج   ،(TS) إف16-“  الطائرة  عىل  التدريب 

هذه الربامج يف برنامج واحد.
مجلس  رئيس  كوباسيك،  إي.  كريستوفر  ورصح 
 L3 برشكة  التنفيذيني  املديرين  ورئيس  اإلدارة 
عىل  بنجاحها  تفخر  ”الرشكة  بأن   ، Technologies
مدار أكرث من أربعة عقود كاملة يف تخريج الطيارين 
والخرباء الفنيني الالزمني لدعم عمليات أنظمة تسلح 
الطائرة إف16- التابعة لسالح الجو األمرييك. واآلن 
وبعد أن أصبحت الرشكة املقاول الرئييس للمرشوع، 
الثالثة  الربامج  من  برنامجني  عن  مسؤولة  أصبحت 
أجهزة  عىل  التدريب  ”برنامج  ب  الخاصة  السابقة 
ومن  إف16-،  بالطائرة  الخاصة    (STP)“املحاكاة

بينها برامج ”مركز التدريب عىل مهام الطائرة إف-
16“ (MTC) وبرامج أنظمة التدريب عىل الطائرة 
برنامج  إف16-“ (TS)“. وقال مايك سوانجر، مدير 
أجهزة املحاكاة الخاصة بالطائرة إف16- التابع لسالح 
الجو األمرييك، إنه ”بدمج الربامج الثالثة معا سيمكن 
  (STP)“املحاكاة أجهزة  عىل  التدريب  ”برنامج 
من  األمرييك  الجو  سالح  إف16-  بالطائرة  الخاصة 
اعتامد سياسة تعتمد عىل خفض التكلفة من أجل 
الطائرة  لهذه  الالزمني  واالنسجام  التوافق  تحقيق 

املقاتلة“.
لشؤون  اإلدارة  مجلس  رئيس  جينا،  ليني  وأضافت 
أن   ، L3 Technologies التدريب واملحاكاة برشكة
الخارجيني  عمالئنا  أمام  سانحة  أصبحت  ”الفرصة 
نتطلع  ونحن  دولهم،  داخل  خربتنا  من  لالستفادة 
التدريب عىل  ألنظمة  الرئييس  املورد  نصبح  أن  إىل 

الطائرة إف16- وخدماتها لسنوات عديدة قادمة“.

  L3 Technologies قامت رشكة  عام 1986  ومنذ 
بتزويد سالح الجو األمرييك بأحدث أنظمة التدريب 
العالية يف مناطق  الدقة  الطائرة إف16- ذات  عىل 
داخلية وخارجية. كام تحرص الرشكة عىل أن تظل 
أنظمة التدريب متوافقة مع التعديالت املدخلة عىل 
الطائرة من أجل الحصول عىل أعىل جودة تدريبية. 
التابعة  التدريب  أنظمة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
وأفراد  الصيانة  لفرق  الالزم  الدعم  تقدم  للرشكة 

القيادة الجوية يف جميع أنحاء العامل.

L3 Technologies

أنها فازت بعقد    L3 Technologies أعلنت رشكة
العمليات  قيادة  من  دوالر  مليون   26,3 بقيمة 
أجهزة  لتوريد   (USSOCOM) األمريكية  الخاصة 
نوع  من  املشبوكة  التكبري  وأجهزة  القريبة  الرؤية 
EOTech الالزمة ل ”نظام األجهزة البرصية املصغرة 
Miniature Aiming System- “الخاص بالتسديد

Day Optics suite، وتأيت هذه الرتسية لتدشن 17 
عاما من العالقة االسرتاتيجية بني القيادة األمريكية 

                     .EOTech ورشكة
التسليم والذي  أو  الكمية  العقد غري محدد  وينص 
رشكة  قيام  عىل  سنوات،  خمس  إىل  مدته  تصل 
EOTech بتوريد منوذج محدث من مناظري األسلحة 
املجسم holographic weapon sight والعدسات 
املكربة املشبوكة G33، وسيتم إنجاز العمل الالزم يف 
مقر رشكة EOTech يف ”آن آربر“ بوالية ميشيجان.

 ، L3 Technologies ومن الجدير بالذكر أن رشكة
إحدى  هي  لها،  مقرا  نيويورك  من  تتخذ  التي 
أنظمة  توريد  مجال  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات 
واالتصاالت   ISR واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات 
اإللكرتونية  واألنظمة  بالشبكات  املرتبطة  واألنظمة 
الالزمة للمؤسسات العسكرية وأجهزة األمن الوطني 

ورشكات الطريان التجاري.

L3 Technologies
”

  (Simulators Training Program (STP “
 . 350 -16

26,3
EOTech  (USSOCOM
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www.edic.ae

We are pleased to invite you to visit our stand at the International Defence Exhibition 
and Conference, IDEX 2019 – the most strategic tri-service defence exhibition in the 
world.
We look forward to welcoming you to IDEX 2019.

Visit us at 05-A05 
Hall 5 and Atrium
Abu Dhabi National 
Exhibition Centre (ADNEC)
Abu Dhabi, UAE
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Eagle Services Asia
Pratt & Whitney G TF

Pratt
& Whitney›s Singapore

ESA) Eagle Services)
Asia

 (MRO)

Pratt & Whitney›s GTF

PW1100G-JM
 .

تضامن  رشكة   Eagle Services Asia رشكة  وتعترب 
 Pratt و   SIA Engineering Company بني 
 United رشكة  من  فرع  وهي   ،& Whitney

.Technologies Corp
أول  مدير  ويليام،  ماك  بريندون  قال  جانبه  من 
الهادئ  البيع ملنطقة آسيا واملحيط  عمليات ما بعد 
مركز  ومتكني  تهيئة  ”تم   :Pratt & Whitney لدى 
لتوضيب  كامل  بشكل  اآلن  سنغافورة  محركات 
ذلك  يف  مبا  واحد،  وقت  يف  للمحركات  مناذج  عدة 
استثمر  وقد   ،PW1100G-JM التوربيني  املحرك 
أمرييك  مليون دوالر  يقرب من 85  ما    ESA مركز
الصيانة  عمليات  لتنفيذ  منشأة  وتحديث  لتطوير 
تشمل  والتي   ،  GTF ملحركات  والعمرة  واإلصالح 
تدريب املوظفني واكتساب ”أدوات وقدرات وآليات 
 GTF إمكانات محرك الجمع بني  تم  متقدمة. وقد 
ومحرك GP7200 الجديد من مركز ESA مع دعمها 
الثابت ألسطول محركات PW4000 الحالية. وسوف 
تسهم التعديالت يف هذا النظام عىل تحسني اإلنتاجية، 
واختصار وقت اإلعداد، وتعزيز الكفاءة عرب العمليات. 
وسيستفيد عمالء محركات PW4000 الحاليون أيًضا 

من هذه الكفاءات“.
تصميمها  وإعادة  فريد  بشكل  املنشأة  تحديث  تم 

للتعامل مع خطوط عمرة املحركات املتعددة بشكل 
 Pratt & من  كل  محركات  مناذج  أجل  من  متزامن 
عائلة  وهي  Engine Alliance؛  و   Whitney
 GP7200 و PW1100G-JM و PW4000 محركات
عىل التوايل. كام قام مركز ESA بإعادة تهيئة وتكوين 
قدراتها الختبار املحركات ليك تستوعب منوذج محرك 
 Engine Alliance LLC وتعترب  الجديد.   GTF
 General و Pratt & Whitney مرشوع مشرتكاً بني

.Electric
سوف يقوم مركز ESA تدريجباً يف عام 2019 بإدخال 
للتدفق األريض، سيسهم يف متكني خط  نظام جديد 
 .GTF محركات  عمرة  خط  عىل  البرصية  الرؤية 
املحرك  وحدات  تنتقل  سوف   ، الجديد  النظام  يف 
العمليات  رؤية  يحسن  مام  أخرى،  إىل  محطة  من 
التجميع  ولغاية  بالتفكيك  ابتداء  الخط  خالل  من 
واالختبار، وذلك عىل النقيض من مركز أعامل صيانة 
املحركات القديم. يسهم النظام الذي أثبت فاعليته 
بالفعل يف صناعة املركبات يف تحسني اإلنتاجية، مع 
مضاعفة االستفادة من املساحة املوجودة. وميكن أن 
تستوعب خطوط التدفق بكامل سعتها ما يصل إىل 

ستة محركات GTF يف املرة الواحدة.
املنتدب  العضو  ييب،  كيونج  يينج  قال  جانبه،  من 

ملركز ESA: ”هذه فرتة مثرية للتوسع والنمو بالنسبة 
إلينا. وباإلضافة إىل توسيع قدراتنا يف مجال محركات 
الطائرات من الجيل القادم، فإن هذا التوسع ميكننا 
من االستثامر يف مهندسينا وفنيينا من خالل تدريبهم 

عىل التعامل مع املواد املتطورة واألمتتة.“
ملحركات والعمرة  واإلصالح  الصيانة  شبكة  تنترش 

للمحركات  مراكز  وتضم  قارات،  ثالث  عرب    GTF
الرائدة  والعمرة  واإلصالح  الصيانة  رشكات  تديرها 
و   Pratt & Whitney تشمل  الصناعة،  هذه  يف 
 Aero Engines و (MTU Aero Engines (MTU
 Lufthansa و  اليابانية   (Corporation (JAEC

.Delta TechOps و (Technik (LHT
  GTF متثل شبكة الصيانة واإلصالح والعمرة ملحركات
جزًءا من مجموعة خدمات EngineWise ™ التابعة 
ملشغيل  توفر  التي   ،  Pratt & Whitney لرشكة 
املحركات مجموعة متنوعة من خدمات ما بعد البيع 

لزيادة أداء املحركات وتوافر األسطول.
 (Eagle Services Asia Pte Ltd (ESA تجمع رشكة
 OEM  Pratt & Whitney بني الرباعة التقنية لرشكة
املشهورة عامليًا يف صناعة املحركات، وقدرات الصيانة 
 SIA - الشاملة ملزود الصيانة املرتبط برشكات الطريان

 .Engineering Company
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يستمر نظام الدفع من رشكة Pratt & Whitney لطائرة F-35 Lightning II من الجيل الخامس يف إعادة تعريف ما هو 
ممكن لعمالئنا ومهامهم.

من خالل مجموعة من تقنيات الدفع غري املسبوقة، والتي تسهم يف منو قدراتنا بالنسبة إىل طائرة F-35، نتمتع بالجاهزية 
للمساعدة عىل االنتقال بأكرث املقاتالت تطوراً يف العامل إىل املستوى التايل.

PW.UTC.COM إىل مزيد من التحليق يف

إحدى رشكات يونايتد تكنولوجيز

رية
سك

ت ع
حركا

م
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 :Nexter
KNDS Nexter

" "
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وسوف تعرض Nexter عىل منصة عروضها املدفعية، 
التي تعترب مجال متيز الرشكة، التي تُعّد من الرشكات 
الرائدة عاملياً يف تصنيع األسلحة والذخائر، إضافًة إىل 

نظام القيادة والسيطرة للدعم الناري.
املدفع  نظام  ملجموعة  عرض  تقديم  يتم  سوف 
CAESAR السداسية الدفع والثامنية الدفع، مع 

 FINDART 3 محطات و  عيار 155 مم،  ذخرية 
نظام  ويجمع  الثابتة.   Nexter عروض  ضمن 
النريان  ورسعة  والدقة  القوة  بني   CAESAR
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النظام  هذا  أصبح  فقد  وبالتايل  التنقل؛  ومرونة 
الحديثة،  القتال  الناري يف مسارح  للتفوق  وسيلة 

وال سيام لدى الجيش الفرنيس.

العربات  مجال  يف  رائدة  رشكة   Nexter تعترب 
مبجموعة  الخاص  بربنامجها  وذلك  املدرعة، 

SCORPION التي تشتمل عىل السيارة املدرعة 
ومركبة   ،VBMR) GRIFFON) املهام  متعددة 
 ،EBRC) JAGUAR) االستطالع املدرعة واملقاتلة
البلجيكية  الربية  القوات  بتجهيز  ستقوم  التي 
املدرعة  العربة  أضفنا  ما  وإذا  بها.  والفرنسية 
املدرعة  والعربة  تجديدها  تم  التي   LECLERC
هذه  فإن  املهام،  واملتعددة  الخفيف  الوزن  ذات 

احتياجات  جميع  تلبي  املدرعة  األربعة  األنظمة 
إىل  السالم  حفظ  عمليات  من  الربية  القوات 

الرصاعات العالية الشدة.
استثنائية  مبرونة   TITUS املدرعة  العربة  تتميز 
طراز  من  السدايس  هيكلها  بواسطة   الحركة  يف 
Tatra ومحركها البالغة قوته 440 حصان. كام أن 
الجيل األخري،  العربة مصفحة بطبقة مدرعة من 
وتوفر حامية من القذائف البالستية من املستوى 
2 وحتى املستوى 4، وضد األلغام من املستوى 4 أ 
و 4 ب، وضد العبوات الناسفة زنة 150 كيلوغرام، 
خالل  من  الحامية  زيادة  يف  ذلك  يسهم  حيث 

.Nexter األصيل من SAFEPRO تصميم
مجهوداً   Nexter بذلت  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة 
مؤلف  لطاقم  للسامح  البرشي  لإلدماج  استثنائياً 
 12 من  مؤلف  كامل  وفريق  ثالثة  أو  اثنني  من 
إهامل  يتم  ومل  األرض.  عىل  طويلة  فرتة  للبقاء 
بأي   TITUS تجهيز  ميكن  حيث  النارية؛  القوة  
بها  التحكم  يتم  التي  األسلحة  محطات  من  نوع 
عن بعد ويرتاوح عياره من 7.62 مم إىل 20 مم، 
وقاذفات قنابل أيضاً عيار 40 مم، ويتوقف ذلك 
عىل مستوى التهديدات ونوع املهام. وتتميز عربة 
القيادة  واإلدماج ضمن شبكة  بالتكامل   TITUS
واالستخبارات  والحواسيب  واالتصاالت  والسيطرة 
C4I من خالل الجيل األخري من أنظمة إلكرتونيات 
ميدان  إدارة  نظام  ويوفر   .vetronics املدرعات 
معرفة   FINDERS طراز    Nexterمن املعركة 
محيطي،  كامريا  بنظام  معززة  محيطية،  ظرفية 
وروبوت استطالع طراز NERVA LG، مام يسمح 

بالتفكيك اآلمن.
كذلك ستعرض Nexter خرباتها يف مجال املعدات، 
حيث سيتم يف مجال الروبوتات  عرض الروبوت 
NERVA متعدد املهام، كام سيتم أيضاً عرض عدة 
حلول لحامية املقاتلني عىل منصة العرض، ويشمل 
والبيولوجية  النووية  الهجامت  مكافحة  ذلك 
سيتم  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .(NBC) والكيميائية 
إجراء استعراض نظام FINDMP الرقمي لعملية 

صنع القرار وذلك طوال مدة املعرض. 
الذخائر  من  واسعة  طائفة  عرض  سيتم  وأخرياً، 
ترتاوح من عيار 20 مم إىل 155 مم، مبا يف ذلك 
الذخائر  إىل  باإلضافة  واملدفعية،  الدبابات  ذخائر 

البحرية والجوية.
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Otokar

Otokar

Otokar  .

.
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لقد كان نجاح العربات املدرعة Otokar  أساساً 
 Otokar وتواصل  الجديدة.  للطلبيات  مرجعياً 
والتقنيات  والتطوير  األبحاث  يف  االستثامر 
الجديدة لضامن استجابة رسيعة ومثىل لتوقعات 
ونتيجة  الحديثة.  املسلحة  القوات  ومتطلبات 
دولة   32 قبل  من   Otokar اختيار  تم  لذلك، 
ومصممة  وفّعالة  مبتكرة  حلول  لتوفري  العامل  يف 
واملستقبلية  الحالية  املتطلبات  لتلبية  خصيًصا 
مجموعتها  خالل  من  النهائيني  للمستخدمني 
املثبتة  القتالية  الّربيّة  املنصات  من  الواسعة 
بالتجربة. واليوم تتضمن قوائم الجرد لـ 55 

مستخدًما يف جميع أنحاء العامل.
مناطق  يف  املكتسبة  الكبرية  الخربة  عىل  وبناًء 
مختلفة من خالل املركبات العسكرية التي تخدم 
عىل   Otokar فإن  العامل،  أنحاء  جميع  يف  حالياً 
من  املسلحة  القوات  متطلبات  لتلبية  استعداد 
الطلب  حسب  خصيصاً  مصممة  حلول  خالل 
وخربة فنية ونقل التقنيات والتصنيع املحيل، ومن 
البلدان  ستتمكن  العمل،  من  النمط  هذا  خالل 
من املساهمة يف تحقيق أهدافها االقتصادية من 
اإليرادات  من  كبري  بجزء  االحتفاظ  خالل ضامن 
الناتجة عن املرشوع يف البلد، وسيخلق النموذج 
قيمة مضافة مبارشة وفرص عمل وفرصاً للتصدير.

Otokar

تعترب Otokar ، التي تأسست يف عام 1963، أحد 
مصانع املركبات الكربى يف تركيا، وهي متخصصة 
تحديداً يف تصميم وإنتاج املنصات الربية، وذلك 
من خالل الجمع بني قدراتها الهندسية املتقدمة 
وتقوم  الحديثة.  التصنيع  منشآت  ومعظم 
واسعة  مجموعة  وتصنيع  بتصميم    Otokar
ذلك  يف  مبا  الدفاعية؛  الصناعات  منتجات  من 
عربات الدفع الرباعي والسدايس والثامين املدرعة 
املجنزرة  املصفحة  والعربات  التكتيكية،  املدولبة 

باإلضافة إىل أنظمة األبراج.
والرشكة عضو يف أكرب مجموعة تجارية يف تركيا، 
 ٪  7 إنتاج  يف  تسهم  التي   ،Koç مجموعة  وهي 
إجاميل  من   ٪  11 و  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من 
صادرات تركيا، وهي الرشكة الرتكية الوحيدة التي 
السنوية  ”فورتشن“  مجلة  قامئة  يف  إدراجها  تم 

.Fortune Global 500
مجموعة  بني  من   –  Otokar تقوم  وسوف 
املدرعة  عرباتها  بعرض   – الواسعة  منتجاتها 
و   COBRA II طراز  من  الدفع  السداسية 

ARMA  يف معرض آيدكس 2019.

 :COBRA II

التي   -  COBRA II املدرعة  العربة  تتفرد 
يف  تتمثل  التي  مهمتها  ضمن   Otokar تصنعها 
تصميم وتصنيع منتجات أنظمة برية ذات قدرة 
تنافسية عاملية - بأدائها املتفوق. ويعتمد تصميم 
COBRA II عىل تصميم منصة COBRA، ومن 
وسعة  الحامية  من  عال  تتميز مبستوى  فهي  ثم 
وباإلضافة  الداخل.  من  سعتها  وكرب  الحمولة 
تتميز  والتنقل،  الحركة  يف  الفائقة  املرونة  إىل 
COBRA II  أيًضا بالقدرة عىل استيعاب 9 أفراد 
حامية  توفر  وبذلك  والقائد،  السائق  فيهم  مبن 
عالية ضد تهديدات الصواريخ الباليستية واأللغام 

والعبوات الناسفة.
املدرعة  للعربة  العايل  األداء  إىل  وباإلضافة 
والظروف  التضاريس  أقىس  يف   COBRA II
تتكيف  برمائية  نسخة  خيار  يتوافر  املناخية، 
الحاجة.  املهام حسب  مختلف  مع  مثايل  بشكل 
وتستخدم COBRA II بنجاح يف حامية الحدود، 
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السالم،  حفظ  وبعثات  الداخيل  األمن  عن  فضالً 
طيفاً  توفر  ألنها  خاصة؛  بصورة  مفضلة  وهي 
وخيارات  األسلحة  دمج  خيارات  من  واسعاً 
املرنة  الرتكيبية  البنية  أن  كام  املهام.  معدات 
لـلعربة املدرعة COBRA II تجعل من املمكن 
استخدامها كحاملة لألفراد، ومنصة أسلحة، ورادار 
مراقبة أريض، ومركبة استطالع لألسلحة الكيميوية 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية (أسلحة الدمار 
الشامل)  CBRN، ومركبة قيادة وسيطرة، وعربة 

إسعاف.

ARMA

تتميز عربة ARMA املدرعة املعيارية املتعددة 
تكتيكية  مبيزات  الدفع  والسداسية  العجالت 

يف  فائقة  مبرونة  تتصف  حيث  راقية،  وتقنية 
األلغام  من  الحامية  عىل  عالية  وقدرة  الحركة، 

والقذائف البالستية، باإلضافة إىل خيارات تكامل 
املتوسطة  األعرية  ذات  األسلحة  أنظمة  وإدماج 
عربة  من  برمائية  نسخة  أيضاً  وهناك  والعالية. 
السالم  حفظ  لعمليات  (اختيارية)   ARMA
واملساعدات اإلنسانية يف املناطق ذات التضاريس 
وتتفرد  تطرفاً.  األشد  املناخية  والظروف  الوعرة 
العربة املدرعة ARMA  السداسية الدفع بصورة 
خاصة بحمولتها القتالية العالية وحجمها الداخيل 
الكبري، كام ميكن تجهيزها بأسلحة مختلفة وأبراج 
 ARMA وفقاً لالحتياجات. وميكن استخدام عائلة
يف مهامت مختلفة كحاملة جنود مدرعة، ومركبة 
ومركبة  وسيطرة،  قيادة  ومركبة  مدرعة،  قتالية 
 ،CBRN الشامل  الدمار  أسلحة  ضد  استطالع 
بينام ميكن دمج أنظمة أسلحة مختلفة يف العربة.

COBRA II
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نقل  مجال  يف  نادرة  بخربات  املجموعة  تتمتع  كام 
السطحية  البحرية  القطع  لبناء  الالزمة  التكنولوجيا 
والغواصات. وقد دشنت مرص أول قطعة من طراز 
من  السادس  يف  محليا  بناؤها  تم  التي   Gowind
سبتمرب عام 2018، فيام دشنت الربازيل أول غواصة 
برازيلية يف شهر ديسمرب عام 2018، بينام تقوم الهند 

بالفعل بتشغيل غواصاتها البحرية.

التي  التحديات  مواجهة  الزورق Gowind يف  نجح 
املتغرية،  البيئات  يف  البحرية  أسلحة  طريق  تعرتض 
ويعترب زورقا قتاليا متكامال متعدد املهام قادرا عىل 
تنفيذ املهام السيادية ومكافحة عمليات التهرب غري 

املرشوعة وتأمني الحامية البحرية.
وقد حصل الزورق ”كورفيت“ عىل أحدث التطورات 
 Naval Group التكنولوجية التي طورتها مجموعة
يف مجال الدفاع البحري، حيث ضم الزورق أحدث 
املجموعة  طورتها  التي  القتالية  األنظمة  من  جيل 
واملعلومات  االستشعار  أنظمة  ”وحدة  إىل  باإلضافة 
االستخباراتية البانورامية“ ، وهي عبارة عن مزيج من 
الصاري املتكامل املجهز بأنظمة االستشعار املختلفة 

و ”مركز العمليات“.

لتأمني  الجديدة  القتالية  السفينة   Belharra تعترب 
مصممة  وهي  األزمات،  وإدارة  البحري  التفوق 
قادرة  صغرية  فرقاطة  عن  الباحثة  البحرية  ألسلحة 
أي  دون  املختلفة  املهام  من  كبري  عدد  أداء  عىل 
مساعدة أو ضمن فريق عمل من أجل تنفيذ مهام 
يف  الضحلة  املياه  يف  عمليات  أو  البحار  أعايل  يف 
 Belharra البيئات العملياتية املتنازع عليها. وتعترب
أول فرقاطة رقمية وتتمتع بقدرات فائقة للغاية يف 

مجال التصدي للعمليات الجوية والعمليات املضادة 
للسفن والغواصات والحرب غري املتكافئة.

 OPV 90 البحرية الدوريات  يف ظل وجود سفينة 
تحتاج أسلحة البحرية إىل قطعة بحرية شاملة ميكن 
االعتامد عليها يف تنفيذ عدد كبري من املهام املدنية 
وحامية  البحرية  الحركة  مراقبة  مثل  والعسكرية 
املصايد  وحامية  واإلنقاذ  والبحث  البحرية  املوارد 
اإلنسانية  املساعدات  وتقديم  البحرية  واملناطق 

ومكافحة عمليات التهريب غري املرشوعة.
االبتكارات  من  سلسلة  املذكورة  السفينة  وتضم 
الجديدة، حيث تعتمد قدراتها يف مجال املراقبة عىل 
اصميم مبتكر يعتمد عىل وجود صاري واحد وبرج 
مبساحة 140 مرتا مربعا يؤمن رؤية بانورامية شاملة. 
أما بالنسبة إىل القبة املوجودة أعىل الصاري فتضم 

مجموعة متكاملة من أنظمة االستشعار.

أنواع  كافة  تنفيذ   Scorpene الغواصة   تستطيع 
السطحية  البحرية  القطع  حرب  مثل  املهام 

والحرب املضادة للغواصات وتنفيذ عمليات 
القصف من عىل مسافات بعيدة وتنفيذ 

املعلومات  الخاصة وجمع  العمليات 
هذه  وتتميز  االستخباراتية. 

الفائقة  بقدرتها  الغواصة 
والتخفي  التسلل  عىل 
مجهزة  وهي  والرسعة، 
إطالق  بأنابيب 
البحرية   الطوربيدات 
واألسلحة األخرى (مثل 

الطوربيدات والصواريخ 

واأللغام). وقد باعت مجموعة Naval Group أكرث 
من 14 غواصة Scorpene لعمالء خارجيني.

ومن أجل رفع قدرتها عىل تلبية احتياجات عمالئها 
بقوة  حضورها   Naval Group مجموعة  أثبتت 
البحرية،  للقطع  الكاملة  الحياتية  الدورة  عرب 
اإلنشاء،  مبرحلة  مرورا  التصميم،  مرحلة  من  بدءا 
قامئة  وتشمل  والتفكيك.  الصيانة  بعمليات  وانتهاءا 
تنفيذها  التي  العمليات 
السفن  تحديث  املجموعة 
والغواصات  السطحية 
التابعة لسالح البحرية 
والعمالء  الفرنيس 
الخارجيني. ويعمل 
املجموعة  لدى 
 4,500 من  أكرث 
لتنفيذ  موظفا 
الدعم  برامج 
يث  لتحد ا و
للقطع البحرية 
يف  املوجودة 

الخدمة.
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الدوارة)  (املستشعرات  الجريوسكوبات  وتقوم 
ودمج  بقياس   (FOG) البرصية  األلياف  باستخدام 
معدالت الدوران لتحديد وضع املنصة، يف حني يتم 
الرسعات  الستخراج  التسارع  خرج  إشارات  دمج 
متقدمة  خوارزميات  تقوم  ذلك  بعد  واملسافات. 
املنصة  موقع  لتحديث  املقدمة  البيانات  باستخدام 
باستمرار بالنسبة إىل نقطة البداية، إىل جانب وضعها 

(االلتفاف، واالنحدار، واالنحراف) والرسعة واالتجاه.
املالحة  نظام  وتنفيذ  بتصميم   iXblue رشكة  تقوم 
تكنولوجيا  عىل  املرتكز   INS الذايت  بالقصور 
 FOG البرصية  األلياف  باستخدام  الجريوسكوبات 
من خالل االستفادة من الخربات املتطورة واملبتكرة 
الرشكة  هذه  وأصبحت  التكنولوجيا،  هذه  مجال  يف 
تعرف اآلن كرائد عاملي يف سوق املالحة. ال تحتوي 
األلياف  باستخدام  الصلبة  الحالة  يف  الجريوسكوبات 
صيانة  تتطلب  وال  متحركة،  أجزاء  عىل  البرصية 

وقائية، يف حني تتميز بعمر زمني غري محدود، كام 
تتميز بانخفاض كبري يف استهالكها للطاقة وخلوها من 
الالزمة  الصويت  التمييز  االهتزاز؛ حيث توفر خاصية 
للعمليات البحرية القامئة عىل التخفي. وعالوة عىل 
الذايت  بالقصور  ذلك، تتميز أنظمة املالحة املتقدمة 
بجودة  البرصية  األلياف  باستخدام  للجريوسكوبات 
األول عىل  املقام  تعتمد يف  أداء غري محدودة؛ ألنها 
طال  كلام  إذ  النظام؛  داخل  املستخدم  امللف  طول 

امللف، زادت الدقة.
تتقن رشكة iXblue سلسلة كاملة من التقنيات الالزمة 
 ،INS إلنتاج أنظمة املالحة املتقدمة بالقصور الذايت
وبذلك فهي متارس سيطرة مبارشة عىل منتجاتها. ومن 
السوق  املتنامي يف  الفائقة وحضورها  درايتها  خالل 
الدولية، تقوم الرشكة بترصيف أعاملها مع أكرث من 
40 دولة حول العامل، مام مكنها من تطوير مجموعة 
احتياجات  جميع  تلبي  التي  املنتجات  من  كاملة 

والفضاء  والدفاع  والرب  البحر  مجاالت  يف  عمالئها  
والقطاع املدين.

كام نجحت iXblue اآلن – من خالل اعتامدها عىل 
30 عاماً من الخربة -  يف بيع أكرث من 8000 نظام من 
أنظمة املالحة املتقدمة بالقصور الذايت INS وتجهيز 
أكرث من 40 قوة من القوات البحرية وحرس السواحل 
أحدث  بعض  ذلك  يف  مبا  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
النووية  الغواصات  مثل  الشهرية،  البحرية  الربامج 
الهجومية من الدرجة الرابعة للبحرية امللكية، وحاملة 
 ،Duke طائرات امللكة إليزابيث، وفرقاطات من طراز
الدفع من طراز  ذاتية  بالستية  وغواصات صاروخية 
فرقاطات  إىل  باإلضافة   ،Trafalgar و   Vanguard
 Brandenburg-class 123 للبحرية األملانية من طراز
122 وطراز Bremen-class 122 ، وغواصات الجيل 

.Gotland-class وطراز A26 القادم طراز
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الحروب  مثل  الحديثة  الحرب  سيناريوهات  ويف 
يتم  التي  العسكرية  العمليات  أو  املتكافئة  غري 
تنفيذها يف املناطق الحرضية، تبدو الحاجة ماسة 
إىل أسلحة نقالة دقيقة من أجل تلبية املتطلبات 
إىل خصائص  وباإلضافة  املشاة.  لعنارص  املختلفة 
تعترب  االستخدام  سهولة  مثل  املتناهية  الدقة 

الخصائص  أهم  الوزن  وخفة  العالية  االعتامدية 
التي متيز أنظمة التسلح النقالة الحديثة.

طرحت  االعتبار،  يف  الظروف  تلك  وضع  ومع 
لعائلة  بالنسبة  جديدا  مفهوما   DND رشكة 
الرشكة  وتعتمد  الحديثة.  النقالة  التسلح  أنظمة 
اكتسبتها  التي  الطويلة  التكنولوجية  عىل خرباتها 

عائلة  السابقة مثل  األسلحة  من عمليات تطوير 
األسلحة املحمولة باليد Panzerfaust 3 الناجحة 
للغاية، باإلضافة إىل خرباتها القتالية التي اكتسبتها 
من عدد كبري من املستخدمني، وهو ما أدى إىل 
االرتداد  العدمية  القنابل  أسلحة  عائلة  تطوير 

RGW 60 و RGW 90 ذات الحجم الصغري.
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RGW 90

أنظمة  إىل  اليوم  الحديثة  املشاة  عنارص  تحتاج 
يتجاوز وزنها 10 كيلوجرامات  تسلح محمولة ال 
يتجاوز  أكرث من 300 مرتا، وال  ويصل مداها إىل 
تطويرها  إمكانية  عن  فضال  واحدا،  مرتا  طولها 
القدرة  املشاة  فرد  مينح  الذي  األمر  مستقبال، 
عىل الترصف، بل وتصعيد األمر عند اللزوم تبعا 

للموقف عىل األرض.
 RGW االرتداد العدمية  القنابل  وتعتمد سلسلة 
 Dynamit Nobel رشكة  تنتجها  التي   90
Defence عىل الرؤوس الحربية املتعددة األغراض 
التي ميكن التحكم يف نتائجها. وميكن إطالق كافة 
أسلحة القنابل العدمية االرتداد RGW من داخل 

.confined spaces األماكن املغلقة
 RGW االرتداد  العدمية  التسلح  أنظمة  وتتميز 
 low launch اإلطالق  عند  تأثرياتها  بقلة   90
تعترب  كام  الدخانية،  انبعاثاتها  وقلة   signature
أجهزة  تعديل  عىل  والقدرة  الضوئية  املناظري 
بالليزر  املدى  تحديد  عدسات  مثل  التصويب 
وأجهزة الرؤية الليلية ووحدات التحكم يف النريان 
من بني الخصائص الفريدة التي تتمتع بها سلسلة 

.RGW 90 القنابل العدمية االرتداد
وتتميز هذه السلسلة بسهولة االستخدام ورسعة 
يف  الرمي  فرد  فرص  يعزز  الذي  األمر  تحديثها، 
عىل  خصوصا  ناجحة،  إصابة  أوال  الهدف  إصابة 
املسافات البعيدة ليال أو نهارا وبغض النظر عن 

األحوال الجوية.

 :RGW 90 HH

سالحا  تتطلب  اليوم  العسكرية  املهام  تعد  مل 
تسلح  نظام  بل  للدبابات،  مضادا  الغرض  أحادي 
أيضا  استخدامه  ميكن  األهداف  متعدد  محمول 
هذه  عىل  وبناء  (هيكلية).  بنيوية  أهداف  ضد 
املتطلبات العسكرية، جرى تطوير سلسلة القنابل 
 Heat-Hesh)  RGW 90 HH) العدمية االرتداد

املزودة برؤوس حربية قابلة للتعديل.
والهدف الرئييس لسلسلة القنابل العدمية االرتداد 
(Heat-Hesh)  RGW 90 HH هو االشتباك مع 

دبابات القتال الرئييس واآلليات املدرعة. وكهدف 
ضد  استخدامها  ميكن  القنابل،  لهذه  ثانوي 
املدفونة  الثابتة  واملالجئ  الذخرية  مستودهات 

تحت األرض واملباين املشيدة.
Heat-) االرتداد  العدمية  القنابل  تحتاج  وال   
Hesh)  RGW 90 HH إىل أي نوع من الصيانة، 
الرؤية  بأنظمة  الرضورة  عند  تجهيزها  وميكن 

الليلية أو أنظمة التحكم يف النريان.

RGW 90
 :AS

طورت رشكة DND القنابل الصغرية العدمية االرتداد 
 RGW 90 Anti Structure (AS)املضادة للمباين
الذخرية  مستودعات  ضد  لالخرتاق  فعال  كسالح 
التحصني  الشديدة  واملواقع  األرض  تحت  املدفونة 
رأس  عىل  القنابل  تلك  وتحتوي  الحرضية.  واملباين 
حريب ثنايئ املرحلة يسمح إما بعمل اخرتاق شديد 
للمبنى املحصن تحت األرض أو تدمري الهدف ذاته.

RGW
90

إال  املشيدة  املباين  التحرك بحرية داخل  ال ميكن 
إذا جرى عمل ممرات ونقاط دخول داخل املباين 

الحجرية وجدران املباين تجنبا للوقوع يف كامئن 
تجهيز  السبب، جرى  ولهذا  الضيقة.  الشوارع  يف 
برؤوس   RGW 90 االرتداد  العدمية  القنابل 
حربية خاصة الخرتاق املبني الحجري عن طريق 
طريق  عن   particle ring دقيقة  حلقة  عمل 
املتزايد  الضغط  يؤدي  التفجري. عالوة عىل ذلك، 
ككل.  الجدار  انهيار  إىل  نفسها  املتفجرة  للعبوة 
عن  املبنى  تدمري هيكل  يتم  ال  الطريقة،  وبهذه 
طريق التصدع، ومن ثم تجنب أي مخاطر ناتجة 
عن انهيار املبنى إىل حد كبري. ويعترب هذا السالح 
الشوارع  مثاليا عند خوض حرب املدن أو حرب 
حيث تختبئ العنارص املتمردة داخل املباين طلبا 

للحامية وعىل أمل نصب كامئن مضادة مميتة.

RGW 90
LRMP

طرحت رشكة Dynamit Nobel Defence الرأس 
 RGW األغراض  املتعدد  املدى  البعيد  الحريب 
الوزن  خفيف  سالح  عن  عبارة  وهو   90 LRMP
يحتوي عىل فتيل fuze قابل للربمجة، ويتميز هذا 
السالح بفعاليته الشديدة ضد عدد من األهداف 
املختلفة، ويصل مداه الفعال إىل 1,200 مرتا. ويرى 
خرباء أن هذا السالح يتمتع مبرونة تكتيكية عالية 
تتيح إمكانية استخدامه يف عدد من سيناريوهات 

الحرب الصعبة املختلفة.
ويعترب الرأس الحريب البعيد املدى املتعدد األغراض 
ويتميز  الكتف،  عىل  من  إطالقه  ميكن  سالحا 
بفعاليته الشديد ضد األهداف الضعيفة واآلليات 
واألهداف  امليدانية  والتحصيات  الخفيفة  املدرعة 
الحريب  الرأس  ويتميز  األرض.  تحت  املدفونة 
وسهولة  املتعددة  بوظائفه    RGW 90 LRMP
كافة  تلبية  عىل  وقدرته  وزنه  وخفة  استخدامه 
لوحدات  الالزمة  التعبوية  العسكرية  املتطلبات 

املشاة من األسلحة التعبوية املتعددة األغراض.
 Dynahawk النريان  يف  التحكم  منظار  ويقوم 
القابل لالستخدام عدة مرات بتقديم الدعم الالزم 
لفرد الرمي من أجل تعظيم فرص تحقيق الرضبة 
تحقيق  ثم  ومن  البعيدة،  األهداف  ضد  األوىل 
لألفراد،  الالزمة  الحامية  وتأمني  امليداين  التفوق 
وتلك ميزة كربى البد من الحرص عليها يف ساحة 

العمليات.
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الرادار  أنظمة  مدير وحدة  توسامن،  وقال الرس 
برشكة Saab، إن ”إطالق الرحالت األوىل للطائرتني 
GlobalEye األوىل والثانية يف أقل من 10 شهور 
التي متيز رشكة Saab عن  الكفاءة  يعكس مدى 
الرشكة حاليا نحو تسليم أحدث  غريها. وتسعى 
واملراقبة  املتقدم  املجوقل  املبكر  اإلنذار  أنظمة 
يف  نجحت  التي  األنظمة  وهي  اإلمارات،  لدولة 

طرح معايري جديدة يف هذا املجال“.
 GlobalEye الطائرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
املتأرجحة  األدوار  ذات  املراقبة  أنظمة  فئة  (من 
 (SRSS) Swing Role Surveillance System
أفضل  متثل  ئرشائها  اإلمارات عىل  تعاقدت  التي 
طائرة للمراقبة املجوقلة واإلنذار املبكر املجوقل 
الوحيدة  املجوقلة  املراقبة  طائرة  وهي  املتقدم، 
الحركة  ذات  املتعددة  املراقبة  أداء  عىل  القادرة 
اإلنذار  طائرات  استخدام  حاليا  ويجري  النشطة. 
طراز  من  واملراقبة  املتقدم  املجوقل  املبكر 
Erieye التي أنتجتها رشكة Saab يف مثاين دول، ما 
يجعلها أول طائرة لإلنذار املبكر املجوقل املتقدم 

واملراقبة التي يتم استخداما عىل نطاق واسع عىل 
مستوى العامل.

ودولها  شعوبها  لحامية  املسلحة  القوات  تحتاج 
إىل معلومات دقيقة وفورية وميكن االعتامد عليها 
حول ما يجري حولها سواء يف الجو أو البحر أو عىل 
الحدود املحيطة بها. وتزداد هذه املهمة الحيوية 
التهديدات  بسبب  وتعقيدا  صعوبة  وامللحة 
ضد  الدفاع  وميثل  واملتقلبة.  املتغرية  والتحديات 
أي هجوم مسلح املهمة األساسية ولكنها ليست 
املتكافئة  غري  والتهديدات  فاإلرهاب  الوحيدة. 
والتهريب والقرصنة والصيد الجائر وتدمري املوارد 
للمجتمع  حقيقيا  تهديدا  كلها  تشكل  الطبيعية 
أو  السلم  وقت  يف  سواء  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
وقت الحرب. وتتخذ تلك التحديات عدة أشكال 
التهديدات.  رصد  صعوبة  عىل  عالوة  وأحجام، 
فباستطاعة القوات املعادية والجامعات اإلرهابية 
تتحرك  أن  وميكنها  النائية،  املناطق  يف  االختباء 

املدنية  النقل  وسائل  باستخدام  بحرا  أو  جوا 
وعرب األرايض الوعرة، واستخدام أساليب التمويه 
األعني.  عن  بعيدا  لالختباء  البعيدة  املسافات  أو 
ومتنح  فريدة،  أمنية  تحديات  دولة  كل  وتواجه 
عن  االقتصادية  ملصالحها  األولوية  الدول  بعض 
حقول  مثل  الطبيعية  مواردها  حامية  طريق 
النفط، بينام تركز بعض الدول األخرى عىل سالمة 

ووحدة أراضيها ومراقبة حدودها.
وبغض النظر عن نوعية التحدي، يجب أن تعتمد 
القرارات والتحركات عىل املعلومات بوصفها أداة 
 GlobalEye الطائرة  وتعترب  والسيطرة.  للقيادة 
طائرة فريدة من نوعها من حيث الرسعة واملدى 
سواء  املعلومات  عىل  للحصول  الالزمة  واملرونة 
رشكة  وتحتل  الرب.  أو  البحر  أو  الجو  طريق  عن 
اإلنذار  طائرات  إنتاج  حيث  من  الصدارة   Saab
املبكر املجوقل واملراقبة يف عرص املعلومات بفضل 
تغطية  عمل  عىل   GlobalEye الطائرة  قدرة 
ثالثية (جوا وبحرا وبرا) اعتامدا عىل مجموعة من 

األنظمة الذكية املتقدمة.
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 GlobalEye الطائرة بفضل   Saab نجحت رشكة
يف وضع معايري جديدة يف مجال املراقبة املجوقلة 
الطائرات  من  جديد  مستوى  طرح  طريق  عن 
وتحتوي  متعددة.  مهام  عدة  تنفيذ  عىل  القدرة 
عىل  القادرة  املراقبة  أنظمة  عىل  الطائرات  تلك 
املراقبة  عمليات  تأمني  عىل  والقادرة  التأرجح 
التكاليف  بأقل  العملياتية  املجوقلة  والتمييز 
عدة  إىل  تحتاج  كانت  ما  عادة  والتي  إمكانا 
أداء   GlobalEye الطائرة  وتستطيع  طائرات. 
وعمليات  املتزامنة  أو  املكثفة  املراقبة  عمليات 
وهذا  والرب،  والبحر  الجو  يف  والسيطرة  القيادة 
متخصصة  مراقبة  طائرات  إىل  الحاجة  يقلل  ال 
فحسب، بل مينح القادة العسكريني مرونة هائلة.

عالية  متطورة  حساسات  عىل  الطائرة  وتحتوي 
والتتبع  الرصد  عمليات  تنفيذ  عىل  قادرة  األداء 
واملراقبة الفورية والبعيدة املدى جوا وبحرا وجوا 

اعتامدا عىل منصة واحدة.
وتتميز الطائرة GlobalEye بقدرتها عىل العمل 
األسلحة  بقية  مع  بالتعاون  أو  مستقلة  بصورة 
مع  التعاون  عىل  قدرتها  إىل  باإلضافة  األخرى، 
القوات الجوية والربية والبحرية من حيث إطالة 
ومتثل  والفعالية.  والسالمة  األمن  وتعزيز  املدى 
هذه الطائرة بالفعل ثورة حقيقية من حيث تأمني 
السيطرة املعلوماتية واألمن يف كافة املجاالت، كام 
متكن العمالء من استباق أي تحديات مستقبلية.

التي  والوحيدة  األوىل  الطائرة   GlobalEye تعترب 

تغطي املجاالت الجوية والبحرية والربية باعتبارها 
إىل  باإلضافة  متعددة  مهام  أداء  عىل  قادرة  طائرة 
من  الوحيدة  الطائرة  وهي  التأرجح،  عىل  قدرتها 
إنتاجها.  يف  والبدء  عليها  التعاقد  تم  التي  نوعها 
كافة  تعاون  من  الفريدة  قدراتها  الطائرة  وتستمد 
الحساسات املجوقلة مثل Erieye ER (ذي املدى 
يعترب  وال  الرئييس.  الحساس  ميثل  الذي  الطويل) 
رصد األهداف الجوية التي من الصعب مالحظتها 
يتطلب  بل  سهال،  أمرا  بعيدة  مسافات  عىل  من 
وتستخدم  عالية.  طاقة  ذا  ضخام  راداريا  هوائيا 
 Gallium نرتيد  الغاليوم  تقنية   Saab رشكة 
عىل  الحصول  أجل  من  الجديدة   Nitride -GaN
الطاقة العالية الالزمة وضامن أفضل أداء عىل املدى 

البعيد يف كافة املجاالت الجوية والبحرية والربية.

الطائرة  لدى  املتكامل  الحساسات  نظام  يعترب 

بفضل  اليوم  له  نظري  ال  نظاما   GlobalEye
املراقبة  رادار  من  بدءا  يشء،  كل  عىل  احتوائه 
املعلومات  بجمع  وانتهاءا  املدى  البعيد  الجوية 
 – اإللكرتو  األجهزة  طريق  عن  االستخباراتية 
برصية واإلشارات. وتتوافر كل تلك اإلمكانيات يف 
ألكرث  الجو  يف  التحليق  عىل  قادرة  واحدة  منصة 
من 11 ساعة كاملة، باإلضافة إىل بث املعلومات 
املتكاملة وعمليات القيادة والسيطرة. كام تتميز 
برا  األهداف  رصد  عىل  بقدرتها  أيضا  الطائرة 
الصغرية  الجوية  املركبات  من  بدءا  وجوا،  وبحرا 
التي من الصعب رصدها وانتهاءا بصواريخ كروز 
أجهزة  األكرب حجام، عالوة عىل رصد  والطائرات 
التزلج  ودراجات  األفق)  (منظار  الربيسكوب 
الربية  واملركبات  والشاحنات  والسفن  املاء  عىل 

الصغرية.
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معرض  يف  الجسور  رشكة  تأسيس  عن  اإلعالن  تم 
من  توازن  بني  مشرتك  جهد  وهي   ،2017 آيدكس 
تركيا.  من   OTOKAR وأوتوكار  اإلمارات  دولة 
بالكامل  إماراتية  وفروع  رشكاء  التضامنية  وللرشكة 
ومسجلة بدولة اإلمارات هي:  رشكة توازن (صناعات 
 Otokar Land من جهة، و ،(HVI املركبات الثقيلة
جهة  من   ،OTOKAR لرشكة  التابعة   Systems
أخرى. ويتمثل الهدف الرئييس لرشكة ”الجسور“ 

يف تأمني مختلف احتياجات القوات 
اإلماراتية  املسلحة 
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برؤية  ”الجسور“  وتتمتع  املدرعة.  العربات  من 
قوية لتطوير وتصنيع منصات برية مخنلفة الهدف 
منها الوفاء باالحتياجات املستقبلية لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، عالوة عىل أسواق التصدير.
 سوف يوفر برنامج العربات الثامنية الدفع الوسائل 
الكفيلة بتطوير القدرات الالزمة محلياً تحت مظلة 

املرشوع املشرتك.
تحدده  الربنامج، حسبام  األوىل يف  الخطوة  وتتمثل 
احتياجات دولة اإلمارات، يف تصميم وتصنيع منوذج 
الدفع  الثامنية  املدرعة  من  للمشاة  قتالية  عربات 
املدرعة  القتالية  ربدان  عربة  اسم  تحمل  التي 

.Rabdan IFV للمشاة

املسلحة  للقوات  العاجلة  االحتياجات  ولتلبية 
الدفعات األوىل  بالفعل تصنيع  اإلمارات، تم  بدولة 

وتسليمها.
قبول  اختبارات  من  سلسلة  إنجاز  بنجاح  تم  وقد 
مكثفة ملرونة الحركة والسباحة والرمي عىل الدفعة 
األوىل من عربات ”ربدان“ يف دولة اإلمارات، وبدأت 
بالفعل كذلك عمليات تسليم أول دفعة من عربات 
وذلك   ،2018 عام  أواخر  يف  الدفع  الثامنية  ربدان 
يف  ودخلت  الجدول،  يف  املقرر  التسليم  موعد  قبل 

الخدمة.
بعد عمليات تسليم النامذج املختلفة من عربات 
بنسٍخ  الربنامج  يستمر  سوف  القتالية،  املشاة 
مختلفة من ”ربدان“ بالتوازي مع احتياجات 

القوات املسلحة اإلماراتية.
تعترب ”ربدان“، من إنتاج ”الجسور“، 
لتنفيذ  األغراض  متعددة  منصة 
مرونة  وتضمن  متنوعة،  مهام 
والتنقل  الحركة  يف  مؤكدة 
قاسية،  صحراوية  مناطق  يف 
قتايل  بوزن  برمائية،  قدرات  مع 

مناسب.
مؤكد  عاٍل  مبستوى  ”ربدان“  تتميز 
وبنظام  املقذوفات،  ضد  الحامية  من 
تدريع تركيبي مرن قابل للتعديل واإلضافة، 
العجالت  تحت  األلغام  من  فائقة  حامية  مع 
وبطن الهيكل، وحامية من العبوات الناسفة من 
الرمي. كذلك تتمتع  جميع جهاتها مبقدار مسافة 
بالحمولة  يتعلق  فيام  معيارية  مبرونة  ”ربدان“ 
الحصانية  القوة  زيادة  وإمكانية  الداخيل  والحيز 

والحمولة، وببنية إلكرتونيات من النظام املفتوح.
الدفع  الثامنية  املشاة ”ربدان“  سيتم عرض عربة 
يف معرض آيدكس 2019 يف منصة عرض ”الجسور“ 

.(10-A05) رقم
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 :Twin Otter

400
Series Twin Otter

Viking

.

من  تتخذ  التي   VelingTayara رشكة  وتعترب 
منطقة  يف  الحرصي  الوكيل  لها  مقرا  اإلمارات 
الكندية   Viking لرشكة  وتركيا  األوسط  الرشق 
 DHC-6 Twin الطائرة التي تقف وراء تصنيع 

.Otter
اسم  للطائرة  العسكرية  النسخة  عىل  ويُطلق 
Guardian 400 التي تعترب أقل الطائرات سعرا 
لتنفيذ عمليات املراقبة والبحث واإلنقاذ واإلخالء 
الحدود  باملظالت ومراقبة  القوات  الطبي وإنزال 
وحراسة السواحل، وميكن إعادة تعديلها برسعة 
قادرة عىل  إىل طائرة  األدوار  متعددة  من طائرة 

استيعاب 19 راكبا.
لعمليات  بالنسبة  مثالية  الطائرة  هـذه  وتعتــرب 
املعلومات  وجمــع  واالســتطالع  املراقبـة 
حرس  ومتنح  البحرية،  والدوريات  االستخباراتية 
اقتصاديا  ”ســالحا  الرشطة  وقــوات  الســواحل 
حديثا“ لتحقيق السيادة وتنفيذ دوريات اإلنقاذ، 
وتستطيع الطائرة البقاء يف الجو ملدة تصل إىل 10 

ساعات تقريبا.
من  اختيارية  أنظمة  عدة  عىل  الطائرة  وتحتوي 
األنظمة اإللكرتو – برصية/العاملة باألشعة تحت 

الجوي  االستطالع  أنظمة  تشمل  التي  الحمراء  
 SCAR Pod (Self Contained املستقلة 
تعمل  التي   (Aerial Reconnaissance Pod
عىل تحديث الطائرة Twin Otter وتحويلها إىل 
واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  لجمع  منصة 
واالستطالع ISR يف أقل من ساعة واحدة، وتحمل 
أجهزة كاملة ملهام جمع املعلومات االستخباراتية 
تعديل عىل  أي  إجراء  واالستطالع دون  واملراقبة 
عىل  بوضعها  االكتفاء  يتم  حيث  الطائرة،  جسم 
 wing الطائرة  بجناح  الخاص  الحمولة  عمود 

pylon الذي ميكن تعديله تبعا لطبيعة املهمة.
 SCAR وتؤمن أنظمة االستطالع الجوي املستقلة
املجهزة  املراقبة  لكامريات  خيارات  عدة    Pod
باألشعة  برصية/العاملة   – اإللكرتو  باألجهزة 
بوصات   10 بني  تراوح  مبقاسات  الحمراء   تحت 
والعمل  العايل  بالوضوح  وتتميز  بوصة   20 و 
ليال أو نهارا، وإمكانية نقلها إىل أنظمة مجوقلة 
أخرى، األمر الذي يؤمن املرونة الالزمة بني أنواع 

الطائرات املختلفة.
تتميز   Twin Otter الطائرة  أن  الخرباء  ويرى 
تجهيزها  وإمكانية  املتعددة  باستخداماتها 

بدواليب أو عوامات floats للسامح بهبوطها عىل 
األرض يف املناطق الصحراوية أو عىل الطرق غري 
املمهدة أو عىل املاء باستخدام خواصها الربمائية 

أو استخدام كلتي الخاصيتني معا.
وتعترب الطائرة Series 400 Twin Otter  الطائرة 
التي تستخدم  فئتها  العامل ضمن  مبيعا يف  األكرث 
حيث   ،turbo-prop التوربيني  املروحي  املحرك 
ألكرث  والربمائية-  –الربية  فئتيها  وتسليم  بيع  تم 
من 29 دولة  عىل مستوى العامل بفضل مرونتها 
الفائقة التي تتيح إمكانية استخدامها يف عدد كبري 
وتوزيع  واإلنقاذ  البحث  مثل  الحيوية  املهام  من 
مواد اإلغاثة يف حاالت الكوارث ومراقبة املناطق 
البرش  تهريب  عمليات  ومكافحة  الساحلية 
الطائرة  تعترب هذه  الحدود. كام  واملخدرات عرب 
مفيدة ألغراض التدريب ورش املزارع باملبيدات. 
املدين  املجال  عىل  استخداماتها  تقترص  وال 
فحسب، بل وتتعداها إىل املجال العسكري أيضا 
لجمع املعلومات وتنفيذ مهام املراقبة واالستطالع 

وجمع املعلومات.
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(إديك)  العسكرية  للصناعات  اإلمارات  وتعد رشكة 
صعيد  عىل  املنطقة  يف  نوعها  من  األوىل  املنصة 
التصنيع  وخدمات  املتكاملة  العسكرية  الخدمات 
الوطني التي تقدمها داخل منشآت جرى تصميمها 
التقنيات  وبأحدث  العاملية،  املعايري  ألحدث  وفقا 
القدرات  مختلف  الرشكة  وتجمع  الجودة.  عالية 
والكفاءات يف مجال الصناعات العسكرية يف الدولة 
يف إطار منصة موحدة متكاملة حيث تندرج تحت 
يف  تعمل  التي  الرشكات  من  مجموعة  مظلتها 
العسكرية:  والخدمات  الصناعات  جوانب  مختلف 

الربية والجوية والبحرية، وهي: 

السفن  بناء  مجاالت  يف  متخصصة  رشكة 
وإصالحها، ونظم إدارة السفن الحربية، والصيانة 
أحدث  الرشكة  تطبق  الحياة.  دورة  امتداد  عىل 
واسع  لطيف  خدماتها  وتقدم  املتطورة  الحلول 
ذلك  يف  مبا  البحرية،  والوحدات  السفن  من 
وخدمات  البحرية،  واملنصات  التجارية  السفن 
زوارق  من  وغريها  للجرافات  البحري  الدعم 
توفرها  التي  الخدمات  إىل  باإلضافة  العمل، 

للسفن العسكرية. 
منتجات  السفن  لبناء  ظبي  أبو  رشكة  توفر 
اإلقليمية،  املسلحة  للقوات  مبتكرة  وخدمات 
واألساطيل  الساحلية،  الخدمات  وسلطات 

التجارية، وسفن قطاع النفط والغاز.

( )

يف  الخدمات الصناعية  أفضل  مركز (أمروك)  يقدم 
العسكرية  الطائرات  وَعمرة  وإصالح  صيانة  مجال 
ملجموعة واسعة من هياكل ومحركات وقطع غيار 
وتحديثات الطائرات ذات األجنحة الثابتة والطائرات 
العمودية يف مناطق الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
يحرص   ،2010 عام  يف  إطالقه  ومنذ  آسيا.  وجنوب 
مركز (أمروك) عىل توسيع نطاق الخدمات املقدمة 
وتأهيل  عاملياً،  بإمكانياتها  واالرتقاء  الطريان  لقطاع 
كادر برشي من ذوي املهارات العالية، واالعتامد عىل 
املتعلقة  الحلول  أفضل  لتقديم  املبتكرة  التقنيات 

2019
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بالصيانة واإلصالح والعمرة العسكرية.

من  الذخائر  تطوير  يف  الرائدة  الرشكات  من 
خالل تقديم منتجات وخدمات حديثة ومتطورة 
مبعايري  األمن  حفظ  وقوات  املسلحة  للقوات 
وتقدم  منتجاتها.  وجودة  أمن  تضمن  عاملية 
الرشكة خدمة التخلص اآلمن من الذخائر املنتهية 
التفكيك  معمل  بواسطة  والراكدة  الصالحية 
يتم  والتي  الصهر  ومعمل  املتفجرات  وتفريق 
وسالمة  أمن  لضامن  تامة  بعناية  فيها  العمل 

العاملني ومنشآت العمل. 

األسلحة   - األصلية  املعدات  تصنيع  يف  رائدة  رشكة 
التي  املنتجات  قامئة  وتتضمن  املنطقة،  يف  الخفيفة 
متت صناعتها وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
مسدس كاراكال عيار 9 ملم  ، و الرشاش القصري عيار 
9 ملم  بالنوع املدمج و القيايس واملدمج مع كاتم 
صوت ، ثالث منصات بنادق تكتيكية وثالثة منصات 
بنادق قناصة. هذه األسلحة تم تصميمها وتطويرها 
بالكامل من قبل الرشكة بقدراتها الذاتية لالستخدام 
من قبل املدنيني واملحرتفني من قوات إنفاذ القانون 
الفني  الدعم  كاراكال  إيدك  وتقدم   والعسكريني. 
تقييم  يتم  األسلحة.  أنظمة  وإصالح  لصيانة  الكامل 
وقياسها  األسلحة  تصنيع  مراحل  من  مرحلة  كل 
وفًقا للمعايري املعرتف بها دوليًا مثل حلف الناتو و 
CIP  ولتحقيق هذا قامت إيدك كاراكال باستقطاب 
الخربات يف مجال صناعة األسلحة النارية، من التصميم 

إىل التصنيع ، من املبيعات إىل تدريب املشغلني. 

الرائدة  الرشكات  من  بيانات  إديك  رشكة  تعد 
ورسم  الجغرافية  املسوحات  حلول  تقديم  يف 
الجوي.  والتصوير  الفضايئ  واملسح  الخرائط 
للقطاع  هامة  ومنتجات  خدمات  الرشكة  تقدم 
الذي  املدين  القطاع  جنب  إىل  جنبا  العسكري 
للرشكات  التابعني  العمالء  من  العديد  يتضمن 
التي  الحكومية والخاصة معا. وتشمل الخدمات 
والهيدروغرايف  (الجوي  املسح  الرشكة  تقدمها 
واملسح بالطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد) 
واملتحركة،  والرقمية  الورقية  الخرائط  وعلم رسم 

من  بصور  االستعانة  إىل  باإلضافة  والجيوديسيا) 
واملوزاييك،  جودتها  وتحسني  الصناعية  األقامر 
كام أنها تتيح خدمة بناء قاعدة أساسية للبيانات 
وتحليلها، وتوفر أيضا الحلول االستشارية لتصبح 

بذلك مجموعة متكاملة للخدمات الجغرافية.

عاملية  منتجات  التقنية  للخدمات  إديك  تقدم 
لتلبية احتياجات العمالء حسب الطلب من خالل 
التكنولوجيا الحديثة واملنتجات  استرياد وتخصيص 
عاملية  رشاكات  وإقامة  الجودة  عالية  والخدمات 
اسرتاتيجية مع رشكات مرموقة ومنظامت خدمية 
عاملية. تحرص الرشكة عىل زيادة وتعزيز القدرات 
متقدمة  وتقنيات  أنظمة  عىل  والحصول  املحلية 
للمساعدة يف تطوير القطاع الوطني وتعزيز آفاق 
الرشكات  مع  إقامة رشاكات  إىل  تؤدي  التي  النمو 
للخدمات  إديك  تسعى  العاملية.  الشهرة  ذات 
مجاالت  يف  التقنية  الخدمات  لتوفري  التقنية 
وامليادين  الجوية  والنظم  البحرية  التكنولوجيا 

فضال  الفنية.  واالستشارات  املتقدمة  والتكنولوجيا 
البرشية وذلك بفضل قدراتها  املوارد  عن خدمات 

الفنية ذات املستوى العاملي.                

متكاملة  حياة  دورة  الربية  للصيانة  إديك  تقدم 
الدفاع من خالل صيانة وإصالح وعمرة  ألنظمة 
األرضية  واملعدات  الثقيلة  واملركبات  اآلليات 
واألجهزة اإللكرتونية والبرصية، مدعومة بسلسلة 
العلمية،  األبحاث  وأحدث  متكاملة،  توريد 
الفني.  والتدريب  والهندسة،  التطوير  وخدمات 
 ،  2006 عام  ”يف  الربية  للصيانة  ”إديك  تأسست 
وتعمل بتعاون وثيق مع القيادة العامة للقوات 
من  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة 
العسكرية  املعدات  جاهزية  اإلرشاف عىل  خالل 
محددة  معايري  عىل  مبني  صيانة  نظام  وتطبيق 
املعدات  لتحديث  الالزمة  املتطلبات  لتلبية 
الحاليني  العمالء  احتياجات  عىل  بناًء  واملكونات 

والجدد.



985652019

 :

2019
 -

 « »
.

منوذجاً  الباكستانية   - اإلماراتية  العالقات  متثل 
للعالقات الثنائية املتطورة باستمرار، ليس فقط ألنها 
ترتكز عىل أسس ثابتة، وإمنا أيضاً ألن هناك إدراكاً 
االرتقاء  رضورة  عىل  الدولتني  قياديت  بني  متبادالً 

مصالح  يحقق  ومبا  كافة،  املجاالت  يف  وتنميتها  بها 
العربية  اإلمارات  دولة  وتعترب  الصديقني.  الشعبني 
املتحدة من أهم الدول الداعمة لجمهورية باكستان 
إيجايب  بدور  وأسهمت  املختلفة  املستويات  عىل 

التي  املختلفة  التحديات  تجاوز  عىل  مساعدتها  يف 
جعلها  ما  املاضية  القليلة  السنوات  طوال  واجهتها 
تحظى مبكانة خاصة لدى باكستان حكومة وشعباً. 

التطور الذي شهدته العالقات اإلماراتية- الباكستانية 
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السياسية  كافة،  املستويات  عىل  األخرية  اآلونة  يف 
هذه  يرشح  والعسكرية،  واألمنية  واالقتصادية 

العالقات ملرحلة أكرث تقدماً.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  زيارة 
نهيان لباكستان .. مرحلة جديدة يف مسار العالقات 

الثنائية.
صاحب  محادثات  برنامج  استقراء  خالل  من 
عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مع  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
واملسؤولني  خان  عمران  الباكستاين  الوزراء  رئيس 

الدولتني  قياديت  حرص  بوضوح  يتأكد  الباكستانيني 
مجاالت  مختلف  يف  الثنائية  العالقات  تطوير  عىل 
ويسهم  املشرتكة  مصالحهام  يخدم  الذي  التعاون 
يف  تعزيز جهود تحقيق التنمية املستدامة واألمن 
واالستقرار يف املنطقة، كام أظهرت يف الوقت ذاته 
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توافق رؤيتهام حول قضايا املنطقة والعامل، وخاصة 
جهود  مضاعفة  عىل  العمل  بأهمية  يتعلق  فيام 
اإلقليمي  واألمن  السالم  لتحقيق  الدويل  املجتمع 
والدويل، إضافة إىل ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار 

والتعايش املشرتك بني مختلف شعوب العامل.
وقد عربت ترصيحات صاحب السمو الشيخ محمد 
الزيارة عن االهتامم  بن زايد آل نهيان خالل هذه 
الذي توليه دولة اإلمارات العربية املتحدة بتطوير 
دولة  أن  سموه  أكد  حيث  باكستان،  مع  العالقات 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  اإلمارات 
تويل  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد 
وتعمل  باكستان  مع  عالقاتها  لتعزيز  كبرية  أهمية 
البلدين عىل  والتنسيق بني  التعاون  عىل مزيد من 
مختلف األصعدة، وأضاف سموه أن املستوى الحايل 
للعالقات االقتصادية والتجارية يتجه إىل األفضل وأن 
هذه  تعزيز  عىل  العمل  رضورة  عىل  توافقاً  هناك 

العالقات خالل السنوات املقبلة .
وقد أسفرت هذه الزيارة عن نتائج إيجابية ستعزز 
مسار العالقات الثنائية بينهام، فقد قررت الدولتان 
بني  التجارية  العالقات  لتعزيز  عمل  فريق  تشكيل 
البلدين، وأكدتا عىل أهمية املتابعة الفعالة ملختلف 
االقتصادية  العالقات  لتعزيز  املتخذة  املبادرات 
إطار  عىل  العمل  ذلك  يف  مبا  االسرتاتيجية  الثنائية 
اتفاق استثامر طويل األجل. كام أعرب الجانبان عن 
والدفاع،  األمن  مجال  يف  املستمر  للتعاون  رضاهام 
ويف هذا اإلطار اتفقت الدولتان عىل استرشاف آفاق 

التعاون يف مجاالت التدريب واإلنتاج املشرتك.
وقد جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
متتاليتني  زيارتني  بعد  باكستان،  إىل  نهيان  آل  زايد 
إىل  خان  عمران  الباكستاين  الوزراء  رئيس  بهام  قام 
دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تسلمه السلطة 
هذه  وأكدت  املايض،  العام  أغسطس  شهر  يف 
الزيارات قوة العالقات بني الدولتني، وحرصهام عىل 
االرتقاء مبستوى هذه العالقات إىل مستوى الرشاكة 

االسرتاتيجية الشاملة. 

 ..

بجانب  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وقفت 
باكستان لتجاوز األزمة املالية الشديدة التي تواجهها 
منذ منتصف العام املايض 2018، وأعلنت يف ديسمرب 
البنك  يف  دوالر  مليارات   3 مبلغ  إيداع  عن  املايض 
السياسة  لدعم  عاجل،  كإجراء  الباكستاين  املركزي 
ودفع  االقتصادية  الدورة  وتنشيط  والنقدية  املالية 
اإلمارات  دعم  ويأيت  بباكستان.  التنموية  العملية 
للعالقات  استناداً  الباكستانية،  املالية  للسياسة 
وتعزيزاً  الصديقني  البلدين  تربط  التي  التاريخية 

آلفاق تعاونهام الواسع يف املجاالت كافة.
الباكستاين،  الوزراء  رئيس  خان  عمران  رحب  وقد 
بالدعم اإلمارايت السخي يف األوقات العصيبة، مؤكدا 
ترضب  التي  املتينة  الصداقة  عالقات  يجسد  أنه 

نفسه  الصعيد  وعىل  التاريخ.  أعامق  يف  بجذورها 
الخارجية  وزير  قرييش  محمود  شاه  معايل  أعرب 
الباكستاين عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 
املايل  الدعم  هذا  عىل  املسلحة  للقوات  األعىل 
العالقات  عمق  عىل  دليل  هذا  أن  مؤكدا  السخي، 
املتحدة.  العربية  واإلمارات  باكستان  بني  الوثيقة 
الخارجية  وزير  مساعد  رضا  حسن  سيد  وأعرب 
لشؤون الرشق األوسط بوزارة الخارجية الباكستانية 
عن تقديره لإلمارات عىل دعمها املتواصل لباكستان 
االجتامعية  والرعاية  االقتصادية  التنمية  لدفع 
قطاعي  دعم  عىل  املرتكزة  اإلنسانية  واملساعدات 
التحتية  البنية  تطوير  جانب  إىل  والصحة  التعليم 
البرتول  وزير  وأعلن  النائية.  املناطق  يف  خاصة 
الباكستاين، غالم ساروار خان يف ترصيحات يف شهر 
مع  وقوفها  أكدت  اإلمارات  دولة  أن   2019 يناير 

باكستان ومساعدتها للخروج من عرثتها املالية.  
وهذه ليست املرة األوىل التي تدعم فيها اإلمارات 
باكستان وتقف بجانبها لتجاوز األوضاع االقتصادية 
مثانية  للتنمية  أبوظبي  صندوق  مّول  فقد  الصعبة، 
بلغت  إجاملية  بقيمة  باكستان  تنموية يف  مشاريع 
1.5 مليار درهم منها 931 مليون درهم عىل هيئة 
منح، وغطت متويالت الصندوق مشاريع يف قطاعات 
ويلعب  والطرق.  والتعليم  والصحة  الطاقة  مثل 
صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1981، دوراً مهامً 
الجمهورية  يف  املستدامة  التنمية  مسرية  دعم  يف 
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الباكستانية، حيث بدأ نشاط الصندوق يف باكستان، 
يف  أسايس  العمل كرشيك  من  عاماً   37 مدار  وعىل 
قام  حيث  بباكستان،  التنموية  بالعملية  النهوض 
وإدارة  بتمويل  خاللها  للتنمية  أبوظبي  صندوق 

العديد من املشاريع التنموية.
هذه  ارتكزت  فقد  للصندوق،  تقرير  وبحسب 
من  التي  الرئيسة  القطاعات  أكرث  يف  املشاريع 
االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  تّرسع  أن  شأنها 
واالجتامعية عىل حد سواء، حيث شملت القروض 
والزراعة،  املياه  واملواصالت،  النقل  مشاريع  واملنح 
قيمة  إجاميل  وبلغ  والتعليم،  الصحية  الرعاية 
القروض واملنح التي قدمها وأدارها صندوق أبوظبي 
واملقدمة  أبوظبي  حكومة  عن  بالنيابة  للتنمية 
درهم  مليار   1.5 الصديقة  الباكستانية  للجمهورية 

خصصت لتمويل 8 مشاريع تنموية.

 تأيت حزمة املشاريع املتنوعة والشاملة التي 
قّدمها، أو أدارها صندوق أبوظبي للتنمية، متاشياً 

العربية  اإلمارات  دولة  اتبعته  الذي  النهج  مع 
والصديقة  الشقيقة  الدول  مساندة  يف  املتحدة 
كام  تواجهها،  التي  التحديات  تخطي  عىل 
تعكس أيضاً االلتزام الدائم بدعم مسرية التنمية 
املستدامة واملساهمة الفاعلة يف إنجاز األهداف 
االقتصادي  النمو  وتحقيق  واالجتامعية  التنموية 
املساعدات  هذه  فإن  لذلك  باكستان.  يف 
االقتصادي،  النمو  تعزيز  مجملها  يف  تستهدف 
لتحقيق  الالزمة  األساسية  القطاعات  وتطوير 
األصدقاء  لدى  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية 
القطاعات  أهم  ومتثلت  باكستان.  جمهورية  يف 

لها الصندوق يف باكستان:  واملشاريع التي موَّ
املرشوعات  رأس هذه  يأيت عىل  النقل  قطاع   -1
قوي  اقتصاد  لبناء  األسايس  العامل  إن  حيث 
حديثة،  تحتية  بنية  إنشاء  يف  يكمن  ومتطور 
مقدمة  منحة  الصندوق  أدار  املنطلق  هذا  ومن 
النقل  قطاع  ودعم  لتعزيز  أبوظبي  حكومة  من 
متويل  من خالل  وذلك  باكستان،  يف  واملواصالت 
طريق الصداقة اإلمارايت الباكستاين بقيمة إجاملية 
من  املرشوع  ويتكون  درهم.  مليون   227 بلغت 
يشمل  كام  كيلومرتاً،   72 بطول  طريق  إنشاء 

إنشاء 10 جسور. ويهدف إىل ربط جنوب وشامل 
منطقة وزيرستان لخدمة ثالث مدن رئيسة و20 
إىل  يهدف  كام  الطريق،  امتداد  عىل  تقع  قرية 

تسهيل حركة السكان ونقل البضائع.
2- قطاع الصحة يف باكستان: قدم الصندوق دعامً 
االرتقاء  بغية  باكستان،  يف  الصحة  لقطاع  خاصاً 
يف  الطبية  العناية  وخدمات  الصحي  بالقطاع 

للتنمية  أبوظبي  باكستان، حيث قام صندوق 
أبوظبي  قدمتهام حكومة  منحتني  بإدارة 

قيمتهام  بلغت  مرشوعني  لتنفيذ 
اإلجاملية ما يقارب 107 ماليني 

درهم. ويعترب مستشفى 
الشيخ زايد يف الهور -والذي 

أحد   2006- عام  يف  متويله  تم 
بالقطاع  لالرتقاء  املتميزة  املشاريع 

رفده  خالل  من  باكستان  يف  الصحي 
املستشفى  ويساهم  الالزمة،  الطبية  باملعدات 

ويف  الباكستانيني.  آلالف  الالزم  العالج  توفري  يف 
عام 2013 أدار الصندوق منحة إلنشاء مستشفى 

اإلمارات بسعة ألف رسير قادر عىل استقبال 6 

ويعمل  يومياً،  مراجع  آالف 
توفري  عىل  املستشفى 

الالزم  العالج 
ضباط  ألفراد 

لجيش  ا
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أصحاب  من  واملدنيني  وعائالتهم  الباكستاين 
الحاالت الحرجة، كام يوفر املستشفى التدريب 
األكادميي للعسكريني واملدنيني الجتياز متطلبات 
املستشفى  ويضم  الطبية.  التخصصات  مختلف 
األقسام اإلدارية والخدمية وعدداً من العيادات 
والطوارئ  الحوادث  قسم  املختربات،  الخارجية، 

باإلضافة إىل قاعات للندوات واملحارضات.
الكبرية  لألهمية  نظراً  التعليم:  قطاع   -3
وازدهار  تطور  يف  التعليم  قطاع  يحتلها  التي 
املجتمعات والدول، قام الصندوق بإدارة منحتني 
مقومات  وتعزيز  لرفد  درهم  مليون   53 بقيمة 
التعليم العايل يف باكستان. حيث خصصت إحدى 
زايد  الشيخ  أكادميية  مرشوع  لتمويل  املنحتني 
الدولية بقيمة تقارب 7 ماليني درهم، وخصصت 
من  التعليمية  الكليات  ملرشوع  الثانية  املنحة 
يف  للمدنيني  تدريبية  كليات  ثالث  إنشاء  خالل 

درهم،  مليون   46 بلغت  بقيمة  النائية  املناطق 
وهي كلية «وارساك» التي تقع يف منطقة خيرب 
جنوب  منطقة  يف  وتقع  وانـا  وكلية  بختونخوا، 
وزيرستان، وكلية سبينكاي تقع يف منطقة جنوب 
تدريب  إىل  الكليات  هذه  وتهدف  وزيرستان. 
العامة،  الطالب عىل أعامل الحراسة والخدمات 
متخصص  كادر  وتوفري  تأهيل  يف  يساعد  مام 
املناطق  يف  والسالمة  األمن  توفري  عىل  يعمل 

الباكستانية.
التي  املرشوعات  شملت  الكهرباء:  قطاع   -4
بهدف  الكهرباء  قطاع  أيضاً  الصندوق  مّولها 
تقديم  خالل  من  الحيوي،  القطاع  هذا  خدمة 
قرضاً   1981 عام  يف  للتنمية  أبوظبي  صندوق 
إعادة  لتمويل  درهم  مليون   66 بقيمة  تنموياً 
تأهيل سد تربيال، بغية توفري إمدادات كافية من 

الطاقة الكهربائية للمجتمع الباكستاين.

 -

ترتكز العالقات اإلماراتية- الباكستانية عىل مجموعة 
يف  تطورها  تضمن  التي  واملرتكزات  األسس  من 

املجاالت كافة، تتمثل يف التايل:
االمارات  دولة  تأسيس  منذ  التاريخي:  املرياث   -1
فإن   1971 ديسمرب  من  الثاين  يف  املتحدة  العربية 
وهناك  وعريقة،  ممتدة  باكستان  مع  العالقات 
اإلمارايت  الشعبني  بني  تجمع  وطيدة  روابط 
ديناميكية  رشاكة  إقامة  يف  وساهمت  والباكستاين 
بني البلدين وكان املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
يّكن  ثراه-  الله  -طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
حباً خاصاً يف قلبه لشعب باكستان وقد بادله شعب 
باكستان هذا الحب بكل احرتام، ولغاية اليوم يتمتع 
العظيم مبكانة كبرية وعميقة يف قلوب  القائد  هذا 
أن  إىل  الدراسات  من  العديد  وتشري  الباكستانيني. 
العالقات بني اإلمارات وباكستان هي عالقات قوية 
ضاربة الجذور ترجع إىل آالف السنني، تعود باألساس 

إىل وجود عالقات تجارية بني الشعبني.
العالقات  تطوير  بأهمية  املتبادل  اإلدراك    -2
الثنائية: تحرص  دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
املجاالت، وال  بباكستان يف مختلف  تطوير عالقاتها 
تألو جهداً يف تقديم الدعم لها عىل املستويات كافة، 
من أجل تجاوز كافة التحديات التي تواجهها، وذلك 
االسرتاتيجية  باكستان  ألهمية  إدراكها  منطلق  من 
اآلسيوية،  القارة  يف  واالستقرار  األمن  إىل  بالنسبة 
إضافة إىل أهميتها بالنسبة إىل أمن منطقة الخليج 
إىل  بالنظر  خاصة،  بصفة  دولها  ومصالح  العريب 
والعالقات  ناحية  من  الجغرايف  القرب  اعتبارات 
االقتصادية والسياسية من ناحية أخرى، لذلك تقف 
اإلمارات دوماً إىل جانب باكستان، وتدعم اقتصادها 
بكل الطرق املمكنة، وتقف يف مقدمة الدول املانحة 
توليها  التي  الكبرية  املكانة  عىل  أدل  وليس  لها. 
ترصيحات  باكستان  مع  العالقات  لتطوير  اإلمارات 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
خالل زيارته إلسالم آباد يف يناير 2019، والتي قال 
فيها: ”عالقتي الشخصية بباكستان عالقة قدمية منذ 
زيارة  أول  تكون  أن  اليوم،  محظوظ  وأنا  الطفولة، 
رسمية يل يف بداية عام 2019 إىل جمهورية باكستان 
الباكستاين  والشعب  للحكومة  متنيايت  الصديقة.. 
بكل خري ونجاح“. وأعرب سموه عن تفاؤله بقيادة 
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األمل  يبعث  الذي  باكستان  يف  الجديد  الجيل 
للسنوات القادمة.. والعالقة معها ستكون متطورة. 
كام أن باكستان تنظر بكل تقدير واحرتام إىل دولة 
اإلمارات، وتثمن مواقفها الداعمة لألمن واالستقرار 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
فقط  تقترص  ال  مصالح  املشرتكة، وهي  املصالح   -3
عىل العالقات االقتصادية والتجارية متعددة األوجه، 
األمن  مجاالت  يف  الوثيق  التعاون  تشمل  وإمنا 
رشيك  أكرب  حالياً  اإلمارات  دولة  وتعترب  والدفاع، 
رئيساً  األوسط ومصدراً  الرشق  لباكستان يف  تجاري 
كل  احتياجات  تكمالن  الدولتني  أن  كام  لالستثامر. 
منهام لتحقيق األمن الغذايئ والطاقة، وغريها الكثري 

من املصالح املشرتكة. 
األهمية  ذات  القضايا  يف  الدولتني  رؤى  تقارب   -4
األعامل  جدول  خالل  من  والعاملية  اإلقليمية 
يف  واالستقرار  السالم  لضامن  التنمية  عىل  القائم 
انتشار  مكافحة  رضورة  عىل  والتأكيد  املنطقة، 
جانب  إىل  والعامل،  املنطقة  يف  واإلرهاب  التطرف 
عرب  الراديكايل  والفكر  التحريض  معالجة  رضورة 
الجتثاث  ومستدامة  متعددة  وخطط  اسرتاتيجيات 

اإلرهاب بأشكاله وصوره كافة.
أحمد  معظم  اإلمارات  لدى  باكستان  سفري  ويقول 
من  طويل  بتاريخ  ترتبطان  الدولتني  خان:“إن 
العالقات الوثيقة والودية، تعززها املصالح املشرتكة 
والقيم املشرتكة وتطابق وجهات النظر حول جميع 
القضايا ذات االهتامم املشرتك. فمنذ تأسيس دولة 
القدمية  قرابتنا  وجدت  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
تعبرياً إلنشاء رشاكة ديناميكية بني اإلمارات العربية 
املتحدة وباكستان، ترتاوح من العالقات االقتصادية 
يف  الوثيق  التعاون  إىل  األوجه  متعددة  والتجارية 
تعترب  قائالً:“  ويضيف  والدفاع“،  األمن  مجاالت 
لباكستان  تجاري  رشيك  أكرب  حالياً  اإلمارات  دولة 
كام  لالستثامر،  رئيساً  ومصدراً  األوسط  الرشق  يف 
لتحقيق  منهام  كل  احتياجات  يكمالن  البلدين  أن 
مبثابة  تكون  أن  وميكن  والطاقة،  الغذايئ  األمن 
يف  والتوعية  لالستثامر  البعض  لبعضها  انطالق 
الدور  عىل  الباكستاين  السفري  ويثني  مناطقها“.  
قائالً:»كانت  باكستان  ومساندة  دعم  يف  اإلمارايت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة أيضاً رشيكاً رئيساً يف 
تطوير باكستان. تم متويل عدد من مشاريع التنمية 
السنني.  مر  للتنمية عىل  أبوظبي  قبل صندوق  من 
وهنا أود أن أشيد عىل وجه الخصوص بالدعم القيّم 

املتحدة  العربية  اإلمارات  باكستان من  تلقته  الذي 
يف حملتها ضد شلل األطفال برعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 
أنقذت  لقد  املسلحة.  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

آالف األطفال من هذا املرض شديد العدوى». 

 ..

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مبادرة  تنطوي 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
األطفال  ماليني  بتحصني  الخاصة  املسلحة،  للقوات 
أهمية  عىل  األطفال  شلل  مرض  ضد  الباكستانيني 
اإلنساين  الوجه  تعكس  ألنها  فقط  ليس  كبرية، 
للقيادة الرشيدة يف اإلمارات، ومتثل ترجمة ميدانية 
للحد  الرامية  العاملية  الجهود  بتعزيز  لتوجيهاتها 

التداعيات الصحية  من انتشار األوبئة والوقاية من 
أيضاً  وإمنا  منها،  األطفال  يعانيها  التي  السلبية 
العربية  اإلمارات  دولة  اللتزام  واضح  تجسيد  ألنها 
املتحدة بالنهج واملبادئ اإلنسانية ملساعدة الشعوب 
البرشية،  التنمية  برامج  وتطوير  والفقرية  املحتاجة 
األطفال  وفئة  اإلنسان  صحة  بسالمة  واالهتامم 
املحتاجني للرعاية الصحية الوقائية يف مختلف دول 

العامل.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
قدم منذ عام 2011 مبلغ 167 مليون دوالر مساهمة 
من سموه يف دعم الجهود العاملية الستئصال مرض 
شلل األطفال مع الرتكيز بشكل خاص عىل باكستان 
وأفغانستان. وتأيت مساهامت سموه يف إطار النهج 
اإلنساين لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف التعاون 
بتوفري  املعنية  الدولية  واملؤسسات  املنظامت  مع 
الخدمات اإلنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب 
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الجهود  ودعم  لهم،  املساعدات  وتقديم  املحتاجة 
العاملية الستئصال مرض شلل األطفال والتقليل من 
حاالت اإلصابة به بنسبة كبرية يف الدول املستهدفة 

باملبادرة وهي باكستان وأفغانستان.
الشيخ  السمو  صاحب  ترصيحات  عربت  وقد 
قمة  انعقاد  مبناسبة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
حس  عن   2013 أبريل  يف  أبوظبي  يف  اللقاحات 
التي  التحديات  مع  كبري  وتجاوب  عميق،  إنساين 
قال سموه:  حينام  العامل،  يف  األطفال  حياة  تهدد 
إن ”إنقاذ األطفال من أمراض ميكن الوقاية منها 
عمل إنساين عظيم، ال يتحقق إال بتكاتف وتعاون 
الجميع، وأن دولة اإلمارات تسعى دامئاً إىل إقامة 

رشاكات عاملية لحل هذه القضايا الدولية املهمة“. 
التزال  التاريخية  الفرصة  ”أن  سموه  وأضاف 
العامل للقضاء كلياً عىل مرض شلل األطفال،  أمام 
بهذا  اإلصابة  حاالت  يف  الكبري  االنخفاض  ظل  يف 
املرض املوهن عاملياً، وأن املجتمع الدويل قادر يف 
هذه اللحظة الحاسمة عىل مواجهة هذا التحدي 
للقضاء عىل مرض شلل األطفال، وتحقيق منفعة 

دامئة لألجيال املقبلة“.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يحظى  ولهذا 
باكستان، حكومة  يف  كبري  بتقدير  نهيان  آل  زايد 
دور  والنبيلة  اإلنسانية  ملبادرته  كان  فقد  وشعباً، 
القضاء عىل شلل األطفال  بارز وكبري يف خطوات 

يف باكستان، والذي كفل بتمويله السخي ودعمه 
لربنامج استئصال شلل األطفال أن يصل بقطرات 
املناطق  يف  الباكستانيني  األطفال  إىل  التطعيم 
إليها. وقد نجحت  الوصول  والتي يصعب  النائية 
التي  للتطعيم ضد شلل األطفال،  حملة اإلمارات 
 2014 عام  من  الفرتة  خالل  باكستان  يف  نفذت 
حتى نهاية 2018، يف إعطاء 371 مليوناً و175 ألفاً 

و240 جرعة ألكرث من 57 مليون طفل.
وال شك يف أن نجاح مبادرة صاحب السمو الشيخ 
شلل  مرض  الستئصال  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
له يف  الحاضنة  املناطق  وأكرب  األطفال يف أصعب 
العامل، تعد مثاالً بارزاً ومنوذجاً للتضامن واملؤازرة 
والعون يف مجال العمل اإلنساين، الذي ينبغي أن 
يسود بني كل أعضاء مجتمعنا الدويل وال سيام يف 
تعرف  ال  التي  واألمراض  األوبئة  مكافحة  مجال 

حدوداً جغرافية وال تفرق بني شعب وآخر.
بدور  للتطعيم  اإلمارات  حملة  حظيت  وقد 
عىل  القضاء  جهود  يف  خاصة  وأهمية  استثنايئ 
اإلمارات  حملة  نجاح  يعد  حيث  نهائياً،  الوباء 
للتطعيم مؤرشاً إيجابياً للحد من انتشار الفريوس 
ولكن  باكستان  جمهورية  مستوى  عىل  ليس 
عىل  الحملة  هذه  وأكدت  العامل.  مستوى  عىل 
اإلمارات  لدولة  اإلنسانية  واملبادرات  الجهود  أن 
العربية املتحدة فعالة ومتميزة يف تحقيق أهدافها 
القيادي  الدور  جسدت  كام  النبيلة،  اإلنسانية 
هيئة  وبرامج  الدولية  الجهود  دعم  يف  للدولة 
لحامية  العاملية  الصحة  ومنظمة  املتحدة  األمم 
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من  والحد  واألوبئة  األمراض  من  املجتمعات 
منظمة  وأكدت  عليها.  والكوارث  األزمات  تأثري 
باكستان  اإلماراتية يف  الجهود  أن  العاملية  الصحة 
يف  املجتمعية  الثقة  إحداث  يف  أيضاً  ساهمت 
األقاليم الباكستانية وبني املجتمعات املحلية التي 
وانخفاض  السابق  يف  التطعيامت  تعارض  كانت 
املجتمعي  الطلب  يف  وزيادة  الرفض  مستويات 
عىل التطعيم ضد شلل األطفال، إىل جانب جهود 
وتعزيز  الحملة  يف  والفنيني  العاملني  تدريب 
املتكرر  التطعيم  ودعم  األشخاص  بني  التواصل 
يتميز  اللقاح  أن  والتأكيد عىل  اجتامعي،  كمعيار 
بالسالمة والفعالية، ورشح أسباب تكرارها حمالت 
أن  العاملية  الصحة  منظمة  وأوضحت  التحصني. 
املشاركة اإلماراتية يف حملة التطعيم مثلت دعامة 
غابوا  الذين  األطفال  عدد  من  الحد  يف  أساسية 
خالل الحمالت يف املناطق النائية، مام ساعد عىل 
تحديد والوصول إىل جميع األطفال دون سن الـ 
5، وال سيام األطفال الرضع داخل املركبات التي ال 
تستطيع حمالت التطعيم الوصول إليها، مام أدى 
إىل رفع مستويات املناعة وانخفاض كبري يف عدد 

األطفال الذين أصيبوا بشلل األطفال.
شلل  ضد  للتطعيم  اإلماراتية  الحملة  نجاح  إن 
اإلماراتية  القدرة  عىل  عملياً  برهاناً  تعد  األطفال 
من  لكثري  فعال  بشكل  واملساهمة  التصدي  نحو 
العامل،  شعوب  تواجه  التي  التنموية  التحديات 
من  كثري  تسعى  دولياً  فاعالً  أصحبت  وأنها 
لتحقيق  سعياً  معه  للرشاكة  الدولية  املنظامت 

أهدافها يف مجال العمل اإلنساين والدويل.

 -
 ..

اآلونة  يف  الباكستانية  اإلماراتية-  العالقات  شهدت 
املختلفة،  الصعد  عىل  إيجابية  تطورات  األخرية 
ما  وهو  والدفاعية،  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 
يعد مؤرشاً عىل قوة هذه العالقات وما ينتظرها من 
آفاق واعدة، وتتمثل أهم مجاالت التقارب والتعاون 

بني الدولتني:
بني  العالقات  شهدت  السيايس:  التعاون   -1
األخرية،  الفرتة  يف  كبريا  زخام  وباكستان  اإلمارات 
زار  إذ  القيادتني،  بني  املستمرة  االتصاالت  بفعل 
رئيس الوزراء الباكستاين عمران خان دولة االمارات 

وقد   .2018 أغسطس  يف  منصبه  توليه  منذ  مرتني، 
عربت املباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
القائد األعىل للقوات املسلحة وعمران خان يف قرص 
العاصمة أبوظبي يف شهر نوفمرب 2018  الرئاسة يف 
عن الواقع املتميز للعالقات اإلماراتية - الباكستانية 
اإلقليمية  القضايا  إزاء  نظرهام  وجهتي  وتوافق 
يف  جسدت  كام  املشرتك  االهتامم  ذات  والدولية 
الدولتني  جانب  من  املشرتك  الحرص  ذاته  الوقت 
بها  واالرتقاء  العالقات  هذه  تطوير  رضورة  عىل 
والجوانب  القطاعات  يف  وخاصة  كافة  املجاالت  يف 
إىل  بها  والدفع  واالستثامرية  واالقتصادية  التجارية 

آفاق مستقبلية أوسع من التعاون والعمل املشرتك 
التقدم  يف  وشعبيهام  البلدين  تطلعات  يحقق  مبا 
الشيخ  السمو  أكد صاحب  واالزدهار.وقد  والتنمية 
محمد بن زايد آل نهيان أن العالقات بني الدولتني 
والثقة  املشرتك  العمل  من  تاريخ طويل  إىل  تستند 
واالحرتام واملصالح املتبادلة. ومن جانبه أكد رئيس 
تعزيز  عىل  وحرصها  بالده  اهتامم  باكستان  وزراء 
مع  املشرتك  والعمل  والتعاون  الصداقة  عالقات 
دولة اإلمارات مبا يضمن مصالح البلدين والشعبني 

الصديقني عىل مختلف الصعد.
الدولتان  تعمل  والتجاري:  االقتصادي  التعاون   -2
التعاون االقتصادي وزيادة االستثامرات  عىل تعزيز 



1065652019

العقبات  إلزالة  املمكنة  الجهود  كل  وبذل  الثنائية 
تقف  قد  التي  الصعوبات  جميع  عىل  والتغلب 
بني  واالستثامرية  التجارية  التبادالت  أمام  حاجزا 
التجارية  الرشاكة  اإلمارات  دولة  تثمن  إذ  البلدين، 
جمهورية  وبني  بينها  تربط  التي  االسرتاتيجية 
هي  اإلماراتية  املساعدة  برامج  أن  كام  باكستان. 
التنمية  تحقيق  يف  تساهم  التي  العنارص  أهم  من 
يف باكستان، وتعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
عرب مؤسساتها الخريية واإلنسانية عىل تطوير ودعم 
مجموعة  خالل  من  باكستان،  يف  الصحية  الرعاية 
كبرية من املشاريع الصحية يف مختلف مناطق البالد

سلطان  الدكتور  معايل  قام   2018 أكتوبر  شهر  ويف 
إىل جمهورية  بزيارة  دولة   وزير  الجابر  أحمد  بن 
ممثلني من  اقتصادي ضم  وفد  رأس  باكستان عىل 
أكرث من 15 جهة من القطاعني الحكومي والخاص 
الرؤساء  من  عدد  فيهم  مبن  اإلمارات  دولة  من 
التنفيذيني لكربى الرشكات واملؤسسات االستثامرية 
مع  اللقاءات  من  سلسلة  معاليه  وعقد  اإلماراتية، 
عمران  رأسهم  وعىل  الباكستانيني  املسؤولني  كبار 
محمود  شاه  مخدوم  ومعايل  الوزراء  رئيس  خان 
وزير  عمر  أسد  ومعايل  الخارجية  وزير  قرييش 
الطاقة وعدد  أيوب خان وزير  املالية ومعايل عمر 

من الوزراء يف حكومة باكستان. وتركزت مباحثات 
مع  الجابر  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معايل 
التعاون  تعزيز  الباكستانيني عىل سبل  املسؤولني 
التنمية  مجاالت  يف  خاصة  البلدين  بني  الثنايئ 
والزراعة  والطاقة  التحتية  والبنية  االقتصادية 
الجانبان  واتفق  التجاري.  التبادل  حجم  وزيادة 
العمل  لتطوير  وإطار عميل  عىل خريطة طريق 
االقتصادي الثنايئ املشرتك واالستفادة من الفرص 
مختلف  يف  لالستثامر  املتاحة  العديدة  وامليزات 
الطاقة  مجاالت  يف  السيام  الحيوية  القطاعات 
التحتية  والبنية  واالتصاالت  والزراعة  والبرتول 
كام  وغريها.  واملياه  الحرضية  والتنمية  واإلسكان 
إجراءات  نحو  قدما  امليض  عىل  الجانبان  اتفق 
عملية تضمن تحقيق مزيد من التعاون يف املجال 
العراقيل  كافة  وإزالة  واالستثامري  االقتصادي 
أرضية  وجود  ظل  يف  املستثمرين  تعرتض  التي 
للبناء  رئييس  بشكل  وتعمل  لالستثامر  إيجابية 
ومتيض  السابق  يف  تحققت  التي  النجاحات  عىل 
قدما نحو عالقة اسرتاتجية بني البلدين الصديقني.

تجاري  رشيك  أهم  اإلمارات  دولة  وتعترب 
لباكستان، فهي تحتل املرتبة األوىل كأكرب مستثمر 
االتصاالت  مجاالت  يف  باستثامرات  البالد،  يف 
وقطاع  والعقارية  املرصفية  واألعامل  والطريان 
رشكة   26 من  أكرث  حالياً  وتعمل  والغاز.  النفط 
 7 اإلمارات  تستضيف  فيام  باكستان،  إماراتية يف 
املليون  ونصف  ومليون  باكستانية،  رشكة  آالف 
يف  القطاعات  مختلف  يف  يعملون  باكستاين، 
قطاعات  استكشاف  نحو  توجه  وهناك  الدولة. 
والتجارية  االقتصادية  العالقات  لتطوير  جديدة 
إىل جانب ذلك دعوة  البلدين،  بني  واالستثامرية 
من  لالستفادة  الباكستانية  والرشكات  املؤسسات 
دولة  بها  تتمتع  التي  التحتية  البنية  إمكانات 
أسواق  إىل  للوصول  انطالقة  لتكون  اإلمارات، 

جديدة، وفتح آفاق التعاون بني البلدين.
إىل  النفطية  غري  اإلماراتية  الصادرات  وتستحوذ 
إجاميل  من   %75 نسبة  عىل  باكستان  جمهورية 
الجانبني خالل  بني  النفطي  غري  التجاري  التبادل 
العام 2017 بقيمة 9.4 مليار درهم (2.66 مليار 
دوالر)، وبلغت حصة الواردات %25 بقيمة 2.7 
مليار درهم (740 مليون دوالر)، ووصل إجاميل 
الجانبني  بني  النفطي  غري  التجاري  التبادل  حجم 
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مليار   3.4) درهم  مليار   12.48 إىل   2017 خالل 
دولة  يف  االقتصاد  وزارة  تقرير  بحسب  دوالر)، 
إىل  الداخل  االستثامرات  رصيد  وبلغ  اإلمارات. 
اإلمارات من باكستان العام 2017 ملياري دوالر 
والتأمني  واملالية  العقارية  األنشطة  قطاعات،  يف 
والتجزئة  الجملة  وتجارة  والبناء  والتشييد 
والصناعة التحويلية والخدمات اإلدارية وأنشطة 
املطاعم والتعليم. وبلغ إجاميل العالمات التجارية 
نهاية  حتى  اإلمارات  يف  الباكستانية  للرشكات 
العام 2017 بلغت 531 عالمة تجارية، فيام بلغ 
عدد الوكاالت التجارية 16 وكالة، و7 آالف رشكة 

باكستانية مسجلة لدى الدولة.
وتضمنت قامئة أهم الرشكات اإلماراتية املستثمرة 
ومؤسسة  العاملية  ديب  موانئ  باكستان،  يف 
ودانة  ودناتا،  ”اتصاالت“،  لالتصاالت  اإلمارات 
والظاهرة  الدولية  البرتولية  واالستثامرات  غاز، 
اإلمارات  ومجموعة  الغرير،  ومجموعة  الزراعية، 
لالستثامر، وأبراج كابيتال، وإعامر العقارية، وبنك 
للبرتول  الوطنية  أبوظبي  ورشكة  اإلسالمي،  ديب 
االستثامر  قطاعات  أهم  «أدنوك».وتضمنت 
واملركبات  املطاط  صناعة  باكستان،  يف  اإلمارايت 
البرتول  وتكرير  واألسمنت  واألغذية  والسكر 
املايل واملرصيف  الجملة والتجزئة والقطاع  وتجارة 
والغاز  النفط  عن  والتنقيب  الزراعي  والقطاع 
الطبيعي والبرتوكيامويات واالتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات. 
ومتثل الصادرات الباكستانية للدولة، يف املنتجات 
والفواكه  والخضار  الغذائية  واملواد  البرتولية، 
املصطنعة،  واملنسوجات  ومشتقاتها،  واألسامك 
واألقمشة املطرزة واملواد الخام لصناعة األقمشة 
واملجمدة،  الطازجة  واللحوم  القطنية  واملنتجات 
فيام تتضمن الصادرات السلعية من اإلمارات إىل 
باكستان النفط الخام ومنتجات البرتول واملعدات 
واألصباغ  الكياموية  واملواد  الثقيلة  والتجهيزات 
إلعادة  مختلفة  ومواد  واملجوهرات،  والذهب 

التصدير.
ووقعت كل من اإلمارات وباكستان أكرث من 28 
تجنب  اتفاقيات  تشمل  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية 
االستثامرات  وحامية  وترويج  الرضائب  ازدواجية 
وسياسية  قضائية  اتفاقيات  جانب  إىل  الثنائية 

وتجارية وثقافية.
الدولتان  تتفق  والدفاعي:  األمني  التعاون   -3

عىل رضورة مكافحة انتشار التطرف واإلرهاب يف 
املنطقة والعامل، وتعمالن معاً عىل رضورة معالجة 
اسرتاتيجيات  عرب  الراديكايل  والفكر  التحريض 
اإلرهاب  الجتثاث  ومستدامة  متعددة  وخطط 
بأشكاله وصوره كافة. وقد أدانت دولة اإلمارات 
التي  اإلرهابية  األعامل  جميع  املتحدة  العربية 
تعرضت لها باكستان يف األعوام املاضية، وأكدت 
العنف  أشكال  ملختلف  والرافض  الثابت  موقفها 
واإلرهاب الذي يستهدف الجميع دون متييز بني 
دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته. وشددت 
اإلمارات عىل تضامنها مع جمهورية باكستان يف 

مواجهة العنف واإلرهاب. 

باكستان  بني  املؤسيس  الطابع  إضفاء  تم  وقد 
يونيو  يف  األمني  التعاون  مجال  يف  واإلمارات 
1994، من خالل تأسيس ”املجموعة االستشارية 
بني  االتفاق  تم   2015 مارس  ويف  الدفاعية“. 
مجال  يف  الثنايئ  التعاون  تعزيز  عىل  الدولتني 
االمارات  دولة  وفد  اجتامع  خالل  وذلك  الدفاع، 
الفريق  املسلحة  القوات  اركان  رئيس  برئاسة 
القيادة  الرميثي، يف مقر  ثاين  الركن حمد محمد 
رئيس  من  كل  مع  الباكستاين،  للجيش  العامة 
أركان الجيش الباكستاين الفريق اول ركن راحيل 
للقوات  املشرتكة  االركان  هيئة  ورئيس  رشيف 
راشد  ركن  اول  الفريق  الباكستانية  املسلحة 
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الباكستاين  محمود. وورد يف بيان اصدره الجيش 
منطقة  يف  االمنية  األوضاع  بحثا  ”الجانبني  أن 
الرشق االوسط اىل جانب املصالح املشرتكة وسبل 
 35 بني  من  اإلمارات  وكانت  بينهام“.  التعاون 
 (2017 (أمان  بحرية  مناورات  يف  مشاركة  دولة 
التي استضافتها القوات البحرية باكستانية. إضافة 
ملشاركة وفد كبري من القوات الدفاع الباكستانية 
مبعرض ”آيدكس 2017“، حيث تم عرض سفينتني 
األمن  الباكستانية وقوة  البحرية  للقوات  تابعتني 

املالحي يف ميناء ابوظبي.

 ..

 2011 عام  باكستان  يف  اإلمارايت  املرشوع  انطلق 
مواجهة  يف  الباكستاين  الشعب  مساعدة  بهدف 
عام  خالل  اجتاحتها  التي  املدمرة  الفيضانات  آثار 
عىل  نوعية  نقلة  املرشوع   هذا  مثل  وقد   ،  2010
خاصة  باكستان  يف  واالستقرار  التنمية  دعم  طريق 
عىل  يركز  حيث  شامال  تنمويا  منهجا  يتبنى  أنه 
أربعة مجاالت أساسية إلعادة تأهيل البنية التحتية 
وتطوير املجتمع والخدمات األساسية وهي مجاالت 

الطرق والجسور والتعليم والصحة وتوفري املياه إىل 
اإلنسانية  املساعدات  لتقديم  إضافية  جانب جهود 
للفقراء واملحتاجني والنازحني وتوفري املواد الغذائية 
والرعاية الصحية لهم ومساعدتهم عىل تجاوز املحن 

والصعوبات التي تواجههم عىل املستويات كافة.
اإلنسانية  املساعدات  من  الكثري  اإلمارات  قدمت 
يف  آباد،  إسالم  يف  تم  حيث  لباكستان،  والتنموية 
إدارة  بني  تعاون  اتفاقية  عىل  التوقيع   ،2018 مايو 
املرشوع اإلمارايت ملساعدة باكستان وقيادة الجيش 

املشاريع  من  الثالثة  املرحلة  لتنفيذ  الباكستاين، 
دوالر  مليون   200 بكلفة  باكستان،  ألبناء  التنموية 
أبوظبي  صندوق  قبل  من  متويلها  يتم  أمرييك 
الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  للتنمية، 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وبدعم 
نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
والتنموية  اإلنسانية  املساعدات  بتقديم  املسلحة، 

لجمهورية باكستان. 
وقد أعلنت إدارة املرشوع يف شهر يناير 2019 عن 
تنفيذ  تستهدف  التي  املرشوع،  من  الثالثة  املرحلة 
بتكلفة  باكستان،  يف  وإنسانياً  تنموياً  مرشوعاً   40
تبلغ 736 مليون درهم يتم متويلها من قبل صندوق 
إطار  يف  املرشوعات  تنفيذ  ويأيت  للتنمية.  أبوظبي 
اإلمارات  تقدمها  التي  واإلنسانية  التنموية  الجهود 
للمرشوعات  واستكامالً  باكستان،  جمهورية  ألبناء 
ملساعدة  اإلمارايت  املرشوع  إدارة  نفذتها  التي 
باكستان، خالل املرحلتني األوىل والثانية، يف العديد 
 2011 عام  من  الباكستانية  واملناطق  األقاليم  من 
بكلفة  مرشوعاً،   165 عددها  وبلغ   ،2017 عام  إىل 
درهم  مليون  و545  مليار  نحو  بلغت  إجاملية 
أن  املرشوع  إدارة  دوالر).وأعلنت  مليون   420)
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هي:  مجاالت،  خمسة  تشمل  الجديدة  املرشوعات 
توفري  ومجال  والصحة،  والتعليم،  والجسور،  الطرق 
املياه، ومجال الزراعة، إضافة إىل تقديم مساعدات 
إنسانية، تشمل توزيع األغذية عىل السكان الفقراء 
واملحتاجني والنازحني، وتنفيذ حمالت التطعيم ضد 

شلل األطفال. 
اإلمارايت  املرشوع  إدارة  أشارت  الطرق:  مجال   -1
ملساعدة باكستان إىل أن املرحلة الثالثة ستعمل عىل 
تنفيذ مرشوع طريق رئيس بإقليم خيرب بختونخوا، 
يف مجال الطرق والجسور، بطول 42 كيلومرتاً، وعرض 
ومرشوع  جسور،  تسعة  مساره  تتخلل  مرتاً،   11.3
طريق رئيس يف إقليم بلوشستان بطول 65 كيلومرتاً، 

وعرض 12.3 مرتاً، تتخلل مساره ستة جسور.
2- مجال التعليم، فسيتم إنشاء كلية تعليمية تلحق 
بها مدرستان للطالب والطالبات يف إقليم بلوشستان، 
لتوفري بيئة تعليمية حديثة ألكرث من 1500 طالب 
يف  نفذت  التي  املشاريع  وتعترب  اإلقليم.  أبناء  من 
مشاريع  تقدمه  ما  عىل  األمثلة  أبرز  التعليم  قطاع 
الشعوب  ألبناء  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
دعم  يف  ايجابية  مساهمة  من  واملحتاجة  الفقرية 
عىل  والطالب  اآلباء  وتشجيع  التعليمي،  القطاع 
مواصلة التعليم والتقليل من نسبة األمية والجهل، 

الطالب  الجديدة  اإلماراتية  املدارس  نقلت  لقد 
املفتوحة  واملدارس  الخيام  مدارس  من  والطالبات 
يف العراء إىل مدارس حديثة يف كل يشء، من مبان 

وتجهيزات ومعدات .
سبعة  وصيانة  إنشاء  سيتم  الصحة،  مجال   -3
بناء  مرشوع  أبرزها  حديثة،  صحية  مرشوعات 
وتجهيز مستشفى أمراض القلب مبدينة كويتا، وهو 

األول من نوعه يف اإلقليم.
لتوفري  مرشوعاً   29 إنشاء  سيتم  املياه:  مجال   -4
وإمداد املياه للقرى واملدن التي تعاين صعوبات يف 

الحصول عىل املياه النقية والنظيفة. 
-5 مجال الزراعة، سيتم إنشاء أول مصنع للتمور يف 
منتجاته،  تسويق  عىل  املزارعني  ملساعدة  باكستان، 
وفق  املنتج  هذا  وتطوير  الزراعة،  قطاع  ودعم 

أحدث املواصفات التسويقية. 

خطة  باكستان  ملساعدة  اإلمارايت  املرشوع  ينتهج 
لخدمة  تنموية  حيوية  مرشوعات  لتنفيذ  شاملة 
بختونخوا  خيرب  إقليم  مناطق  وسكان  مجتمع 
بلوشستان،  وإقليم  فتح  القبلية  املناطق  وإقليم 

إدارة  آباد، حيث نفذت  إسالم  العاصمة  إىل  إضافة 
بالحكومة  املختصة  الوزارات  بالتعاون مع  املرشوع 
األقاليم  وحكومات  الباكستاين  والجيش  الباكستانية 
ميدانية  دراسة  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  يف 
ووضعت  املناطق،  هذه  الحتياجات  متكاملة 
املعايري والخطط األساسية لتحديد التوزيع الجغرايف 
نطاق  الواقعة ضمن  والقرى  املدن  للمرشوعات يف 

املرشوع اإلمارايت بصورة مثالية.
باكستان  ملساعدة  اإلمارايت  املرشوع  أعامل  وتتميز 
بطابعها اإلنساين التطّوعي، البعيد عن أي مكاسب 
مالية. كام تتخذ صفة االستدامة يف تحقيق املنفعة 
للمستفيدين لفرتات زمنية مستقبلية طويلة، إضافة 
جميع  تشمل  التي  منها،  املستفيدين  شمولية  إىل 
فئات املجتمع والفئات العمرية والطوائف الدينية، 
واألطفال  واملعوقني  األيتام  فئات  عىل  الرتكيز  مع 

والنساء وكبار السن.
باكستان  ملساعدة  اإلمارايت  املرشوع  استطاع  وقد 
الباكستاين  الشعب  نوعية يف حياة  نقلة  أن يحدث 
يف املجاالت التي يعمل عليها، ففي املجال الصحي 
متثل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أحد 
املرشوعات الرائدة التي تهدف إىل تحسني الخدمات 
الصحية ورعاية األمومة والطفولة يف منطقة سيدو 
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 18.4 إنشائها  تكلفة  تبلغ  حيث  سوات،   – رشيف 
اإلمارايت  املستشفى  أيضاً  وهناك  درهم.  مليون 
الباكستاين الذي يهدف إىل تحسني الخدمات الصحية 
وبتكلفة  راولبندي،  منطقة  يف  ويقع  باكستان،  يف 
بلغت 396 مليون درهم حيث يقدم خدمات صحية 
وعالجية ألكرث من 2 مليون باكستاين يف العام وإجراء 
قسم  من  املرشوع  ويتكون  اليوم.  يف  عملية   50
العيادة الخارجية، ومخترب مجهز باملعدات واألجهزة، 
وقسم الطوارئ، وقسم غسيل الكىل، وقسم أمراض 
القلب، وقسم الطب الوقايئ، ومركز التأهيل الطبي، 
و16 غرفة عمليات مجهزة، و1000 رسير للمرىض، 
قامت  كام  اجتامعات.  وغرف  مكاتب  إىل  إضافة 
اإلمارات بإنشاء معهد تدريب الكوادر الطبية الذي 
يهدف إىل تخريج 500 من الكوادر الطبية املساعدة 
علوم  مجاالت  يف  دبلوم  عىل  حاصلني  عامني،  كل 
التشخيص واألشعة وأمراض الدم، والتخدير والقلب، 
النفسية،  واألمراض  املعدية،  األمراض  وتشخيص 
وأمراض الكىل، والحوادث الطارئة، واألسنان والعالج 
الطبيعي، ويتكون املرشوع من مبنى معهد الكوادر 
لـ 500 دارس. إضافة إىل  الطبية املساعدة، ويتسع 
مسكن يتسع لـ 150 طالبة ومسكن آخر يتسع لــ 
150 طالباً. وملحق به معدات طبية ومعامل ومواد 

للتدريس ومكتبة ومرسح.
ويف مجال الطرق، فإن هناك العديد من املرشوعات 
الحيوية كجرس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - 
منطقة شاموزاي، والذي يهدف إىل ربط املناطق يف 
 2 حركة  لتسهيل  بعضها،  مع  خيرببختونخوا،  إقليم 

حيث  العام  يف  سيارة  آالف  وأربعة  مليون شخص، 
وتسويق  االقتصادية  الحركة  ازدهار  يف  يساعد 
والسياحة،  والتنقل  الحيوانية،  والرثوة  املنتجات 
وبتكلفة  سوات،   – شاموزاي  منطقة  يف  ويقع 
من  املرشوع  ويتألف  درهم.  مليون   38.6 قدرها 
مرت   10.7 بعرض  ومسار  مرت   448.5 بطول  جرس، 
وارتفاع 7 مرت حمولة سعة 70 طن. وطريق مشاة 
الجاهيل اإلماراتية  بعرض 1 مرت، و تم إنشاء قلعة 
تشييد  وكذلك  سياحي  كمعلم  الجرس،  مدخل  يف 
كارس لألمواج بطول 1300 مرت وسيتم إنارة الجرس 
اللجنة  معايري  املرشوع  ومياثل  الشمسية.  بالطاقة 
أداء  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  اإلمنائية 
وتطبيقا بدرجة عالية، إذ أنه عىل صعيد االستدامة، 
العوامل  ليقاوم  الكونكريت،  الجرس من  تم تشييد 
عىل  الحصول  تم  كام  الفيضانات.  مثل  الطبيعية 
بإلتزامها  الباكستانية  الحكومة  جانب  من  تأكيد 
يف  كبري  أثر  الجرس  ولهذا  وحاميته،  الجرس  بصيانة 
حياة املستفيدين وأدى إىل تنشيط الحركة التجارية 
والتعليمية والسياحية يف املنطقة. وهناك أيضاً جرس 
سوات،  منطقة   - نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
إقليم خيرب  منطقة  املناطق يف  ربط  إىل  ر  ويهدف 
بختونخوا، مع بعضها البعض ويسهل من حركة 70 
يساعد  حيث  سنوياً،  سيارة  آالف  و5  شخص  ألف 
املنتجات  وتسويق  االقتصادية  الحركة  ازدهار  يف 
والرثوة الحيوانية والتنقل. وتبلغ تكلفة الجرس 45.7 
الحديد  الجرس من  مليون درهم. حيث تم تصنيع 
مرت   10 وعرض  مرت   330 بطول  للصدأ.  القابل  غري 

وارتفاع 6 مرت حمولة سعة 50 طن مسار باتجاهني 
إنارة  ويتضمن  واحد  مرت  بعرض  مشاة  وطريق 
بالطاقة الشمسية لكل الجرس. وكارس لألمواج بطول 
900 مرت، كام تم انشاء قلعة جرس املقطع اإلماراتية 

يف مدخل الجرس كمعلم سياحي.
ومياثل املرشوع ويطابق أداء ومعايري اللجنة اإلمنائية 
عالية،  بدرجة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة 
الجرس  تم تشييد  االستدامة.  أنه عىل صعيد  حيث 
واملقاوم  للصدأ،  القابل  غري  الصلب  الحديد  من 
التأكيد  تم  الفيضانات. كام  الطبيعية مثل  للعوامل 
بصيانة  بإلتزامها  الباكستانية  الحكومة  جانب  من 
الكبري عىل  أثره    املرشوع  ولهذا  وحاميته.  الجرس 
الحركة  تنشيط  يف  ساهم  حيث  املستفيدين  حياة 
التجارية والتعليمية والسياحية يف املنطقة. كام أن 

مستوى األداء بلغ نسبة 95 باملائة.

تشهده  ومبا  الباكستانية،   - اإلماراتية  العالقات 
الرؤى  توافق يف  كافة، ومن  املجاالت  تطور يف  من 
واعدة  آفاق  تنتظرها  والعامل،  املنطقة  قضايا  حول 
لها  أن  وخاصة  الصديقني،  الشعبني  مصالح  ترتجم 
بعداً تاريخياً عميقاً منذ املغفور له، الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فضالً عن بعديها 
العالقات،  هذه  يعمقان  اللذين  والثقايف  الشعبي 

ويضاعفان من أهميتها االسرتاتيجية.
الذي تقدمه اإلمارات  الوقت ذاته، فإن ”الدعم  يف 
لباكستان يحظى بتقدير األوساط الرسمية والشعبية 
باعتبارها  اإلمارات  تتعزز صورة  باكستان، حيث  يف 
عنه  ما عربت  وهذا  القوية،  والصداقة  لألخوة  رمزاً 
عمران  باكستان  وزراء  رئيس  ترصيحات  بوضوح 
الشيخ  السمو  صاحب  مع  مباجثاته  خالل  خان، 
محمد بن زايد آل نهيان يف إسالم آباد  خالل شهر 
يناير 2019، و التي أعرب خاللها عن شكره وتقديره 
للدعم الذي قدمته دولة اإلمارات العربية املتحدة 
املالية  السياسة  لتعزيز  الباكستاين  املركزي  للبنك 
والنقدية، وكذلك تثمينه للمبادرات ومشاريع البنية 
لتحسني  اإلمارات  تنفذها  التي  والخدمية  التحتية 
مؤكدا  الباكستانية،  األقاليم  مختلف  يف  الخدمات 
بذلك أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به اإلمارات 

يف دعم باكستان عىل الصعد كافة».
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األورويب  واالتحاد  املتحدة  كالواليات  دولية  فقوى 
وروسيا، وقوى إقليمية كرتكيا ومرص، ومنظامت دولية 
العمل عىل حل  وتكراراً  املتحدة حاولت مراراً  كاألمم 
النزاعات الرشق أوسطية عن طريق الوساطة وتحقيق 

سالم دائم يف املنطقة ولكنها مل تتمكن من ذلك. 
سبب الفشل يف تحقيق السالم يف املنطقة يعود بالدرجة 
األساسية إىل أن مثل تلك األطراف ال ينطبق عليها عنرص 
النزاهة الذي يجب أن يتمتع بها الوسيط ليكسب ثقة 
الحالة  بأن  القول  نستطيع  لذلك  املتنازعة.  األطراف 
يف  كوسيط  بالصني  تقبل  أن  ميكن  األوسطية  الرشق 
العديد من املشاكل واألزمات اإلقليمية، ألن الصني هي 
أكرث األطراف الدولية واإلقليمية التي ميكن أن تتمتع 
بالنزاهة يف الوساطة. فالصني دولة ليست دينية وبالتايل 
أو مذهب معني دون غريه،  لها ميل تجاه دين  ليس 
التاريخية  وخربتها  سياسية،  هيمنة  طموح  لها  وليس 
ُمستعمرة  دولة  تكن  مل  أنها  حيث  للجميع  مقبولة 
مع  مفتوحة  وعالقتها  املنطقة،  يف  أقاليم  أو  ملناطق 
الجميع، والجميع مستفيد من عالقته مع الصني. لذلك 
نستطيع القول بأن الصني مُيكنها أن تلعب دور الوسيط 
القوى  النزيه يف املنطقة بشكل أفضل عن غريها من 

الدولية. 
لها  سيوفر  الوساطة  خط  عىل  الصني  دخول  ولعل 
مجموعة من املكاسب من أهمها: أن ذلك سيعطيها 
السمعة الداخلية والخارجية بأنها قوة فاعلة يف النظام 
لتحقيقها  الصني  تسعى  التي  املكانة  ويعطيها  الدويل 
مع فلسفة الرئيس الصيني الحايل يش جينبينغ، الذي 
يف  ومؤثرة  فاعلة  قوة  بالصني  يعرتف  أن  للعامل  يريد 
النظام الدويل. كام أن لعب الصني لهذا الدور سيعطيها 
الدويل.  النظام  يف  مسئولة  دولة  بأنها  العاملية  النظرة 
فهناك العديد من االنتقادات التي توجه إىل الصني إىل 
أنها دولة مستفيدة من فوائد النظام الدويل ولكنها ال 
تلعب دور رئييس يف املساهمة الفعلية يف تقديم تلك 
الخدمات للمجتمع الدويل. وعليه فإن دخولها عىل خط 
الوساطة من شانه أن يعطيها هذه السمعة وهذا الدور. 
ويضاف إىل ذلك بالطبع االستفادة الصينية االقتصادية 
والسياسية يف عالقتها مع تلك الدول، حيث أن الدخول 
قوية  عالقات  سيبني  املتنازعة  الدول  مع  وساطة  يف 
يف  نفوذها  من  ويقوي  الدول  تلك  مثل  مع  للصني 
املنطقة. كل هذه هي مكاسب ميكن للصني أن تحققها 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

من وراء لعبها لهذا الدور السيايس. 
الصني مل تأخذ عىل عاتقها هذا  إال أن  رغم ذلك كله 
دبلوماسيته.  يف  األبرز  االهتامم  تعطيه  ومل  الجانب 
بني  الوساطة  دور  لعب  عن  بعيدة  زالت  ما  فالصني 
الخصوم املتنازعة حتى يف مناطق قريبة من حدودها 
مثل الوضع يف شبه الجزيرة الكورية، حيث أن الصني 
ابتعدت عن الدخول بدور لها يف الوساطة بني الجانبني 
الكوري الشاميل والكوري الجنويب. ورغم أن الوضع يف 
كوريا مختلف باعتبار أن الصني قد ال ميكن أن تكون 
كوريا  وتحالفها مع  لتقاربها  نظراً  هناك  نزيهاً  وسيطاً 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  الوضع  أن  إال  الشاملية 
تكون  أن  عىل  الصني  فقدرة  االختالف.  كل  يختلف 
وسيطاً نزيهاً هو أمر أكرث إمكانية للتحقق والنجاح يف 
الحالة الرشق أوسطية. إال أنه ورغم ذلك ال نرى الصني 
بالدخول كأحد  الصني  اكتفت  لقد  الدور.  تلعب هذا 
النزاعات اإلقليمية مثل  للتسوية يف  الساعية  األطراف 
القضية الفلسطينية والقضية السورية إال أنها مل تأخذ 
عىل عاتقها نشاط مستقل لها يف تحقيق التسويات يف 
املنطقة. فعمل الصني ظل دامئاً مرتبطاً بالعمل الدويل 
الجامعي أكرث من العمل الفردي للصني يف أي تسوية ما 
كانت. ورغم تعينها ملبعوثني خاصني ملسألة أو قضية 
معينة يف املنطقة إال أن دورهم ظل محدوداً. كام أن 
الحلول التي تقدمها الصني ظلت حلول عادية ومل ترقى 
الصني  أن  إىل  يعود ذلك  اإلبداعي. ورمبا  املستوى  إىل 
ال تريد أن تتحمل مسئولية الوساطة، اعتقاداً منها بأن 
ذلك سيفرض عليها عبئاً دبلوماسياً ال تريد أن تقوم به 

أو آلن الصني تدرك بأن قوتها يف التأثري محدودة. 
أياً ما كان التفسري لذلك إال أن الصني بحق هي الدولة 
حل  يف  بقوة  الدخول  عىل  القادرة  الوحيدة  الكربى 
النزاعات بني املتخاصمني يف املنطقة نظراً ملا تتمتع به 
من مزايا الوسيط النزيه، وهو ما ال تتمتع به أطراف 
هذه  عاتقها  عىل  الصني  تأخذ  أن  فقط  بقي  أخرى. 
املسئولية، وتتحمل جزًء من عبئ لعبة الدول الكربى 

يف السياسية الدولية.  
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يف  التنفيذي  الرئيس  ديفيس“،  ”أالن  يوضح 
Raytheon Emirates كيف أن الكيان الجديد، 
تستخدم  إماراتية  كمؤسسة  تطويره  تم  الذي 
املواهب املحلية، يسعى إىل تعزيز األمن اإلقليمي 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  صناعية  قدرة  وتنمية 

املتحدة للمساعدة عىل تنويع اقتصاد البالد.
يف عام 2017، احتفلت رشكة Raytheon بالذكرى 
الثالثني لتأسيسها رشاكة مع دولة اإلمارات العربية 
جديدة  فرعية  رشكة  إنشاء  خالل  من  املتحدة 
بالكامل هي Raytheon Emirates يف أبو ظبي.

هل أسهمت هذه الخطوة يف نقل عالقاتكم مع 
اإلمارات إىل مستوى جديد؟

نحن فخورون جًدا بعالقتنا التي يزيد عمرها عىل 
30 عاًما مع دولة اإلمارات العربية املتحدة. وأساس 
هذه العالقة هو الرشاكة بيننا والعمل مًعا، وتوفري 

األنظمة والدعم للمساعدة عىل الحفاظ عىل أمن 
 Raytheon رشكة  تأسيس  أسهم  وقد  بالدهم. 
حيث  جديد؛  مستوى  إىل  االنتقال  يف   Emirates
منارس دوًرا أكرب يف الصناعة املحلية واملجتمع عىل 
حد سواء؛ إذ نخطو بذلك خطوة هامة يف عالقتنا؛ إذ 
 Raytheon متثل بداية املرحلة التالية. تعمل رشكة
منطقة  يف  عاًما   50 منها  عاًما،   96 من  أكرث  منذ 
الخليج، وتعترب هذه الفرصة الجديدة للنمو يف دولة 

اإلمارات مصدر حفز وإثارة لنا.

لرشكة  التنفيذي  املدير  السابق  يف  كنت 
هذه  دور  هو  ما   .Raytheon Emirates

التجربة يف منصبك الجديد؟
برامج  دعم  بامتياز  حظيت  لقد  جًدا.  مفيدة 
مختلفة لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مدى 
السنوات العرش املاضية، وفرصة للعيش والعمل 

الثقافة  وكانت  األعامل،  وفهم  كامل  بدوام  هنا 
السابق كمدير  بثمن يف منصبي  تقدر  والقيم ال 
للعمليات. واآلن، بصفتي الرئيس التنفيذي لرشكة 
هذه  عىل  أعتمد  فإنني   ،Raytheon Emirates
التجربة لتوسيع عالقتنا القوية مع دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وتنمية أعاملنا حتى نتمكن من 

تحقيق أشياء عظيمة مًعا.
 

إذن ما هي الخطط طويلة املدى التي تفكر بها؟
لقد كانت مبادلة رشيًكا موثوقًا به يف دولة اإلمارات 
 Raytheon أعامل  منو  ومع  املتحدة.  العربية 
هي:  مجاالت،  أربعة  عىل  نركز  فإننا   ،Emirates
الجوي  والدفاع  اإللكرتونية،  األمنية  األعامل 
والصاروخي، واملستجيبات، والتقنيات التمكينية. إننا 
هنا من أجل عالقة طويلة األمد، ونحن متحمسون 
لتنمية أعاملنا، واالنخراط يف املجتمع، وتطوير قادة 

أالن ديفيس

Raytheon Emirates “ ”

 :   :
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واالبتكار. ونتطلع مع منو أعاملنا إىل تنمية القوى 
وبناء  لدينا  الجنسيات  متعددة  املحلية  العاملة 
يف  املصلحة  أصحاب  مع  أقوى  عالقات جدديدة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 Raytheon» الجديد  الكيان  هذا  ساهم  كيف 
عمالئكم  مع  العالقات  تعزيز  يف   “Emirates

ورشكائكم بدولة اإلمارات؟
دولة  يف  قوي  بحضور   Raytheon رشكة  تتمتع 
اإلمارات العربية املتحدة منذ أكرث من ثالثة عقود. 
هذا  يأخذ   Raytheon Emirates تأسيس  إن 
الحضور إىل مستوى جديد يتميز بإمكانية الوصول 
املتبادل واالستجابة لعمالئنا. إنهم يرون فينا رشكتهم.

أخربنا املزيد عن القدرات التي تركزون عليها يف 
معرض آيدكس.

 ،Raytheon Emirates جانب  إىل  لنا،  سيكون 
رايثون  رشكات  جميع  من  آيدكس  يف  قوي  متثيل 
ذلك  يف  مبا  األساسية؛  قدراتنا  خالل  من  األربعة 
الدفاع  وأنظمة  والصاروخي،  الجوي  الدفاع 

السيرباين،  واألمن  املستويات،  متعددة  البحرية 
هذه  يف  نقدم،  سوف  املأهولة.  غري  واألنظمة 
املجاالت وغريها، حلوالً متنوعة، باإلضافة إىل خرباء 
يف هذا املجال إىل املوقع لنكون قادرين عىل دعم 
قاعدة العمالء، واإلجابة عن األسئلة، والتحدث عن 
إمكانات وفرص جديدة ملزيد من التعاون والدعم 
اإلمارات  لدولة  ليس  واالستقرار،  األمن  ضامن  يف 

العربية املتحدة وحدها، بل للمنطقة كلها.

من  اثنني  أو  واحد  منتج  تسمية  ميكنك  هل 
املنتجات التي ستقومون بتسليط الضوء عليها؟

الذي  والصاروخي  الجوي  الدفاع  ذكرُت  لقد 
الصاروخي  الدفاع  ورادارات  باتريوت  سيشمل 
األشياء  بني  ومن  والسيطرة.  القيادة  وأنظمة 
األخرى التي يجب تسليط الضوء عليها: الصاروخ 
املستويات،  أحد   (ESSM) املتطور  سبارو  يس 
وصاروخ الهيكل الدوار ”رام“ (RAM) ، وصاروخ 
 .TALON Laser Guided Rocket تالون 
إىل  لالستامع  الفرصة  مينحنا  آيدكس  معرض  إن 

عمالئنا وبناء عالقات جديدة وقوية.

معرفيني إماراتيني. كام نتطلع أيًضا إىل إرشاك قاعدة 
مهام  واستكشاف  هنا،  املوجودة  املحلية  اإلمداد 

وأسواق جديدة ال ميكننا تصورها اليوم.
تطوير  يف  الفرعية  الرشكة  أهداف  أحد  يتمثل 
وذات  املهارة  عالية  إماراتية  عاملة  قوة  وتوظيف 

إنتاجية عالية واالستعانة مبوردين محليني.
 

هل نجحتم يف هذا الهدف؟
نحن نحرز تقدًما كبريًا. لدينا إماراتيون يقودون 
ويتعاونون يف تطوير أعاملنا اإللكرتونية، واملوارد 
أيًضا  لدينا  الحكومية.  عالقاتنا  ويف  البرشية، 
واملايل،  اإلداري  فريقنا  يف  إماراتيون  موظفون 
ومع منو الرشكة سنستمر يف استقطاب اإلماراتيني 
منعًشا  كان  لقد  وتوظيفهم.  بهم  واالحتفاظ 
املعرفة  إىل  باإلضافة  والقيمة،  الطاقة  نشهد  أن 
إىل  يجلبونها  التي  املتنوعة  والخربة  الثقافية 
لوجودنا  متحمسون  إنهم  لك  سيقولون  فريقنا. 
من  كجزء  لوجودهم  متحمسون  ونحن  هنا، 
اإلمارات  دولة  وقيم  األساسية  قيمنا  إن  رشكتنا. 
وتوفر  بعًضا  بعضها  يكمل  املتحدة  العربية 
رشكة  قيم  تسهم  األعامل.  لنمو  مشرتكًا  أساًسا 
واالبتكار  والتعاون  واالحرتام  (الثقة   Raytheon
 Raytheon واملساءلة) يف تعزيز كل يشء تقوم به
وتنمية  وتشغيلها  املواهب  لتطوير   Emirates
أعاملها واملشاركة بنشاط يف مجتمعات اإلمارات.

كيف كان الكيان الجديد فعاالً يف االستفادة من 
السيرباين،  األمن  مجاالت  يف  ومواردك  قدراتك 
واملستجيبات،  والصاروخي،  الجوي  والدفاع 
ويف  هنا  العمليات  يف  التمكينية  والتكنولوجيا 

املنطقة؟
لدينا ميزة تنافسية هائلة يف الوصول إىل وحدات 
يف    Raytheon لـ  التابعة  والرشكات  أعاملنا 
الثالثة  رشكاتنا  إىل  وكذلك  املتحدة،  الواليات 
اململكة  يف    Raytheon لرشكة  التابعة  األخرى 
السعودية.  العربية  واململكة  وأسرتاليا  املتحدة 
االستفادة  خالله  من  ميكننا  قوي  مرشوع  إنه 
ونجلبها  منتلكها  التي  والتقنيات  القدرات  من 
واالستفادة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إىل 
هنا،  الصناعية  والقدرات  املحليني  املوردين  من 
والتوصل إىل أفضل الحلول لعمالئنا. إن أكرب ميزة 
الفكر  وتنوع  لدينا،  األشخاص  هؤالء  هي  لدينا 
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ويف هذا السياق قال“ماركو“: ”إنه ملن دواعي رسوري 
ا أن أتحدث إىل ”درع الوطن“. لقد تم توظيف  دامئً
املتحدة  العربية  اإلمارات  يف   Leonardo تقنيات 
منذ السنوات األوىل لالتحاد، وما زالت معظم هذه 
بإصدارات  استبدالها  تم  أو  الخدمة،  يف  املعدات 
جديدة متت ترقيتها. أود تسليط الضوء عىل طائرات 

التي   ،Aermacchi MB.339 و   SF-260 التدريب 
فريق  عروض  فريق  من  كل  تجهيز  اليوم  يجري 
الجوية  العروض  البهلوانية، وفريق  الجوية  الفرسان 
ولعل  بها.   ،Frecce Tricolori اإليطايل  البهلوانية 
هذين املثالني من أروع صور التميز يف الجو“. وفيام 

ييل مقتطفات من املقابلة:

ما هي العوامل التي تقف وراء مركزكم الريادي يف 
هذا القطاع من السوق؟

الفخمة  والطائرات  الخاص  الطريان  سوق  يغطي 
النقل  يشمل  التطبيقات؛  من  واسًعا  نطاقًا  جداً 
الطائرات،  تأجري  وخدمات  الرشكات،  ونقل  الخاص، 
وخدمات الرحالت املنتظمة، وخدمات نقل كبار كبار 

Leonardo

 : ماركو:  
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الحكوميني.  واملسؤولني  الدول  ورؤساء  الشخصيات 
تتطلب هذه االستخدامات إمكانيات متقدمة وأداًء 
النقل  وسائل  إىل  فبالنسبة  للراحة.  وتوفرياً  عاليًا 
أنظمة  امتالك  يف  العميل  يرغب  قد  الحكومية، 
للدفاع عن النفس مع اتصاالت مشفرة لرحالت آمنة، 
حيث تتميز Leonardo بدور الريادة العاملية يف هذا 
املجال؛ إذ تسيطر عىل نسبة ٪50 من سوق الطائرات 

املروحية الخاصة / والفخمة املتعددة املحركات.

ألكرث  طلبيات  عن  املنطقة  يف   Leonardo أعلنت 
من 280 طائرة مروحية من الجيل األحدث. ما هي 

استخداماتها الرئيسية؟
عىل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الطلبيات  تشتمل 
تقدمها  التي  املروحيات  من  متنوعة  مجموعة 
طراز  من  املروحيات  تغطي  حيث  Leonardo؛ 
و   AW189 و   AW169 و   AW139 و   AW109
من  واسًعا  طيًفا   Super Lynx 300 و   NH90
ذلك  يف  مبا  والعسكرية؛  والحكومية  املدنية  األدوار 
املذكور  الشخصيات  كبار  كبار  ونقل  البحري  النقل 
سابًقا، باإلضافة إىل خدمات فرض النظام، وخدمات 
الطوارئ الطبية، وخدمات البحث واإلنقاذ، واملرافق، 
من  مبيعاً  األكرث  املروحية  وقد حققت  والدوريات. 
طراز AW139 أكرث من 140 من املبيعات يف الرشق 
اإلمارات  دولة  يف  منها   70 من  يقرب  ما  األوسط، 
الرائدة املشّغلة  العربية املتحدة. وتستخدم الرشكة 
طائرات  أبوظبي،  طريان  رشكة  وهي  الطراز،  لهذا 
AW139 بشكل أسايس ألغراض النقل البحري، بينام 
تشغيل  الطريان عىل  لخدمات  فالكون  تعمل رشكة 
ذات  الخفيفة   GrandNew و   Grand مروحيات 
املحركني ملهام نقل الركاب، ولديها طلبية ملروحيتني 
املتوسطة من طراز  الدرجة  من  جديدتني خفيفتني 
AW169، مع أول طائرة من طراز AW169 مصممة 
مروحيتني  إىل  باإلضافة  الخدمة،  يف  موجودة  للبحر 
يف   AW189 طراز  من  املتوسطتني  فوق  بحريتني 
الخدمة. وقد بيعت أول مروحياتنا لكبار الشخصيات 

من طراز AW189 يف املنطقة.
 AW139 و  AW169 طراز من  املروحيات  حققت 
و AW189 نجاًحا كبريًا يف الرشق األوسط؛ حيث تم 
طلب أكرث من 160 طائرة مروحية من قبل املشغلني 
الرئيسيني، ومعظمها يف الخدمة بالفعل. كام يستخدم 
جناح ديب الجوي والقوات الجوية اإلماراتية طائرات 
AW139 إلجراء عمليات النقل واملرافق، وتستخدم 

لعمليات  نفسه  النموذج  املشرتكة  الطريان  قيادة 
البحث واإلنقاذ، بينام تقوم رشطة أبوظبي بتشغيل 
النوع نفسه ملهام فرض القانون. وبالنسبة إىل دعم 
ما بعد البيع، أصبحت أبوظبي للطريان مركز خدمة 
عام 2005، من خالل مرشوع مشرتك  منذ  معتمداً 
 AgustaWestland Aviation Services مع رشكة
LLC  تأسس يف أواخر عام 2011 لتنفيذ مجموعة 
من الخدمات واألنشطة لبيع قطع غيار املروحيات 
حسب  والتعديل  والعمرة  واإلصالح  وملحقاتها، 
مثال  للمروحيات ومكوناتها. وهذا  والرتقية  الطلب 
رائع عىل رشاكة Leonardo مع العبني مهمنّي داخل 

الدولة لتلبية متطلبات خدمة العمالء محليًا.

ما الذي سرتكز عليه Leonardo يف معرَيضْ آيدكس 
/ نافدكس 2019؟

الرائدة  منتجاتنا  من  كبري  عدد  وتسويق  يتم عرض 

يف هذا الحدث الدفاعي الرئييس يف املنطقة، والتي 
الربية والجوية  يتم إحضارها من مجموعة أنظمتنا 
تقنياتنا  الرتكيز عىل  أحد مواطن  والبحرية. سيكون 
الخاصة بأنظمة الطريان بدون طيار (C-UAS). وما 
حدث يف لندن يف اآلونة األخرية، من إغالق ملطاري 
جاتويك وهيرثو لساعات بسبب مشاهدات طائرات 
أي  يف  بسهولة  يحدث  أن  ميكن  يشء  طيار،  بدون 
مكان يف العامل؛ إذ تنخفض تكلفة الطائرات الصغرية 
السهل  من  يجعل  مام  يوم،  بعد  يوماً  طيار  بدون 
 Leonardo من  واستجابة  ونرشها.  عليها  الحصول 
ذلك  يف  مبا  ومأمون،  آمن  جوي  مجال  إىل  للحاجة 
قدرات  بتطوير  قامت  الكربى،  األحداث  حاالت  يف 
C-UAS، التي تعمل بالفعل لدى القوات املسلحة 
لالنتشار  أيًضا  متاحة  وهي  والربيطانية،  اإليطالية 
أنحاء  جميع  يف  املدين  القطاع  يف  وسهولة  برسعة 

العامل.



1165652019

وقف  عىل  قادر  منتج  لديها   Leonardo إذن، 
هجامت الطائرات بدون طيار؟

ميكن  ال  ذلك.  من  أكرث  هو  ما  هناك  لكن  أجل، 
التفكري بنظام C-UAS كحل منفرد؛ ألن التهديدات 
واملواقع تختلف، وبالتايل توفر Leonardo منصة 
متكاملة لتوفري حل نظام C-UAV قابل للتطوير؛ 
حيث توفر القدرة عىل اختيار وإدماج مزيج من 
مستشعر ومستجيب مناسب يتالءم مع سيناريو 
استجابة  أفضل  لتقديم  محدد  ووضع  ومشّغل 
آيدكس  معرض  يف  لدينا  يكون  وسوف  للتهديد. 

فرصة للتعمق يف التفاصيل مع الزوار املهتمني.
نسخة  األخرى  الرتكيز  نقاط  تشمل  وسوف 
التي ميكن   ،M-346 طراز  من   Fighter Attack
تحويلها من طائرة تدريب إىل طائرة مقاتلة مع 
تغيري  إىل  الحاجة  دون  بسيطة،  معدات  إضافة 
أجهزة الطائرة، وطائرة التدريب النفاثة األساسية 
املتطورة الجديدة M-345 من Leonardo ، التي 
 MB.339 ستحل محل طائرة سالح الجو اإليطايل
اعتباراً من عام 2020 وستصبح طائرات العروض 
الجو  سالح  لفريق  الجديدة  الجوية  البهلوانية 
اإليطايل. ولقد كان من دواعي رسورنا أن نعلن يف 
ديسمرب املايض أن أول طائرة من طراز M-345 قد 

أنجزت رحلتها األوىل بنجاح.

وماذا عن معرض ”نافدكس“ NAVDEX؟
لتعزيز  ”نافدكس“  معرض  فرصة  سنغتنم  بالطبع، 
تسليط  املثال،  سبيل  عىل  البحري،  املجال  يف  متيزنا 
االقالع  وقت  ذات  املوجهة  الذخرية  عىل  الضوء 
أثناء  توجيهها  إعادة  والتي ميكن   ،DART املخّفض
البحرية  للمروحية  بالرتويج  أيًضا  وسنقوم  الرحلة. 

للبحرية  التابعة   AW159 طراز  الوظائف  املتعددة 
قمرة  أحدث  عىل  تحتوي  والتي  الربيطانية،  امللكية 
قيادة متكاملة ألية مروحية تابعة للبحرية، باإلضافة 
إلكرتونيات  نظام  من  متاًما  متكاملة  مجموعة  إىل 
للمهام  متزايدة  قدرة  لتوفري  مهام  ونظام  الطريان 

وزيادة فعالية الطاقم.
متعدد  سفينة  لجرس  مصغر  منوذج  عرض  سيتم 
القيادة  ”قمرة  مع  العرض،  منصة  عىل  األدوار 
البحرية“ املبتكرة من إنتاجنا، حيث سيتمكن الزوار 
من التعرف عىل طريقة عمل نظام عمليات وقتال 
بحري مدمج متاماً. وفوق هذا كله، فأنا عىل يقني من 
أن ضيوفنا سيُّرسون مبشاهدة مجموعة واسعة من 
املهام  املتعددة  األوربية  الفرقاطة  تقنياتنا عىل منت 
ITS Carlo Margottini التابعة للبحرية اإليطالية، 
 ITS والتي تزور معرض نافدكس هذا العام. وتعترب
Margottini قطعة حربية مضادة للغواصات، وهي 
رشكة  وإدماج  وإنتاج  تصميم  من  بأنظمة  مجهزة 

.Leonardo
تدل املشاركة يف معرض نافدكس عىل التزام البحرية 
إىل  باإلضافة  التكنولوجية،  بالتطورات  اإليطالية 
رشاكاتها املهمة مع الصناعة الوطنية لتصميم وإنتاج 

منصات وأنظمة متقدمة.

1 AM

AW169
AW189 AW139
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جنب  إىل  جنبًا  العمل   BAE Systems وتواصل 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  وعمالئها  رشكائها  مع 
لتزويدهم باملوارد الحيوية ملساعدتهم عىل حامية 
مقابلة  الوطن“  ”درع  أجرت  وقد  حًقا.  يهمهم  ما 
اإلدارة  مجلس  عضو  دونالد،  جوليان  مع  حرصية 
املنتدب لرشكة ” BAE Systems“ مبنطقة الرشق 
األوسط، حول مجموعة واسعة من القضايا الدفاعية 

وما تعرضه الرشكة يف معرض ”آيدكس 2019“.

 .

يف  املاضيتني  السنتني  خالل  منشغالً  كان  لقد 

بيئة  املنطقة  تزال  ال  األوسط.  الرشق  منطقة 
معقدة وديناميكية، حيث تواجه الدول تهديدات 
 BAE Systems وتحديات مختلفة. وتفخر رشكة
جميع  يف  والعمالء  الحكومات  مع  برشاكتها 
متقدمة  قدرات  توفر  حيث  املنطقة،  أنحاء 
اإللكرتوين.  والفضاء  والبحر  واألرض  الجو  عرب 
لتلبية  خصيًصا  مصممة  وحلولنا  تقنياتنا  إن 
توفري  عىل  قدرتنا  وضامن  املتنوعة  متطلباتهم 
املستوى املناسب من الدعم املطلوب. وقد شهد 
اهتامًما  الخصوص  وجه  عىل  املاضيان  العامان 
طراز  من  الثابتة  األجنحة  ذات  بطائراتنا  متزايًدا 
التدريب  طائرة  و    Eurofighter Typhoon

.Hawk النفاثة
إىل  املنطقة  دول  فيه  تتطلع  الذي  الوقت  ويف 
ترقية أساطيلها من النفاثات الرسيعة، فإنها تختار 
 Hawk كحل تدريب مثايل. تسهم طائرة Hawk
لتدريب  التشغيلية  الطريان  تكاليف  خفض  يف 
ريادتها يف سوق  يف  السبب  هو  وهذا  الطيارين، 

التدريب عىل الطائرات النفاثة الرسيعة.

جوليان دونالد

جوليان دونالد، عضو مجلس اإلدارة املنتدب لرشكة ” BAE Systems“ مبنطقة الرشق األوسط

 :   :
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لطائرات  الرتويج   BAE Systems رشكة  ستواصل 
تبيعها جميعاً؛  التدريب من طراز هوك، ونأمل أن 
حيث نجري مداوالت مع عمالء جدد يتطلعون إىل 
رشاء الطائرات باإلضافة إىل العمالء الحاليني الذين 
يرغبون يف ترقية أسطولهم الحايل إىل مستوى طائرة 
ترتقي  التي  الجديدة،  املتطورة  النفاثة  التدريب 
من  مستوى جديد  إىل  الطريان  محاكاة  بتكنولوجيا 
إلعداد  القادم  الجيل  من  القيادة  قمرة  بيئة  خالل 

الطاقم لعمليات الخطوط األمامية.
معرض  يف   BAE Systems رشكة  تعرض  وسوف 
مؤخراً،  نجاحاً  فيها  أحرزت  منتجات  عدة  آيدكس 
 M777 Ultra-lightweight Howitzer منها مدفع
طراز  من  النشط  شبه  بالليزر  املوجه  والصاروخ 
ذات  الطائرات  يف  دمجه  ميكن  الذي   APKWS

األجنحة الثابتة والدوارة.
األنظمة  منتجات  مبيعات  زيادة  أيًضا  املقرر  ومن 
باإلضافة  العام،  هذا  األوسط  الرشق  يف  اإللكرتونية 
إىل مجموعة كبرية من أنظمة الدفاع الجوي والربّي 
عدة   BAE Systems رشكة  تقدم  كام  والبحري. 
ذلك  يف  مبا  األوسط،  الرشق  دول  إىل  برية  أنظمة 
مركبات املشاة املدرعة الشهرية، مثل براديل. كام أن 
ملزيد  مصممة  لدينا  األرضية  الجوي  الدفاع  أنظمة 

من النمو يف عام 2019.
وسوف تستمر BAE Systems هذا العام يف تعزيز 
رشاكاتها وتوسيعها عرب دول منطقة الرشق األوسط. 
من  رشكائنا  مع  العمل  يف  كبرياً  نجاحاً  أحرزنا  لقد 
مدى  عىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  الرشكات 
نستكشف  ونحن  املاضية،  الخمس عرشة  السنوات 
دول  أسواق  إىل  النموذج  هذا  لتوسيع  الخيارات 

مجلس التعاون الخليجي األخرى.

BAE Systems

 .2019

معرض  يف  مبشاركتها   BAE Systems تفخر رشكة 
آيدكس مبجموعة واسعة من املنتجات والخدمات، 
نقدم  وسوف  الرئيسية.  معارضنا  أحد  ميثل  حيث 

تعرض  التي  املعروضات  من  واسعة  مجموعة 
قدراتنا عىل األرض والبحر والجو والفضاء السيرباين. 
والهدف هو تقديم منوذج لكل من هذه القدرات 

إىل األسواق الواسعة يف منطقة الرشق األوسط.
معرض  يف   BAE Systems رشكة  تعرض  وسوف 
مؤخراً،  نجاحاً  فيها  أحرزت  منتجات  عدة  آيدكس 
 ،APKWS منها صاروخ الليزر املوّجه شبه النشط
األجنحة  ذات  الطائرات  يف  دمجه  ميكن  الذي 

الدوارة والثابتة.
ويسهم تعزيز القدرات بالتقنيات التي ميكن تزويد 
استمرار مشاركة  يف  بها  الحالية  األساسية  األنظمة 
عرض  سيتم  املعرض.  يف   BAE Systems رشكة 
تحت  باألشعة  العاملة  املضادة  التدابري  أنظمة 
اإلنذار  وأنظمة   ،ATIRCM  املتطور الحمراء 
إعادة  ميكن  التي   (CMWS) املشرتك  الصاروخي 
والدوارة  الثابتة  األجنحة  ذات  الطائرات  تجهيز 
بها، إىل جانب شاشات عرض متطورة؛ مبا يف ذلك 
شاشة العرض DLE Head Up، التي ميكن دمجها 
الحالية  واملروحيات  الجناح  الثابتة  الطائرات  يف 

والجديدة عىل حد سواء.

cyber
AI

BAE Systems

تهديدات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تواجه 
مبوارد  ومدعومة  ومتطورة  منظمة  إلكرتونية 

الدفاعات  التغلب عىل  كافية من األعداء، ميكنها 
ندعم  فنحن  ثم  ومن  التقليدية،  السيربانية 

الحكومات عندما تواجه أشد الهجامت تطوراً.
تدل خربتنا عىل أن حزم الكشف املعتادة القامئة 
التي ال  ”األشياء  تلتقط  االخرتاقات ال  منطية  عىل 
هو  منهجنا  فإن  ولذلك  نعرفها“؛  ال  أننا  نعرف 
النظر يف أمناط النشاط عرب نطاق البيانات بالكامل 
وتقف  بها.  ترتبط  التي  السلوكيات  وتحديد 
وزارات الدفاع والقوات املسلحة وقطاع الخدمات 
هذه  مواجهة  يف  املواجهة  خط  عىل  كلها  املالية 
نهدف  الذين  هم  وهؤالء  السيربانية،  التهديدات 

إىل تقديم املساعدة لهم.

 .

رشاكاتنا  وتعزيز  بناء   BAE Systems تواصل 
املحلية، وهذا أمر التزمنا به سنوات عديدة. وتعد 
الرشاكات طريقة رائعة لتطوير العروض املصممة 
لتلبية املتطلبات املحلية. ومن الواضح أن العمل 
تقديم  عىل  الرشكة  يساعد  املحلية  الخربات  مع 
تقنيات توفر قيمة أكرب للعمالء عىل املدى البعيد.

وهناك حاليًا خمس رشكات رشيكة يف (KPCs) يف 
 BAE Systems اململكة العربية السعودية، منها
Saudi Development and Training، والرشكة 
اإلمداد،  خطوط  وإدارة  للصيانة  السعودية 

.International Systems Engineering

BAE

الرائع  ومن  التعليمية،  بربامجنا  فخورون  نحن 
من  اإلمارات  يف  الطالب  يستفيد  كيف  نرى  أن 
مع  رشاكتنا  كانت  وقد  املبادرات.  هذه  بعض 
 Strata و   (ADEC) للتعليم  أبوظبي  مجلس 
لجلب   ،(Manufacturing PJSC (Strata
املتحدة،  العربية  اإلمارات  إىل  ”التحدي“  مبادرة 
تجربة ناجحة للغاية. وميثل تنافس املدارس عامل 
الشبابية  الطالبية  املواهب  لخرية  وإلهام  جاذبية 
اإلماراتية لولوج مجاالت مهنية يف مجاالت العلوم 

.(STEM) والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

BAE
Systems

M777
Ultra-lightweight

Howitzer
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واألمن  الدفاع  مؤمتر  انعقاد  قبل  بل،  حرص  وقد 
الدويل (أيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، 
األنشطة  أبرز  من  بعض  عىل  الضوء  تسليط  عىل 
الجديدة  التقنية  والتطورات  الرشكة  تتوالها  التي 

وأبرز الربامج األساسية يف املنطقة.
وقد أجرت مجلة ”درع الوطن“ مقابلة حرصية مع 
السيد/بل للحديث حول الرشكة وبرامجها وخططها 
التوسعية يف املستقبل. فيام ييل مقتطفات من تلك 

املقابلة:
«درع الوطن»: تعترب رشكة CAE إحدى الرشكات 
سلسلة  تحقيق  من  متكنت  التي  الرائدة  العاملية 
البارزة يف اآلونة األخرية يف منطقة  من النجاحات 
املنطقة  هذه  أهمية  هي  فام  األوسط.  الرشق 

بالنسبة للرشكة؟
اسرتاتيجية  بأهمية  األوسط  الرشق  منطقة  تتمتع 

الجغرايف  موقعها  عن  فضال  الدولية،  الساحة  عىل 
عسكرية  سوقا  تكون  ألن  يؤهلها  ما  وهو  املهم، 
أهميتها  مدى  يفرس  الذي  األمر  للغاية،  مهمة 

االسرتاتيجية بالنسبة للرشكة. كام أن الرشق األوسط 
أنظمتنا  من  لالستفادة  بالنسبة  مهمة  منطقة 
التدريبية التي من شأنها أن تفيد القوات املسلحة 
والقادرة  مستقلة  تدريبية  بيئة  خلق  إىل  الساعية 
وتتخذ رشكة  واحد.  آن  يف  مع غريها  التعاون  عىل 
CAE من أبوظبي مقرا رئيسيا لها يف منطقة الرشق 
سلسلة  تنفيذ  عىل  حاليا  الرشكة  وتعمل  األوسط، 
من الربامج لخدمة القوات املسلحة يف دول مجلس 
من  عددا  أيضا  لدينا  أن  كام  الخليجي.  التعاون 
مبادرات الرشاكة مع الرشكات املحلية، باإلضافة إىل 
توافر فرص املبيعات العسكرية الخارجية عن طريق 
العسكرية  امليزانيات  أن  كام  املتحدة.  الواليات 
إىل  باإلضافة   ، املنطقة  دول  معظم  لدى  املتزايدة 
االستحواذ عىل أحدث أنظمة التسلح وأكرث تقدما، 
آخذة  العسكري  التدريب  متطلبات  أن  يعنيان 

إيان بل

CAE

  :
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فرصا  مينحنا  الذي  األمر  أيضا،  والتمدد  التوسع  يف 
تركز  رشكة  بوصفنا  املنطقة  يف  ممتازة  استثامرية 
رشاكات  إقامة  وعل   التدريب  عىل  جهودها  جل 

اسرتاتيجية مميزة.

كرشكة  الرشكة  دور  يعني  ماذا  الوطن»:  «درع 
متخصصة يف مجال دمج أنظمة التدريب؟

العرش  السنوات  مدار  عىل   CAE رشكة  نجحت 
املاضية يف تحقيق ثورة يف عامل دمج أنظمة التدريب 
الفائقة  املحاكاة  أجهزة  بتأمني  االكتفاء  من  بدال 
يف  متخصصة  كرشكة  أنفسنا  نصف  وعندما  األداء. 
تطوير  عن  نتحدث  فنحن  التدريب  أنظمة  دمج 
والجيوش  الدول  مع  عال  مستوى  عىل  رشاكات 
عملية.  بصورة  التدريبية  احتياجاتهم  لتلبية 
والخربات  املهارات  بكافة   CAE رشكة  وتتمتع 
من  بدءا  التدريب،  أنظمة  لدمج  الالزمة  األساسية 
عن  املناهج  وإعداد  التدريبية  االحتياجات  تحليل 
العميل  التدريب  بني  الالزم  التوازن  تحقيق  طريق 
 live-virtual-constructive والبناء  واالفرتايض 
قاعات  داخل  ذلك  كان  سواء   (training (LVC
الدراسة أو داخل أجهزة املحاكاة أو داخل طائرات 
حقيقية. وأىت هذا املنظور العميل للتدريب مثاره يف 

منطقة الرشق األوسط.

الرئيسية  برامجكم  أهم  ما هي  الوطن»:  «درع 
ومنطقة الرشق األوسط عموما؟

النجاحات  من  سلسلة  تحقيق  يف  الرشكة  نجحت 
خالل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  الكبرية 
الرشكة عىل  تعكف  املاضية. حيث  القليلة  األعوام 
أهم  ومن  الشاملة.  التدريبية  الدورات  تقديم 
العقود التي حصلت الرشكة عليها يف منتصف عام 
2018 عقد لتطوير ”مركز املحاكاة املشرتك املتعدد 
 Joint Multinational Simulation الجنسيات“ 
التعاون  Centre (JMSC) يف إحدى دول مجلس 
ومسؤويل  العسكريني  القادة  لتمكني  الخليجي 
والبحرية  والطريان  الجيش  أسلحة  لدى  التشغيل 
أجهزة  من  االستفادة  من  واألركان  القادة  وكليات 
التدريب  عمليات  إجراء  يف  الفعالة  املحاكاة 
واالسرتاتيجي.  التكتييك  املستويني  عىل  العسكري 
عملية  دعم  عىل  الرشكة  تعمل  ُعامن،  دولة  ويف 
وتخريج  لتدريب  للطريان“  ُعامن  ”أكادميية  إنشاء 
املدين  القطاعني  لخدمة  الالزمني  الطيارين 

والعسكري يف ُعامن والدول املجاورة.

«درع الوطن»: مثة حديث طويل داخل أوساط 
حول  سواء  حد  عىل  والعسكري  املدين  الطريان 
فام  العامل،  مستوى  عىل  الطيارين  عدد  نقص 
الذي ميكن أن تقدمه رشكة CAE للمساعدة يف 

حل هذه املشكلة.
مجال  يف  عمالئها  مساعدة  عىل  الرشكة  تحرص 
الطريان املدين والعسكري من أجل تطوير وتدريب 
أكرث  بتدريب  عام  كل  الرشكة  وتقوم  طياريهم. 
املدنيني  األطقم  أفراد  من  عضوا   220,000 من 
والعسكريني، من بينهم 135,000 طيارا، األمر الذي 
خلق  مجال  يف  مسبوقتني  غري  ودراية  خربة  مينحنا 
عاليا يف مجال  تدريبا  واملدربة  املتخصصة  الكوادر 
وجه  عىل  العسكريني  لألفراد  وبالنسبة  الطريان. 
الخصوص، تركز إمكانياتنا يف مجال استخدام أنظمة 
الطيارين، كام تركز جهودنا  التدريب عىل تدريب 
اسرتاتيجية  حكومية/صناعية  رشاكات  إقامة  عىل 

لتحقيق الهدف نفسه. 

الوطن»: هل لكم أن تحدثونا عن بعض  «درع 
يف  الرشكة  طورتها  التي  والتقنيات  االبتكارات 

مجال التدريب؟
دامئا  نركز  التدريب،  مجال  يف  متخصصة  كرشكة 

الرشكات  االبتكار حتى نظل يف طليعة  عىل عنرص 
وضعنا   2018 عام  ويف  املجال.  هذا  يف  املتخصصة 
خطة خمسية للبحوث والتطوير تحت اسم «الذكاء 
 Project Digital Intelligence «الرقمي للمشاريع
توطئة الستثامر مليار دوالر كندي لتطوير منتجاتنا 
الرقمية.  التقنيات  استخدام  أجل  من  وخدماتنا 
املعلومات  لتأمني  حلول  تطوير  عىل  حاليا  ونعمل 
(اإللكرتوين)  السرباين  واألمن  االصطناعي  والذكاء 
والواقع االفرتايض التي ميكن جميعها أن تلعب دورا 
والعميل  الحي واالفرتايض  التدريب  مهام يف مجال 
بني  ومن   live-virtual-constructive training
 Rise برنامج  استحداث  ذلك،  عىل  األمثلة  أحدث 
املعياري“  والتقييم  الفورية  ”املعرفة  يعني  الذي 
 Real-time Insights and Standardized
Evaluations والذي يقوم عىل استخدام املعلومات 
الكبرية ”big data“ التي يتم جمعها من الدورات 
التدريبية عىل أجهزة املحاكاة، ومتكني املدربني من 
تقييم  إجراء  ثم  ومن  املعياري،  التدريب  تقديم 
الطيار عن طريق استخدام  موضوعي ملدى كفاءة 

املعلومات الحية. 
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وتعترب“ بال ايروسبيس سريفيسز لصيانة الطائرات 
ذ.م.م ” رشكة دولية متعددة املهام تعمل يف مجال 
الطريان والدفاع وهي رشكة رائدة عامليا يف ايجاد 
واملراقبة  االستخبارات  مجال  يف  الجوية  الحلول 
لطائرات  الدعم  تقدم  وهي   ... االستطالع  و 
طائرات  طريق  عن  االمارايت  البحري  االستطالع 
للرشكة مشاركات  و   “dash-8 q300” من طراز 
فاعلة يف مختلف املعارض من اهم تلك املعارض 
معرض الدفاع الدويل ايدكس و معرض ديب الدويل 
للطريان و هي ملتزمة باسرتاتيجية رؤية حكومة 

االمارات 2021 .
كام اعتمدت رشكة PAL Aerospace  باستمرار 
عىل الخربات التي اكتسبتها خالل أكرث من أربعة 
عقود من العمليات، لتصبح الرشكة الرائدة عاملياً 
واملراقبة  االستخبارات  مجال  يف  الجوية  للحلول 
واالستطالع (ISR). يف هذه املقابلة الحرصية مع 
”درع الوطن“ يناقش السيد كيث ستوديل، املدير 
التنفيذي لرشكة ”بال ايروسبيس سريفيسز لصيانة 
 PAL Aerospace Services ذ.م.م“  الطائرات 
Aircraft Maintenance LLC املنصات املبتكرة 
عليها،  الطلب  يكرث  والتي  الرشكة  تنتجها  التي 

ويعرض رؤية الرشكة إزاء 
وفيام  اإلماراتية.  السوق 
ييل مقتطفات من املقابلة:

PAL« »
Aerospace

لصيانة  سريفيسز  ايروسبيس  «بال 
 PAL Aerospace ذ.م.م.»  الطائرات 
 Services Aircraft Maintenance
تأسست  أبوظبي،  يف  إماراتية  رشكة   LLC

منذ 10 سنوات.  وتعترب ”بال ايروسبيس ذ.م.م.“ 
توازن  مجلس  ِقبل  من  معتمدة   (Offsets) رشكة 

اإلقتصادي.  
قبل  من  واملدعومة  املحلية،  الرشكة  هذه  تقّدم 
متكاملة  حلوالً   ،PAL بال  رشكات  مجموعة 
تشمل:   (SMA) الخاصة  املهامت  لطائرات 
التصميم والتعديل، ودمج أنظمة املهام، وعمليات 
املهامت الخاصة، والدعم والتدريب أثناء الخدمة.

رشكة   PAL Aerospace ايروسبيس“  ”بال  تعترب 

الطريان  مجال  يف  تعمل  املهام،  متعّددة  دولية 
ايروسبيس“  ”بال  قدرات  وتستفيد  والدفاع. 
الفرق  أكرث  إحدى  دعم  من   PAL Aerospace
يف  واسعة  بخلفيات  تتمتّع  والتي  العامل  يف  خربة 
”بال  مييّز  وما  والعسكري.  املدين  الطريان  قطاعي 
بقية  عن  أيضاً   PAL Aerospace ايروسبيس“ 
منافسيها هو قدرتها عىل توفري حلول شاملة لتلبية 
بتقديم  لعمالئها،  والخاصة  املختلفة  الحاجات 
او  الطائرة  نوع  اختيار  حيث  من  محايدة  حلول 

املعدات التي تتناسب مع كل عميل.
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للمهامت  ”مركز متيز“  تأسيس  رؤيتنا عىل  تقوم   
الخاصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لتعديل 
أثناء  والدعم  املهامت،  نُظم  ودمج  الطائرات، 
االستخبارات  وعمليات  حلول  وتقديم  الخدمة، 

واملراقبة واإلستطالع. 
أما مهمتنا فتقوم عىل استحواذ عقود تصدير دولية 
وتنفيذها مبا يؤّمن مصلحة املساهمني، وأصحاب 

الشأن واالقتصاد املحيل والشعب اإلمارايت. 

 ”بال ايروسبيس“ PAL Aerospace التي تعمل 
واإلصالح  للصيانة  املتطور  العسكري  املركز  مع 
الرشكة  هي    AMMROC«أمروك» والعمرة 
املسؤولة حالياً عن صيانة هذه الطائرات بشكل 

األسايس،  الهيكل  ضمنها  ومن  كامل؛ 
املهامت  تشغيل  وأنظمة  والتعديالت، 

من عىل منت الطائرة باإلضافة إىل التدريب 
والتوجيه للطاقم الجوي.  

 IDEX (آيدكس)  الدويل  الدفاع  معرض  يعترب 

 Dubai Airshow للطريان  ديب  ومعرض 
رشكة  فيهام  تشارك  اللذين  األساسيّني  املعرضني 
”بال ايروسبيس» PAL Aerospace يف الدولة. 
الندوات  من  عدد  يف  أيضاً  الرشكة  تشارك  كام 
مثل  واإلقليمية،  املحلية  واملعارض  واملؤمترات 
معرض البحرين الدويل للطريان، ومعرض الخليج 
العاملية  والقمة  الكويت،  يف  والطريان  للدفاع 
ومؤمتر  ومعرض  ظبي،  أبو  يف  الطريان  لصناعة 
األردن  يف  (سوفكس)  الخاصة  العمليات  قوات 

وغريها. 
 PAL Aerospace ايروسبيس“  ”بال  تفتخر 
ذلك  أّن  علامً  لعمالئها،  املوثوق  الخيار  بكونها 
تطور  ظّل  ويف  كبرية.  مسؤوليات  عليها  يرتّب 
«بال  تسعى  الرسعة،  الفائق  التكنولوجيا 
من  لتكون   PAL Aerospace ايروسبيس» 

املبتكرين، فتستعمل أحدث تكنولوجيا متوافرة 
ويشّكل  تنافسيّة.  طبيعة  ذات  حلول  لتقديم 
االبتكار  األبرز عىل هذا  املثال  منتجاتها  أحدث 
طائرة  عن  عبارة  وهو  التكنولوجي،  والتطّور 
اسم  تحمل  واستطالع  ومراقبة  استخبارات 
من  مشاركتها  وكانت   ،  Force Multiplier
للطريان  ديب  معرض  يف  الثابت  العرض  ضمن 

2017 حيث تم افتتاحها.

Force
Multiplier

واستطالع  ومراقبة  استخبارات  طائرة  هي 
محلياً  الخاصة  املهامت  لدعم  بعيد  مدى  ذات 
خدماتها  عىل  للحصول  التعاقد  ويتم  ودولياً. 
ايروسبيس»  «بال  رشكة  قامت  الطلب.  حسب 
تعديلها  و  الطائرة  برشاء   PAL Aerospace
كافة  يف  والعمليات  لإليجار  جاهزة  لتصبح 
أنحاء العامل. كام أنه بوسع رشكة بال ايروسبيس 
و  التشغيل  كتوفريأطقم  الخدمات  كافة  توفري 
املعّدلة من طراز  الطائرة  بإمكان هذه  الصيانة. 
Bombardier Dash-8 Q300 الطريان ألكرث من 
عرش ساعات متواصلة، وهي مجّهزة بنظام مهامت 
متكامل بإمكانه استيعاب مجموعة متنّوعة من 
التطبيقات، ومهامت االستخبارات واملراقبة 

واالستطالع.    
متثل هذه الطائرة مفهوماً جديداً 
االستخبارات  مجال  يف 
واالستطالع،  واملراقبة 
نتيجة  وهي 

 PAL “ايروسبيس ”بال  به رشكة  قامت  استثامر 
قبل  من  كبري  اهتامم  عىل  وحاز   ،  Aerospace
وغري  الحكومية  والهيئات  الدول  من  العديد 
الحكومية التي قد تحتاج إّما إىل حلول استخبارات 
ومراقبة واستطالع رسيعة لفرتات قصرية أو طويلة 
األمد، أو يف حال تم طلب االستحواذ عىل طائرات 
القريب  املستقبل  يف  بالعميل  خاصة  معدلة 
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الحلول  هذه  عىل  الحصول  من  طائرتنا  متكنهم 
يتم  ريثام  العمليات  و  التدريب  ملبارشة  فوراً 

تسلياملطائرات املطلوبة.
يقوم العمالء باستئجارالخربات و التنفيذ الفوري 
لجمع البيانات التي يحتاجونها من خالل األجهزة 
الحديثة املتوفرة عىل منت هذه الطائرة الرائدة يف 
هذا املجال. و“بال ايروسبيس“ PAL عىل ثقة من 
أّن عمالءها سيقّدرون هذه الخطة املتّبعة لتقديم 
وقليلة  وموثوقة  بالتجربة،  مثبتة  مرنة،  حلول 

الخطورة.
الخاصة  املهامت  طائرة  أّن  هنا  بالذكر  والجدير 
هذه مجّهزة مبنظومتي مهامت كاملتني مصنعتني 
 ،Thalesو .CarteNav Solutions Inc من قبل
بإمكامنها استيعاب مجموعة متنوعة من تطبيقات 
واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  مهامت 
بإستخدام رادار SEARCHMASTER  الحديث 
من رشكة Thales وأجهزة استشعار أخرى خاصة 

بعمليات االستخبارات واملراقبة واالستطالع.

CarteNav
.Solutions Inc

يف  عاملياً  رائدة  رشكة   CarteNav رشكة  تعترب 
والتواصل  املهامت  إدارة  برمجيات  حلول  مجال 
مع أجهزة اإلستشعار يف املجاالت الجوية و الربية 
و البحرية؛ إذ تقّدم حلوالً مثبتة تجريبيّاً وعمليّاً 
االستشعار  أجهزة  أداء مشغيل  تسهم يف تحسني 
عىل  وذلك  سواء،  حّد  عىل  التكتيكيني  والقادة 
وملجموعة  متنّوعة،  وعربات  سفن  و  طائرات 
حكومية  جهات  فيهم  مبن  العمالء؛  من  واسعة 

وعسكرية وتجارية. 
ايروسبيس»  ”بال  رشكة  رؤية  خدمة  وبهدف 
و  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  ومهّمتها   PAL
وتوظيف  واستقطاب  املحيل  االقتصاد  لدعم 
مصّدرين  إىل  والتحول  املواطنني،  من  املزيد 
عامليني للمنتجات والخدمات والتقنيات، فإن أحد 
إدارة  برمجيات  يتمثل يف تطوير  الرشكة  أهداف 
الذي    “AIMS” اإلمارات“  يف  ”صنع  املهامت 
سيلبي املتطلبات الفريدة للقوى املسلحة عامليا. 
رًة عاملياً  و بذلك تصبح بال ايروسبيس رشكة مصدِّ
و  املطورة  والتكنولوجيا  والخدمات  للمنتجات 

املصنوعة محلياً.

 “ ”

ملتزمة   PAL ايروسبيس“  ”بال  رشكة  إّن 
باسرتاتيجية رؤية الحكومة اإلماراتية 2021. ونحن 
نعمل بشكل فاعل مع مجلس التوازن االقتصادي 
عىل دراسة واستخدام خيارات التدريب للطالب 
اإلماراتيني، وصقل مهارات املوظفني اإلماراتيني من 
خالل مجموعة رشكاتنا عامليّاً، وتنظيم ورش عمل 
تدرّس  التي  واملعاهد  اإلماراتية  الجامعات  مع 
إىل  واالنتساب  الطائرات،  وصيانة  الطريان  برامج 
 ،(EDCC) الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس 
والتفاعل مع الجمهور يف املعارض إذ تسعى ”بال 
ايروسبيس“ PAL لتصبح صاحب العمل املفّضل 
للمهنيّني العاملني يف الدفاع والطريان يف املجالني 

التقني واإلداري عىل حد سواء.

Pal « »
2019

 Pal Aerospace «تقوم مجموعة «بال ايروسبيس
خدمة  أجل  من  الغيار  لقطع  مستودع  بإنشاء 

ويف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  السوق 
املنطقة. ويف حني سينصّب الرتكيز املبديئ ملستودع 
ايروسبيس» عىل دعم  «بال  الغيار لرشكة   قطع 
األجنحة  ذات  العسكرية  للطائرات  الغيار  قطع 
الثابتة والدوارة، فإن ذلك سيتم توسعته ليغطي 
الجغرايف  التجارية املدنية. ويعترب املوقع  السوق 
مستودع  لتطوير  مثالياً  اإلمارات  لدولة  املتميز 
إقليمي  مركز  إىل  ايروسبيس»  «بال  غيار  قطع 
رئييس. وحينام يتم توسعة نطاق خدمات الفضاء 
سيتحول  والبعيد،  املتوسط  املدى  يف  والطريان 
مركز  إىل  الغيار  لقطع  يروسبيس  بال  مستودع 
كافة  تأمني  إىل  الحاجة  تدعو  وعليه  لوجستي. 
والرتاخيص  واملؤهالت  الالزمة  التسجيل  عمليات 
ومقاييس الجودة (تشمل املقاييس AS 9110 و  
AS 9120 باإلضافة إىل مقاييس أخرى). وسوف 
من  مزيد  يف  االسرتاتيجية  املبادرة  هذه  تسهم 
  Aerospace«ترسيخ مركز رشكة «بال ايروسبيس
تدعم  إماراتية،  رشكة  بوصفها  املنطقة  يف   Pal
قطاَعْي  يف  اإلمارايت  والشعب  املحيل  االقتصاد 

الطريانوالدفاع.

2 AM
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اجتامع  خالل  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  أعلن 
يف املركز الوطني إلدارة الدفاع مبوسكو يف ديسمرب 
2018 أنه تم إجراء االختبارات النهائية عىل صاروخ 
«أفانغارد» ، الذي سبق أن وصفه بأنه ال يقهر، وأنه 

سيجعل جميع أنظمة الدروع الصاروخية املوجودة 
حالياً غري مجدية، مؤكداً أن بالده «هي الدولة األوىل 
يف العامل التي متتلك هذا الطراز الجديد من األسلحة 
الصاروخ  هذا  إطالق  بوتني  ووصف  االسرتاتيجية». 
بأنه ”حدث كبري“ بالنسبة للقوات املسلحة الروسية 
أن  إىل  النظر  بوتني  ولفت  سواء.  حد  عىل  وللبلد 
نظام صارروخ ”أفانغارد“ الذي ميكنه حمل رؤوس 
املسلحة  القوات  الخدمة ضمن  نووية، سيدخل يف 

أن ”هذا السالح  العام الجاري 2019، مؤكداً  خالل 
لعقود  روسيا  أمن  سيضمن  الجديد  االسرتاتيجي 
طويلة، وأن بالده هي الدولة األوىل يف العامل، التي 
متتلك هذا الطراز الجديد من األسلحة االسرتاتيجية“.

وحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية  يف 
السادس والعرشين من ديسمرب 2018 ، فإنها قامت 
بإطالق اختباري ناجح لصاروخ ”أفانغارد“ مع وحدة 
 Dombarovsk” دومباروفسيك  موقع  من  قتالية 

 .." "
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أصاب  وقد   ،“Orenburg” أورنبورج  منطقة  يف   ”
 ” كامتشاتكا  جزيرة  شبه  يف  الهدف  الصاروخ  هذا 
كيلومرت.  آالف   6 بعد حواىل  ، عىل   “Kamchatka
جميع  تنفيذ  تم  اإلطالق  بهذا  أنه  الوزارة  وأكدت 
برامج اختبارات اإلطالق والطريان ملنظومة صواريخ 
هذا  بوضع  سمح  مام  كامالً  تنفيذاً  ”أفانغارد“ 
يف  العامل،  يف  له  مثيل  ال  الذي  الصاروخي  النظام 
الخدمة الفعلية يف الوقت املناسب. وسينضم النظام 

الصاروخي الجديد إىل فرقة الصواريخ الحمراء، التي 
لها،  الجنوبية مقرا  األورال  تتخذ من منطقة جبال 
وسيبدأ األمر بوضع وحدتني من صواريخ ”أفانغارد“ 
يف البداية، عىل أن يرتفع العدد فيام بعد إىل ستة 

صواريخ.
وبيان  بوتني  فالدميري  الرئيس  إعالن  أن  يف  وال شك 
موسكو  أن  بوضوح  يؤكدان  الروسية،  الدفاع  وزارة 
تأكيد تفوقها  الجديد يف  الصاروخ  تراهن عىل هذا 

العسكري العاملي، وهذا ما يفهم من تأكيد بوتني 
التي  العامل،  يف  األوىل  ”الدولة  هي  بالده  أن  عىل 
متتلك هذا الطراز الجديد من األسلحة االسرتاتيجية“، 
”بأنه ال مثيل  الصاروخ  لهذا  الدفاع  ووصف وزارة 
له يف العامل“، فهذا الخطاب السيايس والعسكري ال 
ميكن فهمه مبعزل عن االسرتاتيجية الجديدة لروسيا 
عودتها  عىل  التأكيد  إىل  خاللها  من  تسعى  التي 
الدويل  النظام  تفاعالت  يف  مؤثر  عاملي  كقطب 
بعد أن أحدثت تحوالً يف موازين القوة العسكرية 
واالسرتاتيجية، وأنها اآلن – من خالل هذه األسلحة 
العسكرية  القوة  يف  التوازن  تستعيد  االسرتاتيجية- 

عىل الصعيد الدويل. 

( )

حسب العديد من التقارير الروسية، فإن صاروخ 
منه  تجعل  هائلة،  فنية  مبزايا  يتمتع  «أفانغارد» 
بالفعل نقطة تحول يف القوة العسكرية للجيش 

الرويس، أهمها:
للقارات،  العابرة  الصواريخ  فئة  ضمن  يندرج   *
املدي  ومتوسطة  قصرية  الصواريخ  عىل  ويتفوق 
عىل  بقدرته  يتميز  كام  البالستية،  والصواريخ 
يف  الكثيفة  الجوي  الغالف  طبقات  يف  الطريان 

مجال عابر للقارات.
الصوت  رسعة  عن  تزيد  برسعة  الطريان  *ميكنه 
بسبع وعرشين مرة، أي ما يعادل 7 آالف كيلومرت 
وتغيري  املناورة  ميكنه  كام  الواحدة،  الثانية  يف 
اتجاهه برسعة، ما يجعل عملية التصدي له أمر 

يف غاية الصعوبة.
يحملها  التي  املجنحة  الحربية  الرأس  *تتحرك 
عمودية  وباتجاهات  مسارات  عىل  الصاروخ 
وأفقية ، لتختفي بذلك عن دفاعات العدو بشكل 
مغاير متاما ، فأثناء توجه هذا الصاروخ الفريد نحو 
عميقة  مبناورات  املجنحة  وحدته  تقوم  الهدف، 
الكيلومرتات، ما  الجانبني وإىل األعىل آلالف  عىل 

ا عىل كافة وسائل الدفاع الجوي. يجعله عصيً
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تحاول  التي  الدفاع  أنظمة  كافة  اخرتاق  ميكنه   *
اعرتاضه، كام ميكنه أن يصل إىل أي مكان يف العامل 
شديدة  بدقة  أهدافه  ويدمر  معدودة  دقائق  يف 

دون احتاملية لفشله.
* تعادل قوة الصاروخ التدمريية اثنني ميجا طن، 
أي أن مبقدوره تسوية عرشات الكيلومرتات املربعة 

باألرض، ومسح مدينة كاملة عن وجه األرض.

 ..  « »

عن  بنفسه  بوتني   فالدميري  الرويس  الرئيس  إعالن 
 2018 العام  نهاية  الجديد  «أفانغارد»  صاروخ 
 2019 العام  خالل  الخدمة  سيدخل  أنه  والتأكيد 

يبعث بأكرث من رسالة، لعل أهمها:
1- رغبة موسكو يف الحفاظ عىل التكافؤ بني ترسانتها 
النووية والرتسانة النووية األمريكية، فامتالك روسيا 
مثل هذا الصاروخ يحقق ما يعرف بـ»توازن الرعب 
أصبحت  حيث  املتحدة،  الواليات  مع  النووي»، 
الدولتان متتلكان قدرات عسكرية وصاروخية قادرة 
عىل إيذاء اآلخر، لكن مع هذا الصاروخ الذي ميكنه 
حمل رؤوس نووية، وذو قدرة تدمريية هائلة جداً، 
العسكري  القوى  توازن  معادلة  يعيد  أن  شأنه  من 

عيل الصعيد الدويل يف السنوات املقبلة. 

2- التأكيد عىل قوة الردع الروسية يف مواجهة حلف 
شامل األطليس والواليات املتحدة األمريكية، فوفقاً 
ألبحاث  ميتشل  معهد  عن  مؤخراً  صدر  لتقرير 
كصاروخ  الصوتية،  فرط  األسلحة  فإن  الفضاء، 
«أفانغارد»، تضع يف أيدي أصحابها- يف إشارة لروسيا-  
ما يسمى بـ «تأثري البعد الرابع» الذي يضيق بشكل 
كبري نافذة اتخاذ القرار أمام الخصوم ، واعترب التقرير 
أن اختبارات منظومة «أفانغارد» الصاروخية الروسية 
الناجحة أثبتت بجالء أن الواليات املتحدة ليس لديها 
إمكانات مامثلة، وأن دفاعاتها الجوية غري قادرة عىل 

التهديدات. ويرى خرباء أمنيون  مواجهة مثل هذه 
واسرتاتيجيون، أن ”أفانغارد“، صاروخ اسرتاتيجي لرد 
فعل تجاه أي صاروخ باليستي يف العامل، خاصة بعد 
اعرتاف البنتاجون بأنه ليس هناك أي وسيلة دفاعية 
الهائلة التي يتمتع  ضد هذا الصاروخ، فاملواصفات 
توجيهات  مبارشة  ترجمة  هي  الصاروخ  هذا  بها 
الرئيس بوتني للقيادات العسكرية يف الجيش الرويس 
الخاصة بتعزيز الثالوث النووي، بصفته يعترب ضامنا 
آمنا لردع أي عدو قد يهاجم روسيا،  ومن وجهة نظر 
النووي  الثالوث  فإن  الروسية،  العسكرية  العقيدة 

يضم القوات النووية(الربية والجوية والبحرية).
الصعيد  عىل  الرويس  العسكري  التفوق  تأكيد   -3
الدويل، فهذا الصاروخ الجديد يرتجم توجه موسكو  
الجديد يف إبراز اسرتاتيجية توازن الرعب العسكري، 
بل أنه وحسب املواصفات التي أعلنها مسئولون روس 
يفوق القدرة األمريكية العسكرية. وهذا ما تعرب عنه 
املصطلحات التي تصف هذا السالح  بأنه ”ال يقهر“، 
وميكنه أن ”يصل إىل أي مكان يف العامل“. وهذا يبعث 
برسالة تحذير واضحة إىل كل من الواليات املتحدة 
وحلف شامل األطليس(الناتو) من مغبة التوسع تجاه 
الحدود الروسية، وأن الدرع الصاروخية األمريكية يف 
أوروبا وآسيا ال ميكنها إيقاف هذا الصاروخ الجديد. 
وهذا ما أوضحه أندريه أولتيسيك، املحلل السيايس 

 « »
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واالسرتاتيجي الرويس الذي يرى يف مقال نرشه موقع 
يدخل  ”أفانغارد“،   الصاروخ  أن  اليوم“،  ”روسيا 
ضمن األسلحة االسرتاتيجية لروسيا، وليس مقصودا 
استخدامه يف الحروب العادية أو املحلية املندلعة يف 
الرشق األوسط، وإمنا يستهدف باألساس حل املعادلة 
تسعى  حيث  العاملية،  القوى  وتوازن  االسرتاتيجية 
موسكو للرد عىل املعتدين حال حاولت أي قوة أن 

تشن هجوم عىل روسيا.

 ..

يجمع الخرباء واملحللني االسرتاتيجيني عىل أن صاروخ 
مرحلة  طريق  عىل  العامل  يضع  الجديد  «أفانغارد» 
جديدة من سباق التسلح، بالنظر إىل مجموعة من 

العوامل واالعتبارات، أهمها:
1- أن اإلعالن عن الصاروخ الجديد جاء بعد إعالن 
 2018 أكتوبر  يف  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس 
خطة النسحاب بالده من معاهدة األسلحة النووية 
املتوسطة املدى التي أبرمتها مع روسيا خالل الحرب 
صاروخ  عن  اإلعالن  توقيت  أن  يعني  ما  الباردة، 
«أفانغارد»، كان مقصوداً من جانب الرئيس فالدميري 
بوتني، الذي كان قد حذر الواليات املتحدة من أن 
بحسب  محظورة  صواريخ  لتطوير  تخطط  بالده 
منها.   املتحدة  الواليات  انسحبت  املعاهدة يف حال 
الجديد ميكن أن يشعل سباق  الصاروخ  ولهذا فإن 
الفرتة  خالل  وموسكو  واشنطن  بني  جديد  تسلح 
الصادمة  الحقائق  األخذ  تم  ما  إذا  خاصة  املقبلة، 
الربملانية  اللجنة  عن  الصادر  التقرير  تضمنها  التي 
يف الكونجرس األمرييك يف شهر نوفمرب 2018 حول 
(اسرتاتيجية الدفاع الوطني) ، والذي حذر من ”أن 
يعترب  الذي  املتحدة  للواليات  العسكري  التفوق 
العمود الفقري لنفوذها العاملي وأمنها القومي قد 
قد  األمرييك  الجيش  وأن  خطري،  مستوى  إىل  تآكل 
يتكبد عددا غري مقبول من الضحايا يف حربه املقبلة، 
صعوبة  تواجه  قد  األمريكية  املسلحة  القوات  وأن 
لتحقيق النرص أو قد تخرس يف حرب ضد الصني أو 
روسيا“. ولفت التقرير النظر إىل أن الواليات املتحدة 
قواتها  كانت  ما  إذا  جمة  صعوبات  من  ستعاين 
”مضطرة للقتال يف وقت واحد عىل جبهتني أو أكرث 
”. وقدم التقرير سلسلة من التوصيات بينها زيادة 
سنوية بنسبة 3 إىل 5 يف املئة يف امليزانية العسكرية، 
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وهو ما يعد مؤرشاً عىل أن الواليات املتحدة ستعمل 
يف  القصور  أوجه  معالجة  عىل  املقبلة  الفرتة  خالل 
تفوقها  تستعيد  بحيث  العسكرية،  اسرتاتيجيتها 

العسكري الحاسم عىل كل من روسيا والصني.
األسلحة  من  وغريه   ، ”أفانغارد“  صاروخ  يعترب   -2
الذكية التي تم اإلعالن عنها مؤخراً ترجمة حقيقية 
للخطاب السيايس والعسكري الذي تتبناه روسيا يف 
رصح  وأن  سبق  حيث  املتحدة،  الواليات  مواجهة 
الرئيس الرويس يف أكرث من مناسبة أن بالده ستويل 
اهتامًما بتعزيز قدراتها الدفاعية، كام أعلن يف الوقت 
الجيش  يف  الحديثة  األسلحة  زيادة حصة  عن  ذاته 
الرويس إىل نحو 60 باملئة، وتشكيل مجمع عسكري 
صناعي ذي قوة تكنولوجية، وبناء ”جيش املستقبل“ 
خالل السنوات املقبلة. وهذا الخطاب يقابله خطاب 
إىل  يسعى  الذي  ترامب  دونال  األمرييك  الرئيس 
القوة  تزال  ما  وأنها  املتحدة،  الواليات  تفوق  تأكيد 
كان  حيث  الدويل،  الصعيد  عىل  األكرب  العسكرية 
ذلك أحد مالمح حملته االنتخابية، والتي رفع خاللها 
مرة  أمريكا  معظمها حول جعل  تدور يف  شعارات 
أخرى الدولة األوىل حول العامل، وتجسد ذلك بوضوح 
يف ميزانية وزارة الدفاع األمريكية للسنة املالية للعام 
الجاري 2019 ، التي بدأت يف األول من أكتوبر 2018 
، وتعد األكرب يف تاريخ الواليات املتحدة، حيث تقدر 

بـ (717) مليار دوالر ، وتزيد بنسبة ثالثة يف املائة 
عن امليزانية العسكرية للعام 2018، أي بنحو (20) 
مليار دوالر، وتركز هذه امليزانية عىل تحديث فروع 
 ، االسرتاتيجية  القوات  فيها  مبا   ، األمرييك  الجيش 
وكذلك زيادة عدد األفراد، وغريها من االستعدادات 
.وال يُستبعد أن تدفع هذه امليزانية منافيس الواليات 
واالتحاد  والصني  روسيا  رأسها  وعىل   ، املتحدة 
لتحقيق نوع  الدفاعية  األورويب إىل تعزيز قدراتهم 

من توازن القوى معها.

صاروخ  ملنظومة  روسيا  إطالق  فهم  ميكن  ال   -3
الجديدة    الباردة  الحرب  عن  مبعزل  ”أفانغارد“  
املتحدة  الواليات  بقيادة  األطليس  مع حلف شامل 
االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا  خاصة  األمريكية، 
مضادة  دفاع  ”انظمة  يستهدف  ”أفانغارد“  أن 
للصواريخ“ تتفرد الواليات املتحدة بامتالكها وتسعى 
لنرشها يف بعض الدول األوروبية، األمر الذي يشري 
هجومية  أكرث  سياسة  تتبنى  باتت  موسكو  أن  إىل 
حيال الغرب عىل الصعيدين العسكري. وكان الرئيس 
الرويس فالدميري بوتني حذر قبيل اعالن نجاح تجربة 
املضادة  األمريكية  الدرع  نرش  أن  من  ”أفانغارد“  
للصواريخ يف أوروبا الرشقية يهدد بـ“تحويل اوروبا 
أن  إىل  عديدة  تقارير  وتشري  بارود».   برميل  اىل 
الحقيقة  يف  يستهدف  الجديد  ”أفانغارد“  صاروخ  
التي  للصواريخ  املضادة  األمريكية  الدرع  عنارص 
نرشتها الواليات املتحدة يف بعض املراكز منها االسكا 
وكاليفورنيا وأجزاء هذه الدرع التي تسعى واشنطن 
مع  بشأنها  وتفاوض  الوسطى  أوروبا  يف  لبسطها 

بولندا والجمهورية التشيكية منذ مطلع 2007.
ويجمع العديد من الخرباء واملحللني عىل أن توجه 
روسيا نحو تطوير منظومتها الصاروخية يف األعوام 
تقهر  التي ال  الصواريخ  قامئة  واإلعالن عن  األخرية، 
صواريخ  ومنظومة  الجديد،  ”أفانغارد“  كصاروخ  
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الدفاع الجوي (إس350- فيتياز)، وهي صواريخ أرض 
جو يرتاوح مداها بني القصري واملتوسط، لتحل محل 
منظومة (إس300-) املتهالكة، وقيام الجيش الرويس 
بنرش منظومتي صواريخ (بانتسري-إس) و(إس400-) 
خالل عام 2018 يف شبه جزيرة القرم، التي ضمتها 
روسيا من أوكرانيا يف عام 2014، ويف مناطق روسية 
املطلة  النائية  وكالينينجراد  الشاميل  القطب  هي 
عىل بحر البلطيق وخاباروفسك يف أقىص الرشق،  مل 
يأت فجأة، وإمنا جاء رداً عىل قرار الواليات املتحدة 
أوباما  باراك  السابق  الرئيس األمرييك  إدارة  يف ظل 
الخاص ببناء منظومة الدرع الصاروخية األمريكية، 
فيها،  فاعلة  كأطراف  األطلسيني  الحلفاء  وإدخال 
وقتها،  روسيا  أمام  خطرياً  تحدياً  شكل  الذي  األمر 
ودفعها طيلة السنوات املاضية إىل تطوير منظومتها 
النووية لدى قواتها  الردع  الصاروخية، وتعزيز قوة 

املختلفة، الربية والبحرية والجوية. 
نووياً  ثالوثاً  اآلن  متتلك  روسيا  أصبحت  وبالفعل 
فالقوات  جيشها،  لدى  الردع  قوة  من  يعزز 
النووية الربية التي تشكل أساس قوات الصواريخ 
ثابتة  برية  منصات  تضّم  الروسية  االسرتاتيجية 
العابرة  االسرتاتيجية  للصواريخ  الحركة  وذاتية 
للقارات، وبوسعها بلوغ أي نقطة عىل سطح الكرة 
مرات.  عدة  حولها  الدوران  ميكنها  التي  األرضية 

الصواريخ  الجوية  النووية  القوات  تتضمن  كام 
تحملها،  التي  االسرتاتيجية  والطائرات  النووية 
ومن أحدث تلك األسلحة، صاروخ ”كينجال“ فرط 
رسعة  أضعاف   10 رسعته  تفوق  الذي  الصويت، 
”ميغ31-“  مقاتلة  حاليا  تحمله  والذي  الصوت، 
الرسيعة وتطلقه إىل مدى 3 آالف كيلومرت، وهناك 
الذي  املجنح  أو  الباليستي  ”كاليرب“  صاروخ  أيضا 
عىل  ونووية  كالسيكية  برؤوس  يتزود  أن  ميكن 
البحرية  النووية  القوات  حد سواء. بينام تتضمن 

النووية االسرتاتيجية. وتشكل  السفن والغواصات 
الغواصات الحاملة للصواريخ أساس تلك القوات. 
غواصات مرشوع  البحرية  القطع  تلك  أهم  ومن 
”بوريه“ مثل ”يوري دولغورويك“ و“األمري فالدميري 
مونوماخ“ وغريهام. إضافة إىل الغواصات النووية 
”و“سيفريودفينسك“  ”قازان  مثل  املهام  متعددة 
و“ياسني-إم».  ”ياسني“  مرشوع  من  وغريهام 
”بوالفا“  بصواريخ  الغواصات  تلك  كل  وتتسلح 
العاملة بالوقود الصلب التي يبلغ مدى عملها 8 
آالف كيلومرت. ومن أحدث األسلحة الروسية التي 
غواصة  البحرية  النووية  القوات  إىل  أيضا  تنتمي 
صناعة  تختتم  التي  النووية،  املسرية  ”بوسيدون“ 

السفن الروسية بناءها يف الوقت الحارض.
الصاروخية  منظومتها  تطوير  نحو  روسيا  توجه 
سباق  مؤرشات  أحد  هو  النووية  قدراتها  وتعزيز 
التسلح الجديد مع الواليات املتحدة  يف عهد إدارة 
ترامب، خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار أن العقيدة 
وزارة  نرشتها  التي  الجديدة  األمريكية  النووية 
الدفاع األمريكية (البنتاجون) يف فرباير 2018 تحت 
عنوان ”مراجعة املوقف النووي“ للواليات املتحدة،  
لتطوير  ترامب  إدارة  نية  عن  بوضوح  كشفت 
الرتسانة النووية األمريكية لتكون أكرث ردعاً لروسيا، 

وخصوم ومنافيس الواليات املتحدة بوجه عام.
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خصوصيات  خوضها  وطرائق  للحروب  كانت  وإذا 
ميكن تسجيلها، فإن من الرضوري القول إن حروب 
إذا ظهرت عىل  الوجود  األول ال تختفي من  الجيل 
قتل  يف  نجح  فمن  للحرب.  أخرى  طريقة  الساحة 
سوف  البدايئ  مجتمعه  يف  املقالع  بواسطة  منافسه 
ينجح يف الفتك بغرميه يف القرن الحادي والعرشين. 
نظرتها  عن  نهائياً  تتخل  مل  األمريكية  فالقيادة 
التقليدية عىل الحروب، إال انها أضافت إىل ترسانتها 

من  كثري  منها  جديدة،  أدوات  العسكرية  الفكرية 
والتنظيم،  والتدريب  واملعدات  واألنظمة  األجهزة 
إال أن من أهم مكتسباتها األفكار، أي االسرتاتيجيات 
الجديدة التي تعلمتها وهي تخوض حروبها السابقة، 
تتميز  الذي  املمتاز  التأهيل  مستوى  بسبب  وذلك 
استجابت  لقد  والعسكرية.  السياسية  به مؤسساتها 
القيادة األمريكية لتحديات أجيال الحروب السابقة، 
كفاءتها  ورفعت  محفزات،  إىل  مخاطرها  فحولت 

غرمائها  مع  تجربتها  تحويل  طريق  عن  العسكرية 
إىل خربة مكتسبة، ونجحت يف تطوير تقنيات جديدة 
فطورت  الرابع،  الجيل  مع حروب  تتامىش  معاكسة 
طرائق خالقة إلضعاف الغريم، مثل تحريك الجامهري 
او  متمردة،  سلمية  اعتصامات  يف  حكوماتها  ضد 
تسليحها  أو  ضدها،  املحلية  الجامعات  تحريض 
مجتمعات  يف  بينية،  محلية  عمليات  يف  وإطالقها 
كانت تتعايش فيها كل هذه الفئات من قبل. واآلن 
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نرى أنها بدأت الدخول يف رصاعات الجيل الخامس، 
التي  التكنولوجيا  ومعها  الحكم  تغريت طبيعة  فقد 
تسارع وقع التقدم فيها، واألهم من ذلك أن البرش 
أنفسهم قد تغريوا، فصارت قدراتهم أوسع ومعارفهم 
القدرات  من  الصنف  هذا  أكرب.  ومطالبهم  أعمق 
الرابع، ويأخذنا حتامً  يتخطى آفاق رصاعات الجيل 
إىل جيل جديد من الرصاع مل يعرفه العامل من قبل، 

إنه الجيل الخامس جيل اآلالت الذكية. 
يف  العلمي  الخيال  يبدأ  عندما  سيحدث  لذي  ما 
سيظل  هل  املعركة؟  ساحة  يف  واقع  إىل  التحول 
قائم  هو  كام  امليدان  يف  العسكرية  العمليات  سري 
العامل  املستقبليون  البرش  فيها  سيقتسم  أم  حالياً؟ 
مع اآلالت الروبوتية، بحيث ال تكتفي هذه اآلالت 
القرارات  أيضاً  ستتخذ  ولكنها  الدنيا،  املهام  بأداء 
التقنية  يف  هائل  تحول  عتبات  عىل  إننا  املصريية؟ 
كيفية  فقط عىل  ليست  آثاره  العسكرية، وستكون 
واالقتصاد  السياسة  بل كذلك عىل  الحروب،  خوض 

والقوانني واألخالقيات التي تحيط بالحرب نفسها.

كلمة «الالش» مقصود بها الرديء أو ذلك الشخص 
باآلخرين،  الظن  حسن  ميتلك  ال  الذي  اليشء  أو 
املروءة  قلّة  منها  التي  الصفات  بأقبح  ويتصف 
الالش)  (يفداك  قولهم  نسمع  ما  وكثرياً  والخداع، 
تحقرياً لألعامل املشينة التي فعلها. أما يف هذا املقال 
ال  الذين  اآلليني  الجنود  هم  الالش  بجنود  فنقصد 
وال  املعروفة،  العسكري  النظام  لقوانني  يخضعون 
يترصفون مبوجب القانون الدويل اإلنساين الذي مييز 
والذي  املدنية،  واألهداف  العسكرية  األهداف  بني 
ينص مثالً عىل إلغاء أي هجوم إذا تبني أن الهدف 
أنه مشمول بحامية خاصة  أو  عسكرياً  ليس هدفاً 
أن يحدث خسائر يف  يتوقع منه  الهجوم قد  أن  أو 
أرواح املدنيني أو أن يلحق اإلصابة بهم، أو اإلرضار 
بالوسائل املادية او املمتلكات املدنية، أو أن يحدث 
بصفة  كان  وإن  واألرضار،  الخسائر  هذه  من  خلط 
تسميته  ميكن  ترصف  سيترصفون  فهم  عرضية. 
تحقيق  أجل  من  املعركة  أثناء  إجرامي  بترصف 
لتنفيذ  ُصنعوا  الذين  الجنود  هم  هؤالء  أهدافهم. 
 Soldiers الالش  (جنود  هم  هؤالء  فقط،  األوامر 
الجنود  العلمي يسمونهم  of Non)، ويف املصطلح 

 .Killer robots اآلليني القتلة
يستطيع جندي الالش أثناء العمليات تحّمل ظروف 

املناورات  مثل  البرشي  الجسم  يتحملها  ال  كثرية 
الحادة بالطائرات، وتقلبات املوج القصوى، والكشف 
وميكنها  والبيولوجية،  الكيميائية  األسلحة  عن 
والتواصل  للعدو  الحساسة  املواقع  عن  الكشف 
لغة  الستخدامها  نظراً  برسعة  املعلومات  وتبادل 

برمجية مشرتكة فيام بينها.

( )

جداً،  املتطورة  التكنولوجيا  إىل  الالش  جنود  ينتمي 
والتي  الحروب  الخامس من  الجيل  فهم من ضمن 

وحدات  من  مؤلفة  االصطناعي،  الذكاء  يديرها 
مستقلة مسلحة مبجمعات ضاربة، تكون قادرة عىل 
االشتباك مع العدو وتوجيه رضبات نوعية له بدون 
متييز ما بني جريح ومسن وطفل، الكل يعترب عدو 
أثناء االشتباك. وقد ازدادت فاعلية هذه الروبوتات 
األمريكية   (Essential Viewing) رشكة  قيام  بعد 
مبجموعة  وتجهيزها  الروبوتات  هذه  بتعديل 
متطورة من كامريات الفيديو واألسلحة املختلفة، كام 
الروبوتات ميكن  قبل هذه  امللتقطة من  الصور  ان 
القيادات  إىل   (Real Time) الحقيقي  بالزمن  بثها 
العسكرية املختلفة، ليك يرى القادة العسكريون ما 
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الوقت نفسه، وبالتايل تستطيع  الروبوتات يف  تراها 
بهذه  التحكم  الحارض  الوقت  يف  القيادات  تلك 
إليها  األوامر  وإعطاء  توجيهها  وإعادة  الروبوتات 
حسب املوقف، ويتوقع يف املستقبل أن هذه اآلالت 
الرجوع  بدون  وتنفيذه  القرار  باتخاذ  تقوم  سوف 
(بوستون  رشكة  نجحت  كذلك  البرشي.  العنرص  إىل 
داينامكس Boston Dynamics) وهي رشكة خاصة 
أمريكية يقع مقرها يف والثام بوالية ماساتشوستس 
يف الواليات املتحدة األمريكية بجعل الروبوتات تسري 
وتجري وتقفز مع املحافظة عىل توازنها وخاصة يف 
الطرق الغري مستوية، مثل الروبوت املخصص ملهام 
املؤن  حمل  يستطيع  بحيث  العسكرية،  املساندة 
والذخرية والسري بها برسعة ال تعيق تقدم الوحدات 
املسلحة. ويستطيع هذا الروبوت الذي يتخذ شكل 
كيلو  الثور، وأطلق عليه LS3 حمل 181  إىل  أقرب 
جرام من املؤن والذخرية والسري بها ملسافات طويلة 
مخصص  سائق  أو  بالوقود  للتزويد  الحاجة  دون 

لقيادته.
الرب  يف  املقاتلة  الالش  جنود  أساطيل  تتمكن  وحتى 
ميدان  يف  والتواصل  عملها  أداء  من  والجو  والبحر 
املعركة بشكل فاعل، يتطلب إنشاء شبكة ال سلكية 
يف الجو لتلبية احتياجاتهم من املعلومات والبيانات 
إىل  باإلضافة  والسلمية  الحربية  مهمتهم  يف  الالزمة 
يف  الجنود  هؤالء  إلدخال  معني  تكتييك  نظام  وضع 
الظروف  يف  واستخدامهم  املسلحة  القوات  خدمة 
يف  تعديالت  إدخال  إىل  باإلضافة  الصعبة،  القتالية 

األنظمة والتعليامت القتالية املوجودة حاليًا. 
عىل  املقاتلة  الروبوتات  بني  ما  الالش  جنود  يتنوع 
طيار،  بدون  والطائرات  البرشي  الجندي  شكل 

التي  البحرية  والقطع  سائق  بدون  الربية  واآلليات 
يديرها قبطان آيل، باإلضافة إىل مناذج جديدة تضاهي 
أشكال الحياة يف الطيور والرصاصري والعناكب وجراد 
البحر والثعابني، والتي ميكن استخدامها يف املواقف 
متثل  التي  أو  البرشية  والقدرات  تتناسب  ال  التي 
خطورة عىل حياة اإلنسان. ويعترب جراد البحر اآليل 
والشم،  الرؤية  من  متكنه  استشعار  بأجهزة  املزود 
مثال ألحدث التقنيات التي ستستخدم للبحث عن 
األلغام البحرية املدفونة بطول الشواطئ الخطرة، كام 
سيقوم نظام مشابه يسمى رسطان البحر اآليل بتفقد 
الشواطئ والتقاط الصور وإرسالها ملا ميكن أن يواجه 
الجنود عندما يقومون بعملية االبرار، كام سيستخدم 
يف رصد وجود األلغام أمام القوات البحرية.  ويذكر 
أن الباحثني الربيطانيني قد متكنوا من تطوير روبوت 
الروبويت  بالثعبان  يعرف  ثعبان  عسكري عىل شكل 
(Snakebot)، قادر عىل الزحف عىل األرض والعمل 
كجاسوس مثايل يف ساحات املعركة، وقادر أيضاً عىل 

الظهور بأشكال مختلفة والتغلب عىل أي عقبة إذا 
من  رميه  ميكن  كام  للتلف،  أجزاءه  أحد  تعرض  ما 

الطائرات العمودية للقيام مبهام استطالعية. 
كذلك ميكن لجنود الالش تنفيذ مهامتها املتمثلة يف 
وتصفية  واملتحركة  الثابتة  لألهداف  توجيه رضبات 
املجموعات املسلحة غري الرشعية املفرتضة يف ظروف 
هؤالء  ودمج  استخدام  من  والهدف  الشوارع.  قتال 
العاملية كوحدات  الجيوش  الجنود يف مجموعة من 
مستقاة هو تقليل خسائر األرواح بني الجنود البرش. 
الروبوتات،  لهذه  الجوية  النظم  إىل حاجة  باإلضافة 
فهي غري مثقلة بعبء الحاجة إىل حامية الطيارين 
البرشيني الواهني أمام قوى الجاذبية األرضية الكبرية، 
وتزايد دقة اإلصابة ألنظمة الصواريخ جو-أرض، فهي 
تكون أقدر عىل املناورة يف الظروف الصعبة، أضف 
عىل ذلك أنه باإلمكان إرسال الطائرات بدون طيار 
إىل بيئات أكرث خطورة وإبقائها يف االرتفاعات العالية 
الطيارون  يقودها  التي  الطائرات  من  أطول  زمناً 

البرشيون. 
مازالت ثورة استخدام جنود الالش يف بدايتها، ولكنها 
”نانو  الصغر  املتناهية  التكنولوجيا  من  ستستفيد 
تكنولوجي“ والتي ستنتج ما يسمى «بأسلحة النانو 
ترى  ال  روبوتات  تنتج  فرمبا   ،“Nano weapons
برمجتها  ميكن  حرشات،  شكل  عىل  املجردة  بالعني 
تسميم  مثل  ”املرعبة“،  املهام  من  مجموعة  ألداء 
البرش وتلويث الغذاء وامدادات املياه. ونرش لويس 
ديل مونتي، عامل الفيزياء من مينيسورا، العديد من 
التحذيرات حول األسلحة الصغرية التي يطلق عليها 
إىل  تؤدي  أن  ميكن  حيث   ،“nanoweapons” اسم 
نشوب حرب عاملية مدمرة، ما قد يؤدي إىل انقراض 
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السري ديل مونتي  القرن. ويرى  نهاية  البرش بحلول 
أشد  يكون  أن  النانو، ميكن  بتكنولوجيا  النهوض  أن 
خطورة من األسلحة النووية التقليدية، وخاصة يف ظل 
استثامر الواليات املتحدة وروسيا والصني املليارات يف 
 Nanoweapons: A” عمليات البحث، وفقا لكتابه
الذي نرشته   ،“Growing Threat To Humanity

جامعة نرباسكا برس. 
وقد بدأت الواليات املتحدة بالفعل العمل عىل عدد 
يف  املحتمل  لالستخدام  املأهولة  غري  األنظمة  من 
الفضاء، وهي عملية ستفتح الباب أمام سباق تسلح 

جديد.

يف العامل الحقيقي، ال تتطلب استقاللية اآللة رشارة 
سحرية أو إرادة حرة حتى تقوم بوظيفتها. وإمنا هي 
ببساطة قدرة اآللة عىل أداء مهمة وظيفية من تلقاء 
نفسها دون تدخل اإلنسان. هناك ثالثة أبعاد مختلفة 

الستقاللية اآللة يف اتخاذ القرار وتنفيذ األهداف:
أولها: نظام شبه مستقل.  يقوم النظام بالتعرف عىل 
املهمة واختيار طريقة التنفيذ ولكن ينتظر املستخدم 
البرشي التخاذ القرار قبل متابعة التنفيذ. مبعنى أنه 

ميكن للنظام أن يستشعر بيئة الهدف، ويويص مبسار 
عمل معني، ولكن ال ميكنه تنفيذ اإلجراء دون موافقة 

اإلنسان. (االنسان داخل دائرة املهمة).
ثانياً: نظام مستقل ولكن خاضع لإلرشاف البرشي. يف 
األنظمة املستقلة الخاضعة لإلرشاف، يجلس اإلنسان 
ميكن  الجهاز،  تشغيل  ومبجرد  املهمة.  دائرة  «عىل» 
التنفيذ  قرار  وتتخذ  الهدف  بيئة  باستشعار  لآللة 
ومن ثم تنفذ املهمة من تلقاء نفسها، ولكن ميكن 
والتدخل  اآللة  سلوك  مالحظة  البرشي  للمستخدم 
دائرة  عىل  (اإلنسان  مطلوبًا.  ذلك  كان  إذا  إليقافها 

املهمة).
ثالثاً: نظام مستقل متاماً. األنظمة املستقلة بالكامل 
ثم  ومن  التنفيذ  قرار  وتتخذ  الهدف  بيئة  تستشعر 
تنفذ املهمة بالكامل دون تدخل برشي. ومبجرد أن 
يُنّشط اإلنسان اآللة، فإنها تقوم بتنفيذ املهام دون 
هذه  يف  البرشي.  باملستخدم  أخرى  مرة  االتصال 
الحالة يكون اإلنسان «خارج دائرة املهمة». (اإلنسان 

خارج دائرة املهمة)

رمبا يتساءل البعض من أين تأيت كل هذه التنبؤات 

الجديدة  التكنولوجية  واالكتشافات  واألفكار 
للرشكات أو لوزارة الدفاع األمريكية؟ إن الكثري من 
تحققت  التي  والتكنولوجية  العلمية  االكتشافات 
خالل النصف الثاين من القرن العرشين، سبق التنبؤ 
القرن  أواخر  منذ  العلمي  الخيال  كتابات  يف  بها 
التي  العلمية  الحقائق  إىل  نظرنا  فلو  التاسع عرش، 
الفضاء،  استكشاف  مثل  اآلن  ونراها  عنها  نسمع 
والنانو  الليزر  أشعة  واستخدام  الروبوتات،  وصناعة 
وأطفال  البرشية،  األعضاء  وزراعة  تكنولوجي، 
والعالج  الوراثية،  الهندسة  وتطبيقات  األنابيب، 
هذه  كل  أن  لوجدنا  وغريها،  واالستنساخ  الجيني 
خياالت  ما  يوماً  يف  كانت  واإلنجازات  الحقائق 
القول  ميكن  لذلك  واألدباء،  العلامء  أذهان  تداعب 
نحو  البرش  عيون  هم  العلمي  الخيال  كتّاب  أن 

املستقبل.
تحقيق  يف  كبرية  أهمية  له  العلمي  الخيال  فأدب 
الكثري من إنجازات العرص وعلومه املستقبلية، وتعد 
دراسته يف غاية األهمية لالستعداد ملواجهة املستقبل 
ميكن  علمية  فرضيات  عىل  قائم  وهو  وتحدياته، 
تكوين  يف  أساسياً  منطقاً  يشكل  أنه  كام  تحقيقها، 
ستكون  ملا  األفراد  أذهان  يف  جديدة  ذهنية  صور 
إىل  يدفعهم  الذي  األمر  املستقبل،  يف  األشياء  عليه 
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هذه  وضع  نحو  حثيثاً  والسعي  عنها،  املزيد  تعلم 
الصور موضع الحقيقة.

(Cyber War)

يف  تحكمه  وبداية  االصطناعي  الذكاء  تطور  مع 
العاملية وانتشار شبكة االنرتنت  شبكات املعلومات 
واتساع نطاق استخدامها، بدأت حرب جديدة تأخذ 
مهامً  وجزءاً  مفروضاً  واقعاً  وأصبحت  جديداً،  بعداً 
من العمليات العسكرية الفاعلة يف الحروب الحديثة 

إنها حرب الفضاء االلكرتوين.
من املؤكد أن شبكات الحاسوب التي تكّون الفضاء 
من  بها  والتحكم  إدارتها  يتم  العامل  يف  االلكرتوين 
قبل الرشكات التي صنعتها والتي تستخدمها، ولكن 
هذه  يف  تتحكم  أخرى  جهات  هناك 
أجهزة  مثل  الشبكة 

وهذه  والهاكرز،  والجواسيس  العاملية  االستخبارات 
الشبكات ليست شبكة االنرتنت فقط (والتي تحتوي 
عىل أجهزة الحاسوب الطرفية، والحواسيب املحمولة 
وأجهزة الراوتر واملقسامت واألجهزة الخادمة للربيد 
البيانات)  وملفات  االنرتنت  وصفحات  االلكرتوين 
وإمنا أي شبكة من شبكات الحاسوب التي ال ميكن 
الشبكات  هذه  وبعض  االنرتنت.  عرب  إليها  الوصول 
الخاصة تشبه شبكة االنرتنت، لكنها مفصولة عنها، 
االلكرتوين  الفضاء  يشمل  كام  نظرياً.  األقل  عىل 
مثل  معينة  مبهام  تقوم  التي  التجارية  الشبكات 
إرسال البيانات الخاصة بالتدفقات املالية، ومعامالت 
هذه  من  وبعض  االمتان.  وبطاقات  املالية  األسواق 
الشبكات هي نفسها نظم للتحكم، مبعنى أنها هي 
األجهزة،  من  غريها  مبخاطبة  لألجهزة  تسمح  التي 
املضخات  تخاطب  التي  التحكم  لوحات  مثل 

واملصاعد واملولدات.
الالش  لجنود  ساحة  األماكن  هذه  يجعل  لذي  فام 
أن تشن حربها من خاللها؟ بصفة عامة يتحكم 
إدارة  يف  االصطناعي  الذكاء 
الفضاء  حرب 

الشبكات  هذه  قلب  يف  يدخل  أنه  كام  االلكرتوين، 
ما  شبكة  عىل  االستيالء  تم  وإذا  عليها.  ويسيطر 
فيمكن أن يتم رسقة كل معلوماتها أو تدمريها أو 
مثل  األساسية  ملهمتها  مخالفة  تعليامت  إعطائها 
إرسال كتيبة لتقع يف كمني، أو إخراج القطارات عن 
معينة،  أهداف  عىل  الصواريخ  إطالق  أو  قضبانها، 
أو صدم طائرات وما شابه ذلك. هذه األمور ليست 
افرتاضات فقد حدثت مثلها يف السابق، أحياناً عىل 
وأحياناً  الخطأ  سبيل  عىل  وأحياناً  التجريب  سبيل 
بسبب الجرمية االلكرتونية وأحياناً بقصد شن حرب 
املستهدفة.  الدول  بعض  عىل  االلكرتوين  الفضاء 
”املعلومات  ماكونيل:  مايك  األدمريال  قال  فكام 
تدير  والتي  الحاسوب،  شبكات  معها  تتعامل  التي 
واالتصاالت  واملصارف  املواصالت  ووسائل  املرافق 
لدينا، ميكن استغاللها أو مهاجمتها يف عدة ثواين من 
أماكن بعدية عرب البحار. وعندئٍذ لن يكون مبقدور 
أو  للقارات  العابرة  الصواريخ  أو  البحرية  األساطيل 
الهجامت  هذه  ضد  عنا  الدفاع  النظامية  الجيوش 
خارج  فقط  ليست  أماكن  من  بعيد،  من  املنفذة 
يف  تقع  حيث  املادية،  األبعاد  خارج  بل  حدودنا 

املجال الرقمي للفضاء االلكرتوين“.  
وميكن تصنيف العمليات العسكرية 
التي يديرها الذكاء 
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فئات  أربع  إىل  االلكرتوين  الفضاء  يف  االصطناعي 
منفصلة ذات أربعة أهداف:

1 - عمليات جمع املعلومات االستخباراية: وتهدف 
االلكرتونية،  العدو  بيانات  من  املعلومات  جمع  إىل 
والشبكات والناس. مثل جمع املعلومات عن خطط 

العدو وقواته وانتشاره قبل بدا العمليات.
الرضر  إللحاق  املعنويات:  تستهدف  عمليات   -  2
العدو،  شعب  لدى  القتال  وإرادة  املعنوية  بالروح 
من خالل الدعاية والتضليل املعلومايت وغري ذلك من 

تقنيات حرب املعلومات.
الرضر  إلحاق  وتستهدف  هجومية:  عمليات   -  3
تعطيلها  أو  االلكرتونية  وشبكاته  العدو  ببيانات 
أو  العدو  بأفراد  املادي  الرضر  من  املزيد  وإلحاق 

عتاده.
البيانات  حامية  هدفها  دفاعية:  عمليات   -  4
االلكرتونية والشبكات الخاصة بالدولة والحؤول دون 

إلحاق الرضر بالشعب واملمتلكات.

تصميم  عملية  يحكم  أخالقي  مبدأ  إىل  حاجة  مثة 
والساسة  العلامء  اشرتاك  فيجب  الروبوتات، 
والجمهور يف عبء تقويم القضايا األخالقية للتقنيات 
الجوانب  الرافضون أن عدم مناقشة  الجديدة. يرى 
األخالقية للروبوتات يكشف عن قرص نظر، ويخافون 
أن يتكرر يف مجال الروبوتات ما كان قد حدث مع 
العلامء النوويني الذين استخدمت أبحاثهم العلمية 

يف التدمري الشامل.
حسب ما ذكرته صحيفة «دييل ميل» الربيطانية أن 
االتحاد األورويب قد ينفق أكرث من 590 مليون دوالر 
عىل صناعة «روبوتات» قاتلة، تستطيع املشاركة يف 
الحروب دون الحاجة إىل مساعدة برشية. ويتحكم 
العدو يف  الذكاء االصطناعي ليك يصيب أهداف  به 
الحرب بشكل دقيق دون تدخل البرش. وقرر االتحاد 
األورويب السامح بصناعة «الروبوتات» عىل الرغم من 
الجدل الذي أثري بشأنها، إذ يرى منتقدون أن اآلالت 
وقوع  إىل  وستؤدي  املدنيني،  لحياة  وزنا  تقيم  لن 
املزيد من الضحايا. ويضيف الرافضون أن استخدام 
األسلحة اآللية سيجعل الجرائم دون مسؤولني، عىل 
قرار  عىل  «الروبوت»  محاسبة  ميكن  ال  أنه  اعتبار 
«سبيس  رشكة  مدير  أن  يذكر  القتل.  أو  القصف 
من  حذر  ماسك،  إلون  األمريكية،  الفضائية  إكس» 

الحربية  العمليات  يف  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
وقال أنه يعد واحداً من أخطر التحديات الوجودية 
هاوكينغ،  ستيفن  الراحل،  الفيزياء  عامل  أما  للبرش. 
فقال يف وقت سابق إنه شبه متيقن من حصول كارثة 
تكنولوجية تهدد البرش يف الفرتة ما بني ألف وعرشة 

آالف سنة املقبلة.
ويف الختام، ال شك أن تطوير أجيال من جنود الالش 
أمر قادم ال محال، وسوف يكون ذلك عىل مستوى 
الدول املتقدمة تقنياً، والتي متتلك تكنولوجيا إنشاء 
الحروب  مالمح  تبدو  وهكذا  الروبوتية.  األنظمة 
من  مزيجاً  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الحديثة 
االصطناعي  الذكاء  وتكنولوجيا  التقليدية  الحرب 
املتطور عايل التقنية، فمبادئ الحرب التقليدية ثابتة 
يف معظمها، لكن بعض مضامينها يتغري طبقاً للتطور 
التكنولوجي يف نظم التسليح وأدوات الحرب، كام أن 

تظل سارية مع  الهجومية والدفاعية أيضاً  املفاهيم 
أساليبها من خالل توظيف  ثم  أدواتها ومن  تطوير 
كل ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا جديدة يف أفرع 
التكنولوجي  التطور  أن  كام  كلها.  املسلحة  القوات 
االسرتاتيجي  الفكر  ويف  التسليح  نظم  يف  الكبري 
منطاً  يشكل  أن  الصعب  من  العسكرية  واملذاهب 
ميكن احتذاؤه بواسطة جميع الدول كبريها وصغريها، 
واالقتصادية  التكنولوجية  اإلمكانيات  فارق  ألن 
والبرشية املؤهلة ال بد من أن يقف حائالً دون ذلك. 
وكل ذلك يؤجج الحاجة إىل البدء يف مناقشة القضايا 
التي تربز مع تزايد استخدام التقنيات غري املأهولة 
اعداد  يعني  مام  حروبنا،  يف  وباألخص  مجتمعنا  يف 
الدولة املسبق للعديد من اإلجراءات لدرء أو تقليل 

اآلثار الناتجة عن هذه الثورة. 
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تعترب رشكة منر للسيارات إحدى الرشكات الرائدة 
يف منطقتي الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مجال 
واملتوسطة  الخفيفة  العسكرية  اآلليات  تصنيع 
وتعترب  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  ومقرها 
اإلمارات  لرشكات  التابعة  الرشكات  إحدى  «منر» 
للصناعات العسكرية (إديك) املتخصصة يف إنتاج 
املركبات القتالية القوية القادرة عىل العمل يف أشد 

بيئات التشغيل صعوبة وقسوة.
مستويات  الحديثة  العمليات  ساحات  وتتطلب 
عالية من خفة الحركة التشغيلية والتكتيكية من 
استخدام  إىل  باإلضافة  الطاقم،  أفراد  أجل حامية 
«منر»  رشكة  تعتقد  التي  املتطورة  املهام  أنظمة 
عليها هي عن طريق  للحصول  أفضل وسيلة  أن 
املركبات املدولبة املعيارية املتعددة األدوار. وتأيت 
األولويات  قامئة  رأس  عىل  الجنود  أرواح  حامية 
بالنسبة للمركبات القوية  التي يتم نرشها برسعة 
مع  التعامل  أجل  من  شاسعة  مساحات  عىل 
التهديدات املختلفة بغض النظرعن حالة الطقس 

أو طبيعة األرض.
ورغم تزايد القوة التدمريية للتهديدات املختلفة، 
السيام من جانب العبوات البدائية الناسفة، إال أن 
وحدها  تكفي  ال  األرض  عىل  العملية  اإلجراءات 
األمر  القتال،  ساحة  يف  والبقاء  الصمود  لضامن 
الذي دفع مسؤويل رشكة «منر» للسيارات لتطوير 
األخرى.  واملواصفات  الخصائص  من  كبري  مزيج 
مركبة  وتطوير  بتصميم  «منر»  قامت  لذلك، 
املتعددة   AJBAN440Aasa املحمية  الدوريات 
األغراض، وهي عبارة عن نسخة طبق األصل من 
الدفع  ذات   AJBAN-class التكتيكية  املركبات 
عند  الحركة  وخفة  الحامية  تؤمن  التي  الرباعي 
نرش القوات، مع وجود أنظمة االستشعار وأنظمة 
التسلح التي تضمن تحقيق مستويات متزايدة من 
الوعي امليداين الذي مل يكن ممكنا من قبل إال عن 
طريق أفراد املشاه املنترشين يف ساحة العمليات.

 « »
 « »

تؤمن املركبة «عجبان» ذات الدفع الرباعي منصة 
متعددة األغراض بوزن تسعة أطنان التي ترتاوح 
بني مركبات الخدمة إىل مركبات الدوريات املحمية 
بالكامل. ويقوم شاسيه عام ذو دفع رباعي بتأمني 
البصمة اللوجستية التي تساهم يف تخفيف أعباء 

وميكن  الغيار.  قطع  وإدارة  والصيانة  التدريب 
لكافة اآلليات من فئة «عجبان» أن تكون محمية، 
تعظيم  عىل  قادرة  معينة  طرازات  وجود  مع 
قدرة أفراد الطاقم عىل البقاء والصمود يف ساحة 
التي  الركاب  مقصورات  وجود  بفضل  العمليات 

جرى اختبارها وإجازتها بالكامل.
لدى  الرسعة  املزدوج  الرتوس  صندوق  ويؤمن 
آلية  بطريقة  الطاقة  حركة  نقل  «منر»  اآللية 
املحورين  أقىص  إىل  الحركة  تأمني  ثم  ومن  متاما، 
املستقلني    double-wishbone portal axles
األرض  عن  مرتفع  خلوص  عىل  للحصول  متاما 
إغالق  طريق  عن  تعبوية  حركة  خفة  وتحقيق 
 full differential الفرقية  الرتوس  مجموعة 
مجهزة  واآللية  مركزيا.  اإلطارات  ونفخ   locking
 GVA (Generic Vehicle إلكرتوين  بتصميم 
ذكية،  بطريقة  الطاقة  إلدارة   (Architecture
باإلضافة إىل االختبار الذايت والقدرة عىل التكامل 
مع االتصاالت وساحة القتال واألسلحة. وتستطيع 
اآللية ”منر“ تأمني عملية اندماج األنظمة بالكامل 
القيادة والتحكم واالتصاالت  فيام يتعلق بأجهزة 
واملعلومات/االستخبارات  اآليل  الحاسب  وأجهزة 
واالستطالع  الهدف  عىل  واالستحواذ  واملراقبة 

(C4ISTAR) وأنظمة التسلح املتقدمة.
ويأيت الشكل الهنديس املعياري لآلليات من طراز 
”عجبان“ ليمكن الفئات ذات املهام املتعددة من 
األعامل  طورت  كام  املستخدم.  متطلبات  تلبية 
من  عليها  موىص  أشكاال  ”منر“  لآللية  الهندسية 
تصميم املركبة األساسية حسبام هو موضح أدناه:

آليات  من  آلية  كل  تستخدم  الحركة:  خفة 
double- مستقل  تعليق  محاور  «عجبان» 

 wishbone independent suspension
 coil springs مزودة بيايات لولبية portal axles
 hydraulic dampers هيدروليكية  وموهنات 
لتأمني خفة حركة فائقة فوق كل الطرقات -وليس 
الطرق الوعرة فحسب- وبغض النظر عن األحوال 
الجوية أو البيئة املحيطة. مثة نظام لنفخ اإلطارات 
وجود  دون  السري  عىل  قادرة  وإطارات  مركزيا 
الطرق  مع  التعامل  قادرة عىل  فيها، وهي  هواء 
االنحراف  زوايا  تأمني  وعىل  االنحدار  الشديدة 
departure angles مع تأمني طاقة عالية مقارنة 
 NIMR بوزن املركبة، وهو ما يضمن لفئة اآللية
باألدراء  املستخدم  تزويد  عىل  القدرة   AJBAN
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الالزم إلنجاز املهمة.
الحامية: لدى الفئة AJBAN فئات فائقة الحامية 
تعمل عىل تعزيز قدرة أفراد الطاقم عىل الصمود 
الرشاك  عن  بعيدا  العمليات  ساحة  يف  والبقاء 
الطريق  جانبي  عىل  املزروعة  الناشفة  الخداعية 
وبعيدا عن األلغام املوضوعة أسفل املركبة  وبعيدا 
املركبات  هذه  وتأيت  الباليستية.  التهديدات  عن 
التي تم اختبارها وإجازتها بالكامل لتضيف مزيدا 
أسلحة  بفضل  الطاقم  ألفراد  والسالمة  األمن  من 
املركبة  سقف  أعىل  املثبتة  النفس  عن  الدفاع 

وأنظمة مهام القيادة والتحكم املتكاملة.
 AJBAN آليات  تستطيع  املهام:  متعددة  منصة 
متعددة،  مهام  وأنظمة  أسلحة  واستخدام  حمل 
استخدام  ليضمن  اإللكرتوين  التصميم  ويأيت 
أجل  من  املتقدم  الطاقة  إدارة  ونظام  االتصاالت 

إضافة املزيد من الحامية للمركبة.

AJBAN440A

تعترب اآللية AJBAN440A منصة قابلة للتعديل، 
واملراقبة  االستطالع  مهام  لتنفيذ  مصممة  وهي 
والدوريات والقتال والدفاع ضد األسلحة الكياموية 

 CBRN والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية 
defence وتنفيذ مهام القيادة والتحكم، باإلضافة 
آلية  أو  لوجستية  كآلية  استخدامها  إمكانية  إىل 
 AJBAN440A خدمات. فيام ييل تصميم اآللية

ومواصفاتها:
رباعي  شاسيه   AJBAN440A اآللية  تستخدم 
الطاقم  ألفراد  مقصورتان  بها  ويوجد  الدفع، 
طول  ويصل  األغراض.  لحمل  مكشوفة  ومساحة 
 wheelbase العجل وقاعدة  أمتار   5,6 إىل  اآللية 
والخلفية)  األمامية  العجلة  محوري  بني  (املسافة 
 2,35 إىل  وعرضها  ارتفاعها  ويصل  أمتار،   3,3 إىل 
كيلوجرامات،   10,750 إىل  اإلجاميل  ووزنها  أمتار 
وزن  حتى  املهام  أجهزة  حمل  عىل  قادرة  وهي 

1,200 كيلوجرامات.
الركاب املحمية بدرجة عالية  وتستطيع مقصورة 
حمل أربعة أفراد مجهزين تجهيزا كامال، كام أن 
املركبة مجهزة بصندوق خلفي للعفش وسالح ذايت 
أنظمة  السقف ومجموعة كبرية من  مثبت فوق 
البدائية  العبوات  التعامل مع  القادرة عىل  املهام 
الناسفة املزروعة عىل جانب الطريق عالوة عىل 
الطاقم  أفراد  ويستطيع  الباليستية.  التهديدات 
بابني عىل  مغادرتها عن طريق  أو  املركبة  دخول 

كال الجانبني، وهناك نافذة زجاجية ضد الرصاص 
والحامية  امليداين  الوعي  لتأمني  باب  كل  عىل 
القيايس  النموذج  ويأيت  الطاقم.  ألفراد  الباليستية 
 self-recovery الغرز للمركبة مجهزا بونش ضد 
winch وخزان وقود محمي مصمت ونظام إلدارة 

البطاريات.

برج  املدرعة AJBAN 440A عىل  اآللية  تحتوي 
ميكن التحكم فيه عن بُعد مثبت عىل حلقة دائرية 
وميكن  الركاب.  مقصورة  سقف  عىل  موجودة 
تسليح الربج مبجموعة من األسلحة املختلفة تبعا 
القياسية  اإلعدجادات  وتشمل  املهمة،  ملتطلبات 
ملليمرتا   12,7 عيار  ثقيل  رشاش  مدفع  استخدام 
للحامية الشخصية ضد املركبات املدرعة الخفيفة 

واألفراد واملرافق واملنشآت العسكرية.
الصمود  علىة  الطاقم  أفراد  قدرة  تعزيز  وميكن 
 8 إضافة  طريق  عن  العمليات  ساحة  يف  والبقاء 
”منر“  انتهزت رشكة  وقد  دخانية،  قنابل  قاذفات 
للدفاع  األسود  البحر  معرض  فرصة  للسيارات 
 BSDA 2018, Black Sea Defence والفضاء 
and Aerospace exhibition يف رومانيا لعرض 
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مبحطة  املجهزة   AJBAN 440A املدرعة  اآللية 
 Protector RWS (Remote بُعد  عن  تسلح 
 Kongsberg من إنتاج رشكة (Weapon Station
إنتاج  من  العسكرية  لالتصاالت  إنرتكوم  ونظام 

Savox Communications Ltd رشكة

مجهزة   AJBAN440A التعبوية  اآللية  تأيت 
التهديدات  ضد  للحامية  متقدمة  بقدرات 
الباليستية والعبوات البدائية الناسفة واالنفجارات 
الناجمة عن األلغام. وميكن تجهيز مقصوريت أفراد 
الطاقم والركاب بنظام حامية يعمل بالضغط الزائد 
لحامية   overpressure protection system
والبيولوجية  الكياموية  التهديدات  ضد  الركاب 

(CBRN) واإلشعاعية والنووية
rocket- وتتحقق الحامية ضد القنابل الصاروخية
طريق  عن   (propelled grenades (RPGs
تركيب شبكة للحامية ضد هذا النوع من األسلحة، 
كام ميكن تركيب نظام إلخامد الحرائق من أجل 
الحامية  وتتحقق  املركبة.  داخل  الحرائق  إطفاء 
الباليستية ملقصورة الركاب من أجل املحافظة عىل 
املحرك نتيجة االنفجار أو استخدام نريان األسلحة 

الصغرية.
مضادة  بحقيبة  اختياريا  املركبة  تجهيز  وميكن 
متطلبات  لتلبية   winterisation kit للشتاء 
وميكن  البارد.  الطقس  أحوال  يف  املركبة  تدفئة 
القيادة  بنظام   AJBAN440A اآللية  تجهيز 
اآليل  الحاسب  وأجهزة  واالتصاالت  والتحكم 
 C4I (command, control, واالستخبارات 
 communications, computers and
املعلومات  جمع  مهام  لتنفيذ   (intelligence

االستخباراتية واملراقبة.

أو نهارا،  ليال  ميكن تركيب نظام اختياري حراري 
برصية   – إلكرتو  تصوير  آالت  من  يتكون  وهو 
وآالت تصوير حرارية، وتثبيته عىل الربج من أجل 
منح القائد العسكري وفرد املدفع (الرامي) القدرة 

عىل االشتباك مع األهداف املعادية ليال أو نهارا.
الدقيقة  االستخباراتية   أصبحتاملعلومات  وقد 
املتاحة التي من املمكن استغاللها، أصبحت أكرث 
أهمية اليوم من أي وقت مىض، السيام وأنها متنح 

تفوقا تعبويا عىل العدو بفضل االعتامد عىل إدارة 
املعركة وأنظمة التحكم واملراقبة C4i باإلضافة إىل 

القوة النريانية.
املتزايدة  الحاجة  لتلبي  العنارص  هذه  كل  وتأيت 
مع  التعامل  وصعوبة  املركبة  قوة  صعيد  عىل 
 Electromagnetic اإللكرتومغناطييس  التوافق 

(Compatibility (EMC

Drivetrain Powered
Dynamism

نوع  من  محرك   AJBAN440A اآللية  تستخدم 
مع  بالديزل  يعمل  لرتات   6,7 سعة   Cummins
ذي   Allison نوع  من  أوتوماتييك  نقل  نظام 
 double مستقل  تعليق  ونظام  رسعات  ست 
، األمر   wishbone independent suspension
الذي مينح املركبة مزيجا من قوة األداء والحامية 
وخفة الحركة فوق كافة الطرق مبختلف أنواعها. 
 AJBAN440A وتستطيع املركبة املحمية املدرعة
تحقيق رسعة قدرها 110 كيلومرتا يف الساعة كحد 
أقىص، ويصل مداها إىل 700 كيلومرتا عندما تسري 

برسعة 100 كيلومرتا يف الساعة.
عالوة عىل ذلك، يأيت نظام التعليق األوتوماتييك ذو 
الرسعات الست ليمكن املحرك من الدوران برسعة 
دائرية قدرها 1,500 دورة يف الدقيقة لتوليد عزم 
بقدرة 1,100 ميال بحريا. ويوجد املحرك وأنظمة 
النقل داخل الجزء األمامي من املركبة، ويساهامن 

يف ترشيد استهالك املركبة.
املدرعة AJBAN440A مجهزة  املحمية  واملركبة 
زيادة  إىل  تهدف  هيدروليكيني  هوائيني  مبكبحني 
يف  مكبح  كل  تحكم  طريق  عن  السالمة  معدل 
القياسية  الكامليات  مجموعة  وتشمل  عجلتني. 
للمركبة نظاما إلدارة الطاقة الناتجة عن البطارية 
ونظاما  هواء  دون  السري  عىل  اإلطارات  وقدرة 

مركزيا لنفخ اإلطارات باإلضافة إىل ونش.

AJBAN440

تستطيع املركبة التعبوية تسلق املنحدرات بنسبة 
%60 وتسلق الدرجات بارتفاع 0,4 مرتا واجتيارز 
املياه بعمق مرت واحد، وتستطيع املركبة أن تتحرك 
بخفة ورشاقة عرب الطرق غري املمهدة يف درجات 
درجة  و49  مئوية  درجة   19- بني  ترتاوح  حرارة 

مئوية.

 AJBAN440A املدرعة  املحمية  املركبة  تتمىش 
حلف  حددها  التي  والقواعد  الضوابط  مع  متا 
األداء  تحقيق  حيث  من  (الناتو)  األطليس  شامل 
وتستطيع  الحارة.  الصحراوية  الظروف  يف  الفائق 
الداخلية  حرارتها  درجة  عىل  تحافظ  أن  املركبة 
عند مستوى 25 درجة مئوية يف الظروف الصعبة 
وحتى 56 درجة بالنسبة لدرجة حرارة الهواء، وأن 
تهبط بحرارتها إىل -19 درجة مئوية كوضع قيايس 
وإىل مستوى -32 درجة مئوية مع وجود الحقيبة 

املضادة للشتاء كحل اختياري.

VOP

(أيدكس)  الدويل  واألمن  الدفاع  معرض  حرص 
توقيع  مناسبة  عرض  عىل  أبوظبي  يف   2017
الرشاكة  ”اتفاقية  عىل   VOP التشيكية  الرشكة 
لتسويق  للسيارات  االسرتاتيجية“ مع رشكة ”منر“ 
كبري  لعدد  البيع  بعد  ما  ودعم  وإنتاج  وتوزيع 
من املركبات املدرعة ”منر“. وتنص االتفاقية عىل 
توريد اآللية AJBAN440A إىل دول ”فايزجراد“ 
وبولندا  التشيك  جمهورية  األربع:    Visegrad

وسلوفاكيا واملجر.

الطول: 5,600 مم• 
العرض: 2,350 مم• 
االرتفاع: 2,350 مم• 
املسافة بني املحورين: 3,300 مم• 
الوزن اإلجاميل: 10,750 كغ• 
الحمولة: 1,200 كغ• 
الحامية من القذائف والتفجريات:  • 

حسب ما تتطلبه املهام
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والحكمة يف هذه اآلداب الراقية واألخالق السامية 
املجتمعي،  واالستقرار  االطمئنان  تحقيق  هي 

فََقْد أََسأَْت ” رواه أحمد وغريه بسنٍد صحيح.
وإكرام الجار بالهدية والطيبات من واجبات الجار:

ِه َوَسلََّم  ، أَنَّ رَُسوَل اللِه  َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ َعْن أيَِب ذَرٍّ
رِثِ الَْمرَقََة، َوتََعاَهْد  ، إِذَا طَبَْخَت فَأَكْ قَاَل لَُه: ”يَا أَبَا ذَرٍّ
ِجريَانََك، أَْو اقِْسْم بنَْيَ ِجريَانَِك ”رواه مسلم وأحمد 

وغريهام.
وحرّم النبي صىل الله عليه وسلم إيذاء الجار:

النَِّبيَّ   أىََت  رَُجًال  أَنَّ  َعْنُه  اللَُّه  رَِيضَ  ُهَريْرََة،  أيَِب  َعْن 
يَا  فََقاَل:  َجارَُه،  إِلَيِْه  فََشَكا  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ 
رَُسوَل اللَِّه إِنَّ َجاِري يُؤِْذيِني. فََقاَل: «أَْخرِْج َمتَاَعَك 
َمتَاَعُه فََوَضَعُه َعَىل  فََضْعُه َعَىل الطَِّريِق» فَأَْخرََج 
َشأْنَُك؟  َما  قَاَل:  ِه  َعلَيْ َمرَّ  َمْن  فََجَعَل كُلُّ  الطَِّريِق 
قَاَل: إيِنِّ َشَكْوُت َجارِي إَِىل رَُسوِل اللَِّه  َصىلَّ اللَُّه 
َعَىل  فَأََضَعُه  َمتَاِعي  أُْخرَِج  أَْن  فَأََمَريِن  َوَسلََّم  َعلَيِْه 
الطَِّريِق فََجَعلُوا يَُقولُوَن: اللَُّهمَّ الَْعْنُه اللَُّهمَّ اْخزِِه، 
قَاَل: فَبَلََغ ذَلَِك الرَُّجَل فَأَتَاُه فََقاَل: ارِْجْع فََواللَِّه َال 
أُْؤِذيَك أَبًَدا ” رواه الحاكم والبيهقي بسنٍد صحيح.

مثرات الجوار الحسن:
تشيع املحبة بني الناس

يستقر األمن والطأمنينة يف املجتمع
تسود روح التعاون واإليثار

يندفع الشح والبخل والكراهية عن املجتمع.

  هو معلم حضاري إسالمي يف مدينة عريقة من 
مدن أوربا، أال وهي مدينة برلني عاصمة أملانيا، حيث 
يقف هذا املسجد شامخاً برونقه اإلسالمي األنيق 
معرباً عن الروح الحضارية لإلسالم يف قلب أوربا ويف 

أعظم مدنها وأكربها.
بني هذا املسجد يف أوائل القرن العرشين حيث كرث 
املسلمون يف أملانيا، وهذا يعرب عن التسامح الديني 
والحرية يف املعتقدات والعبادة يف أملانيا، وتم اختيار 
الطراز األشهر يف بناء املساجد وهو الطراز املعامري 

العثامين.
يشتمل املسجد عىل الزخارف الجميلة التي تغطي 

جدران املسجد وواجهته والقبة واملنارتني.
استخدمت النقوش النباتية عىل األخشاب التي متتاز 
بهية  قبه  يتوسط املسجد  األمد.  الطويل  بالتعمري 
جميلة املنظر ترس الناظرين تضفي البهاء والجامل 
للمنظر الخارجي والداخيل للمسجد.كام يزين املنظر 

جانبي  شاهقتان عىل  منارتان  للمسجد  الخارجي 
املسجد مبنيتان بالحجر .

بني هذا املسجد سنة 1915م لتلبية حاجة املسلمني 
والثقافة  والصالة  العبادة  ملكان  حينذاك  أملانيا  يف 

الدينية.
 ، ويتسع املسجد ملا يزيد عن ألف وخمسامئة مصلٍّ
كام تعقد فيه املحارضات لتوعية الجالية املسلمة يف 
أملانيا. يتميز املسجد باستخدام الحجارة املنقوشة 
والزخارف البديعة والفسيفساء يف الواجهات األمامية 

والداخلية ومحراب املسجد.

وكرث بناء املساجد يف أملانيا بعد هذا املسجد، حتى 
بلغ عدد املساجد يف أملانيا إىل ما يربو عىل ألفني  يف 
جميع نواحي أملانيا مع تزايد أعداد املسلمني إىل ما 

يزيد عىل أربعة ماليني مسلم.
يدل  إسالمياً  حضارياً  شاهداً  املسجد  ويبقى هذا 
عىل التسامح بني األديان وأن اإلسالم اليوم بحضارته 
ومعامله املعامرية يرتبع يف عواصم الدول األوربية 
لتكون إشعاعاً حضارياً ونوراً ساطعا يعكس جامل 
الغراء  ورشيعته  السمحاء  مبادئه  وعظمة  اإلسالم 

حيثام كان رشقاً وغربا.

وتثبيت روابط املحبة والوئام بني أفراد املجتمع، 
وتوثيق الصالت االجتامعية يف املجتمع.

ِه َوَسلََّم بالجريان  وقد أوىص النبي  َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ
خرياً:

اللَُّه  النَِّبيِّ  َصىلَّ  َعْنَها، َعِن  اللَُّه  َعائَِشَة رَِيضَ  َعْن 
ِه َوَسلََّم قَاَل: «َما زَاَل يُوِصيِني ِجْربِيُل ِبالَْجاِر،  َعلَيْ

َحتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َسيَُورِّثُُه» متفق عليه
وبنّي أن فضل املحسن إىل الجار عند الله عظيم:

ِد اللِه بِْن َعْمرِو بِْن الَعاِيص، َعْن رَُسوِل اللِه   َعْن َعبْ
ِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: ” َخرْيُ اْألَْصَحاِب ِعْنَد  َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ
اللِه َخرْيُُهْم لَِصاِحِبِه، َوَخرْيُ الِْجريَاِن ِعْنَد اللِه َخرْيُُهْم 

لَِجارِِه ” رواه أحمد وغريه بسنٍد صحيح.
ويظهر إحسان املسلم من خالل جريانه:

لِرَُسوِل  َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل رَُجٌل  بِْن  اللِه  َعبِْد  َعْن 
َف ِيل أَْن أَْعلََم إِذَا  ِه َوَسلََّم: كَيْ اللِه  َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ
أَْحَسْنُت، َوإِذَا أََسأُْت؟ فََقاَل النَِّبيُّ  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 
َوَسلََّم: ” إِذَا َسِمْعَت ِجريَانََك يَُقولُوَن: قَْد أَْحَسْنَت، 
أََسأَْت،  قَْد  يَُقولُوَن:  َسِمْعتَُهْم  َوإِذَا  أَْحَسْنَت،  فََقْد 




