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االفتتاحـية

سد مـأرب.. وعد الرجـال
يف تاريخ الدول وعالقات الش��عوب محطات يتوق��ف عندها الخرباء واملتخصصون ملياً، 

ويف عالق��ات األخوة وروابط الدم والقرىب التي تربط ش��عبي ودولتي اإلمارات واليمن، 

يربز "سد مأرب" كأحد رموز هذه العالقات القوية املتينة بني الشعبني والدولتني، حيث 

ارتبط هذا السد العظيم باملغفور له، بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

حيث تكفل � طيب الله ثراه � بإعادة بناء الس��د الش��هري وإحيائه، ووضع حجر األساس 

لهذا املرشوع الكبري يف الثاين من أكتوبر عام 1984، حيث افتتح بعد ذلك بعامني تقريباً 

بعد إعادة البناء تقديراً وعرفاناً وتأكيداً عىل مكانة أهل اليمن الكرام وما لهم من تقدير 

يف قل��ب اإلمارات ومؤسس��ها الراحل العظيم، الذي قال "لقد فكرت يف إعادة بناء س��د 

مآرب ألن هذا الس��د كان مصدر حياة لليمن كله... وملس��اعدة هذا البلد الذي أرهقته 

الحروب وأصبح يصارع التخلف"، وهذا الس��د يعترب داعامً أساسياً لألمن الغذايئ يف هذا 

البلد الشقيق.

وكان موق��ف زاي��د الخري � طيب الله ث��راه � مبنزلة ترجمة جامع��ة لرؤيته التاريخية 

والقومية لليمن الشقيق، حيث تتالقى العروبة مع األصالة مع األخوة مع القيم اإلنسانية 

األصيلة، حيث كان، طيب الله ثراه، يرى أن مس��اندة الشعب اليمني "واجب" ال يخضع 

للنقاش الس��يايس، فهو ي��رى اليمن وقد "خرجت منه الهج��رات إىل كل البقاع العربية، 

والس��يام إىل الخليج الرشقي" فهم أصل الحارض العريب، ومن ثم فإن دعمه ومس��اندته 

أمران، بل واجبان، ال جدال فيهام.

إع��ادة بناء الس��د كانت بدورها رمزاً إلعادة الحياة إىل أخص��ب بقاع األرض الزراعية 

وأقدمها تاريخياً، وربط املايض بالحارض؛ أي استعادة تاريخ اليمن العتيد من انهيار السد 

عام 575 قبل امليالد. 

كثرية هي بصامت زايد الخري � طيب الله ثراه � يف بقاع األرض كافة، ويف اليمن الشقيق 

عىل وجه التحديد، ملا لهذا البلد من مكانة استثنائية يف قلب اإلمارات ومؤسسها، رحمه 

الل��ه، ال��ذي أوىص أوالده من بعده برعاية هذا البلد الش��قيق وصون أهله، ومن ثم مل 

يكن هناك خيار س��وى االستجابة لنداء أهل اليمن عندما داهمهم خطر جامعة الحويث، 

فغوث املستغيث من األشقاء هو من شيم الكرام، وليس هناك أكرم خلقاً من عيال زايد 

الخري والعطاء.

 من هنا، وعىل هذه الخلفية التاريخية، يبدو انتصار سد مأرب ذا نكهة وداللة بالغتني 

لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة، فهي تستشعر عمق الروابط التاريخية التي تربطها 

به��ذا املكان األثري لدى مؤسس��ها وقائده��ا التاريخي، وتخليصه م��ن الحوثيني هو رمز 

لتخليص اليمن الش��قيق من هذا العدوان الغاشم عىل رشعيتهم وأحالمهم وطموحاتهم 

املرشوعة.

مثة داللة مهمة أخرى يف تخليص س��د مأرب من يد الحوثيني، وتكمن يف الوفاء بوعد 

س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة، الذي وعد أهايل الشهداء باالنتصار يف معركة اليمن ورفع علم 

اإلمارات خفاقاً عىل "سد زايد" سد مأرب، سد البطوالت ورمز الحضارات.

ومثلام وعد زايد الخري � طيب الله ثراه � قبل نحو ثالثة عقود بإعادة إحياء هذا السد 

التاريخي العظيم، فأوىف، كذلك وعد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، 

وأوىف رجاله وأبناؤه املخلصون من أبناء القوات املسلحة مبا وعد، وأنجزوا الوعد عىل خري 

ما يرام، لتضيف دولة اإلمارات العربية املتحدة وجيش��ها الباس��ل بصمة ثانية عىل هذه 

البقعة الغالية من أرض اليمن الشقيق، ولتؤكد أن ما يربط اإلمارات واليمن ال فصام له 

وال ف��كاك منه، وليصح قول القائل إن زايد الخري أعاد س��د مأرب إىل الحياة وعيال زايد 

رووه بدمائهم الطاهرة •
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
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أبناء اإلمارات يقدمون مناذج مشرفة من صور الوفـــــــــــــــــــــاء واإلنتماء لهذا الوطن 
حممد بن راشد وحممد بن زايد يقدمان واجــــــــــــــــــب العزاء يف شهداء الوطن

وكانت القيادة العامة قد أعلنت يف السابع من أكتوبر 

املايض استش��هاد أربعة من جنودها البواس��ل، هم: 

الشهيد يوس��ف س��امل عيل محمد الكعبي، والشهيد 

محمد خلفان عبدالله السيايب، والشهيد عيل خميس 

الكتبي، والش��هيد أحمد خميس م��ال الله الحامدي، 

الذين قدموا أرواحهم ف��داًء للواجب الوطني، ضمن 

قوات التحالف العريب الذي تق��وده اململكة العربية 

السعودية يف عملية »إعادة األمل« باليمن.

ويف الع��ارش م��ن اكتوبر امل��ايض أعلن��ت القيادة 

العامة للقوات املس��لحة استش��هاد س��لطان س��عيد 

محمد املزروعي أثنناء تع��رض آلية من آليات قواتنا 

املس��لحة لحادث عريض اثر تدهورها يف اليمن ضمن 

مش��اركتها يف التحالف العريب الذي تق��وده اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.

ونع��ت القيادة العامة للقوات املس��لحة ش��هداء 

الواج��ب الثالث��ة؛ خميس راش��د العب��دويل و أحمد 

هيبتان البلويش وحمود ع��يل صالح العامري والذين 

انتقلوا إىل جوار ربهم أكتوبر املايض يف أملانيا متأثرين 

بجراحهم أثر حادثة مأرب يف س��بتمرب املايض، وضمن 

مشاركتهم مع قوات التحالف العريب.

و أعلن��ت القي��ادة العام��ة للقوات املس��لحة يف 

17 أكتوب��ر املايض استش��هاد النقي��ب هادف حميد 

الشاميس، املشارك ضمن قوات التحالف العريب الذي 

تق��وده اململكة العربية الس��عودية يف عملية »إعادة 

األمل«  باليمن.

 وتقدمت القيادة العامة للقوات املسلحة بتعازيها 

ومواساتها إىل ذوي الش��هداء سائلة الله عز وجّل أن 

يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته كام  

جرت املراس��م العسكرية الخاصة الس��تقبال جثامن 

الش��هداء عىل أرض الدولة حي��ث كان عدد من كبار 

ضباط القوات املسلحة يف االستقبال .

محمد بن راش��د ومحمد بن زايد يقدمان 
واجب العزاء

قّدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

واجب العزاء يف الشهيد البطل محمد خلفان عبدالله 

السيايب، الذي ارتقى إىل ربه شهيداً مدافعاً عن الحق 

والرشعية والعدالة يف اليمن الشقيق.

فقد قام س��موهام بزي��ارة مجلس عزاء الش��هيد 

مبنطقة الش��امخة يف أبوظبي يرافقهام الفريق الركن 

حمد محمد ثاين الرميثي.

شيعت دولة االمارات العربية 

املتحدة أكتوبر املايض عددا من 

شهداء الوطن  الذين استشهدوا 

أثناء تأدية واجبهم الوطني 

ضمن قوات التحالف العريب 

الذي تقوده اململكة العربية 

السعودية للوقوف إىل جانب 

الحكومة الرشعية يف اليمن. 
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وأعرب س��موهام ألرسة وذوي الشهيد عن صادق 

عزائه��ام ومواس��اتهام راجني الله الع��يل العظيم أن 

يتغمده بواس��ع رحمت��ه ورضوانه، ويس��كنه جنات 

النعي��م، ويله��م ذويه وزم��الءه يف قواتنا املس��لحة 

الباسلة جميل الصرب وحسن العزاء.

كام زار صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، واملرافقون من الش��يوخ وكبار املس��ؤولني 

مجلس عزاء الش��هيد البطل أحم��د خميس مال الله 

الح��امدي، يف مدينة املرفأ، يف إم��ارة أبوظبي، حيث 

قدم سموهم صادق عزائهم ومواساتهم ألرسة وذوي 

الش��هيد املرحوم، راج��ني الله عّز وج��ّل أن يتغمده 

بواس��ع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن 

يلهم أرسته ورفاق الس��الح يف قواتنا املسلحة الباسلة 

جميل الصرب وحسن العزاء.

وكان صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

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

حاك��م ديب، ق��دم واجب الع��زاء يف الش��هيد البطل 

خميس راش��د عبدالله العبدويل، الذي ارتقى إىل ربه 

شهيداً مدافعاً عن الحق والرشعية والعدالة يف اليمن 

الشقيق.

حيث أعرب سموه ألرسة وذوي الشهيد عن صادق 

عزائه ومواس��اته راجياً الله العيل العظيم أن يتغمده 

بواس��ع رحمته ورضوانه، ويس��كنه جن��ات النعيم، 

ويلهم ذويه وزمالءه يف قواتنا املسلحة الباسلة جميل 

الصرب وحسن العزاء.

وزار صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، ومرافقوه، مجلس عزاء الشهيد البطل يوسف 

س��امل عيل محمد الكعبي، يف منطقة مضب، يف إمارة 

الفج��رة، الذي قىض مدافعاً ع��ن الحق والرشعية يف 

الشقيق.

وأع��رب س��موه ألرسة وذوي الش��هيد عن صادق 

عزائه ومواس��اته داعياً الله الغفور الرحيم أن يتغمد 

الشهيد بواس��ع رحمته ومغفرته، ويسكنه مع األبرار 

والصديقني، وأن يلهم أرسته ومحبيه وزمالءه يف قواتنا 

املسلحة الباسلة جميل الصرب وحسن العزاء.

كام قدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاكم ديب، واجب العزاء يف الش��هيد 

البطل عيل خميس س��ليم عاي��د الكتبي، خالل زيارة 

سموه مجلس عزاء الشهيد الراحل يف منطقة الظاهر 

الجديدة يف مدينة العني.

وقدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

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

حاكم ديب " رعاه الله " واجب العزاء يف وفاة الشهيد 

أحم��د هيبتان البلويش الذي ارتقى ش��هيدا عند الله 

تع��اىل أثناء أدائه الواجب الوطني واإلنس��اين، حيث 

قدم س��موه صادق عزائه ومواس��اته إىل أرسة وذوي 

الشهيد  راجيا الخالق تبارك وتعاىل أن يتغمده بواسع 

رحمته ومغفرته و يس��كنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه جميل الصرب والسلوان، ونوه سموه بتضحيات 

الش��باب وش��جاعتهم والروح الوطني��ة العالية التي 

يتحل��ون بها بفضل إميانهم بالل��ه ووالئهم لقيادتهم 

الت��ي تدعمهم وتغيل عطاءاته��م وإخالصهم للوطن 

والعروبة واإلس��الم .. " إنهم مث��ال األخالق الفاضلة 

والنخوة والشهامة طيب الله ثراهم وأدخلهم جنات 

النعيم إنه قريب س��ميع مجي��ب الدعاء ".. " إنا لله 

وإنا إليه راجعون .

وقدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب رعاه الله واجب العزاء يف شهيد الوطن والواجب 

سلطان س��عيد محمد عبدالله املزروعي الذي ارتقى 

ش��هيدا عند ربه أثناء أدائ��ه واجبه الوطني والقومي 

واإلنساين يف صفوف قواتنا املسلحة الباسلة املشاركة 

ضمن قوات التحالف العريب يف عملية »إعادة األمل« 

واالستقرار والرشعية يف الجمهورية اليمنية الشقيقة. 

و قام س��موه - بزي��ارة مجلس عزاء الش��هيد البطل 
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مبدينة كلباء  حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته 

إىل أرسة وذوي الش��هيد املزروعي، سائال املوىل العيل 

القدير، أن يتغمده بواس��ع رحمته ومغفرته، ويسكنه 

وش��هداء الوطن جنات النعيم، ويلهم أرسته وش��عبنا 

الويف جميل الصرب وحس��ن الع��زاء و»إنا لله وإنا إليه 

راجعون«.

كام قدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب، رعاه الله، واجب العزاء يف الش��هيد البطل 

حمود عيل صال��ح العامري الذي القى وجه ربه أثناء 

أدائه واجبه الوطني والقومي ضمن قواتنا املس��لحة 

الباسلة املش��اركة يف التحالف العريب ل�»إعادة األمل« 

والحقوق للشعب اليمني الشقيق وترسيخ الرشعية يف 

األرايض اليمنية. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم ألرسة وذوي الشهيد عن صادق 

عزائه ومواساته لهم يف مصابهم الجلل، ووصفه سموه 

بشهيد األمة والوطن واإلنسانية ألنه قىض وهو يدافع 

بصدق وبح��س وطني وقومي عن الح��ق والرشعية 

وحقوق اإلنس��ان اليمني يف العي��ش الكريم اآلمن يف 

مجتمع تسوده العدالة واملساواة.

فقد قام س��موه، يرافقه س��مو الش��يخ مكتوم بن 

محمد بن راش��د آل مكتوم نائب حاك��م ديب بزيارة 

مجلس عزاء الش��هيد يف منطقة اليحر يف مدينة العني 

. وتوجه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكتوم بالدعاء إىل املوىل عز وجل أن يتغمد الش��هيد 

وكل ش��هداء الوطن بواس��ع رحمت��ه ومغفرته، وأن 

يلهم شعبنا وأرس الش��هداء ورفاقه يف قواتنا املسلحة 

البطلة جميل الصرب وحس��ن العزاء. »إنا لله وإنا إليه 

راجعون«.

وأعرب سموه ألرسة وذوي الشهيد عن صادق عزائه 

ومواس��اته، مبتهالً إىل الل��ه الواحد األحد، أن يتغمده 

بواس��ع رحمته ورضوانه، ويس��كنه وش��هداء الوطن 

فس��يح جناته، ويلهم أهله وذويه ورفاق الس��الح يف 

قواتنا املسلحة الباسلة جميل الصرب وحسن العزاء.

وأعرب صاحب الس��مو نائب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س ال��وزراء حاك��م ديب، يف خت��ام جولته، عىل 

مجال��س عزاء بواس��ل قواتنا املس��لحة، ع��ن اعتزازه 

والقيادة الرش��يدة ببس��الة وتضحيات منتسبي قواتنا 

املس��لحة البطلة من ضب��اط وضباط ص��ف وأفراد، 

الذين يبلون بالء حس��ناً يف ساحات الرشف والرجولة، 

ن��رة للمظل��وم، وإحقاقاً للح��ق وترس��يخاً ملبادئ 

الس��الم والعدالة واملساواة يف أوساط املجتمع اليمني 

الشقيق.

وأضاف سموه: »نحن نستمد إمياننا بدولتنا وثقتنا 

بش��عبنا من إمياننا بالله عّز وج��ّل، وإمياننا بالعدالة 

والسالم والتعايش السلمي بني مختلف الناس، برف 

النظر ع��ن انتامءاته��م الدينية والطائفي��ة والعرقية 

والثقافية، متساوون يف الحقوق والواجبات«.

ون��ّوه س��موه بص��رب وق��وة إرادة ذوي ش��هدائنا 

األبرار، الذين جس��دوا بصربه��م وإميانهم بالله تعاىل 

قوة الروابط االجتامعية والتالحم الوطني يف أوس��اط 

مجتمعن��ا من جهة، وبني الش��عب والقيادة من جهة 

أخ��رى، ما يزيد م��ن اطمئنانن��ا عىل س��المة بنياننا 

الذي أسس��ه األجداد واآلباء الراحلون عىل أس��س ال 

تلني، وال يختل توازنه��ا يف وجه التحديات التي باتت 

ج��زءاً أساس��ياً من ثقافة ش��عبنا ودولتن��ا عموماً، يف 

شتى امليادين واملواقف، خصوصاً اإلنسانية والوطنية 

والقومي��ة منها، مرتحامً س��موه عىل أرواح الش��هداء 

األبط��ال، الذين وصفهم س��موه مبش��اعل النور التي 

تب��دد عتم��ة الطريق، وص��والً إىل املس��تقبل املؤمل 

ألجيالنا الواعدة.

من جانبه قدم صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، واجب العزاء إىل أرسة الشهيد سلطان سعيد 

محم��د عبدالله املزروعي الذي انتق��ل إىل جوار ربه 

أثناء أدائه واجبه الوطني واإلنس��اين يف صفوف قواتنا 

املس��لحة الباسلة وأعرب س��موه، خالل زيارته اليوم 

ملجلس الع��زاء يف كلباء، عن خال��ص تعازيه وصادق 

مواساته ألرسة وذوي الشهيد سلطان املزروعي، داعيا 

الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله 

منازل الصديقني والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح 

جناته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

كام قدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة واجب العزاء يف الش��هيد حمود عيل صالح 

العام��ري الذي انتق��ل إىل جوار ربه متأث��را بجراحه 

إثر حادثة مأرب يف س��بتمرب املايض ضمن مش��اركته 

مع ق��وات التحال��ف العريب ال��ذي تق��وده اململكة 

العربي��ة الس��عودية يف عملية اعادة األمل للش��عب 

اليمني الش��قيق وكان الش��هيد يتلقى العالج يف أحد 

املستشفيات بأملانيا.

و أعرب س��موه خالل الزيارة التي قام بها ايل مجلس 
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العزاء يف منطقة اليحر مبدينة العني عن صادق عزائه 

ومواساته لوالد الش��هيد واخوانه وذويه .. داعيا الله 

العيل القدير أن يتغمد ش��هيد الوطن بواسع رحمته 

وأن يس��كنه فس��يح جنات��ه وأن يلهم أهل��ه وذويه 

وشعب االمارات الويف الصرب والسلوان.

وزار صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهيان منزل ذوي الشهيد أحمد هيبتان البلويش الذي 

انتقل اىل جوار ربه متأثرا بجراحه أثر حادثة مأرب يف 

سبتمرب املايض، وكان عىل اثرها يتلق العالج يف أملانيا، 

حيث ق��دم العزاء يف ام��ارة ام القيوي��ن عن خالص 

تعازيه وصادق مواس��اته ألرسة وذوي الش��هيد داعيا 

الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله 

منازل الصديقني والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح 

جناته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

وتبادل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان األحاديث الودية مع ذوي الش��هيد معربا عن 

فخره واعتزازه بالتضحيات العظيمة التي سطرها ابناء 

الوطن يف ميدان العز والرشف ومبا جسدوه من تفان 

وإخالص وبطولة لرفع راية الوطن خفاقة ويف س��بيل 

ان ينعم االشقاء يف اليمن باألمن واالستقرار.

وقال س��موه ان ابناء االم��ارات يقدمون يوما بعد 

ي��وم عىل ارض الواقع مناذج مرشف��ة من صور الوفاء 
واالنت��امء لهذا الوطن الغايل بهمم عالية وعزم ال يلني 

لتبق��ى دولة االمارات ش��امخة عزيزة تواصل طريقها 

نحو مزيد من الرفعة والتقدم.

محمد بن راشد و محمد بن زايد يقّدمان 
واج��ب الع��زاء الش��هيد البط��ل هادف 

حم���ي�د الشاميس
ق��ّدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

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

حاكم ديب، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة واجب العزاء يف الشهيد البطل هادف حميد 

الش��اميس، الذي قىض خ��الل أدائه واجب��ه الوطني 

والقومي ضمن قواتنا املس��لحة الباس��لة املشاركة يف 

التحالف العريب إلعادة األمل والرشعية إىل الجمهورية 

اليمنية الشقيقة، 

وأعرب س��موهام - خالل زيارته��م ملجلس العزاء 

يف منطقة زاخر يف مدين��ة العني - عن خالص تعازيه 

وصادق مواس��اته ألرسة وذوي الشهيد هادف حميد 

الشاميس  داعني الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 

رحمته وأن ينزله منازل الصديقني والش��هداء واألبرار 

وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

وأك��د س��موهام خ��الل ترحم��ه والحض��ور عىل 

ش��هداء الوطن أن التضحيات الجليلة لشهدائنا األبرار 

واملواقف البطولية لرجال قواتنا املس��لحة يف ميادين 

الع��ز والرشف ه��ي مبعث فخر ومح��ل اعتزاز دولة 

االمارات العربية املتحدة قيادة وش��عبا و خر برهان 

عىل عمق انتامئنا العريب وحرصنا الكبر عىل الحفاظ 

عىل أمن واس��تقرار البلدان الش��قيقة ومد يد العون 

لها ونرة قضاياها العادلة والوقوف معها يف مواجهة 

قوى الظلم والبغ��ي والتطرف واإلرهاب والتهديدات 

الت��ي تقوض دعائ��م االمن والس��الم واالس��تقرار يف 

املنطقة.

حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء يف شهيد 
الواجب سلطان املزروعي.

قّدم صاحب الس��مو الش��يخ الدكتور س��لطان بن 

محمد القاسمي، عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، 

واجب العزاء إىل أرسة ش��هيد الوطن س��لطان سعيد 

محم��د املزروعي، الذي ق��ّدم روحه ف��داء للواجب 

الوطن��ي ضمن ق��وات التحال��ف الع��ريب يف عملية 

»إعادة األمل« يف اليمن، الذي تقوده اململكة العربية 

السعودية الشقيقة للوقوف إىل جانب الحق والعدل، 

والحكومة الرشعية يف اليمن.

وزار س��موه خيمة العزاء يف مدين��ة كلباء، يرافقه 

كل من الش��يخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس 

مكتب س��مو الحاك��م يف مدينة خورفكان، والش��يخ 

هيثم بن صقر القاس��مي، نائب رئيس مكتب س��مو 

الحاكم يف مدينة كلباء.

وأعرب س��موه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 

ألرسة الش��هيد البط��ل، داعي��اً الله الع��يل القدير أن 

يتغمده بواس��ع رحمته، وأن ينزل��ه منازل الصديقني 

والشهداء واألبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 

ذويه الصرب والسلوان.

وتقبّل صاحب الس��مو حاكم الشارقة التعازي إىل 

جانب أرسة الفقيد من كبار الضباط بالقوات املسلحة 

واملس��ؤولني واألعيان، وجموع املعزين من املواطنني 

واملقيمني.

حاكم عجامن يقدم واجب العزاء يف شهيد 
الواجب هادف الشاميس.

 قدم صاحب الس��مو الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

عض��و املجلس األعىل حاك��م عج��امن يرافقه معايل 

الش��يخ الدكت��ور ماجد بن س��عيد النعيم��ي رئيس 

الدي��وان األم��ري يف عجامن واجب الع��زاء إىل ذوي 

الش��هيد هادف حميد الشاميس يف مدينة العني الذي 

ارتق��ى إىل رب��ه أثناء مش��اركته مع ق��وات التحالف 

العريب.

وعرب س��موه عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته 

ألرسة وذوي الش��هيد س��ائال الل��ه الع��يل القدير أن 

يتغم��ده بواس��ع رحمته وأن ينزله من��ازل الصديقني 

والش��هداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

ذويه الصرب والسلوان .

حاك��م رأس الخيمة يقدم واج��ب العزاء 
ألرس الشهداء االبطال 

 قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

عض��و املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة اليوم واجب 

العزاء يف ش��هداء الح��ق والواجب من أف��راد قواتنا 

املس��لحة البواس��ل املش��اركني ضمن قوات التحالف 

الع��ريب ال��ذي تق��وده اململك��ة العربية الس��عودية 

الش��قيقة يف عملية " إعادة األم��ل " الذين ارتقوا إىل 

ربهم ش��هداء مدافعني عن الحق والرشعية والعدالة 

يف اليمن الشقيق.

فقد قام س��موه بتقدي��م واجب الع��زاء اىل ذوي 

وأرسة الش��هيد البطل عيل خميس بن عايد الكتبي يف 

مجلس العزاء مبدينة العني.

ك��ام قدم س��موه واج��ب الع��زاء اىل ذوي وأرسة 

الش��هيد البط��ل محمد خلف��ان عبدالله الس��يايب يف 
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مجلس العزاء مبنطقة الشامخة يف أبوظبي.

وقام س��موه بتقديم واجب العزاء اىل ذوي وأرسة 

الش��هيد البطل احمد خميس م��ال الله الحامدي يف 

مجلس العزاء مبدينة املرف��أ باملنطقة الغربية بإمارة 

أبوظبي.

وأع��رب صاح��ب الس��مو حاك��م رأس الخيمة يف 

مجال��س العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته 

ألرس وذوي الش��هداء .. س��ائال الله الع��يل القدير أن 

يتغمدهم بواس��ع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته 

وأن يلهم ذويهم جميل الصرب والسلوان.

 كام قدم صاحب الس��مو الش��يخ سعود بن صقر 

القاس��مي عضو املجلس األعىل حاك��م رأس الخيمة 

صباح الي��وم واجب العزاء إىل ذوي الش��هيد هادف 

حميد الش��اميس يف مدينة العني الذي استشهد أثناء 

مشاركته ضمن عملية " إعادة األمل ".

وعرب س��موه عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته 

ألرسة وذوي الش��هيد س��ائال الل��ه الع��يل القدير أن 

يتغمده بواس��ع رحمته وأن ينزله من��ازل الصديقني 

والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

ذويه الصرب والسلوان.

رئيس األركان وكبار ضب��اط وزارة الدفاع 
والقوات املس��لحة يقدم��ون العزاء ألرس 

الشهداء 
قدم س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة وعدد من كبار ضباط 

القوات املسلحة واجب العزاء ألرس الشهداء وذويهم، 

وتوجه رئي��س األركان بالدعاء إىل املوىل عز وجل أن 

يتغمد الش��هداء بواس��ع رحمته وأن يسكنهم فسيح 

جناته مع الش��هداء والصديقني وحس��ن أولئك رفيقا 

وأن يلهم أهلهام الصرب والسلوان.

ومن جانبه قدم س��عادة اللواء الركن عيىس سيف 

بن عب��الن املزروع��ي نائ��ب رئي��س أركان القوات 

املسلحة يرافقه عدد من كبار ضباط القوات املسلحة 

واجب العزاء واملواس��اة ألرسة وذوي الشهداء . وأكد 

نائب رئيس األركان أن جن��ود االمارات قدموا صورة 

مرشفة بش��جاعتهم وبس��التهم وقيامهم بواجباتهم 

الوطني��ة يف نرة الحق والعدل ونجدة األش��قاء مام 

يجعلنا نفتخر بهم ونعت��ز بعطائهم يف نفوس أجيال 

الوطن.

 كام ق��دم كبار ضباط وزارة الدف��اع العزاء ألرسة 

وذوي الشهداء سائلني الله العيل القدير أن يتغمدهم 

بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقني والشهداء 

واألبرار وأن يس��كنهم فس��يح جناته وأن يلهم ذويه 

الصرب والسلوان.
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

احلزم يصنع السالم باليمن
سيحل السالم وسيعم اليمن من جديد، عندما ينهي التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية مهمته يف 

اليم��ن، بإعادة الحكومة الرشعية إىل مكانها الطبيعي، ودحر مليش��يات صالح والحويث وإعادتهم إىل جحورهم التي 

خرجوا منها ليعيثوا فساداً يف األرض، وحينها سيدرك العامل جيداً أهمية عاصفة الحزم.

م��ن يعرف ما يح��دث يف اليمن واالنتصارات التي حققته��ا قوات التحالف العريب، ال بد أن يتفاءل باملس��تقبل، 

فصحي��ح أن حج��م الدمار والخراب الذي أحدثته مليش��يات الحويث وصالح يفوق كل تصور، إال أن عزمية الش��عب 

اليمني ودعم الدول العربية، وعىل رأس��ها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، سيؤديان إىل 

مس��اعدة اليم��ن عىل الوقوف من جديد، وال��رشوع يف بداية جديدة ومختلفة متاماً عن عه��د املخلوع صالح البائد 

ل الدول العربية جميعها مس��ؤولية تجاه ه��ذا البلد، فمن كان مرتدداً يف  والبائ��س، وما يحدث يف اليمن اليوم يحمِّ

لت مسؤولية تاريخية،  الحرب، مل يعد مقبوالً أن يبقى مرتدداً يف السالم والبناء والتنمية، فدول التحالف العريب تحمَّ

واتخذت قرارها الش��جاع ببدء عاصفة الحزم وإعادة األم��ل، واليوم تجني نتائج الحزم واألمل، والحرب التي أُجربت 

عليه��ا، أوىل نتائجه��ا وأهمها إيقاف وكبح األطامع اإليرانية يف املنطقة، وثانيته��ا تنبيه املجتمع الدويل لقوة وجدية 

الفعل العريب، وثالثتها إعادة ثقة الشعوب العربية، ولو نسبياً، بدولها وبقرارها العريب.

والي��وم تش��هد حرب اليمن مرحلة متقدمة يف املواجه��ة، وتصل القوات الربية إىل تعز، ه��ذه املدينة التي يعترب 

تحريرها بداية نهاية الحرب، والعبور منها هو عبور إىل صنعاء ووصول إىل االنتصار املنش��ود، وإذا كان الحديث يف 

هذه املرحلة الحاس��مة عن الحوار مس��تمراً، فيجب أن يكون قامئاً عىل مبدأ إظهار حس��ن النية من قبل املليشيات 

املعتدية، وكذلك إبداء التزامها بتنفيذ القرارات األممية واإلقليمية التي تم االتفاق عليها مس��بقاً ومل تنفذ، والحوار 

يف جنيف من دون هذه األسس سيكون حواراً بال جدوى، ومجرد جري وراء رساب.

إن وصول قوات التحالف إىل تعز بعد تحرير عدن وباب املندب ومأرب، إنجاز حقيقي يحسب لقوات تلك الدول، 

ويؤكد أن دماء الشهداء األبرار مل تذهب سدى، وأن تضحيات جنود قوات التحالف، ومنهم جنودنا البواسل، ستظل 

خالدة وباقية عىل مر التاريخ.

لق��د أوجعت قوات التحالف مليش��يات الحويث وصال��ح، وأذاقتهم الهزائم الواحدة تل��و األخرى، فكان رصاخهم 

مدوي��اً، ففي الوقت الذي كانت تحتفل فيه قوات التحالف باالنتصار تلو اآلخر، كان صبيان املقاول اإليراين يذوقون 

الهزمي��ة تلو األخ��رى، فالحق هو الذي ينترص يف النهاي��ة، والحق يجب أن يرجع إىل أصحاب��ه، واالنتصار األخري هو 

ل مسؤولياتها يف إدارة شؤون البالد، وتساعدها يف ذلك دول التحالف  للحكومة الرشعية املنتخبة التي يجب أن تتحمَّ

العريب، واملجتمع الدويل ال ميكن أن يسمح بأن يتم العبث مرة أخرى بهذا البلد الذي يؤدي اهتزازه إىل تشكيل خطر 

عىل دول املنطقة بأرسها.

ل الدول العربية جميعها مس��ؤولية تجاه هذا البلد، فمن كان مرتدداً يف الحرب مل  *ما يحدث يف اليمن اليوم يحمِّ

يعد مقبوالً أن يبقى مرتدداً يف السالم والبناء والتنمية

*وصول قوات التحالف إىل تعز بعد تحرير عدن وباب املندب ومأرب، إنجاز حقيقي يحسب لقوات تلك الدول، 

ويؤكد أن دماء الشهداء األبرار مل تذهب سدى، وأن تضحيات جنود قوات التحالف، ومنهم جنودنا البواسل، ستظل 

خالدة وباقية عىل مر التاريخ

أعمــاق
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وكيل وزارة »الدفــاع« يستقـبل السفـري السنغــافـــوري
اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس 

وكي��ل وزارة الدفاع يف مكتبه مببنى وزارة الدفاع 

أوميج س��ينغ بهاتيا س��فر جمهورية سنغافورة 

لدى الدولة والوفد املرافق له.

تم خ��الل اللقاء بحث عدد م��ن املوضوعات 

ح��ول تعزي��ز العالق��ات الثنائي��ة ب��ني البلدين 

يف مج��ال الدف��اع، ومناقش��ة املوضوعات ذات 

االهتامم املش��رتك إضافة إىل آخر التطورات عىل 

الساحة الدولية.

اخلدمة الوطنية تطلق موقعها اإللكرتوين بحلته اجلديدة
دشن سعادة اللواء الركن عيىس سيف بن عبالن 

املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة املوقع 

الرسمي الجديد لهيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية 

بنس��خته الحديثة وذلك مبقر الهيئة وبحضور اللواء 

الرك��ن طيار الش��يخ أحمد بن طحن��ون آل نهيان 

رئيس هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية وعدد من 

كبار الضباط.

وميث��ل املوقع بواب��ة معلوماتية ش��املة لكل ما 

يتعلق مبرشوع الخدمة الوطنية واإلحتياطية والذي 

يخدم الجمهور وجهات العمل.

ويع��د املوقع اإللكرتوين الجديد مص��دراً إعالمياً 

رئيسياً لكافة مس��تخدميه إلحتوائه عىل املعلومات 

وآخ��ر املس��تجدات املتعلق��ة بالخدم��ة الوطنية 

والتعلي��امت واألنظمة حيث خصصت قامئة تعرض 

إس��رتاتيجية هيئة الخدم��ة الوطني��ة واإلحتياطية 

وكافة رشكائها اإلسرتاتيجيني باإلضافة إىل نص قانون 

الخدمة الوطني��ة واإلحتياطي��ة والوثائق املطلوبة 

للتسجيل وخطوات اإللتحاق وخرائط مواقع مراكز 

التسجيل والتدريب.

 www.uaensr.ae وي��أيت إطالق املوقع الجدي��د

ضمن عمل الهيئة املس��تمر ع��ىل نرش ثقافة قانون 

الخدم��ة الوطني��ة واإلحتياطية والذي تس��عى من 

خالله إىل أن يصبح مرجعا غنيا لكل ما يتعلق بهذا 

املرشوع الذي أطلقته قيادتنا الرشيدة.

ويتضمن رشي��ط املالحة للموقع مرك��زاً إعالمياً 

يع��رض كافة أخب��ار الهيئة وإصداراته��ا التي ميكن 

تنزيلها م��ن قبل زائري املوق��ع اإللكرتوين واألقوال 

املأثورة عن الخدمة الوطني��ة ومجموعة كبرة من 

األسئلة املتكررة باإلضافة إىل صفحة متعلقة بجناح 

الجاهزية البدنية التي تبنته هيئة الخدمة الوطنية 

واإلحتياطية يف مراكز التدريب بهدف تعزيز اللياقة 

البدنية والصحية ملجندي الخدمة الوطنية.

وقد صم��م املوق��ع اإللكرتوين بحلت��ه الجديدة 

واملتوافق مع أجهزة الهواتف الذكية من ِقبل فريق 

عمل داخيل مش��رتك حس��ب آخر ما توصلت إليه 

تقنية بناء املواقع اإللكرتونية.
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الدفعة الثانية من 
قواتنا املسلحة تستعد 

للمشاركة ضمن قوات 
التحالف العربي ألداء 

مهامها اجلديدة يف اليمن

انعقاد االجتماع الـ 13 للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول جملس 
التعاون بالدوحة 

ترأس سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة وفد الدولة املشارك يف االجتامع 

ال� 13 للجنة العسكرية العليا ألصحاب املعايل والسعادة 

رؤس��اء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

الذي عقد يف قطر برئاسة سعادة اللواء الركن طيار غانم 

بن ش��اهني الغانم رئيس أركان القوات املسلحة القطرية 

وبحضور أصحاب املعايل والس��عادة رؤساء األركان بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كام ش��ارك يف االجتامع س��عادة الل��واء الركن خليفة 

حميد الكعبي األمني العام املس��اعد للشؤون العسكرية 

باألمانة العامة لدول املجلس وسعادة اللواء الركن حسن 

ب��ن حمزة الش��هري قائد ق��وات درع الجزي��رة وأعضاء 

الوفود املشاركة.

ويف بداي��ة االجتامع اطلعت اللجنة عىل س��ر العمل 

يف مجاالت العمل العس��كري والدفاع املش��رتك ومحاور 

التكامل الدفاعي وبحثت عددا من املوضوعات املتعلقة 

بالعم��ل العس��كري املش��رتك يف مقدمته��ا م��ا يتعل��ق 

بالقيادة العس��كرية املوحدة ل��دول املجلس والخطوات 

الجارية لتفعيلها واس��تكامل ما يتطلبه ذلك من دراسات 

وإجراءات وغرها من املوضوعات العسكرية املهمة.

وعربت اللجنة عن ارتياحها للخطوات التي تم إنجازها 

يف مج��ال العمل العس��كري املش��رتك ووجهت الش��كر 

والتقدير إىل قادة أفرع القوات املس��لحة ورؤساء اللجان 

العس��كرية وجميع الجهات املختصة بالقوات املس��لحة 

بدول املجلس واألمني العام املس��اعد للشؤون العسكرية 

وقط��اع الش��ؤون العس��كرية يف األمانة العام��ة عىل ما 

يبذلونه من جهود دامئة لتنس��يق ومتابعة وتنظيم عقد 

االجتامعات العسكرية املختلفة.

كام وجهت اللجنة الش��كر والتقدي��ر إىل قائد قوات 

درع الجزي��رة والفري��ق املخت��ص ع��ىل جهوده��م يف 

استكامل الدراسات الخاصة بالقيادة العسكرية املوحدة 

وذل��ك عىل ما يبذل��ه وقيادة ق��وات درع الجزيرة من 

جهود لتطوير القوة ورفع كفاءتها القتالية والفنية.

تس��تعد الدفعة الثانية من قواتنا املسلحة البواسل للمشاركة ضمن قوات التحالف العريب 

بقيادة اململكة العربية السعودية ألداء مهامها الجديدة يف اليمن.

وأوضحت القيادة العامة للقوات املس��لحة أن الدفعة األوىل من جنودها األبطال س��تعود 

إىل أرض الوطن بعد استبدالها بقوة ثانية لتنفيذ مهامها يف اليمن.

ويأيت اس��تبدال الق��وة األوىل بعد تحقيقها انتص��ارات عدة منها تحرير م��أرب التاريخية 

واس��رتجاع س��د مأرب الذي أعاد بناءه املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 

الله ثراه.
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»اخلدمة الوطنية « تقاضي جهات العمل اخملالفة لقانون حقوق املوظف
أك��دت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية أنها س��تبدأ 

اتخ��اذ اإلجراءات القانونية تجاه جهات العمل املخالفة 

للقانون االتحادي بش��أن الخدمة الوطنية واالحتياطية 

يف الحف��اظ عىل امتيازات وحقوق املوظف أثناء تأديته 

لواج��ب الخدمة الوطني��ة والتي تهاون��ت يف تطبيقه 

والتقي��د مبا ورد فيه م��ن التزامات وواجب��ات واحرتام 

للقانون.

وستحيل الهيئة كل الشكاوى التي تصلها إىل الجهات 

القضائية املختصة ملحاسبتهم قانونيا وذلك بعد أن متت 

مخاطب��ة عدد منهم بهذا الش��أن ومل يبدوا تعاونهم يف 

تحقيق املصلحة الواحدة تجاه الوطن للحفاظ عىل أمنه 

واستقراره ومكتسباته.

وكان��ت الهيئة قد دعت الجهات الحكومية والخاصة 

كافة خالل الشهر املايض إىل رضورة التعاون وااللتزام مبا 

نص عليه القانون االتحادي رقم/ 6/ لسنة 2014 الصادر 

بش��أن الخدمة الوطني��ة واالحتياطي��ة يف الحفاظ عىل 

امتيازات وحقوق املوظف أثناء تأديته لواجب الخدمة 

الوطني��ة وذلك بعد االزدياد يف تلقي الهيئة للش��كاوى 

والتظل��امت الوظيفية املتعلق��ة بالرتقي��ات والرواتب 

واالمتي��ازات إضافة إىل حاالت تعلقت بامتناع عدد من 

جهات العمل يف القيام برتشيح موظفيها حسب األنظمة 

الت��ي حددتها هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية بناء 

ع��ىل القانون األمر الذي يتع��ارض مع ما ورد يف املادة/ 

12/ التي تل��زم الجهات الحكومي��ة االتحادية واملحلية 

والقطاع الخاص بالس��امح بااللتحاق بالخدمة الوطنية 

للمواطن��ني العاملني لديها مم��ن ينطبق عليهم رشوط 

االلتحاق وحسب األنظمة املتفق عليها مسبقا.

وش��ددت الهيئة عىل رضورة التقي��د باملواد والبنود 

الت��ي نص عليه��ا القانون حي��ث يلزم القان��ون جميع 

ال��وزارات والدوائ��ر الحكومية والهيئات واملؤسس��ات 

العامة االتحادية واملحلية والقط��اع الخاص باالحتفاظ 

ملن يجند أو يس��تدعى من موظفيها أو عاملها بوظيفته 

أو بعمل��ه أو ب��أي وظيفة أو عمل مس��او وذلك إىل أن 

ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة االستدعاء.

كام يؤدي للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه 

الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحق من راتب 

وعالوات وبدالت وترقي��ات يف الوقت املحدد وزيادات 

يف الرات��ب وملحقاته كام لو كان يؤدي عمله فعال دون 

اس��تقطاعها نهائي��اً وتعترب مدة خدمت��ه يف وظيفته أو 

عمله األصيل مس��تمرة وتحس��ب مدة الخدمة الوطنية 

ومدة االس��تدعاء ضمن املدة املحددة ألغراض املكافأة 

أو املع��اش التقاعدي وغرها م��ن الحقوق واالمتيازات 

الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

أما بش��أن اإلجازات املس��تحقة قانوني��اً للموظفني 

طوال فرتة تأديتهم الخدمة الوطنية والتي تس��تمر مدة 

تسعة أشهر للحاصلني عىل شهادة الثانوية العامة أو ما 

يعادلها فأعىل أو س��نتني للحاصلني عىل مؤهل أقل من 

الثانوي��ة العامة بغض النظر ع��ن املهنة فيتوجب عىل 

جهات العمل مراعاة ظروف موظفيها بعد انتهائهم من 

الربنامج التدريبي ومنحها لهم حس��ب األنظمة املتبعة 

لديها وعدم إلغائها.

القوات املسلحة تفتح باب 
التوظيف أمام زوار »جناح«

تشارك القيادة العامة للقوات املسلحة، يف معرض 

»نجاح« للتعليم والتوظيف والتدريب، الذي افتتحه 

معايل الش��يخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة 

والش��باب وتنمي��ة املجتم��ع، بجن��اح متكامل يضم 

جميع الوحدات التابعة للقيادة مبختلف تش��كيالتها 

وفروعها.

وقال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة، إن 

مشاركة القوات املسلحة، تأيت انطالقاً من التوجيهات 

الس��امية لصاح��ب الس��م��و الش��ي�خ خلي��فة بن 

زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاك��م ديب، رع��اه الله، وباهت��امم صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، وأكد 

أن القوات املس��لحة ال يقتر دورها يف امليدان فقط 

وتأمني الدولة، بل لها مش��اركات يف جميع املناسبات 

والفعالي��ات الوطني��ة واالجتامعي��ة، إضاف��ة للقيام 

بدوره��ا املجتمعي عىل أكم��ل وجه من خالل توفر 

ف��رص عم��ل، يف مختلف التخصص��ات ألبناء الوطن 

الراغبني يف االنضامم لصفوف القوات املسلحة للدفاع 

عن الوطن ومكتسباته.

ختام التمرين البحري املشرتك " خليج السالم 15 "

حرض العمي��د الركن طيارعبدالله خوي��دم النيادي مدير 

جهاز حامية املنش��آت الحيوية والسواحل وعدد من كبار 

ضب��اط القوات املس��لحة وممثيل دول مجل��س التعاون 

لدول الخلي��ج العربية  ختام فعالي��ات التمرين البحري 

الثاليث املشرتك "خليج السالم 15" الذي استضافته الدولة 

يوم��ي/ 10 / و/ 11 / م��ن ش��هر أكتوبر امل��ايض  وذلك 

مبشاركة قيادة خفر السواحل لسلطنة عامن وإدارة خفر 

وأمن السواحل يف دولة قطر.

كام ش��ارك يف التمرين  بصف��ة مراقبني  كل من حرس 

الح��دود وخفر الس��واحل للمملكة العربية الس��عودية 

ومملكة البحرين ودولة الكويت.

ويأيت التمرين ضمن سلسلة التامرين السنوية املشرتكة 

بني دول مجل��س التعاون الخليجي والتي تهدف إىل رفع 

مس��توى الكفاءة القتالية وروح التعاون املشرتك يف قيادة 

وإدارة العمليات املش��رتكة يف الح��رب البحرية الحقيقية 

ملواجهة أي تحديات تواجه دول مجلس التعاون .

و يه��دف ه��ذا التمري��ن إىل تعزي��ز مفه��وم العمل 

العس��كري املشرتك بني حرس الس��واحل يف دول مجلس 

التعاون الخليجي وتوحي��د املفاهيم العملياتية وتحقيق 

التعاون والتكامل يف تنفيذ العمليات البحرية املشرتكة إىل 

جان��ب تبادل املعرفة والخ��ربات والتدريب عىل مكافحة 

تهريب املخدرات والبحث واإلنقاذ ومكافحة التسلل.
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»الطوارئ واألزمات« تنفذ مترينًا مع القوات املسلحة و»الداخلية«
بدأت الهيئة الوطني��ة إلدارة الطوارئ واألزمات 

والكوارث بالتعاون والتنس��يق مع القوات املسلحة 

ووزارة الداخلية تنفيذ مترين عميل ملواجهة عمليات 

األمن الداخيل »التهديدات واملخاطر« باملشاركة مع 

مختلف الجهات املعنية يف الدولة. ويشمل التمرين 

الذي يستمر ثالثة أيام سيناريوهات عملية يف إمارة 

رأس الخيمة مبش��اركة عدد من الوزارات والهيئات 

واإلدارات والوح��دات املختلفة مام قد يس��تدعي 

إغالق بعض الطرق املؤدية ملرسح التمرين. ويهدف 

التمرين إىل التدريب والتنسيق املشرتك بني الجهات 

واملؤسس��ات األمنية واملدنية ملواجه��ة التهديدات 

واملخاطر لعمليات األمن الداخيل، إضافة إىل تطوير 

جاهزي��ة واس��تعداد الجه��ات املس��تجيبة لتنفيذ 

الخطط الوطنية والس��يناريوهات املتوقعة، وكيفية 

إدارة األزمة وس��بل السيطرة عليها، وإظهار قدرات 

وإمكانيات القطاعات كافة حول االستجابة الفورية، 

وتعزيز وتوحيد املفاهيم الخاص��ة بإدارة الطوارئ 

واألزمات.

مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ويل عهد أبوظبي يعتمد الشعار اخلاص بيوم الشهيد
أعلن مكتب شؤون أرس الشهداء بديوان ويل عهد 

أبوظبي عن اعتامده الش��عار الرسمي لإلحتفاء بيوم 

الشهيد يف ال� 30 من نوفمرب الجاري.

وأوض��ح مكتب ش��ؤون أرس الش��هداء أن إطالق 

شعار موحد لفعاليات يوم الشهيد يأيت ضمن الخطة 

التي يعم��ل املكتب عىل تطويره��ا وتنفيذها والتي 

تتضمن العديد من الفعاليات واألنشطة التي تجسد 

تفاع��ل املجتمع اإلمارايت مع ذكرى الش��هداء وتخلد 

تضحياتهم.

وقال مكتب شؤون أرس الش��هداء أنه انطالقا من 

حرصه عىل إظهار فعالية الش��هيد بصورة تليق بهذه 

املناس��بة التي تخلد ذكرى الشهداء سيتم العمل عىل 

تصميم كاف��ة املواد التذكارية الخاص��ة بفعالية يوم 

الشهيد خالل الفرتة املقبلة.

وأش��ار مكتب شؤون أرس الش��هداء إىل أنه سيتم 

التواصل خالل الفرتة املقبل��ة مع الجهات الحكومية 

املعني��ة وتزويده��ا بدلي��ل إرش��ادي ح��ول كاف��ة 

الفعاليات املتعلقة بيوم الشهيد والتوجيهات الخاصة 

باس��تخدامات الش��عار املوحد والتي ته��دف لتوحيد 

نسق التفاعل واملشاركة واإلحتفاء مبناسبة يوم الشهيد 

مبا يتوافق مع هذه املناسبة الوطنية.

ودعا مكتب ش��ؤون أرس الش��هداء كاف��ة الجهات 

الرسمية واملعنية وغرها إىل اعتامد هذا الشعار الذي 

تم اإلعالن عنه كشعار رسمي وموحد.

يذكر أن مكتب ش��ؤون أرس الش��هداء أُسس تنفيذا 

لتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة ليعنى بشؤون أرس ش��هداء الوطن وليختص 

مبتابع��ة احتياجاتهم وتقديم الدعم الالزم ألرسة وأبناء 

الشهيد وتأمني أوجه الرعاية واالهتامم بهم.

االمارات تشرف على تدريب رجال املقاومة الشعبية يف اليمن يف جمال الطريان 
لتعزيز أمن تعز

يخض��ع مجموعة من رج��ال املقاومة الش��عبية يف 

اليم��ن اىل برنام��ج تدريبي مكثف يف مج��ال الطران 

ترشف عليه القوات املس��لحة لدول��ة االمارات يف اطار 

التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية السعودية.

ويس��تهدف الربنام��ج تجهيز وتأهي��ل املجموعة يف 

اطار تعزيز العمليات العسكرية يف تعز.

ويجري التدريب ومتابع��ة الربنامج يف قاعدة العند 

اكرب قاعدة جوية يف اليمن والتي اعادت تأهيلها قوات 

التحال��ف الع��ريب والتي قام��ت ايض��ا بتدريب بعض 

الطيارين اليمنيني عىل طائرات تس��تخدمها القوات يف 

اللواء أحمد سيف املحرمي اليافعيالعمليات.

وقام الطيارون اليمني��ون بطلعات جوية يف منطقة 

العملي��ات يف تعز والبيضاء ملس��اندة ق��وات الرشعية 

واملقاومة.. كام نفذوا رضبات جوية بدقة عىل أهدافها 

يف تعز والبيضاء ودمروا مخازن اسلحة وآليات مليليشيا 

الحويث وقوات املخلوع وعادت قواعدها ساملة.

ونتيج��ة له��ذه الجهود اصبح لق��وات الرشعية اآلن 

التف��وق عىل العدو بوجود قوات جوية بقيادة طيارين 

مينيني.

واش��اد افراد املقاومة باهتامم ودعم قوات التحالف 

الع��ريب وتوفر كل ما من ش��أنه تأهيلهم الداء مهامهم 

املكلفني بها عىل اكمل وجه.
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ال حدود النطالقة معرض دبي للطريان 2015
األكرب واألفضل يف عامل معارض الطريان

يعترب معرض ديب للطريان الذي حطم كل األرقام القياسية من أكرب معارض الطريان وأكرثها نجاحاً عىل 

الصعيد العاملي، حيث يسهم يف جمع شمل املتخصصني يف الطريان من جميع قطاعات وتخصصات 

الصناعة وذلك تسهيالً لقيام تجارة عاملية ناجحة.

تغري الكثري منذ عام 1986، حيث ش��هد مطلع األلفية 

تط��وراً غري مس��بوق يف صناعة الطريان. وقد س��اهم 

مع��رض ديب للطريان يف ريادة هذه الصناعة من خالل 

إقام��ة معرض عاملي الطراز تع��رض فيه أحدث وأكرب 

التطورات يف عامل الطريان العسكري والعام والتجاري.

كان مع��رض ديب للطريان 2013 أك��رب معرض عىل 

اإلط��الق؛ إذ ض��م 1,046 جهة عارضة م��ن 60 دولة، 

و60,000 زائ��ر تجاري و 1,735 وس��يلة إعالم عاملية 

وإقليمية، ودفرت طلبيات بقيم��ة 206.1 مليار دوالر، 

ما يعني أنه أكرب من أي معرض طريان عرب التاريخ.

وم��ع فتح معرض ديب للط��ريان 2015 أبوابه، أعلن 

منظم��وه أن حدث ه��ذا العام خالل الف��رتة 8 – 12 

نوفمرب يبرش بزيادة مساحة املعرض، وبعروض جديدة 

لقطاعات الصناع��ة، وزيادة ملموس��ة يف أعداد زوار 

املعرض.

وقالت ميش��يل ف��ان أكيليجني، املدي��رة التنفيذية 

لرشكة فريز أند أكزيبيشنز إيروسبيس، املنظمة ملعرض 

ديب للط��ريان: "نتوق��ع أن يكون مع��رض ديب للطريان 

2015 أك��رب حدث ننظم��ه عىل اإلط��الق حتى اآلن. 

لقد رأين��ا مؤرشات النم��و يف عدد م��ن النواحي، مبا 

يف ذل��ك زيادة يف عدد ال��رشكات العارضة، وكذلك يف 

اس��تثامرات العديد من الرشكات التي تعود للمشاركة 

يف الفعاليات".

ومن املتوقع مش��اركة 1100 ع��ارض يف دورة هذا 

العام 2015، ابتداء بالرشكات التي تشارك للمرة األوىل 

حتى الرشكات الك��ربى يف صناعة الطريان والفضاء، ما 

يؤكد مكانة املعرض وأنه املوقع املثايل للقيام باألعامل 

يف هذه الصناعة.

للطائ��رات  الثاب��ت  الع��رض  يس��تفيد  وس��وف 

واالس��تعراضات الجوي��ة م��ن هذا النم��و، حيث من 

املتوقع عىل تش��ارك يف الع��رض الثابت أكرث من 160 

 ،P-8 طائ��رة، مب��ا يف ذلك الطائ��رة العس��كرية بوينغ

وطائرة G650ER التابعة لقط��ر أكزاكاتيف، وطائرة 

إيرب��اص A380 التابعة لطريان اإلم��ارات، إضافة إىل 

طائرات م��ن بيل هليكوبرت وإيرب��اص، وألول مرة يف 

معرض دويل للطريان، تش��ارك طائرات بدون طيار يف 

االستعراضات الجوية.

وقد أضاف��ت قطاعات جديدة، مثل جناح الطباعة 

الثالثي��ة األبع��اد ومش��اركة وكالة اإلم��ارات للفضاء 

ومؤمترات جديدة، بُعداً جديداً لقيمة املعرض بالنسبة 

إىل الزوار التجاريني الذين س��يحرضون الحدث، ومن 

املتوق��ع وصول عدده��م إىل 65,000 زائر. إضافة إىل 

معارض ومؤتمرات
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ذل��ك، تس��هم الفعاليات الت��ي تعود م��رة أخرى إىل ال حدود النطالقة معرض دبي للطريان 2015

 ،GATE "الحدث مثل "جناح ومؤمتر الخليج للتدريب

و"يوم املس��تقبل" الذي حقق شعبية كبرية، يف تعزيز 

جاذبية املعرض لجمي��ع القطاعات يف صناعة الطريان 

والفضاء. وس��وف يت��م تنظيم جن��اح ومؤمتر الخليج 

للتدريب GATE يف الفرتة 11-10 نوفمرب.

وتأيت الرشكات العاملية العارضة التي توسع وجودها 

من أرجاء العامل كافة، من الواليات املتحدة األمريكية 

إىل ال��رشكات التي طورت محلياً مثل AAL اإلماراتية. 

وهناك رشكات تحرض للمرة األوىل من تايوان واملغرب 

والتفي��ا. وم��ن املتوقع أن تك��ون 60 دولة عىل األقل 

ممثلة عىل قامئة الرشكات العارضة، ما يؤكد الجاذبية 

العاملي��ة للمعرض وأهمي��ة منطقة الرشق األوس��ط 

لصناعة الطريان بشكل عام.

ويف عام��ه الثامن والعرشين، حق��ق املعرض الذي 

يُقام كل عامني منواً بأكرث من خمس��ة أضعاف مقارنة 

بدورت��ه األوىل، وإذا كانت أرقام الع��ام الحايل مؤرشاً 

فعلياً، فإن هذا النمو سيتواصل يف املستقبل.

وقالت ميش��يل فان أكيليجني: "إننا ننفذ خطة منو 

لعرش سنوات مع رشكائنا، ونبحث حالياً توسيع موقع 

معرض ديب للطريان يف ديب ورلد س��نرتال، ليس��توعب 

الفعالي��ات املتوقع��ة يف دورة ع��ام 2017 م��ن هذا 

الح��دث العامل��ي الضخم، إن زيادة مس��احة املعرض 

ستمنحه مجاالً أكرب ملواصلة النمو يف املستقبل".

العارضون الرئيسيون يف عام 2015

يضم العارضون الجدد لعام 2015 عىل سبيل املثال ال 

الح��ر: Aselsan )تركيا(، Digirobotocs )اإلمارات 

 Eurasian Partnership of،)املتح��دة العربي��ة 

  Aerospace and Defence Cluster – EPAC

)اإلم��ارات   Moonjet Flight Support )روس��يا(، 

 National Search and Rescue ،)العربية املتح��دة

)اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة(، Roketsan  )تركيا(، 

 Sukhoi ،)اإلم��ارات العربية املتحدة( Royal Petrol

Civil Aircrafts )روس��يا(، Telephonics )الواليات 

)رومانيا(،   Turbomechanica ،)األمريكي��ة املتحدة 

 Space )تركي��ا(،   Tusas Engine Industries inc

Agency )اإلمارات العربية املتحدة(.

أما أهم العارضني العائدين فهم
 Dubai South، مبادل��ة Mubadala، EC )اململك��ة 

 Bell )فرنس��ا(،   Airbus الس��عودية(،  العربي��ة 

 BAE ،)الوالي��ات املتح��دة األمريكية( Helicopters

Systems، Boeing )الوالي��ات املتح��دة األمريكية(، 

 CATIC ،)الواليات املتحدة األمريكية( Bombardier

)الصني(، Dassault )فرنس��ا(، Embraer )فرنس��ا(، 

Eurofighter )أملانيا(، Lockheed Martin )الواليات 

املتحدة األمريكية(، Northrop Grumman )الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة(، Raytheon )الواليات املتحدة 

 Rolls Royce, Russian Helicopters ،)األمريكي��ة

)الوالي��ات   Sikorsky )الس��ويد(،   Saab )روس��يا(، 

 Bell ،)الس��عودية( Alpha Star ،)املتحدة األمريكية

)الواليات املتحدة األمريكي��ة(، Dyncorp )الواليات 

املتح��دة(،  )اململك��ة   FLIR األمريكي��ة(،  املتح��دة 

GIFAS )فرنس��ا(، L3 )الواليات املتحدة األمريكية(، 

 Saudia Aerospace Engineering Industries

)اململكة العربي��ة الس��عودية(، Satcom 1 )اململكة 

 Snap On Tools، AAL، الس��عودية(،  العربي��ة 

 Air BP، Spatial Composites، Al Salam،

 Dar Al Handasah، DC Aviation، Etihad

 Airways، Excel Industries، GCAA، Qatar

 Airways،Saudi Aerospace Company –

SAC، Streit group، Execujet )اإلم��ارات العربية 

املتحدة(، Gulfstream )الواليات املتحدة األمريكية(، 

 Hadid International, Moonjet Trip Support

 Royal Jet، UAS Trip ،)اإلمارات العربي��ة املتحدة(

 Roketsan أفريقي��ا(،  )جن��وب   Support، Denel

 Engine Alliance, GE، Pratt & Whitney ،)تركيا(

.and Rolls Royce

أجنحة الدول
تض��م أجنح��ة الدول يف مع��رض ديب للط��ريان 2015 

أسرتاليا وكندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا 

وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. 

وس��تكون األجنحة موضع الرتكيز ه��ي جناح الطباعة 

الثالثي��ة األبع��اد 3D Print وجناح ومؤمت��ر الخليج 

.GATE للتدريب
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يوم العقود اآلجلة
بعد نجاح حدث »يوم املستقبل« يف الدورات السابقة 

م��ن مع��رض ديب للط��ريان، يعود الحدث يف نس��خة 

ع��ام 2015 حيث يس��اهم يف بناء الجي��ل القادم من 

متخص��ي الط��ريان والفضاء. وس��يتمكن الطلبة من 

الكليات والجامع��ات واألكادمييات املختلفة من زيارة 

الحدث يف اليوم األخري من املعرض لالستامع إىل نصائح 

املتحدثني حول الف��رص الوظيفية املتاحة يف رشكاتهم 

وقطاع الطريان بشكل عام.

وميثل الحدث يوم��اً تفاعلياً، حيث يتعرف الطالب 

عن قُرب عىل أحدث التقنيات وملسها ورؤيتها بهدف 

إلهام الش��باب اإلمارايت وتش��جيعه عىل االنضامم إىل 

صناعة الطريان يف املستقبل.

»سكاي ڤيو«
ويعود »س��كاي ڤي��و« مرة أخ��رى إىل املعرض نتيجة 

للطلب الق��وي، ويُنظم يف موقع خ��اص ومثايل ميكن 

للجمهور من خالله مشاهدة العرض الثابت للطائرات، 

وكذلك االس��تعراضات الجوية ملدة خمسة أيام، من 8 

– 12 نوفمرب. وس��وف يقيم »سكاي ڤيو« منصة عرض 

كربى بني��ت لغرض خاص، وتتمي��ز بإطالالت مذهلة 

لع��روض الطريان، وس��يكون يف هذه األثن��اء مناطق 

تسلية ومرطبات عىل األرض، ومن املتوقع أن يجتذب 

هذا الحدث 20,000 زائر.

الطائرات
من املتوقع أن تش��ارك أكرث من 160 طائرة يف العرض 

يف منطقة العرض الثابت.

برنامج الوفود
سوف يشهد املعرض عودة برنامج الوفود الذي تدعى 

فيه وفود مدنية وعسكرية من أنحاء العامل للمشاركة. 

وس��وف يتم دعوة أكرث من 250 وفداً للحضور، األمر 

الذي تم تنس��يقه من قبل رشكة فريز اند اكزيبيش��نز 

م��ع  باالش��رتاك   F&E Aerospace ايروس��بيس 

هيئة ديب للطريان املدين، وحكومة ديب، ووزارة الدفاع 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

يتميز املوقع الجديد بأنه موقع بني خصيصاً ألجل 

معرض ديب للطريان ومع��رض الطريان الخاص وطريان 

رجال األعامل MEBAA Show، وقد بلغت املس��احة 

اإلجاملية للموقع 645,000 مرت مربع. وس��وف يكون 

هن��اك مركز إعالم��ي مطور يضم جميع التس��هيالت 

اإلعالمي��ة يف موقع واحد، وم��رح عرض ثابت ملزيد 

من عروض الطائرات.

3D Print جناح الطباعة الثالثية األبعاد
يش��تهر معرض ديب للطريان بتفوق��ه يف مجال صناعة 

الطريان، وس��وف يس��تمر يف ع��رض التكنولوجيا التي 

تس��هم يف تغيري قواعد اللعبة م��ع اإلعالن عن إضافة 

.3D Print جناح الطباعة الثالثية األبعاد

تربز الطباعة الثالثية األبعاد 3D Print – املعروفة 

أيضاً بالتصنيع باإلضافة – كأداة مهمة لرشكات تصنيع 

الطريان م��ع رشكات عاملية مثل إيرباص ورولز رويس 

وبوينغ وغريها، باإلش��ارة إىل أهمي��ة تقنيات الطباعة 

الثالثية األبعاد الصناعية، سواء داخل سالسل توريدها 

أو فيام يتعل��ق بالتصنيع النهايئ للمكونات. وما لبثت 

مزاي��ا توفري الوزن – من خالل بعض األجزاء املطبوعة 

غري املهمة بالتقنية الثالثية األبعاد املناسبة واملحمولة 

يعترب املعرض الدويل 
لألنظمة واملعدات 
الدفاعية واألمنية 

DSEI منصة عاملية 
لألنظمة العسكرية

معارض ومؤتمرات
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كجزء من الطائرة – أن كان لها أثر جيد.

متث��ل الطباع��ة الثالثي��ة األبعاد تغي��رياً محتمالً يف 

قواعد اللعبة بالنس��بة إىل إىل صناعة الطريان والدفاع 

وتق��وم رشكات التصنيع مبتابعة املس��تجدات يف هذا 

املج��ال، وتق��وم الرشكات الت��ي تتوىل تصني��ع أجزاء 

الطائ��رات بإجراء تجارب بالفعل عىل تقنيات الطباعة 

الثالثية األبعاد.

 أن رشكة Stratasys قامت حديثاً بالطباعة الثالثية 

 Airbus األبعاد عىل أكرث من 1000 قطعة من طائرات

A350 XWB، وتقدر رشكة GeekWire أن هناك أكرث 

من 20,000 قطعة مطبوع��ة بالتقنية الثالثية األبعاد 

م��ن البالس��تيك يجري اس��تعاملها حالي��اً يف طائرات 

البوينغ. ولعل من األمور التي تتمتع باألهمية نفس��ها 

أن رشكة جرنال إلكرتي��ك General Electric أعلنت 

ع��ن أن محركها النف��اث من طراز Leap سيش��تمل 

عىل فوهة وقود مصنع��ة بكاملها عن طريق التصنيع 

باإلضاف��ة، وهي تق��وم حالياً بإمت��ام االختبارات عىل 

مناذج محرك Leap الجديد.

قالت فان أكيليجني: "لقد بدا من املناسب والطبيعي 

 3D إقامة رشاك��ة مع جناح الطباع��ة الثالثية األبعاد

Printshow. ونحن فخورون بأن معرض ديب للطريان 

ق��د غدا يف مركز متقدم بالنس��بة إىل ه��ذه الصناعة،  

وس��وف تس��هم الطباعة الثالثية األبعاد يف تغيري قواد 

اللعبة يف صناعة الطريان وسلس��لة التوريد فيها. ومع 

ه��ذا االهتامم القوي من جانب صناعة الطريان أصبح 

من املنطقي الجمع بني هاتني الصناعتني".

س��وف يتم إقامة ع��رض الطباعة الثالثي��ة األبعاد 

يق��وم  حي��ث  خ��اص،  جن��اح  يف   3D Printshow

عارضون مث��ل Stratasys وUltimaker وBigRep و

D2، بع��رض تقنياته��م يف القاع��ة إىل جانب أكرث من 

1100 جه��ة عارضة يتوقعها املنظم��ون. وتضم قامئة 

العارضني الرئيس��يني يف جناح الطباعة الثالثية األبعاد 

 3DVinci Creations، Ion Core :الرشكات التالي��ة

 Technology Ltd, 3D Gence، Be3D، BigRep،

 Stratasys، Dynamo3D، Ultimaker Ira3D،

 WASP 3D Printers، Sharebot 3Doodler،

.eSUN 3D Filaments، Weistek and X60

سوف يسهم جناح الطباعة الثالثية األبعاد، باعتباره 

أكرث م��ن مجرد معرض تج��اري، يف الجم��ع بني كبار 
الالعب��ني يف مجال الطباع��ة الثالثية األبعاد. وس��وف 

يستقي هذا الجناح يف املعرض كيفية استخدام هذه 

الصناعة ابت��داء من املهندس��ني ومصممي املنتجات، 

وانتهاء بالعالمات التجارية والرشكات الصانعة. وسوف 

يضم جن��اح الطباع��ة الثالثية األبع��اد آالت التصنيع 

باإلضافة وطابعات سطح املكتب الثالثية األبعاد وكل 

ما يقع بينهام، حيث ميثل منصة عرض لصناعة الطبعة 

الثالثية األبعاد.

طموح لالرتقاء.. وكالة اإلمارات للفضاء
تش��ارك وكالة اإلم��ارات للفضاء يف دورة ه��ذا العام 

م��ن معرض ديب للطريان يف إضاف��ة جديدة لفعاليات 

الح��دث، بهدف تنظي��م ودعم قطاع الفض��اء بدولة 

اإلم��ارات، واإلس��هام يف تنويع االقتص��اد الوطني من 

خالل هذا القطاع املتقدم. وتبلغ قيمة صناعة الفضاء 

عاملي��اً نحو 300 مليار دوالر أمرييك، وتنمو بنس��بة 8 

% سنوياً.

وق��د تج��اوزت اس��تثامرات دول��ة اإلم��ارات يف 

تكنولوجي��ا الفضاء حت��ى اآلن مبل��غ العرشين مليار 

دره��م )5.4 ملي��ارات دوالر أمرييك(، ويش��مل ذلك 

ال��رشكات اإلماراتية التي تعت��رب اآلن من بني الرشكات 

العاملية الرئيس��ة. ومن هذه املؤسس��ات مركز محمد 

بن راش��د للفض��اء، ورشكة الياه لالتص��االت الفضائية 

)الياه سات(، ورشكة الرثيا لالتصاالت التي ستشارك يف 

معرض ديب للطريان.

مركز للفضاء
أُس��س مركز محمد بن راشد للفضاء من قبل حكومة 

ديب يف ع��ام 2015، لن��رش االبتكار العلم��ي، وتحقيق 

التقدم التكنولوجي، ودفع عجلة التنمية املستدامة يف 

ديب ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

أما رشك��ة الياه لالتصاالت الفضائية )الياه س��ات(، 

اململوك��ة بالكام��ل من قبل رشك��ة املبادل��ة للتنمية 

اإلحصائيات املتوقعة عام 2015

• أكرث من 1100 عارض

• 65000 زائر تجاري

• أكرث من 160 طائرة معروضة

• 1750 وسيلة إعالمية
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»مبادلة«، فتق��دم حلول األق��امر الصناعية املتعددة 

األغ��راض، وحلول االتص��االت عرب األق��امر الصناعية 

للقطاعات للحكومية والتجارية الس��تخدامات النطاق 

العريض والبث واالس��تخدام الحكومي واستخدامات 

االتصاالت يف منطقة الرشق األوسط وإفريقيا وأوروبا، 

إضافة إىل وسط وجنوب غرب آسيا.

وتعترب رشك��ة الرثيا لالتصاالت، وهي أول مش��غل 

لالتص��االت الفضائية يف دولة اإلمارات، رشكة رائدة يف 

قطاع الخدم��ات الفضائية املتنقلة وتقديم االتصاالت 

الهاتفي��ة عاملياً، وتوفر حل��ول االتصاالت اإلبداعية يف 

العدي��د من املجاالت، ومنها قطاع��ات الطاقة والبث 

واإلعالم والخدمات البحرية واالستخدامات العسكرية 

واملنظ��امت غري الحكومية العامل��ة يف مجال األعامل 

اإلنسانية.

وميث��ل قط��اع الفضاء يف دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة قوة دافعة مهمة لالقتصاد، ويس��هم بش��كل 

ب��ارز يف تحقيق االقتصاد املس��تدام وتطوي��ر العلوم 

التقنية. وتش��غل دولة اإلمارات حالياً أكرث من 6 أقامر 

صناعي��ة تجارية عرب برامج ميلس��اتكوم. كام يس��هم 

القطاع أيضاً بش��كل كب��ري يف تطوير األم��ن الوطني، 

ويس��اعد عىل توفري املس��اعدات الطارئة للتعامل مع 

الكوارث الطبيعية.

وقال الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس 

إدارة وكال��ة اإلمارات للفض��اء: "تتمثل مهمتنا كوكالة 

يف تش��كيل وتوجيه قط��اع الفضاء يف دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، وتهدف رؤيتنا إىل أن نكون من بني 

ال��دول املتقدمة يف مجال الفضاء والطريان بحلول عام 

."2021

وأض��اف: "يعترب معرض ديب للط��ريان مركز صناعة 

الط��ريان واملكان املثايل لنا للعمل ع��ىل تنفيذ مهمتنا 

بوجود الرشكات الرائدة يف صناعة الطريان"•

 اإلحصائيات والعارضون يف عام
2013

• إجاميل عدد الزوار التجاريني )من 123 دولة( 

)7.3% +( 60,692

• إجاميل عدد العارضني )من 60 دولة(  

)+9.0%( 1046

• إجاميل عدد الوفود  254

• إجاميل عدد وسائل اإلعالم1735 )+ 19.5%(

123 • إجاميل عدد الدول 

645,000 م2 • إجاميل املساحة باألمتار املربعة 

• إجاميل عدد الشاليهات103 

•إجاميل عدد األجنحة الخارجية24 

• الطائ��رات يف وضعية العرض الثابت 163 طائرة يف 

العرض الثابت )+ 30.4%(

• الطائرات يف عروض الطريان37 

• إجاميل دفرت الطلبيات206.1 مليارات دوالر

معارض ومؤتمرات
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االمن القومي الروسي والتدخل 
العسكري يف سوريا 

ب��دأت االزمة الس��ورية يف مارس م��ن عام 2011، كامتدادا ملا س��مي ب�"الربيع العريب" وتصاع��دت وترية االحتجاجات 

ضد الحكومة الس��ورية بوت��رية رسيعة لتتحول إىل حرب أهلية، ومع التدخالت الخارجي��ة واملصالح االقليمية والدولية 

املتضاربة اصبحت االرض الس��ورية مرتعا للتنظيامت اإلرهابية املختلفة وس��احة للحروب بالوكالة ، منذ البداية ارصت 

روس��يا عىل التسوية الس��لمية ووقفت ضد اطروحات تغيري النظام السوري ومنعت اصدار اربع مشاريع قرارات بشأن 

األزمة السورية يف مجلس األمن.وبعد اربع سنوات وتحت عنوان "الحرب عىل االرهاب " انطلقت العمليات العسكرية 

الروسية يف سوريا يف 30 سبتمرب يف بتوجيه رضبات جوية ملواقع تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا بطلب من الحكومة 

السورية ووصف الرئيس الرويس فالدميري بوتني التدخل الرويس يف سوريا بأنه "الطريق الوحيد يف الحرب عىل اإلرهاب 

ال��دويل". ووأكد رئيس الوزراء الرويس دميرتي مدفيديف بتاريخ 17 اكتوبر أن روس��يا تدافع عن مصالحها القومية يف 

س��وريا ال عن أش��خاص بعينهم، معتربا أن بقاء الرئيس بشار األسد يف السلطة ليس مسألة مبدئية بالنسبة اىل موسكو. 

فروس��يا تدافع عن  الدولة وليس الش��خص، و لروس��يا بالتاكيد مصالح قومية تقف خلف قرار بسط املظلة العسكرية 

الروسية عىل سوريا . سريكز هذا املقال عن بحث املصلحة القومية لروسيا يف التدخل العسكري.

توازن روس��يا ع��ىل الدوام بني املحددات املحلية والدولي��ة، وبني االعتبارات الداخلي��ة والخارجية، ويندرج التدخل 

الرويس يف س��وريا ضمن هذه االعتبارات وفيام يتعلق باملصالح الروس��ية يف الرشق االوس��ط فقد عملت موسكو عىل 

الحفاظ عىل مصالحها وموازنة خياراتها رغم القضايا الش��ائكة والحساس��ة بالرشق األوس��ط وانعكاساتها عىل الداخل . 

ويقدر املس��ؤولون يف موس��كو أن نحو 2200 مواطن رويس التحقوا بتنظيم "داعش" معظمهم من ش��امل القوقاز ويف 

يوني��و 2015 اعل��ن  "األمري حمزة" أح��د أبرز قياديي "إمارة القوقاز اإلس��المية" مبايعته أم��ري تنظيم داعش أبو بكر 

البغدادي، عىل "الس��مع والطاعة"، لتصبح الفرع العارش ل�"داع��ش" وعني تنظيم داعش "أبا محمد القدري" واليا عىل 

القوقاز، من ثم أعلن مقاتلون من جمهوريات داغس��تان والشيش��ان وأنغوش��يا وكابيكا مبايعتهم "البغدادي".  وهي 

تطورات تشكل  تهديدا مبارشا للمصالح القومية الروسية يف آسيا الوسطى والقوقاز.

متثل منطقة شامل القوقاز التي تضم سبعة كيانات فيدرالية خاضعة للسيادة الروسية )الشيشان، داغستان، أنجوشيا، 

قربيدينو- بلقاريا، أوس��يتيا الش��املية، قراتشاي � تشريكيس��يا، س��تافروبل كراي( أهمية قصوى يف التفكري االسرتاتيجي 

الرويس ويف االمن القومي الرويس  وتخىش موس��كو خطر التطرف الديني اإلس��المي خاصه مع وجود بعض الجامعات 

املس��لحة اإلس��المية املتطرفة املوجودة ببعض دول القوقاز وآسيا الوسطى، وكذلك ببعض الجمهوريات املندرجة تحت 

مظلة االتحاد الرويس نفس��ه. فقد واجهت روس��يا منذ الع��ام 1990 ظاهرة الجهاديني اثر حرب الشيش��ان يف محاولة 

الشيش��ان الحصول عىل استقاللها أسوة بجمهوريات االتحاد السوفييتي السابق، ومن ثم أسس "دوكو عمروف" "إمارة 

القوقاز اإلس��المية" يف أكتوبر 2007 عىل خط "القاعدة " ويف بيان صدر مؤخرا ل"إمارة القوقاز اإلس��المية" أعلنت عن 

تجدي��د بيعتها لتنظيم القاعدة، غري ان انش��قاق "األمري حمزة" بعد اغتيال "ع��ي أصحاب كبيكوف"، ثاين زعيم إلمارة 

القوقاز اإلس��المية يف أبريل 2015  سيس��اهم يف تدمري ما تبقى من رشعية" إلمارة القوقاز وس��ط اقبال الش��باب عىل 

االلتحاق بتنظيم "داعش" مام يشكل اخرتاقا لنفوذ للخط الجهادي التابع لتنظيم القاعدة ويحول القوقاز لساحة للرصاع 

الداخي بني القاعدة وداعش .

تعد حامية املصالح القومية الروس��ية و اس��تعادة مكانة روس��يا كقوة عظمى أهم أهداف االس��رتاتيجية الروسية 

الكربى. وتعمل العقيدة العس��كرية الروس��ية  عىل تحقيق تلك االهداف يف س��وريا اذ تندرج الرضبات الروسية تحت 

مقاتي داعش ضمن خانة الرضبات االس��تباقية فس��الح الجو الرويس سيعتمد "الرضبات االنتقائية" تجاه املناطق التي 

تس��يطر عليها كتائب وتنظيامت أغلبية مقاتليها من آس��يا الوسطى والقوقاز، حتى لو مل يكن لتلك الرضبات تأثري كبري 

ىف تنظيم "داعش" حيث يش��كل ارتداد العنارص القوقازية املقاتلة يف س��وريا نحو شامل القوقاز خطرا كبريا عىل العمق 

االسرتاتيجي الرويس •

مــــدارات

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarria@gmail.com                  
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املؤمتر األول حول معايري األداء يف الكليات العـــــــــــــــــسكرية يف ظل التحديات املعاصرة
مناقشة تطوير أداء الكليات العسكرية وجودة املناهج

نظمت كلية زايد الثاين العسكرية املؤمتر األول لقادة الكليات 

العسكرية العربية تحت عنوان "معايري جودة األداء يف الكليات 

العسكرية يف ظل التحديات املعارصة" وذلك خالل الفرتة من 

19 إىل 20 أكتوبر املايض يف مدينة العني، وناقش املؤمتر العديد 

من القضايا والتحديات التي تواجه الكليات العسكرية وسبل 

تطوير معايري األداء يف املناهج العسكرية.

تغطية: مرمي الرميثي
راية املزروعي
تصوير: عبدالرحمن القبيلي

أك��د العميد الركن تريك محمد صال��ح املنصوري نائب قائد 

كلية زايد الثاين العسكرية أهمية انعقاد مؤمتر "معايري األداء 

يف الكليات العس��كرية يف ظل التحديات املعارصة" ملستقبل 

الكليات العس��كرية العربية، مش��رياً إىل أن املنطقة العربية 

تواجه تحدياً أكرث من أي وقت مىض ورمبا أكرث من أي منطقة 

أخرى يف العامل فقد شهدت السنوات األخرية ثورات ونزاعات 

مسلحة هددت أمن واستقرار كثري من دولنا العربية.

جاء ذل��ك يف كلمة للعميد الركن املنص��وري أمام املؤمتر 

األول ل�" معايري األداء يف الكليات العسكرية يف ظل التحديات 

املعارصة " الذي عقد يف كلية زايد الثاين العسكرية .. بحضور 

س��عادة اللواء الركن سامل هالل رسور الكعبي مساعد رئيس 

األركان لالحتياط والوفود املش��اركة من الكليات العسكرية 

العربية والكليات العسكرية والرشطية املحلية.

وق��ال  "تع��ود بنا ذاك��رة الكلية إىل مثل ه��ذه اللحظة 

قب��ل 30 عاماً حي��ث تم اس��تضافة قادة وم��دراء الكليات 

العس��كرية العربية يف مؤمتر مش��ابه لهذا املؤمتر بكلية زايد 

الثاين العس��كرية تحت مسمى "الندوة الثانية لقادة ومدراء 

الكليات العسكرية العربية" عام 1985.

وأض��اف أن دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة تنظر إىل 

عقد مثل ه��ذه املؤمترات الهامة وفق سياس��تها التي أرىس 

دعامئها املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس 

الدولة والتي تقوم عىل دعم أش��كال التقارب والتعاون كافة 

مع األش��قاء يف الدول العربية واإلسالمية حتى أصبحت أحد 

املرتكزات األساس��ية يف ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب 

السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله".

وأوض��ح أن انعقاد املؤمت��رات العلمية صار س��مة بارزة 

من س��امت الدول املتقدمة لعرض ومناقش��ة ما هو جديد 

لتطوير وتحس��ني األداء يف الكليات العس��كرية عىل مستوى 

الع��امل وذلك للوقوف عىل الخربات والدروس املس��تفادة يف 

ه��ذا املجال من جه��ة وملواكبة التطور العلم��ي يف التعليم 

والتدريب من جهة أخرى.

وأشار إىل أن هذا املؤمتر س��يضيف بحضور قادة ومدراء 

معارض ومؤتمرات
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املؤمتر األول حول معايري األداء يف الكليات العـــــــــــــــــسكرية يف ظل التحديات املعاصرة

الكلي��ات العس��كرية العربي��ة أبع��اداً جديدة وسيش��كل 

نقلة نوعية ملناقش��ة أفضل الس��بل يف تطوي��ر أداء الكليات 

العسكرية لتواكب التطور واملستجدات يف التدريب والتعليم 

العس��كري. مضيفاً أن مح��اور هذا املؤمت��ر تغطي جوانب 

كث��رية من القضايا املهمة املطروحة للنقاش من أجل تحقيق 

املصالح املش��رتكة وتعزيز األوارص التي ترب��ط بني الكليات 

العسكرية العربية.

ويف خت��ام كلمت��ه أع��رب نائب قائ��د كلية زاي��د الثاين 

العس��كرية عن ش��كره لقادة الكليات العس��كرية والوفود 

املشاركة يف املؤمتر.

دواعي ومتطلبات الجودة يف الكليات العسكرية
وق��دم العميد الرك��ن تريك محم��د صالح املنص��وري ورقة 

عمل تح��ت عنوان "دواعي ومتطلب��ات الجودة يف الكليات 

العس��كرية وتجرب��ة كلي��ة زايد الث��اين العس��كرية يف هذا 

املجال" أوضح خاللها التحديات الكبرية التي تواجه الكليات 

العسكرية يف ظل التطورات املعارصة والتي فرضتها األحداث 

والوس��ائل واألس��اليب التي ب��رزت عىل س��احات القتال يف 

الس��نوات األخرية فضالً عن  ظهور ما يسمى بالربيع العريب 

والتنظيامت املتطرفة والقرصنة اإللكرتونية.

وأك��د أن ذلك يتوج��ب ع��ىل القامئني والعامل��ني بهذه 

الكليات تطوير أداء التدريب فيها واالس��تفادة من الدروس 

التي ب��رزت من األح��داث ملواجهة تلك التحديات الس��يام 

الت��ي فرضتها العوملة وثورة االتص��االت والتكنولوجيا وأدت 

إىل ظهور أف��كار جديدة ونظام عاملي جدي��د، ويقابل ذلك 

ث��ورة يف تطوير األداء العس��كري ترتكز بش��كل رئييس عىل 

التخطيط االس��رتاتيجي واس��ترشاف املس��تقبل واالستفادة 

من االتجاهات والتجارب العاملية يف تطوير وتحس��ني األداء 

يف التعلي��م والتدريب مثل املعايري املعم��ول بها يف الجودة 

الش��املة واالعت��امد األكادمي��ي وغريها لض��امن مخرجات 

تعليمية وتدريبية قادرة عىل مجابهة التحديات املستقبلية.

وقال إن الكليات العس��كرية ليس��ت مبعزل عن املجتمع 

املدين ولن تعمل غالباً يف س��احات بعيدة عن املدنيني سواء 

يف عمليات حفظ الس��الم أو اإلغاثة أو حفظ األمن الداخيل 

لذلك أصبح من ال��رضوري االهتامم به��ذا الجانب وتطوير 

املعارف وامله��ارات الالزم��ة لخريجي الكليات العس��كرية 

ليكونوا قادرين ع��ىل التعامل مع املدنيني يف عمليات حفظ 

األمن الداخيل بالدولة وأثناء العمل يف عمليات حفظ السالم 

واإلغاثة الدوليني عن طريق أداء كافة األنش��طة والعمليات 

باحرتاف وتعاون لتحقيق رضا الجمهور وكسب ثقتهم يف أداء 

القوات املسلحة وأخالق العسكريني.

وركز خالل ورقة العمل عىل الرضورة التي دعت النعقاد 

املؤمتر وبلور أهميته يف حرص اإلمارات واملؤسسة العسكرية 

عىل تواصل كلياتنا العس��كرية العربية لتتناول قضايا مهمة 

مش��رتكة تس��هم بنتائجها يف ترش��يد وتوجيه الجهد لتطوير 

العملي��ة التعليمي��ة واملس��اهمة يف تنمية امل��وارد البرشية 

وتأهيلها لتصل إىل درجة االحرتاف يف األداء.

وق��ال إن املؤمتر جاء اس��تجابة ملا تح��رص عليه الكليات 

العس��كرية يف أغلب دول العامل من محاول��ة لتطوير أدائها 

حت��ى يكون أكرث مالءمة ملتطلب��ات التغيري والتحديات التي 

أفرزها القرن الس��ابق وما يشهده القرن الحايل ومن املتوقع 

أن يسهم املؤمتر يف تحديد املعايري واملؤرشات املطلوبة لألداء 

املتميز يف كلياتنا العسكرية التي تتعرض لتحديات متشابهة 

يف بيئات مختلفة وفق مفهوم الجودة للمخرجات التعليمية.

يف  األداء  وم��ؤرشات  معاي��ري  إىل  املنص��وري  وتط��رق 

الكليات العس��كرية قائالً "باإلطالع عىل املامرس��ات العاملية 

يف مج��ال ج��ودة األداء نج��د أن التج��ارب الناجح��ة تؤكد 

أهمي��ة بناء معايري ومؤرشات للتمي��ز يف األداء وحدد أربعة 

معاي��ري مهمة لتحقيق الج��ودة والتميز تتمثل يف الجودة يف 

التنظي��م والجودة يف برامج التعلي��م والتدريب والجودة يف 

الهيئ��ة التدريبية والجودة يف املرافق ومس��اعدات التدريب 

والخدمات املساندة ".

وحدد املنصوري عرش متطلب��ات خاصة لألداء املتميز يف 

الكليات العس��كرية لخصها يف إعادة النظر يف رؤية وأهداف 

ومهم��ة الكلية وتعديله��ا يف ضوء املس��تجدات واملتغريات 

الريع��ة وتوجيه��ات املس��توى األع��ىل وااللت��زام بالعمل 
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املؤس��يس يف دورة اتخ��اذ القرار العلمي م��ن خالل تفعيل 

املجال��س العلمية للكلية فضالً عن إعداد وترية عمل توضح 

تنظيم آلية عمل القيادة والقيادات املرؤوسة وشعب الكلية 

وأقس��امها باإلضافة إىل االهتامم بزرع قيم وصفات الضابط 

يف الق��وات املس��لحة وأهمه��ا الخلق وال��رشف واالحرتاف 

واالنتامء للوطن.

واش��تملت املتطلبات رضورة االهت��امم بالضبط والربط 

العس��كري وإع��ادة النظ��ر يف الهيكل التنظيم��ي واملناهج 

الدراس��ية وتطويرها مبا يتامىش مع واقع التدريب وأهداف 

الكلية واالستمرار يف متابعة ضبط الجودة من خالل األقسام 

واللجان املختصة وجمع البيانات املتوفرة من أجل معالجتها 

والخروج منها مبعلومات شاملة للتصحيح والتطوير وتعزيز 

اإلب��داع املس��تمر وروح املبادرة والتمي��ز يف كافة املجاالت 

التعليمي��ة والتدريبية والفنية واإلداري��ة ولجميع العاملني 

م��ن الهيئة اإلدارية أو التدريبية أو التعليمية ولطلبة الكلية 

فضالً عن اس��تخدام الوسائل والتقنيات الحديثة واملشبهات 

يف إضفاء الواقعية يف التدريب ويف تسهيل العملية التعليمية 

واالهت��امم مبه��ارات البح��ث والتحلي��ل وحل املش��كالت 

وتطويرها ألعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية والطلبة.

وتضمنت ورقة العمل عدداً م��ن التوصيات التي تصب 

يف مس��ار االرتقاء بج��ودة األداء وتحقيق التميز يف الكليات 

العس��كرية العربي��ة وركزت عىل نرش ثقاف��ة الجودة وبناء 

األقسام املتخصصة يف الكليات العسكرية تهتم مبتابعة األداء 

وضب��ط الجودة ومعرفة املعوق��ات وأوجه القصور لعالجها 

واالهتامم بتطوير املناهج الدراس��ية وفق متطلبات املنهج 

الحديث الذي يؤكد عىل إيجاد مقررات تكاملية ذات أبعاد 

معرفية متع��ددة وتطوير إس��رتاتيجية التعليم وتكنولوجيا 

التعلي��م لتصب��ح جزءاً من التعليم وليس��ت مجرد وس��يلة 

وتطوي��ر مفهوم القيادة ومه��ارات التفكري وتصميم الربامج 

التدريبي��ة الش��املة التي تدع��م مفهوم مامرس��ة القيادة 

عىل مختلف املس��تويات والس��عي للحصول عىل االعتامد 

األكادمي��ي للربامج التعليمية مع زي��ادة الربامج املعرتف بها 

من هيئ��ات االعتامد األكادميي يف الدول��ة .. فضالً عن عقد 

الندوات واملؤمت��رات العلمية وتبادل الخ��ربات مع الكليات 

املامثل��ة من خالل الزي��ارات املتبادلة ب��ني الكليات ألعضاء 

الهيئة التدريبية واإلدارية ومن خالل عقد املؤمترات العلمية 

الس��نوية ملناقش��ة أهم الخ��ربات والتج��ارب واالتجاهات 

الحديثة يف مجال التدريب والتعليم .

ويف س��ياق متصل اس��تعرض املنصوري تجربة كلية زايد 

الثاين العس��كرية منذ إنشائها يف العام 1972 بتوجيهات من 

املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهي��ان حيث أصدر 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان القرار رقم 

14 بتاري��خ 1 / 2 / 1972 بإنش��اء الكلية يف مدينة العني يف 

املنطقة الرشقية من إمارة أبوظبي.

وتط��رق املنصوري إىل ال��دور املنوط بالكلي��ة يف تعليم 

وتدري��ب وتأهيل املرش��حني والضب��اط الجامعيني وضباط 

االحتياط وتأهيل الوكالء ومدى حرص القيادة العامة للقوات 

املس��لحة للدولة عىل دعم وتطوير كافة األنشطة التعليمية 

والتدريبية لكلية زايد الثاين العسكرية من خالل توفري كافة 

االحتياج��ات واملوارد الالزمة من العن��ارص البرشية واملباين 

والخدم��ات املس��اندة ومن أب��رز التطورات التي ش��هدتها 

الكلية "تطوي��ر القيادة والحصول ع��ىل االعتامد األكادميي 

وتأسيس قسم خاص للجودة .

وتح��دث عن املعاي��ري التي تطبقها الكلي��ة التي ضمت 

"رس��الة املؤسس��ة وفعاليته��ا والتنظي��م واإلدارة والقيادة 

والربنام��ج األكادميي وأعض��اء هيئة التدري��س واملوظفون 

الفني��ون والطلب��ة واملكتبة وغريها من مص��ادر املعلومات 

واملوارد املادية والتكنولوجي��ة والنزاهة يف اإلفصاح للعموم 

واألبحاث".

الكليات تعد قادة املستقبل
أكد اللواء الركن طيار رش��اد محمد سامل السعدي قائد كلية 

الدفاع الوطني بدولة اإلم��ارات عىل أهمية عقد مثل هذه 

املؤمترات، قائالً: كل ال��دول العربية كانت تتوق لعقد مثل 

هذا املؤمتر، وهو يعقد نتيجة ملقررات عربية مشرتكة، سواء 

مقررات قمم جامعة الدول العربية أو قمم مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

وأض��اف: إن اختيار الكليات لعقد مث��ل هذه املؤمترات 

هو اختيار س��ليم 100 %، ألن الكليات هي التي تعد أجيال 

وقادة املس��تقبل العس��كريني، ويتواجد بها ع��دد كبري من 

الش��باب الذين ه��م الجيل الذي يتعرض فع��اًل للتحديات، 

وه��ذه التحديات ال متس الكلي��ات فقط، ولكن متس كذلك 

حتى املنتسبني للدورات والضباط املرشحني.

وح��ول أبرز التحديات التي تواج��ه الكليات رصح اللواء 

الس��عدي قائالً: التحديات التي تواج��ه التعليم والتدريب 

العس��كري هي تحديات مرتبطة باألجيال الحارضة وأجيال 

املس��تقبل، تحدي��ات مرتبط��ة باألحداث الجاري��ة وأخرى 

مرتبطة بالعوملة، جزء منها ثقايف، وجزء علمي، وجزء من هذه 

التحدي��ات تقني مرتبط بصميم عمل الكليات العس��كرية، 

انعقاد املؤمترات 
العلمية سمة 

بارزة من سمات 
الدول املتقدمة 

لعرض ومناقشة 
ما هو جديد لتطوير 

وحتسني األداء يف 
الكليات العسكرية

اللواء الركن أحمد عي حميد آل عياللواء الركن طيار رشاد محمد سامل السعدي العميد الركن تريك محمد صالح املنصوري

معارض ومؤتمرات



25 |  نوفمرب 2015 |  العدد 526  |

سواء من ناحية تصميم املناهج أو مواكبة التقنيات الحديثة 

أو القيم والس��لوكيات التي بدأت تخرج عن خط وتوجهات 

املجتمعات الخليجية والعربية واإلس��المية. هذه التحديات 

تتطل��ب دامئاً الرتكيز عىل جوان��ب معينة يف املناهج، يجب 

أن تركز عىل القيم واملبادئ، ويجب عىل املناهج أن تواكب 

األحداث والتهديدات وطبيعتها التي اختلفت. حيث كانت 

التهديدات يف الس��ابق من جي��وش نظامية، حالياً نرى بأنها 

تتمث��ل يف اإلره��اب، وهو فكر يتحول في��ام بعد إىل عنف. 

هناك أيضاً الجامعات املس��لحة الغ��ري نظامية، والجامعات 

التخريبي��ة، وتتمثل التهديدات كذلك يف بعض الس��لوكيات 

واألف��كار، والس��لوكيات االجتامعية الخاطئ��ة كاملخدرات، 

وعادات س��يئة مثل عدم احرتام الوقت وتراجع بعض القيم 

التي متثل قيم وطنية تساعد عىل متاسك املجتمع وتالحمه. 

إن تعزي��ز هذه القيم الوطنية هو مص��در من مصادر قوة 

املجتمع ملواجهة التحديات التي تواجهه.

وأض��اف الل��واء الس��عدي: تكم��ن أهمية انعق��اد هذا 

املؤمتر يف مناقش��ته مسائل تتعلق باملنهاج والتقييم وكيفية 

التطوير واالس��تفادة من الخربات وتبادل اآلراء، الشك نحن 

نرجو ونتوقع ب��أن تكون له مثار طيبة، ونتأمل أن تنتج عنه 

توصي��ات تواك��ب التحديات الراهنة املوج��ودة يف املنطقة 

العربية.

وأش��اد اللواء الس��عدي مبس��توى الكليات العس��كرية 

اإلماراتية قائ��الً: أكادميياتنا العس��كرية يف اإلمارات وصلت 

ملرحل��ة راقية ج��داً، ونحن يف اإلم��ارات منل��ك ديناميكية 

للتطوير الش��امل يف مؤسسات الدولة كلها مبا فيها الكليات 

العسكرية.

قادة اإلمارات..قراء للمستقبل
أش��اد اللواء الرك��ن أحمد ع��يل حميد آل ع��يل قائد كلية 

القي��ادة واألركان املش��رتكة بدولة اإلم��ارات بأهمية مؤمتر 

"معايري جودة األداء يف الكليات العسكرية يف ظل التحديات 

املعارصة" مؤكداً أن مثل هذه املؤمترات تفتح مدارك القادة 

العس��كريني، توضح له��م مواقعه��م وأين ه��م اآلن وأين 

سيتجهون غداً.

وأض��اف: لهذه املؤمترات أهمية كب��رية خاصة إذا كانت 

دورية وتبنى عىل أس��س وتواك��ب التطوير واعتامد األفكار 

الجديدة، وبذلك تظل عجلة التطور دائرة ومس��تمرة ودون 

توق��ف. إن املنهاج مبثابة الطف��ل الذي ينمو، ويف حال عدم 

منوه وتطوره يكون منهاج جامد ال حياة فيه، ومن املؤكد أن 

املناهج يف حاجة باستمرار إىل تطوير، ألن املجاالت املرتبطة 

باملجال العسكري تتطور باستمرار سواء تلك املتعلقة بالقوة 

البرشية أو املعدات واألس��لحة، أو بيئ��ات القتال واملخاطر 

والتهدي��دات. تدريب اليوم س��يختلف بعد عرش س��نوات 

بنس��ب�ة ال تقل ع�ن 30 إىل 40 %، املنهاج يتغري ويتطور إىل 

األفضل مبا يتواكب مع البيئة التي نعيشها وسنعيشها خالل 

الخمس أو عرش سنوات القادمة.

وق��ال اللواء آل ع��يل: يف دولة اإلم��ارات عجلة التطوير 

لدين��ا مس��تمرة، ولدينا ق��ادة يقرؤون املس��تقبل، نتلقى 

منهم التوجيه ونس��ري عىل خطاهم ونقت��دي بهم، ونحن 

كقادة كليات نس��عى دامئاً إىل مواكبة التطورات الحاصلة 

يف املناهج األكادميية، يف املعارف والثقافات، ويف األس��لحة 

واس��تخداماتها وكيفية توظيفها لخدمة املهام والواجبات. 

ويف املقاب��ل يجب أن أعرف من هو ع��دوي اليوم وكيف 

سيكون بعد خمس أو عرش سنوات، حتى أبدأ يف االستعداد 

ملواجهته من اليوم، سواء كان عدو تقليدي )العسكري( أو 

عدو غري تقلي��دي )اإلرهابيني/ العصاب��ات(، ليس األعداء 

فقط من تغ��ريوا، كذلك بيئات القت��ال اختلفت، لدينا يف 

اإلم��ارات بيئة يغلب عليها الطاب��ع الحرضي والصحراوي، 

لك��ن ميكن أن نش��ارك يف عملي��ات يف مناط��ق جبلية أو 

مناط��ق غابات. هناك العديد من العمليات التي تش��ارك 

فيها قواتنا املس��لحة وليس��ت بقتالية، عىل س��بيل املثال: 

عمليات األمن الداخيل، وحفظ الس��الم، وعمليات اإلغاثة، 

وتقديم املساعدات اإلنسانية يف حاالت األزمات والطوارئ 

والك��وارث الطبيعي��ة، وعملي��ات إع��ادة اإلع��امر، وكلها 

عمليات يجب عىل الطالب العس��كري أن يكون مدرك لها 

حينام يتخرج، وماذا س��يواجهه يف املس��تقبل وبالتايل يبدأ 

يهيأ نفس��ه عىل حس��ب املهمة املوكلة إلي��ه والرتبة التي 

س��يحصل عليه��ا. إن صغار الضباط هم الق��ادة امليدانيني 

التنفيذي��ني وبالت��ايل يج��ب إعداده��م وتأهيلهم ويجب 

عليه��م أن ميتلكوا القدرة عىل التحلي��ل والتفكري ولديهم 

الجرأة وأن يتحل��ون بالصفات القيادية ويوجهون من هم 

أدىن منهم إلمتام املهام والواجبات.

الكليات العسكرية تزرع قيم الحب والوالء للوطن
توج��ه اللواء الركن محمد أحمد الخ��رض، مدير كلية عيل 

الصباح العس��كرية، بدولة الكويت بالشكر إىل قيادة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة عىل استضافتها لهذا املؤمتر وعىل 

دعوتها للكليات العس��كرية العربية للمشاركة فيه، وأكد 

الل��واء الخرض عىل أهمي��ة انعقاد هذا املؤمت��ر قائالً: هو 

من الضروري 
تطوير املهارات 
الالزمة خلريجي 

الكليات العسكرية 
ليكونوا قادرين 

على التعامل مع 
املدنيني يف عمليات 

حفظ األمن

العميد الركن عارف خلف الزبناللواء الركن ظافر بن عي الشهرياللواء الركن محمد أحمد الخرض
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مؤمتر له م��ن األهمية ما يرثي جميع الكليات العس��كرية 

يف ال��دول العربية، وأخص بالش��كر قائد كلي��ة زايد الثاين 

العسكرية عىل الدعوة الكرمية وحسن االستضافة.

وأضاف: الهدف من ه��ذا املؤمتر هو وضع آلية محددة 

تسري عليها تقريباً كل الكليات العسكرية العربية نحو وضع 

سياس��ة محددة يف رصد املعايري واستثامرها ومحاولة السري 

عىل نس��ق واح��د يف جميع الكليات العس��كرية يف الوطن 

الع��ريب. نحن نويص بتنفيذ سياس��ة واح��دة، نويص بتنفيذ 

مش��اريع داخلية وخارجي��ة للكليات العس��كرية والطلبة 

املرش��حني، كام نويص بتب��ادل الخربات فيام ب��ني الكليات 

العس��كرية العربية، ونويص بإرس��ال معلمني من الكليات 

العس��كرية من كل دول��ة إىل الكليات العس��كرية األخرى 

لتبادل الخربات وتبادل الكتب الدراسية واملناهج األكادميية، 

نويص بإنش��اء منظوم��ة محددة ل��دول مجل��س التعاون 

وجامعة الدولة العربية، ونويص كذلك بعمل مفهوم محدد 

وخ��اص لتأهي��ل الطالب العس��كري ليكون ضابط مش��اة 

مؤهل وقائد فصيل يف املستقبل.

وعن أبرز التحديات املعارصة التي تواجه الكليات رصح 

قائالً: ال يخفى عليكم يف السابق كان العدو واضح، أما اآلن 

العدو أصبح غري واضح، أصبحن��ا نواجه اإلرهاب والتطرف 

الفك��ري والطائفي، ق��د يكون العدو يف مالب��س مدنية ال 

تس��تطيع متييزه، مصادر الخطر تعددت وتغريت عام كانت 

عليه يف الس��ابق، أصبح الع��دو اآلن مخفي ويجري مجرى 

ال��دم يف الرشايني. ويع��د هذا أكرب تح��دي يواجه الكليات 

العس��كرية، خاصة بأن الثقافات اختلفت، ويجب أن تركز 

الكليات عىل أن تزرع يف الطالب قيم الحب والوالء للوطن، 

يج��ب أن تصنع��ه كرجل. يج��ب أن نضع سياس��ة واحدة 

موح��دة ملواجه��ة التحديات كاف��ة التي تواج��ه الكليات 

العس��كرية، ومش��اركتنا يف ه��ذا املؤمتر نه��دف منها عىل 

االس��تفادة واإلفادة وتبادل الخربات مع األشقاء والزمالء يف 

الكليات العسكرية.

تنمية الروح الوطنية
شكر اللواء الركن ظافر بن عيل الشهري من كلية امللك عبد 

العزيز الحربية، باململكة العربية الس��عودية، دولة اإلمارات 

العربية املتحدة والقوات املس��لحة وكلية زايد العس��كرية، 

لعقد ه��ذا املؤمتر الذي يعترب من املؤمت��رات الهامة خاصة 

يف العر الذي نعيش��ه، والتحديات التي تعيش��ها األوطان 

العربي��ة وخاصة نحن دول الخلي��ج العريب نعيش تحديات 

كبرية جداً ويجب أن نس��تعد لها االستعداد الجيد بالتضامن 

مع الكليات العس��كرية، اآلن اختلط��ت دماؤنا يف كثري من 

املواق��ع، ونحن وحدة واح��دة ال تتجزأ لذل��ك يجب علينا 

جميعاً أن نهتم بقائد املس��تقبل الذي يخ��رج من الكليات 

العس��كرية ألنه هو الذي س��يقود الصف��وف يف قادم األيام 

ويق��ود املع��ارك يف املس��تقبل، التحدي��ات الت��ي تواجهها 

مجتمعاتنا كثرية منها تحدي��ات داخلية وتحديات خارجية، 

وال بد أن نس��تعد االس��تعداد الجيد لتأهيل قائد املستقبل 

وتنمية الروح الوطنية يف هذا املتدرب.

اس��تفدنا من ه��ذا اللقاء الي��وم اخت��الف التدريبات يف 

كث��ري من الكليات وكل كلية اس��تفادت م��ن الكلية األخرى 

يف املهارات واملعارف األساس��ية، أمتنى أن يكون هذا املؤمتر 

حافز رئييس لنا جميعاً يف تبادل الخربات يف كلياتنا وبلداننا، 

نحن جس��د واحد له قلب ورأس وأط��راف وكل منا يعيش 

تحديات واحدة يف هذا الوطن العريب.

إعداد جيل واعي للمستقبل
أك��د العميد الركن عارف خل��ف الزبن، الكلي��ة الحربية / 

جامع��ة مؤتة م��ن الجمهورية األردنية الهاش��مية أن هذه 

املش��اركة س��بقتها مش��اركة قادة كليات الدول العربية يف 

جمهورية م��ر العربية وكانت م��ن التوصيات يف اجتامع 

مر أن يعقد هذا املؤمتر س��نوياً يف إح��دى الدول العربية 

املش��اركة، والهدف من املش��اركة توحي��د املفاهيم وبعض 

املناهج الخاصة يف الكليات العسكرية العربية، كام أن هناك 

كليات عس��كرية يف كافة ال��دول العربي��ة واجبها وهدفها 

تخريج ضب��اط أكفاء للقوات املس��لحة يف كل دولة عربية، 

واله��دف من ه��ذا املؤمتر توحي��د هذه املفاهي��م وبالتايل 

تصب يف مصلحة الدول العربية والقوات املسلحة يف الدول 

العربية.

نتأمل يف نهاية هذا املؤمتر أن يكون هناك توصيات تأخذ 

يف محمل الجد من جميع املش��اركني واله��دف منها إعداد 

جيل واعي للمس��تقبل وحجم التحديات التي تواجه الدول 

العربية.

إعداد قادة مستقبل مثقفني
تق��دم العميد فادي ُغّريب من الكلية الحربية اللبنانية، من 

الجمهورية اللبنانية بجزيل الش��كر لدول��ة اإلمارات وكلية 

زايد الثاين العس��كرية تحديداً لتنظيم هذا املؤمتر، وأكد أن 

مثل هذه املؤمترات تدفعنا للخروج بتفكري مش��رتك وخاصة 

يف مث��ل هذه األوضاع الراهنة  املش��رتكة يف الدول العربية، 

مثل اإلرهاب واملنظامت األخرى التي تطمع للس��يطرة عىل 

ثرواتن��ا وأراضينا، والتط��ور الحاص��ل بالتكنولوجيا وخاصة 

تكنولوجي��ا العلوم تط��ورت جداً ولحقها تط��ور الصناعات 

الحربية، ه��ذه التطورات الحاصلة يف ال��دول العربية نحن 

كقادة كليات عس��كرية وجدنا أنفسنا أننا سنواجه تحديات 

ول��يك نتص��دى له��ذه التحديات علين��ا بتطوي��ر التدريب 

وإعداد قادة مستقبل مثقفني وذوو خربة وعىل دراية كاملة 

بالقواعد العس��كرية حتى يكون هناك أقل خس��ائر ممكنه 

وخاصة البرش ألن اإلنسان ال يعوض.

وإن ش��اء الله يف هذا املؤمتر تكون هناك أمور مش��رتكة 

ب��ني الكليات مثل توحيد بعض املناه��ج وتبادل التدريبات 

والخ��ربات العس��كرية، وأمتنى أن يكون ه��ذا املؤمتر ناجح 

ويتك��رر يف كل عام لتبادل الخربات وأن يكون فاتحة تعاون 

بني الدول العربية يف مجال التعليم العسكري.

التواصل والتعاون مع الكليات العسكرية
أك��د املقدم ركن الدكتور س��لطان محمد العرياين املنس��ق 

العام للمؤمتر عىل أهمية انعقاد مؤمتر "معايري جودة األداء 

يف الكليات العس��كرية يف ظل التحديات املعارصة" إن دولة 

اإلم��ارات تح��رص عىل التواص��ل مع ال��دول العربية وعىل 

التعاون مع الكليات العس��كرية يف الدول العربية، وأهميته 

أيضاً صارت س��مة بارزة للكليات العسكرية لتلتقي يف مثل 

ه��ذه املؤمت��رات لتناقش قضاي��ا هامة للكلي��ات يف مجال 

التطوي��ر والتدريب، وبناًء عىل هذا التوج��ه العاملي ارتأت 

كلية زايد الثاين العس��كرية عىل تنظيم مثل هذه املؤمترات 

العاملية عىل مس��توى الدول العربية املستوى اإلقليمي، ألن 

ه��ذه الدول تربط بينها أوارص وتواجه نفس التحديات أكرث 

م��ن أي وقت مىض، مضيفاً أن محاور هذا املؤمتر س��تغطي 

جوانب كثرية من القضايا املهمة املطروحة للنقاش من أجل 

تحقي��ق املصالح املش��رتكة وتعزي��ز األوارص التي تربط بني 

الكليات العسكرية العربية•

املقدم ركن د.سلطان محمد العرياينالعمي����د ف����ادي غّري�����ب

معارض ومؤتمرات



لنغرد للوطن 
كثرياً ما عش��قت الكتاب��ة للوطن، والحديث يف مالمحه بني زوايا املق��ال أو امليكرفون اإلذاعي أو 

مواقع التواصل االجتامعي، وكثريا ما قلت: نحن يف داخلنا يسكننا وطن، هو من يستحق دامئاً أن 

نلبي له النداء "بعونك يا وطن".

خ��الل األي��ام املاضية، حازت التغري��دة الوطنية عىل نصيب كبري من االحت��واء واالنتامء، من 

الرجاء والدعاء لهذا الوطن وأبنائه الكرام، من األمل يف الفقدان ورحيل البواس��ل الش��هداء، فكان 

التالحم واضحاً بني كلامت املغردين وعباراتهم التي جعلتنا متحدين.

نع��م،، غ��ردت للوطن، وكتبت الكثري بني لحظات الرتقب والصدم��ة والنرص، وحني عدت إليها 

الي��وم ألجمعه��ا يف هذا املقال "لنغرد للوطن" وجدت أنها مل تك��ن تغريدة أو عبارة يف أحرف ال 

تتج��اوز 140 حرف��اً، بل هي حكاية يف مالمح من الزمن، فقد طغ��ت عليها القوة يف الدعاء، وإن 

ب��دت أحياناً تتأمل مع الفقد واالستش��هاد، وأخ��رى تراقصت فرحاً مع أخب��ار االنتصارات، وألنها 

صادقة يف توقيتها فها هي ذي مستمرة مبشاعرها التي قلت فيها بني تغريدة وتغريدة:

• يف الرساء والرضاء،، لدينا رب كريم.

• جميل أن ترشق للوطن.

• اللهم، أدم علينا نعمة األمن واألمان.

• اللهم، أرشق علينا بالنرص املبني.

• ارفعه عالياً ليبقى شامخاً.

• نعم ،، قلوبنا بني السامء واألرض عالقة، راجية املوىل.. ويف الدعاء سائلة.

• كل يوم ووطننا بعون الله بأمن وأمان، كل يوم وجنودنا بواسل وأبطال.

• الله��م، احفظهم بعينك التي ال تن��ام، واجرب خواطرهم التي تكرست، وأعد الغائبني إىل أرض 

الوطن ساملني منترصين.

• سبتمرب.. جعل للموت ألف ذكرى وذكرى!!

• وما أجمل العودة ألرض الوطن!

• صابرون محتسبون، وما أروع الصرب الذي مينحك األمل وينسيك األنني!.. نرصك يا رّب. 

• يا رّب، احفظ لنا هذا التالحم يف هذا الوطن،، فنحن قيادة تبيك لشعب،، وشعب يبيك لقائد.

• مهام بعدنا عن الوطن، ما نحن إال وطن يف وطن.

• ي��ا رب ق��د تغفل عيننا هذه الليلة،، ولكننا اس��تودعناهم لديك أمان��ة بعينك التي ال تنام. 

فاحفظهم وبرشنا بنرصهم القريب.

• الله��م، اجع��ل هذه األيام، ن��رصاً وعزاً وخرياً وفالح��اً لنا ولحكومتنا ووطننا، وألمة اإلس��الم 

أجمعني، وبرشنا بالنرص باليمن وأعد أبناءنا ساملني.

• أكرثوا من الدعاء يف قلوبكم، فقد تزهر نوافذها بأخبار طيبة للوطن.

• إذا سكنك الوطن، فأنت يف أمان وأمن.

• لدينا وطن يشد العزم، وبواسل يناضلون لرفعة العلم.

• صباح النرص بإذن الله يا وطن.

• يا رّب، أرشق علينا ببشارة النرص الكبري.

• كيف لنا أن ننام الليلة وعيوننا ساهرة يف وجه العدو هناك؟

• دامئاً للنرص تضحيات. اللهم احتسبه شهيداً للدين يا رب.

• يا وطناً للشهداء، كم نزفنا أملاً بال دماء! 

• حني يكون املصاب كبرياً،، فال أكرب من "إنا لله وإنا إليه راجعون".

• جنود التحالف العريب يحتاجون لنا، فأكرثوا من الدعاء بنرصهم وثباتهم. يا رّب.

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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 BAE Systems مؤخراً عقداً مع Saab وقعت رشكة

لتصميم وتطوير نظام جديد لتعطيل األلغام متعدد 

.MuMNS الطلقات

 Thales France ويف وقت س��ابق، فازت رشك��ة

بعقد ملرشوع اإلج��راءات التعاونية املضادة لأللغام 

البحري��ة MMCM ب��ن اململكة املتحدة وفرنس��ا. 

وكجزء من هذا امل��رشوع، كانت رشكة Saab تعمل، 

عىل مدى األش��هر الثامنية ع��رش املاضية، مع رشكة 

BAE Systems لتصميم نظ��ام جديد للتخلص من 

األلغام.

وق��د وقعت الرشكتان اآلن عق��داً ليك تقوم رشكة 

Saab بوضع اللمس��ات األخرية عىل تصميم وتطوير 

نظامها الجدي��د لتعطيل األلغام MuMNS، اعتامداً 

ع��ىل مركبة جديدة من إنتاج رشكة Saab تعمل عن 

بعد ROV، كجزء من القدرات الشاملة.

قال جورجن يوهانسون، رئيس قسم ديناميكيات 

مج��االت األعامل يف رشك��ة Saab: "يعد هذا تتويجاً 

لبع��ض الجه��ود التعاونية الكربى ب��ن Saab وعدد 

 BAEو Thales م��ن ال��رشكات األخرى، مبا يف ذل��ك

Systems. ومن األمور اإليجابية أن نكون اآلن جزءاً 

من ه��ذا املرشوع التع��اوين الذي ميث��ل تحدياً من 

ش��أنه أن يعزز موقف Saab الريادي يف تطوير نظام 

."MCM اإلجراءات املضادة لأللغام

س��وف يوفر النظ��ام الجدي��د لتعطي��ل األلغام 

MuMNS الح��ل لنظام اإلج��راءات املضادة لأللغام 

MMCM بكامله، كام سيعمل عن بعد من السفينة 

الس��طحية غري املأهول��ة USV، الت��ي تعترب عنرصاً 

آخر من الحل الش��امل. وسوف يحقق هذا املرشوع 

الطموح قدراً أكرب من الكفاءة بنس��بة أقل كثرياً من 

املخاطر عىل جهة التشغيل، مع قدر كبري من املرونة 

التشغيلية.

Thalesو BAE Systems تتعاون مع شركة أنظمة Saab 

شركة Cubic تقوم بتطوير نظام التدريب على القتال اجلوي
 لسالح اجلو األمريكي

أعلنت رشك��ة كيوبيك جلوب��ال ديفنس CGD، وهي 

وح��دة أع��امل تابعة لرشك��ة كيوبي��ك، مؤخ��راً عن 

فوزها بعقد لعدة س��نوات من جناح األداء اإلنس��اين 

 the Air ال��� 117 التاب��ع ملخترب أبحاث س��اح الج��و

 Force Research Lab’s AFRL 711th Human

Performance Wing، لتطوي��ر واس��تعراض نظ��ام 

حي��وي اف��رايض وبّن��اء LVC للتدريب ع��ىل القتال 

الجوي. وتعترب ترس��ية ه��ذا العقد ج��زءاً من برنامج 

أوس��ع يس��مى عرض التكنولوجيا املتقدمة املأمونة يف 

بيئة التدريب املتقدمة.

 AFRL وقد ش��كل فريق ملخترب أبحاث ساح الجو

فريق ع��رض التكنولوجي��ا املتقدمة املأمون��ة يف بيئة 

التدريب املتقدمة SLATE ATD عىل هيئة اتحاد بن 

الحكوم��ة / الصناعة؛ ألن كل رشيك ميتلك خربة مميزة 

أو فهامً لنظام أسايس لدعم أهداف عرض التكنولوجيا 

املتقدمة ATD الشاملة. وقد تم تعين Cubic كرشكة 

متخصص��ة يف دمج األنظمة وتعمل مع الرشكاء إلنجاز 

نظم فرعية أرضية وجوية حيوية افراضية وبّناءة. ويف 

الوقت الذي يتمثل فيه الهدف العام - من مزج البيئات 

االصطناعية مع التدريب املبارش يف نظام حيوي افرايض 

وبّناء LVC - يف تعزيز الواقعية وتحسن فعالية تكلفة 

التدري��ب، فإن الغرض املحدد من ع��رض التكنولوجيا 

 SLATE املتقدمة املأمون��ة يف بيئة التدريب املتقدمة

ATD ه��و إثبات الج��دوى التكنولوجية وتقييم قدرة 

النظ��م الفرعي��ة الحيوي��ة واالفراضي��ة والبّناءة عىل 

العمل املشرك واإلنتاج. ويخطط رشكاء كيوبيك وعرض 

التكنولوجيا املتقدم��ة املأمونة SLATE خطة لتطوير 

وعرض نظام حيوي افرايض وبّناء LVC يف املس��توى 7 

من جاهزية التكنولوجيا.

 Cubic Global ق��ال بي��ل ت��ويت، رئي��س رشك��ة

Defense "س��وف يوف��ر النظام الحي��وي واالفرايض 

والبّن��اء LVC زي��ادة يف كثاف��ة التهديدات، وفس��حة 

أوس��ع للمجال الجوي االفرايض وبيئ��ة آمنة متعددة 

املس��تويات قابلة للتش��غيل املتبادل، حيث يستطيع 

الطي��ارون أن "يتدرب��وا أثن��اء القت��ال" بين��ام تكون 

أنظمتهم التسليحية واالستش��عارية املتطورة يف أرقى 

البيئات من حيث املوثوقية".

س��وف يكون األس��لوب العام يف عرض التكنولوجيا 

 SLATE املتقدمة املأمون��ة يف بيئة التدريب املتقدمة

ATD ه��و اس��تخدام طائ��رات الجي��ل الراب��ع م��ع 

أنظم��ة ACMI الفرعية املحمولة ج��واً واملعدلة التي 

أعي��د تصميمه��ا لنظام حيويي افرايض وبّناء، مش��فر 

ومتعدد املس��تويات يف سيناريوهات التدريب املقيدة 

واملفتوحة. وس��وف يقوم الفريق أيض��اً بتقييم قابلية 

 F-35 الحل��ول التقني��ة للتوس��ع إىل الطائ��رة املقاتلة

Joint Strike Fighter. وبعد العروض الناجحة، سوف 

تحقق بيئة التدريب املتقدمة املواصفات، وتس��تخدم 

حاالت اس��تخدام وتقني��ات ميكن اس��تخدامها لدعم 

.LVC برنامج لحيازة نظام حيويي افرايض وبّناء
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ASRAAM تتلقى طلبية لدعم استمرارية قدرات  الصاروخ MBDA شركة
تلق��ت رشك��ة MBDA عق��داً بقيم��ة أكرث من 

300 ملي��ون جنيه إس��رليني م��ن وزارة الدفاع 

الربيطانية يضمن اس��تمرار تجهيز س��اح الجو 

املل��يك بصواريخ ASRAAM جو - جو املوجهة 

باألش��عة تحت الحم��راء ذات الق��درة العالية. 

ويش��مل العقد توريد صواريخ جديدة لتحديث 

املخ��زون الحايل من صواريخ ASRAAM. ويتم 

ض��امن القيم��ة مقابل امل��ال من خ��ال إعادة 

اس��تخدام املكونات من منتج��ات أخرى لرشكة 

MBDA، مث��ل الص��اروخ التضمين��ي املض��اد 

 Common Anti-air لألهداف الجوية املشركة

.Modular Missile: CAMM

وسيتم إنتاج الصواريخ يف موقع بولتون الجديد 

للتصنيع والتجميع التابع لرشكة MBDA والذي 

س��يتم تش��غيله يف منتصف عام 2016. ويجري 

تنفيذ أنش��طة األعامل الهندسية يف مواقع رشكة 

MBDA يف س��تيفنيج وبريستول. وسوف يدعم 

هذا الربنامج وما يرتبط بها من أعباء عمل تدور 

حول برامج محلية وتصديرية باس��تخدام نظام 

كام CAMM األسايس املحافظة عىل 400 فرصة 

عمل يف مواق��ع MBDA ويف عدد من املوردين 

الربيطانين اآلخرين. كام س��يؤدي الحفاظ عىل 

مراف��ق اإلنتاج ه��ذه إىل ضامن اس��تمرار توافر 

منظومة صواريخ ASRAAM للعماء يف الخارج 

والصادرات املستقبلية.

ق��ال دي��ف أرمس��رونغ، مدي��ر املجموع��ة 

التنفيذي لرشكة MBDA واملدير الفني واإلداري 

يف اململك��ة املتحدة: "س��وف مينح ه��ذا العقد 

قيم��ة إىل وزارة الدفاع مع االس��تمرار يف تجهيز 

الق��وات الجوية امللكية بق��درات الدفاع الجوي 

التي توفر ميزة تش��غيل عملياتية حيثام طارت. 

وه��و يوضح أهمي��ة نه��ج وزارة الدفاع ورشكة 

MBDA املش��رك إلنتاج قدرات تسليح معقدة 

ورائ��دة عامليا،ً وضامن املحافظة مس��تقبًا عىل 

املهارات والتقنيات واملرافق األساس��ية واملتميزة 

للمملك��ة املتح��دة، مث��ل منش��أتنا التصنيعية 

املتطورة الجدي��دة يف بولتون بتكلفة 30 مليون 

جنيه إس��رليني . وختاماً، س��وف يس��هم التزام 

الق��وات الجوية امللكية به��ذه القدرات أيضاً يف 

تعزيز نجاح التصدير يف املستقبل، ونحن نتطلع 

إىل توسيع النهج  املشرك بن الحكومة والصناعة 

لضامن املزيد من العماء للمنظومة الصاروخية 

."ASRAAM

 Textron Systems تدعم الردع واالستجابة للحرائق املدمرة يف والية ايداهو
 Textron Systems Unmanned رشك��ة  أعلن��ت 

Systems مؤخراً أن الرشكة قدمت معداتها والعاملن 

لديها لدعم جهود االس��تجابة للحرائق الهائلة املدمرة 

لعدة أي��ام ودعم عملية اتخاذ القرار يف والية ايداهو 

مع وزارة الداخلية ودائرة الغابات يف الواليات املتحدة. 

وقد عمل املش��غلون يف رشكة Textron Systems يف 

منطق��ة Tepee Springs، حي��ث تعرض��ت عرشات 

اآلالف من املس��احات الخرضاء لحرائق مدمرة، جنباً 

إىل جنب مع الوكاالت االتحادية لتوفري الوعي الظريف 

والبيان��ات يف الوقت الحقيق��ي لدعم الرسعة والدقة 

يف صنع القرار.

طي��ار  ب��دون   Aerosonde طائ��رات  جمع��ت 

الصغ��رية SUAS أكرث من 100,000 س��اعة طريان يف 

عملي��ات تجارية وعس��كرية يف جميع أنح��اء العامل. 

ويتم تجهي��ز طائرة Aerosonde بأجهزة استش��عار 

إلعط��اء املس��تجيبن البيان��ات يف الوق��ت الحقيقي 

حول منو الحريق، وش��دة االش��تعال، وأنواع الوقود، 

وتركي��زات الحرارة. وقد تم تجهيز Aerosonde أيضاً 

لحم��ل العديد من الحموالت يف رحلة واحدة. وتعترب 

 EL-005 التي تستخدم محرك ،Aerosonde طائرات

Lycoming، النظ��ام الوحيد يف ه��ذا الطراز املجهز 

بنظام دفع يحظى بالدع��م التام من الرشكة الصانعة 

التي متتلك خ��ربات ال مثيل لها يف الط��ريان املأهول، 

مبا يف ذلك شهادة اإلنتاج من إدارة الطريان االتحادية 

 Lycoming Engines ويرافق ذلك بإجراءات .FAA

املعروفة للتطوي��ر واإلنتاج والخدم��ات والدعم من 

أجل املحرك.

 Textron وباإلضاف��ة إىل الطائرات، قامت رشك��ة

Systems بتقدي��م منتجات نظام الفيديو الطريف عن 

بع��د، الذي ينقل الصور والوعي الظريف من الطائرات 

بدون طيار مبارشة وبشكل مضمون إىل رجال اإلطفاء 

والعاملن عىل األرض. ويستخدم العماء داخل وزارة 

الدفاع األمريكية أكرث من 4,500 محطة فيديو طرفية 

عن بعد، وتعترب التكنولوجيا مناسبة متاماً للتطبيقات 

املدنية، مثل حاالت االستجابة للطوارئ.
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شركة Patria تورد قطع الغيار للقوات املسلحة السويدية والفنلندية

 Patria Helicopters وقعت رشك��ة باتري��ا للمروحي��ات

AB اتفاق��اً لتوريد قط��ع الغيار للمروحي��ات NH90 من 

أجل القوات املس��لحة الس��ويدية. وتبلغ قيمة الطلبية ما 

يق��رب م��ن 9.1 ماين يورو. ومن املرج��ح أن رشكة باتريا 

ق��د حصلت عىل عدة طلبيات يف اآلونة األخرية لقطع غيار 

املروحيات NH90 من القوات املسلحة الفنلندية. وباعتبار 

أن باتري��ا ه��ي مركز خدم��ة مروحي��ات NH90 النوردي 

الرس��مي التابع ملركز صناعات املروحيات NHI يف فنلندا، 

والس��ويد، والرنويج، ف��إن الرشكة تعترب م��زوداً للمنصات 

اللوجس��تية الش��املة، حيث توفر أيضاً خدم��ات الصيانة 

والعمرة MRO لعماء NH90 الشاملين.

 Patria ق��ال جوين ماج��وري، العضو املنت��دب يف رشكة

Helicopters AB: "نحن يف Patria Helicopters سعداء 

ج��داً بأن نقوم بتزويد هذي��ن العميلن املهمن بالخدمات 

املامئ��ة محلي��اً طوال فرة ال��دورة الحياتي��ة للمروحيات، 

ونحن عىل استعداد لالتزام بالخدمة عىل املدى الطويل".

 :Patria Aviation وق��ال اليس ماتيكاينن، رئيس رشك��ة

"متثل هذه االتفاقات فرصة كبرية لتوس��يع نطاق االستفادة 

م��ن الق��درات الراهنة ملروحي��ات NH90، ويس��هم هذا 

بوضوح يف تعزيز موقفنا كمرواد يف التزويد بالخدمة طوال 

الدورة الحياتية للمروحيات يف املنطقة". 

يعت��رب Patria Helicopters AB مرك��ز خدمة معتمداً 

 Airbus Helicoptersو AgustaWestland لرشك������ات

وBell Helicopter، وه��و جزء م��ن مجموعة باتريا، وهو 

م��زوِّد موثوق بخدمات الدعم للدف��اع واألمن ودورة حياة 

الطريان وبالحلول التقنية.

رايثيون تكمل بدء تنفيذ نظام الطقس يف الواليات املتحدة
أكملت رشكة ريثيون التمهيد إلطاق الجيل املقبل من نظام 

بيانات الطقس، مام قد يس��اعد عىل متك��ن دائرة األرصاد 

الجوية الوطنية األمريكية NWS من جعل التنبؤات الجوية 

أكرث دقة م��ن حيث البيانات والتوقي��ت. وقد أصبح نظام 

املعالجة التفاعيل املتطور لألحوال الجوية من إنتاج الرشكة 

AWIPS II اآلن يف طور التش��غيل يف جميع مكاتب دائرة 

األرصاد الجوية الوطني��ة األمريكية NWS يف جميع أنحاء 

الواليات املتحدة األمريكية واألقاليم التابعة لها، حيث يقوم 

بتوفري قدرات تحليل البيانات والعرض البرصي املتقدمة.

قال ديف واجس��جراس، رئيس االستخبارات واملعلومات 

والخدم��ات يف رايثيون IIS: "يعتم��د تطوير وإطاق نظام 

AWIPS II ع��ىل الرشاك��ة مل��دة 10 س��نوات ب��ن رشكة 

Raytheon ودائ��رة األرص��اد الجوية الوطني��ة األمريكية 

NWS م��ن أج��ل صيانة وتش��غيل قدرات التنب��ؤ بأحوال 

الطق��س التي تعت��رب يف غاي��ة األهمية للتجارة والس��امة 

 AWIPS ونوعية الحياة يف جميع أنحاء الباد. ويقوم نظام

II مبعالج��ة املزي��د م��ن البيانات من مص��ادر تفوق عدد 

مصادر النظام السابق، مام يزيد من دقة التوقعات".

وقد قام��ت رايثيون بركيب نظ��ام AWIPS II يف أكرث 

م��ن 140 مكتب��اً تابع��اً  لدائ��رة األرصاد الجوي��ة الوطنية 

األمريكي��ة تقع يف س��ان خوان، وبورتوريك��و، وفريبانكس، 

وأالسكا وغريها. وميكن أيضاً دخول النظام الجديد يف أجهزة 

الحاسوب املحمولة عندما يتعلق األمر مبرونة التنقل، مبا يف 

ذلك اس��تخدام النظام من قبل خرباء األرصاد الجوية الذين 

يدعمون رجال اإلطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات.

ق��ال مات جيليج��ان، نائ��ب الرئيس لش��ؤون األنظمة 

املاحي��ة والبيئي��ة يف رايثي��ون Raytheon IIS: "عم��ل 

املهندس��ون يف رايثيون مع املتنبئ��ن باألحوال الجوية عىل 

بن��اء أدوات وعمليات من أجل االنتقال الس��لس إىل نظام 

املعالجة التفاعيل املتطور لألحوال الجوية AWIPS II دون 

أي تعطي��ل للن��رشات الجوية اليومية. وق��د حافظ النظام 

الجديد عىل آالف التطبيقات املخصصة يف املكاتب املحلية، 

وهو ما ميثل حاجة ماس��ة لتوف��ري توقعات جوية فردية يف 

جميع أنحاء الباد".

يس��تخدم النظ��ام الجدي��د اآلن تحلياً مع��ززاً لبيانات 

الطق��س وأدوات الع��رض الب��رصي عرب امل��رشوع البيئي، 

ويش��مل تقنيات مس��تقبلية مثل  نظام التصوير اإلشعاعي 

بواس��طة األش��عة تحت الحمراء املرئية  لدى رشكة ريثيون 

VIIRS، وه��و أح��د األصول الفضائية الت��ي توفر البيانات 

.AWIPS لنظام املعالجة التفاعيل املتطور لألحوال الجوية



قام��ت  رشك��ة Airbus Defence and Space بتطوير 

نظ��ام مض��اد للطائ��رات بدون طي��ار يكتش��ف عمليات 

التدخ��ل غ��ري املرشوعة م��ن الطائرات ب��دون طيار فوق 

املناطق الحيوية عرب مس��افات بعيدة، كام يوفر  اإلجراءات 

اإللكرونية املضادة التي تسهم يف التقليل من خطر األرضار 

الجانبية.

ق��ال توماس مول��ر، رئيس خ��ط أع��امل اإللكرونيات 

جمي��ع  "يف   :Airbus Defence and Space رشك��ة  يف 

أنحاء العامل، كش��فت الح��وادث املرتبطة 

بالطائ��رات الصغ��رية بدون طي��ار املتاحة 

عاملي��اً عن وجود فج��وة أمنية فيام يتعلق 

باملنشآت الحيوية، مثل الثكنات العسكرية 

أو املط��ارات أو محط��ات الطاقة النووية، 

وباعتبارنا متخصصن يف مجال إلكرونيات 

الدفاع، فإن لدينا كل التقنيات يف محفظتنا، 

واملعرف��ة اإلدماجية الازم��ة إلقامة نظام 

حامية رسيع االستجابة  مع انخفاض شديد 

يف معدالت اإلنذارات الكاذبة".

 ويوف��ر النظام فعالية عالي��ة جداً من 

خال الجم��ع بن بيانات االستش��عار من 

مص��ادر مختلف��ة وأحدث عملي��ة لدمج 

للبيان��ات وتحلي��ل اإلش��ارات وتقنيات التش��ويش. وهو 

يستخدم رادارات تشغيلية، وكامريات تعمل باألشعة تحت 

 Airbus Defence and الحمراء، وكاش��فات االتجاه، م��ن

Space لتحدي��د الطائرات بدون طي��ار وتقييم التهديدات 

املحتمل��ة منها يف نطاقات تراوح ب��ن 5 و 10 كيلومرات. 

واس��تناداً إىل مكتبة تهديدات واس��عة النط��اق وتحليل يف 

الوقت الحقيقي إلش��ارات التحكم، يقوم جهاز التش��ويش 

بعد ذل��ك مبقاطع��ة االتصال ب��ن الطائرات ب��دون طيار 

والطيار و / أو نظامها املاحي.

وعاوة عىل ذلك، يقوم كاشف االتجاه بتتبع موقع قائد 

الطائرة ال��ذي ميكن بعد ذلك إلقاء القب��ض عليه. ونتيجة 

لتكنولوجيا التش��ويش ذات االس��تجابة الذكية من تصنيع 

تق��وم إش��ارات   ،Airbus Defence and Space رشك��ة

التش��ويش فقط بحجب الرددات ذات الصلة املستخدمة 

لتش��غيل الطائرات بدون طي��ار، يف حن تبق��ى الرددات 

األخرى يف الجوار ش��غالة. ومب��ا أن تكنولوجيا التش��ويش 

تحتوي عىل قدرات اس��تقبال وإرس��ال متنوع��ة، فإنه يتم 

أيض��اً اتخاذ تداب��ري أكرث تطوراً، مثل تصني��ف التحكم عن 

بع��د، ومحاكاة نظام تحديد املواقع العاملي. وهذا يس��مح 

بتش��ويش فعال ومحدد، وكذلك استياء مع السيطرة عىل 

الطائرات بدون طيار.

 وقد تم اختبار النظام املضاد للطائرات بدون طيار عىل 

 Airbus Defence and Space نطاق واس��ع يف منش��آت

الخاصة، وأثناء العروض التقدميية للعماء يف أملانيا وفرنسا. 

واعتامداً عىل تصميم الش��كل املطلوب، فإنه س��يكون مثة 

نظام تشغييل متاح اعتباراً من منتصف عام 2016.

نظام مضاد للطائرات بدون طيار من شركة ايرباص للدفاع والفضاء
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مدينة الطفل بدبي تستضيف االنطالقة العاملية ملعرض الطريان 
التفاعلي "آفاق جديدة وأبعد"

تس��تضيف مدينة الطف��ل يف ديب أول محط��ة ضمن الجولة 

العاملي��ة ملعرض الطريان التفاعيل "آفاق جديدة وأبعد" األكرب 

م��ن نوعه يف تاريخ قطاع الط��ريان. ويعترب هذا املعرض الذي 

يفتت��ح أبوابه يوم 7 نوفم��رب 2015، معرض��اً تعليمياً تفاعلياً 

يستكش��ف علوم الطريان واالبت��كارات والتصاميم والتقنيات 

الخاصة بالطريان والفضاء.

وينظ��م معرض "آفاق جديدة وأبع��د" رشكة "إيفرجرين" 

للمع��ارض وبالتع��اون مع وكال��ة الفضاء األمريكية "ناس��ا"، 

بإرشاف ورعاية رشكة بوينج يف إطار برنامج احتفاالت الرشكة 

بالذكرى املئوية لتأسيسها التي تصادف عام 2016.

ويف مع��رض تعليقها عىل هذا الحدث، قالت نايلة راش��د 

املنص��وري، رئيس��ة مدينة الطف��ل: "نحن يف غاي��ة الحامس 

لنكون أول من يس��تضيف معرض "آفاق جديدة وأبعد" هنا 

يف مدينة الطفل بديب. إننا نسعى بشكل متواصل الستكشاف 

أفض��ل الطرق وأحدثه��ا لتثقيف وإرشاك العقول الش��ابة يف 

مثل هذه األنش��طة العلمية املميزة. لق��د أصبحت اإلمارات 

تعترب مركزاً عاملي��اً رائداً للطريان، ويتيح هذا املعرض لألطفال 

توسيع آفاقهم حول العلوم األساسية للطريان والفضاء وتحفيز 

اهتاممهم حول مس��تقبلهم املهني يف قط��اع صناعة الطريان 

والفضاء".

ويق��دم مع��رض "آفاق جدي��دة وأبعد" ل��زواره من كافة 

األعامر رحلة تجريبي��ة مثرية يتعرفون خالها عىل االبتكارات 

والعلوم الخاصة باستكش��اف عامل الطريان والفضاء، باإلضافة 

إىل التطورات التي يحملها املستقبل. وتم تصميم هذا املعرض 

ليكون مبثابة أكرث املعارض املتنقلة تفاعلية يف عامل الطريان، إذ 

يغطي مساحة تصل إىل 5,000 قدم مربع، منها منصة عروض 

تقدميية غامرة بزاوية 180 درجة، وجدول زمني تاريخي عايل 

التقني��ة مدعم بالوس��ائط التوضيحي��ة، باإلضافة إىل جوالت 

محاكاة إىل الفض��اء، وتحدياً لتصميم واختب��ار طائرة مقاتلة 

ف��وق صوتية، وخوض س��باق افرايض ع��ايل الرسعة، واختبار 

تجرب��ة جامعية مبني��ة عىل تحري��ك النامذج تتي��ح اختبار 

الطريان كالعصافري.

إىل ذلك، قال برينارد دن، رئيس رشكة بوينج الرشق األوسط 

وش��امل أفريقيا وتركيا: "ميثل مع��رض »آفاق جديدة وأبعد« 

اس��تثامراً يف الفضول امللِهم لجيل متحفز جديد، يس��عى إىل 

االس��تمتاع واالستكشاف واالبتكار من خال العلوم والهندسة 

والتقنية".



تقارير

|  العدد 526  |  نوفمرب 2015  |32

Red Flag أدوار متعددة لطائرات تايفون يف مترين
قوة التايفون يف موقع يؤهلها ملواجهة التحديات

يف وقت سابق من هذا العام انتقل رسب املقاتالت 
التابع للقوات الجوية امللكي��ة، بطائراته من طراز 
Eurofighter Typhoons – الرشيحة 2، بتصميمها 
املتعدد األدوار، إىل قاعدة القوات الجوية "نيليس" 
يف الوالي��ات املتح��دة، ليخض��ع طائرات��ه النفاثة 

.Red Flag لالختبار النهايئ يف مترين
ق��ال قائ��د الجناح  ماي��ك س��اتون، قائد رسب 
املقاتالت رقم 1، متحدثاً عن خط القتال الس��اخن 
والصاخب يف قاعدة نيلي��س، املعروفة بأنها "قائد 
الطائ��رات املقاتل��ة": "إنن��ا نتمرن ع��ى طائراتنا 
املتع��ددة األدوار يف نيليس، الت��ي تضم الطائرات 
F-15 و F-16 و F-22، حي��ث نش��ق طريقنا نحو 
اله��دف من خالل تهدي��د جوي متق��دم، ونطلق 
صواريخنا من طراز أمرام AMRAAM، ثم نقتحم 
خط��راً متقدماً يتمثل يف صاروخ "س��ام" أرض-جو، 
يف الوق��ت الذي نلقي فيه بقناب��ل دقيقة التوجيه 
للتمهي��د، ثم نش��ق طري��ق الع��ودة للخروج من 

جديد". 
كان قائ��د الجناح س��اتون يف نيف��ادا مع رسبه 
لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية: للتدريب مبستويات 
عالي��ة، وتطوير مهمة العمل املش��رك مع حلفائه 
الوثيقني، وإجراء االختبار النهايئ لطائرات يوروفاير 

 Eurofighter Typhoon تايفون  املتعددة األدوار
.P1EB القياسية الجديدة، وهي النموذج املسمى
وأضاف: "لقد س��اعدنا متري��ن "العلم االحمر" 
Red Flag عى االس��تعداد ألي��ة عملية محتملة 
طارئة يت��م مواجهتها. كام نقود مهام طريان كبرية 
يف نح��و 100 طائ��رة مقاتلة، ليالً ونه��اراً. ويعترب 

التشغيل البيني لهذه الطائرات أمراً رضورياً".
اختار ساتون طائرات F-22 Raptor املشاركة، 
والتي قال إن مجموعة طائرات Typhoon التابعة 
للق��وات الجوي��ة امللكية له��ا بع��ض التكتيكات 
املجربة والخاضعة لالختبار. وأضاف ساتون القول 
"كنا نعم��ل يف الطائرات الت��ي يصعب مالحظتها 
بش��كل فعال للغاية يف الجو- جو، ومن الرضوري 
أن نفعل املزيد من هذا النوع من التدريب، حيث 
س��تدخل طائرات F-35 حي��ز الخدمة يف اململكة 

املتحدة".
ت��م إلح��اق النقي��ب الطي��ار روري دمنان من 
الرسب رقم 6 باملهمة، حيث قال: "كان األمر ميثل 
تحدياً بدرجة ال تكاد تصّدق - كان هناك عدد من 
الطائرات أكرب مام س��بق يل قيادت��ه يف أي مترين 
سابق، وكان التنوع الفتاً للغاية، كانت قدرة طائرة 
Typhoon  عى قتال الجو- جو، ومن ثم القصف 

بقنابل Paveway IV املوجه��ة، األمر الذي أذهل 
الدول األخرى متاماً، إننا نتمتع  بأداء عال، ومن ثم 

فقد استطعنا الطريان برسعة وارتفاع عال"!
كان النقي��ب الطيار دان جونز يحلق يف مترينه 
الث��اين يف "العلم األحم��ر" Red Flag، وقد علق 
بقول��ه: "فيام يتعلق بطاقم الطائ��رة، كنا عموماً 
نعم��ل يف نوب��ات م��دة كل منها 12 س��اعة يف 
تخطيط املهام والطريان، أو كليهام. أما يف الجانب 
الهنديس فقد كانوا يعملون أياماً طويلة عى قدم 
املساواة، وكنا ندير برنامجاً  عى أساس دور ستة 
ثم س��تة، بحيث كان لدينا 12 رقم متسلس��ل يف 
الطريان كل يوم. ويف بعض األيام كنا نطلق سالسل 
م��ن القاذفات املتع��ددة األدوار والتش��كيالت، 
حي��ث كانت الطائ��رات النفاثة مس��لحة بقنابل 

Paveway IV حية.  
وأوض��ح جون��ز: "م��ن الصع��ب تفس��ري وفهم 
تعقي��دات الط��ريان والقت��ال يف مثل ه��ذه البيئة 
الواس��عة النط��اق والكث��رية املتطلب��ات. ويعت��رب 
عديدون متري��ن "العلم األحمر" أك��ر تعقيداً من 
العملي��ات الجوية القتالية األخ��رية، وميكن القول 
إنه ميث��ل تحدياً صعباً س��وف يواج��ه العديد من 
الطيارين. فأنت تسعى للتنسيق بني عدد كبري من 
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الطائ��رات يف حيز صغري نس��بياً من املجال الجوي، 
وغالب��اً ما تعمل بش��كل دينامي��ي ويف الليل، مع 
الحفاظ يف الوقت نفسه عى الوعي الظريف والعمل 

بشكل فعال".
وأض��اف: "لق��د نف��ذت خليطاً من مه��ام جو- 
ج��و واملهام املتعددة األدوار. وق��د أبدت طائرات 
Typhoon أداء جي��داً للغاية، وبصورة عامة، فإننا 
حينام ندخل البيئة املتعددة األدوار والتش��كيالت 
تسهم املقاتالت يف إيجاد وضع جوي موات بحيث 
ال  تهيمن علينا الطائرات املعادية، وهذا ما يوصلنا 
إىل اله��دف دون أن نصب��ح نحن هدف��اً ومن ثم 
نس��قط أس��لحتنا، ومبجرد إس��قاطها ميكننا تغيري 
دورن��ا إىل طائرة مقاتلة جو- جو لتويل املس��ؤولية 
من مرافقينا الس��ابقني لدوري��ات القتال الجوي يف 
املنطق��ة املس��تهدفة أو كدفاع ع��ن األصول ذات 

القيمة العالية".
وأضاف جونز ملخصاً وصفه للطائرة القياس��ية 
الجديدة P1EB: "كان األم��ر األكر إثارة لإلعجاب 
هو القدرة ع��ى التحول من الحراس��ة الذاتية إىل 
الهجوم ال��ربي، لقد كانت بالفع��ل عملية تحويل 
واحدة  بواس��طة أنظمة التحكم، ميكنك االنطالق 
بالطائ��رة كمقاتلة ثم تتح��ول بها إىل دور القاذفة، 
ث��م تعود به��ا إىل دور القتال جو- ج��و كان األمر 

بسيطا للغاية".
ورداً عى س��ؤال حول أفضل لحظ��ة له يف هذا 
التمرين، ابتس��م جونز وأضاف: "مشاهدة إصابتي 

." Paveway IV املبارشة بقنابل

اختبار صعب
كان إثب��ات القدرة عى تحريك رسب من املقاتالت 
املعقدة عرب مس��افة طويلة، ومن ثم إنشاء قدرات 
قتالية أساس��ية يف مثل هذه البيئة القاس��ية، أحد 
األهداف الرئيسية لهذا االنتشار، وكان قائد الرسب 
تيم لوينغ من كبار ضباط الهندسة يف الرسب، قال 
موضحاً: "يعترب تحريك مثاين طائرات نصف مسافة 
الك��رة األرضية مجه��وداً عظي��امً، كان لدينا 120 
مهندس��اً هناك، وكانت الطائرات قاذفة وحارقة يف 
آن مع��اً، وحرصاً عى النجاح يف ه��ذه املهمة كان 
املهندسون يعملون يف أربع نوبات، كان هناك نوبة 

مب��ارشة للموجة األوىل، ومن ث��م كان لدينا نافذة 
تصحيحات صغرية قبل املهمة املس��ائية، أما الجزء 
األك��رب الحقيقي م��ن العمل فكان يت��م يف الفرة 
من الس��اعة الواحدة إىل الس��اعة السابعة صباحاً، 
حيث نتعامل مع أية عقبات عويصة واجهتنا خالل 

النهار".
وعالوة عى تذليل أية مشكالت، كانت خامتة كل 
يوم تنطوي عادة عى تطبيق الدروس املس��تفادة 
م��ن الطريان خالل الي��وم واس��تخالص املعلومات 

.Red Flag  املكثفة يف مبنى
ق��ال قائ��د الجناح س��اتون، ملخص��اً قيمة هذا 
التمرين: "كانت لدينا حرصي��اً فصيلة نظامية من 
طائرات P1EB الرشيح��ة 2 يف نيليس. وقد بقيت 
الطائ��رات صالح��ة متام��اً للخدمة ط��وال عملية 

االنتش��ار برّمتها، والتحليق قبل التمرين يف منطقة 
لوسيمواوث التابعة للقوات الجوية امللكية، وأثناء 

مترين Red Flag نفسه. 
"لق��د قمن��ا بتنفيذ أكر م��ن 175 طلعة جوية، 
وكان��ت موثوقية الطائرات متمي��زة للغاية، كانت 
قوة طائرات Typhoon تعمل من أجل اإلعالن عن 
 Red منذ أكر من عام، وكان مترين P1EB قدرات
Flag آخ��ر مرحلة إلثبات ذل��ك، كان أداء طائرات 
تايفون Typhoon  رائعاً، وكان الطيارون  يتمتعون 
بثقة ك��ربى يف النظام، وقد أصابت األس��لحة كلها 
أهدافه��ا جميعاً! لقد كان متري��ن "العلم االحمر" 
Red Flag 2015 أفض��ل فرص��ة ممكنة للتدريب، 
حي��ث جعلت ق��وة تايف��ون Typhoon يف وضع 

موات ملواجهة التحديات املقبلة"•

ميثل مترين "العلم 
األحمر" حتديًا صعبًا 

يواجه العديد من 
الطيارين
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»أداسي« شريك اسرتاتيجي ملعرض ومؤمتر األنظمة غري 
املأهولة »يومكس 2016«

بهدف دعم وتعزيز الصناعات الدفاعية اإلماراتية واالطالع على أحدث التقنيات العاملية

تش��ارك رشكة أبوظبي االس��تثامرية لألنظم��ة الذاتية 
»أدايس« الرشك��ة اإلماراتية الرائ��دة يف توفري خدمات 
مبجاالت األنظمة الذاتية، كرشيك اس��راتيجي ملعرض 
ومؤمتر األنظمة غري املأهولة »يومكس 2016«، والذي 
م��ن املزمع انطالق فعالياته خ��الل الفرة ما بني  6-8 
مارس 2016 املقبل يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ووقع��ت االتفاقية بني الطرف��ني يف مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض بحضور: سعادة العميد ركن طيار 
عيل بن مصلح األحبايب، مدير مكتب صاحب السمو 
نائب القائد األعى للقوات املس��لحة لدولة اإلمارات 
العربية املتح��دة، وحميد الش��مري، رئيس مجلس 
إدارة رشك��ة أبوظبي االس��تثامرية لألنظم��ة الذاتية 
)أدايس(، وحميد مطر الظاه��ري، الرئيس التنفيذي 
لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة 
ال��رشكات التابعة لها باإلناب��ة، عيل اليافعي، الرئيس 
التنفي��ذي، لرشك��ة أبوظب��ي االس��تثامرية لألنظمة 

الذاتية )أدايس(.
وتعق��د فعاليات مع��رض يومك��س تحت مظلة 
أس��بوع أبوظبي للط��ريان والفضاء الذي س��يقام يف 
الفرة ما بني  6 ولغاية 12 مارس 2016، تحت رعاية 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 
عهد أبوظبي، نائب القائد األعى للقوات املس��لحة، 
وال��ذي يضم العدي��د من الفعالي��ات املتخصصة يف 
مجال صناعة الطريان والفضاء، التي  تشهد منواً ملفتاً 

عى الصعيدين املحيل والعاملي.
وسيسلط )يومكس( يف دورته الثانية، الذي تنظمه 
رشكة أبوظبي الوطنية للمع��ارض )أدنيك( بالتعاون 
مع القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
عى أحدث وآخر االبتكارات والتقنيات التكنولوجية 
الحديثة وأفضل الحلول املتطورة يف قطاع الصناعات 
الدفاعية، حيث سيس��تقطب املعرض س��نوياً خرباء 
إقليمي��ني وعاملي��ني يعمل��ون يف ه��ذا املج��ال من 
القطاعني العام والخاص لتبادل الخربات واملعلومات 
وتقوية جسور التواصل وتأسيس رشاكات إسراتيجية 
جديدة إىل جانب عقد اتفاقيات وصفقات مثمرة يف 
ظل فرص األعامل املتاح��ة يف هذا القطاع الذي من 
املتوقع أن تس��تثمر فيه دول منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا قرابة مليار دوالر عى مدى السنوات 

العرشة التالية.
وبه��ذه املناس��بة، ق��ال حمي��د الش��مري، رئيس 
مجل��س إدارة رشك��ة أبوظب��ي االس��تثامرية لألنظمة 

حميد مطر الظاهري وعيل اليافعي يوقعان عىل االتفاقية بحضور سعادة العميد ركن طيار عيل بن مصلح 
االٔحبايب وحميد الشمري

الذاتي��ة )أدايس(: "ت��أيت مش��اركتنا يف معرض ومؤمتر 
يومكس 2016 كرشيك اس��راتيجي متاشياً مع أهدافنا 
اإلسراتيجية املنشودة ودعامً لجهودنا املستمرة لدعم 
وتعزيز وتنمي��ة الصناعات اإلماراتي��ة يف هذا القطاع 
الحيوي والهام. ونحرص عى بناء رشاكات قوية وتوسيع 
مجاالت التعاون مع الجهات العاملية املشاركة للرويج 
للصناع��ات الدفاعية اإلماراتي��ة يف مجال األنظمة غري 
املأهولة واالطالع عى أحدث التقنيات العاملية يف هذا 
املج��ال. كام نويل اهتامماً خاصاً بتأس��يس بنية تحتية 
أمنية عالية املس��توى مبا ينس��جم م��ع رؤية أبوظبي 
االقتصادي��ة 2030 لتكون مقصداً عاملي��اً لهذا القطاع 

املتنامي".
م��ن جانبه، ق��ال حميد مط��ر الظاه��ري الرئيس 
التنفيذي لرشكة أبوظبي الوطني��ة للمعارض "أدنيك" 
ومجموعة الرشكات التابعة لها باإلنابة: "نرحب بهذه 
الرشاكة اإلسراتيجية مع رشكة أدايس التي تعترب واحدة 
من أب��رز ال��رشكات الوطنية املتخصص��ة بالصناعات 
الدفاعي��ة، مع األخذ بالحس��بان املكان��ة القوية التي 
تحظى بها يف هذا القطاع. كام أننا نتطلع بشغف كبري 
لتنظيم الدورة الثانية ملعرض ومؤمتر "يومكس 2016". 
وأض��اف الظاه��ري: "لق��د س��خرنا يف أدنيك كافة 
اإلمكاني��ات لتوف��ري االحتياجات الالزم��ة إلنجاح هذا 
املع��رض، والذي من ش��أنه أن يعزز م��ن مكانة إمارة 
أبوظبي املرموقة كوجه��ة عاملية للمعارض واملؤمترات 
الدولي��ة، مام سيس��اهم بش��كل فّعال ع��ى تحقيق 

األهداف املنشودة لرؤية أبوظبي 2030".
بدوره قال ع��يل اليافعي، الرئيس التنفيذي، لرشكة 
أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة الذاتي��ة أدايس: "نحن 
س��عداء بالرشاكة اإلس��راتيجية مع مع��رض يومكس 
2016، األم��ر الذي يعد امت��داداً لتعاون ناجح ومثمر 
منذ ف��رة طويلة م��ع معرض آيدك��س، وهي تندرج 
وفق تطلعاتنا الرامية لتطوي��ر قطاع صناعة املركبات 
غري املأهولة الذي يعد من أبرز القطاعات االقتصادية 

الواعدة يف الدولة".

أسبوع أبوظبي للطريان والفضاء
وم��ن الجدي��ر ذكره أن أس��بوع أبوظب��ي للطريان 
والفضاء، الذي س��تتوزع فعالياته بني مدينتي أبوظبي 
والعني، س��يعقد مرة كل عامني، ويضم يف دورته األوىل 
طيفاً من األنش��طة ت��راوح بني املع��ارض واملؤمترات 
الدولية الكربى املتخصصة به��ذه الصناعة، والتي من 
املنتظر أن تستقطب كوكبة كبرية من ممثيل الرشكات 
وصناع القرار الدولي��ني واملتخصصني بهذا القطاع، إىل 

بعض الفعاليات الرفيهية املفتوحة للجمهور. 
حيث تضم قامئة فعاليات األس��بوع كالً من: الدورة 
الثانية ملعرض ومؤمتر "يومكس" لألنظمة غري املأهولة، 
وال��دورة األوىل ملع��رض ومؤمتر املح��اكاة والتدريب، 
وال��دورة الثالث��ة للقم��ة العاملي��ة لصناع��ة الطريان، 
وال��دورة الرابعة ملعرض ومؤمتر أبوظب��ي للطريان، و 
ال��دورة األوىل ملعرض الرشق األوس��ط ملهن الطريان، 

باإلضافة إىل الدورة الثامنة لسباق ريد بل الجوي•
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شركة Pelican Products تشارك يف معرض دبي للطريان 2015
منتجات متنوعة من األغلفة وحقائب واقية لصناعة الفضاء

س��وف تقوم رشك��ة Pelican Products - إحدى 
ال��رشكات الرائدة عاملياً يف تصمي��م وتصنيع أغلفة 
وحقائب من النوعي��ة العالية األداء ونظم اإلضاءة 
املحمولة املتقدمة عى حد س��واء - بعرض حلولها 
يف مجال األغلف��ة الواقية املتقدمة لصناعة الطريان 

يف معرض ديب للطريان.
وتعت��رب رشك��ة Pelican-Hardigg م��ن أك��رب 
ال��رشكات املصنعة يف الع��امل للحقائ��ب واألغلفة 
البالستيكية القابلة إلعادة االستخدام، وتوفري أعى 
مستوى من الحامية ألي قطعة، ابتداء من املعدات 
اإللكرونية الصغرية إىل أغلف��ة حاوية كاملة لذيل 
طائرة التايفون. وهي توفر تجربة واسعة يف مجال 
تصنيع أغلفة حس��ب الطلب، خفيفة الوزن، عازلة 
للامء ومقاومة للحرارة، وغري قابلة للتلف، من أجل 
محركات كاملة أو وحدات املحرك، وعلب الروس، 
آليات التشغيل، وعجالت وألواح الطائرة، ووحدات 
LRU اإللكرونية، وأس��طوانات الغاز، والس��تائر، 

والزجاج األمامي وذيول كاملة، وغريها.

أغلفة متطورة
وقد قامت رشك��ة Pelican-Hardigg - بفضل 
س��نوات الخربة الطويل��ة يف مج��ال تطوير حلول 
حس��ب الطل��ب أو الحاج��ة - بالتصني��ع األمثل 
للقوال��ب املصبوب��ة بواس��طة الحق��ن، والقولبة 
الدوراني��ة Roto-Molding، وعملي��ات التجميع 
الروبوتية، وذلك لصنع أغلفة عالية الجودة بصورة 

دامئة. والنتيجة هي أغلفة متطورة تضمن الحامية 
الكاملة للمكونات واملعدات.

وتستخدم الس��طوح أو الهياكل املعدنية لتأمني 
س��المة املعدات الثقيل��ة، وتس��هم القواعد املرنة 
املمتص��ة للصدم��ات يف عزل القط��ع املعدنية من 
ق��رشة الغالف. وتكون الرغ��وة املمتصة للصدمات 
مالمئة للجزء املغلف. وتسهم الدقة يف تجهيز أجزاء 
الطائ��رات وأدواتها يف التقليل من أرضار األجس��ام 
الغريبة. وتساهم خربتهم يف تصنيع أغلفة هي أكر 
من مجرد صن��دوق، مع أفضل مس��تويات فحص 

الجودة وبرامج مستمرة للتحسني.

مجموعة واسعة من حلول الحامية
وتقدم الرشكة حالً عملياً وحسب الطلب ألي جزء 
أو عن��رص من الطائ��رة، بغض النظر ع��ن الحجم 
وال��وزن أو قابلية الك��رس. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 
لدى الرشكة مجموعة واس��عة من الحلول لحامية 
ونقل أنظمة التحكم اإللكرونية. وتس��مح إطارات 
األل��واح العازلة للامء بركيب لوح��ة أجهزة قياس 
إلكرونية، كام تس��مح موصالت الحواجز املختلفة 
بالرب��ط اإللكروين حت��ى يف حالة إغ��الق الغطاء. 
وميكن نقل املعدات االلكرونية الشديدة الهشاشة 
بأم��ان يف صنادي��ق تثب��ت بحوامل م��ن الطرفني 
مطابقة للمواصفات العس��كرية م��ن إنتاج رشكة  

•Pelican-Hardigg

تعترب شركة 
 Pelican-Hardigg

من أكرب الشركات 
املصنعة يف العامل 
للحقائب واألغلفة 

البالستيكية القابلة 
إلعادة االستخدام
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 55 بـ  الوطني األفغاين   Textron Systems تزود اجليش 
 COMMANDOTM Select مركبة مدرعة من عائلة

ما زالت مركبات القوة الضاربة املتنقلة يف اجليش الوطني األفغاين عاملة منذ عام 2012
 Textron Systems Marine & Land أعلنت رشك��ة
Systems، وه��ي إح��دى رشكات Textron Inc، عن 
ترس��ية عق��د عليه��ا بقيمة ثابت��ة تبل��غ 56.2 مليون 
دوالر م��ن قب��ل قيادة العق��ود يف الجي��ش األمريي، 
ب��وارن يف والي��ة ميش��يغان، لتزويد الجي��ش الوطني 
األفغ��اين ب� 55 مركبة مدرعة رباعي��ة الدفع من عائلة  

.COMMANDOTM Select
ت��م التعاقد ع��ى املركب��ات عن طري��ق إجراءات 
املبيعات العسكرية الخارجية للجيش األمريي. وسوف 
يتم تنفيذ العمل يف سيديل بوالية لوزيانا، حيث ستتم 
عمليات التس��ليم يف أكتوبر من ع��ام 2015، وتكتمل 

بحلول فرباير من عام 2016.
سوف يتم تصميم هذه الطلبية األخرية من املبيعات 
العسكرية الخارجية للجيش األمريي ملركبات من عائلة 
كوماندو س��يليكت يف ثالثة مناذج: 36 مجهزة مبعدات 
 Objective Gunner Protection الرم��اة  حامي��ة 
Kits، و15 منه��ا مجهزة بأبراج رمي عيار 40 مم / 50 

مغلفة، و4 مركبات إسعاف.
س��وف يتم نرش ه��ذه املركبات الت��ي يطلق عليها 
الجي��ش الوطن��ي األفغاين "مركب��ات الق��وة الضاربة 
املتنقلة لدعم العمليات األمنية يف سائر مناطق البالد. 
فق��د تم تس��ليم أكر من 630 من ه��ذه املركبات إىل 

الجيش الوطني األفغاين منذ عام 2012.
رصح توم واملسيل، نائب الرئيس األول واملدير العام 
لقس��م األنظمة البحري��ة والربية: "من��ذ انتظامهم يف 
الخدم��ة يف كتائب الجيش الوطن��ي األفغاين منذ عدة 
س��نوات، متتع جن��ود الجيش الوطن��ي األفغاين مبرونة 
التنقل االس��تثنائية والقدرة عى البقاء واألداء اإلجاميل 
املميز الذي عرفت به هذه املركبات. وس��وف تس��هم 
ه��ذه الكمية اإلضافية من املركب��ات يف دعم الكتائب 
التي تس��تخدم هذه املركبات حالياً، بحيث يتم تناوب 
املركب��ات الحالية للجيش الوطن��ي األفغاين يف الخدمة 

املنتظمة وعمل الصيانة.

حامية ومرونة تنقل
إن مركبات عائلة كوماندو سيليكت املجربة والخاضعة 
الختب��ارات صارمة يف أقىس البيئات، مبا يف ذلك األنواع 
م��ن  طائف��ة  توف��ر   ،Advancedو  ،Selectو  ،Elite
خيارات الحامية، ومرون��ة التنقل التي ال تضاهي عى 
الطرق وخ��ارج الطرق وكثافة الن��ريان. وباعتبار رشكة 
Textron Systems م��زوداً للحل��ول املتكامل��ة، فإنها 

توفر للعمالء خدمات التش��غيل يف امليدان والتدريب 
والصيان��ة والدع��م اللوجس��تي طوال العم��ر الزمني 

للمركبة.

Textron Systems رشكة
تتوىل أعامل رشكة Textron Systems تطوير وإدماج 
املنتجات والخدم��ات والدعم لعمالء الطريان والدفاع، 
فض��الً عن العم��الء املدني��ني والتجاريني، مب��ا يف ذلك 
املتخصص��ني يف ف��رض القان��ون، واألم��ن، والدوريات 
الحدودية، وحامية املنش��آت الحيوية، يف أنحاء العامل. 
إن أع��امل Textron Systems االبتكارية – من خالل 
تسخريها الرباعة وقاعدة الخربات الواسعة لديها – تتوىل 
التصميم والتصنيع  والتشغيل امليداين والدعم للحلول 
الشاملة التي تسهم يف توسعة قدرات العمالء وتحقيق 
القيمة. وتتألف رشكة Textron Systems من وحداتها 
املتخصصة يف حل��ول املعلومات املتقدم��ة، واألنظمة 
اإللكرونية، والحل��ول الجغرافي��ة املكانية، ومحركات 
اليكومينغ، واألنظمة البحري��ة والربية، وحلول الدعم، 
 ،TRU Simulation + Training والتدريب باملحاكاة

واألنظمة غري املأهولة، واألسلحة وأنظمة االستشعار•

توفر مركبات عائلة 
كوماندو سيليكت 

طائفة من خيارات 
احلماية ومرونة 

التنقل التي ال 
تضاهي على الطرق 

وكثافة النريان
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شركة Saab ترتقي بإمكانياتك ومتنحها األفضلية
منتجات تلبي االحتياجات يف كل اجملاالت جوًا وبرًا وبحرًا وحتت األمواج

تعمل رشك��ة Saab يف مجال الدف��اع واألمن منذ 80 
س��نة تقريباً. تأسست هذه الرشكة السويدية الشهرية 
يف عام 1937 حيث كان مؤسس��وها يش��غلهم هدف 
واحد وهو تصنيع الطائرات املقاتلة. ومنذ ذلك العام 
وحت��ى هذه اللحظة، أصبحت رشك��ة Saab رائدة يف 
هذا املجال ويتجس��د ذلك يف تصنيع الطائرة املقاتلة 
Gripen التي تسطر معايري جديدة للفعالية القتالية 

ومرونة املهام وضبط تكاليف دورة الحياة.
تظهر فلس��فة التصمي��م املتوازن الذي تتس��م به 
الطائرة Gripen يف جمي��ع منتجات Saab. إن رشكة 
Saab تدرك أن املنتجات الهامة املس��تخدمة يف مجال 
الدف��اع يجب أن تكون فعالة دامئ��اً وأن تلبي جميع 
متطلب��ات املس��تخدم. ويف الوقت نفس��ه، يجب أن 
تكون تكلفة رشاء معدات الدفاع ميسورة وأن تستمر 

يف التشغيل طوال فرة حياة املنتج. 
 Saab ترتك��ز جميع األع��امل التي تقدمه��ا رشكة
عى التكنولوجيا املتطورة حيث تقوم الرشكة س��نوياً 
باس��تثامر 25 % تقريب��اً م��ن رأس ماله��ا يف البحث 
والتطوير. ولكن التكنولوجيا يف حد ذاتها ال تكفي، بل 
يجب أن تكون ميس��ورة التكلفة ومتاحة وأن يسهل 
الحص��ول عليها وقب��ل ذلك يجب أن تك��ون مفيدة. 
تس��عى رشك��ة Saab إىل دمج هذا الت��وازن كجزء ال 
يتجزأ من عملية التصميم األس��ايس يف كل يشء تقرر 
القيام به. وهذه الطريقة املتبعة يف تصميم املنتجات 
 Saab وتطويره��ا وتس��ليمها هي م��ا تجعل رشك��ة

مختلفة عن غريها.
تقدم رشكة Saab الي��وم خدماتها لعمالئها يف أكر 
من 100 دولة حيث يس��تفيد كل عمالئها من فلسفة 
thinking edge الت��ي تطبقه��ا رشك��ة Saab. والتي 

يعد Erieye مبثابة 
نظام متعدد املهام 
مينح املستخدمني 
اإلملام التام باحلالة 
العسكرية والقدرة 

الكاملة على التواصل

ميكن أن يلمس��ها العمي��ل يف أي معدات تقوم رشكة 
Saab بتصنيعها بل وكل خدمة تقوم الرشكة بتوفريها. 
تهدف مجموعة املنتجات املقدمة من رشكة Saab إىل 
تلبية احتياجات كل املجاالت: جًوا وبرًا وبحرًا وتحت 

األمواج. 

ERIEYE نظام
يتم اس��تخدام نظام Erieye لإلنذار املبكر واملحمول 
ج��ًوا املقدم من رشك��ة Saab يف س��بع دول مختلفة 
وهو يعمل بش��كل متكامل م��ع العديد من منصات 
التشغيل. يعد Erieye مبثابة نظام متعدد املهام مينح 
املس��تخدمني اإلملام التام بالحالة العسكرية والقدرة 
الكاملة عى التواصل. يس��تطيع نظام Erieye حامية 
ح��دود ال��دول واملقاطعات ضد التهدي��دات الجوية 
ولكن��ه أيض��اً يس��تطيع الحامية من الغ��ارات الربية 
والبحري��ة. إن رشكة Saab تدرك كي��ف تجعل نظام 
Erieye يعمل بش��كل متكامل يف أي منظومة كاملة 
للتحك��م والقيادة ألن رشكة Saab تحافظ عى خربتها 
الداخلية الخاصة بها يف مجاالت محاور نقل البيانات، 
واالتصاالت اآلمنة، والحرب اإللكرونية وإدارة املعارك.

الرادارات الربية
تق��وم رشك��ة Saab بتصني��ع مجموعة م��ن أنظمة 
الرادارات الت��ي توفر تغطية ش��املة ومتكاملة متاًما 
عرب الجو والرب والبحر. تقوم رشكة Saab بدمج أحدث 
صيحات التصميم واملواد الخام إلنتاج مجموعة كبرية 
م��ن أنظمة رادارات املس��ح اإللك��روين الفعالة التي 
ميك��ن تنفيذ جميع امله��ام بداية م��ن الرصد املحيل 
وحتى الدفاع ضد القذائف البالس��تية ذاتية االندفاع. 

يهتم مهندس��و رشك��ة Saab اهتامماً بالغ��اً بتثبيت 
وتعقب األهداف األشد تعقيداً مثل حشود الطائرات 
الزنان��ة الصغ��رية التي تط��ري دون طي��ار أو طائرات 

التخفي.

التدريب واملحاكاة
إن رشك��ة Saab ت��درك أن التدري��ب الجيد يزيد من 
رسعة ومرونة وفعالية القوات املس��لحة ولكن األهم 
أن التدريب يحافظ عى حياة األش��خاص. يتم تجهيز 
وحدة عس��كرية تم تدريب طاقمها كأفضل ما يكون 
م��ن أجل االنتش��ار وتنفيذ املهام الوطني��ة والدولية 
والعم��ل وحدها بش��كل مس��تقل أو بالتع��اون مع 
وح��دات أخ��رى. ميكن اس��تخدام أنظم��ة التدريب 
واملح��اكاة املقدمة من رشك��ة Saab لتدريب أضخم 
الق��وات ملواجهة أي ظروف محتمل��ة وينطوي ذلك 
ع��ى املهارات والخربات العملية التي تعد من الركائز 

األساسية يف الرصاعات الحديثة. 

Remote Tower نظام
تعم��ل رشك��ة Saab اليوم ع��ى تلبي��ة االحتياجات 
املس��تقبلية يف ع��امل إدارة املط��ارات ومراقبة املالحة 
الجوية الذي يتغري بوترية رسيعة. س��واء كنت تعمل 
م��ن مطار محيل صغري أو يف مط��ار ضخم دويل، فإن 
 Saab املقدم��ة م��ن رشكة Remote Tower تقني��ة
تتيح لك إحكام السيطرة عى تدفقات املالحة الجوية 
بط��رق جديدة متاماً وتنطوي عى الكفاءة والس��المة 

واألمان•
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تقارير

AOI - Aircraft Factoryتوقع عقدًا مع الهيئة العربية للتصنيع Sagem  
يوجد تعاون بينهما يف مشروع نظام طائرات املراقبة والدوريات بدون طيار 

وقعت س��اجيم )س��افران( ورشك��ة التصنيع املرصية 
 AOI -  الهيئ��ة العربي��ة للتصنيع، مصنع الطائ��رات
Aircraft F مؤخ��راً اتفاقية تع��اون تجاري وصناعي 
حرصية، تتعل��ق بنظام طائرات املراقب��ة والدوريات 

بدون طيار، لتلبية احتياجات وزارة الدفاع املرصية.
وتنص أحكام ه��ذه االتفاقية عى أنه ميكن للهيئة 
العربي��ة للتصني��ع مصنع الطائ��رات أن تتوىل عملية 
التجمي��ع النه��ايئ لطائ��رات الدورية ب��دون طيار يف 
منش��آتها يف مرص، كام تش��مل االتفاقي��ة أيضاً دعم 
النظ��ام تش��غيله التجريب��ي، وس��وف يق��وم مصنع 
الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع بإنش��اء مركز 
تدري��ب متخصص يف م��رص لتدري��ب املوظفني عى 
تشغيل وصيانة أنظمة الطائرات بدون طيار من إنتاج 

رشكة ساجيم.
تعترب طائرة الدورية التي أنتجتها رشكة س��اجيم يف 
فرنس��ا نظاماً للطائرات التكتيكية بدون طيار متعدد 
االستعامالت وطويل أمد التحمل، وهي تتميز بتصميم 
معي��اري مفتوح، يلبي مجموعة واس��عة من املهامت 
العس��كرية واألمنية، يف حني يحمل أجهزة استش��عار 
متع��ددة  يصل وزنها إىل 250 كجم، ويتم تثبيتها عى 
هيكل الطائرة أو يف حاض��ن، وتتصف طائرة الدورية 
بقدرة تحمل تزيد عن 20 ساعة، وسقف تشغييل يصل 
إىل ارتف��اع 20,000 قدم، وقد أجرت س��اجيم بالفعل 

 ،Patroller-M و    Patroller-S و   Patroller-Rه��ي
ويعتم��د تصميم طائ��رات الدورية ع��ى 10 أعوام من 
الخربة يف طائ��رات Sperwer من إنتاج س��اجيم لدعم 

العمليات يف أفغانستان.
تحت��ل Sagem، وه��ي رشك��ة تكنولوجي��ا فائقة 
تابع��ة ملجموع��ة Safran، مكانة ب��ارزة يف مجاالت 
اإللكروني��ات البرصية OPTRONICS وإلكرونيات 
الط��ريان والربمجي��ات املهم��ة للس��المة، وذل��ك يف 
الس��وقني املدنية والعس��كرية يف جميع أنحاء العامل. 
وتش��تهر الرشكة أيضاً يف جميع أنحاء العامل بأنظمتها 
املالحية التي تعمل بالقصور الذايت INS املس��تخدمة 
يف التطبيق��ات الجوي��ة والربية والبحري��ة. كام تعترب 
أيضاً إحدى الرشكات الرائدة يف العامل يف مجال أنظمة 
التحك��م بطريان املروحيات والرشكة األوروبية الرائدة 
 OPTRONICS يف مج��ال اإللكروني��ات البرصي��ة

وأنظمة الطائرات بدون طيار التكتيكية.
أم��ا الهيئ��ة العربية للتصني��ع  مصن��ع الطائرات 
AOI-Aircraft Factory ، فه��ي ج��زء م��ن الهيئة 
العربي��ة للتصني��ع اململوكة للحكوم��ة املرصية، وقد 
 CATIC  قام��ت بتجميع طائرات التدري��ب النفاثة
K-8 للق��وات الجوية املرصية، فضالً عن غري ذلك من 

املرشوعات•

 تعترب طائرة الدورية 
التي أنتجتها شركة 

ساجيم يف فرنسا 
نظامًا للطائرات 

التكتيكية بدون طيار 
متعدد االستعماالت 
وطويل أمد التحمل

عرض��اً للطريان لطائرة الدورية بينت التش��غيل املتزامن 
ألجهزة االستش��عار املختلفة: الحاضن الكهربايئ الضويئ، 
والرادار، ونظام الحرب اإللكرونية EW، وكاشف إشارات 

.AIS االستغاثة، ومستقبل نظام التعرف اآليل
وتش��ري التقارير إىل أنه ميكن تش��غيل النظام إما يدوياً 
من محطة التحكم األرضية أو يف وضعية مس��تقلة، وهناك 
ثالثة مناذج أو إصدارات لنظام طائرات املراقبة بدون طيار  
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 Finmeccanica – Selex ES تقوم بتصدير تكنولوجيا 
التصوير احلراري إىل الشرق األوسط
تتيح إمكانية املراقبة البعيدة املدى جدًا

وقعت رشكة فينميكانيكا - سيليكس جاليليو 
Finmeccanica – Selex ES مؤخ��راً عى 
عقد لتوريد عدد م��ن أجهزة التصوير التي 
تعمل باألشعة تحت الحمراء )IR( من طراز 
Horizon HD، م��ن أج��ل أحد العمالء يف 
الرشق األوس��ط لتطبيق��ات املراقبة طويلة 
املدى، وتعت��رب الطلبية األوىل، التي وضعت 
بعد مناقصة تنافس��ية، عملي��ة رشاء رائدة 
مع فرصة محتمل��ة ملزيد من املبيعات بعد 
فرة استخدام أولية. وس��وف تبدأ عمليات 
التسليم فوراً وسيتم االنتهاء منها قبل نهاية 

عام 2015.
متث��ل Horizon HD آلة تصوير حرارية 
تعمل باألش��عة تح��ت الحمراء املتوس��طة 
املوج��ة MWIR، وتتميز باألداء املس��تمر، 
حتى يف امل��دى الطويل للغاية. وتس��تخدم 
آلة التصوي��ر  تكنولوجيا خاص��ة لتخفيف 
االضط��راب  للح��د م��ن آث��ار االضطرابات 
الحرارية التي تؤثر يف التصوير الحراري عرب 
مسافات طويلة، وتقوم آلة التصوير بإجراء 
  Falcon HD إعادة استخدام مبتكر لكاشف
من إنتاج الرشكة داخل وحدة كاش��ف-مربد 
مدمج معياري، ويس��هم هذا التصميم، إىل 
  Falcon HD جانب نظام التربيد لكاش��ف
الذي يبلغ عمره التش��غييل  50,000 ساعة، 
يف الحد من تكاليف دورة حياة آلة التصوير، 
ويسمح لها بالعمل يف املوقع لفرات طويلة 

من الزمن دون حاجة إىل الصيانة.
وتعترب آلة التصوير قادرة عى االس��تمرار 
صالحة للتش��غيل لفرات طويل��ة يف البيئة 
البحري��ة القاس��ية، وذل��ك بفض��ل تقنيتها 
مناس��بة  وه��ي  لالضط��راب.  املخفف��ة 

الستخدامات املراقبة بعيدة املدى، وطويلة 
التحمل، مثل االس��تخدام عى منت الس��فن 
ومنش��آت املراقب��ة الس��احلية واملنص��ات 

البحرية.
 Horizon تعت��رب آلة التصوير من ط��راز
ج��زءاً من املحفظ��ة االس��تثامرية للتصوير 
 Finmeccanica - الحراري عموماً لرشك��ة
Selex ES ، الذي ت��م تجربته يف العمليات 
مع القوات املسلحة للمملكة املتحدة ودول 
أخ��رى. وقد أعلنت الرشك��ة مؤخراً عن أول 
إنتاج يف العامل لكاش��ف بيكس��ل 8 ميكرون 
كاش��ف األش��عة تحت الحمراء م��ن طراز  
SuperHawk باس��تخدام تقني��ة جدي��دة 
خاصة تقوم بركيب أربعة أضعاف املنتجات 
الحالي��ة فيام يتعلق بعدد بكس��ل األش��عة 
تح��ت الحمراء يف جهاز استش��عار األش��عة 

تحت الحمراء.
وق��د نجح��ت الرشك��ة يف دم��ج تقنيتها 
األساس��ية يف التصوير الحراري يف مجموعة 
واس��عة من أنظم��ة اإللكروني��ات الكهرو 
برصية OPTRONICS لالس��تخدام يف الرب 
والبحر والجو، وتش��مل هذه مجموعة من 
أنظمة اإللكرونيات الكهرو برصية للجندي، 
واملراقب��ة املرتك��زة ع��ى املركب��ة، وأنظمة 
تحدي��د األهداف والتحكم بالنريان، وأنظمة 
التحكم بن��ريان املدفعية البحري��ة،  وأبراج 
ISTAR املحمول��ة ج��واً، ت��م تصميم هذه 
األنظم��ة وتطويره��ا وتصنيعه��ا يف مواقع 
الرشكة يف فلورنس��ا بإيطاليا، وباسيلدون يف 

اململكة املتحدة•

جنحت الشركة 
يف دمج تقنيتها 

األساسية يف التصوير 
احلراري يف جمموعة 

واسعة من 
أنظمة اإللكرتونيات 

الكهرو بصرية 
 OPTRONICS

لالستخدام يف الرب 
والبحر واجلو
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 M777 مدفع هاوتزر اخلفيف الوزن عيار 155 من طراز
سرعة ورشاقة ودقة يف اإلصابة

ميث��ل الدفاع ع��ن الحدود الربي��ة يف املناط��ق الجغرافية 

الجبلية اإلسراتيجية والحدود الساحلية تحدياً كبرياً، حيث 

تعترب أصعب وأقىس التضاريس الوعرة غري املتاحة بسهولة 

للمدفعي��ة التقليدي��ة. ولذلك يتطلب الدف��اع عن هذه 

املناطق أسلحة خفيفة الوزن وذات كثافة نريان فعالة.

ت��م تصميم مدف��ع هاوتزر الخفيف ال��وزن عيار 155 

م��ن طراز M777 من قبل رشكة BAE Systems من أجل 

االنتشار التكتيي الرسيع، وهو نظام خفيف الوزن وفعال 

من عيار 155 مم، يتميز بقوته النارية املجربة التي تعادل 

مدافع الوزن الثقيل يف السيناريوهات العملياتية.

تتمثل أهم عنارص قوة االستجابة يف: الرسعة، واملرونة، 

والق��وة النارية الفعالة للمدفعي��ة. وقد تم تصميم مدفع 

M777 خصيصاً لالنتشار االسراتيجي الرسيع، وميكن نقله 

بسهولة بواس��طة الطائرة. كام ميكن نقله ونرشه بواسطة 

القوارب الربمائية،  وإنزاله عى الش��اطئ أو نقله بالسفن 

وإسقاطه عى الشاطئ بواس��طة املروحيات. وميكن أيضاً 

 ،MV-22و CH53و CH47 تعليق��ه من مروحي��ة مث��ل

األمر الذي يعترب مس��تحيالً بالنس��بة إىل املدفعية الثقيلة. 

كام يتصف مدفع M777 بقابلية النقل إىل ارتفاعات عالية 

وم��دى عملي��ايت أكرب، مع ذخرية أكر كمي��ة من أي نظام 

منافس آخر.

ميك��ن قط��ر مدفع M777 بواس��طة ع��دة أنواع من 

املركب��ات؛ فالخل��وص الكب��ري بينه وب��ني األرض يوفر له 

قدرات مناس��بة لجمي��ع التضاري��س نظراً لخف��ة وزنه 

وارتفاعه املناسب عن األرض ونظام تعليقه الهيدروليي.

وه��ذا املدفع مصم��م يف األصل الس��تخدامه من قبل 

س��الح مش��اة البحرية األمريكية، وقد اعتم��ده الجيش 

األمري��ي فيام بعد. يزن مدف��ع M777 4.3 طن تقريباً، 

بين��ام ي��راوح وزن األنواع التقليدية ب��ني 10 – 18 طن. 

وتتطلب املدافع األثق��ل وزناً عربات لقطر نحو 14 طن، 

وبالت��ايل تكون قدرتها عى التنقل محدودة يف التضاريس 

غري املالمئة مثل الرمال الناعمة والصحارى القاسية. 

M777 مميزات املدفع
يتميز مدف��ع M777 بالقوة النريانية الرضورية يف مرسح 

العمليات يف الوقت الحارض، فهو يحقق رسعة نريان كثيفة 

بدون اللجوء إىل القذائف ذات التش��غيل اآليل أو التلقيم 

بالطلقات. وبدالً من ذلك يستخدم مدفع M777 حاملة 

تلقي��م بالطلقات مزودة بالطاقة بواس��طة قوة االرتداد، 

وقد برهن املدفع من خالل اس��تخدام هذا األسلوب عى 

مع��دل نريان يزيد ع��ن أربع طلق��ات يف الدقيقة وملدة 

دقيقتني يف مهام النريان حتى ارتفاع 900 مل.

واملدف��ع مجه��ز بنظام تحك��م رقمي بالن��ريان يجعل 

باإلمكان تش��غيله وإط��الق النار بدقة خ��الل أقل من 3 

دقائ��ق يف كافة األحوال الجوية، ويف الليل والنهار عى حد 

سواء.

وبالنظر إىل اعتامد مدفع ارتفاع املرتكز فإنه – يف حال 

ضغطه يف وضعية دفاعية مبارشة ضد النريان – يكون ظله 

منخفضاً مام يجعل من الصعب اكتش��افه وقصفه. كام أن 

وزن��ه الخفيف يزي��ل الحاجة إىل وحدة طاقة مس��اعدة، 

وبالتايل ف��إن باإلمكان وضع مدفع M777 يف حالة انتظار 

ألوامر إطالق النار بنس��بة ضئيلة من الحرارة أو الضجيج. 

ويس��تخدم نظام M777 مدف��ع M284 cannon، حيث 

يتمي��ز املدفع بخصائص بالس��تية مش��ركة - مبنية عى 

مذكرة التفاهم البالس��تية املش��ركة عي��ار 155 مم - مع 

الذخرية القياسية لحلف الناتو عيار 155.

بع��د إنت��اج أكر م��ن 1000 مدفع وإط��الق أكر من 

350,000 طلق��ة، أصب��ح هناك س��جل موث��وق ومجرب 

ملدفعية M777 يف العمليات الرشق أوس��طية واآلس��يوية 

لدى الجيش األمريي وس��الح مش��اة البحري��ة األمريكية 

واملدفعية الكندية واألسرالية•
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 يستخدم صاروخ 
Mithras من قبل 

القوات املسلحة 
من أجل إصدار 

إشارات وإنارة 
ميدان املعركة

Rheinmetall من إنتاج Mithras التشيك تشرتي صواريخ من نوع
يتميز الصاروخ بآلية تسليح ثالثية قابلة للتدوير مضمونة ومبتكرة 

ق��دم الجي��ش التش��يي مؤخ��راً طلبي��ة ك��ربى لرشك��ة

Rheinmetall  ل��رشاء ص��اروخ اإلن��ارة املحم��ول بالي��د 

Mithras، وس��وف يقوم مقاول الدفاع ومقره أملانيا، لغاية 

نوفم��رب 2015، بتزوي��د القوات املس��لحة التش��يكية التي 

خضعت لالختبار والتجربة بشحنة أولية مكونة من عرشات 

اآلالف م��ن صواريخ م��راس. وتبلغ قيم��ة الطلبية حوايل 

720,000 جني��ه. وتعد هذه طلبية مهم��ة، ألن جمهورية 

التش��يك هي واحدة من عدد متزايد من دول حلف شامل 

األطليس – النات��و التي تختار هذا الصاروخ امليضء املبتكر، 

ومن املرج��ح أن تتبع هذه الطلبية طلبيات أخرى من قبل 

القوات املسلحة التشيكية.

يس��تخدم صاروخ Mithras من قبل القوات املس��لحة 

من أجل إصدار إشارات وإنارة ميدان املعركة، وهو مصمم 

مبدي��ات تراوح ب��ني 300 و600 و1000 م��ر. وتتوافر منه 

مجموع��ة متنوعة واس��عة النطاق من النس��خ، مبا يف ذلك 

الش��عالت الضوئي��ة النجمي��ة، والدخان املل��ون، والدخان 

اللحظ��ي / التمويهي إلطالق إش��ارات أو خراطيش مظلية 

لإلضاءة املرئية أو باألشعة تحت الحمراء، بحيث يتم ضامن 

أقىص قدر من املرونة التشغيلية.

ويعت��رب Mithras نظام��اً قامئاً بذاته يت��م إطالقه دون 

مس��دس إطالق لهب أو جهاز إطالق آخر، يتميز الصاروخ 

بآلية تس��ليح ثالثية قابلة للتدوي��ر مضمونة ومبتكرة، مام 

 STANAG  يضم��ن املناولة والعودة اآلمنة وفقاً لش��هادة

4497. وتش��مل امليزات األخرى االرتداد مبستوى منخفض 

فض��اًل عن أن تأثري الدخان ي��كاد ال يذكر، وكذلك االلتفاف 

وثبات الس��طح نسبة النخفاض حساس��ية الرياح، وقد تم 

تجهي��ز جميع نس��خ ص��اروخ م��راس املحم��ول بنظام 

الصاممات نفسه، وال يختلف سوى فيام يتعلق بالحمولة.

يت��م عموماً إنت��اج ص��اروخ م��راس يف مصنع رشكة 

Rheinmetall يف Silberhütte بوالية سكسونيا-أنهالت 

– وهو مركز التميز الناري عى مدى 225 عاماً – وبالتايل 

فإنه مل يقت��رص األمر عى التأهيل التام لصواريخ اإلضاءة 

Mithras من قبل سلطات اإلمداد الربيطانية والفرنسية، 

بل تلبي أيضاً معايري التأهيل الصارمة يف أملانيا.

لقد أصبح صاروخ Mithras بالفعل يف مس��تودعات 

القوات املس��لحة الربيطانية والفرنسية، ووجد له عمالء 

يف الدول االسكندنافية كذلك، ويؤكد حجز الطلبية مؤخراً 

من قبل جمهورية التشيك مرة أخرى عى جاذبية مفهوم 

مجموعة الصواريخ املحمول��ة املبتكرة من تصنيع رشكة 

•Rheinmetall
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Bell AH-1Z  Zulu الطائرة املروحية
منوذج للقوة واملرونة واملهام املتعددة

تتمي��ز الطائ��رة املروحي��ة Bell AH-1Z  Zulu القوية 

باحتوائه��ا عى أح��دث الديناميكيات واألس��لحة وأجهزة 

الطريان التي تؤمن لها البقاء والصمود. كام تتميز الطائرة 

بأنها مض��ادة للدروع، ومن ثم قدرتها عى االش��تباك مع 

ع��دة أهداف معادي��ة مختلفة وتدمريها أثناء االش��تباك 

الجوي بصورة تفوق الخيال. ويستخدم النوع القيايس من 

.T700-GE-401 تلك الطائرة محركاً من نوع

التكنولوجيا الحديثة
 Bell AH-1Z  Zulu ي��أيت تصمي��م الطائ��رة املروحي��ة

ليناسب متطلبات القرن الحادي والعرشين. وقد تم إنتاج 

الطائرة لتلبية االحتياجات الجديدة لسالح مشاة البحرية 

)املارينز( األمريي اليوم، ويعتم��د تصميمها عى الهيكل 

القوي املس��تخدم لدى الطائرة AH-1W ونظام املروحة 

 T700-GE-401 الجديد ذات الشفرات األربع واملحركات

القوية. ول��دى الطائرة واجهة ومقصورة خلفية وأس��لحة 

مدمج��ة وأجهزة ط��ريان وأنظم��ة اتصاالت الت��ي تؤمن 

Bell AH- للطائرة أكرب قدرة عى الصمود. وتعترب الطائرة

1Z  Zulu بحق أحد طائرة يف عامل اليوم.

أفضل نظام للتصويب عىل الهدف
يعترب متييز الهدف Target identification عامالً مهامً 

يف حقبة الحرب ما بعد الباردة الصعبة والرصاعات الناشبة 

يف Target identificationم��دن عدة. ويضم نظام رؤية 

اله��دف AH-1Z Target Sight System: TSS الجي��ل 

الثالث من أنظمة الرؤية األمامية باستخدام األشعة تحت 

الحم��راء FLIR الذي يؤمن حالياً أطول مدى ممكن وأقل 

اهت��زاز وأعى مس��توى من دقة األس��لحة املوجودة لدى 

أي طائ��رة مروحية يف العامل يف الوق��ت الحايل. باإلضافة 

 passive and إىل ذل��ك، يق��وم النظ��ام الس��لبي واآليل

automatic system مبس��ح أرض املي��دان دون إص��دار 

أي اهتزازات أو إش��عاعات ميكن للرادار املعادي رصدها 

وتتبعها، األمر الذي يؤدي إىل التعرف عى الهدف املعادي 

وتتبع عدة أهداف مختلفة عى مس��افات مختلفة أطول 

من الحد األقىص لنظام تسلحها.

نظام الرؤية والعرض املثبت عىل الخوذة
 Helmet يق��وم نظام الرؤية والعرض املثبت عى الخوذة

 Mounted Sight and Display: HMS/D system

املعروف باسم Top Owl بدعم عملية تحسني االتصاالت 

وتخفي��ف أعباء العمل ع��ن كاهل طاقم القي��ادة. وقد 

 Top بتصنيع نظام THALES Avionics قام��ت رشك��ة

Owl HMS/D ال��ذي يعت��رب أكر الخ��وذات تطوراً من 

الناحي��ة الفنية اليوم. وقد ج��رى تحديث الخوذة بحيث 

تقوم بدمج وظيف��ة أجهزة الطريان مع جهاز حفظ حياة 

طاقم القيادة يف وحدة واحدة.

مقصورة قيادة حديثة
تقوم املقصورتان األمامية والخلفية املتش��ابهتان بتمكني 

طاقم القيادة من الطريان واالش��تباك الجوي باس��تخدام 

أي من املقصورتني دون الحاجة إىل وجود برامج تدريبية 

مستقلة للجالسني يف املقاعد األمامية أو الخلفية.

 Hands on Collective يس��مح تصميم عصا القيادة

and Stick: HOCAS للطي��ار بالعمل دون الحاجة إىل 

تحريك يديه بعيداً عن مفاتيح الطريان. وتتميز شاش��ات 

الع��رض امللونة بكرب حجمها وتعدد وظائفها باإلضافة إىل 

قدرتها عى عرض الخرائط املتحركة. وتؤمن شاشة العرض 

املثبتة عى خوذة الطيار كافة املعلومات الالزمة لالشتباك 

مع العدو بوترية أرسع وبدقة أكرب.

قدرات التسليح
تتميز عملية تس��ليح الطائرة الهجومي��ة Viper باملرونة 

الش��ديدة، وتتعزز ه��ذه العملية بنظ��ام الرؤية والعرض 

املثبت عى خوذة الطيار. وتحمل الطائرة AH-1Z حوايل 

طنني من األسلحة املختلفة املثبتة عى األجنحة، كام تحمل 

صواري��خ AGM-114A/B/C Hellع عي��ار 20 ملليمر 

fire )بحد أقىص 16 صاروخ��اً( املوجهة املضادة للدبابات 

وصواريخ غ��ري موجهة قُطر 70 ملليم��ر )بحد أقىص 19 

صاروخا( بحيث ال يتجاوز إجاميل عدد األسلحة 76 سالحاً. 

ك��ام ميكن تجهي��ز الطائ��رة الهجومي��ة Viper بصواريخ 

AGM-114F Hellfire املوجهة املضادة للس��فن، وقنابل 

عادي��ة مث��ل القناب��ل الحارقة Mk 77 ك��ام ميكنها حمل 

صاروخ��ني AIM-9 Sidewinder ج��و- ج��و األرسع من 

الص��وت واملجهزين بخاصي��ة رصد األهداف باس��تخدام 

األش��عة تح��ت الحم��راء. ويت��م تثبيت ه��ذه الصواريخ 

عى ط��رف الجناح. ويوجد أيضاً مدف��ع عيار 20 ملليمر 

يتمتع برسعة أكرب ومس��ار أش��د تس��طيحاً ضامناً إلصابة 

الهدف بدق��ة، وهو قادر عى التعامل م��ع الطلقات من 

عيار M50-series املصممة خصيصا لالش��تباك جو – جو. 

وميكن للطائرة أن تحمل خزاين وقود خارجيني مس��اعدين 

 MK س��عة 77 و100 جالوناً، كام ميك��ن تزويدها بقنابل

 76 practice bombs, BDU-33D/B practice bombs

.and MK 106 practice bombs

القدرة عىل الصمود وتفادي السقوط
خالف��اً ألي طائ��رة مروحية هجومية أخرى عى مس��توى 

العامل، تس��تطيع الطائرة AH-1Z الصمود أثناء االش��تباك 

الج��وي بفضل أنظمته��ا املتقدمة. وقد ت��م إدخال بعض 

التحس��ينات من أجل زيادة قدرتها عى الصمود وتفادي 

الس��قوط الجوي. فالطائرة مزودة بجهاز اس��تقبال ليزري 

للتحذي��ر AVR-2A Laser Warning Receiver وجهاز 

 ALE-47 Smart ونظ��ام   APR-39A v 2 اس��تقبال 

Countermeasures Dispenser ونظ��ام التحذي��ر ضد 

.AAR-47 Missile Warning Device الصواريخ

وقد جرى اس��تخدام أح��دث أس��اليب التكنولوجيا يف 

صناع��ة بدن الطائرة مثل املقاعد املوفرة للطاقة وعجالت 

الهبوط املاص��ة للطاقة وخزانات الوق��ود الذاتية اإلغالق 

 fuel vapor وأنظم��ة الوقود وأنظمة إخامد أبخرة الوقود

inerting systems  وقد تم طالء جسم الطائرة املروحية 

ومكوناتها الخارجية تفادياً للص��دأ أثناء عمرها االفرايض 

يف البحر، وتنفي��ذ التصميامت الكفيلة بالحفاظ عى كتلة 

الطائ��رة للتأكد من بقاء األج��زاء واملكونات يف مكانها يف 

حالة السقوط الجوي. هذا عالوة عى العديد من الخواص 

واملواصفات املتقدمة األخرى•

©
 2

0
15

 B
E

L
L
 H

E
L
IC

O
P

T
E

R
 T

E
X

T
R

O
N

 I
N

C
.

BELLHELICOPTER.COM

UH-1Y Bell AH-1Z

UH-1Y Bell AH-1Z



Bell AH-1Z  Zulu الطائرة املروحية
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متيز طائرة النقل  A400M بتعدد االستعماالت 
ميكنها أداء مهام كانت يف السابق تتطلب نوعني أو أكرث من أنواع الطائرات

تعت��رب A400M أفضل طائ��رات النقل املوجودة 
حالياً من حيث التنوع، حيث تتميز باالس��تجابة 
ألك��ر االحتياج��ات تنوعاً ألجل الق��وات الجوية 
ع��رب دول العامل وغريها من املؤسس��ات يف القرن 
الح��ادي والعرشي��ن، حي��ث ميكنه��ا أداء ثالثة 
أن��واع مختلفة متاماً من املهام، س��واء منها املهام 
التكتيكية مبارشة إىل إىل املكان املطلوب، واملهام 
اللوجس��تية / االس��راتيجية البعيدة املدى. كام 
ميكنها أيضاً أن تقوم ب��دور الناقالت الصهريجية 

التي تقوم بالتزويد بالوقود يف الجو.
وهي مزودة بأربعة محركات تربينية مروحية 
 TP400 400فري��دة من نوعها، من ط��راز يت يب
ومن إنتاج رشكة يورو بروب الدولية  EPI، األمر 
الذي يس��مح لها بغالف جوي واس��ع من حيث 

الرسعة واالرتفاع عى حد سواء.
وقد تم تصميم طائرة A400M مبعايري تصميم 
صارم��ة لتلبية احتياجات نق��ل املعدات للقوات 
املس��لحة الحديثة. وتس��تطيع الطائرة أداء مهام 
كانت يف الس��ابق تتطلب نوعني مختلفني أو أكر 
م��ن الطائرات التي كانت حتى يف ذلك الوقت ال 

توفر حال كامالً.
يبلغ العرض الخارجي لجسم الطائرة 5.64 مر، 
 A330  /A340 وهو يعادل عرض جسم الطائرتني
العريضت��ني. ويبلغ عرض حي��ز البضائع الداخيل 
الصالح لالس��تخدام أربعة أمتار، وارتفاعه أربعة 

أمتار، وطوله الصالح لالستعامل 17.71 مر.
تتميز طائرة النق��ل A400M بحمولة قصوى 
تص��ل إىل 37 طناً وحجم يبل��غ 340 م3، وميكنها 
بالتايل حمل العديد من الش��حنات ذات الحجم 
الخ��ارج ع��ن املأل��وف واملركب��ات والطائ��رات 
املروحي��ة الت��ي يف��وق حجمها أو وزنها س��عة 
الجيل السابق من طائرات النقل التكتيكية، مثل  
NH90 أو  مروحية  شينوك CH-47، أو مركبتني 
مدرعتني ثقيلتني لألغراض العسكرية. كام ميكنها 
أن تحم��ل ش��احنة لوجس��تية ثقيل��ة، أو قارب 
إنقاذ، أو مع��دات رفع ضخمة مثل الحفارات أو 
الرافعات املتحركة الالزمة للمساعدة عى االغاثة 

من الكوارث.
بإم��كان الطائ��رة A400M أيض��اً أن تحم��ل 
116 ف��رداً أو مظلي��اً. وبالنظر إىل عرض جس��م 
الطائرة A400M، فإنهم يستطيعون الجلوس يف 
أربعة صفوف، عى طول جانبي جس��م الطائرة، 
والجلوس ظهراً لظهر عى طول خط الوسط، مع 

وجود مساحة كافية بني الصفني املتقابلني.

األداء االسرتاتيجي
 ، A400M بفضل التقنيات املتط��ورة يف طائرة النقل
مب��ا يف ذلك أربعة مح��ركات توربينية مروحية فريدة 
من نوعها، م��ن ط��راز يت يبTP400 400 ومن إنتاج 
رشك��ة يورو بروب الدولي��ة  EPI، فإنها تتمتع بقدرة 
عى الطريان ملسافات تصل إىل 8,700 كم، عى ارتفاع 
أثناء الرحلة يصل إىل 37,000 قدم، وبرسعة تصل إىل 
0.72 ماخ، وهي مش��ابهة جداً لرسعة طائرات النقل 
املزودة مبح��ركات تربينية مروحي��ة. وميكن أن تطري 
حتى 40,000 ق��دم يف العمليات الخاصة. وهذا مينح 

إمكانيات للمهام اللوجستية االسراتيجية.
توف��ر الطائرة A400M مس��توى جديداً من األداء 
يف مج��ال طائرات النق��ل التكتيكية، مع الحفاظ عى 
الق��درة عى الهبوط يف مط��ارات صعبة. وهي تتميز 
بقدرات اس��راتيجية م��دى حقيقية نظ��راً لحمولتها 
النموذجية البالغة 20 طناً، مام يس��مح بالنقل الجوي 
ملركب��ة Cat II MRAP و 20 جندي��اً ومنصت��ني عرب 

مدى تشغييل يبلغ 3450 نانومر.
وبفضل امليزة الفري��دة املتمثلة يف الهبوط القصري 
املدى، تعترب A400M طائ��رة النقل الكبرية الوحيدة 
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الت��ي ميكنها نقل املعدات واألف��راد مبارشة إىل موقع 
العم��ل، حيث توجد حاجة ماس��ة إىل ه��ذه املواد. 
وعالوة عى املحركات الربينية واملروحية الفريدة من 
نوعها، من ط��راز يت يبTP400 400 ومن إنتاج رشكة 
ي��ورو بروب الدولية  EPI، والتي هي أقل حساس��ية 
المتصاص الصدمات من املحركات النفاثة، يتم تجهيز 
طائ��رة A400M ب�نظام هب��وط مؤلف من 12عجلة 
هبوط رئيس��ية وامتصاص فعال ألحامل الصدمات يف 
بني��ة هيكل الطائرة التي ت��راوح من الحجر والحىص 
إىل الرم��ال، ويه��دف ذل��ك إىل تقليل خط��ر األرضار 
التي تس��ببها األجس��ام الغريبة. وبالتايل فإن بإمكان 
A400M الهبوط ع��ى، واإلقالع من، أي مدرج قصري 
ومصقول أو وعر وغري معبد، من فئة CBR 6، بحيث 
ال يزيد طوله ع��ن 750 م، يف حني تحمل ما يصل اىل 
25 طن��اً، وم��ع  وجود وقود عى م��نت الطائرة يكفي 
للطريان مس��افة 930 كم ذهاباً وإياباً. وتس��مح هذه 
املواصفات بضامن رسعة نقل املس��اعدات اإلنس��انية 
مبارشة إىل مناط��ق الكوارث، فضالً عن تقديم الدعم 

األمثل للقواعد العسكرية.

ناقلة صهريجية
ميك��ن تكييف طائ��رة النقلA400M  أيضاً بس��هولة 
ورسعة لتصبح ناقلة للوقود، إذا لزم األمر، أثناء إحدى 
العمليات العس��كرية؛ حيث ميكنها الطائرات بالوقود 
يف الج��و، إم��ا ع��ن طريق خرط��وم وحواض��ن تزود 
بالوق��ود مثبتة تحت الجناح��ني، أو من خالل وحدة 

تزويد بالوقود يف وسط جسم الطائرة.
وتعت��رب A400M الناقلة الصهريجية الوحيدة التي 
ميكنها تزويد الطائرات الطائرات العس��كرية بالوقود 

بالرسع��ة واالرتفاع��ات املفضل��ة لديه��ا؛ وذلك ألن 
بإمكانها التحليق بالرسع��ات واالرتفاعات املنخفضة  
التي تس��تخدم ع��ادة لتزوي��د املروحي��ات بالوقود 
حوايل 110 عق��دة و 5000 قدم، وكذلك يف الرسعات 
واالرتفاع��ات العالية التي تص��ل إىل نحو 290 عقدة، 
برتفاع حوايل 25,000 قدم. كام تستخدم أيضاً لتزويد 
الطائرات النفاث��ة الرسيعة بالوق��ود، مثل الطائرات 
 C295، C-130 املقاتل��ة أو الطائرات الضخمة مث��ل
هريكولي��ز، يوروفاير، F/A-18 Hornet  أو رافال، أو 

.A400M حتى طائرة نقل أخرى من طراز

املحافظة عىل السالمة
ت��م تصميم طائ��رة A400M خصيصاً بحيث يصعب 
كش��فها، وبحيث تقل نقاط الضع��ف فيها، مع ميزة 
الحفاظ ع��ى س��المتها وبقائها. وتتمي��ز مبواصفات 
تس��اعد عى حاميتها وس��المتها، مثل: قدرتها العالية 

عى املن��اورة، وقدرتها عى الط��ريان املنخفض، وعل 
الهبوط والصعود الحاد، فضال عن الهبوط اإلقالع من 
مدارج قصرية املس��افة، وأنظمة التحكم التي تتحمل 
األرضار، وزجاج قمرة القيادة األمامي املصفح واملقاوم 
للرصاص. ومن العنارص الرئيسية يف تنوع استخدامات 
الطائ��رة A400M محركها الربين��ي املصمم خصيصاً 
بثالثة أعمدة إدارة، مع مراوح دفع مثانية الش��فرات، 
من ط��راز يت يبTP400 400 ومن إنت��اج رشكة يورو 
ب��روب الدولية EPI،  وهو يجمع ب��ني تصاميم رولز 
روي��س، وس��نيكام Snecma ، وMTU وITP، وهو 

أقوى محرك تربيني يتم إنتاجه.
تح��وي طائرة A400M شاش��تي ع��رض أماميتني 
HUD توف��ر للطياري��ن جمي��ع معلوم��ات الطريان 
األساس��ية، إىل جان��ب أوام��ر مدير الرحل��ة وتوجيه 
الطريان خ��الل مراحل املهام الحاس��مة، مثل الهبوط 
يف املط��ارات غري املجهزة، ويف حال��ة التزويد بالوقود 
أثناء الط��ريان، أو الط��ريان يف مس��تويات منخفضة. 
ك��ام تحتوي قم��رة القيادة عى مثاين شاش��ات عرض 
كريستالية سائلة رأسية تبادلية كبرية، ستة منها – أي 
ثالثة لكل طيار – تتميز بكونها شاشات عرض أساسية 
أثناء الطريان، وشاشات مالحية، يف حني توجد شاشتان 
ملراقبة األنظم��ة. ويتم التحكم بهذه الشاش��ات من 
خ��الل لوح��ات مفاتيح مرقمة برم��وز حرفية عددية 
لتس��هيل إدخال البيانات. ويسهم نظام تعزيز الرؤية 
االختياري املبني عى تقنية األش��عة تحت الحمراء يف 
تولي��د صورة عن البيئة أمام الطائرة من خالل أنظمة 
استش��عار يف ظ��روف الرؤية املنخفض��ة. ويتم عرض 
صورة نظام الرؤية املطور EVS عى الشاشات الرأسية 

HUD لتزويد الطيارين بإشارات برصية إضافية•

 A400M تعترب
طائرة النقل الكبرية 

الوحيدة التي ميكنها 
نقل املعدات 

واألفراد مباشرة إىل 
موقع العمل
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طائرتا BAT وFire Scout حتت األضواء يف معرض دبي للطريان
شركة Northrop Grumman تعرض أنظمة طائرات بدون طيار متعددة املهام

تعت��رب Bat طائ��رة ب��دون طيار م��ن تصنيع رشكة 
Northrop Grumman، وه��ي  م��ن طائ��رات 
االرتفاعات املتوسطة، متعددة املهام ومتاحة بأسعار 
معقولة. ومن املمكن تصميم شكل خط اإلنتاج هذا 
بخزانات وقود مختلفة الحجم وبأنظمة استش��عار 
مختلفة لتلبي��ة احتياجات املهام التكتيكية املتغرية 
باس��تمرار، مب��ا يف ذل��ك املعلومات االس��تخباراتية 
واملراقبة واالس��تطالع، وتحدي��د األهداف، وترحيل 
 Bat الرس��ائل. وباإلضاف��ة إىل ذلك، تتمي��ز طائرة
بتصميم هيكلها املختلط، األمر الذي يسمح بحجم 
حمولة أكرب بكث��ري )3.2 قدم مكعب( حيث ميكنها 
حم��ل حموالت أكرب مام تحمل��ه الطائرات األخرى 

املامثلة لها يف حجمها.
ونظراً لع��دم احتياجها إىل مدرج والس��تقالليتها 
التام��ة، تعترب طائ��رة Bat نظام��اً للتدخل الرسيع، 
مرناً وقامئاً بذاته، وهي مصممة بحيث يتم إطالقها 
من وحدة إطالق هوائية / هيدروليكية واستعادتها 

بواسطة نظام اسرداد شبي.
تض��م طائ��رة Bat مح��رك HIRTH اإللكروين 
الذي يعمل بنظام حقن الوقود ومحركاً آخر يعمل 
بالوق��ود الثقي��ل، JP-8، وه��و نوع الوق��ود األكر 

استخداماً لدى الجيش األمريي.
يضم خط إنت��اج عائلة طائرات Bat حالياً النوع 
البالغ باع جناحه 10 أو 12 قدماً، وهناك نوع مصمم 
قي��د التطوير يبلغ باع جناحه 20 قدماً. وقد قامت 
رشك��ة Northrop Grumman بنج��اح بإط��الق 
حم��والت متعددة يف عدة رحالت عى منت النوعني 
من طائرة Bat – 10 أقدام و12 قدماً -  تحت قيادة 

 Bat تضم طائرة
 HIRTH حمرك

اإللكرتوين الذي يعمل 
بنظام حقن الوقود 

وحمركًا آخر يعمل 
بالوقود الثقيل

وس��يطرة محطة املراقبة األرضي��ة التابعة للرشكة، 
القابلة للرقية، والقامئة عى بروتوكول اإلنرنت.

Fire Scout طائرة
تعترب Fire Scout مروحية بدون طيار مجربة قتالياً، 
توفر املعلومات االس��تخبارية واملراقبة واالستطالع 
ISR يف الوقت الحقيقي، وتحديد األهداف، وتعيني 
اللي��زر، وإدارة املعركة للمس��تخدمني التكتيكيني، 
بدون االعتامد ع��ى الطائرات املأهولة أو األنظمة 
الفضائية. وتتمتع مروحي��ة  Fire Scout بالقدرة 
عى االنطالق من أي سفينة عائلة مؤهلة لإلطالق 
أو قاع��دة أرضية يف دعم متطلبات االس��تخبارات 

واملراقبة واالستطالع ISR امللحة.
يوجد نوعان من هذه املروحية. انترشت الصغرى 
منه��ام من ط��راز MQ-8B عى ع��دة فرقاطات، 

وهي منترشة حالياً عى سفينة حربية ساحلية. كام 
تم إرس��ال هذه املروحية أيضاً إىل أفغانستان لدعم 
العمليات املضادة للعبوات الناس��فة. وقد حققت 
هذه املروحية أكر من 15,650 ساعة طريان، وأكر 
من 5,800 طلعة جوي��ة. قامت البحرية األمريكية 
بإدم��اج رادار بح��ري متع��دد الوضعيات عى منت 
املروحية MQ-8B، وباختبار قدرات األس��لحة عى 

منت الطائرة، وهو نظام األسلحة املتقدمة الدقيقة.
 وقد برهنت مروحية MQ-8B Fire Scout أيضاً 
عى قدرتها عى العمل بشكل متزامن مع الطائرات 

املأهولة األخرى أثناء عملها يف عرض البحر.
تعت��رب MQ-8C Fire Scout هي الجيل املقبل 
من املروحيات غري املأهولة التابعة للبحرية. يستند 
 Bell 407 تصميم هي��كل هذه الطائ��رة إىل طائرة
التجارية، وهي مروحي��ة ناضجة تم إنتاج أكر من 
1400 م��ن هياكلها ت��م إنتاجها عى م��دى أربعة 
ماليني س��اعة طريان. وإىل جان��ب نضج بنية النظم 
غري املأهولة التي تنتجها رشك��ة نورثروب غرومان، 
تلبي مروحي��ات Fire Scout احتياج��ات العمالء 
ألنظمة غري مأهولة تتخذ من األرض ومنت الس��فن 

قاعدة لها.
تتمي��ز هذه املروحية أيض��اً بالقدرة عى اإلقالع 
والهبوط بش��كل مس��تقل عى أي س��فينة مناسبة 
للطائ��رات ومناط��ق هب��وط مهيأة وغ��ري مهيأة. 
ويس��هم هذا التحسني بش��كل كبري يف زيادة املدى 
والتحمل )أكر من الضعف( وس��عة الحمولة )أكر 
 MQ-8C م��ن ثالثة أضعاف(. وقد أنجزت مروحية

االختبار التطويري وأصبحت جاهزة لالنتشار•



47 |  نوفمرب 2015 |  العدد 526  |

 Northrop Grumman توفر أحدث تكنولوجيا لقمرات القيادة
تسهم التقنية اجلديدة يف سالمة املقاتالت يف حرب املهام

 Northrop Grumman رشك��ة  تق��وم 
تكنولوجي��ا  أح��دث  بدم��ج   Corporation
لقمرات القي��ادة وتصميم البني��ة املفتوحة يف 
املنص��ات ذات األجنحة الثابت��ة والدوارة عى 
حد س��واء. وتتمثل العنارص األساس��ية يف نظام  
يف  املفت��وح   Northrop Grumman رشك��ة 
التكنولوجيا الناضجة التي أثبتتها التجربة، فضالً 
عن البنية الهندس��ية املقسمة للربمجيات والتي 
تس��هم يف خفض تكلفة دورة الحياة، مع جعل 
عمليات التحديث والرقية للقدرات س��هلة يف 

املستقبل.
يتمي��ز نظ��ام قمرة القي��ادة الرقمي��ة الذي 
صنعته Northrop Grumman ببنية هندسية 
متكاملة ميكن تطبيقه��ا عى منصات متعددة، 
 AH-64D/E مب��ا يف ذل��ك مروحي��ة أبات��ي
 Black Hawk H-60L وب��الك هوك ،Apache
وشينوك CH 47D / F، من خالل حزمة واحدة 

من الربمجيات.
 Northrop Grumman تس��تخدم رشك��ة
تصميامً مبنياً عى منوذج م��ن أجل الربمجيات 
الخاصة بربنامج الرحالت التش��غييل، التي ميكن 
اعتامدها مبوجب معايري DO 178C الجديدة، 
والتي تسمح بتكرار واجهة عربة الطيار بسهولة 
يف منص��ات متعددة، وتبس��يط تدريب األطقم 
الجوية، واالنتقال بني عدة أنواع من الطائرات.

نظام الكرتونيات الطريان
باإلضافة إىل ذلك، يت��م ضبط نظام الكرونيات 
الط��ريان ليك��ون مطابقاً ملعايري بيئ��ة القدرات 
الجوية املس��تقبلية FACE، األمر الذي يسمح 
بإدماج القدرات برسعة مع الحد من التكاليف 

واملخاطر املرتبة عى إدماج النظام وترقياته.
 Northrop Grumman رشك��ة  وتق��وم   
بتوفري حق��وق كاملة وغري مح��دودة لألغراض 
الحكومية في��ام يتعلق بالبيان��ات والربمجيات 
التقنية، وتزويد العمالء مبرونة غري مسبوقة مع 
التقليل من مشكالت تجميد أو تقييد املوردين 
والتقادم. ويتم إلغاء تقيي��د املوردين أيضاً من 
خالل بنية الربمجيات املقسمة لربنامج الرحالت 

التشغييل.
 Northrop Grumman وقد تم اختيار رشكة
 Redstone Defense من قبل Corporation
Systems  لتوري��د وإدماج معدات إلكرونيات 
طريان املهام للحص��ول عى ترقية قمرة القيادة 
  UH-60L Black Hawk  الرقمية يف مروحيات

لدى الجيش األمريي.
 Northrop Grumman وسوف تقوم رشكة 
بتوف��ري حزمة معدات للمهام قابلة للدمج التام 
 ،UH 60L ألج��ل قم��رة القي��ادة يف الطائ��رة
وبتبدي��ل أجه��زة القي��اس التناظري��ة القدمية 
ليتحل محله��ا أجهزة ع��رض إلكرونية رقمية. 

وسوف تكون التس��مية الجديدة لهذه الطائرة 
الت��ي تم تحديثه��ا UH-60V. ويعت��رب النظام 
نسخة مطابقة تقريباً لواجهة املركبة التجريبية 

UH 60M حيث يوفر بيئة تدريبية مشركة.
وق��د ت��م بالفع��ل تجرب��ة تصمي��م رشكة 
م��ن خ��الل رحل��ة   Northrop Grumman
تجريبية عى منت مروحي��ة UH-60L. ويتميز 
النظ��ام باحتوائ��ه ع��ى معالج مرك��زي مجهز 
بربنامج طريان تش��غييل معياري مجزأ، مع بنية 
مدمجة تس��اعد عى متكني الق��درات الجديدة 
م��ن خالل حل��ول الربمجي��ات فقط ب��دالً من 
إضافات األجهزة. وتس��هم البنية يف تعزيز أداء 
وموثوقي��ة منصة UH-60L، مع تقليل التكلفة 
اإلجاملي��ة للدورة الحياتية. ويع��د هذا النظام 
أيضاً أصغر حجامً ووزناً ويتطلب طاقة أقل من 

أنظمة املعالجة التقليدية.
قال آيك سونغ، نائب الرئيس ألنظمة الوعي 
 Northrop Grumman رشك��ة  يف  الظ��ريف 
Electronic Systems: "نح��ن ملتزم��ون بهذا 
الربنام��ج امله��م للتحديث الذي س��يطيل حياة 
الطائ��رة UH-60 م��ع الحف��اظ عى س��المة 
الطائ��رات الحربي��ة املقاتلة من خ��الل تعزيز 
وعيه��ا الظ��ريف. وق��د تم بن��اء حلن��ا املدمج 
إللكروني��ات الط��ريان يف امله��ام عى أس��لوب 
التكنولوجيا املجربة والناضجة والبنية املفتوحة 
من أجل ض��امن األداء املتف��وق، والقدرة عى 

تحمل التكاليف، وإمكانات النمو واملوثوقية".
تم ضب��ط نظ��ام إلكرونيات ط��ريان الجيل 
املس��تقبيل عى نحو ينس��جم مع معي��ار بيئة 
الق��درات الجوي��ة املس��تقبلية FACE ويدعم 
إدم��اج الربمجيات واملع��دات الجاهزة، بحيث 
يدع��م ذلك اإلدراج الرسيع للقدرات مع تقليل 
تكاليف ومخاطر دمج النظام والرقيات. وتقوم 
رشك��ة Northrop Grumman بتوفري حقوق 
كاملة وغري محدودة لألغ��راض الحكومية فيام 
يتعل��ق بالبيانات والربمجي��ات التقنية، وتزويد  
العم��الء مبرونة غري مس��بوقة م��ع التقليل من 

مشكالت تجميد أو تقييد املوردين والتقادم.
وم��ن املتوق��ع أن يت��م تعديل م��ا يقدر مبا 
ب��ني 700 إىل 900 طائ��رة مبوج��ب ترقية قمرة 
القيادة الرقمية UH 60V، األمر الذي ميثل أول 
نظ��ام إلكرونيات طريان مدم��ج متاماً لطائرات 

الخدمات العامة التابعة للجيش•
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ينجح يف تدمري هدفه الباليستي يف إطار مناورة عسكرية متعددة اجلنسيات
يف مناورة متعددة الجنس��يات عى نطاق واس��ع 
نجح الصاروخ Standard Missile-3 الذي أنتجته 
رشك��ة Raytheon يف االش��تباك م��ع هدف معاد 
عبارة عن صاروخ باليس��تي جرى إطالقه من أحد 
 Outer Hebrides مضامري الرماية الربيطاني��ة يف
بالق��رب م��ن أس��كتلندا. وتلك هي امل��رة األوىل 
الت��ي يجري فيها اختبار ص��اروخ اعرايض يف املياه 
األوروبي��ة. ورصح الدكتور تيل��ور دبليو. لورانس، 
 Raytheon Missile رئيس مجل��س إدارة رشك��ة
Systems ب��أن "هذا االختبار يعترب اختباراً تاريخياً 
من أوجه عديدة، حيث مل يكن االختبار مثرة جهود 
متعددة الجنس��يات عى نطاق مل يسبق له مثيل 
فحس��ب، بل كان ترجمة حقيقية اللت��زام أوروبا 
بخطة الدفاع الصاروخي الباليستي الخاص بحلف 

شامل األطليس )الناتو(".
 Sea وق��د أرشف ع��ى التجربة، التي ج��رت يف
Demo ASD عام 2015، "منتدى الدفاع الصاروخي 
 Maritime Theater Missile "املرسحي البحري
Defense Forum وهو عب��ارة عن مجموعة من 
الدول املعنية بتطوير الدفاع الصاروخي املنصوب 
بحرا عن طري��ق تعزيز آليات التع��اون وتوافقية 

.Interoperability التشغيل البيني
وقد شاركت اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والرنويج وإسبانيا 
يف العرض الخاص بالدفاعات الصاروخية الباليستية 
املتوافقة مع التشغيل البيني والذي قدمته أسلحة 
البحري��ة التابعة لل��دول املش��اركة. وقد أطلقت 
القطع البحرية عدة صواريخ إلسقاط عدة أهداف 

يف وقت واحد.
وقد وصلت التجربة إىل أوجها مع قيام البحرية 
األمريكية بإط��الق صاروخ من ط��راز SM-3 من 
ع��ى م��نت املدم��رة USS Ross DDG 71 م��ن 
ط��راز Arleigh Burke-class املجهزة بالصواريخ 
املوجهة، حيث ش��ق الص��اروخ االع��رايض عنان 
السامء لتدمري الهدف الذي كان عبارة عن صاروخ 

باليستي معاد قادم.
وذك��رت إميي كوه��ني، مدير برنام��ج الصاروخ 
Standard Missile-3، بقوله��ا "ش��اهدنا دفاع��اً 
إقليمي��اً عى مس��توى عاملي، وهو يعن��ي الكثري 
بالنس��بة إىل حلفائن��ا يف حل��ف ش��امل األطليس 

)الناتو( بصورة خاصة ألنهم املعنيون بحاميتنا".
ويتمي��ز الص��اروخ SM-3 بقدرت��ه عى تدمري 
أهداف��ه مبجرد االرتطام املب��ارش بالهدف، ويجري 

upper tier defense ض��د تهدي��دات الصواريخ 
الباليس��تية املتزاي��دة. واعتباراً م��ن العام الجاري 
س��تدخل قاعدة الصواري��خ SM-3 املنصوبة عى 
األرض مرحل��ة التش��غيل يف روماني��ا، األمر الذي 

سيعزز إجراءات الدفاع عن أوروبا.
إن املرونة الت��ي يتمتع بها الصاروخ SM-3 من 
حيث إمكانية نصبه ب��راً أو بحراً متنح الدول التي 
تفتقر إىل س��الح بحرية م��زود بالدفاع الصاروخي 
الباليستي ميزة االستفادة من القدرات الهائلة التي 
يتمت��ع بها الص��اروخ SM-3 يف حامية مس��احات 
كب��رية م��ن األرض، وهو ما يُش��ار إليه��ا غالبا ب� 
"الدف��اع اإلقليمي"، التي ين��در فيها وجود قواعد 
للصواريخ االعراضية، إذا ما قورنت بأسلحة الدفاع 
 lower tier missile "الصاروخ��ي "األق��ل ق��وة

defense solutions األخرى.
وسواء كان الصاروخ SM-3 منصوباً عى الرب أو 
البح��ر يواصل الصاروخ تفوقه يف االختبارات. ففي 
 SM-3 ع��ام 2014 نجح الخرباء يف إطالق الصاروخ
 Aegis ألول م��رة من موقع االختبار يف Block IB
Ashore يف جزر هاواي. ويف وقت الحق من العام 
نفسه، نجح الصاروخ SM-3 يف تدمري هدف عبارة 
عن صاروخ باليس��تي قص��ري املدى أثن��اء مناورة 
عس��كرية متكاملة للدفاع الج��وي والصاروخي يف 

منطقة املحيط الهادئ.
وق��د حقق برنامج الصاروخ SM-3 أكر من 25 
عملية اعراض صاروخي فضايئ ناجحة، وقد جرى 
تس��ليم أكر من 240 صاروخ اعرايض إىل سالحي 

البحرية يف كل من الواليات املتحدة واليابان•

استخدام الصاروخ يف الوقت الحايل عى منت القطع 
البحري��ة األمريكية يف املياه الس��احلية األوروبية. 
ومن املقرر أن يبدأ تش��غيل أول موقع للصواريخ 
SM-3 املنصوبة عى األرض، والذي يُشار إليه غالباً 
ب��� Aegis Ashore، يف رومانيا يف وقت الحق من 

العام الجاري.

Standard Missile-3 الصاروخ
يعت��رب الص��اروخ Standard Missile-3 س��الحاً 
دفاعي��اً تس��تخدمه البحري��ة األمريكي��ة لتدمري 
الصواريخ الباليس��تية القصرية إىل متوسطة املدى. 
ويس��تخدم ه��ذا الص��اروخ االع��رايض "الفتاك" 
"مركب��ة   Hit-To-Kill Missile Interceptor
 exoatmospheric قاتل��ة" خارج الغالف الج��وي
kill vehicle لالرتط��ام باله��دف يف الفضاء، وهي 
الطريق��ة التي ج��رى تش��بيهها بإصاب��ة رصاصة 
برصاص��ة أخرى. وي��ؤدي ارتطام املركب��ة القاتلة 
الهائ��ل بالهدف إىل تدمريه متام��اً. وال يحتاج األمر 
إىل متفجرات لتحقيق ه��ذا الهدف، ويعادل هذا 
االرتطام ش��احنة بوزن عرشة أطنان تس��ري برسعة 

600 ميال يف الساعة.

الصاروخ SM-3 املنصوب عىل األرض
يعت��رب برنام��ج الص��اروخ SM-3 ج��زءاً ال يتجزأ 
 United م��ن خطة الوالي��ات املتح��دة املرحل��ة
States' Phased Adaptive Approach للدف��اع 
الصاروخ��ي. وتقوم قطع البحري��ة األمريكية التي 
تحم��ل حالي��اً صواري��خ SM-3 املنصوب��ة قبالة 
الس��احل األورويب بتأم��ني "خ��ط الدف��اع األول" 

Raytheon من إنتاج SM-3 جتربة الصاروخ

تواصل معنا

بفضل نجاحه في اعتراض أكثر من 25 هدفًا 
جويًا، يعد صاروخ Standard Missile-3 الصاروخ 

االعتراضي الباليستي الوحيد في العالم 
الذي يمكن اطالقه من البر أو البحر: فهو 

يتميز بمرونة فريدة من نوعها تمكنه من 
تلبية مجموعة من الخيارات متعددة الخدمات 
للدفاع عن مناطق أوسع نطاقًا وبتكلفة أقل 

عن طريق العمل في عدد أقل من المواقع.

حلول الدفاع الجوي والصاروخي
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شاهد الصاروخ االعتراضي الباليستي الوحيد 
الذي يمكن إطالقه من البحر والبر في 

العمليات العسكرية.
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نظام جديد لالتصاالت البحرية املتكاملة 

شركة Rohde & Schwarz توفر التفوق التقني

قام��ت رشك��ة Rohde & Schwarz بع��رض أنظمتها 
لالتصاالت واالس��تخبارات املتكاملة يف املعرض الدويل 
لألنظم��ة واملعدات الدفاعية واألمنية DSEI يف لندن، 
وق��د تضمنت ع��روض رشك��ة اإللكروني��ات ابتكاراً 
 ، R & S NAVICS لالتص��االت البحرية ه��و نظ��ام
وهو نظام تحويل بتقني��ة نقل الصوت عرب بروتوكول 
اإلنرنت VoIP يقوم عى مفهوم أمني فريد من نوعه، 
 R & كام ت��م أيضاً عرض راديو تكتيي معرف بربنامج
S SDTR، وميكن لنظام الراديو، باالش��راك مع معدل 
بيان��ات عال، بأط��وال موجات ذات قدرات تش��بيك 
متح��رك ملهمة مح��ددة، أن يوفر اتصاالت الس��لكية 

تكتيكية آمنة.
إن نظ��م االتص��االت البحرية املتكامل��ة من رشكة 
Rohde & Schwarz تنط��وي عى التف��وق التقني، 
وسهولة االس��تخدام، وفاعلية مميزة للتكلفة، وسوف 
يكون نظام التحوي��ل الجديد بتقنية نقل الصوت عرب 
بروتوكول اإلنرن��ت R & S NAVICS مبثابة العنرص 
األس��ايس يف االتص��االت الصوتي��ة والبياني��ة الجاهزة 

املستقبلية من أجل أنواع السفن قاطبة.
س��وف يرب��ط النظ��ام محطات الص��وت عى منت 
الطائ��رة، وكذل��ك جمي��ع النظ��م الفرعي��ة األخرى 
لالتصاالت الداخلية والخارجية، عرب ش��بكة بروتوكول 
اإلنرن��ت IP املوحدة، فه��و يتيح إمكاني��ة اتصاالت 
صوتية آمنة وتحت السيطرة بني مستخدمي الشبكات 

ذات مس��تويات التصنيف املختلفة عى منت السفينة، 
واألمر املختلف يف هذا النظام هو االس��تخدام الواسع 
النطاق لتقنيات املعلومات التقليدية األكر متانة، مع 
 Rohde & ضامن األم��ن املوثوق الذي توف��ره رشكة

.Schwarz
ونتيجة لذلك، فإنه ميكن التقليل من عدد املحطات 
 ،ATEX الصوتية، واستخدام الهواتف الذكية املتطورة
ضمن البيئات الحرجة أمنياً، ومتثل واجهة املس��تخدم 
الرس��ومية البديهي��ة GUI وس��يلة حديث��ة ومريحة 
لتش��غيل نظام معقد م��ن الناحية الفني��ة، إن رشكة 
Rohde & Schwarz  تسهم - من خالل نظام التحويل 
الجديد بتقنية نق��ل الصوت عرب بروتوكول اإلنرنت - 
تأيت مبزايا تكنولوجيا االتصاالت عرب بروتوكول اإلنرنت 

إىل االتصاالت البحرية للمرة األوىل.

بنية هندسية معامرية مفتوحة
ويف الوقت نفس��ه، فإن هذا النظام يسهل التعامل مع 
مش��كلة التقادم، حيث يتم إقامة بنية تحتية مشركة 
لجميع الخدمات عى منت الطائرة، يشار إليها "بالبنية 
التحتية املشركة للشبكة" و "بيئة الحوسبة املشركة"، 
ك��ام أن بنية النظام املفتوحة أيضاً تجعل من الس��هل 

إدماج التطورات التكنولوجية املستقبلية.
يعت��رب النظام املط��ور حديث��اً عنرصاً أساس��ياً من 
نظام االتصاالت املتكاملة الذي س��يتم نرشه عى منت 
الس��فينة القتالي��ة العاملية نوع 26 التابع��ة للبحرية 
 BAE Systems امللكية الربيطانية، وق��د قامت رشكة
مبنح رشكة Rohde & Schwarz  عقداً لتجهيز السفن 

الثالث األوىل يف يوليو 2015.
إن نظ��ام الرادي��و التكتي��ي - املع��رف بربمجيات 
 - Rohde & Schwarz م��ن رشك��ة R & S SDTR
يوفر للق��وات الربية اتصاالت صوتية وبيانية مضمونة 
وموثوقة، وميكنه – إذا اقرن باألشكال املوجية  العالية 
امل��دى الديناميي الجدي��دة R & S HDR، أن يوفر 
بروتوك��ول اإلنرنت IP كام يوف��ر رسعة عالية يف نقل 
البيان��ات، واتص��االت الس��لكية مقاوم��ة للتش��ويش 

ومدعومة بالشبكة.
تس��تند برمجياتR&S SDTR  عى بنية اتصاالت 
موحدة الربمجي��ات SCA، مام يس��مح بجعل منافذ 
األش��كال املوجية املوحدة املقايي��س واملعدة خصيصاً 
مفتوحة عى الالس��لي، وهذا يلبي الحاجة إىل العمل 
املش��رك مع قوات التحالف خالل امله��ام، إن القدرة 
الجديدة لراديو R & S SDTR عى تش��كيل شبكات 
محمولة مخصصة MANET تعزز املرونة التشغيلية•
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على  دولية  طلبية  تتلقى   Finmeccanica-Alenia Aermacchi
C-27J طائرات النقل

مت توقيع العقد من قبل عميل أفريقي ثالث بعد املغرب وتشاد
 Finmeccanica-Alenia مجموع��ة  وقع��ت 
Aermacchi مؤخ��راً ع��ى طلبي��ة جديدة ألجل 
طائرت��ني من طائ��رات النقل العس��كري التكتيي 
C-27J  م��ن قب��ل أحد أس��لحة الج��و يف القارة 
األفريقية، وينص العقد أيضاً عى حزمة من الدعم 

اللوجستي.
وس��يتم تس��ليم الطائرتني بدءاً من عام 2017، 
وسيتم اس��تخدامهام لنقل القوات واملواد وحفظ 
األمن الداخيل والحامية املدنية أيضاً عى قطاعات 

شبه مجهزة.
أثبتت طائرة C-27J بالفعل قدرتها عى العمل 
يف ظل ظروف بالغة التعقيد بالنسبة إىل طائرة من 
فئتها، وذلك خالل العديد من الدورات التشغيلية 
يف أفغانس��تان مع ثالثة من أسلحة الجو "ليتوانيا 
وإيطالي��ا والواليات املتح��دة" ويف منطقة الحزام 
األفريقي "جنوب الصح��راء الكربى األفريقية" مع 

تشاد .

وتع��د هذه ه��ي الطلبي��ة الثالثة م��ن القارة 
األفريقي��ة بعد طلبيتي املغرب وتش��اد، مام يؤكد 
أن طائ��رة C-27J هي الخيار األمثل لتلك القوات 
الجوي��ة الت��ي لديها متطلب��ات معق��دة للغاية، 
وتعمل يف بيئات قاس��ية، وذل��ك بالنظر إىل متانة 
الطائ��رة، وقدرتها عى املناورة ع��ى األرض وأثناء 
الطريان، وسعة الحمولة، والقدرة عى العمل عى 
أي نوع من أنواع الس��طح، حتى يف حالة درجات 

الحرارة العالية جداً.
كذل��ك تم طل��ب طائ��رات C-27J م��ن قبل 
القوات الجوية اإليطالي��ة، واليونانية، والبلغارية، 
والليتواني��ة، والروماني��ة، واملغربي��ة، واألمريكية، 
والبريوية،  والتش��ادية،  واألس��رالية،  واملكسيكية، 
والسلوفاكية، أي ما مجموعه 82 طائرة حتى اآلن، 

وقد تم تسليم 67 منها حتى اآلن.
تعترب طائ��رةC-27J Spartan  معي��اراً يف فئة 
طائ��رات النق��ل الحربية املتوس��طة م��ن الجيل 

الجدي��د، حيث تضمن أفضل أداء وأقىص قدر من 
املرونة التش��غيلية، وتعترب الطائرة C-27J طائرة 
نقل تكتيكي��ة ذات محرك��ني توربينيني، ومجهزة 
بأحدث تكنولوجيا متط��ورة يف مجال إلكرونيات 
الطريان، ومحركات الدفع واألنظمة، كام أنها توفر 
مرونة تش��غيل قصوى وكفاءة من حيث التكلفة 
وأفضل أداء بني الطائرات األخرى من فئتها، يف أي 
ظروف بيئية، وتتمي��ز بخصائص فريدة يف العمل 

املشرك مع طائرات النقل األثقل منها.
بإم��كان طائ��رة النق��ل C-27J أداء مجموعة 
متنوع��ة م��ن املهام مب��ا يف ذل��ك نق��ل القوات 
والبضائ��ع واإلج��الء الطب��ي، وعملي��ات اإلنزال 
الجوي، وعمليات إنزال املظليني، والبحث واإلنقاذ 
وإعادة اإلمداد اللوجستي، واملساعدات اإلنسانية، 
ومكافحة الحرائق، والعمليات الرامية لدعم األمن 

الوطني•
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تقارير

DI نسق فريد من اخلربات لدى شركة داين كورب الدولية
شريك موثوق للعمالء التجاريني واحلكوميني والعسكريني

 DynCorp تفخ��ر رشك��ة داي��ن ك��ورب الدولي��ة
International: DI، الرائدة يف مجال توفري الخدمات 
العاملية، بدعمها دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول 
مجل��س التع��اون ل��دول الحليج العربي��ة من خالل 
تقدي��م حل��ول فريدة م��ن نوعها مصمم��ة خصيصاً 
لعامل دائم التغري. وتقوم رشكة DI - اعتامداً عى أكر 
من س��تة عقود من الخربة كرشي��ك موثوق للعمالء 
التجاري��ني والحكوميني والعس��كريني - بتوفري حلول 
متط��ورة يف مجاالت الطريان والخدمات اللوجس��تية 
والتدريب واالس��تخبارات والحلول التش��غيلية حيثام 

تدعو الحاجة إليها.

خدمات متنوعة وحلول شاملة
وق��د ب��دأ نش��اط رشكة داي��ن ك��ورب DI يف مجال 
الطريان، حيث بدأت خدماتها يف عام 1951، بإرس��ال 
فرق إىل املي��دان لتقديم الدع��م والصيانة للطائرات 
العسكرية ونظم األس��لحة يف جميع أنحاء العامل. وما 
لبثت خدمات الرشكة أن توس��عت لتشمل الخدمات 
اللوجس��تية التقليدي��ة ويف حاالت الط��وارئ، ودعم 
العملي��ات والصيان��ة، وعملي��ات تعدي��ل وتحديث 
املنصات، وإدارة سلس��لة التوريد، والتدريب، واألمن، 
 DI وخدمات الدعم االس��تخبارايت. كام تواصل رشكة
توفري جميع أنواع الحلول يف مجاالت الفضاء والطريان 
والعملي��ات الجوية يف جميع أنحاء العامل. وهي تقوم 
بتوفري خدمات الطريان الش��املة التي تضمن مستوى 
متفوق��اً م��ن الس��المة واملوثوقية واألداء، وتش��مل 
العملي��ات الجوي��ة، والتعدي��ل املس��تمر للطائرات 
واملع��دات الربي��ة واإلص��الح والعمرات، مب��ا يف ذلك 

عمليات املطارات واملرافق الشاملة.

رشيك موثوق
كان��ت رشكة DI رشيكاً موثوقاً ب��ه يف دولة اإلمارات 
العربي��ة املتحدة عى مدى أكر م��ن 20 عاماً، حيث 
وضعت تح��ت ترصف العم��الء الدولي��ني مجموعة 

متكاملة م��ن قدراتها وخرباتها الطويل��ة واملتنوعة. 
تقوم رشكة DI حالياً يف دولة اإلمارات بتوفري موظفني 
مؤهل��ني لخدم��ات الدعم الفن��ي ملروحيات أباتي 
AH-64، والتي تش��مل صيانة الطائ��رات واملركبات 
واملع��دات، والدعم مدى الحياة، والتوريد والتدريب 
عى الطريان والصيانة. كام توفر DI الصيانة والدعم 
اللوجس��تي لألس��طول اإلمارايت املكون من 23,000 
مركب��ة لدى القوات الربية يف إط��ار برنامج التدريب 
والتوجيه، حيث يتمثل الهدف النهايئ يف نقل املعرفة 
والقدرات إىل القوى العاملة املواطنة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

ثالث مجموعات عمل إسرتاتيجية
تت��وىل رشكة DI دع��م عمالئها م��ن خالل ثالث 
مجموع��ات عم��ل إس��راتيجية تم تش��كيلها لتلبية 

احتياجاتهم:
أن��واع  لجمي��ع  حل��والً  تق��دم   :DynAviation  • 

العمليات يف مج��االت الفضاء والط��ريان والعمليات 
الجوية يف جميع أنحاء العامل.

 • DynLogistics: تق��وم بتوف��ري أفض��ل قيم��ة من 
حيث الجاهزي��ة ألداء املهام، من خالل حلول الدعم 
ال��كيل، مبا يف ذل��ك الخدمات اللوجس��تية التقليدية 
والطارئة، ودعم العمليات والصيانة، وتعديل املنصات 
وتحديثها، وإدارة سلسلة التوريد، والتدريب، واألمن، 

وجميع أنواع خدمات دعم املهام االستخباراتية.
 DI تقدم مجموعة كاملة من قدرات :DynGlobal • 
وخرباتها املتنوعة ع��ى مدى عقود لعمالئها الدوليني 

والتجاريني.
تقول رشكة DI: "ال ميكن بن��اء الخدمات املتميزة 
الت��ي نقدمها بني عش��ية وضحاها. لق��د بنينا قيمتنا 
لعمالئن��ا وقيمنا كرشك��ة عى مدى س��تة عقود من 
التجرب��ة والخ��ربة يف بيئ��ات معقدة وصعب��ة يعود 
تاريخها إىل الحرب العاملية الثانية. ويف كل يوم، يعمل 
موظفون��ا البال��غ عددهم أكر من 15,000 ش��خص 
يف أك��ر من 34 بلداً لتحس��ني الجودة وخفض تكلفة 

تزويد ودعم عمالئنا".
تس��هم رشكة داين كورب الدولي��ة DI، من خالل 
خربته��ا الدولية الواس��عة، يف توف��ري مجموعة فريدة 
م��ن الخربات ع��رب طائفة واس��عة م��ن التخصصات 
واالس��تجابة الرسيع��ة أو الحلول املتكامل��ة الطويلة 

األجل لضامن نجاح املهام يف جميع أنحاء العامل.
وقد وف��رت DI أيضاً اس��تجابات فعال��ة لحاالت 
الط��وارئ والنزاع��ات والتحوالت يف مرحل��ة ما بعد 
الرصاع يف جميع أنحاء العامل، من خالل تطبيق حلول 

مبتكرة مرنة لدعم االستقرار وإعادة اإلعامر.
تق��ول رشك��ة DI: "باعتبارنا رشك��ة خدمات، فإن 
األش��خاص لدينا ه��م ثروتنا الحقيقي��ة، ونحن نفخر 
بالج��ودة وااللتزام من قب��ل موظفينا، وخفة الحركة، 
وعم��ق اإلدارة لربامجن��ا، ومعاي��ري التمي��ز وقواعد 
الس��لوك املهني واألخالقي التي نتمسك بها يف كل ما 

نقوم بتنفيذه"•

توفر شركة داين 
كورب الدولية حلول 
متطورة يف جماالت 
الطريان واخلدمات 

اللوجستية 
والتدريب 

واالستخبارات 
واحللول التشغيلية
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اإلمارات و Finmeccanica..ثالثة عقود من العالقات والتعاون
تبادل التكنولوجيا واخلربة وتعزيز الفرص التجارية

تتمتع مجموعة Finmeccanica اإليطالية الرائدة 
يف التكنولوجي��ا الصناعية بعالق��ات قوية وطويلة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وتفخر مبساهمتها 
يف قطاع��ي الفضاء والدف��اع يف اإلمارات عى مدار 

أكر من 30 عاماً.
وقد تعززت تلك العالقات بفضل األنش��طة الكبرية 

الت��ي ترمي إىل تكري��س وتب��ادل التكنولوجيا والخربة 

وتعزي��ز الف��رص التجاري��ة أم��ام منتج��ات مجموعة 

Finmeccanica الت��ي تض��م أك��ر م��ن 100 طائ��رة 

مروحي��ة Augusta Westland مت��أل س��امء اإلمارات 

وتحمل الركاب وتنفذ عملي��ات النقل البحري وتقديم 

الدعم الالزم لقوات الرشطة واملؤسسات الحكومية.

مشاركة متميزة يف معرض ديب للطريان
وتطم��ح مجموع��ة Finmeccanica إىل تطوي��ر 
قدراته��ا وإمكانياته��ا الذاتية أك��ر فأكر مبا يؤمن 
الدعم ال��الزم لعمالئه��ا. وقد عرض��ت املجموعة 
خالل معرض ديب ال��دويل للطريان أحدث منتجاتها 

من الطائرات املروحية يف جناح الطائرات الثابتة.
وق��د أثبتت الطائرت��ان AW189 وAW169 بصورة 

خاصة كفاءتهام كطائرتني مروحيتني مميزتني يف س��وق 

الطائ��رات العامل��ة بامل��راوح ال��دوارة، وذل��ك بفضل 

قدراتهام عى أداء املهام وتحقيق األمن والسالمة، األمر 

ال��ذي يضعهام عى رأس قامئة هذا النوع من الطائرات 

املروحية.

وخالل املعرض املش��ار إليه سيش��هد الجمهور ألول 

م��رة RUAS/OPH SW-4 Solo  وه��ي عب��ارة عن 

مركب��ة جوية آلية غري مأهول��ة ذات جناح دوار/طائرة 

مروحية ميكن قيادتها برشي��اً بصورة اختيارية، وتتميز 

تل��ك الطائ��رة بإمكانية قيادته��ا عن بُعد باس��تخدام 

العن��رص البرشي أو بص��ورة آلية والق��درة عى تنفيذ 

ع��دة مهام وعدة أدوار مختلف��ة مثل جمع املعلومات 

.ISR واملراقبة والتنصت واالستطالع

ويف مج��ال صناع��ة الطائ��رات، رصح��ت مجموعة 

MB- بأنها تفخ��ر بتوريدها الطائرة Finmeccanica

339 إىل فريق االستعراضات الجوية اإلمارايت "الفرسان" 

الذي س��يحلق ه��ذا العام ف��وق مع��رض ديب الدويل 

للطريان باالشراك مع فريق االستعراض الجوي اإليطايل 

MB- الطائ��رة ال��ذي يس��تخدم   Frecce Tricolori

339PAN أيضاً.

ع��الوة عى ذل��ك، وقع اختي��ار الق��وات الجوية 
اإلماراتي��ة عى الطائرة M-346 التي أنتجتها رشكة 

Alenia Aermacchi اإليطالي��ة لتلبية احتياجاته 
التدريبي��ة املتقدم��ة. وتعت��رب الطائ��رة املذكورة 
أكر طائ��رات التدريب تطوراً يف الس��وق العاملية 
والطائ��رة الوحيدة التي تؤم��ن تدريب الطيارين 
الذي��ن س��يقودون أحدث جي��ل م��ن الطائرات 

العسكرية ذات األداء الفائق.
ويف منصة عرض املنتجات الثابتة التابعة ملجموعة 
Finmeccanica يف مع��رض ديب ال��دويل للطريان 
س��يتمكن ال��زوار من مش��اهدة نس��خة الطائرة 
MC-27J ذات امله��ام املتعددة م��ن طائرة النقل 
التكتيكي��ة اإلس��بانية ذات املحرك��ني القادرة عى 
تنفيذ مهام القوات الخاصة التي تش��مل مجموعة 
كب��رية من العمليات املتخصص��ة دون التخيل عن 

دورها كطائرة نقل تكتيكية.
 Eurofighter كام سيس��تضيف املعرض الطائ��رة
Typhoon الت��ي تعت��رب أكر الطائ��رات الحربية 
املقاتلة تط��وراً يف مجال الدف��اع والتفوق الجوي 

املتاحة يف األسواق العاملية اليوم.
 Finmeccanica ومن الجدير بالذكر أن مجموعة
 Eurofighter Typhoon تشارك يف برنامج الطائرة
 Selexو Alenia Aermacchi من خالل رشكت��ي
ES. وتق��وم هذه الرشك��ة األخرية بتأم��ني أجهزة 
الط��ريان وترأس تحالفاً س��يقوم بتوري��د األنظمة 
 Captor-E اإللكرونية الرئيسية مثل جهاز الرادار
ونظام الحامي��ة Praetorian ونظام االستش��عار 

Pirate، وهي املنتجات التي سيجري عرضها داخل 
.Eurofighter الجناح املخصص للطائرة

Finmeccanica تعزز وجودها يف اإلمارات
كام تعزز مجموع��ة Finmeccanica وجودها يف 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة م��ن خالل تنفيذ 
ع��دة برامج مهمة مع الق��وات البحرية اإلماراتية. 
وهنا تقوم رشك��ة Selex ES بتأم��ني أنظمة إدارة 
القتال التي س��تقوم أيضاً بدمج األنظمة الدفاعية 
الت��ي تنتجها كل م��ن رشكت��ي OTO Melara و

MBDA ألك��ر من 30 وحدة بحرية من الطرازات 
 Finmeccanica املختلفة. كام تب��دي مجموع��ة
اهتامماً كب��رياً بربامج املراقبة األرضية والس��احلية 

ومراقبة املرافئ.
ك��ام تعمل مجموع��ة Finmeccanica أيضاً يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل املشاريع 
املش��ركة مثل املرشوع املش��رك لخدمات الطريان 
 Agusta Westland Aviation Services: AWAS
 Abu Dhabi Aviation: ADA بني طريان أبوظبي
ورشكة  Agusta Westland واملساهمني الصناعيني 
 Tawazun Precision Industry: TPI مثل رشكة
 EDIC Emirates الت��ي تعت��رب جزءاً م��ن رشك��ة

للصناعات الدفاعية•
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تقارير

شركة AAR تعزز حضورها يف منطقة الشرق األوسط
تشارك يف معرض دبي للطريان بحلول لقطاع الطريان التجاري

تس��عى رشكة AAR لتوس��يع أعامله��ا يف مجال إدارة 
الصيانة واإلصالح والعمليات MRO، وسلسلة التوريد، 
وعروض النقل الجوي يف مناطق مثل الرشق األوس��ط 
حيث تتزايد األساطيل العس��كرية والتجارية عى حد 
سواء. وسواء كان العميل يحتاج إىل خدمات استشارية 
يف مجال إدارة الصيانة واإلصالح والعمليات MRO، أو 
إدارة املكونات، أو عمليات ومعدات املهام، فإن رشكة 
AAR - الت��ي تش��ارك يف معرض ديب للطريان بش��كل 
كبرية – تتمتع بالخربة والدراية النجاز هذه املهمة بعد 

أن مارست هذه األعامل عى مدى أكر من 60 عاماً.
يف أواخ��ر الع��ام امل��ايض، أعل��ن مق��اول الدف��اع 
العامل��ي AAR أن��ه قد ت��م اختياره من قب��ل  املركز 
العس��كري املتقدم للصيانة واإلصالح والعمرة "أمرك" 
AMMROC، وه��و امل��رشوع املش��رك املتخ��ذ من 
أبوظب��ي مق��راً له بني رشك��ة مبادل��ة للتنمية، ورشكة 
Sikorsky وLockheed Martin، لتقدي��م الدعم يف 
التصمي��م والتجهي��ز والتكامل للمناطق الرئيس��ية يف 
منشأة أمرك AMMROC املتطورة يف العني، باإلمارات 
العربية املتحدة. وقد منحت أمرك AMMROC رشكة 
AAR عقداً بقيمة 38.6 مليون دوالر لتصميم مناطق 
الدعم، مب��ا يف ذلك الحظائر، ومناط��ق العمل، وورش 
اآلالت والعملي��ات الخاص��ة ملركز الصيانة العس��كري 
هذا. ق��ال فهد الش��اميس، الرئيس التنفي��ذي للمركز 
العس��كري املتقدم للصيانة واإلصالح والعمرة "أمرك" 
AMMROC: "وق��ع اختيارنا عى رشكة AAR لتقدم 
الدع��م لنا يف تطوير هذا املرف��ق العاملي الطراز؛ نظراً 

لتجربتهم وخربتهم يف هذا املجال".

دعم لوجستي ملهام البحث واإلنقاذ
تقوم مجموع��ة النقل الجوي يف رشك��ة AAR بتنفيذ 
امله��ام لصال��ح وزارة الدفاع األمريكية يف أفغانس��تان 
وأفريقيا والعراق. وقد وسعت مجموعة النقل الجوي 
مؤخراً م��ن قدراتها من خالل فوزه��ا بعقد مع وزارة 
الدف��اع الربيطانية لتطبيق تجربتها يف عمليات البحث 
واإلنق��اذ يف جزر فوكالند. ويدل��ل العقد البالغة مدته 
عرش س��نوات وقيمته 275 ملي��ون دوالر عى االتجاه 

لتسويق عمليات لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف.
تم يف يولي��و منح رشكة AAR عق��داً مدته خمس 
س��نوات، وقيمت��ه 72 ملي��ون دوالر، لتقدي��م دع��م 
لوجس��تي متكامل CLS يف مجال املبيعات العسكرية 
الخارجي��ة FMS، وذل��ك دع��امً ألس��طول طائ��رات 
C-130H لصالح س��الح الجو األفغاين. وس��وف تقوم 
رشكة AAR مبوجب هذا العقد، باالش��راك مع س��الح 

الج��و األمري��ي، بتقديم جمي��ع األعامل التش��غيلية 
والصيانة والخدمات اللوجستية والتقنية الالزمة لدعم 

وتعزيز متطلبات جاهزية األسطول داخل أفغانستان.
يعترب هذا العقد امتداداً طبيعياً لحلول إدارة سلسلة 
التوريد الش��املة التي تقدمه��ا رشكة AAR من خالل 

تشمل عقود شركة 
AAR يف املنطقة 

دعم أسطول 
مروحيات التدريب 

للحرس الوطني يف 
اململكة العربية 

السعودية والتموين 
الطبي للجيش 

األمريكي يف قطر

 ،DSL قس��م أنظمة الدفاع والخدمات اللوجستية فيها
إىل الحكوم��ة األمريكي��ة وحلفائها من أجل أس��اطيل 
أخرى، مبا يف ذلك طائرات KC-10 لدى القوات الجوية 
األمريكي��ة، وطائ��رات BAe 146  و125 لدى اململكة 
ل��دى وزارة   Hawkeye E-2C املتح��دة، وطائ��رات
الدفاع اليابانية. وتش��مل عقود AAR يف املنطقة دعم 
مروحيات التدريب التابعة للحرس الوطني يف اململكة 
العربي��ة الس��عودية واللوجس��تيات الطبي��ة للجيش 

األمريي يف قطر.

حلول ما بعد البيع
توفر رشكة AAR حلول ما بع��د البيع لعمالء الطريان 
التج��اري والحكوم��ة يف أكر م��ن 100 دولة يف جميع 
أنحاء العامل. وهي تعترب مبتكراً لسلسلة توريد للطريان 
بعد التس��ويق. وت��راوح القامئة الكامل��ة للرشكة من 
إصالح املكونات الفردية إىل برامج إدارة مخزون القطع 
االستهالكية واملعمرة. وتعمل رشكة  AAR عى تعزيز 
خرباتها الحاصدة للجوائز يف مجاالت الصيانة واإلصالح 
والعمليات MRO، وتوريد قطع الغيار، وشبكة عاملية 
للمستودعات ومنصات سلسة لتكنولوجيا املعلومات، 
وذلك من أجل إقامة برامج مخصصة تس��اعد العمالء 

عى إنجاز املزيد من خالل بذل القليل•
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Elettronica جتمع بني التكنولوجيا اإليطالية وااللتزام بالسوق العامليةشركة AAR تعزز حضورها يف منطقة الشرق األوسط
توفر منتجات احلرب اإللكرتونية واألنظمة البحرية واجملوقلة والربية

تقف رشكة Elettronica اليوم عى املرسح 
ال��دويل للمنتج��ات الدفاعي��ة كواح��دة من 
أبرز ال��رشكات األوروبي��ة املتخصصة حرصياً 
يف مج��ال تصمي��م وتطوير وإنت��اج األجهزة 
واألنظمة اإللكرونية الدفاعية. وقد تأسست 
الرشك��ة يف أوائل خمس��ينيات القرن املايض، 
وركزت عملياتها دامئاً عى متكني عمالئها من 
اس��تغالل األنظمة واألجهزة املش��راه أفضل 
اس��تغالل عى مدار عمرها االفرايض. وتتميز 
منتجات الرشكة بجودتها العالية التي مكنتها 
م��ن توريد أكر من 2700 جه��از إىل القوات 
املس��لحة لدى 28 دولة عى مس��توى قارات 
العامل الخمس، مع االحتفاظ بهويتها العريقة 
كرشكة تخطط للمستقبل. وبفضل هذه الخربة 
املتخصصة أصبحت رشك��ة Elettronica من 
أكرب الرشكات العاملية يف مجال الفضاء الجوي 
والصناع��ات الدفاعية العاملي��ة، وهو املجال 
املع��روف بتقلباته الش��ديدة. وبفضل الخربة 
الكبرية التي اكتسبتها Elettronica من خالل 
مشاركتها يف الربامج الرئيسية أصبحت الرشكة 
قادرة عى االس��تجابة بصورة فعالة ومستمرة 
للمتطلب��ات الجديدة التي تفرضها الصناعات 
 Elettronica الحديثة. وتغطي خطوط إنتاج
كاف��ة منتجات الح��رب اإللكرونية، بدءاً من 
األجه��زة واألنظمة املتكاملة وانتهاء باألنظمة 
البحري��ة  بالتطبيق��ات  الخاص��ة  املتكامل��ة 

واملجوقلة والربية. 

أنظمة الحرب اإللكرتونية
وبص��ورة أك��ر تحدي��داً، تتخص��ص رشك��ة 
Elettronica يف أنظم��ة الح��رب اإللكرونية 
 passive electronic warfare الس��لبية 
equipment املتخصص��ة يف مج��ال البحث 
اإللكرومغناطيس��ية  اإلش��عاعات  ع��ن 
عليه��ا  والتع��رف  وتحليله��ا  ورصده��ا 
وتحدي��د مكانه��ا ESM/ELINT، وأجه��زة 
 Electronic اإلجراءات اإللكرونية املض��ادة
 Countermeasures equipments: ECM
وأجه��زة االس��تقبال الخاص��ة باإلن��ذار ضد 
 Radar Warning Receiver: RWR الرادار

 ESM/ECM integrated واألنظمة املتكاملة
الخاص��ة  الس��ربانية  والحل��ول   systems
 Cyber EW solutions بالح��رب اإللكرونية
واألنظم��ة العاملة باألش��عة تح��ت الحمراء 
 Infrared and واألنظم��ة اإللكرو – برصي��ة
Electro Optic: DIRCM Systems وفي��ام 
يتعل��ق بالحلول الس��ربانية الخاص��ة بالحرب 
اإللكروني��ة Cyber EW solutions تعت��رب 
رشكة Elettronica رشكة صناعية عاملية رائدة 
بال من��ازع بفضل تصميامته��ا املبتكرة للغاية 
املعتمدة عى التقنيات الرئيس��ية مثل إرسال 

 Solid State Phased  واس��تقبال املصفوف��ة
Array املدمج��ة م��ع ESM أم��ا يف مج��ال 
الكهرومغناطيس��ية  اإلش��عاعات  البحث عن 
ورصده��ا وتحليلها والتع��رف عليها وتحديد 
مكانه��ا ESM/ELINT، فق��د أثبت��ت رشكة 
Elettronica أنه��ا ق��ادرة ع��ى تلبية أش��د 
متطلبات العمالء إلحاح��اً من أنظمة املراقبة 
باإلضافة إىل تأسيس مكتبات املهام املتخصصة 
وإع��داد خط��ط امله��ام الالزمة. ع��الوة عى 
ذل��ك، ميك��ن اس��تغالل ه��ذه العمليات يف 
األغ��راض الدفاعي��ة حي��ث ي��ؤدي اإلن��ذار 
 Passive Early Warning املبك��ر الس��لبي
إىل تقليل وقت االس��تجابة ويس��مح بتطوير 
أنظم��ة ECM الفعالة، كام تس��تغل أنظمة 
 Elettronica الت��ي تنتجه��ا رشك��ة ELINT
تحليل البيانات الشديدة الدقة للعمل يف بيئة 

كهرومغناطيسية صعبة غري معلومة.

رشاكة وتعاون مع اإلمارات
وق��د ظلت دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 
دامئ��اً الوجهة والس��وق املفضل��ة لدى رشكة 
التكنولوجي��ا  لقي��ت  حي��ث   Elettronica
الحديث��ة اهتامماً خاصاً عى مدار الخمس��ة 
والعرشين عاماً املاضية أيض��اً بفضل الجهود 
الحثيثة وتركيز القيادة السياسية امللهمة عى 

حامية مواردها وثرواتها.
ومن��ذ مثانين��ات الق��رن امل��ايض حرصت 
رشكة Elettronica عى مد جس��ور التعاون 
م��ع القوات املس��لحة اإلماراتي��ة عن طريق 
تزويد الق��وات الجوية بأحدث أنظمة الحرب 
 Mirage اإللكرونية املتقدمة امللحقة بالطائرة
2000/9، وتزوي��د الق��وات البحرية بأحدث 
أنظم��ة ESM املتكامل��ة لتجهي��ز الق��وارب 
 MPA البحري��ة من طراز "بينون��ة" وطائرات
بأح��دث أنظم��ة ELINT املجوقل��ة والربية 
املتقدمة. وتفخر رشكة Elettronica بش��دة 
مبس��اهامتها يف هذا املجال، وتسعى ملواصلة 

رشاكتها مع دولة اإلمارات العربية املتحدة•

تتميز منتجات 
الشركة بجودتها 

العالية التي 
مكنتها من توريد 

أكرث من 2700 
جهاز إىل القوات 

املسلحة لدى 28 
دولة على مستوى 

قارات العامل 
اخلمس
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الطائرة H145.. القوة واألداء
تتميز بقدرتها على أداء املهام مبرونة
ج��رى تصميم الطائ��رة H145 )التي كان يُطلق عليها اس��م EC145 T2( من 
إنت��اج رشكة Airbus Helicopters لتقديم أفضل أداء طوال عمرها االفرايض، 
وتعت��رب أحدث عضو يف مجموعة الطائ��رات ذات املروحة الدوارة فئة األربعة 
أطنان ذات املحركني، وتتميز بقدرتها عى أداء املهام مبرونة، الس��يام يف ظروف 
التش��غيل يف األجواء الحارة والصعبة. وتتميز الطائرة بصغر حجمها مع س��عة 

مقصورتها الداخلية، وهو ما يجعلها الخيار األفضل بالنسبة للمهام املدنية.

القوة واألداء
تتب��ع الطائرة H145 عائلة الطائ��رة EC145/BK117 ذات األغراض املتعددة 
التي أنتجتها رشكة Airbus Helicopters، والتي يُس��تخدم منها حوايل 1000 
طائرة عى مس��توى العامل اليوم، وقد س��جلت أكر من 4 ماليني ساعة طريان. 
ونجح��ت الطائ��رة H145 يف تلبي��ة عدد هائل م��ن متطلب��ات املهام بفضل 

مقصورتها الكبرية وبدنها املدمج وقوة محركاتها.
 ®Helionix نظام الطريان H145 وقد شملت التحسينات التي أُدخلت عى الطائرة

املبتك��ر الذي أنتجت��ه رشكة Airbus Helicopters والطي��ار اآليل ذا املحاور األربعة 

anti- ونظام ،Arriel 2E 4 ورفع مستوى األداء عن طريق املحركات-axis autopilot

torque system مع إضافة أحدث نس��خة من إنتاج الرشكة من نظام مروحة الذيل 

املخفية Fenestron® shrouded tail rotor وصندوق تروس جديد للذيل وتحديث 

صندوق الروس الرئييس.

املرونة والقدرة
يس��اهم منط تصميم الطائ��رة H145 ومقصورتها الكبرية الفس��يحة وأرضيتها 
املس��طحة يف إضفاء ق��در كبري من املرونة عى الطائرة م��ن حيث تنفيذ عدد 
كبري من التطبيقات واالس��تخدامات املختلفة. وتتسع الطائرة لثامنية أشخاص 
يف حجمها العادي وعرشة أش��خاص عند إع��ادة تعديل تصميمها، باإلضافة إىل 

طيار أو اثنني.
وميكن تعديل هذه الطائرة املروحية املتعددة األغراض لتغطية االس��تخدام الطبية 

الطارئة ومهام الرشطة، باإلضافة إىل املهام الجوية ونقل الركاب، مثل الطريان التجاري 

والط��ريان الخاص، ونق��ل األفراد إىل املنصات البحرية. وبالنس��بة للعمالء الراغبني يف 

تنفي��ذ مهام متعددة ميكن إعادة تعديل الطائرة H145 ألداء األدوار املختلفة برسعة 

وسهولة.

مضاعفة األداء
تؤم��ن املح��ركات Arriel 2E املتط��ورة وخاصية التحكم الرقم��ي املزدوج يف 
املح��رك dual full-authority digital engine control: FADEC، باإلضافة 
إىل أنظمة مروحة الذيل واملروحة الرئيس��ية املحدثة  مستوى غري مسبوق من 
 one-engine األداء س��واء يف حالة التحليق أو يف حالة اس��تخدام محرك واحد
inoperative OEI conditions وت��أيت تقنية Fenestron لتضفي مزيداً من 
الفوائ��د ع��ى الطائرة H145 مثل تحس��ني نوعية الطريان والس��المة األرضية 

وكفاءة وتقليل الحاجة إىل الطاقة وتقليل مستوى الضوضاء واالهتزازات.
وت��أيت تقنية Fenestron بصن��دوق تروس جديد ملجموعة الذي��ل، وهو ما يقلل 

تكاليف الصيانة، وتضم مش��غل مزدوج ملروحة الذي��ل ودوائر هيدروليكية مزدوجة 

داخل عارضة ذيل جديدة.

تعزيز السالمة
 Airbus Helicopters الجديد الذي أنتجته رشك��ة ®Helionix يؤم��ن نظام الط��ريان
تفوقاً س��احقاً من حيث تأمني الحامية الالزمة أثناء الطريان ومس��اعدة الطيار وزيادة 
الوعي امليداين، وهو ما يؤدي إىل رفع مستويات السالمة الجوية بصورة غري مسبوقة.

والس��تيفاء أحدث املستويات القياسية العاملية الخاصة بالطريان ضم نظام الطريان 

Helionix® الجديد أكر أنظمة اإلنذار واملراقبة الذاتية تطوراً وابتكاراً.

عالوة عى ذلك، تأيت الطائ��رة املروحية H145 مجهزة بأحدث أنظمة الطيار اآليل 

امل��زدوج ذي املحاور األربعة املخصص للطائ��رات املروحية، والذي مينح الطائرة قدراً 

عالياً من الثبات واالستقرار والدقة والسالمة والحامية، مع إمكانية اإلقالع بصورة آلية 

والقدرة عى التحليق، عالوة عى ميزات أخرى.

وملضاعفة س��المة التشغيل جرى اس��تخدام مروحة رئيس��ية عالية ومروحة ذيل 

وعارضة ذيل، عالوة عى مروحة ذيل Fenestron® مخفية.

طائرة مروحية "قليلة الصيانة"
لالس��تفادة من الخربة الكبرية التي اكتس��بتها رشك��ة Airbus Helicopters مع عائلة 
الطائرة املروحية BK117/EC145، تأيت عمليات صيانة الطائرة لتزيد فرات الراحة بني 
عملي��ات الفحص والتفتيش الدورية، وهو ما يضمن توفر الطائرة يف كل وقت وتقليل 

مصاريف التشغيل.
 optional helicopter usage ويأيت نظام مراقبة استخدام الطائرة املروحية االختياري
monitoring system: HUMS ليتاب��ع حالة املحرك طبقاً لظروف االس��تخدام، األمر 

الذي يجعل الطائرة متاحة أكر، عالوة عى تعزيز الصيانة القليلة التكلفة•

جنحت الطائرة H145 يف تلبية عدد 
هائل من متطلبات املهام بفضل 
مقصورتها الكبرية وبدنها املدمج 

وقوة حمركاتها

THINK
SPECIAL OPERATIONS

مزودة بأحدث تقنيات طائرات الدفاع، لديها كفاءة عالية في جميع ا�حوال 
الجوية، ال مثيل لها في أشد البيئات قسوًة. أثبتت قدراتها في القتال.

استعداد تام للعمليات الخاصة من المناطق النائية أو من السفن الحربية.
H145M – استخدم ا�فضل

Important to you. Essential to us.
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N-35 شركة منر للسيارات تكشف عن إنتاج املركبة املدرعة
يسهم تصميم املركبة يف احلماية من األلغام والتهديدات البالستية

كش��فت رشكة "منر للس��يارات" – املتخصص��ة بتصنيع 
املركب��ات العس��كرية ومقره��ا أبوظبي – عن توس��عة 
 N35 نط��اق مركباتها مبركبة الحامي��ة الجديدة من فئة
املتعددة املهام. وتعترب مركبة N35 ذات الدفع الرباعي 
والدفع الس��دايس. مركبة قتالي��ة مدرعة ومدولبة وهي 
 Denel Vehicle System تطوير لنظ��ام دينيل لآلليات
RG35 وحالياً مملوكة بشكل كامل لرشكة منر للسيارات. 
وتواص��ل من��ر للس��يارات العض��و يف رشك��ة اإلم��ارات 
للصناعات العس��كرية EDIC التعاون مع DVS لتعزيز 

تصميم أداء وقدرات هذه املركبة.
وتش��تمل ميزات املركب��ة عى هيكل أح��ادي البدن 
م��درع ومصنوع من الفوالذ وميكن توفريها مبس��تويات 
حامية مختلفة ضد القذائف البالستية واأللغام والعبوات 
الناس��فة. ونظراً لتطور بيئة العمليات العسكرية بشكل 
مستمر تعترب هذه اآللية إضافة جديدة إلنتاجات رشكة 
منر والتي متكنها من تلبية املتطلبات املتنوعة ألي مهمة 

عى مستوى عاملي.
الرئي��س  هره��رة  س��يف  فه��د  الدكت��ور  ق��ال 

التنفيذي لرشك��ة منر: "يرسنا أن نعل��ن عن هذه املركبة 
الجديدة التي تش��كل إضاف��ة إىل مجموعة مركبات منر. 
وتتميز هذه املركبة املدرعة الفائقة الحامية بأداء مميز 
يت��الءم مع طبيعة التضاريس والظروف الجوية املختلفة 
وتلبية املتطلبات املتنوعة ألية مهمة. وأيضاً تكمل هذه 
الفئ��ة ذات الدفع الرباعي والس��دايس مجموعة الرشكة 
الحالية مام يس��مح لنمر بالتوس��ع خارج نطاق اآلليات 
العسكرية الخفيفة واملتوس��طة املعتادة وصوالً إىل فئة 
املركب��ات املدرعة الت��ي توفر درجة أع��ى من الحامية 
وحمول��ة أكرب. وقد دخلت بالفعل ه��ذه اآللية املراحل 
األولي��ة من اإلنتاج والتجارب وصوالً إىل سلس��لة اإلنتاج 

املقررة يف الربع األخري من عام 2016.
ويوف��ر التصمي��م الداخ��يل األمث��ل يف املركبة ذات 
الدفع الرباع��ي 4x4 ثالثة مقاعد أمامية لكل من القائد 
والرامي والسائق. إضافة إىل سبعة مقاعد أخرى للجنود 
تعم��ل عى تخفيف تأث��ري االنفجار. في��ام تحتوي أيضاً 
عى منص��ة تحميل وتنزي��ل خلفية كب��رية تعمل بقوة 
الهيدرولي��ك ومتك��ن الجنود م��ن الخروج م��ن املركبة 

برسعة. عالوة ع��ى ذلك ميكن تركيب أس��لحة إضافية 
ع��ى املركبة مبا يف ذلك منصة أس��لحة يتم التحكم فيها 

عن بعد وبرجني للجنود.

مرونة ودعم للمهام
وميتاز تصميم اآللية N35 باملرونة العالية مام يس��اهم 
يف دعم ومساندة املهام املتنوعة لهذه الفئة من اآلليات 
مثل االستطالع والدوريات والدعم اللوجستي والعمليايت 
واآللي��ات القتالي��ة ذات الدفع الس��دايس. ومتتاز أيضاً 
بالقدرة العالية وإيجاد التوازن األس��ايس بني قوة النريان 
والقدرة عى البقاء وس��هولة الحركة وتكاليف العمليات 

الحديثة والتقليدية وغري املتامثلة / املتناظرة.
تشتهر الرشكة بتقديم موثوقية استثنائية يف املركبات 
وأداء أفض��ل يف املناط��ق الصحراوي��ة لض��امن حامية 
الطواقم التي تستخدم املركبة. وتتوافر مجموعة مركبات 
منر الرباعية والسداس��ية الدفع يف تصاميم مدرعة وغري 
مدرعة، ومجهزة بس��عة وحمولة للطاقم ميكن التحكم 

بتصميمها •



59 |  نوفمرب 2015 |  العدد 526  |

مت تصميم طائرة 
 Desert Hawk  3

التي تعمل بالبطارية 
بحيث تكون قابلة 

للحمل واالستخدام 
السريع

 Lockheed Martin إىل شركة  Desert Hawk 3 اململكة املتحدة متنح عقد طائرات
مت تصميم هذا الربنامج لدعم احتياجات املهام احلرجة

 Lockheed منح��ت وزارة الدف��اع الربيطاني��ة رشك��ة
Martin عقداً لدعم برنامج Desert Hawk 3، وإنش��اء 
نظ��ام ج��وي صغري م��ن دون طيار UAS ميث��ل القدرة 

األساسية للدفاع.
قالت جاي ماكونفيل، مدي��ر تطوير األعامل للحلول 
غري املأهول��ة يف لوكهيد مارتن: "لقد أس��همت طائرات 
Desert Hawk يف تقديم خدمة جيدة للقوات املسلحة 
الربيطاني��ة من خالل تزويد املقاتالت الحربية التكتيكية 
باملعلومات االس��تخباراتية واالس��تطالع واملراقبة. وإننا 
نتطلع إىل مواصلة هذا الس��جل م��ن النجاح من خالل 
 ،Desert Hawk منح برنامج الدعم األس��ايس لطائ��رات

ونح��ن مس��تمرون يف تعزي��ز قدراته��ا باالعت��امد عى 
املالحظ��ات الواردة م��ن املس��تخدمني. إن نضج طائرة 
Desert Hawk وأداءه��ا املؤك��د، فضالً ع��ن القدرات 
املتط��ورة املتوافرة اآلن، يجعل منها رصيداً حاس��امً عى 

أرض املعركة الحديثة ".

دعم العمليات القتالية
م��ن  أك��ر   Desert Hawk 3 لق��د س��جلت طائ��رة
30,000 س��اعة طريان، معظمها يف أحوال قاسية، لدعم 
احتياجات حاس��مة للمهام، مثل تعزي��ز الوعي الظريف، 
واألمن، وعمليات مكافحة العبوات الناس��فة، واكتشاف 

التهديدات، واس��تطالع املس��ارات، وتقيي��م األرضار يف 
املعركة.

وقد رصح وزير الدف��اع الربيطاين فيليب دان بقوله: 
"لق��د أثبت��ت Desert Hawk قيمته��ا يف العمليات يف 
أفغانستان، من خالل تزويد قواتنا املسلحة باملعلومات 
االس��تخباراتية الحيوية والسامح لقادتنا لتحقيق السبق 
عى العدو. ونح��ن ندرك أن النظم الجوية غري املأهولة 
واملوجهة عن بعد تحظى بأهمية متزايدة يف بيئة اليوم 
العملياتية، وقد س��محت لنا ميزانيتنا الدفاعية املحمية 
واس��تثامر 160 مليار جنيه اسرليني يف املعدات بإدخال 

طائرة Desert Hawk يف برنامجنا األسايس".
ت��م تصمي��م طائ��رة Desert Hawk  3 التي تعمل 
بالبطاري��ة بحيث تكون قابلة للحم��ل، وتتميز باملتانة، 
واالستخدام الرسيع واملوثوقية. وتزن هذه الطائرة التي 
تطل��ق باليد 8 أرطال فقط. )3.6 كلغ(، وميكنها أن تطري 
مل��دة تصل إىل 90 دقيقة مع حمولة رطلني )0.91 كلغ(. 
وق��د تم مؤخراً ترقي��ة Desert Hawk 3 الربيطانية إىل 
رابط بيانات رقمي يسهم يف تحقيق القدرات العملياتية 

الكاملة لوزارة الدفاع يف املوعد املحدد.
وقد قام��ت رشكة لوكهيد مارتن أيض��اً مؤخراً برقية 
طائ��رة Desert Hawk 3 إىل Desert Hawk 3.1 م��ن 
خالل تنفي��ذ عملية إطالق مبس��طة، والهبوط العميق 
مبحرك متوق��ف، وقدرة تتالءم مع جمي��ع البيئات، مع 
ف��رة أطول م��ن التحم��ل، وأنظمة استش��عار مطورة، 
والتش��غيل باس��تخدام نظام املراقبة األريض املتنقل من 
إنت��اج رشكة لوكهيد مارتن، وتعت��رب طائرة ديزرت هوك 

3.1 نسخة معدلة من طائرة ديزرت هوك 3•
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 منتجات Oshkosh Defense تلبي نظم الصيانة وبيئة التشغيل
برامج الدعم املستمر  للعربات تعزز مستويات اجلاهزية العملياتية

مع تصاع��د وترية التوت��ر الس��يايس والنزاعات 
العس��كرية يف منطقة الرشق األوس��ط وش��امل 
أفريقي��ا، ب��دأ ع��دد كبري م��ن ال��دول يف ضخ 
استثامرات ضخمة للحصول عى أحدث  العربات 
الربية العس��كرية التي مبقدورها تحقيق التفوق 
االس��راتيجي والتكتيي. ويضم الرشق األوس��ط 
أربعة من بني أكرب خمس��ة أسواق دفاعية نامية 
عى مستوى العامل، وميكن لربامج الدعم املستمر 
للعربات شديدة التحمل أن تعزز من مستويات  
الجاهزية العملياتية  وتضاعف االس��تثامر فيام 
يتعلق بالعم��ر االفرايض ال��كيل  للعربة داخل 

األسطول.
ويتف��اوت العم��ر االفرايض املتوق��ع  للعربة 
العس��كرية، ففيام يصل العمر االفرايض  للعربة 
املدني��ة  الخاص��ة بنقل ال��ركاب إىل 13 س��نة، 
نج��د أن العم��ر االف��رايض  للعرب��ة املدولب��ة  
الرسيع��ة الحرك��ة والتنقل واملتع��ددة األغراض 
 High Mobility Multipurpose Wheeled
Vehicle: HMMWV يص��ل إىل 45 ألف ميل، 
وال��ذي يعادل 15 عاماً تقريباً تحت االس��تخدام 
العادي. أما بالنس��بة إىل العربة الرسيعة الحركة 
والتنق��ل واملحمية واملضادة لأللغ��ام والكامئن 
Mine- والصالح��ة لكاف��ة أن��واع التضاري��س
 Resistant Ambush Protected: MRAP
الت��ي تنتجها رشك��ة Oshkosh Defense، فهي 
مصمم��ة لتنفيذ 70 % م��ن املهام فوق األرايض 
الوع��رة أو غ��ري املمه��دة ويصل عم��ر العربة 

االفرايض إىل 25 عاماً. 

الدعم الدويل للمنتجات املتكاملة
ع��ى   Oshkosh Defense رشك��ة  وتح��رص 
تصمي��م خدماته��ا الخاص��ة "بالدع��م ال��دويل 
 Global Integrated املتكامل��ة"  للمنتج��ات 
Product Support: GIPS services بحي��ث 
تلبي نظ��ام الصيان��ة وبيئة التش��غيل لدى كل 
جيش م��ن الجيوش. أفضل مث��ال عى ذلك هو  
العربة املدرعة ط��راز M-ATV التي تعترب أكر  
العرب��ات  الرسيع��ة الحركة والتنق��ل واملحمية  
واملض��ادة  لأللغ��ام والكامئ��ن والصالحة لكافة 
أنواع التضاريس MRAP واألكر  نجاحا يف هذا 
املجال. وق��د وقع االختيار عى  العربة املش��ار 
إليها يك تظل ضمن األسطول األمريي وذلك عى 
حس��اب عدد كبري من  العربات األخرى. ورشكة 

أوش��كوش توفر الدعم للعربة املدرعة واملحمية 
طراز M-ATV يف جميع أنحاء العامل.

وللحصول عى أسطول عمليايت يتمتع بصيانة 
جيدة، فإن م��ن الرضوري أن تتع��اون الجيوش 
 Original األصلي��ة  املع��دات  مصنع��ي  م��ع 
Equipment Manufacturers: OEM لوض��ع 
خط��ة خاص��ة بصيان��ة العرب��ة ط��وال عمرها 
االفرايض، ويجب أن تلبي هذه الخطة متطلبات 
كل عمي��ل ع��ى ح��ده. وستس��تفيد الجي��وش 
م��ن الحصول ع��ى قطع الغي��ار الالزمة لها من 
 Oshkosh املصنعني األصليني، حيث متتلك رشكة
Defense مخزون��اً كبرياً من قطع الغيار، وتقدم 
خدماته��ا لعمالئه��ا يف جميع أنح��اء العامل عى 
مدار الس��اعة وطوال أيام األس��بوع، وهو ما ال 
يس��تطيعه مصنعو قطع الغيار املقلدة سواء من 

ناحية الكم أو الكيف.

رشاكات متميزة ودعم فني
وتحرص رشك��ة Oshkosh Defense عى إقامة 
رشاكات م��ع  كل عميل م��ن عمالئها يف منطقة 
الرشق األوسط، ولذلك أقامت فروعاً دامئة لها يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
الس��عودية، باإلضاف��ة إىل إقام��ة رشاكات م��ع 
رشكات الخدم��ة املحلية الت��ي تغطي بقية دول 
املنطقة. وعالوة عى ذلك، قامت الرشكة بتعيني 
 Field Service "مندوبني للخدم��ة امليداني��ة"
رشكائه��ا  ملس��اعدة   Representatives: FSRs

ع��ى املحافظة ع��ى أفضل درج��ات الجاهزية 
واالس��تعداد. ويتمت��ع ه��ؤالء املندوب��ني بخربة 
كبرية ومستويات تدريبية عالية يتم تسخريها يف 

تقديم الدعم الفني للعسكريني.
ومن ب��ني العنارص األخرى املهمة يف املحافظة 
عى العمر االف��رايض للعربة ه��و الحرص عى 
تدريب مش��غيل العرب��ات وأخصائييها الفنيني. 
وقد قامت رشكة Oshkosh Defense بتدريب 
م��ا يق��ارب 12 أل��ف ف��رد يف 23 دول��ة، هذا 
باإلضافة إىل استعدادها لتخصيص "مدريب املهام 
 Virtual Task Trainers: VTTs "االفراضي��ة
الذي��ن يقدمون تدريباً واقعي��اً يف بيئة افراضية 
آمنة. ويتوافر هؤالء املدرب��ون لخدمة مختلف 
أن��واع العربات، ويس��اهمون يف خفض تكاليف 
التدريب وتلقني التعلي��امت الخاصة بالتدريب 

التفاعيل للجنود.
وس��واء كان الهدف هو الحصول عى  عربات 
جدي��دة  أو تحديث األس��اطيل الحالي��ة،  فإن 
الدع��م املميز ملا بع��د البيع يعترب أم��راً حتمياً 
بالنس��بة إىل أي جي��ش من أجل إطال��ة العمر 
االف��رايض  للعرب��ات وتحقيق أقىص اس��تفادة 
ممكنة من هذه االس��تثامرات. وتتميز خدمات 
دع��م العمر االفرايض للعربة التي تقدمها رشكة 
Oshkosh Defense محلي��اً وعاملياً بأهميتها يف 
املحافظة عى مواصلة املهام دون توقف وتلبية 

املتطلبات العسكرية املتزايدة•
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 ورغم أن مقر الرشكة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

إال أنها قادرة عىل مد شبكة عملياتها إىل منطقة جنوب 

 SAMENA آسمميا والرشق األوسممط وشممال أفريقيا

region وتشمممل أنشممطة الرشكة حيازة وتطوير 

واختبار وتشممغيل وتدريممب األنظمة الذاتية 

وتقديم الدعم الكامل لها لتأمني استخدامها 

جوا وبحرا وبرا، وهذا يشمممل تعديل وتهيئة 

األنظمممة اآلليممة )غري املأهولممة( خصوصا يف 

مجممال تحديممد ودمممج الحممموالت البديلة. 

وتعمل برشكة أبوظبي االسممتثارية لألنظمة 

الذاتية )أدايس( بصممورة وثيقة مع الحكومة 

اإلماراتيممة باإلضافممة إىل رشكائهمما اآلخرين. 

وتسممعى الرشكة لتطوير وتعزيممز اإلمكانيات 

التكنولوجية لدولة اإلمارات.

وقممد أجرت مجلممة “درع الوطن” 

مقابلممة حرصيممة شمماملة مع 

السيد/عيل اليافعي للتعرف 

الرشكممة  أنشممطة  عممىل 

يشغل عيل اليافعي منصب 

رئيس املديرين التنفيذيني 

برشكة أبوظبي االستثامرية 

لألنظمة الذاتية )أدايس( 

التي تعترب أول رشكة مقرها 

أبوظبي لتقديم حزمة 

متكاملة من الخدمات 

لعمالئها بحيث تشمل كافة 

أنواع األنظمة الذاتية. ورغم 

أن الرشكة معروفة سلفا بأنها 

رشكة ميكن االعتامد عليها 

يف تأمني الحلول املتكاملة 

يف عامل األنظمة الذاتية إال 

أنها تركز اليوم عىل إضافة 

املزيد من عمليات التطوير 

ملنتجاتها األساسية.

حوار املقدم ركن/ 
يوسف جمعه احلداد
رئيس التحرير

شركة أبوظبـي االستثماريـة لألنظمـة الذاتيـة )أداســــــــي( – شركة رائدة يف جمال األنظمة املستقلة
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وإنجازاتها. فيا ييل مقتطفات من هذه املقابلة:

ماذا كانت أهدافكم الرئيس��ية عند تأسيس 
رشكة أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة الذاتية 

)أدايس( يف عام 2007؟
- كان هدفنمما الرئييس بكل بسمماطة هو أن نصبح رشكة 

عامليممة رائدة يف مجممال تطوير األنظمممة الذاتية. وليك 

يتحقممق هذا الهدف كان علينا أن نركز عىل بناء قدراتنا 

وإمكانياتنمما الصناعية املحلية يف عممامل األنظمة الذاتية، 

وأن نقدم أحدث الحلول مبمما يتجاوز تطلعات عمالئنا، 

وتنويع االقتصمماد الوطني عن طريق البحوث والتطوير 

وتطوير املمموارد البرشية الوطنيممة وإقامة رشاكات مع 

رشكات خارجيممة، مع تطبيق املعايممري األخالقية الدولية 

الالزمة، وأن يتم االعرتاف بنا كرشكة متخصصة يف تقديم 

الحلول املتكاملة يف عامل األنظمة الذاتية عىل املستويني 

اإلقليمي والدويل.

ومنذ تأسيس رشكة أبوظبي االستثارية لألنظمة الذاتية 

)أدايس( يف عام 2007 نجحت الرشكة يف تحقيق هدفها 

وهو االعرتاف بها كرشكة ميكن االعتاد عليها يف تقديم 

الحلممول املتكاملممة التي متنح عمالءهمما حزمة متكاملة 

من الخدمات، بدءا من استيفاء رشوط العمالء واختيار 

األجهممزة والرشاء وتصميممم وتطوير واختبممار األنظمة 

واألنظمممة الثانوية محليمما، والتدريممب وتقديم الدعم 

العمليايت وصيانممة كافة أنواع األنظمة الذاتية برا وبحرا 

وجمموا. ونحن نركز بشممدة عىل تقديم الدعممم الالزمة 

للقوات املسلحة اإلماراتية يف رحلة تحولها إىل استخدام 

األنظمة الذاتية بصورة أكرب، وتعزيز اإلمكانيات الخاصة 

بصناعة األنظمة الذاتية وأنظمممة املهام الخاصة داخل 

الدولة ويف جميع أنحاء املنطقة أيضا.

ما مدى أهمية األنظمة اآللية )غري املأهولة( 
بالنسبة لألمن القومي ومهام املراقبة؟

أثبتت األنظمة اآللية )غري املأهولة( فعاليتها الكبرية يف 

تنفيذ مهام املراقبة واألمن واالستكشمماف مثل عمليات 

البحث واإلنقاذ عىل املسممتويني املدين والعسكري. وقد 

أصبحت األنظمة اآللية )غري املأهولة( من أهم أسمملحة 

الحياة الحديثة  مثل عمليات املراقبة واالستطالع ونقل 

اإلمممدادات الطبية إىل املناطق النائيممة والوعرة، ومهام 

الدوريات الحدودية وتنسمميق املسمماعدات اإلنسممانية 

ومسح ومتشيط التضاريس األرضية وتحقيقات الحرائق 

والحمموادث الكممربى وقياس االنهيممارات األرضية ورصد 

عمليات التسلل غري املرشوعة ومراقبة حركة الزحام.

وميكممن تنفيذ كل هممذه املهممام دون تدخممل العنرص 

البممرشي، وتخممدم كلها هدفمما واحدا، وهو “السممالمة 

البرشيممة”. وتتيح األنظمة اآللية )غري املأهولة( إمكانية 

تعزيز األداء وخفض التكاليف ومتكني األفراد من تفادي 

املخاطر أثناء تنفيممذ العمليات املتخصصة. ونظرا لكون 

األنظمة آلية )غري مأهولة( فإنها تسمح بتجنيب األفراد 

أي مواقممف محفوفة باملخاطممر دون أن يأيت ذلك عىل 

حسمماب الحصول عىل املعلومات أو مراقبة املهمة من 

موقع يتوافر فيه األمن والسالمة.

رغم أن األنظمة آلية )غري مأهولة(، يحتاج 
األم��ر إىل أيد عامل��ة مدربة تدريب��ا عاليا 
للتعامل معه��ا بكفاءة. فهل نجحت الرشكة 
يف تدريب الكوادر املواطنة يف هذا املجال؟

تسممتعني رشكة أبوظبي االسممتثارية لألنظمممة الذاتية 

)أدايس( بأطقممم مكونممة من خرباء مواطنممني وأجانب 

عىل أعممىل مسممتوى، ويعتمممدون عىل ممما لديهم من 

خربة متخصصة وفهمهم السممليم ملزايا األنظمة الذاتية 

وفوائدها بالنسممبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية الرشق األوسط وشال أفريقيا وأوروبا.

وتفخممر الرشكة برتكيزها عىل فرص التدريب التي يجري 

إتاحتها أمام املواطنني اإلماراتيني. ومنذ تأسمميس الرشكة 

قبل مثاين سممنوات شممهدت الرشكة توسممعا مستمرا يف 

االسممتعانة باأليممدي العاملممة املواطنة، وزيادة نسممبة 

مشمماركة املممرأة اإلماراتيممة ومعرفتها الوثيقممة بقطاع 

الصناعات الدفاعية، عالوة عممىل القدرات األخرى التي 

ترتاوح بني الدعممم الهنديس والطيارين ومدريب األنظمة 

اآللية )غري املأهولة(.

ونحممن ندرك أهمية بناء قدراتنمما مبا يقدم الدعم الالزم 

ألبوظبممي ودولة اإلمممارات بوجه عممام. وتحرص رشكة 

أبوظبي االستثارية لألنظمة الذاتية )أدايس(عىل تطبيق 

أفضممل املعايري عنممد تنفيذ الممدورات التدريبية الالزمة 

لعممدد مممن الوظائف املتعلقممة باملركبممات اآللية )غري 

املأهولممة( عن طريق إقامة املرافق الهندسممية ومرافق 

تدريممب الطياريممن وتنفيذ برامممج وأنشممطة التطوير 

االسممرتاتيجي املنتقمماة بعنايممة والتي تعترب أساسممية يف 

منممح الرشكة القدرة عىل تقديم أفضل ما عندها وطرح 

أحدث الحلول بغض النظر عن نوع املهمة أو طبيعتها.

وقد شممكل تعاون رشكة أبوظبي االسممتثارية لألنظمة 

الذاتية )أدايس( مع املؤسسممات األكادمييممة والصناعية 

املحليممة جممزءا ال يتجممزأ مممن اسممرتاتيجيتنا الوطنيممة 

واملساعدة يف تطبيق رؤيتنا فيا يتعلق بخطط التوطني. 

ونتيجة لذلك، حققت الرشكة مكانة مرموقة يف السوق.

ما هي الخطط املستقبلية للرشكة؟
- نجحممت الرشكممة يف إقامممة سلسمملة من الممرشاكات 

شركة أبوظبـي االستثماريـة لألنظمـة الذاتيـة )أداســــــــي( – شركة رائدة يف جمال األنظمة املستقلة
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االسممرتاتيجية مع الرشكات العامليممة ورشاكات يف مجال 

الصناعات الدفاعية  واملجاالت العسكرية املختلفة التي 

ميكن أن تسمماهم يف تطوير الربامممج املختلفة من أجل 

رفع مسممتوى الخدمات التي نقدمها ألبوظبي والدولة 

ككل.

وقد كانت رشكة أبوظبي االسممتثارية لألنظمة الذاتية 

)أدايس( الراعممي الرئييس ملعرض األنظمممة اآللية )غري 

املأهولممة( )UMEX 2015( الممذي انطلممق ألول مرة 

ضمممن فعاليات معممرض أيدكس أبوظبممي 2015. وقد 

خصص معرض )UMEX 2015( جناحه لعرض األنظمة 

اآللية املتخصصة. ونظرا لنجاح هذا املعرض فقد قررت 

الرشكة االسممتمرار يف لعب دور الراعي الرئييس ملعرض 

UMEX يف دوراته القادمة.

عالوة عممىل ذلك، تحممرص الرشكة عىل توسمميع نطاق 

عملياتهمما، األمممر الذي يجعلهمما متيل إىل املشمماركة يف 

املعارض اإلقليميممة والدولية املختلفة بشممكل متزايد، 

وهممو ما منحهمما الفرصممة لتعريف الجمهممور بطبيعة 

منتجاتنا وأنشممطتنا وخدماتنا التي يتممم تنفيذها بأيد 

وطنيممة متخصصة ومتمرسممة. ونحن نعترب أنفسممنا يف 

حقيقممة األمر جزءا من هذه املعممارض البارزة، وهو ما 

مينحنا الفرصة لالقرتاب أكرث فأكرث من عمالئنا املحتملني 

والحاليممني. وهممذا بممدوره ميكننمما من الحصممول عىل 

املسمماعدة وتعزيز مواردنا ونقل املعرفة وزيادة جرعة 

التدريبات املتخصصة وتعزيز عملية تبادل املعلومات.

تعت��رب رشكة أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة 
الذاتية )أدايس( أحد رعاة مسابقة »تحدي 
االبت��كار 2015«. فهل لكم أن تحدثونا عن 

هذه املسابقة؟
أطلقت رشكة نوثروب غرومان مسابقة الطريان “تحدي 

االبتممكار 2015“ بالتعاون مع طالب الهندسممة بكليات 

التقنيممة العليا، ورشكممة أبوظبي االسممتثارية لألنظمة 

الذاتيممة، حيممث ينفممذ الطممالب مرشوعات هندسممية 

حقيقية مثل تصميم وببناء وقيادة الطائرات اآللية )غري 

يشكل تعاون 
)أداسي( مع 

املؤسسات األكادميية 
والصناعية احمللية 

جزءا ال يتجزأ من 
اإلسرتاتيجية الوطنية

املأهولة(. وتستمر املسابقة ملدة أسبوع يتنافس خالله 

الطالب فيا بينهم بتقديم العروض الشممفهية وعروض 

الطريان. وتعترب مسممابقة “تحممدى االبتكار 2015” أكرب 

مسممابقة وأشممدها تحديا حتى اآلن، حيث يتنافس 15 

فريقا ميثلون خمس إمارات.

ويتنافممس الطممالب فيا بينهم من أجممل الفوز بفرصة 

القيممام برحلممة مجانيممة إىل الواليممات املتحممدة حيث 

سمميزورون مصانع رشكة »نورثروب غرومان« واملنشآت 

التعليميممة املتخصصممة يف مجال العلمموم والتكنولوجيا 

 STEM )Science, والرياضيممات  والهندسممة 

 )Technology, Engineering and Mathematics

دل الدولة. وسمميحصل الفريق الفائز باملركز الثاين عىل 

رحلممة تعليميممة إىل أوروبا بتمويل مممن رشكة أبوظبي 

االستثارية لألنظمة الذاتية.

ويعترب طلبة الهندسممة املشمماركون يف مسابقة »تحدي 

االبتكار 2015« يف دولة اإلمارات قادة املسممتقبل وهم 

ميثلون املسممتقبل املرشق الواعد لهذه الدولة. وتهدف 

رشكة أبوظبي االستثارية لألنظمة الذاتية إىل احتضان 

وتكريممس املشمماريع املحليممة، خاصممة عندممما يتعلق 

بالتكنولوجيا واألنظمة اآللية.

وتفخر الرشكممة بتعيينها كراع رسمممي وبتقديم الدعم 

املايل والفني للمشمماركني يف املسممابقة عن طريق إيفاد 

خربائها لتقديم الدعم الممالزم لهم عىل األرض. وتهدف 

الرشكممة إىل خلق فرص للشممباب اإلمممارايت عن طريق 

إتاحة الفرصة أمامهم لعرض ابتكاراتهم، ومسمماعدتهم 

يف تنميممة مواهبهم. وهدفنا هممو تعزيز الجيل الصاعد 

يف دولة اإلمارات عن طريق إكسممابه املهارات النوعية 

املتخصصة التي تسممتويف املعايري العاملية حتى ميكنهم 

قيادة عجلة املسممتقبل يف اإلمارات وتقديم مسمماهمة 

قيمة لرؤية أبوظبي االقتصادية حتى عام 2030.
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"قضايا إسرتاتيجية: الصمود الوطني"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية يتطلب تحقيق الرؤية الوطنية أمناً فعاالً يف عرصنا املعقد. ولكن إدارة الس��لطة والنفوذ يف النظام الدويل س��وف تؤدي 

لألس��ف إىل مخاط��ر وتحديات البد من تذليلها دامئ��اً والتغلب عليها يف إطار تحقيق املصال��ح الوطنية. ولذلك فإن مثة 

سمة واحدة تعد رضورية يف مسريتنا املستقبلية تتمثل يف الصمود الوطني. وتعد دولة اإلمارات العربية املتحدة بالفعل 

من الدول األكرث صموداً ومرونة يف املنطقة، غري أن تحس��ني قدرتها عىل التكيف االسرتاتيجي سيسهم يف تعزيز االزدهار 

املتنامي خالل السنوات القادمة.

يعني الصمود "التكيف اإليجايب"، وهو عبارة عن استجابة مثمرة لوضع متأزم أو سلبي. وبالتايل فإن الصمود الوطني 

يعني قدرة البالد عىل التعايف من أي تجربة سلبية تتعرض لها. وتشري الدراسات إىل أن هناك عوامل عدة تسهم يف تعزيز 

ق��درات املرء، من بينها الق��درة عىل وضع خطط واقعية واتخاذ الخطوات الرضوري��ة ملتابعة تحقيقها، وامتالك مفهوم 

ذايت إيجايب وثقة يف قوة املرء وقدراته، وإثبات املقدرة عىل حس��ن التواصل وحل املشكالت، والقدرة عىل إدارة الدوافع 

واملشاعر القوية. وعىل الرغم من أن هذه الصفات تخص األفراد، فإن لها قيمة بالنسبة إىل الدول.

كان "الصمود" مصطلحاً ش��ائعاً يف عامل األعامل، وقد أدى إىل نشوء عمليات مثل إدارة املخاطر، واستمرارية األعامل، 

والتع��ايف من الكوارث، وأمن املعلومات. وقد س��اهمت هذه التقنيات يف صالب��ة األداء التنظيمي يف وجه الظروف غري 

املتوقع��ة، ك��ام كانت تعترب عوامل أساس��ية يف تأقلم الرشكات م��ع عواقب األحداث الطارئة وغ��ري متوقعة. ومتثل تلك 

العمليات أيضاً قيمة بالنسبة إىل الدول. وسوف يظل االضطراب العاملي واإلقليمي هو النموذج السائد لسنوات قادمة؛ 

ذل��ك أن التنافس وعدم االس��تقرار والغموض غدت ثوابت يف عاملنا املعارص. وإذا ش��اءت الدول أن تحقق االزدهار يف 

بيئ��ة عرصنا الحايل التي يس��ودها الغموض الش��ديد، فال من��اص لها من أن متر عرب مناذج الحكم التقليدية وأن ترس��خ 

الصمود داخل كل كيان من كياناتها؛ فإن أفضل الخطط اإلس��رتاتيجية تتعرث عندما تواجهها املفاجآت ما مل تنجح آليات 

الحك��م لدينا يف تعزيز صموده��ا يف مواجهة املصاعب واألزمات غري املتوقعة. وع��ىل الصعيد الوطني، ينبغي أن تكون 

املنشآت  الرئيسية للبنية التحتية واملؤسسات املجتمعية قوية مبا فيه الكفاية، وغري مثقلة مطلقاً بسبب القيود القانونية 

والتنظيمية، وذلك ليك تكون قادرة عىل اإلسهام يف خدمة املصلحة الوطنية يف األحوال العادية، وكذلك لتجاوز األزمات 

والتعايف منها.

تع��د املرون��ة والقدرة عىل الصمود موقفاً اس��تباقياً ينطوي ع��ىل املبادرة والتصميم من أج��ل املحافظة عىل ازدهار 

املؤسس��ة أو الكي��ان )س��واء كان دولة أو منطقة أو منظمة أو ش��خصاً( برغم التحديات غ��ري املتوقعة التي ال مفر من 

ظهوره��ا. إن الصمود الوطني يتجاوز حدود اتخاذ موقف دفاعي يف األمن والحامية، ويعمل عىل تحصني القدرة الذاتية 

للدول��ة عىل تحمل آث��ار األزمات وإحباط الهجامت مه��ام كان نوعها وذلك باملزيد من الق��وة الداخلية. وأخرياً وليس 

آخ��راً، ف��إن الصمود يعني تعزيز الوعي ال��ذايت واالنتباه للمخاطر ونقاط الضعف والتحدي��ات، والثقة يف قدرات األمة 

ع��ىل التعامل معها، فضالً عن القدرة عىل اتخاذ قرارات إس��رتاتيجية واعية يف االس��تجابة للتغ��ريات. وإن أي أمة تدرك 

فوائد هذه التقنيات ودورها يف بناء الصمود والثبات تحظى مبزيد من الفرص لتحقيق الرخاء واالزدهار عىل الرغم من 

التحديات املحتومة.

س��وف تس��هم رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ضامن األمن االس��رتاتيجي واالزدهار للدولة من خالل توفري 

مس��ارات متوازية لتحقيق النجاح حتى يف األوقات املضطربة، وبالتايل تعزيز القدرة عىل الصمود. وقد عملت الحكومة 

أيض��اً عىل ترس��يخ االبتكار والقدرة عىل التكيف باعتبارهام من الس��امت الدالة عىل الفاعلي��ة. وتعمل الهيئة الوطنية 

إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث تحت مظلة وإرشاف املجلس األعىل لألمن الوطني وتعترب الجهة الوطنية الرئيس��ية 

املسؤولة عن وضع معايري وتقنني وتنسيق كافة الجهود املتعلقة بإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ووضع خطة وطنية 

موحدة لالستجابة لحاالت الطوارئ. وقد أثبتت التجارب األخرية لدولة اإلمارات أيضاً وبشكل واضح، خالل هذا الشهر، 

ويف غامر الرصاع الدائر يف اليمن، تفاين قادة األمة البالغ، والدرجة العالية من الصمود النفيس الذي أظهره املواطنون.

س��وف يسهم بناء نصب تذكاري يف أبوظبي، للش��هداء اإلماراتيني الذين ضحوا بأرواحهم يف القتال من أجل استعادة 

االس��تقرار يف اليم��ن، يف تخليد ذكراهم وبقائها حي��ة يف قلوب األجيال القادمة وتعزيز الصم��ود الوطني، وكذلك األمر 

بالنس��بة إىل إجازة يوم الش��هيد الس��نوية. وعىل الرغم من أنه ليس من ش��ك يف أن دولة اإلمارات ستستمر يف التعرض 

لتحديات مس��تقبلية، فقد تم إرس��اء جميع الخطط واإلمكانات املطلوبة والكفيلة بدعم التنمية وتعزيزها. والدولة إذ 

تثّمن هذه التضحيات فإنها بحاجة إىل االسترشاف واملبادرة بشكل استباقي إىل التكيف، وتقوية عزميتها يف حال مواجهة 

تحديات مستقبلية، من أجل ضامن صمود أمننا القومي واملرونة يف امليض قدماً نحو األمام •
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شركة BAE SYSTEMS ترحب بإقامة شراكـــــــــــــــــــــــــــــات يف منطقة الشرق األوسط 
الشركة تخطط إلقامة املزيد من الشراكات يف منطقة اخلليج

يعكس إنتاج الطائرة Eurofighter Typhoon ومدفع الهاون M777 Howitzer ومكافحة الجرائم اإللكرتونية 

مدى اهتامم  رشكة BAE SYSTEMS وانشغالها مبنطقة الرشق األوسط، حول خطط الرشكة يف املنطقة. وكان ملجلة 

»درع الوطن« هذا الحوار مع السيد مارتن برنيت، مدير الرشكة اإلقليمي الجديد يف الرشق األوسط، ليحدثنا عن تلك 

التوسعات.

حوار: شاكا برامود
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نرصد يف الوقت احلايل 
اهتمامًا متزايدًا من 
جانب دول املنطقة 
فيما يتعلق مبدفع 

M777 الهاون

شركة BAE SYSTEMS ترحب بإقامة شراكـــــــــــــــــــــــــــــات يف منطقة الشرق األوسط 
يف إط��ار صفقة كربى وقعت دول��ة الكويت مع الرشكة 

مؤخراً مذك��رة تفاهم لرشاء 28 طائ��رة نفاثة من طراز 

Eurofighter، وتعترب الكويت ثامن دولة تتقدم لرشاء 

هذا النوع من الطائرات، هل ميكن أن تحدثنا بالتفصيل 

عن هذه الصفقة، ومتى يتم االنتهاء منها؟

م��ن األفضل توجي��ه هذا الس��ؤال لرشك��ة Alenia إحدى 

ال��رشكات التابعة لرشكة Finmeccanica التي تتوىل عملية 

التف��اوض م��ع الكويت، وعندم��ا نتحدث ع��ن عملية بيع 

الطائ��رة Typhoon ملناطق مختلفة من العامل فإن هذا يأيت 

يف إط��ار الخطط الت��ي تنفذها الرشكة إلقام��ة رشاكات مع 

الدول وال��رشكات الصناعية املتخصصة املختلفة، ويكفي أن 

نق��ول إنه إذا قررت الكوي��ت رشاء الطائرة Typhoon فإن 

هذا القرار س��يكون محل ترحاب وتقدير من جانب الرشكة 

.Typhoon التي يرسها أن تعلن انضامم الكويت إىل عائلة

تعت��رب الكوي��ت ثالث دول��ة خليجية "بعد الس��عودية 

وع��امن" تق��رر رشاء الطائرة النفاث��ة Typhoon، فهل 

ترون أن توقيع الصفق��ة مع الكويت ميكن أن يضاعف 

اهتامم املنطقة بهذه الطائرة؟

  ،Typhoon هذا سؤال مهم، فالس��عودية تستخدم الطائرة

ك��ام أن عامن قررت رشاء ه��ذه الطائرة يف عام 2012، وإذا 

ق��ررت الكويت رشاء الطائرة فاألمر املؤكد أن هذا س��يعزز 

وضع الطائرة يف املنطقة، ولكن الس��ؤال هو: هل س��يكون 

لهذه الخط��ة تأثري مب��ارش؟ اإلجابة بالنف��ي، ألن كل دولة 

تتخ��ذ قرارها بناء عىل احتياجاتها الفعلية، ولكني أعتقد أن 

هذه الخطة لن تضعف موقف الرشكة فيام يتعلق بالطائرة 

.Typhoon النفاثة

يف ع��ام 2013 أفادت بعض التقاري��ر أن دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة أعلنت عن انس��حابها من املفاوضات 

الجاري��ة ح��ول رشاء 60 طائرة مقاتل��ة نفاثة من طراز 

Eurofighter، فه��ل ص��در ق��رار نه��ايئ بش��أن تل��ك 

املفاوضات؟

يرسنا دامئاً أن نبحث مس��تقبل الطائ��رة Typhoon مع أي 

عمي��ل من عمالئن��ا، حيث تتمي��ز الطائرة بقوته��ا وأدائها 

الفائ��ق وإمكانية االعتامد عليها، وه��ي ميزة مهمة يف هذا 

العرص، أما فيام يتعلق بحظوظ الطائرة يف املنطقة، فيسعدنا 

تنوي��ع قاعدة عمالئنا، وأن نكثف مباحثاتنا حول مس��تقبل 

الطائرة مع عمالئنا.

حقق��ت رشكة BAE SYSTEMS نجاحاً س��احقاً بفضل 

مدفع الهاون M777 الذي تجاوزت مبيعاته مليار جنيه 

إسرتليني خالل السنوات السابقة، فإىل أي حد يعترب هذا 

املدفع مدفعاً مفضالً يف الرشق األوسط؟

إذا نظرن��ا إىل مدفع الهاون M777 نجد أنه مدفع فريد من 

نوعه، ولكن العالمة الفارقة تكمن يف خفة وزنه الذي يسمح 

بإمكاني��ة نقله عىل منت الطائرات املروحية، األمر الذي مينح 

عمالءن��ا قدراً كب��رياً من املرون��ة، وهي ميزة ك��رى تلقى 

ترحيب عمالئنا الحاليني وعمالء املستقبل، وميكننا أن نرصد 

يف الوق��ت الحايل اهتامماً متزايداً م��ن جانب دول املنطقة 

.M777 فيام يتعلق مبدفع الهاون

وقعت الرشكة يف العام املايض عقداً ملدة خمس سنوات 

م��ع رشكة طريان اإلمارات التي تعترب أكرب رشكة يف العامل 

تس��تخدم الطائ��رة بوين��ج 777، وذلك به��دف تنفيذ 

عمليات الصيانة وتقديم الدعم الفني الالزم لألس��طول 

الجوي، فام هو الجديد بخصوص هذا العقد؟

يرسن��ا أن نؤكد أن عالقتنا برشكة ط��ريان اإلمارات ورشكات 

الط��ريان األخرى تنمو بصورة مطردة، وأننا س��عداء بتجديد 

عقد طويل األجل لتقديم الدعم الالزم ألسطول رشكة طريان 

اإلمارات م��ن طائرات بوينج 777 وتعت��ر الرشكة املذكورة 

أك��ر رشكة يف الع��امل لديها هذا النوع م��ن الطائرات، ومن 

حس��ن حظ الرشك��ة أنها الرشك��ة املنتجة ألنظم��ة مراقبة 

الطريان واألنظمة الخاصة مبقصورة الركاب وأنظمة التحكم 

يف التصوير املستخدمة يف هذا النوع من الطائرات، وقد فزنا 

بعق��د طويل األجل لتقديم الدعم الفني للمنتجات الخاصة 

بطراز بوينج مثل مفاتيح التحكم يف الطريان وأنظمة الطريان 

وأنظم��ة املراقبة والرصد يف مراكز الخدمة التابعة للرشكة يف 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة وسنغافورة.

واجه��ت الرشكة بع��ض الصعوبات يف الش��هور األخرية 

بس��بب انهي��ار املباحثات م��ع قطر والهن��د حول رشاء 

الطائرة Typhoon وعدم االنتهاء من توقيع الصفقات، 

فه��ل ما زال��ت املباحثات قامئ��ة ومس��تمرة مع هاتني 

الدولتني؟

حتى أكون صادقاً، من غري املرصح التحدث عن أي مباحثات 

جارية يف الوقت الحارض، ولكني أود أن أؤكد أننا مستعدون 

لتلبية طلبات عمالئن��ا وتزويدهم باملعلومات الالزمة حول 

 Alenia وكام ذكرت آنفاً، ف��إن رشكة ،Typhoon الطائ��رة

"إحدى الرشكات التابعة لرشكة Finmeccanica" هي التي 

 Airbus تتوىل عملية التفاوض مع الكويت، فيام تتىل رشكة

Germany إدارة املفاوضات مع الهند.
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إىل أي ح��د نجحت رشكة BAE SYSTEMS يف توس��يع 

عملياتها يف منطقة الرشق األوس��ط  بعيداً عن املنتجات 

الجوية، خاصة يف مجال األسلحة الربية والتسلح، السيام 

وأن الرشك��ة ه��ي أكرب رشكة إلنتاج األنظم��ة الربية عىل 

مستوى العامل؟

هذا س��ؤال جي��د، إذا نظرت إىل قاع��دة عمالئنا يف 

الخلي��ج يف مج��ال األس��لحة الرية س��تجد أن لدينا 

عدداً م��ن العم��الء اإلقليميني بالفع��ل، وميكنك أن 

ت��رى مركب��ات مث��ل M113 و M109 وبدأنا نلمس 

اهتامماً متزاي��داً بتحديث حامالت األف��راد املدرعة 

ومركبات املش��اة القتالية، ومبا أن األس��لحة الحالية 

ب��دأت تتقادم بفع��ل الزمن تجد الرشكة نفس��ها يف 

وضع جيد لتحديث تلك األس��لحة، وذلك استناداً إىل 

خرته��ا الكبرية يف أوروبا وأمريكا الجنوبية ثم الرشق 

األوسط مؤخراً.

ذك��رت أن ف��رص رشك��ة BAE SYSTEMS يف دول��ة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة أصبحت أك��رب من أي وقت 

مىض، فهل ميكنك توضيح ذلك؟

يس��تند ج��زء كبري م��ن اس��راتيجيتنا إىل إقام��ة رشاكة مع 

الرشكات الوطنية، وتتمتع الرشكة بخرة كبرية يف هذا املجال، 

أفض��ل مثال عىل ذلك رشاكتنا مع رشكة MBDA التي منتلك 

فيها حصة تصل إىل 37.5 %  عالوة عىل ذلك، لدينا عدد من 

املشاريع املشركة يف جميع أنحاء العامل والتي أحرزت نجاحاً 

كبرياً يف املجاالت املختلفة، وليس يف مجال الدفاع فحس��ب. 

لذلك، إذا نظرت إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مجال 

الدفاع عىل س��بيل املثال، ميكنك أن ترص��د فرصاً عديدة يف 

املج��ال الصناع��ي، وتتطل��ع الرشكة إىل تعزي��ز تلك الفرص 

وتطويره��ا إىل أن تصبح اتفاقيات رس��مية، وخالل األش��هر 

القليل��ة التي عدت فيها إىل املنطقة انصب تركيزي الش��ديد 

عىل كيفية إقامة عالقة رشاك��ة قوية مع الرشكات الصناعية 

يف املنطقة.

 Battleview 360 "دشن نظام املركبة املدرعة "الشفافة

الت��ي أنتجتها رشك��ة BAE SYSTEMS ظهوره األول يف 

املعرض الدويل للدفاع واألمن DSEI مؤخراً ، فكيف كان 

رد فعل الجمهور؟

كان رد الفع��ل جي��داً للغاية، وكان هناك ن��وع من االنبهار 

بالنظام الذي يعتر نقلة نوعية بالنسبة إىل املركبات املدرعة.

أعلنت رشك��ة BAE SYSTEMS أنها توصلت إىل اتفاق 

م��ع رشك��ة MBDA لدع��م خط��ط التس��ويق الخاصة 

بالص��اروخ املتطور APKWS املوج��ه بالليزر، فام هي 

أبرز نق��اط االتفاق، وهل يصلح ه��ذا االتفاق كنموذج 

لبقية املناطق األخرى؟

 Advanced Precision Kill املتط��ور  الص��اروخ  يعت��ر 

Weapon System )APKWS( املوجه بالليزر سالحاً ممتازاً 

يقوم ع��ىل تحويل الصاروخ القيايس غ��ري املوجه قُطر 2.75 

بوصة إىل صاروخ دقيق موجه بالليزر ملنح الطائرات املقاتلة 

س��الحاً قاذف��اً انتقائياً قلي��ل التكلفة، وقد دخ��ل الصاروخ 

املذك��ور عامه الثالث من��ذ دخوله مرحلة اإلنت��اج الكامل، 

ويعتر الصاروخ املوجه قُطر 2.75 بوصة املرخص لدى وزارة 

الدف��اع األمريكي��ة، ويعتمد الصاروخ عىل اس��تخدام تقنية 

التوجيه بالليزر شبه املفعل لقصف األهداف املدرعة السهلة 

والخفيف��ة داخل املناط��ق املحمية، ويتمي��ز بقدر أكر من 

الدقة والفعالية يف تنفيذ املهام.

 BAE Systems Applied Intelligence تعت��رب رشك��ة

إحدى الرشكات العارضة املش��اركة يف قمة األمن السرباين 

 Cyber Security for اإللكرتوين" لألهداف الحيوي��ة"

Critical Assets Summit ال��ذي س��ُيعقد قريباً، فام 

هي أبرز املنتجات التي ستعرض خالل هذه القمة؟

إذا أردن��ا تعري��ف األمن الس��راين "اإللكروين" فس��نجد أن 

املجال الس��راين كله يش��كل جزءاً متزايداً من عملياتنا، وقد 

قمنا بضخ اس��تثامرات كبرية يف هذا املجال خالل الس��نوات 

العرش املاضي��ة، وأصبح لدينا عدد كبري م��ن املنتجات التي 

تغط��ي كافة املجاالت الس��رانية "اإللكروني��ة" خصوصاً يف 

املجال التج��اري املتعلق بتأمني املص��ارف ورشكات التأمني، 

وه��ذا يجرن��ا إىل الحديث عن الجرائ��م اإللكرونية وحامية 

املنش��آت بل ومكافحة اإلرهاب أيضاً، وأصبح لدينا عدد من 

العم��الء املهمني يف جميع أنحاء العامل، ويتس��م هذا املجال 

بالحساسية الشديدة، األمر الذي يفرض علينا رضورة الحرص 

الش��ديد عندما نتناول هذا املجال الذي أصبح جزءاً متنامياً 

من مشاريعنا وعملياتنا.

 قامت رشكة BAE SYSTEMS مؤخراً بتسليم 12 مركبة 

مشاة قتالية مدرعة من طراز CV90 للجيش الرنويجي، 

ويقال إن ه��ذه املركبة متثل الجيل الت��ايل من املركبات 

القتالية املتطورة، فام هي أحدث التطورات؟

تعتر الرنويج من العمالء املفضل��ني لدينا، وكانت أول دولة 

تتس��لم الدفعة األوىل من تلك املركب��ات بعدد إجاميل قدره 

144 مركبة جديدة ومحدثة من طراز CV90 لخدمة الجيش 

الرنويج��ي، ومتثل تل��ك املركبات الجيل الت��ايل من املركبات 

القتالي��ة املتطورة، وقد تم تس��ليمها املركبات املش��ار إليها 

طبقاً للموعد املحدد للتس��ليم، وجرى التس��ليم يف احتفال 

عقد بقاعدة Setermoen العسكرية يف شاميل الرنويج•

لدينا عدد كبري 
من املنتجات 

التي تغطي كافة 
اجملاالت السربانية 

»اإللكرتونية« 
خصوصًا يف اجملال 

التجاري املتعلق 
بتأمني املصارف 
وشركات التأمني

رواد مستقبل التكنولوجيا
لحـــاضـر أفضــل



رواد مستقبل التكنولوجيا
لحـــاضـر أفضــل



شهـدت يف السنوات األخرية قفزات نوعية يف العديد من اجملاالت

العالقــات اإلماراتيـة-الفرنسية شراكة اسرتاتيجيــــــــــــــــة ومصالح مشرتكة وتفاهم سياسي

يلح��ظ املتاب��ع لخريطة العالق��ات اإلماراتي��ة مع الدول 

الكربى، كيف نجحت اإلمارات يف بناء رشاكات ناجحة مع 

العديد من هذه القوى، وأصبحت املوضوعات االقتصادية 

والتنموي��ة هي الركائز األساس��ية يف عالقاته��ا الخارجية 

لتتواك��ب م��ع الخطط التنموي��ة للدولة. وتقدم فرنس��ا 

واحدة من ه��ذه الدول التي اس��تطاعت دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة تعزي��ز عالقاتها معها عىل املس��تويات 

كاف��ة، فالعالقات ب��ني الدولتني تقدم منوذج��اً للعالقات 

املتمي��زة الت��ي تتطور باضط��راد يف املج��االت املختلفة، 

استطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل السنوات املاضية أن تعزز عالقاتها مع العديد من القوى اإلقليمية 

والدولية يف املجاالت املختلفة، كام نجحت يف توظيف هذه العالقات بشكل فاعل يف تحقيق مصالحها الوطنية، وتنمية 

اقتصادها يف القطاعات الرئيسية. واألهم من ذلك أن دولة اإلمارات العربية املتحدة استطاعت أن تقدم النموذج للدولة 

العرصية، ملا متتلكه من سامت فريدة خاصة بنموذجها التنموي والسيايس، والتي جعلتها يف قلب دائرة اهتاممات القوى 

الكربى يف العامل. ويف هذا العدد تسلط “درع الوطن« الضوء عىل العالقات اإلماراتية-الفرنسية ملا متتلكه من متيز وفرص 

للتطور خالل السنوات املقبلة.

إعداد: التحرير
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العالقات بني اإلمارات 
وفرنسا لها جذور 

تاريخية إىل ما قبل 
قيام دولة اإلمارات

شهـدت يف السنوات األخرية قفزات نوعية يف العديد من اجملاالت

العالقــات اإلماراتيـة-الفرنسية شراكة اسرتاتيجيــــــــــــــــة ومصالح مشرتكة وتفاهم سياسي

االقتصادي��ة والتجارية والثقافية والفني��ة والدفاعية ويف 

مجاالت الفضاء والطاقة، وينتظرها الكثري يف املس��تقبل، 

ألن هناك إدراكاً مش��ركاً من جانب قياديت الدولتني عىل 

تطويرها بشكل مستمر لتحقق مصالح الشعبني.

اإلماراتي��ة- للعالق��ات  الدافع��ة  العوام��ل 
الفرنسية

ال يخف��ى عىل أحد أن العالقات بني الدولتني ش��هدت يف 

الس��نوات األخرية قفزات نوعية يف العديد من املجاالت، 

السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية، ما 

جعلها تعد يف نظر كثريين ترقى إىل الرشاكة االسراتيجية 

الكامل��ة، وهذا يعود إىل مجموعة م��ن العوامل املهمة، 

لعل أبرزها:

1- العامل التاريخي: ال ش��ك أن العالقات القوية الراهنة 

بني اإلمارات وفرنسا لها جذورها التاريخية العميقة، التي 

تعود قبل قيام دولة اتحاد اإلمارات، إذ إن بعض الرشكات 

الفرنس��ية النفطية مثل »توتال« كانت متارس أعاملها يف 

التنقيب ع��ن النفط يف اإلمارات. وحينام قام اتحاد دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة عام 1971 ب��دأت العالقات 

الثنائي��ة بني الدولتني، فقد أرىس املغفور له الش��يخ زايد 

بن سلطان آل نهيان ›‹طيب الله ثراه‹‹ والرئيس الفرنيس 

األسبق فالريي جيس��كار ديس��تان لبنات قوية لعالقات 

صداقة متينة بني البلدي��ن، وتعززت هذه العالقات بعد 

الزيارة األوىل للشيخ زايد لفرنسا يف العام 1976.

 ومن��ذ ذل��ك التاريخ والعالقات ب��ني الدولتني تقوم عىل 

أساس السالم والحوار والتعاون واالنفتاح، وهي منظومة 

املب��ادئ التي أرىس دعامئها، ال�مغفور له بإذن الله تعاىل، 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، طي��ب الله ثراه، ثم 

شهدت هذه العالقات تطوراً نوعياً فيام بعد تحت قيادة 

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

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئي��س الدولة، رئيس 

مجل��س الوزراء، حاكم ديب ، رعاه الله، وصاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله.

2- توافر اإلرادة السياس��ية لتطوي��ر هذه العالقات: إذا 

كانت القيادة متثل الدور الحاس��م يف تطور العالقات بني 

أي دولت��ني، اس��تناداً إىل رؤيتها لطبيعة ه��ذه العالقات 

والعائد املتوقع منه��ا، ميكن القول إن القيادة يف كل من 

دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة وفرنس��ا حريصة عىل 

تطوير ه��ذه العالق��ات، وهذا ما تعرب عن��ه ترصيحات 

قي��ادات الدولتني خالل الزي��ارات املتبادلة ويف مختلف 

املناس��بات؛ إذ إن جميع رؤس��اء فرنس��ا بدءاً من فالريي 

جيس��كار ديستان ومروراً بفرنس��وا ميران وجاك شرياك 

ونيكوال ساركوزي، ونهاية بفرانسوا هوالند قد زاروا دولة 

اإلمارات وأكدوا جميعهم العناية الكبرية واالهتامم البالغ 

الذي توليه فرنس��ا للصداقة والتعاون مع دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة. كام أش��ادوا بنموذج دول��ة اإلمارات 
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يف التنمي��ة. وحرصت القيادة الرش��يدة يف اإلمارات عىل 

تعزي��ز أوارص العالق��ات مع فرنس��ا، فق��د أكد صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، خالل زيارته إىل فرنس��ا يف 14 يونيو من عام 

2003 للرئيس الفرنيس آنذاك جاك ش��رياك أن العالقات 

بني اإلمارات وفرنس��ا عالقات اس��راتيجية قوية وعميقة 

والب��د م��ن تدعيمها من أج��ل الحفاظ عىل االس��تقرار 

واألمن يف املنطقة. يف الس��ياق ذاته، أكد صاحب السمو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، خالل زيارته 

لفرنسا يف فرباير عام 2015، وخالل مباحثاته مع الرئيس 

فرانسوا هوالند »أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه 

الله، حريصة عىل إقامة عالقات قوية ومتينة مع فرنس��ا 

والتنسيق معها بشأن القضايا التي تهم البلدين«.

وترجمة لقوة هذه العالقات، فقد منح صاحب الس��مو 

رئيس الدولة، حفظه الله، فرانس��وا هوالند »وسام زايد« 

ال��ذي يعد من أعىل األوس��مة التي تقدم عادة لرؤس��اء 

وزعامء الدول فيام قدم الرئيس الفرنيس لصاحب السمو 

رئيس الدولة »وس��ام الرشف الفرن��يس« الذي يعترب من 

أعىل األوس��مة يف بالده والذي يقدم عادة لرؤساء الدول. 

كام منح الرئيس الفرنيس “وس��ام االس��تحقاق الوطني” 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، تجس��يداً 

اإلرهابي��ة التي تعرضت لها، وجدد التزام دولة اإلمارات 

بدورها كرشيك فاعل ضد التطرف واإلرهاب يف املنطقة. 

وع��رب الجانبان ع��ن تطلعهام ملزيد م��ن النمو والتطور 

يف العالق��ات يف القطاع��ات االقتصادي��ة واالس��تثامرية 

والثقافي��ة والحضارية والتطلع قدماً الفتتاح املش��اريع 

الحضارية والثقافية يف مقدمتها متحف اللوفر-أبوظبي. 

ورحب صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

باختيار رشكة »توتال« الفرنس��ية وفوزها بحصص امتياز 

نفطي��ة يف أبوظب��ي، معرباً ع��ن تطلع��ه إىل مزيد من 

املشاريع االسراتيجية بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وفرنس��ا. ومن جهته، أعرب الرئيس الفرنيس عن عميق 

ش��كره لوقوف دولة اإلمارات مع فرنس��ا، ووصف دولة 

اإلم��ارات ب�«الصديق ال��ويف والحليف الق��وي«، مبدياً 

شكره ملنح رشكة توتال دوراً يف قطاع الطاقة يف أبوظبي. 

كام أعرب عن تطلعه ملشاريع حيوية واسراتيجية كبرية 

بني البلدين.

ويف محاول��ة لتعمي��ق البع��د االقتص��ادي بني فرنس��ا 

ودول��ة اإلمارات العربية املتحدة، ق��ام الرئيس الفرنيس 

يف الع��ام 2014 بتعي��ني آن ماري أي��دراك ممثلة خاصة 

لش��ؤون املبادالت االقتصادية مع اإلم��ارات، يف اعراف 

فرنيس مبوقع اإلمارات كمحور لالس��تثامرات االقتصادية 

والتب��ادالت التجاري��ة مع باق��ي ال��دول العربية وغري 

العربية.

4- متثل دولة اإلمارات العربية املتحدة أهمية خاصة يف 

السياسة الفرنس��ية تجاه منطقة الرشق األوسط: ليس 

ألنها تلعب دوراً يف إرس��اء عوامل األمن واالس��تقرار يف 

املنطق��ة فقط، وإمن��ا ملا متثله من من��وذج تنموي ناجح 

يف املنطقة أيضاً، حيث تنظر فرنس��ا بنوع من اإلعجاب 

والتقدي��ر إىل تجربة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف 

بناء مجتمع مزدهر ومستقر، وتعتربها منوذجاً للتعايش 

واالنفت��اح عىل الثقاف��ات يحتذى ب��ه يف املنطقة ككل، 

ولهذا تأمل فرنس��ا أن يش��كل متح��ف اللوفر-أبوظبي 

بوتقة النصهار الثقافات ب��ني الرشق والغرب. كام تنظر 

فرنس��ا إىل اإلمارات باعتبارها بوابة الدخول إىل املنطقة 

العربية وغري العربية، إىل الهند والصني والدول اإلفريقية 

عام��ة، ولي��س دول ش��امل إفريقيا فق��ط. ويف املقابل 

فإن اإلمارات تعترب فرنس��ا طرفاً مه��امً يف معادلة األمن 

واالس��تقرار يف منطقة الرشق األوس��ط، وميكن أن يؤدي 

تعزي��ز التع��اون والعالق��ات معها إىل خدم��ة املصالح 

الوطنية لدولة اإلمارات، وكذلك القضايا العربية، وخاصة 

القضية الفلس��طينية، لتبني فرنس��ا موقف��اً متقارباً مع 

ال��دول العربي��ة يف رضورة حل هذه القضي��ة، وإعادة 

عملية السالم مرة أخرى.

مجاالت العالقات اإلمارات-الفرنسية 
لع��ل أهم ما ميي��ز العالق��ات اإلماراتية-الفرنس��ية أنها 

عالقات ش��املة ال تقترص عىل مجال بعينه، وإمنا تس��ري 

بالتوازي عىل جميع املس��ارات، السياس��ية واالقتصادية 

وتقدي��راً ملتانة عالقات التع��اون والصداقة بني اإلمارات 

وبالده والتي تش��هد تطوراً ومنواً مس��تمرين يف مختلف 

املجاالت.

3- املصالح املش��ركة: ال ش��ك أن العالق��ات القوية بني 

الدولتني تس��تند عىل قاعدة من املصالح املشرك، وعىل 

إدراك متب��ادل بأهمية هذه املصال��ح ورضورة الحفاظ 

عليها، وتتنوع هذه املصالح ما بني االقتصادية والتجارية 

والتي تش��هد تنامياً مضطرداً، واملصالح السياسية والتي 

ترج��م يف توافق وجهات نظ��ر الدولتني إزاء العديد من 

قضاي��ا املنطق��ة، فضالً عن اتف��اق الدولتني عىل رضورة 

التص��دي لخط��ر اإلره��اب والجامع��ات املتطرفة التي 

ته��دد األمن واالس��تقرار يف دول املنطقة والعامل بأرسها. 

وقد كش��فت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان إىل فرنس��ا يف فرباير عام 2015، 

ومباحثات��ه التي أجراه��ا مع الرئيس الفرنيس فرانس��وا 

هوالند عن عمق التقارب اإلمارايت-الفرنيس من القضايا 

اإلقليمية والدولية. حيث ناقشت هذه املباحثات مجمل 

التطورات يف املنطقة، وس��اد االجت��امع توافق يف الرؤى 

بش��أن القضايا السياس��ية يف املنطقة. وأعرب سموه عن 

س��عادته باملس��توى الذي وصل إليه العمل املشرك مع 

فرنس��ا، مش��دداً عىل أهمية تدعيمه وتعزي��زه بإجراء 

املزيد من اللقاءات التشاورية للميض بالعالقات املتميزة 

ب��ني البلدين إىل آفاق أرحب وأوس��ع. كام أكد س��موه 

تضامن دول��ة اإلمارات مع فرنس��ا يف أعقاب الهجامت 

 محمد بن زايد والرئيس الفرنيس
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والعس��كرية والثقافية والعلمي��ة، ما جعلها تعد يف نظر 

كثريي��ن ترقى إىل الرشاكة االس��راتيجية الكاملة، وميكن 

تن��اول مؤرشات قوة العالقات ب��ني الدولتني يف املجاالت 

اآلتية:

1- التواف��ق الس��يايس إزاء قضاي��ا املنطق��ة والع��امل: 

فالتفاه��م الس��يايس بني الدولت��ني إزاء قضاي��ا املنطقة 

والعامل يعزز من وترية العالقات الثنائية، وال ش��ك يف أن 

ه��ذا التفاهم يبدو واضحاً يف رؤي��ة الدولتني إزاء جملة 

م��ن القضايا، يف مقدمتها عملية س��الم الرشق األوس��ط 

ورضورة التوصل إىل حل سيايس للرصاع بني الفلسطينيني 

واإلرسائيليني يضمن قيام دولة فلس��طينية، والعمل عىل 

إخالء منطقة الرشق األوسط من أسلحة الدمار الشامل. 

ويف هذه القضية كان واضحاً أن فرنسا من أكرث األطراف 

تفه��امً للموقف اإلمارايت والخليج��ي بوجه عام برضورة 

منع انتشار األس��لحة النووية يف املنطقة وضامن التأكد 

م��ن اإلجراءات والتداب��ري الصارمة للتحقق من س��المة 

الربنام��ج النووي اإلي��راين، ورضورة وضع ضامنات تجرب 

إي��ران عىل تنفيذ التزاماتها كافة يف بنود االتفاق النووي 

ال��ذي ت��م التوصل إليه م��ع مجموعة )1+5( يف ش��هر 

يولي��و 2015، كام ينعكس هذا التوافق يف رؤية الدولتني 

لرضورة التصدي لخطر التطرف واإلرهاب، ومش��اركتهام 

يف التحال��ف الدويل ضد »تنظيم داع��ش«، الذي بدأت 

عملياته العسكرية يف العام 2014.

وه��ذا التوافق والتفاه��م الس��يايس إزاء قضايا املنطقة 

املختلف��ة، ينطلق م��ن إمي��ان الدولتني ب��رضورة إقامة 

العالقات الدولية عىل قاعدة االح��رام املتبادل وتحقيق 

املصالح املشركة لجميع الدول يف العامل، وعدم التدخل يف 

الشؤون الداخلية للدول األخرى تحت أي ذريعة أو مربر 

ملا ميثله ذلك من انتهاك ملبدأ مس��تقر يف مجال العالقات 

الدولية، ورضورة تعزيز السالم واالستقرار واألمن والعدل 

عىل الس��احتني اإلقليمي��ة والدولية، وقد ع��رب عن ذلك 

بوضوح صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة، حفظ��ه الله، والرئيس الفرنيس فرانس��وا 

هوالند الرئيس الفرنيس لدى زي��ارة هوالند لإلمارات يف 

يناير 2013، حينام أكدا رضورة تعزيز التفاهم والتعاون 

الدويل لرسيخ األمن واالستقرار يف منطقة الخليج العريب 

والرشق األوسط والعامل يف إطار القرارات الدولية واحرام 

سيادة الدول وتعزيز السلم العاملي. 

2- ملتق��ى الحوار االس��راتيجي: يعترب إح��دى اآلليات 

التي تم تأسيس��ها لتعزيز مس��ار العالقات بني الدولتني، 

وانطلق��ت أعامل امللتقى الدوري ألول مرة يف عام 2008 

بهدف تعزيز العالق��ات الثنائية، ويتناول امللتقى العديد 

العالقات بني 
الدولتني تستند على 
قاعدة من املصالح 

املشرتكة وإدراك 
متبادل بأهمية هذه 

املصالح

رئيس األركان ونظريه الفرنيس

عالقات تاريخية رسخها املغفور له زايد بن سلطان بني البلدين
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من القضايا ذات االهتامم املشرك، والتعاون بني البلدين، 

وتش��مل جوانب سياس��ية، وثقافي��ة، وأيض��اً اقتصادية 

تتعلق بالتجارة واالستثامرات والطاقة مبختلف مجاالتها، 

الهيدروكربونية، والنووية، واملتجددة. كام تش��مل قضايا 

التعلي��م والدفاع واألمن، باإلضاف��ة إىل بحث التعاون يف 

القضايا الدولية واإلقليمي��ة والعاملية. وخالل اجتامعات 

ملتقى الحوار االس��راتيجي خالل األعوام املاضية، أكدت 

الدولتان رضورة بحث س��بل تحقيق األهداف املشركة، 

وتعزي��ز التع��اون يف قط��اع النق��ل الجوي، واملش��اريع 

الصناعية والنقل التجاري والسياحة والتعاون الحكومي، 

وتعزيز الرشاكة بينهام يف قطاع الطاقة ورضورة متابعتها 

من أجل تحقيق مزيد من التقدم والتطور.

ويف ع��ام 2013، وخالل حضور صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة، وفخامة الرئيس فرانسوا هوالند 

رئي��س الجمهوري��ة الفرنس��ية ملتقى الح��وار اإلمارايت 

الفرن��يس االس��راتيجي لألع��امل، ال��ذي عق��د يف قرص 

اإلمارات، أش��اد س��موه بعمق العالقات الثنائية املتميزة 

بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وجمهورية فرنس��ا، 

وما وصلت إليه من مستوى متطور بفضل حرص قياديت 

البلدين الصديقني وتطلعاتهام املش��ركة، لرسيخ عالقات 

اسراتيجية قامئة عىل االحرام املتبادل واملصلحة املشركة. 

وقد أكد الرئيس الفرنيس حرص بالده عىل الدفع مبستوى 

عالقاتها الثنائية مع دولة اإلمارات، إىل آفاق أوسع لتصل 

إىل مستويات رفيعة من التعاون االسراتيجي يف املجاالت 

كافة، تلبي��ة لتطلعات البلدين. وم��ن جانبه، قال معايل 

آرنواد مونتيب��ورج، وزير النهوض باإلنت��اج الفرنيس، إن 

دولة اإلمارات تتمتع بحال��ة اقتصادية قوية، وهي أيضاً 

من الدول امللتزمة بتنويع اقتصادها، ولذلك فإن الدولتني 

تطمح��ان إىل تحدي��د أه��داف ملموس��ة في��ام يتعلق 

مبؤرشات التجارة العاملية والرشاكة الصناعية واالس��تثامر 

املش��رك املبارش. وكان الحوار االسراتيجي لألعامل، أحد 

أه��م املواضيع التي تضمنتها أول زيارة رس��مية للرئيس 

الفرنيس هوالند لدول��ة اإلمارات العربية املتحدة، حيث 

اتفق الجانبان عىل إيجاد فرص جديدة للرشاكة التجارية 

يف كثري من القطاعات.

3- املج��ال االقتصادي: تتميز العالق��ات االقتصادية بني 

دولة اإلمارات وفرنس��ا بالديناميكي��ة والحيوية والتنوع، 

والس��يام بعد أن باتت اإلمارات الرشيك التجاري الرئييس 

لفرنس��ا يف منطق��ة دول مجلس التع��اون الخليجي عام 

2011 ، ولع��ل من امل��ؤرشات املهمة الت��ي تعكس قوة 

العالقات االقتصادية بني الدولتني:

*وص��ل إجاميل التبادل التجاري بني البلدين 5.2 مليارات 

يورو يف عام 2014 بنمو %11 مقارنة بالعام 2013، حيث 

بلغت التجارة بني البلدين 4 مليارات يورو.

* تش��ري التقديرات إىل أن إجاميل االستثامرات اإلماراتية 

املبارشة يف فرنسا وصلت إىل 4.9 مليارات يورو حتى عام 

2013، مام ميثل أكرث من %50 من إجاميل االس��تثامرات 

الواردة من منطقة الرشق األوس��ط. وهناك أكرث من 50 

رشكة إماراتية يف فرنسا، تصل استثامراتها إىل املليار يورو.

* م��ع نهاية ع��ام 2014 تم إطالق منصة االس��تثامرات 

املش��ركة بني رشكة مبادلة اإلماراتي��ة، وصندوق الضامن 

واملس��تودعات الفرنيس برأس مال ابتداء من 300 مليون 

ي��ورو. ه��ذا وتت��وزع االس��تثامرات الفرنس��ية يف دولة 

اإلمارات بني رشكات النفط الفرنس��ية والبنوك الفرنسية 

واالس��تثامرات يف برنامج األوفس��ت ‘’املبادلة’’ باإلضافة 

إىل مش��اريع عديدة كرشكة أبوظبي لبناء السفن ومزارع 

وصناعة األس��امك ومزارع الزهور وتطوير زراعة النخيل 

وغريها، كام أن هناك اس��تثامرات إماراتية يف فرنسا تركز 

يف قطاعات املصارف والعقارات والفنادق.

* وفق��اً لقنصل عام فرنس��ا يف ديب، فإن دول��ة اإلمارات 

تحتض��ن أكرب عدد من الرشكات الفرنس��ية مع ما يقارب 

من 600 رشكة بزيادة مطردة بنس��بة %10 سنوياً، وتعد 

اإلمارات موطناً ألكرب جالية فرنس��ية يف الرشق األوس��ط، 

حيث يعيش 25 ألف فرن��يس. كام أن رشكاتنا حارضة يف 

جميع القطاعات الحيوية لالقتصاد املحيل.

*مس��اهمة الرشكات الفرنسية يف العديد من املرشوعات 

الك��ربى يف اإلم��ارات، حيث فازت رشك��ة “جي دي إف 

عالقات تعاون متميزة 
ذات صلة بالشؤون 

العسكرية والدفاعية

جناح االمارات يف معرض يوروساتري
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س��ويز” يف الع��ام 2014 بعق��ود بناء مفاع��ل مرفأ للامء 

والكهرباء، كام افتتحت رشكة “اير ليكيد” يف رأس الخيمة 

مصنعاً كبرياً ألعمدة تسييل الغاز لتزويد املصانع يف أرجاء 

العامل كافة.كام توس��عت عالمة مجموع��ة أكور للفنادق 

وكارف��ور وجيان ملراك��ز التجزئة يف إم��ارات الدولة، كام 

جددت رشكة توتال الفرنس��ية رشاكتها مع رشكة أبوظبي 

للعمليات البرولية الربية املح��دودة )أدكو( ملدة أربعني 

عاماً، وبذلك فهي اآلن املستثمر الفرنيس األول.

*توقي��ع الدولت��ني للعديد م��ن االتفاقيات الت��ي تعزز 

التعاون االقتصادي بينهام، ودعم االس��تثامرات املبارشة، 

كاتفاقي��ة منع االزدواج الرضيب��ي املوقعة يف عام 1989، 

واتفاقية تشجيع وحامية االس��تثامرات يف البلدين. فضالً 

عن التس��هيالت الت��ي تقدم للمس��تثمرين اإلماراتيني يف 

 »Business France« فرنس��ا، فاملكتب اإلقليمي للوكالة

يف ديب، يقدم الدعم الكامل لجميع املستثمرين يف فرنسا 

مب��ا فيه الربط مع املؤسس��ات واألطراف املعنية بذلك يف 

فرنسا.

4- التعاون يف املجال الدفاعي: واصلت العالقات الثنائية 

منوه��ا ضمن إطار اتفاقية الدف��اع املربمة بني الدولتني يف 

ع��ام 1995. ووقعت دولة اإلم��ارات يف 18 نوفمرب 1998 

صفقة أس��لحة مع رشكة ›‹داسو‹‹ الفرنس��ية بقيمة 3.2 

مليار دوالر أمرييك لرشاء 30 طائرة من طراز ›‹مرياج - 9� 

2000« وتش��مل الصفقة كذلك تطوي��ر 33 طائرة أخرى 

من طراز ›‹مرياج - 5� 2000« لرفع كفاءتها إىل‹‹مرياج9-� 

2000«، كام تعاق��دت دولة اإلمارات مع رشكة ›‹جيات‹‹ 

الفرنسية لتزويد قواتها املسلحة بأكرث من 400 دبابة من 

طراز ›‹لوكلريك‹‹ املتطورة بقيم��ة 3.5مليار دوالر. وتوج 

التعاون الدفاعي بني الدولتني، بإنشاء القاعدة العسكرية 

الفرنس��ية ع��ام 2009. وه��ذه القاعدة تض��م نحو 700 

جندي فرنيس.

وضمن التعاون الدفاعي والعسكري بني الدولتني، تشارك 

الجمهوري��ة الفرنس��ية بأجنحة كبرية يف مع��رض الدفاع 

ال��دويل ›‹آيدكس‹‹ من��ذ انطالقته يف ع��ام 1993 وحتى 

ال��دورة األخرية التي عقدت يف فرباير 2015 كام تش��ارك 

دولة اإلمارات بصورة دورية يف معرض ›‹يوروس��ا توري‹‹ 

بباري��س. وت��م خالل هذه املع��ارض إب��رام العديد من 

الصفقات ومذكرات التفاهم للتعاون العسكري والعلمي 

والتقني بني البلدين. وتعاقدت القوات املسلحة اإلماراتية 

يف 20 م��ارس1997 خ��الل معرض ›‹آيدك��س1997« يف 

دورت��ه الثالثة مع رشكة »يوروكبر‹‹ الفرنس��ية عىل رشاء 

خمس طائرات ›‹غ��زال‹‹ وطائريت ›‹بان��رث‹‹ بقيمة 151 

مليوناً و255 ألف فرنك فرنيس. كام وقعت رشكة أبوظبي 

لبناء الس��فن والحكومة الفرنس��ية خالل ه��ذه الدورة 

للمعرض عقداً ملدة ثالث سنوات لصيانة وتصليح البواخر 

البحرية التي تزور موانئ الدولة إضافة إىل جميع البواخر 

العسكرية الفرنس��ية املتواجدة يف املنطقة. وتلقت قوة 

من اإلمارات تدريبات نوعية يف أحد املعسكرات بجنوب 

فرنس��ا عىل الجغرافي��ا األوروبي��ة وظروفها اس��تعدادا 

ملشاركتها يف قوات حفظ السالم الدولية بالقطاع الفرنيس 

شامل رشق كوسوفا.

وت��م عىل هامش معرض ›‹آيدكس 1999-‹‹ التوقيع عىل 

 قائد القوات البحرية الفرنيس خالل تقليده اللواء املرشخ وسام جوقة الرشف

خالل مترين خليج 2012
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اتفاقية مش��ركة بني القوات املس��لحة وجامعة اإلمارات 

وكليات التقنية العليا ورشكتي »داس��و‹‹ و‹‹طومس��ون‹‹ 

الفرنس��يتني تقيض بتدريب طالب اإلم��ارات يف املجاالت 

العلمية والبحثية والتكنولوجية. وأبرمت القوات املسلحة 

عىل هام��ش معرض ›‹آيدك��س 2003« عق��داً مع رشكة 

›‹جيات‹‹ الفرنس��ية لرشاء قطع غيار لدبابات ›‹لوكلريك‹‹ 

بقيم��ة 33 مليون دوالر ومع رشكة ›‹تاليس‹‹ الفرنس��ية 

لرشاء ست معدات استطالع إلكرونية من نوع ›‹ آي إس 

أم‹‹ لزوارق 54 م��راً بقيمة 14 مليون دوالر. كام أبرمت 

القوات املس��لحة يف معرض ›‹آيدك��س 2005« عقداً مع 

رشك��ة »روكويل كولينز« الفرنس��ية لتوفري أجهزة مالحية 

للطائ��رات املروحية بقيمة 12 مليون��اً و773 ألف دوالر 

وعقداً م��ع رشكة ›‹داس��و أفييش��ن‹‹ الفرنس��ية بقيمة 

135 مليون درهم إلس��ناد ودعم فن��ي لطائرات ›‹مرياج 

2000« ونف��ذت يف إط��ار االتفاقي��ة الدفاعي��ة بني دولة 

اإلمارات وفرنسا العديد من املناورات العسكرية املشركة 

باس��تخدام أحدث األس��لحة املتطورة وضمن اسراتيجية 

موحدة لتعزيز التعاون العسكري بني البلدين.

وش��اركت فرنس��ا بجناح كبري يف آيدك��س 2011 ضم ما 

يزي��د عىل 62 رشك��ة متخصصة يف الصناعة العس��كرية. 

وتضمنت قامئة الرشكات الفرنس��ية املش��اركة يف املعرض 

رشكات للطريان مثل رشكة داس��و ورشكات لتصنيع السفن 

والزوارق البحرية مث��ل رشكة يس إم إن، ورشكات ألعامل 

البنية التحتية العسكرية مثل »جيكات«، ورشكات ألدوات 

واحتياجات امليدان العسكري من مالبس وحوذ ورشكات 

لتدري��ب الضباط والجنود مثل رشك��ة دي يس إي. وضم 

الجناح الفرنيس مدرعات حربية وقاذفات لهب عسكرية 

وقناص��ات ومدافع وذخائ��ر حية وغواص��ات ومقاتالت 

هيلوكوب��ر ودروعاً واقي��ة للرصاص، ومالبس عس��كرية 

وتكنولوجيا وتقنيات ونظم تحكم آلية ورادارات.

وش��اركت فرنس��ا يف معرض آيدك��س 2015، وقال وزير 

الدف��اع الفرن��يس جان إي��ف لودريان إنه ح��رض املؤمتر 

واملعرض ألن »هذه التظاه��رة يف غاية األهمية لإلمارات 

الت��ي تريد أن تظهر قدرتها عىل التحرك، وكذلك لفرنس��ا 

أيض��ا التي ميكنها أن تع��رض أفضل قدراتها«. وش��ملت 

الصفق��ات التي تم إبرامها يف آيدك��س 2015 التعاقد مع 

رشكت��ي إيرب��اص للدفاع وتالي��س ألينا الفرنس��ية لرشاء 

قمري��ن صناعيني مع محطات أرضية للتحكم بقيمة ثالثة 

مليارات و750 مليون درهم.

والتقى صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

معايل جان إي��ف لودريان وزير الدف��اع الفرنيس، ضمن 

فعاليات معرض ومؤمتر الدف��اع الدويل »آيدكس 2015« 

ال��ذي انطلق��ت أعامله يف ش��هر فرباي��ر 2015. ورحب 

س��موه مبش��اركة فرنس��ا يف املع��رض، واس��تعرض معه 

عالق��ات التع��اون املتميزة الت��ي تربط دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة بفرنس��ا ذات الصلة بالشؤون العسكرية 

والدفاعي��ة، وس��بل تعزيزها وتنميتها مب��ا يخدم املصالح 

املش��ركة. وتم خالل اللقاء تب��ادل األحاديث حول أوجه 

التعاون يف مجايل الدفاع واألمن اإلقليمي، إضافة إىل بحث 

التنس��يق والتعاون وتبادل الخ��ربات يف مجال الدفاعات 

العس��كرية يف ظل الحرص املش��رك عىل تعزيز العالقات 

ب��ني دول��ة اإلم��ارات وفرنس��ا إىل آفاق أوس��ع. وتطرق 

الحدي��ث إىل األهمية التي ميثلها مع��رض ومؤمتر الدفاع 

عالقات تاريخية 
متميزة رسخها 

املغفور له زايد بن 
سلطان بني اإلمارات 

وفرنسا

متحف اللوفر يف أبوظبي

محمد بن راشد ووزير الدفاع الفرنيس
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنيس
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الدويل »آيدكس 2015« للدول واملؤسس��ات والهيئات يف 

تطوير وتحديث العلوم والصناعات العسكرية من خالل 

تبادل املعلومات والخربات واالطالع عىل أحدث ما أنتجته 

التقنيات الدفاعية.

5- التعاون يف املجال العلمي: يندرج التعاون بني البلدين 

يف هذا املج��ال إطار اتفاق التعاون الثقايف والفني املوقع 

بتاري��خ 03 يوليو 1975، والذي يتضمن املجاالت الثقافية 

والجامعي��ة واللغوية والعلمية والفنية، ويس��عى البلدان 

إىل تعزيز الرشاكة بينهام يف هذا املجال. 

وتحرص دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل االستفادة من 

التجربة الفرنس��ية يف تطوير منظومتها التعليمية، س��واء 

تعلق األمر بالتعليم الثانوي أو الجامعي. ويشكل تطوير 

تعلي��م اللغة الفرنس��ية إح��دى األولويات، الس��يام بعد 

التح��اق اإلمارات باملنظمة الدولي��ة للفرانكفونية، بصفة 

مراقب، يف أكتوبر 2010، فضالً عن أن زيادة عدد الطالب 

اإلماراتي��ني الذي يتعلمون اللغة الفرنس��ية يعرف تزايداً 

واضحاً منذ سنوات عدة.

)UPSAD( وتعترب جامع��ة باريس-الس��وربون أبوظبي

الجامع��ة الفرانكفونية الوحيدة يف الخلي��ج العريب، وتم 

افتتاحه��ا يف الع��ام الجامع��ي 2006 2007-، كأول فرع 

للجامعة الفرنسية العريقة خارج فرنسا بعد أن خصصت 

حكومة أبوظبي نحو100 مليون دوالر لتأسيس الجامعة. 

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

رئيس الدولة، حفظ��ه الله، بصفته حاكامً إلمارة أبوظبي، 

حفظ��ه الل��ه، يف 29 ماي��و 2006 قانوناً بإنش��اء وتنظيم 

جامعة باريس-الس��وربون أبوظبي. وتهدف الجامعة إىل 

اإلس��هام يف تعزيز فرص التعليم العايل وتنوعها يف الدولة 

ودول الخليج ومنطقة الرشق األوس��ط بوجه عام، ومتنح 

الجامع��ة الش��هادات العلمي��ة وفقاً لألنظمة الفرنس��ية 

والتنظي��امت األكادميية لدى جامعة باريس الس��وربون. 

ويتمح��ور تعلي��م جامعة باري��س الس��وربون أبو ظبي 

)UPSAD( ع��ىل العل��وم اإلنس��انية واالجتامعية، لكنها 

تعط��ي تكوينات أيضاً يف القان��ون واإلدارة، وتتعاون مع 

جامعة باريس. وتس��عى الجامع��ة إىل إدخال تخصصات 

جديدة يف مجال العلوم والتكنولوجيا. 

وش��هدت عالقات التعاون اإلعالمي والثقايف بني الدولتني 

نش��اطاً متميزاً، حيث ش��اركت دولة اإلمارات يف العديد 

م��ن الفعاليات الثقافية التي نظمه��ا معهد العامل العريب 

يف باري��س، ك��ام أقام��ت الجمهورية الفرنس��ية العديد 

من املعارض الثقافي��ة واملرسحية والس��ينامئية بالدولة. 

وتعززت عالقات التع��اون يف مجال اآلثار والتنقيب عنها 

والحفاظ عىل الراث عىل الصعيدين الوطني والعاملي.

6- يف املج��ال الثق��ايف: ش��هدت العالق��ات الثقافية بني 

الدولت��ني قفزات نوعية خالل الس��نوات املاضية، وخاصة 

من��ذ توقيعهام يف م��ارس 2007 اتفاقاً ين��ص عىل افتتاح 

متحف دويل يف أبوظبي، يقدم له متحف اللوفر الفرنيس، 

ملدة عرشين سنة، اسمه وخربته، وتعريه متاحف فرنسية 

أخ��رى مجموعاتها خالل مدة عرش س��نوات. وتأسس��ت 

وكالة متاحف فرنس��ا يف 11 يوليو 2007 يف باريس، وعهد 

إىل وكالة متاحف فرنس��ا أساس��اً هيكلة خربة املؤّسسات 

الثقافية الفرنس��ية املشاركة يف مرشوع اللوفر أبوظبي يف 

املجاالت اآلتي��ة: تحديد املرشوع عىل الصعيدين العلمي 

والثقايف، واملس��اعدة يف االضطالع بإدارة املرشوع، وإعارة 

املجموعات الفّنية الفرنس��ية وتنظيم املع��ارض املؤقتة، 

وتكوي��ن مجموع��ة دامئة، وتقني��ات املتاح��ف يف إبراز 

املجموعات واإلش��ارات التوضيحية واملش��اريع الرقمية، 

وسياسة جامهري املتاحف. وتصم وكالة متاحف فرنسا 12 

مؤسسة ثقافية فرنسية لتطوير اللوفر أبوظبي. 

ويف ع��ام 2009 نظم مع��رض “اللوفر أبوظب��ي” احتفاالً 

بوضع حجر األس��اس ل� “اللوف��ر أبوظبي”، وقدم املعرض 

نظ��رة ع��ىل املتح��ف املس��تقبيل، واتخذ ش��كل عرض 

تعريفي مل��دة 90 دقيقة تضمن الكش��ف عن املقتنيات 

األوىل للمجموع��ة الدامئة إىل جانب أع��امل فنية معارة 

من املتاحف الفرنس��ية، وتم عرض فيلم قصري يحيك عن 

تصمي��م مبنى املتحف للمعامري جان نوفيل الحائز عىل 

جائزة “بريتزكر”.

ويق��ع اللوفر أبوظب��ي، املتحف العامل��ي األول يف العامل 

الع��ريب الذي يق��دم تاريخ الفن من خ��الل إطالق حوار 

الحض��ارات، يف املنطق��ة الثقافية يف جزيرة الس��عديات 

يف مدين��ة أبوظب��ي. واللوفر أبوظبي ه��و مرشوع ثقايف 

عمالق وجزء من اس��راتيجية تنموية ش��املة يجسد بال 

ش��ك عالقات الصداقة التاريخية املتينة والتعاون الوثيق 

والرشاك��ة العميقة التي ترب��ط دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بفرنس��ا يف جميع املج��االت الحيوية. ويتوقع أن 

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الفرنيس

جامعة السوربون يف أبوظبي
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يس��اهم معرض لوفر أبوظبي بشكله املعامري الفريد يف 

جلب مزيد من السياح إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة.

7- التع��اون يف مج��ال الطاقة: يعترب أب��رز مؤرشات قوة 

العالق��ات بني اإلمارات وفرنس��ا، فهن��اك رشاكات مميزة 

بني رشكات ب��ني الدولت��ني، متخصصة يف صناع��ات منها 

النف��ط والغاز وتقنية املعلوم��ات والطاقة واملياه. كام أن 

هن��اك اتفاقية تع��اون نووي بني البلدين ت��م توقيعها يف 

ع��ام 2008. ومبوجب هذه االتفاقي��ة تقوم كل من دولة 

اإلمارات وفرنس��ا بتشكيل لجنة مش��ركة رفيعة املستوى 

ملراقب��ة تنفيذ التعاون يف مجاالت تولي��د الطاقة النووية 

وتحلي��ة املياه والبحوث األساس��ية والتطبيقية، فضالً عن 

التعاون يف مجاالت العلوم الزراعية وعلوم األرض والطب 

والصناعة. وترى فرنس��ا أن الربنامج النووي اإلمارايت ميثل 

منوذجاً يحتذى من قبل بلدان أخرى تس��عى إىل الحصول 

عىل الطاقة النووية لألغراض الس��لمية ملا يتس��م به من 

شفافية واحرام قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كام اس��تطاعت رشكة توتال الفرنسية الفوز بأوىل حصص 

امتي��از »أدك��و« الربي العم��الق يف أبوظب��ي. وذلك بعد 

توقيعها اتفاقاً م��ع رشكة برول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 

تحص��ل مبوجبه عىل حصة %10 م��ن االمتياز، وملدة 40 

عاماً، وقالت أدنوك التي كانت تس��يطر عىل حصة 60% 

من امتياز »أدكو« السابق، قبل أن متتلك %100 يف بداية 

الع��ام املايض، إن توت��ال قدمت أفضل الع��روض الفنية 

واملالية من بني تسع رشكات آسيوية وغربية.

وإضافة إىل ما س��بق، ف��إن الدولتني يتعاون��ان يف مجال 

الطاقة النظيفة واملتجددة، ويأيت توقيع اإلعالن املش��رك 

بني فرنس��ا واإلمارات بتاريخ 16 يناير 2013، بني كل من 

“مص��در” ووزارة البيئة والتنمية املس��تدامة الفرنس��ية 

ليع��زز التعاون الثنايئ بينهام يف ه��ذا املجال، وينص عىل 

العمل م��ن أجل التطوير املش��رك لتقني��ات جديدة يف 

مجال الطاق��ة النظيفة واملتجددة تكون مجدية اقتصادياً 

وتجاري��اً، وتبادل الخ��ربات يف مجال السياس��ات العامة 

والقوان��ني، فضالً ع��ن تنمية رأس املال الب��رشي، وإجراء 

بحوث مشركة حول مش��اريع الطاقة املتجددة وتقنيات 

االس��تدامة، م��ع تعزيز التعاون بش��أن األطل��س العاملي 

للطاقة املتجددة. 

وال ش��ك يف أن التعاون يف مجال الطاق��ة املتجددة يعزز 

توج��ه دولة اإلمارات العربية املتحدة باالنخراط يف حقبة 

م��ا بعد النف��ط، مع االحتف��اظ بإمكاني��ة مواصلة توفري 

الطاقة بكلفة بس��يطة بفضل تكنولوجي��ا واعدة. وتعترب 

دولة اإلم��ارات العربية إحدى أكرب الدول املنتجة للنفط، 

كام أنها متتل��ك احتياطات كبرية من الغ��از الطبيعي، إال 

أنه��ا - وبفضل بُعد نظر قيادتها الحكيمة ونظرتها الثاقبة 

للمستقبل - أدركت أن مصادر الطاقة الطبيعية مثل الغاز 

والفحم والنفط والحديد وغريها سيأيت يوم وتنضب، بينام 

الطاق��ة املتج��ددة باقية ال تنضب، ه��ذا باإلضافة إىل ما 

يعانيه العامل اليوم من مش��اكل يف البيئة. لقد اس��توعبت 

قيادة دول��ة اإلمارات دروس العي��ش يف الصحراء؛ حيث 

املامرسات املستدامة واملحافظة عىل املوارد ليست مجرد 

ش��عارات، بل سبالً أساسية للمحافظة عىل الحياة يف بيئة 

مامثل��ة. لذا فمن البديهي أن تك��ون اإلمارات اليوم هي 

الرائدة للطاقة املتجددة النظيفة؛ وذلك انطالقاً من وعيها 

البيئي، وتسخري التقنيات املتقدمة يف سبيل الحصول عىل 

طاقة نظيفة مستدامة، كالطاقة الشمسية والنووية.

8- التعاون يف مجال الفضاء: يف ظل توجه دولة اإلمارات 

إىل دخول مجال الفضاء، وس��عيها إىل إرس��ال أول مسبار 

عريب وإس��المي لكوكب املريخ بقيادة فريق عمل إمارايت 

يف رحلة استكش��افية علمية تصل للكوكب األحمر خالل 

الس��نوات الس��بع القادمة وتحديداً يف العام 2021. فإنها 

تح��رص ع��ىل تعزيز تعاونها م��ع الدول الرائ��دة يف هذا 

املجال، ومن بينها فرنس��ا الت��ي متتلك خربات متقدمة يف 

هذا الش��أن، وميكن م��ن خاللها مس��اعدة اإلمارات عىل 

دخول قطاع صناعات الفضاء واالس��تفادة من تكنولوجيا 

الفضاء مبا يع��زز التنمية والعمل عىل بناء كوادر إماراتية 

متخصصة يف هذا املجال. ويف هذا الس��ياق، وقعت وكالة 

اإلمارات للفض��اء والوكالة الفرنس��ية الوطنية للفضاء يف 

أبريل 2015 مذكرة تفاهم لبناء رشاكة وتعاون اسراتيجي 

يف مجال قطاع الفضاء.

وتن��ص مذكرة التفاهم ع��ىل التعاون يف إج��راء وتطبيق 

دراس��ات مشركة ومش��اريع وتبادل للمعلومات العلمية 

والتدريب املتبادل لفرق العمل واملتخصصني بني الوكالتني 

ودعم العمليات يف املراكز األرضية باإلضافة إىل نش��اطات 

الحكوم��ة املتعلقة بسياس��ات الفض��اء والتوعية العامة 

والتطوير البرشي. كام تتضمن الرشاكة التعاون املشرك يف 

تطوير الربامج العلمية وبرامج التوعية املجتمعية. 

وال ش��ك أن هذا االتفاق ينطوي عىل أهمية بالغة، سواء 

لجهة تطوي��ر املوارد البرشية املواطنة واكتس��اب الخربة 

القيم��ة يف ه��ذا القط��اع الحيوي. كام يع��د توقيع هذه 

الوثيقة خط��وة مهمة لدولة اإلم��ارات للدخول يف نادي 

ال��دول املستكش��فة للفض��اء كرشيك ودولة تس��اهم يف 

تعزيز االستكش��اف العلمي الذي من شأنه أن يعمل عىل 

خدمة اإلنسانية. 

خالصة 
تتسم العالقات اإلماراتية-الفرنسية بالعديد من السامت 

التي تكس��بها أهمية خاصة، وتدفعها باستمرار إىل األمام، 

أولها أنها عالقات ش��املة ومتنوع��ة فباإلضافة إىل جانبها 

الس��يايس الفاعل ف��إن هناك عالق��ات اقتصادية وثقافية 

متميزة، كام أن هذه العالقات تتطلع دامئاً إىل املس��تقبل، 

ومن ثم تتس��م بالتطور املستمر عىل املستويات كافة يف 

إطار من االح��رام املتبادل والتق��ارب يف وجهات النظر. 

ثانيها أنه��ا عالقات تقوم عىل قاع��دة صلبة من املصالح 

املش��ركة، وهذه س��مة أساس��ية من س��امت العالقات 

الخارجية لدولة اإلمارات م��ع القوى الدولية املختلفة يف 

ال��رشق والغرب. ثالثها أن العالقات القوية مع فرنس��ا يف 

املجاالت كافة تكش��ف بوضوح ع��ن ديناميكية وواقعية 

السياس��ة الخارجي��ة اإلماراتية، التي تس��عى إىل توظيف 

العالق��ات مع الدول الكربى يف خدم��ة أهدافها الداخلية 

والخارجية عىل حد سواء، حيث تحرص الدولة يف تحركاتها 

الخارجي��ة أن تنعك��س إيجاباً عىل األه��داف الوطنية يف 

الداخل، وبالشكل الذي يلمسه أبناء الوطن جميعاً، وذلك 

م��ن خالل االطالع ع��ىل تجارب التنمي��ة الناجحة يف كل 

مكان، واختيار األفضل منه��ا وتطويعها لخدمة األهداف 

التنموية يف مختل��ف املجاالت، وهذا األمر يعكس بدوره 

الرؤية بعيدة املدى، التي ترى يف االنفتاح عىل دول العامل 

أجمع، واالس��تفادة من خرباتها املختلفة، اس��تثامراً مهامً 

للحارض واملستقبل، من أجل تعزيز مكانة الدولة وموقعها 

عىل خريطة االقتصادات املتقدمة•

 

مذكرة تفاهم بني وكالة اإلمارات للفضاء ونظريتها الفرنسية
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نبض 
الديــــرة

العقيدة العسكرية اخلليجية..!
يتف��ق الكثريون بأن ح��رب إعادة الرشعية يف اليمن هي جزء من التحوالت االس��راتيجية املهمة يف املنطقة، 

وكذل��ك يف منهج التعام��ل العريب مع الدول الك��ربى يف اإلقليم إيران وتركيا. وي��رى البعض أن هذه الحرب 

تطرح تساؤالت متس االسراتيجية العسكرية العربية والخليجية تحديداً، فهل ما زالت هذه الدول محتفظة 

بالعقيدة الدفاعية لها أم أن التطورات امليدانية يف اإلقليم والتغريات يف مواقف الحلفاء التقليديني لها دفعت 

بهم إىل اتباع اسراتيجية هجومية للحفاظ عىل استقرارها والدفاع عن أمنها؟!

هذه الحرب دفعت الكثري من التحليالت يف مراكز األبحاث االس��راتيجية واملنتديات الثقافية واألكادمييني إىل 

محاولة فهم إن كان هناك تغري يف هذه االس��راتيجية »التقليدية«، وخاصة أن نوعية التس��ليح الخليجي من 

الناحية الفنية تقوم مبهام هجومية. آخرها تلك النقاشات التي جرت يف منتدى االتحاد العارش الذي انعقد يف 

20 و21 أكتوبر املايض الذي كان عقد تحت عنوان »اليمن: االنقالب الحويث والرد الخليجي«.

بالنس��بة إيّل، من املبكر جداً الجزم بأن العقيدة العس��كرية الخليجية قد تغريت من عقيدة دفاعية اعتمدتها 

من��ذ نش��أتها إىل عقيدة هجومية مبجرد دخول يف حرب ضد ميليش��يات الحوثي��ني، ألن هذه الحرب فرضت 

عليه��م من »وكالء« إيران، بل حدثت بعدما انتهت كل املس��اعي الدبلوماس��ية، فل��م يكن هناك خيار أمام 

الخليجيني س��وى الحرب. وأعتقد أنه ميكن إدراج ما تم يف اليمن ضمن االس��راتيجية نفس��ها وهي العقيدة 

الدفاعية، عىل أساس أن دول التحالف العريب تدخلت من أجل »منع« رش قادم إليها، ومن ثم ال ينبغي عليها 

الوقوف أمامه مكتويف األيدي حتى يصل داخل دولها. 

باستثناء حاالت منفردة تتكرر يف وسائل إعالمية غري خليجية حول االسراتيجية العسكرية الخليجية الجديدة 

مل أجد مثل هذا الكالم يف املصادر التي أتابعها، إال أن الكالم يكون منطقياً لو قلنا بأن هناك عقيدة »استباقية«، 

وهي عقيدة قدمية تقوم عىل »استباق« حدوث كوارث عىل الدول، وقد استخدمت يف الحرب العاملية الثانية 

ضد التمدد األملاين يف أوروبا باعتبارها أحد أس��اليب »الدف��اع عن النفس«. ومن هذه الزاوية، لعلنا ال نبالغ 

إذا قلن��ا إن التح��رك الخليجي ورمبا العريب القادم لن يكون رد فعل كام اعت��ادت الدول التي لديها أطامعها 

الواضحة يف املنطقة، بل صارت »املبادرة« باتخاذ قرارات سياسية قبل العسكرية للدفاع عن أمنها هو املطبق.

هذه العقيدة، أعني »االس��تباقية« كس��بت الكثري من املصداقية لدى املجتمع��ات الغربية بعد هجامت 11 

سبتمرب 2001. ويف الواقع هذه االسراتيجية باتت اليوم »جذابة« للكثري من الدول يف العامل.

حديث��ي هن��ا ال يقترص عىل ما حدث يف اليمن، والذي يرى الكث��ريون أنه عىل الرغم من أن قرار الحرب جاء 

متأخراً بعدما سيطرة قوات »املخلوع« والحوثيني عىل الكثري من املؤسسات، فإنه كان صائباً؛ ألنه لو مل يحدث 

التدخ��ل لرمبا كانت النتائج كارثية عىل اس��تقرار املنطقة بأكملها. وإمنا األمر يتعلق بسياس��ات التي اتبعتها 

الدول الخليجية يف الحفاظ عىل استقرار مرص الدولة األكرب واألثقل سياسياً ودميوغرافياً عربياً. وكذلك األدوار 

والتحركات الدبلوماسية العاملية التي تحاول أن تجد حالً لألزمة السورية.

بحس��ب ما نراه يف االس��راتيجيات العس��كرية الجديدة )العقيدة( أظن أنه ال فرق بني العقيدة القامئة عىل 

الهج��وم والعقيدة التي تبنى من أجل الدفاع؛ من منطلق أن »الهجوم« أفضل وس��يلة »للدفاع«. ولذا، نجد 

أن الوالي��ات املتحدة عندما تقوم بحرب يف أفغانس��تان أو العراق، فإمنا هي حرب دفاعية وفق التفس��ريات 

الحديثة؛ ألن تجاهل خطر معني يحوم يف منطقتك رمبا ستكون نتائجه غري متوقعة!!

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

79 |  نوفمرب 2015 |  العدد 526  |



استراتيجيات

بقلم : 
د. أمين الدسوقي

ظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية يف أوائل الثالثينيات من القرن املنرصم، عىل 

يد إلتون مايو، كرد فعٍل للمدرسة الكالسيكية )التقليدية( يف اإلدارة. وقد أولت 

مدرسة العالقات اإلنسانية أهميًة بالغة للجوانب االجتامعية والنفسية لألفراد، 

واعتنت بالظروف االجتامعية واالقتصادية والسلوكية للعاملني؛ بهدف تحقيق 

األهداف العامة لإلدارة والخاصة بالعاملني. كام أكدت املدرسة أهمية عوامل غري 

مادية، مثل الروح املعنوية والشعور باالنتامء والعمل الجامعي والقدوة الحسنة، 

يف زيادة اإلنتاجية. وما زالت االتجاهات الحديثة يف إدارة املوارد البرشية، يف 

جميع املؤسسات مدنية أو عسكرية/أمنية، تُركز عىل العالقات اإلنسانية. 

العالقات اإلنسانية يف املؤسسـة العسكرية
اإلمــــــــارات منـــوذجـــًا

يتسم أفراد القوات املسلحة بأّن لهم خصوصية يتميزون بها 

عن سائر أفراد أي تنظيم أو مؤسسة أخرى يف املجتمع. وتنبع 

هذه الخصوصية من طبيعة األهداف التي تقع عىل عاتقهم، 

والتللي تتمثللل يف الحفاظ عىل أمللن املجتمع وسللامته يف 

أوقات السلللم والحرب. كام تواجه القوات املسلحة تحدياٍت 

خطرية، تتمثللل يف مواجهة التهديدات الخارجية أو الداخلية 

لألمللن الوطني، وكذلك األزمات والكللوارث طبيعية. وتؤدي 

القوات املسلللحة العديد من املهللام كالتدريب واملناورات، 

دون الحديث عن املشاركة الفعلية يف القتال، تحت مختلف 

الظروف املناخية والجغرافيللة. وإذا أضفنا إىل ذلك الطبيعة 

الخاصة للمؤسسللة العسللكرية فسللندرك أنّها يف حاجة إىل 

عاقاٍت إنسللانية مستقرة بني منتسللبيها أكرث من غريها من 

املؤسسات األخرى يف املجتمع.  

أهمية العالقات اإلنسانية يف املؤسسة العسكرية
تتجىل أهمية العاقات اإلنسللانية يف املؤسسللة العسللكرية  

يف أّن العنللر البللري، وهو محللور العاقات اإلنسللانية، 

يُعد الركيزة األوىل واألساسللية يف نجاحهللا وتحقيق أهدافها 

استراتيجيات

|  العدد 526  |  نوفمرب 2015  |80



االسللراتيجية. إذ يؤكللد الدارسللون أنّلله مهللام وصلت إليه 

الللدول من تقدم وتطور تقني وعسللكري، يبقللى الفرد هو 

أساس القوات املسلللحة وعصبها، ومن دونه تفقد املؤسسة 

العسكرية فّعاليتها، وتفشل يف تحقيق أهدافها.

ولهذا تُبدي القيادة السياسية لدولة اإلمارات، وعىل رأسها 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

اهتامماً خاصاً بأفراد القوات املسلحة. ففي أكرث من مناسبة، 

يقول سللموه "إنني حريللٌص كل الحرص عللىل دعم القوات 

املسلحة يف مجاالتها كافة. واإلنسان الفرد هو أساس القوات 

املسلللحة، وعمودهللا الفقري. وباختصاٍر شللديد، هو الروح 

التي تحرك كل هذه األسلللحة واملعللدات. ومن دونه، تصبح 

األسلللحة مجرد قطع من الحديللد أو املعدن األصم". ويظهر 

هذا االهتامم يف أّن امليزانية املخصصة ألفراد القوات املسلحة 

تسللتحوذ عىل أكرث من نصف ميزانية الدفاع. ويُعد ما يُنفق 

عللىل فرد القوات املسلللحة يف اإلمارات مللن أعىل املعدالت 

يف العللامل. كام تُويل القيادة السياسللية اهتامماً فائقاً بتأهيل 

وتدريب أفرادها، ضباطاً وجنوداً علمياً ومعرفياً.

عاوة عىل ذلك، تلعب العاقات اإلنسللانية بني املنتسبني 

للمؤسسللة العسللكرية دوراً مهامً يف مواجهة الضغوط التي 

يتعرضللون لها، كام تسللهم يف رفع معنوياتهم لاسللتمرار يف 

أداء املسللؤولية املنوطللة بهم. وإذا كانللت معنويات األفراد 

العاملللني يف أي مؤسسللة ترتفللع بقللدر الدعم املللادي أو 

املعنللوي لجهودهللم، فإّن هللذه العوامللل ال تكفي وحدها 

لتحقيق أهداف املؤسسللة ما مل يتوافر املناخ املناسب لنشوء 

تتجلى أهمية 
العالقات اإلنسانية يف 

املؤسسة العسكرية  
يف أّن العنصر البشري 

هو حمور العالقات 
اإلنسانية

عاقات إنسانية محورها االهتامم باإلنسان املنتمي إىل هذه 

املؤسسللة. ولعل ذلك هو مللا كان يقصده صاحب السللمو 

الشلليخ محمد بن زايد، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، حينام أكّد أّن "القوات املسلحة فيها ولدك 

وأبللوك وأخوك. واليل فيها مللن األمثال هذي؛ البد ما ترد إال 

بخرب طيب". 

كللام تنبع أهميللة العاقات اإلنسللانية داخل املؤسسللة 

العسللكرية من دورهللا يف مواجهة الضغوط النفسللية التي 

يتعللرض لها األفراد. ويف هذا الخصوص، تعمد القيادة العامة 

للقوات املسلللحة لدولة اإلمارات إىل تضمني برامج التدريب 

العسللكري موضوعللات متعلقللة باإلعداد النفللي لألفراد، 

وخاصة منتسللبي الخدمللة الوطنية الجدد، مللن أجل إثارة 

االستعداد والتهيؤ النفي لديهم للتكيف مع طبيعة املجتمع 

العسكري ومهامته.

كام تقوم القيادة العامللة وإدارة التوجيه املعنوي بتوفري 

فرص التفاعل االجتامعي ووسللائل الرفيه ملنتسللبي القوات 

املسلللحة من خال نوادي الضباط املنترة يف أرجاء الدولة، 

وتعمل عىل تعزيز الللوازع الديني وعنر اإلميان لديهم؛ ما 

يسللاعدهم عىل التوافق النفي والتكيف االجتامعي داخل 

املؤسسة العسكرية. 

وتزداد أهمية هذه العاقات اإلنسللانية داخل املؤسسللة 

العسللكرية يف أوقللات الحرب، والسلليام من ناحيللة تكريم 

الشللهداء ورعاية أرسهم. وقد أبدت القيادة السياسية لدولة 

اإلمارات كل الحرص عىل تكريم الشهداء الذين ارتَقوا خال 

مشاركتهم يف التحالف العريب لدعم الرعية يف اليمن ورعاية 

أرسهم. وليس أّجل من تكريللٍم ِحرص القائد األعىل للقوات 

املسلللحة صاحب السللمو الشلليخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، ونائبه صاحب السللمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، ونائللب القائد األعىل للقوات املسلللحة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وغريهم من أصحاب 

السللمو الحكام وأولياء العهود والوزراء، ِحرصهم جميعاً عىل 

مواسللاة أرس الشللهداء وحضور مجالس العزاء. ورمبا سيذكر 

التاريخ العسللكري العاملللي أّن هذا التكريم بهذا املسللتوى 

الرفيع نادر الحدوث يف حياة األمم والشعوب.

وكانت كلامت صاحب السللمو الشلليخ محمللد بن زايد 

آل نهيان، عقب استشللهاد عدد من جنللود وضباط القوات 

العالقات اإلنسانية يف املؤسسـة العسكرية
اإلمــــــــارات منـــوذجـــًا
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املسلحة يف تفجري مأرب يف 4 سبتمرب من العام الجاري، معربة 

جللداً عن تكريم القيادة لشللهداء الوطن واعتزازها بهم. فقد 

أكد سموه أّن "شهداءنا، رحمهم الله، هم رموز عزتنا وكرامتنا 

وفخر شعبنا ووطننا؛ فقد وهبوا أرواحهم ودماءهم له لتظل 

راية دولة اإلمارات عالية، خفاقة، يف ساحات البطولة وميادين 

الواجب"؛ وأنّه "حرٌي بنا، ومبا نحمله لشهدائنا يف أعامقنا من 

الفخر واالعتزاز، أن نستلهم من تضحياتهم ما يجب من العزم 

واإلرادة والتصميم".

وقد جعل سموه التكريم عماً مؤسسياً دامئاً؛ فأمر بإنشاء 

مكتب يف ديوان ويل عهد أبوظبي يُعنى بشللؤون أرس شهداء 

الوطللن، وتقديم الدعم الازم وتأمني أوجه الرعاية كافة لهم. 

كام وعد سللموه بالثأر الريف للشللهداء يف ميدان املعركة. 

وقد صدق سللموه ما عاهد أبناؤه عليه؛ فاندفعت املقاتات 

اإلماراتيللة ونظرياتها من دول التحالللف العريب بدك حصون 

الحوثيللني الطائفية ومرابط ميليشلليات املخلللوع القبلية يف 

جنوب اليمن ووسطه وشامله.

ويُقللدم الدارسللون عوامللل أخللرى لاهتللامم بالعاقات 

اإلنسللانية داخل املؤسسة العسللكرية؛ أهمها أّن نجاح هذه 

املؤسسللة يف أداء دورهللا يتناسللب طرداً مع مقللدار الدعم 

والحافللز املعنللوي الذي يتلقاه أعضاؤهللا. أضف إىل ذلك أّن 

العمل يف املؤسسللة العسكرية يتسللم، من ناحية، بأنه عمل 

جامعللي باألسللاس؛ ولذلللك البد مللن توافر الوفللاق والثقة 

والتعاون بني العاملني بهذه املؤسسللة. كام يتسم، من ناحيٍة 

أخرى، بالصفة النظامية التي تتطلب الطاعة والدقة والرسعة 

يف األداء. ومللن ثم، تصبح العاقات اإلنسللانية بني منتسللبي 

هذه املؤسسة أمراً رضورياً للنجاح يف أداء رسالتها. 

الروح املعنوية
ومللن أهم األبعاد التي يركز عليها اتجاه العاقات اإلنسللانية 

داخل املؤسسللة العسكرية الروح املعنوية والتوجيه املعنوي. 

وتشللري الللروح املعنويللة إىل القللدرات العاطفيللة )الللذكاء 

العاطفي(، التي أشللار إليها سللتيفن كويف، وتتعلق بالحامس 

تجللاه ما تُقدم عليه الجامعة من أعللامل، والثقة واملثابرة يف 

التمسك بقيمها والعمل عىل تحقيق أهدافها. 

ومن أهللم عنارص تنمية الللروح املعنوية لدى منتسللبي 

القوات املسلللحة وجللود قيادة ملِهمة، كام أشللار سللتيفان 

كويف وغريه، التي متتلللك الرؤية وقادرة عىل تحقيق ُمنجزات 

ملموسة، وتستطيع إلهام اآلخرين لتحقيق ما تنشده القيادة 

من تصوٍر مستقبيل أو منوذج أمثل لبادها. وينطبق ذلك كله 

عىل صاحب السللمو الشلليخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولللة، حفظه الللله. وقد رأينا كيف أنه بللدأ عهده بإطاق 

رؤيته يف التمكني، أتبعها بأفكاٍر ومروعاٍت ومبادرات أخرى 

تكملها وتحافظ عىل زخمها، ألهمت شللعبه وقيادات الدولة 

ومؤسسللاتها؛ ما قللاد إىل تضافر جهودهم جميعللاً من أجل 

تطوير منوذج تنموي رائٍد، يتسللم بالجمع الخاّق بني العاملية 

والخصوصية واألصالة واملعارصة. 

كام أّن إشللباع حاجات أفراد القوات املسلحة، سواء كانت 

أولية أساسللية أو ثانوية، تُسهم يف زيادة الروح املعنوية لهم. 

ومن هنا، تُويل القوات املسلحة أهمية بالغة بالرعاية الصحية 

وتوفري السللكن املناسللب، وتوفري أوجه الرعايللة االجتامعية 

والثقافية. كام تقوم القوات املسلللحة بتوفللري برامج التنمية 

والرفيه وتنظيم اللقللاءات والتفاعل االجتامعي وتوفري فرص 

التعلم والنمو ألفرادها.

عللاوة عىل ذلك، فللإّن اإلميان بأهمية األهللداف الوطنية 

وعدالتهللا، والحاجة إىل إنجازها مللن أهم العوامل التي ترفع 

مسللتوى الللروح املعنوية لللدى أفراد القوات املسلللحة. ويف 

حللرب اليمن، نجد أّن القيادة الرشلليدة حققت هذا الجانب 

تحقيقللاً رائعاً. حيث انصب تركيزهللا عىل التأكيد عىل عدالة 

األهداف التي يقاتل من أجلها أفراد القوات املسلللحة. ولعل 

قيام صاحب السللمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولللة رئيس مجلس الوزراء حاكللم ديب، بنظم قصيدة "كلنا 

جنود الوطن"، التي غدا الشعب يرددها مع حسني الجسمي 

ليل نهار، خري دليل عىل حرص القيادة السياسية عىل توضيح 

عدالة أهداف الحرب يف اليمن. 

أضف إىل هذا أّن العامل املرتبط بالتدريب وتطوير قدرات 

الجنود يف املجاالت املتعددة يُسهم إسهاماً بالغاً يف رفع الروح 

املعنويللة. وطبقللاً ملؤسسللة آي إيتش إس جينز للدراسللات 

الدفاعيللة واألمنيللة، فإّن مسللتوى التدريب الفنللي والتقني 

لدى أفللراد القوات املسلللحة اإلماراتية، والسلليام منتسللبي 

القوات الجوية، من أعىل املستويات يف العامل. وتتابع القوات 

املسلللحة برنامجاً شللاماً لتحديث القوات املسلحة وتطوير 

قدراتها العسللكرية. وتتمثل أهم أبعللاد برنامج التحديث يف 

تزويللد أفرعها كافة بأحدث األسلللحة املتطللورة، مع إعطاء 

أولويللة للقوات الجوية والدفاع الجوي. وقد أصبحت القوات 

الجوية واحدة من أكرث القوات تطوراً، ومن أفضلها تسليحاً يف 

منطقة الرق األوسط. فضاً عىل ذلك، تُركز القوات املسلحة 

حالياً عىل تحسللني أدائها العمليايت، من خال اعتامد اقراب 

قائم عىل الشللبكية Network-centric Approach؛ بهدف 

تحويلها إىل قوة قامئة عىل الشبكات.

التوجيه املعنوي
يقللوم التوجيلله املعنوي بللدوٍر كبري يف دعم البعد اإلنسللاين 

والجانللب املعنوي يف املؤسسللة العسللكرية. وتهللدف إدارة 

التوجيه املعنوي يف القوات املسلحة لدولة اإلمارات إىل تنمية 

اإلميان بالله، وتعزيز االنتامء للوطن والقوات املسلحة، وتنمية 

ثقة األفراد بأنفسهم وأسلللحتهم، وتنمية امليول واالتجاهات 

واملعتقللدات اإليجابيللة )العمل، الدفاع عللن أرض الوطن،... 

إلخ(، واملسللاعدة عىل التكيف مع الحياة العسللكرية؛ وذلك 

من خال مسللاعدة األفللراد يف عاج مشللكاتهم االجتامعية 

والنفسية واملهنية، وتعديل الظروف املحيطة بهم. 

كام تهللدف إدارة التوجيه املعنوي أيضاً إىل غرس العقيدة 

العسللكرية لدى األفراد، وتنمية روح التعاون والتوافق وروح 

العمل الجامعي بينهم، وغرس سمة االعتزاز بالقوات املسلحة 

والوحدة التي ينتمون إليها، واالهتامم مبشكاتهم االجتامعية 

والنفسللية ووضللع الحلول لهللا أو القضاء عليهللا، ومواجهة 

اإلشاعات، والحرب النفسية•
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احلوكمة األمنية وأزمات اليوم
تحي��ل األزم��ة الدولية إىل وجود تهديد أو اضطراب أو خلل واضح يف العالقات بني الدول؛ جراء عوامل داخلية 

أو خارجية؛ يطرح حالة من التوتر واالرتباك والخوف من إمكانية خروج األمور عن نطاق التحكم والسيطرة.

تتمي��ز األزم��ات الدولية يف عامل اليوم بالتعقيد والتش��ابك من حيث أس��بابها أو تداعياتها والتس��ارع عىل 

مستوى مخاطرها وتطورها؛ األمر الذي يفرض التعامل معها بقدر كبري من الكفاءة والعلمية واالنفتاح؛ بعيدا 

عن املقاربات السطحية والسبل العشوائية املكلّفة.

تنح��و إدارة األزمة إىل احتواء هذه األخرية؛ ومنع تطورها وإىل الحّد من تداعياتها؛ بل واالس��تفادة منها يف 

املستقبل، ولذلك يعترب الكثري من الخرباء والباحثني أن هذه التقنية هي فّن وعلم يف نفس اآلن؛ لكونها تجمع 

ب��ني الخربة والكفاءة العلمية من جهة؛ واإلبداع مبا يعنيه من اجتهاد ومبادرة وتدّخل يف الوقت املناس��ب من 

جهة أخرى.

ظهر مصطلح الحوكمة ضمن خطابات البنك الدويل يف أواخر الثامنينيات من القرن املايض؛ يف أعقاب أزمة 

التنمية يف بلدان نامية بإفريقيا وغريها؛ قبل أن يتم تداوله من قبل العديد من املنظامت الدولية ويف أوساط 

الباحثني والخرباء وصانعي القرارات.

والحوكم��ة هي أس��لوب حديث لإلدارة؛ يعني القطاع��ني العام كام الخاص؛ وقد ت��م تداوله خالل العقود 

األخرية يف مجاالت التنمية، وهو يحيل إىل للتدبري الرشيد واالنضباط؛ وتجاوز االنفالت. وهناك من يطلق عليها 

الحكامة الجيدة أو الحكم الرش��يد أو الحكامنية أو اإلدارة الرش��يدة.. وللمصطلح مضامني ودالالت اقتصادية 

ومالية واجتامعية وسياسية وإدارية وأمنية..

وينبني املفهوم عىل مجموعة مقّومات؛ كالشفافية والتخطيط االسرتاتيجي وتعبئة اإلمكانات املتاحة؛ وعىل 

التشارك املبني عىل انخراط الكفاءات يف هذا التدبري والحرص عىل االستفادة من إمكانياتها؛ بهدف التوصل إىل 

نتائج مرضية تستجيب للحاجات املطروحة؛ وتحّقق األهداف املرسومة بشكل جيدة.

أما الحوكمة األمنية فهي ترتبط أساسا مبجمل التدابري والسياسات املّتصلة باملجال األمني؛ والتي تسعى إىل 

املوازنة بني متطلبات تحقيق األمن بكل مقوماته وأبعاده؛ وضامن اس��تقرار الدولة من جهة؛ وخدمة املواطن 

وحاميته وحفظ ممتلكاته واحرتام حقوقه وحرياته من جهة أخرى..

 تنح��و الحوكم��ة األمنية إىل املس��اهمة يف دعم التنمية وتعزيز الس��الم عرب توفري مناخ االس��تقرار وتأمني 

املعامالت والعالقات املختلفة.. كام تتصل أيضا باعتامد سبل التواصل والدبلوماسية واملرونة والفعالية يف إدارة 

املخاطر واألزمات؛ والتعاطي معها بأسلوب علمي واسرتاتيجي مبني عىل التخطيط واالسترشاف والتوّقع..

تعقّدت األزمات الدولية يف الس��نوات األخرية؛ بالصورة التي أضحى معها اعتامد حكامة أمنية؛ تس��تحرض 

النجاع��ة يف أدواتها ومراميها؛ وتحرتم حقوق اإلنس��ان التي أصبحت تحت��ل مكانة بارزة ضمن الخطاب الدويل 

ويشكل احرتامها مؤرشا من مؤرشات تقييم تطّور وتقدم الدول ورشعية األنظمة؛ أمرا ملّحا.

وتش��ري املامرس��ات الدولية الحديثة إىل اقرتان التحول الدميقراطي يف العديد م��ن البلدان؛ بإصالح القطاع 

األمني واعتامد الحوكمة يف تدبري شؤونه، كام أن طبيعة التهديدات املنفلتة والعابرة للحدود التي يعرفها عامل 

اليوم؛ تس��تدعي االجتهاد عىل طريق بلورة س��بل أكرث نجاعة ومصداقية يف التعاطي مع هذه األزمات يف إطار 

من التنسيق والتعاون الدوليني.

فبع��د أن ارتبط مفهوم الس��لم واألم��ن الدوليني خالل فرتة الح��رب الباردة بتك الحالة الت��ي تغيب فيها 

الرصاعات واملواجهات العسكرية، مبا تعنيه من تركيز عىل خطر وحيد يحكمه الهاجس العسكري؛ التفت العامل 

مع سقوط االتحاد السوفييتي وانهيار جدار برلني إىل مخاطر أخرى غري عسكرية ال تقل يف خطورتها وأهميتها 

عن النزاعات العس��كرية؛ مام جعل مدلوليهام يبدوان يف هذه املرحلة من تطور العالقات الدولية أكرث توس��عا 

وشموال•

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش



يقرتن األمن الوطني يف ذهنيات البعض بحدود الجغرافيا 

والعوامل املادية امللموسة، ولكن مفهوم األمن الوطني مبعناه 

الواسع والشامل يتجاوز هذا اإلطار الضيق مبراحل، حيث 

يشمل التهديدات والتحديات كافة الداخلية منها والخارجية 

يف املجاالت وعىل الصعد كافة، مبا يف ذلك املجال االفرتايض، أو 

مايعرف بالتهديدات السيربانية.

إعداد:
سامي بيومي

ثوابــت األمــن الوطنـــي وقـــرارات التدخـــــــــل العـسكري
األزمة اليمنية منوذجًا

تدور يف الفرتة األخرية نقاش��ات حول العوامل التي تقف 

وراء مش��اركات ال��دول يف العملي��ات العس��كرية خارج 

حدوده��ا، حيث ي��ردد البعض مقوالت تحرص حس��ابات 

األمن الوطن��ي للدول بالح��دود الحغرافي��ة دون اعتبار 

للحسابات الجيوبولتيكية، والرتابط الحاصل بني الجغرافيا 

من ناحية، والعوامل السياس��ية واالس��رتاتيجية من ناحية 

ثاني��ة؛ فضال ع��ن أن األم��ن الوطني لل��دول ينطلق من  

حس��ابات معقدة للتهدي��دات والتحديات االس��رتاتيجية 

املحتمل��ة والقامئ��ة، وهي يف مجمله��ا ال ترتبط بالخارطة 

الجغرافي��ة، الس��يام يف الق��رن الح��ادي والعرشين حيث 

تجاوزت تهدي��دات األمن الوطني العوامل املادية البحتة، 

لتش��مل التهدي��دات الت��ي يفرزها العامل االف��رتايض، وما 

ينط��وي عليه من أخطار س��يربانية ال تقل يف تأثرياتها عن 

التهديدات األمنية والعسكرية واالقتصادية التقليدية.

رمب��ا يكون النق��اش حول حدود األم��ن الوطني لدول 

مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية قد طرح بش��كل 

مس��تفيض بني املتخصصني واملهتمني تحدي��داً منذ تفاقم 

األزمة اليمنية عقب سيطرة الحوثيني عىل العاصمة صنعاء 

يف سبتمرب2014، وكان الهدف من هذه النقاشات التعرف 
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إىل جدوى التدخل العس��كري ضمن تحالف عريب مشرتك 

بعد أن ش��عرت دول مجلس التعاون بالقلق إزاء س��يطرة 

الحوثي��ني عىل مفاص��ل الدول��ة اليمني��ة وانقالبهم عىل 

الرشعية الدس��تورية يف هذا البلد الشقيق، مبا يفرزه ذلك 

من تحديات اس��رتاتيجية غري مسبوقة عىل األمن القومي 

العريب بحك��م تداخل املتغ��ري االيراين املب��ارش يف األزمة، 

فضال عن أمن دول مجلس التعاون، التي ميثل اليمن أحد 

بوابات الحفاظ عىل اس��تقرارها بحكم املوقع االسرتاتيجي 

لليمن، عىل البوابة الجنوبي��ة للبحر األحمر ومضيق باب 

املن��دب الذي يعد طريق حيوي لناق��الت النفط املحملة 

بنف��ط دول الخليج العربية، وس��فن التجارة الدولية التي 

تجع��ل م��ن املضيق رشيان حي��اة رئييس بالنس��بة لدول 

مجلس التعاون والعامل. 

من الناحية االس��رتاتيجية يعت��رب اليمن عمق حيوي ال 

غنى عنه ألمن دول مجلس التعاون، فهو بوابتها الجنوبية 

والظهري االسرتاتيجي لهذه الدول، والسيام اململكة العربية 

الس��عودية، مايجعل م��ن اليمن يحت��ل أولوية خاصة يف 

الحسابات االسرتاتيجية الخليجية والعربية، ويجعل من أي 

فوىض أو محاوالت وكالء إيران )جامعة الحويث وميلشيات 

الرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح( الس��يطرة عىل البالد 

الدين��ي املرتبط باليمن، فإنها كلها بنظر تنظيم "القاعدة" 

و "داعش" وغريهام من تنظيامت االرهاب عوامل حيوية 

ليك��ون اليم��ن منطلقاً إىل باق��ي دول الخليج يف الجزيرة 

العربية. وباالضافة إىل خطورة كل ماس��بق، فإن س��يطرة 

جامعة الح��ويث املوالية إليران عىل مفاصل الدولة اليمنية 

يعن��ي تحويل اليم��ن إىل أحد أذرع الضغ��ط عىل األمن 

الوطن��ي لدول مجل��س التعاون ومحارصتها من الش��امل 

عرب وكالء إيران والجامعات الشيعية املوالية لها يف العراق 

وس��ورية ولبنان، ومن الجنوب عرب جامعة الحويث يف حال 

س��يطرتها عىل األرايض اليمنية. من هنا ميكن فهم مصادر 

الخطر والتحديات االس��رتاتيجية التي دفعت دول مجلس 

التع��اون إىل املبادرة بتنفيذ عمليت��ي "عاصفة الحزم" ثم 

"إع��ادة األمل" لوأد الفتنة الحوثية التي رضبت هذا البلد 

الش��قيق وكادت أن توف��ر فرصة إليران يك تس��يطر عىل 

املنطقة البحرية االسرتاتيجية املمتدة عرب بحر العرب ومن 

مضي��ق هرمز حت��ى باب املندب، والتحك��م يف جزء مهم 

من خطوط املالحة الدولي��ة، وبالتايل امتالك املقدرة عىل 

اإلرضار باملصالح الخليجية يف املنطقة.

وهن��اك بطبيعة الح��ال أبعاد ودوافع أخرى ملش��اركة 

دول��ة االم��ارات العربية املتح��دة تحدي��داً يف التحالف 

العس��كري العريب الداعم للرشعية الدس��تورية يف اليمن، 

منها عالقات األخوة التاريخية التي جعلت من االس��تجابة 

لنداء األش��قاء يف اليمن عقب تعرضهم العتداءات جامعة 

الحويث وس��يطرتها عىل مدن البالد الرئيس��ية الواحدة تلو 

األخرى مسألة تتعلق بالقيم االخالقية األصيلة التي تتمتع 

يعترب اليمن عمق 
حيوي ال غنى عنه 

ألمن دول جملس 
التعاون

ثوابــت األمــن الوطنـــي وقـــرارات التدخـــــــــل العـسكري
األزمة اليمنية منوذجًا

مبنزلة تحد اس��رتاتيجي خطر يتطلب التعامل معه حفاظاً 

عىل األمن الوطني لدول مجلس التعاون، الس��يام أن هذا 

الخط��ر ال يتعلق فقط بوكالء إي��ران يف اليمن بل بوجود 

تنظي��امت ارهابية متطرفة تس��عى إىل تحويل اليمن إىل 

قاعدة انطالق لها نحو بقية دول الخليج، وتحاول استغالل 

تضاري��س هذا البل��د وموقعه الجغ��رايف الفريد من أجل 

التوس��ع واالنتش��ار، حيث تتبنى تنظيامت االرهاب رؤية 

جيوبولوتيكي��ة خاصة لليمن، فاملوقع االجغرايف وما يتميز 

ب��ه من طبيعة جبلي��ة حصينة تجعل من��ه قلعة طبيعية 

منيع��ة ميكن أن تختبىء فيها عنارص التنظيامت االرهابية 

حيث يش��به يف ذلك الطبيع��ة الجغرافي��ة األفغانية. ولو 

أضفنا إىل ذلك األهمية االس��تثنائية للموقع الفريد لليمن 

بالنس��بة لكافة دول مجلس التع��اون، حيث ميتلك اليمن 

ميتلك حدوداً مفتوحة تزيد عىل أربعة آالف كم، وسواحل 

بحرية تزيد عىل ثالثة آالف كم، وتتحكم بواحدة من أهم 

البواب��ات البحرية وهو مضيق ب��اب املندب، وأيضا عامل 

انتش��ار الس��الح نظرا للتقاليد القبلية، إضافة إىل العامل 
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بها دول��ة االمارات العربية املتحدة منذ تأسيس��ها، وهي 

قيم متوارثة منذ غرس��ها القائد املؤس��س املغفور له بإذن 

الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان � طيب الله 

ث��راه � وال ميك��ن غض البرص عنه��ا أو التقليل من قيمتها 

ودوره��ا، كونها تعترب األس��اس األخالقي واالنس��اين الذي 

ارتكزت عليه الدولة منذ قيامها.

واألمثل��ة كثرية ع��ىل فكرة حس��ابات الداخل والخارج 

يف األمن الوطني للدول، فروس��يا التي ش��اركت يف الفرتة 

األخ��رية يف الرصاع الدائر عىل الس��احة الس��ورية ترى أن 

مايح��دث يف س��ورية يرتب��ط مبصالحها وأمنه��ا القومي، 

ب��ل إنها قام��ت بإدخال تعديالت عىل اس��رتاتيجية األمن 

القومي ذاته��ا يك تأخذ باالعتبار التحدي��ات والتهديدات 

االسرتاتيجية الجديدة، ومن األمثلة عىل ذلك أيضا مشاركة 

دول عربي��ة ع��دة بوح��دات قتالية برية وجوي��ة وعتاد 

عس��كري إىل جانب الجيش املرصي يف حرب السادس من 

أكتوبر ع��ام 1973، حيث حرص��ت دول عربية عدة عىل 

املشاركة بوحدات رمزية تعبرياً عن الدعم والتأييد ملرص يف 

حربها الستعادة أراضيها والدفاع عن القضية الفلسطينية، 

ناهيك عن أمثل��ة اخرى عديدة يحفل بها التاريخ القديم 

والحديث للرصاعات العسكرية.

والش��ك أن اس��رتاتيجيات الحروب الحديث��ة تقوم يف 

معظمها عىل فك��رة الحرب الوقائية، أو االس��تباقية التي 

توج��ه رضبات إىل العدو االس��رتاتيجي يف عق��ر داره قبل 

اس��تفحال خط��ره وامتالكه املق��درة العملياتي��ة الكاملة 

عىل مهاجمة الدول واس��تهدافها، كام هو الحال بالنس��بة 

للوضع االس��رتاتيجي االرسائييل ورؤيته لخطر التهديدات 

الناجمة عن الق��درات النووي االيراني��ة، باعتبار أن أحد 

أه��م العوامل يف قرار الحرب الحديثة ينطلق من العوامل 

الجيوبوليتيكية وال يتوق��ف فقط عند حد موازين القوى 

العسكرية.

استترتاتيجية  وتقديتترات  دقيقتتة  حستتابات 
محسوبة

الش��ك أن اتخاذ قرار املش��اركة يف أي عمليات عس��كرية 

خ��ارج ال��دول، م��ن الق��رارات الدقيق��ة م��ن الناحي��ة 

االسرتاتيجية، ويتطلب دراسة وتقديرات دقيقة للموقف، 

حيث تعمل األجهزة املعنية عىل فهم بيئة الرصاع بش��كل 

كامل وم��ن جوانبها كافة، آخذة االحت��امالت جميعها يف 

االعتب��ار من دون اقص��اء ألي س��يناريوهات مهام كانت 

عواقبها وخس��ائرها املحتملة، وتس��عى تقديرات املوقف 

التي تس��بق مثل هذه الق��رارات املصريي��ة إىل الرد عىل 

تس��اؤالت كثرية منها، تقييم الهدف االسرتاتيجي املطلوب 

سعياً لقياس حسابات التكلفة والخسائر املحتملة يف ضوء 

قيمة الهدف ومكانته االس��رتاتيجية، ووضع وجهات النظر 

كاف��ة يف االعتب��ار، وتؤخذ الخس��ائر والتضحيات البرشية 

يف صدارة هذه الحسابات، الس��يام يف دولة مثل االمارات 

العربي��ة املتحدة حيث ينظ��ر إىل العنرص البرشي مبنظور 

اس��تثنايئ يف ضوء الندرة السكانية التي تتسم بها الطبيعة 

الخس��ائر البرشية التي وقعت بس��بب تفجريات ارهابية 

اس��تهدفت القوات األمريكية ع��ىل ارايض دول عدة منها 

لبن��ان والس��عودية واليمن، حيث ع��اد االهتامم بحامية 

الجن��ود إىل ص��دارة الواجه��ة، ب��ل إن الحامي��ة املفرطة 

للقوات األمريكية قد بلغ��ت يف بعض األحيان حد وصفه 

الخرباء بالخوف املريض، أو "الفوبيا"، والس��بب املبارش يف 

ذلك يعود إىل القلق من خس��ارة الدعم الشعبي للحروب 

والتدخ��الت العس��كرية، وهو قلق س��بق أن دفع القادة 

األمريكيني إىل اتخاذ قرار االنسحاب العاجل من الصومال 

عام 1983 بس��بب مشاهد قتل مروعة تعرض لها نحو 18 

من الجنود األمريكيني هناك.

وبش��كل عام فإن الش��عوب تتفهم الخس��ائر البرشية 

يف الحروب يف حال تحقي��ق انتصارات ووجود وعي كاف 

قادر عىل اس��تيعاب وفهم األهداف الوطنية املتوخاة من 

تل��ك الحروب، ب��ل إن حجم التضحي��ات البرشية وتفهم 

الش��عوب له��ا يعترب س��الح بي��د القيادة السياس��ية ضد 

أعدائه��ا، فارسائيل التي كانت � وال ت��زال � متتلك أحدث 

التجهيزات والعتاد العس��كري ودعم غريب قوي، كانت قد 

شعرت بقلق شديد قبيل حرب السادس من أكتوبر 1973، 

عندما تلقت ترصيحات نسبت إىل الرئيس املرصي الراحل 

أنور السادات، قال فيه أنه عىل استعداد للتضحية مبليون 

جن��دي من أجل تحرير س��يناء، حيث استش��عرت رغبته 

الش��ديدة يف الحسم العس��كري تلبية للش��عور الوطني 

الجارف لدى الشعب املرصي، وهنا أيضا يذكر دور القيادة 

يف وذكائها يف توظي��ف مالديها من امكانيات وموارد عىل 

املستويات كافة العملياتية والنفس��ية والدعائية وغريها. 

وبه��ذا الطريق��ة أيضا نلح��ظ أن إيران تلوح ب��ني الفينة 

واألخرى بامتالكها مئات اآلالف من امليلش��يات الش��عبية 

الدميوجرافي��ة للدولة، مبا يجعل من العنرص البرشي قيمة 

نوعية عالية يصعب املجازفة بخس��ارتها والتضحية بها ما 

مل يك��ن الهدف املرجو ذا قيمة وطنية تس��تحق التضحية 

مبا ه��و غال ومثني يف حس��ابات القيادة السياس��ية، ذلك 

أن تقدي��رات حجم التضحي��ات البرشية تق��ع يف صميم 

التخطيط العسكري واالسرتاتيجي.

واملع��روف أن الدول كاف��ة تتوقع قبل خوض رصاعات 

عسكرية وقوع ضحايا يف صفوف قواتها العسكرية، فقرار 

خوض الح��رب يعني ضمناً القبول بتحم��ل تكلفة مادية 

وبرشية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية، والواليات املتحدة 

األمريكية عىل سبيل املثال قد شحنت نحو 20 ألف كيس 

لجث��ث جنودها قبيل ح��رب تحرير الكوي��ت، يف حني مل 

تخرس سوى نحو 150 جندي يف األيام األوىل للحرب الربية، 

األم��ر ال��ذي يؤكد أن فك��رة "الحرب املعقمة"، بحس��ب 

وصف ضاب��ط أمرييك أصيب خالل غ��زو جزيرة جرينادا 

عام 1983، ليس��ت موجودة ع��ىل أرض الواقع. ومع ذلك 

فإن حس��ابات الخسائر البرشية ال تزال يف صدارة العوامل 

املؤث��رة يف قرارات الح��رب، وال تزال تقديرات الخس��ائر 

البرشية أحد أبرز العوامل الحاسمة يف رسم دور الجيوش 

يف دعم السياس��ات الخارجية وتحقي��ق املصالح الوطنية 

والدف��اع ع��ن األم��ن الوطني، الس��يام يف ح��ال الحروب 

االس��تباقية أو الوقائي��ة أو الح��روب الهادفة إىل توس��يع 

النفوذ واملكانة االس��رتاتيجية ضمن هرمية النظام العاملي. 

فعيل س��بيل املثال، ظل الجيش األمرييك يعمل لس��نوات 

طويلة وفق مب��دأ وزير الدفاع األمرييك كاس��رب واينربجر 

القائ��ل برضورة اس��تخدام الق��وة العس��كرية األمريكية 

الس��احقة منذ اللحظات األوىل للحروب من أجل تحقيق 

نتائج رسيعة وكاسحة، لكن هذا املبدأ تراجع تحت ضغط 

|  العدد 526  |  نوفمرب 2015  | 86

استراتيجيات



املستعدة "لالستشهاد" يف سبيل الدفاع عن قضايا تعتربها 

القي��ادة االيراني��ة أهداف لها، فرغم تراج��ع دور العنرص 

الب��رشي يف الح��روب الحديث��ة والرتكي��ز ع��ىل التقنيات 

الحديثة والحرب الجوية والجاهزية العملياتية وغري ذلك 

من متغريات، فإن فك��رة "التضحية البرشية" ال تزال تؤثر 

بقوة عىل االستعداد النفيس للطرف اآلخر، الذي يدرك أن 

التضحيات البرشية هي جزء أس��ايس من فلسفة الحروب 

واالميان بالدفاع عن الدول واألوطان. 

التضحيات البرشية وموقف الرأي العام
مثة عوامل أخرى يش��ري إليها الخرباء بشأن القبول الشعبي 

للتضحيات البرشية يف املش��اركات العس��كرية والحروب 

منها م��دى قناعة الرأي الع��ام الداخيل برش��ادة القيادة 

السياس��ية وحس��ن تدبريها وإدارتها لألزمات، وهذا األمر 

تحدي��داً متوافر يف حاالت عدة منه��ا حالة دولة االمارات 

العربية املتح��دة، حيث تحظى القيادة السياس��ية وعىل 

رأس��ها صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدول��ة القائد األع��ىل للقوات املس��لحة � حفظه 

الله � وصاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

بتأيي��د ش��عبي جارف، ودع��م منقطع النظ��ري من فئات 

الش��عب االمارايت كافة، ولعل متابع��ة ردود األفعال عىل 

استش��هاد الجنود االماراتيني يف اليمن خري مثال عىل هذا 

الدعم الشعبي لقرارات القيادة ومساندته لسياساتها. كام 

يتأث��ر القبول الش��عبي بالتضحيات البرشي��ة يف الحروب 

أيض��ا بعوامل أخرى مثل نتائج التدخل العس��كري ومدى 

فاعليته، فاالنتصارات املحققة يف املش��اركات العس��كرية 

غالبا ماتسهم يف شحن الروح الوطنية ورفع معدالت الوالء 

يتأثر القبول 
الشعبي بالتضحيات 

البشرية يف احلروب 
مبدى قناعة الرأي 

العام الداخلي 
برشادة القيادة 

السياسية وحسن 
تدبريها 

والنمط الثاين يتعلق باس��تهداف املدنيني ألسباب مختلفة 

س��واء لوجود ميلشيات عسكرية معادية بينهم، أو بسبب 

اتخاذه��م دروع برشي��ة م��ن جانب ميلش��يات وعنارص 

معادي��ة، وه��ذا األمر يتعرض لجدل ش��ديد ب��ني الخرباء 

واملتخصيني ولكن بيئات الرصاع هذه بش��كل عام تتس��م 

بالتعقيد الشديد ويصعب حس��م املعارك فيها وبالدرجة 

ذاته��ا يصعب التعرف عىل حقيق��ة مايحدث فيها وتوافر 

أدلة وبراهني كافية عىل أي انتهاكات للقانون والترشيعات 

الدولي��ة ذات الصلة، الس��يام أنه يف ظ��ل تداخل األوضاع 

وتش��ابكها يق��وم ط��رف ما بقت��ل مدنيني واس��تهدافهم 

اللقاء التهمة عىل اآلخر وتش��ويه صورته الذهنية إعالميا، 

ويحدث هذا غالبا يف حال وقوع املواجهات بني ميلشيات 

وتنظيامت من ناحية وجيوش نظامية لها قواعد اش��تباك 

من ناحية ثانية، الس��يام أن الجيوش يف مثل هذه الحاالت 

تدرك أن القص��ف الجوي أو الصاروخ��ي عمل غري فعال 

يف أغل��ب األح��وال. وهن��اك من��ط ثالث يقوم عىل ش��ن 

عمليات عس��كرية مرشطية دقيقة ب��ل ومجهرية تحرص 

عىل استهدف العنارص املسلحة املعادية فقط، مثلام عليه 

الح��ال يف عملي��ة "إعادة األمل" يف اليم��ن، حيث الحرص 

الزائد عىل اس��تهداف ق��وات جامعة الحويث وميلش��يات 

صال��ح، ولكن مثل هذه العمليات تس��تغرق وقت طويل 

للحسم العس��كري بسبب الحرص الش��ديد عىل املدنيني 

واأله��داف واملنش��آت املدنية وتتطلب وق��ت واجراءات 

معقدة للحصول عىل معلومات اس��تخباراتية دقيقة حول 

مواقع تحصن العدو بدقة الستهدافها. ويف جميع األحوال 

فالخط��أ البرشي وارد حتى بني صفوف القوات املس��لحة 

ذاتها، ضمن مايع��رف بالنريان الصديقة، وتقوم املنظامت 

الدولية املتخصصة عادة بإعداد تقديرات لضحايا الحروب 
والرصاع��ات الكربى قبل وقوعها، مثل��ام حدث قبيل غزو 

العراق ع��ام 2003، حيث أعدت تقديرات لضحايا الحرب 

م��ن العراقيني واملصاب��ني والالجئني والنازح��ني واألوضاع 

املعيش��ية والصحي��ة متهيداً لتجهيز االمدادات االنس��انية 

الالزمة مبعرفة املنظامت الدولية املعنية، وهو جزء أسايس 

من طبيعة عمل هذه املنظامت ودورها االنساين واالغايث. 

خالصة
يصعب فه��م بيئة اتخاذ قرار املش��اركات العس��كرية يف 

الخارج من دون فهم كامل ملنظومة السياسات واألهداف 

االس��رتاتيجية والثواب��ت املح��ددة لألم��ن الوطني للدول 

وتعري��ف مخططي السياس��ات ل��ه، مبا يف ذل��ك تحديد 

خارطة التحديات والتهديات االسرتاتيجية املحتملة، وبناء 

عىل ماسبق ميكن القطع بأن قرار التحالف العريب الداعم 

للرشعية الدس��تورية بالتدخل يف اليم��ن قد صدر متأخر 

بعض الىشء ولكنه ميثل استجابة فعلية مدروسة ملعطيات 

الواقع، حي��ث تعترب عمليتي "عاصفة الح��زم" ثم "إعادة 

األمل" مبنزلة طوق نج��اة النقاذ ماتبقى من ثوابت األمن 

القومي العريب والخليجي•

واالنتامء وتثري االحس��اس بالفخر الوطني رغم التضحيات 

البرشي��ة، وبالتايل تضاع��ف من الدعم لق��رارات القيادة 

حت��ى لدى م��ن كان قد اختلف مع القيادة بش��أن مدى 

فاعلية ه��ذه القرارات قبل تحقيق االنتصارات واألهداف 

املتوخاة من املش��اركات العس��كرية. هن��اك أيضا عوامل 

مث��ل طريقة وقوع الخس��ائر البرشية وهل هي بس��بب 

سوء تخطيط عس��كري وضعف يف التدريب والتجهيز أو 

أخط��اء تكتيكية وقلة العتاد العس��كري وانعدام كفاءته، 

أم ج��راء عمليات جبانة مثل التفج��ريات االرهابية خلف 

صفوف الجنود أو بينهم، أم أنها خس��ائر متوقعة بحسب 

س��ري العمليات وموازين القوى يف ساحة العمليات، وهو 

مايعرف بالتكلفة البرشية املتوقعة للعمليات العسكرية. 

فالعمليات االرهابي��ة الجبانة ال تضعف عزمية الجنود أو 

الساس��ة أو الجبه��ة الداخلية يف أوق��ات األزمات أو متثل 

ضغط ع��ىل القي��ادة للرتاجع واالنس��حاب، ك��ام يعتقد 

منفذوه��ا، بل تزي��د القادة والش��عوب والجيوش إرصاراً 

ومتس��كاً بتحقيق أهدافه��م وتدعم االصطف��اف والدعم 

الشعبي وتوفر له مزيد من الزخم.

هن��اك أيضا جزئية تتعلق بحس��ابات األمن الوطني يف 

الرصاع��ات العس��كرية ويجادل فيها البع��ض وتتحول يف 

أحيان كثرية إىل مجال للمزايدات االعالمية من قبل بعض 

األطراف ذات الصلة، وهي جزئية وقوع ضحايا مدنيني يف 

الحروب وأعامل القصف واملواجهات، وما يجب توضيحه 

أن هناك فارق بني أمناط ثالثة لالس��تهداف العس��كري يف 

الح��روب غ��ري التقليدية أو الالمتامثلة ك��ام هو الحال يف 

اليمن وس��ورية والعراق، أولها اس��تهداف املدنيني عمداً 

للضغط عىل العدو وايالمه وهذا عمل غري أخالقي ومجرم 

انس��انياً وقانوني��اً ودينياً بش��كل ال لبس في��ه وال جدال، 
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:

ف��إذا انتقلن��ا م��ن الح��رب إىل اإلب��داع واملعرفة 

واملخيالت الش��عبية يكون البطل هو "الش��خصية 

املحوري��ة يف حكاي��ة أو رواي��ة أو ملحمة من أي 

نوع م��ن األدب امللحم��ي"، كام تذكر املوس��وعة 

الربيطانية، وهو هنا يب��دو تعبريا فنيا واعيا أو غري 

واع ع��ن أش��واق ورغبات تعتمل يف نفوس��نا بحثا 

عن االكتامل اإلنس��اين، أو محاولة فهم الواقع وسرب 

أغواره. وللبطولة ركائز ال تخفى عىل أحد: 

• أوله��ا: فيض الحيوية، إذ إن البطل يتمتع بقوة 

بدني��ة فائقة، بغ��ض النظر عن حجم جس��مه، 

طويل أو قصري، سمني أو نحيل. ومل يعرف التاريخ 

بطال غري موفور الصح��ة، أو متداعي البناء، بليد 

البطولة مرتبطة باألخالق ارتباطًا شديدًا

د. عمار على حسن

البطولة يف احلرب والسلم بني الواقع واملالحــــــــــم الشعبية

تجمع املعاجم العربية عىل أن البطولة هي الشجاعة الفائقة، التي ال يتصف 

بها إال قليل من البرش، ويقدم ابن منظور يف "لسان العرب" أسباب هذه 

التسمية بقوله "سمي بطل ألن األشداء يبطلون عنه، أو أن دماء األقران 

تبطل عنه، فال يدرك لهم ثأر"، أما معجم إكسفورد فريى أن البطل Hero هو 

"املحارب العظيم واملقاتل الشجاع"، وهو "القائد القوي امللهم الذي بوسعه أن 

يحدد مسار التاريخ"، أو "الشخص الذي اشتهر بني الناس بإنجازاته الكبرية أو 

صفاته الحميدة" حسب ما تذكره املوسوعة األمريكية.  

دراسات وبحوث
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:

البطولة مرتبطة باألخالق ارتباطًا شديدًا

البطولة يف احلرب والسلم بني الواقع واملالحــــــــــم الشعبية

املشاعر واإلحساس.

•ثانيها: رس��وخ العقيدة، بوصفه��ا القوة التي تهيمن 

ع��ىل الفكر واملش��اعر والعزمية، وتحم��ي الفرد عند 

امللامت، ومتده بطاقة عىل الص��رب، ومتأله باالطمئنان 

وقت القلق، والثقة وقت االضطراب، وتجعل العظائم 

تصغر يف عيني��ه، ما دامت باط��ال، والصغائر تكرب يف 

نفس��ه ما دامت حقا. والعقي��دة هنا ال تقترص فقط 

عىل ما يس��تمد من الدين وجالله، ب��ل أيضا عىل ما 

متنحه املذاه��ب والرؤى الوضعي��ة، واأليديولوجيات 

متكامل��ة األركان، والعل��وم التجريبي��ة. ف��كل هذه 

الخلفيات العميقة متن��ح صاحبها قدرة عىل مواجهة 

الصع��اب التي تعرتض طريق��ه، وإرصارا عىل تحقيق 

غايات��ه، لكن كل املعتق��دات تصغر وتتض��اءل أمام 

اإلميان بالله سبحانه وتعاىل. 

وعموما فإن��ه لوال إميان األبط��ال يف كل مجال من 

مج��االت الحياة مبا ي��دور يف عقوله��م وتنطوي عليه 

جوانحه��م م��ا تقدم��ت الحياة بن��ا خط��وة واحدة. 

فالس��يايس املؤمن بقضية بالده، واملفكر املؤمن بآرائه، 

والع��امل املؤم��ن مبخرتعاته واكتش��افاته، ورجل الدين 

املؤمن بانتصار الحق يف النهاية، هم جميعا من دفعوا 

الحياة دفعا إىل األم��ام، ولوالهم لتوقفت أرجل الناس 

عن املسري، وتجمدت مصائرهم عند املرحلة األوىل. 

• أم��ا الركيزة الثالث��ة: فهي الش��جاعة، إذ ال بطولة 

م��ن دون ش��جاعة فائقة، ألنها ع��دة البطل يف الحب 

وس��الحه، وألنها يف الس��لم القوة الدافعة إىل االعتصام 

بالعقي��دة، والصدع بكلم��ة الحق، والتنديد مبفاس��د 

املجتم��ع ورشور الحكام، وهي الباعث للمستكش��فني 

ع��ىل املجازف��ة بحياتهم، وعىل هج��ر أوطانهم، لريدوا 

األصقاع املجهول��ة، والبقاع التي مل تخ��ط عليها قدم، 

فينتف��ع العامل بخرياتها، ويع��رف أحوالها، ويضيف إىل 

علمه علام، وهي التي تحفز املخرتع إىل السهر والدرس 

والبحث، فيجري التج��ارب يف معمله أو يف الجو أو يف 

قاع البحر، وهو عىل ثقة من أن املوت يرصده. 

• الركي��زة الرابع��ة: ه��ي مض��اء العزمي��ة، عاجله��ا 

وآجله��ا، باعتباره��ا القوة الت��ي وهبها الله س��بحانه 

وتعاىل لإلنسان، لتس��يطر عىل رغباته، وتضبط حركته، 

وهي مس��تمدة من الفطرة اإلنس��انية، وتأيت التجارب 

والخط��وب لتصقلها ومتتنها، وتجعله��ا عزيزة ال تقبل 

الذل، أبية ال ترىض الهوان.

 • الركيزة الخامس��ة: ه��ي االعت��داد بالنفس، الذي 

مين��ح البطل ع��زة وثقة يف نفس��ه، وهيب��ة يف نفوس 

الن��اس، ويحصنه من الوقوع يف فخ الغرور القائم عىل 

االدعاء واملبالغة والكذب، أو السقوط يف أوهام الخيالء 

املنطوية عىل الكرب واالستكبار، أو الرتدي يف األثرة التي 

تتأسس عىل جنوح وتزيد يف حب النفس، وحرص عىل 

إشباع ملذاتها ومتعها.

• الركيزة السادسة: فهي الرحمة، فالبطل ليس وحشا 

كارسا، ق��ايس القلب، متبلد املش��اعر، بل هو إنس��ان 

عطوف، طيب القلب، رقيق املعاملة، وهذا ال يتناقض 

مع ش��جاعته ومض��اء عزمه. ومن يتص��ور أن البطولة 

خالية من الرحمة، فإن��ه خاطئ أو مغرض، يتوهم أن 

البطولة تدمري وتخريب وإفس��اد وغطرسة، وينىس أن 

األبطال يف تاريخ اإلنسانية قد عرفوا الرحمة والعطف 

والوفاء والضعف أمام املواقف اإلنسانية. 

فالبطولة مرتبطة باألخالق ارتباطا شديدا، فالبطل ال 

مييل إال إيل الواجب، وال يخون األمانة. وترتقي البطولة 

كلام تعلقت بالغايات العظيمة، والبطولة التي ال يبغي 

البطل من ورائها مجدا وصيتا، أو يس��عى إىل الكيد إىل 

خصم، أو تحقيق منفعة مادية، هي البطولة السامية، 

التي ال متوت مب��وت صاحبها، بل تظل باقية حني تؤثر 

يف أتب��اع البطل ومريدي��ه، أو ترفعه إىل أن يكون مثال 

أعىل يحتذى به عىل مر الزمن. 

واألبط��ال إما أن يكونوا حقيقيني كالذين نعرفهم يف 

السياس��ة والحرب واملعرفة والعلم والدين، مثل هؤالء 

الذين ذكره��م توماس كاريل يف كتابه األثري "األبطال"، 

أو أس��طوريني تصنعهم قرائح الش��عوب وأقالم بعض 

الكتاب املبدعني، إم��ا اختالقا كامال، أو بإضفاء صفات 

خارقة عىل قادة وش��خصيات عادي��ة بعد موتها. وهنا 

يقول كارليل: "إن من أسباب العزاء أن يف ذكرى األبطال 

العظامء، كيفام كانت، نفعا وفائدة. والرجل العظيم ال 

ي��زال بعد موته ينبوع نور يتدفق. فليس أحس��ن من 

مجاورته يشء.. نور ييضء، وكان ييضء ظلامت الحياة. 

وليس هو كرساج أش��عل، ولكنام نجم  ش��بته يد الله 

بني أش��باهه من كواكب األفق... هو ينبوع نور يتدفق 

بالحكمة ومعاين الرجولة والرشف الكبري".

ويقدم كارليل أبطاله يف صور شتى، أوالها البطل يف 
صورة إله، حيث يتحدث عام أس��امها "عبادة األبطال" 

التي تعني اإلفراط يف إجاللهم إفراطا ال حد له. والثانية 

هي البطل يف صورة رس��ول، وميثله محمد بن عبد الله 

ص��ىل الله عليه وس��لم، والثالثة ه��ي البطل يف صورة 

شاعر ويجسده كل من دانتي وشكسبري، والرابعة هي 

البطل يف صورة قس، ويجس��ده مارتن لوثر بالنس��بة 

للربوتس��تانتية وجون نوك��س بالنس��بة للبيوريتانية. 

وقياس��ا عىل ه��ذه النامذج يحف��ل التاري��خ البرشي 

باألبطال، الذي كربوا يف عيون الناس ونفوسهم، وصاروا 

رموزا ومثال عليا، يقتدى بها.

ويولد البطل يف الس��ري الش��عبية مصحوب��ا بنبوءة 

واضحة املع��امل، ترتبط بوج��وده الفع��ي، وتحدد له 

املص��ري املعد له، والدور الذي س��يلعبه يف حياته، وهو 

دور حتمي، ليس بوسعه أن يفر منه، أو يتفاداه. وتضع 

هذه النبوءة بصمة أساس��ية يف إخراج البطل من حيز 

اإلنس��ان العادي إىل براح اإلنس��ان األسطوري، ليدخل 

دائرة الكون الفسيح، فيتوحد معه، ويرتبط به ارتباطا 

وثيقا. والنبوءة قاس��م مشرتك يف أساطري البطولة كافة، 

وحياة أصحاب املالحم والس��ري الشعبية الكربى. ومن 

أشهر النبوءات يف هذا الشأن تلك التي أطلقها اإلغريق 

عىل أخيل بطل اإللياذة وكعبه وكذلك عىل بريس��يوس 

وهرياقليس، وتلك الخاصة بأوديب والتي حملها معبد 

دلف��ي إىل والده، و"قورش" ورس��تم وجرشاس��ب عند 

الفرس. ويف األساطري العربية سبقت النبوءة مجيء أبو 

زيد اله��اليل وحمزة البهلوان وعبد الوهاب ابن األمرية 

ذات الهمة وعنرتة بن ش��داد والزير سامل  واملهلهل بني 

ربيعة .. الخ.

ويف حقيق��ة األمر فإن معظم الش��عوب التي كانت 

لها حض��ارات عظيمة، نس��جت الكثري من األس��اطري 

النمطية التي متجد فرس��انها وملوكها وأمراءها ورجال 

دينها الكبار ومن بنوا مدنها التاريخية. ومن أشهر تلك 

األس��اطري أسطورة "حورس" يف األدب الفرعوين القديم، 

و"إنيك" يف ملحمة الخليق��ة البابلية، و"بعل" يف آداب 

الكنعانيني، و"رسجون األكادي" مؤس��س األمرباطورية 

األكادية يف بالد النهرين، و"شمشون" عند العربانيني.                                       

وتوزعت أس��اطري هؤالء "األبطال" عىل عدة أشكال 

منها ما يعرف ب� "أسطورة البطل" واملالحم والرتاجيديا 

والحكاي��ات الخرافية والحكايات الس��حرية والس��ري 

الشعبية واألسطورة الدينية. 

وينحت بعض املبدعني أبطاال من خيالهم الخصب، 

لكنه��م يرتك��ون عالم��ات يف تاريخ اإلنس��انية، وترتدد 

س��ريهم وأفعالهم وكأنهم برش من لحم ودم، وليس��وا 

مجرد س��طور دبجها قلم، ورمبا مل يتوقع كاتبها لحظة 

تدبيجها أنها ستعلو يف نفوس الناس هذا العلو، وتجري 

عىل ألس��نتهم ه��ذا الجريان. وميك��ن أن نرضب مثال 

هنا بش��خصية "دون كيش��وت" الت��ي أبدعها الكاتب 

األس��باين ذائع الصيت سريفانتس )1546 � 1616( بعد 

أن احتش��د خياله بقصص الفروس��ية الت��ي قرأها من 

األدب اليوناين القديم، فهذه الشخصية املختلقة صارت 

مرضب األمثال عىل الفروس��ية الجامحة، التي جعلت 

صاحبها يعش��ق الحرب، فإن مل يجد من يحاربه حارب 

طواحني الهواء. وحف��ل األدب العاملي بنامذج عديدة 

عىل املنوال نفس��ه مثل هاملت لشكس��بري وفوس��ت 

لجوته... وهكذا.

 وهذه النامذج الخيالي��ة املختلقة تدل داللة قوية 

عىل أن الناس يتوقون دوما إىل البطولة، فإن مل يجدوها 

اخرتعوها. وس��واء كان البطل حقيقيا، عاش بني الناس 

وميش عىل األرض وُس��معت أقواله وشوهدت أفعاله، 

أو كان صناع��ة كات��ب قدير أو إنتاج قريحة ش��عبية 

متوقدة، فإن الحياة بحاجة دوما إىل األبطال، يك ترتقي 

وتتقدم وتسري إىل األمام•
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 Dassault املقاتلة املتعددة األدوار من تصنيع رشكة Rafale حازت طائرة رافال

Aviation Rafale عىل كثري من االستحسان بسبب قدرتها عىل القيام بعمليات 

قتالية يف الظروف الصعبة والبيئات القاسية، بعيداً عن مرافق الدعم واملساندة، وذلك 

باعتبارها طائرة قوية ومتنوعة االستخدامات وقابلة للتطوير وسهلة الصيانة.

واآلن بعد وجود  طائرة رافال يف الخدمة عىل نحو ثابت لدى القوات الجوية الفرنسية 

وطريان البحرية الفرنسية، فقد تم إرشاكها بنجاح يف العمليات القتالية يف أفغانستان 

وليبيا ومايل وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق.

اس��تفاد الطيارون والبحارون الفرنسيون من املرونة 

العملياتية األصيلة لطائرة رافال يف تنفيذ عدد كبري جداً 

من املهام القتالي��ة يف جميع أنواع األحوال الجوية ويف 

ثالث ق��ارات، كانت ليبيا مبثابة مثال منطي: ففي اليوم 

ال��ذي متت فيه العملي��ة ضد الق��وات املوالية للعقيد 

القذايف، حققت طائ��رات رافال التابعة للقوات الجوية 

الفرنس��ية التف��وق الج��وي، وقصفت أهداف��اً أرضية، 

ونفذت مهاماً اس��تطالعية، كام س��اعدت عىل التعرف 

عىل نظام املعركة اإللكرتوين للعدو، ويف الشهور السبعة 

التي تلت، بقيت طائرات رافال التابعة للقوات الجوية 

والبحري��ة الفرنس��ية يف طليع��ة جهود حل��ف الناتو، 

مس��جلة آالف س��اعات الطريان يف القتال مبعدل إنجاز 

تام للمهام.

قامت طائرات رافال يف ليبيا باس��تخدام أنواع كثرية 

من األس��لحة ضد ع��دد كبري من املدرع��ات واملدفعية 

استراتيجيات
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الطائرة األوربية الوحيدة اجملهزة برادار املسح اإللكرتوين

سجل طائرة Rafale القتايل املميز



ومراب��ض اله��اون واأله��داف املحصنة، مث��ل حظائر 

الطائرات، ومراكز القيادة، واألس��لحة الدقيقة عن بعد، 

التي تتميز بالرش��اقة العالية وامل��دى البعيد املعياري 

 GBU-12 للذخ��رية، والقنابل املوجهة بالليزر من طراز

Paveway II، وكذلك مدافعه��ا الداخلية من عيار 30 

. 30M791 ملم، ومن طراز

طائرات رافال ذات االنتشار املتقدم
تتمتع القوات الجوية الفرنسية بخربة طويلة للغاية يف 

عمليات الطائرات النفاثة الرسيعة من قواعد تش��غيل 

متقدمة وقاسية يف أفريقيا ومناطق أخرى بعيدة، ومع 

تقاعد كل م��ن طائرات  Jaguar و Mirage F1، تتوىل  

Rafale اآلن دوراً رئيس��ياً يف أفريقيا، فهناك مفرزة من 

طائرات رافال موجودة بشكل دائم يف ناجامينا، عاصمة 

تش��اد، ومن هناك تقوم بتغطية مرسحني للعمليات يف 

آن واح��د، وتقوم بتنفي��ذ عمليات عىل نح��و روتيني 

يف أجواء مايل والنيجر وتش��اد يف الش��امل، وجمهورية 

أفريقيا الوس��طى يف الجنوب، حيث تشارك قوات برية 

فرنس��ية يف مهام حفظ الس��الم، ويف الرشق األوسط تم 

وضع رسب من طائرات رافال التابعة للقوات الفرنسية 

منذ عام 2011، ومن هناك تنطلق لتنفيذ عمليات فوق 

العراق كجزء من تحالف واسع النطاق.

سهولة الصيانة
منذ االش��تباك األول لطائرات رافال يف أفغانس��تان تم 

نرشه��ا إىل العديد م��ن القواعد املتقدمة املكش��وفة، 

حيث كانت ف��رق صغرية من الفنيني تق��وم بصيانتها، 

ويعود الفضل إىل  مفهوم الصيانة املتقدم لطائرة رافال 

يف انخف��اض البصمة اللوجس��تية للكتائب، األمر الذي 

قلل من الحاجة إىل وس��ائل النقل الجوي االسرتاتيجية. 

ومبجرد دخول طائرة راف��ال إىل مرسح العمليات فإنها 

تثبت موثوقيتها العالية وسهولة دعمها وصيانتها، وهذه 

ميزة حاسمة بالنسبة إىل القوات الجوية الفرنسية التي 

تس��عى دوماً لن��رش عدد محدود من الهي��اكل الجوية 

إلبقاء تكاليف التشغيل تحت السيطرة املحكمة.

أظه��رت التجربة يف أفغانس��تان وتش��اد واإلمارات 

العربي��ة املتحدة أن الرمال والغبار والحرارة الش��ديدة 

ال ترتك أي أثر س��لبي يف أداء طائ��رة رافال أو إجراءات 

الصيانة.

كذل��ك أثبت��ت طائرة راف��ال يف القتال أنها وس��يلة 

عسكرية متاحة بتكلفة معقولة وميكن االعتامد عليها، 

حيث ميكن أن تنفذ بدقة ش��ديدة طائفة واس��عة جداً 

م��ن املهام، ت��رتاوح من ع��روض الق��وة، إىل الهجامت 

الحركية يف مسافات بعيدة.

املس��ح  بتقني��ة مصفوف��ة  رادار يعم��ل   
RBE2 من طراز AESA االلكرتوين النشط

تعت��رب طائرة رافال الطائرة القتالي��ة األوربية الوحيدة، 

والوحي��دة حت��ى اآلن، الت��ي تس��تخدم رادار مس��ح 

إلك��رتوين، وقد اس��تفاد رادار RBE2، من تصنيع رشكة 

Thales، م��ن جهد بحثي واس��ع النط��اق ومن معرفة 

تاليس العملية التي ال تضاهى واملس��تمدة من خربتها 

الس��ابقة، وباملقارنة مع أنظمة الرادار ذات الهوائيات 

التقليدي��ة، فإن��ه يت��م الحص��ول عىل مس��تويات غري 

مس��بوقة من الوعي الظ��ريف فيام يتعلق باالكتش��اف 

املسبق لألهداف املتعددة وتتبعها.

- تسهم رشاقة الش��عاع الفائقة وقوة الحوسبة الهائلة 

لرادار RBE2 يف إنت��اج أداء مميز ال ميكن أن نجده يف 

رادارات املسح امليكانييك.

-  تم يف ش��هر أكتوبر 2012 تس��ليم أول طائرة مقاتلة 

من ط��راز رافال مجهزة برادار يعم��ل بتقنية مصفوفة 

املسح االلكرتوين النش��ط AESA من طراز RBE2 إىل 

وزارة الدفاع الفرنس��ية، ويس��هم هذا الرادار يف تنفيذ 

مجموعة واسعة من الوظائف:

- الكش��ف لألعىل واألس��فل وجميع االتجاهات لعدة 

أه��داف جوي��ة ومتابعتها م��ن أجل القت��ال القريب 

واالع��رتاض البعي��د املدى يف كافة أح��وال الطقس ويف 

بيئات التشويش الشديد.

- الق��درة عىل تتب��ع األهداف أو املج��ال خارج نطاق 

البحث.

- إنتاج خرائط ثالثية األبعاد يف الوقت الحقيقي ملتابعة 

التضاري��س فوق التضاريس املجهول��ة يف األحوال التي 

تكون فيه��ا الرؤية غري واضحة، وتعت��رب رافال الطائرة 

القتالي��ة الوحيدة من الجيل الجدي��د التي تطرح مثل 

هذا الدور يف الوقت الحايل. 

- اإلنت��اج يف الوق��ت الحقيقي لخرائ��ط أرضية ثالثية 

األبع��اد فائقة الوض��وح من أجل تحدي��ث املعلومات 

املالحية والكشف والتمييز والتحديد لألهداف األرضية.

- اكتشاف وتتبع عدة أهداف بحرية.

يعت��رب الرادار ال��ذي يعمل بتقنية مصفوفة املس��ح 

االلكرتوين النشط AESA من طراز RBE2 متوافقاً متاماً 

من حيث مدى االكتش��اف مع صاروخ جو- جو البعيد 

املدى املقبل م��ن طراز ميتي��ور Meteor، كام يضمن 

ال��رادار الذي يعمل بتقنية مصفوفة املس��ح االلكرتوين 

النشط AESA إمكانية منو غري مسبوقة يف املستقبل.

أما يف األوض��اع التي يصبح فيها التقدير الش��خيص 

العام��ل التكتييك الوحي��د واألهم فيمك��ن أن تعتمد 

طائرة رافال عىل عدة أنظمة استشعار أخرى:

اإللكرتوني��ات البرصي��ة يف القطاع األمامي 
FSO

يتم اإلدماج التام لنظام FSO – من إنتاج رشكة تاليس  

يف الطائرة، وهو يعمل يف أط��وال املوجات اإللكرتونية 

البرصية، ومن ثم فهو محصن من التش��ويش الراداري، 

ويوفر إمكانية االكتشاف والتمييز الخفي البعيد املدى، 

وكذل��ك التتبع ال��زاوي العايل الوض��وح، وإيجاد املدى 

الليزري لألهداف الجوية والبحرية والربية.

الداخ��ي  اإللكرتوني��ة  الح��رب  نظ��ام 
SPECTRA

الداخ��ي  اإللكرتوني��ة  الح��رب  نظ��ام  تطوي��ر  ت��م 

SPECTRA بش��كل مشرتك من قبل رشكتي Thales و 

MBDA، وهو يعترب حجر الزاوية لس��المة طائرة رافال 

عىل نحو مميز ضد أحدث التهديدات الجوية والربية.

ويتم إدماج ه��ذا النظام كلياً م��ع األنظمة األخرى 

يف الطائرة، ك��ام يوفر قدرات اإلنذار ض��د التهديدات 

املتعددة الطيف ضد ال��رادارات والصواريخ والليزرات 

املعادية.

يقوم نظام سبيكرتا بتنفيذ عمليات الكشف والتمييز 

والتحديد ألماكن التهديدات البعيدة املدى، مام يسمح 

للطي��ار باالختيار الف��وري ألكرث اإلج��راءات الدفاعية 
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أظهرت التجربة يف 
أفغانستان وتشاد 

واإلمارات أن الرمال 
والغبار واحلرارة 

الشديدة ال ترتك أي 
أثر سلبي يف أداء 
طائرة رافال أو 
إجراءات الصيانة

فاعلي��ة، اعتامداً عىل عمليات الجمع بني التش��ويش 

الراداري، والتمويه اإلشعاعي أو الراداري، ومناورات 

املراوغة.

تس��هم خاصي��ة أداء التحديد ال��زاوي لألماكن يف 

أنظم��ة االستش��عار يف نظ��ام س��بيكرتا يف جعل من 

املمك��ن تحدي��د أماك��ن التهديدات بدق��ة ليك يتم 

تفاديها، أو اس��تهدافها لتدمريه��ا بالذخرية الدقيقة 

املوجهة.

يتضم��ن نظ��ام س��بيكرتا اآلن نظ��ام إن��ذار ضد 

الصواريخ من الجيل الجديد، حيث يقوم باكتش��اف 

متزايد ألحدث التهديدات.

قدرة المركزية
تتوقف الق��درة الالمركزية لطائرة راف��ال عىل بنيتها 

الهندس��ية املفتوح��ة، وبرمجي��ات دم��ج البيان��ات، 

وتوافقها مع أنواع مختلفة من وصالت البيانات، األمر 

الذي يساعد عىل دخول طائرة رافال يف مجال املعركة 

املتكامل.

وقد تم توفري وصلة بيانات عالية الرسعة ومضمونة 

لتب��ادل البيان��ات يف العملي��ات الجوية املش��رتكة يف 

الوق��ت الحقيقي مع الطائرات األخرى يف التش��كيل، 

ومراكز القيادة والسيطرة الجوية والسطحية، وأنظمة 

التحك��م التكتيكي��ة الجوي��ة أو األنظم��ة الصديقة 

األخرى، وكذلك تتوافر وصلة البيانات Link 16 أيضاً 

للعمالء الذين تم إجازتهم بتشغيله.

حاضن تحديد األهداف بالليزر
 Damocles يس��هم حاضن تحديد األه��داف بالليزر

من تصميم رشك��ة تاليس يف منح طائرة رافال قدرات 

تحديد تام لألهداف ليالً ونهاراً بواسطة أشعة الليزر، 

وذلك بدقة قياس��ية، وهو يس��مح بإطالق األس��لحة 

املوجهة بالليزر ملدى بعيد وارتفاع عال.

يعمل نظام االستش��عار باألش��عة تح��ت الحمراء 

لحاض��ن Damocles ضم��ن نط��اق األش��عة تحت 

الحم��راء ذات املوج��ة املتوس��طة، م��ام يس��مح له 

باالحتف��اظ بفاعليت��ه يف األحوال الجوي��ة الدافئة أو 

الرطبة.

يعترب حاضن Damocles قابالً للتش��غيل املشرتك 

مع كافة أنواع األسلحة الحالية املوجهة بالليزر.

   Areos حاضن االستطالع
اعتمدت القوات الجوية الفرنس��ية نظام االس��تطالع 

م��ن الجيل الجدي��د Areos من إنت��اج رشكة تاليس، 

من أج��ل مهام االس��تطالع االس��رتاتيجية والتكتيكية 
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عىل حد س��واء، م��ن أجل طائرات راف��ال، وكام ثبت 

من خالل االستخدام يف ليبيا ومايل وجمهورية أفريقيا 

الوس��طى والعراق، ميكن اس��تخدام ه��ذه املعدات 

الليلية والنهارية العالية التقنية يف مجموعة واس��عة 

من الس��يناريوهات، ت��رتاوح من املس��افات البعيدة 

وبارتفاع��ات عالي��ة وص��والً إىل  الرسع��ات العالي��ة 

واملستويات املنخفضة للغاية.

وتقليص��اً لدائرة جم��ع املعلومات االس��تخباراتية 

 Areos وترسيعاً لزخ��م العمليات، يتم تزويد حاضن

بوصلة بيانات تسمح بإعادة نقل الصور عالية الوضوح 

إىل صناع القرار العسكريني يف الوقت الحقيقي.

دمج البيانات
تسهم عملية دمج البيانات من عدة أنظمة استشعار 

يف تحقيق متيز طائرة رافال، حيث تعمل عىل البيانات 

التي توفرها أنظمة االستشعار يف الطائرة.

والواقع أن مفهوم دم��ج البيانات من عدة أنظمة 

استش��عار يف طائرة رافال يس��مح للطي��ار بالترصف 

"كصان��ع قرار تكتييك" حقيقي، وليس مجرد مش��غل 

ألنظمة االستشعار.

ويكمن األساس يف هذه القدرات املعززة يف وحدة 

معالجة البيانات الرتكيبية MDPU، التي تضم عنارص 

جاهزة، فهي مكونة من نحو 19 وحدة قابلة للتبديل 

أثن��اء الط��ريان، منها 18 وح��دة توف��ر كل منها 50 

ضعفاً من قوة املعالجة مقارنة بحاس��وب مهام منطي 

مس��تخدم يف املقاتالت م��ن الجيل الس��ابق، وتعترب 

وحدة معالج��ة البيان��ات الرتكيبي��ة MDPU حجر 

الزاوية يف خاصية إمكانية تحديث رافال وترقيتها.

ويتم دمج البيانات من عدة أنظمة استشعار يف طائرة 

راف��ال من خالل مس��ارات دقيقة وموثوق��ة وقوية، 

وشاش��ات عرض مرتبة، وتخفيف العبء عن الطيار، 

ورسعة استجابة الطيار، وأخرياً زيادة الوعي الظريف.

مجموعة كاملة من األسلحة املتطورة
يتمي��ز نظ��ام املهام يف طائ��رة راف��ال بإمكانية دمج 

مختلف أنواع األس��لحة الحالية واملستقبلية، وقد تم 

إجازتها بتشغيل األسلحة التالية:

ة  - صواريخ جو- جو من طراز MICA تعرتض عدَّ

أهداف تتجاوز مدى الرؤية، وتستخدم للقتال والدفاع 

الذايت، بأنواعها ذات األشعة تحت الحمراء "الحرارية" 

IR -heat-seeking  وذات التوجيه النشط بالرادار. 

- سلس��لة األس��لحة املوجه��ة الدقيق��ة جو-أرض 

 ،Hammer املعززة باملقذوفات والتضمينية من طراز

INS/GPS or INS/GPS/ واملجهزة بأنظمة التوجيه

التوجي��ه  بأنظم��ة  أو   ،IIR  -imaging infra-red

.INS/GPS/laser الليزرية املقبلة

- صواريخ Scalpالبعيدة املدى.

 AM39 الصواري��خ املضادة للس��فن من ط��راز -

.Exocet

القنابل املوجهة بالليزر
- مدفع Nexter 30M791  الداخي عيار 30 مم، 

من نوع 2500 طلق��ة / دقيقة، متوافر مبقعد واحد 

ومقعدين.

- صاروخ ميتيور Meteor جو- جو البعيد املدى •

تعترب طائرة رافال 
الطائرة القتالية 
األوربية الوحيدة 

حتى اآلن التي 
تستخدم رادار 
مسح إلكرتوين
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قصــة »احلـــرب الالمتمـاثلـــة«
من مـعـــــــارك “الســـــامـــــوراي” إىل هـجمـــــــات “داعـــــش”

الفيلم اس��مه “الس��اموراي األخري” Last Samurai، من 

إنت��اج العام 2003، وقد قام ببطولت��ه النجم املميز “توم 

كروز” Tom Cruise، وحقق عند عرضه إيرادات ضخمة، 

وحصد إعجاباً يف أوساط الجمهور والنقاد.

إعداد:
ياسر عبد العزيز

وك��ا يتضح من اس��مه، فإن ه��ذا الفيلم يتن��اول قصة 

مح��ارب من محاريب الس��امواري، وهم س��ادة الحرب يف 

الياب��ان لقرون عديدة، قبل أن يح��ل التحديث عىل هذا 

البلد، يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش.

ع��ىل أي حال، فإن أح��داث الفيلم، املس��تندة إىل بعض 

الوقائع الحقيقية، تق��ود نقيباً يف الجيش األمرييك إىل أن 

يقاتل مع مجموعة من مقاتيل الساموراي التقليديني، ضد 

قوات يابانية، مدعومة من الجيش األمرييك، يف معركة غري 

متكافئ��ة متاماً، تنتهي مبقتل الس��اموراي عن بكرة أبيهم، 

تحت قصف املدافع والرشاشات الحديثة.

أم��ا املش��هد الرئي��س يف الفيلم، فليس س��وى هذا الذي 

يُظهر جنود الجيش النظامي يف كامل عتادهم وتنظيمهم، 

مس��لحني باملداف��ع والرشاش��ات الرسيع��ة والبنادق، يف 
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مقاب��ل مقات��يل الس��اموراي التقليديني، ع��ىل األحصنة، 

حاملني السيوف والرماح والدروع الثقيلة.

النتيج��ة كان��ت متوقع��ة بطبيع��ة الحال، حي��ث تقابل 

الجيش��ان “غ��ري املتاثلني”، وقام أحدها باس��تغالل “ال 

متاثليت��ه”، فأطلق ن��ريان املدفعية والرشاش��ات الرسيعة 

ع��ىل عدوه، يف ما أخفق هذا األخري يف االس��تفادة من “ال 

متاثليته”، وتلقى كافة الطلقات، ففقد حياة آخر فرد فيه، 

قبل أن يبلغ موقع عدوه ليقاتله بالسالح الوحيد يف يده... 

السيف.

متث��ل تل��ك املوقعة يف فيل��م “الس��اموراي األخري” أفضل 

 Asymmetric( ”تجس��يد لفك��رة “الح��رب الالمتاثل��ة

Warfare(، إذ يتقات��ل جيش��ان ال متاث��الن، فينت��ر 

أحدها، ويفنى اآلخر.

“الحرب حرباء”
يقول فيلسوف الحرب األش��هر “كارل فون كالوسفيتس”، 

يف مؤلف��ه املعنون “ح��ول الحرب”، إن الح��رب “حرباء” 

تس��تطيع تلوين نفسها باس��تمرار، وإن القدرة اإلبداعية 

لالس��راتيجيني ه��ي التي تج��دد طاقة العن��ف، وتلهمها 

بأفكار جديدة، لتحقيق االنتصار أو صد العدوان.

وألن تباين��ات القوة كانت حاكاً رئيس��ياً لنتائج املنازالت 

العس��كرية عىل مدى القرون الفائتة، فقد تفتقت أذهان 

االس��راتيجيني املبدعني عن ح��ل جديد يقوم عىل محاولة 

“إيج��اد األس��اليب القادرة ع��ىل تقويض التف��وق الذي 

تتمتع به الجيوش النظامية والدول املتاس��كة، من خالل 

تكتيكات مس��تحدثة، وعمل منس��ق ودائ��م”، كا يقول 

الجرنال “مارتن دميبيس”.

مل يكن النقيب األمرييك “نينث ألغرين”، الذي جسد دوره 

“توم كروز” يف فيلم “الس��اموراي األخري” ليخرس املعركة، 

التي خاضها بجانب أصدقائه من الس��اموراي، لو كان قرأ 

م��ا قاله “كالوس��فيتس”، أو تعلم ما أش��ار إليه “مارتن 

دميبيس”.

ب��ل رمبا كانت ثورة “ساتس��وما”، الت��ي اندلعت يف العام 

1877، نجح��ت يف كرس س��يطرة اإلمرباطور “ميجي” عىل 

اليابان، لو أدرك القامئون عليها رس “الحرب الالمتاثلة”.

فبدالً م��ن أن يصف النقيب “ألغرين” جنوده كفريس��ة 

س��هلة يف الع��راء أمام مدفعي��ة الع��دو، كان بإمكانه أن 

ينرشه��م يف الغابات، وأن يقس��مهم إىل عصابات صغرية، 

تس��تفيد من التفاهم مع الس��كان املحليني، وتجند منهم 

أتباعاً، وتختبئ بينهم.

ويف غض��ون ذلك، س��يمكن لتل��ك العصاب��ات أن تهاجم 

أجناب جي��ش اإلمرباط��ور، وأن تقطع خط��وط إمداده، 

وأن ترسق مؤنه، وأن تش��عل النريان يف معس��كراته، وأن 

تستهدف الروح املعنوية لجنوده، وأن تقوض الجيش دون 

أن تضطر ملنازلته وجهاً لوجه.

لكن “ألغرين” مل يكن مدركاً ألساليب الحرب “الالمتاثلة”، 

ولذلك، فقد راح وجيش��ه من األبطال الس��اموراي ضحية 

لعدم التاثل.

يختلف كثريون يف منش��أ مصطلح “الح��رب الالمتاثلة”، 

لكن يبدو أن أول تعبري متاس��ك عنها ورد يف بحث نرشه 

“أن��درو ماك” يف دورية “السياس��ات العاملي��ة”، يف العام 

1975، تح��ت عنوان: “ملاذا تخ��رس األمم الكبرية الحروب 

الصغرية؟ سياسات الراعات الالمتاثلة”.

ف� “الحرب الالمتاثلة” تقوم عىل اس��تنزاف األمة/ الدولة 

الكب��رية، وتفتيت قدرتها عىل الفع��ل الصلب القوي، عرب 

اس��تدراجها إىل من��ازالت مح��دودة ومتع��ددة، بغ��رض 

إرهاقها، وسلبها تركيزها، وإذاللها إذا أمكن.

واس��تناداً إىل ذل��ك، يؤك��د املحلل االس��راتيجي األمرييك 

“ولي��ام ليند” عىل مفه��وم “الالمركزية” يف م��ا يتعلق ب� 

“الح��رب الالمتاثلة”، فيصفها بأنه��ا “رصاع يتميز بعدم 

املركزية وعدم التاثل بني األسس والعنارص املتحاربة”.

يعن��ي هذا ببس��اطة أن أح��د الفريق��ني املتحاربني يجد 

أن ع��دوه يتفوق عليه يف التس��لح والتمرك��ز واإلمدادات 

والعم��ق االس��راتيجي، فيح��اول أن يجد أس��لحة أخرى 

يحارب بها معركته، غري تلك التي ميتلكها عدوه.

ويتمث��ل مفهوم “ع��دم املركزية”، يف مقارب��ة “ليند”، يف 

وضعي��ة التمركز واختيار الجبهة، أما عدم التاثل فيتعلق 

باملعدات واألسلحة املستخدمة.

ي��رى باحثون أن مفه��وم “الحرب الالمتاثلة” )يس��ميها 

البعض حروب الجيل الرابع( أس��طوري وليس له وجود يف 

الواقع، ويدفع آخرون بأن��ه “اخراع أمرييك لتربير العجز 

يف مواجهة الحركات الراديكالية”، ويذهب بعض هؤالء إىل 

أن اس��تخدام هذا املفهوم يف الواقع املحيل لبعض البلدان 

ليس س��وى “محاولة يائس��ة م��ن الس��لطة لتربير القمع 

واالستبداد، عرب اإليحاء بأن الدولة تتعرض ملؤامرة”.

إن ه��ذه الدف��وع بائس��ة، ومعظمها يتجاه��ل الحقائق 

الس��اطعة عىل األرض، فلم تكن أحداث 11 سبتمرب 2001 

سوى برهان عىل نجاعة “الحرب الالمتاثلة” وفاعليتها. 

ما يفعله تنظيم “داعش” أيضاً يعطي أمثلة عىل استخدام 

وسائل “الحرب الالمتاثلة”، سواء يف األرايض التي يسيطر 

عليها يف العراق وس��وريا، أو يف ليبيا، أو يف صحراء س��يناء، 

أو يف الجزيرة العربية.

ال يواجه “داعش” الجيوش النظامية بجيوش ماثلة، لكنه 

يختار أس��اليب “ال متاثلة”، من نوع التفجري، واالغتيال، 

ونصب األكمنة، والرويج اإلعالمي، والتس��ويق اإللكروين، 

وإره��اب الخصم وجمهوره، والعم��ل عىل تقويض روحه 

املعنوية.

االعتامد عىل العدو
يف مح��ارضة مهم��ة ألقاها الربوفس��ري األمري��يك “ماكس 

مانوارينج”، يف العام 2012، نصح الرجل القادة العسكريني 

الغربيني مبارشة بتبني مفهوم »الحرب الالمتاثلة«، قائالً 

بوضوح: إن تبني سياسات )الحرب الالمتاثلة( عىل مدى 

طوي��ل، وتنفيذه��ا تدريجياً بدأب، س��يقود العدو إىل أن 

يستيقظ يوماً ما فيجد نفسه ميتاً«.

وببساطة شديدة، فإن وس��ائل »الحرب الالمتاثلة« هي 

االعتاد عىل »العدو« لتدمري نفس��ه؛ إذ سيبقى املقاتلون 

املتم��ردون واإلرهابيون مندس��ني بني صف��وف املواطنني، 

وس��يخرجون ليرضبوا القوات النظامي��ة، ثم يعودون إىل 

»حضن الجمهور«، ليختفوا قبل أن يخرجوا من جديد.

س��يتم اس��تنزاف الدولة وجره��ا إىل مواجه��ات خاطفة، 

وسيتم تصوير أفراد القوات النظامية وهم رصعى أو أرسى 

يف أوضاع مهينة ومذلة، وسيرافق هذا مع إطالق حمالت 

إعالمي��ة لروي��ع عائالت الجنود واملس��ؤولني، وستش��يع 

وس��ائط التواصل االجتاعي أجواء من الس��خرية الحادة 

والفاقعة من كل ما هو رسمي ووطني.

س��يرافق هذا مع اس��تهداف منهجي للمراف��ق الحيوية، 

وضغ��وط دولي��ة لتش��ويه الس��معة، وتع��ر يف الوف��اء 

باالستحقاقات املالية الداخلية والخارجية، وإشاعة لليأس.

ويف خضم كل هذه الخس��ائر، س��تنجح قوى ميليشياوية 

متفرق��ة يف الس��يطرة ع��ىل جي��وب صغ��رية وإخراجه��ا 

من تحت س��لطة الدولة، وس��تزرع أعالمه��ا عليها، يف ما 

س��تُغل املنظات الدولية واإلعالم املتواطئ يد الحكومة، 

وستطالبها حتى باستخدام »الرأفة والرقة« يف التعامل مع 

اإلرهاب.

تختل��ف »الحرب الالمتاثلة« عن الح��روب التقليدية يف 

عدد من العنارص؛ منها ما ييل:

الجبهة: جبهة »الحرب الالمتاثلة« واسعة ومتعددة عىل 

عك��س الحروب التقليدي��ة التي يتم تعي��ني الجبهة فيها 

بإحداثيات دقيقة.

التوقي��ت: الح��رب التقليدي��ة محدودة بف��رة زمنية، إذ 

يصع��ب جداً متديد زمن الح��رب ألن تكلفتها عالية، لكن 

»الحرب الالمتاثلة« ليس له��ا توقيت معني؛ إذ ميكن أن 

تستمر لعقد كامل.

الغاية: غاية الحرب التقليدية هي دحر العدو وكرس إرادته 

وف��رض الرشوط عليه، لك��ن غاية الح��رب »الالمتاثلة« 

مختلفة، وميكن أن تكون »إنهاك العدو« فقط، وميكن أن 

تتسع لتصبح »إنهاء العدو«.

الوس��ائل: وس��ائل الحرب التقليدية معروف��ة، ومعظمها 

قصــة »احلـــرب الالمتمـاثلـــة«
من مـعـــــــارك “الســـــامـــــوراي” إىل هـجمـــــــات “داعـــــش”

إن احلرب “حرباء” 
تستطيع تلوين 

نفسها باستمرار، 
وإن القدرة اإلبداعية 

لالسرتاتيجيني هي 
التي جتدد طاقة 
العنف، وتلهمها 

بأفكار جديدة
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من معدات الحرب وأس��لحتها، أم��ا »الحرب الالمتاثلة« 

فيمك��ن أن تكون وس��ائلها البني��ة األساس��ية، أو مواقع 

التواصل االجتاعي، أو وسائل املواصالت، أو العدو نفسه.

كيف نواجه الحرب الالمتامثلة؟
أفض��ل ح��ل ملواجه��ة »الح��رب الالمتاثل��ة« يكمن يف 

تجريده��ا من أهم مي��زة متنحها ملن يش��نها ضدنا... أي 

تجريدها من ميزة أنها »المتاثلة«.

إن الجاع��ات التي تش��ن “الحرب الالمتاثل��ة” تعتمد 

عىل اس��تنزاف قدرات الدول الكبرية، وااللتفاف عىل قوة 

الجيوش النظامية الضخمة، عرب جرها إىل منازالت مباغتة 

وصغرية، تستطيع من خاللها أن تهزمها وتذلها، وصوالً إىل 

تقويض ال��روح املعنوية لها، بغرض تفكيكه��ا، وإفقادها 

إرادة القتال.

يج��ب أال نس��مح لتلك الجاع��ات بتنفيذ ه��ذه الخطة 

الرشيرة. واستناداً إىل ذلك، يجب أن تطور الدولة بدورها 

“قوة مش��ابهة للعدو يف قدراته، وتش��كيالته، وانتش��اره، 

وتس��ليحه، ورسعة حركته، وجرأته، وصوالً إىل تنفيذ املهام 

وتحقيق الغايات”.

الخط��وة الثانية تكمن يف قل��ب املعادلة؛ أي الهجوم بدالً 

من الدفاع. فيجب أن تكون مهمة القوات “املتاثلة” التي 

تبنيها الدولة الهجوم وليس صد الهجوم. 

عىل الق��وة “املتاثل��ة” الخرية )ق��وة الدول��ة( أن تضع 

اإلرهابيني يف موقع املدافع واملُطارد دامئاً، وسيش��مل هذا 

نقاط تجمعاتهم، ومخابئه��م الفردية، ومحطات التزويد، 

وغ��رف املتابعة والقي��ادة، وخطوط اإلمداد اللوجس��تي، 

االتص��ال  وش��بكات  واملعنوي��ة،  اإلعالمي��ة  والتغطي��ة 

واملعلومات.

أما الخط��وة الثالثة يف هذه املعرك��ة الخطرية، فيجب أن 

تك��ون خ��ارج الحدود. يف “الح��رب الالمتاثل��ة” تعتمد 

الجاع��ات اإلرهابية عىل متويل ودعم س��يايس وإعالمي 

ولوجس��تي خارجي، ويف األحوال العادية تقوم الدول التي 

تتعرض للهجات بأفعال دفاعية تقليدية من نوع االنتقاد 

والشجب واإلدانة والتلويح بتجميد العالقات الدبلوماسية، 

أو الشكوى للحلفاء والوسطاء، أو رفع قضايا أمام املحاكم، 

أو تبادل الهجات اإلعالمية.

هذه الوس��ائل ل��ن تحقق نتائج فعالة. م��ن الرضوري أن 

تُفق��د املهاج��م وضعية الهج��وم، لذلك ع��ىل الدولة أن 

تضع هؤالء ال��ذي ميولون ويدعمون “الحرب الالمتاثلة” 

ضده��ا يف وض��ع املداف��ع. عليه��ا أن تجعله��م يدفعون 

أمثان��اً، وأفضل طريقة لفعل ذلك هو “أس��لوب التعهيد” 

)Outsourcing(، مبعنى أن يكون هناك محرفون قادرون 

عىل العمل إلشغال األعداء مبشكالت داخلية.

لن يكون هؤالء الذين يحمون اإلرهابيني وميدونهم باملال 

ويغطونه��م إعالمياً وسياس��ياً قادرين ع��ىل فعل ذلك إن 

كانوا يواجهون مشكالت مشابهة لتلك التي يصنعونها لنا. 

عىل األقل س��يتم الحد من قدرته��م عىل إلحاق الرضر بنا 

بدرجة كبرية.

إن تواف��ر املعلوم��ات ع��ن الجاعات اإلرهابية مس��ألة 

رضورية، وبناء عىل تلك املعلومات س��يتم ش��ل قدراتهم 

وإحباط هجاتهم قبل أن تقع.

يس��تند اإلرهابي��ون يف حربهم “الالمتاثل��ة” ضد الدولة 

الوطنية إىل تقويض الروح املعنوية للرس��ميني واملواطنني، 

عرب اس��تهداف الدولة والقوات النظامية للحط من شأنها 

وإهانته��ا. يج��ب أن تكون هناك سياس��ات اس��تهداف 

منهجية لهذا النش��اط، وينبغي أن تنجح تلك السياس��ات 

يف تعري��ة كذب اإلرهابيني وفضح مخططاتهم عىل مواقع 

التواصل االجتاعي ويف اإلعالم التقليدي والوعي الجمعي.

س��يمكننا أيضاً أن نس��ن قوانني اس��تثنائية ملواجهة هذه 

الحرب، لكننا س��نكون بارع��ني إذا جعلنا ه��ذه القوانني 

متس��قة مع القيم الحيوية لألمة واملعايري الدولية لحقوق 

اإلنس��ان، وإذا كانت مرهونة بحالة الحرب، بحيث نرسع 

يف إلغائها مبجرد تحقيق النر.

أفضل حل ملواجهة 
»احلرب الالمتماثلة« 

يكمن يف جتريدها من 
أهم ميزة متنحها 

ملن يشنها ضدنا... 
أي جتريدها من ميزة 

أنها »المتماثلة« 
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االقتصاد االيراين اىل أين
يف الوقت الذي تش��هد فيه إيران زيارات ش��به يومية لوزراء وممثيل كربى الرشكات األجنبية 
مع الوصول إىل اتفاق بش��أن الربنامج النووي اإليراين، ومس��اعي الحكوم��ة اإليرانية لتهيئة 
األجواء أمام االس��تثامر األجنبي عن طريق حزمة من الترشيعات وإعادة دراسة بنود العقود 
وتحسينها مبا يتالءم وتحقيق مزيد من االستثامرات. تفاجأ الداخل اإليراين مع جهود حكومة 
روح��اين خفض التضخم ليصل إىل %15 بعد أن كان %40، تفاجأ برس��الة مقدمة من أربعة 

وزراء يف حكومة روحاين يحذرون من تأزم األوضاع االقتصادية يف إيران.
ج��اءت أهم عنارص تلك الرس��الة التي تق��دم بها كل من وزير االقتص��اد ووزير الصناعة 

ووزير العدل ووزير الدفاع يف التايل:
• يش��هد سوق االس��تثامر منذ ديس��مرب 2013 تراجعاً كبرياً وغري مسبوق تحت تأثري عدد 
من التطورات الكبرية الدولية والداخلية، ومنها انخفاض أس��عار النفط والسلع الرئيسية مثل 
املعادن، والعقوبات االقتصادية املفروضة عىل إيران، والسياسات املتضاربة لعدد من األجهزة 

الحكومية.
• من أهم تجليات تراجع سوق االستثامر خالل الفرتة املذكورة انخفاض قيمة السوق وفقاً 

ملؤرش األسعار بنسبة 42%.
• انخفضت القيمة الس��وقية لسوق االستثامر من نحو 155 مليار دوالر يف ديسمرب 2013 

إىل نحو 100 مليار دوالر يف الوقت الحايل.
• ميكن أن يؤدي انخفاض القيمة الس��وقية للرشكات املقيدة يف البورصة إىل فقدان الطلب 
ال��كايف ع��ىل املنتجات، األمر الذي يتس��بب يف تك��دس البضائع يف املخ��ازن من دون وجود 
مش��رتين؛ ففي قطاع صناعة الس��يارات مثالً يواجه هذا القطاع خطر اإلفالس بس��بب أزمة 
السيولة، بينام يتجاوز مخزون السيارات الراكد يف املخازن 100 ألف سيارة، واألمر مامثل يف 

قطاعات الفوالذ والنحاس واإلسكان واإلسمنت والتعدين.
واختتمت الرس��الة بالقول إن التخوف الحقيقي هو أن يتحول االقتصاد اإليراين من حالة 

الركود إىل أزمة. 
كان لهذه الرس��الة أص��داء يف الداخل اإليراين بني منتقد لها كونه��ا جاءت يف العلن وكان 
يتوجب بعثها بصورة رسية، ما يفيض إىل القول إن لها توجهات أخرى، وبني من قام بتحليلها 
ليخرج باس��تنتاجاته الخاصة. فوزير االقتصاد يف حكومة الرئيس األس��بق محمد خامتي رأى 
أن هذه الرس��الة أظهرت الخالفات داخل الحكومة. ورأى عضو هيئة ممثيل الغرف التجارية 
اإليرانية أسد الله عسكر أوالدي أنه يتوجب عىل حكومة روحاين إعالن حالة الطوارئ لتجنب 
تفاقم هذه املش��كلة نتيجة التباينات داخل الحكومة ومؤسساتها ملعالجة االقتصادي اإليراين 
املت��أزم ال��ذي دفع بدوره ألن تبلغ نس��بة الوح��دات الصناعية الفاعلة يف إي��ران حالياً نحو 
%40 م��ن إجاميل الوحدات الصناعية، وهذا ما أكده مس��عود خوانرسي رئيس غرفة التجارة 
والصناعة واملعادن الذي أش��ار إىل أن النمو االقتصادي يف إيران كان س��لبياً يف النصف األول 
من هذا العام، وأدى ذلك إىل الركود الشديد جداً يف االقتصاد، والذي مل يسبق له مثيل خالل 

السنوات الثالثني املاضية حيث تشهد إيران كل يوم إغالق أحد املصانع.
تش��كيل لجنة ملعالجة الوضع االقتصادي وتحفيز االس��تثامرات األجنبية خطوات إيجابية 
س��تأيت مثارها الحقاً، ولكن يبقى الوضع االقتصادي يف إيران يف مواجهة العديد من التحديات 
يف ظل مثلث العقوبات والفساد والبريوقراطية، وهو ما يجعل الكثري من الخرباء يؤكدون أن 
رفع العقوبات وحدها ليس الحل السحري للمشكالت االقتصادية التي تواجه إيران. وبالرغم 
م��ن ذلك تعول حكومة روحاين عىل رفع العقوبات بوصفها منطلقاً لعودة االنتعاش وتحقيق 
مزي��د من التقدم يف املجال االقتص��ادي الذي يعد املجال الوحيد أم��ام روحاين الذي ميتلك 

هامش حركة كبرياً مقارنة باملجاالت األخرى داخلياً وخارجيا •

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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تقنيات

الدقة السويسرية
Pilatus PC-12 NG تتجاوز كافة التوقعات

اكتسبت طائرة Pilatus PC-12 NG شهرة لتنوع أدوارها وأدائها املميزين وموثوقيتها ومرونتها العملياتية، وعليه فهي 

إحدى أشهر الطائرات التجارية التوربينية املحركات يف السوق هذه األيام، وقد تم بيع أكرث من 1300 طائرة منها.

لقيت طائرة Pilatus PC-12 NG شهرة، من خالل 

تش��غيلها حول العامل، يف عدد من األدوار: يف النقل 

التجاري والش��حن واإلس��عاف الج��وي والخطوط 

الجوي��ة ويف املهام الحكومية الخاصة، وس��واء كان 

األمر يتعلق باتس��اع املقصورة، أو عمليات الطيار 

الواح��د، أو بعد مدى الطريان، أو انخفاض تكاليف 

التشغيل، أو الرسعة العالية، أو خاصية قرص مسافة 

اإلقالع والهبوط، أو الدقة الس��ويرسية يف الهندسة 

والتنفيذ، فإن العمالء يجدون التوازن التام يف مزايا 

الطائرة PC-12 NG بحيث تلبي احتياجاتهم.

 PC-12 وتتمثل إحدى املي��زات الفريدة لطائرة

NG يف قدرته��ا عىل التكي��ف بحيث تؤدي طائفة 

واسعة من املهام، ومل تسهم هذه الحقيقة يف إيجاد 

طل��ب مرتفع ع��ىل الطائرة، بل أس��همت أيضاً يف 

إضفاء صفة الرباعة وتنوع األدوار عليها.

قال توماس بوس��هارد، الرئيس واملدير التنفيذي 

لرشكة Pilatus Business Aircraft: »تتميز طائرة 

Pilatus PC-12 NG بأدائها وتعدد اس��تخداماتها 

واقتصاد تكلفتها، وعندما تنظر يف األرقام تجد أنها 

تعط��ي أقىص عائد لكل دوالر يتم اس��تثامره فيها، 

إنها متثل تش��كيلة رائعة تجمع بني السعة وأسباب 

الراح��ة والرسع��ة وامل��دى واألداء، وم��ام يزيد يف 

جاذبيتها سهولة اقتنائها ورشائها وبساطة تكاليفها 

التشغيلية.

تفوق األداء
 Pilatus منذ تأسيس��ها يف عام 1939، قامت رشكة

بتصمي��م وتصني��ع الطائ��رات يف قاع��دة ماونت 

بيالتوس Mount Pilatus يف س��تانس بس��ويرسا: 

طائرات تتصف باملتانة والقوة، وتستطيع الصعود 

برسع��ة، واإلق��الع والهبوط من  حق��ول متعرجة، 

والقيام بأداء متفوق يف األجواء العالية.

 The Pilatus ق��ال بوس��هارد: »كان��ت طائ��رة

Porter PC-6 – الت��ي تم إطالقه��ا يف عام 1959 

– أوىل طائ��رات الخدم��ات العامة، وق��د أحرزت 

شهرة عاملية نظراً لتنوع أدوارها يف األحوال الصعبة 

وقدراتها يف اإلقالع والهبوط خالل مسافات قصرية«.

ورصح: »لقد أفضت بنا سبعة عقود قضيناها يف 

هندسة وبناء وصيانة الطائرات، فضالً عام تعلمناه 

ممن يقوم بتش��غيل طائراتن��ا، إىل واحد من أروع 

إنجازاتن��ا، وه��ي الطائرة ذات املح��رك التوربيني 

األح��ادي PC-12 NG. ومتث��ل ه��ذه الطائرة كل 

املعارف وامله��ارات والخربة العملي��ة الثاقبة التي 

اكتسبناها عرب السنني«.

وأضاف » وهي تجمع بني حس��ن األداء واملتانة 
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واملوثوقية التي تتمتع بها طائرات التدريب لدينا، 

مثل PC-21، واملتانة التي تتميز بها طائرة

 Pilatus Porter PC-6 يف الوق��ت الذي توفر 

فيه ثقة زائدة للطيار والراحة للركاب«.

توف��ر الطائ��رة PC-12 NG أرقى مس��تويات 

األناق��ة والخدمات، إىل جانب الق��درة عىل تأمني 

الع��ون للمناط��ق الوعرة، مث��ل املناط��ق النائية 

األس��رالية، ويس��هم التنوع املتميز الس��تخدامات 

الطائ��رة PC-12 NG يف إيج��اد ن��وع جديد من 

الطائرات التوربينية.

أناقة ومهارة يف الصنع
يتم إعادة تدوير األملني��وم املتبقي لدعم جهودنا 

لتحقي��ق االس��تدامة، كام يتم لح��ام كريس تثبيت 

املحرك يدوياً ومبهارة، ويس��تغرق تصنيعه أسبوعاً 

كامالً، وكذلك متثل الخياطة اليدوية والجلد األوريب 

املمتاز التزامنا باملصنعية األنيقة.

يف رأي رشك��ة بيالت��وس أن��ه »متام��اً كام يفعل 

الساعايت السويرسي، فإننا نهتم بالتفاصيل الدقيقة 

التي يغفل عنها معظم الناس«.

فمخازن الع��دة، ولوحات الدخ��ول، واألنظمة 

الداخلية املخبأة ع��ن الرؤية، مرتبة ومصنفة عىل 

نحو أنيق ومطلية بشكل واضح.   

توف��ر طائرة PC-12 NG أوس��ع ظ��رف لألداء 

ألية طائرات م��ن نوعها، وباعتبار أنها ذات محرك 

توربيني م��ن ط��راز PT6A-67P  وتصنيع رشكة 

Pratt & Whitney املرموق��ة، يتمي��ز مبوثوقيته 

األس��طورية، فقد تم ضبط��ه كحد أدىن عىل 1200 

قوة حصانية مستمرة لذراع اإلدارة من أجل األداء 

املميز يف اإلقالع والصعود.

تصعد طائ��رة PC-12 NG إىل ارتفاع 30,000 

قدم مبع��دل 1,920 قدم يف الدقيقة، وتس��تمر يف 

الرحلة برسعة تصل إىل 280 عقدة، ومبا أن املحرك 

مضبوط كحد أدىن عىل نسبة 70 % فقط من قوته 

القصوى، فإن��ه قادر ع��ىل األداء بارتفاعات عالية 

ويف املناخ��ات الح��ارة بالحد األدىن م��ن الضغط، 

وتس��هم كف��اءة املح��رك والهي��كل يف توفري مدى 

متميز يتج��اوز 1800 ميل مالح��ي، ذلك أن عدم 

الحاجة إىل التوقف إلع��ادة التزود بالوقود معناه 

أن بإم��كان طائ��رة PC-12 NG الوصول غالباً إىل 

وجهاتها بالرسعة التي تصل فيها الطائرات النفاثة 

التقليدية. 

قمرة القيادة
تتمي��ز طائ��رة PC-12 NG بإلكروني��ات طريان 

 Honeywell من طراز هانيويل برمي��وس أبيكس

Primus Apex، كام أن وجود أربع شاشات كبرية، 

منها شاشتان رئيس��يتان للطريان PFDs وشاشتان 

أخريان متعددت��ا الوظائ��ف MFDs، يوفر قدراً 

ال مثي��ل له من مس��احة الرؤية يس��هم يف إدماج 

معلومات الرحلة، ومراقبة املحرك، وشكل الطائرة، 

والضغط، وأنظمة التحكم البيئية.

 SmartView ويعترب  نظام الرؤية االصطناعية

نظاماً مضموناً ومجرباً، وهو منتج ثوروي يس��هم 

يف تعزيز الس��المة والوعي الظ��ريف، حيث يعرض 

 ،3D  التضاري��س الطبيعية بتقنية ثالثي��ة األبعاد

ويوف��ر رؤية ال تت��اح للطيارين ع��ادة إال يف يوم 

أجواؤه صافية.

إن بيانات الرحلة والظروف الجوية، والرس��وم 

البياني��ة، ومعلوم��ات أنظم��ة الطائ��رة، ومه��ام 

تخطي��ط الرحالت، كله��ا متاحة يف متن��اول اليد، 

يف حني تس��هم البيئة الجديدة لقمرة القيادة من 

 BMW Designworks USA تصميم مجموع��ة

يف وضع معايري جديدة لبيئة العمل والجامليات.

تتمي��ز بيئة قمرة الطيار برمزيتها للتطور العايل 

املستوى لطائرة PC-12 NG، حيث تضم مقصورة 

القي��ادة نظ��ام إلكروني��ات طريان متط��ور من 

طراز Primus Apex وم��ن إنتاج رشكة هانيويل 

Honeywell. وه��ي تتأل��ف من أربع شاش��ات 

LCD مقاس 10 بوصات، عالية الدقة:اثنتان منها 

متعددتا الوظائف، مكدس��تان عمودياً يف الوسط، 

وشاشة طريان رئيسية أمام كل طيار.

قدرات هائلة

 PC-12 توفر طائرة
NG أوسع ظرف 

لألداء ألية طائرات 
من نوعها وباعتبار 

أنها ذات حمرك 
توربيني
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يش��به نظام الكرونيات الط��ريان APEX النظام 

املوج��ود يف الطائ��رات التجارية الكب��رية، ولكنه 

مصمم خصيصاً للحد من عبء العمل عىل الطيار 

وتحسني مستوى السالمة لعمليات الطيار الواحد، 

ويسارع الطيارون إىل تقدير سهولة استخدام نظام 

APEX، وقدراته الهائلة، ومدى س��هولة االنتقال 

إىل قيادة طائرة PC-12 NG بكفاءة.

يعت��رب نظ��ام SmartView م��ن صن��ع رشكة 

هانيوي��ل نظام الرؤية االصطناعية األكرث تقدماً يف 

قط��اع الطريان، وبذلك تجل��ب إىل قوانني الطريان 

مبعدات الطائرة IFR ش��يئاً من الس��هولة والراحة 

املتاح��ة يف قوانني الطريان امل��ريئ VFR، كام توفر 

مس��توى جديداً من الس��المة والوعي الظريف من 

خ��الل ميزات مث��ل ب��ادرة الرسع��ة الديناميكية 

ملس��اعدة الطياري��ن ع��ىل الحفاظ ع��ىل رسعات 

اق��راب ثابتة، وللمس��اعدة عىل التحك��م باتجاه 

الرحل��ة الصحيح  للطائ��رة، وبحيث توفر عالمات 

املدرج بيئة واقعية يف املطار.

تعترب  PC-12 NG طائرة تجارية عالية األداء، 

عالوة عىل الرسعة، واملدى، والراحة، والكفاءة، مام 

يجعلها الخيار املفض��ل يف مجال الطريان التجاري 

الي��وم، واألمر املفاجئ أنها اك��رب معظم الطائرات 

ذوات املركني التوربينيني املروحيني، ولذلك ميكنكم 

نقل الركاب بحيث يتمتعون بالراحة يف املقصورة.

وميكن للطائ��رة أن تصع��د إىل ارتفاعات أعىل 

تتميـــز الطائــرة 
PC-12 NG باألداء 

العايل والسرعة 
واملدى والراحة 

والكفاءة مما 
يجعلها اخليار 

املفضل يف جمال 
الطريان التجاري

من مستويات األحوال الجوية املضطربة، والطريان 

أثن��اء الرحالت برسعات عالية، وأن تطري مس��افة 

1800 مي��ل بح��ري دون توق��ف، م��ع تحقي��ق 

الكفاءة يف اس��تهالك للوقود، وتس��مح الخصائص 

الفريدة بتش��غيل الطائرة PC-12 NG من آالف 

املطارات بش��كل يف��وق قدرة الطائ��رات النفاثة 

 PC-24 Super Versatile Jet  باس��تثناء  طائ��رة

الخاصة برشكة بيالتوس  والطائرات ذات املحركات 

املزدوجة املروحية التوربينية.

قالت رشكة بيالت��وس: »إذا كانت أعاملك تضم 

مهام��اً خاص��ة، فنح��ن نعلم أنك عرض��ة لضغط 

مستمر لفعل املزيد بجهد أقل، ومن ثم فإن طائرة 

PC-12 NG متثل يف نهاية املطاف املنصة متعددة 

املهام والفعالة من حيث التكلفة«.

توفر هذه الطائرة املرونة يف تكييف مقصورتها 

البال��غ حجمه��ا 330 ق��دم مكعب��ة )9.34 أمتار 

مكعبة( مبا يلب��ي متطلباتك الفريدة، فهي تجمع 

بني م��دة التحليق الطويل ف��وق املحطة والقدرة 

ع��ىل االندفاع برسع��ة عالية وبعد امل��دى، وهي 

إحدى أكرث الطائرات قدرة عىل الطريان نهاراً وليالً 

ويف جميع األح��وال الجوية، وقد ط��ارت دامئاً يف 

بعض أقىس البيئات ويف جميع أنحاء العامل.

مهام خاصة
ما زالت رشكة Pilatus تزود الحكومات ومنظامت 

املهام الخاص��ة بطائرات ذات جودة نوعية عالية، 

وتتص��ف  االس��تخدامات،  ومتنوع��ة  مصفح��ة، 

بالكفاءة، وذلك منذ أربعينيات القرن املايض، ويتم 

اس��تخدام طائرات PC-12 اآلن من قبل مختلف 

املؤسسات واملنظامت، مبا يف ذلك الصليب األحمر، 

ومستشفى الخدمات الطبية الطائرة املعروفة باسم 

 ROYAL FLYING رويال فالينج دكتور سريفيس

الخيال��ة  ورشط��ة   ،   DOCTOR SERVICE

 Royal Canadian Mounted  الكندي��ة املل��ي
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Police، والق��وات الجوية األمريكية، والعديد من 

الجه��ات األخ��رى يف جميع أنحاء العامل، وس��وف 

يعمل مركز بيالت��وس The Pilatus Center عىل 

إجراء تحليالت للرحالت حس��ب الحاجة، وتقارير 

مقارنة، وتحلي��الت للتدفقات النقدي��ة، وتقارير 

تفصيلية أخرى.

إن طائ��رة PC-12 NG يف الواقع تكاد تكون ال 

نظري لها من حيث قدراتها يف مجال املهام الخاصة، 

وهي  تتيح للجهات التي تقوم بتش��غيلها القدرة 

عىل تغطية مجموعة كاملة من املهام بنوع واحد 

من الطائرات، مبا يف ذلك مهام املراقبة، واملساعدات 

الطبية، ونقل البضائع، وعمليات البحث واإلنقاذ، 

وبعبارة أخرى، املهام التي تتطلب التدخل الفوري 

واملوثوقية الكاملة.

ما يزال الطلب مس��تمراً عىل طائرات اإلسعاف 

 PC-12 NG من الدرجة األوىل، وقد أثبتت طائرة

بنج��اح إمكاناتها يف هذا املجال للعمالء يف جميع 

أنح��اء العامل، وقد نالت مرون��ة الطائرة وتوافرها 

القوي إعجاب رشكات التشغيل، ويعترب مستشفى 

 ROYAL FLYING الخدم��ات الطبية الطائ��رة

 Ornge ورشك��ة   ، DOCTOR SERVICE

الكندي��ة من املس��تخدمني املتحمس��ني منذ فرة 

طويلة لطائرات PC-12 من أجل املهام الطبية.

تعترب PC-12 طائرة اإلسعاف املثالية، وبخاصة 

النخفاض تكاليف تشغيلها وقدرتها الفريدة عىل 

العمل داخل وخارج املدارج غري املمهدة، كام أن 

املقص��ورة املضغوطة - أكرث م��ن 8 أمتار مكعبة 

- توف��ر الحيز الكايف والراح��ة لثالثة مرىض، فضالً 

عن األجه��زة الطبية، ويضمن باب البضائع الكبري 

سهولة التحميل والتفريغ.

 PC-12 NG ومن املمكن تصميم شكل طائرة

أيضاً بباب متعددة األغراض للخدمات وإلس��قاط 

 PC-12 إن طائرة
NG يف الواقع تكاد 

تكون ال نظري لها 
من حيث قدراتها 
يف جمال املهام 

اخلاصة

املس��اعدات، حيث ميكن فتح ه��ذا الباب اإلضايف 

أثن��اء الرحلة، وه��و مدمج ضمن ب��اب البضائع 

الكبري، وهو مينح طائرة PC-12 NG ميزة فريدة 

من نوعها عرب مجموعة واس��عة من املهام: حيث 

يسمح الباب األصغر بإسقاط املساعدات الغذائية 

وإمدادات العون، أو هبوط هواة القفز باملظالت 

من الطائرة•

املواصفات الفنية
• أقىص رسعة أثناء الرحالت: 519 كلم / ساعة 
• الحد األقىص لالرتفاع أثناء الطريان: 9,144 م
• ارتفاع املقصورة عند 26,000 قدم 2,438 م

• أقىص وزن أثناء السري عىل أرض املطار: 4,760 كغ
• أقىص وزن عند اإلقالع: 4,740 كغ

• أقىص وزن عند الهبوط: 4,500 كغ
• الوقود املمكن استخدامه "402 غالون": 1,226 كجم

•حجم املقصورة "باس��تثناء قمرة القي��ادة": 9.34 مرت 
مكعب

 Pratt & Whitney Canada الطائ��رة   •مح��رك 
PT6A-67P

•مساحة الجناح: 25.81 مرت مربع



بدايته حدثينا عن نفسك؟

فاطم��ة عىل الكعبي عمري 14 ع��ام من مدينة العني، 

لقبة بأصغ��ر مخرتع��ة إماراتية الخرتاع��ايت املتعددة، 

عدده��ا 10 اخرتاعات وأعمل عىل أثن��ني آخرين، منها 

الوطن��ي ومنها البيئي ول��ذوي االحتياج��ات الخاصة، 

مصنفة من األطفال املوهوبني يف دولة اإلمارات حاصلة 

عىل ع��دة جوائز وىل الكثري من املش��اركات س��واء يف 

الدول��ة وخارجها، أمتنى متثيل الدولة عاملياً ألكون مثال 

مرشف ألبنة اإلمارات.

هل لك أن تحدثينا عن  اخرتاعك؟

الحمدالل��ه رب العاملني لدي 10 اخرتاعات وأعمل عىل 

تنفيذ االخرتاع رقم 11 وتتنوع  االخرتاعات بني الجانب 

الوطني واإلنساين والبيئي.

مبتكر من اإلمارات
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هي صغرية يف العمر لكنها كبرية بذكائها، منذ طفولتها الحظ والداها شغفها باألجهزة اإللكرتونية والرغبة يف 

معرفة كيفية تصنيعها وعملها وميلها إىل اللعب الهندسية، خاصة الرتاكيب الخاصة باألطفال، فأدركا أنها طفلة 

ذات ذكاء عال ولديها موهبة، وعمال عىل تنميتها من خالل مراكز األطفال والناشئة، فأبدعت الطفلة فاطمة 

عيل الكعبي يف العديد من االخرتاعات التي تساعد املجتمع،  وصنفت من األطفال املوهوبني يف الدولة، ألتقت 

معها مجلة »درع الوطن« وكان معها هذا اللقاء:

حوار: راية املزروعي
تصوير: زايد الشامسي

ه��ل لنا أن نتعرف عىل االخرتاعات الخاصة بك، وما 

هي مميزاتها؟

الربوت املصور، ربوت الش��يخ خليفة, روبوت املشجع، 

روبوت الخدمة الوطنية ,ربوت يرسم خريطة اإلمارات، 

طابع��ة بريل للمكفوفني،  حزام للصم, حقيبة الرحالت 

بالطاق��ة الشمس��ية، إس��وارة إكس��بو 2020، مبتك��ر 

اإلمارايت. 

لكل اخ��رتاع قصة أو حدث ما جعلن��ي أبحث الخرتع 

وابتكر طابع��ة بريل للمكفوفني عندما أصدر الش��يخ 

عبدالل��ه بن زايد آل نهيان ق��رار طباعة لغة بريل عىل 

العم��الت، دفعن��ي الفضول للبحث ع��ن اللغة وكيف 

تنطبع ما دفعن��ي الخرتاع طابعة أقل تكلفة ووزن عن 

الطابعات املوجودة يف األسواق .

متى ب��دأت لديك فكرة اخرتاعك؟ وك��م املدة التي 

أخذتها منك لإلنتهاء منها؟

ب��دأت فكرة االخ��رتاع من فضول كيف األش��ياء تعمل 

وكي��ف تتحرك وحب التجربة م��ا جعلني أبحث وأقرأ 

ع��ن كل ما هو جدي��د  وكل اخرتاع يأخ��ذ مني وقت 

للتفكري والدراسة وتوفري األدوات والتجربة عدة مرات.

وما هي املقومات التي كانت وراء هذا االبتكار؟

اهتامم الدولة باالبتكار واالخرتاع هي املقوم األس��ايس  

وراء كل ابتكارايت. 

يف م��اذا تخ��دم اخرتاعات��ك الجه��ات العس��كرية 

واملدنية؟
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ممكن اس��تخدامها يف املناس��بات الوطنية واملؤمترات 

واملع��ارض والبعض اآلخ��ر تخ��دم ذوي االحتياجات 

الخاص��ة مثل الكفيف واألصم وهناك اخرتاعات تخدم 

البيئة.

هل حصلت اخرتاعاتك عىل براءة االخرتاع؟

إىل األن مل أحصل عىل براءة اخرتاع لصغر س��ني حيث 

أبل��غ 14 عام فقط والعمر املطلوب لرباءة االخرتاع 18 

عام.

هل وجدت الدعم امل��ادي و املعنوي يف اخرتاعك؟ 

وهل ما زال هذا الدعم مستمر؟

ماذا عن الجوائز وش��هادات التقدي��ر التي حصلت 

عليها؟

حصلت ع��ىل جائزة ابتكار العرب، املركز األول لرس��م 

مس��تقبل أبوظبي 2030، املركز الثاين ملس��ابقة مصدر، 

جائزة الش��يخ حمدان للتفوق والتميز الرتبوي، جائزة 

الشارقة للتميز الرتبوي، جائزة الشارقة للعمل التطوعي، 

املركز األول عىل الدولة يف أوملبياد الروبوت والكثري من 

الشهادات والتكريم، كام تم تكرميي يف سفارة اإلمارات 

بواشنطن الخرتاعايت املتعددة وتم تصنيفي من األطفال 

املوهوبني يف الدولة.

متى كانت أول جائزة حصلتي عليها وبأي معرض؟

يف مؤمت��ر املوهب��ة األول يف ال��رشق األوس��ط يف ديب 

وعرضت أول اخرتاعايت الروبوت املصور. 

ما هو دور األهل معك؟

بعد الله س��بحانه وتوفيقه  يأيت دور األهل هم الداعم 

األول يل دامئاً يشجعوين ويوفرون يل كل ما أحتاجه من 

أدوات وأشياء. 

م��ا هو الهدف والطموح ال��ذي تريدين أن تحققيه 

مستقبالً ؟

أمتن��ى أن أمث��ل اإلم��ارات عاملياً وأن تك��ون اخرتاعايت 

منتجات يتم تصديرها باسم اإلمارات •

الدع��م املعنوي موج��ود والحمد الله من كل ش��خص 

أقابله، أما الدعم املادي الحمد الله والدي يدعمني  يف 

كل ما أحتاج��ه من أدوات وقطع س��واء داخل الدولة 

أو خارجها.

ما ه��ي الصعوبات الت��ي واجهتك خالل مش��وارك 

االخرتاعي؟

عدم توفر القط��ع يف الدولة واضطر للطلب من خارج 

الدول��ة وعدم توفر مراكز لالبتكار واالخرتاع  ما جعلني 

أعم��ل مبجهودي ومعم��ي الخاص باملن��زل، وصعوبة 

بعض لغات الربمجة لصغر س��ني وال توجد مراكز تعلم 

هذه اللغة إال لطالب الجامعات.

امتني ان أرى 
اخرتاعاتي على 
ارفف احملالت 

وتصل للعاملية 
ويتم تصديرها 
باسم اإلمارات



من التاريخ

تعترب كلمة ليزر اختصاراً يجمع أوائل 

 Light Amplification by الكلامت التالية

Stimulated Emission of Radiation أي 

تضخيم الضوء بانبعاث اإلشعاع املحفز.

قام ألربت انشتاين أول مرة برشح نظرية 

االنبعاث الحفز عام 1917، وقد أصبحت 

أساساً ألشعة الليزر. وكان يفرتض أنه 

 population  عند وجود انقالب التعداد

inversion بني املستويني العلوي والسفيل 

بني األنظمة الذرية يكون باإلمكان تحقيق 

االنبعاث املحفز املضخم، ويتميز االنبعاث 

املحفز بالرتدد والطور نفسهام كام هو األمر 

يف اإلشعاع الساقط.

لكن قام العلامء واملهندسون يف أواخر 

أربعينيات وخمسينيات القرن املايض بعمل 

واسع النطاق لتحقيق جهاز عميل مبني 

عىل مبدأ االنبعاث املحفز. ومن العلامء 

البارزين الذين كانوا رواداً لهذا العمل تشارلز 

تاونز وجوزيف ويرب وألكساندر بروكوروف 

ونيكوالي ج. باسوف.

إعداد : 
الرائد جميل خميس السعدي 
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يف البداية عمل العلامء واملهندسون لتحقيق ما يسمى 

مبيزر أي تكب��ر املوجات الضوئية بواس��طة االنبعاث 

 MASER (Microwave Amplificationاالش��عاعي

 ،(by the Stimulated Emission of Radiation

وهو جهاز أسهم يف تكبر املوجات املتناهية يف الصغر 

م��ن أجل تطبيقها الفوري يف أنظمة االتصال باملوجات 

املتناهية الدقة. وكان تاونز وبقية املهندسني يعتقدون 

أن م��ن املمكن صنع مي��زر برصي، وه��و جهاز ينتج 

حزم  أشعة ضوئية قوية باستخدام طاقة ترددات أعىل 

لتحفي��ز ما أصبح يطلق عليه وس��ط لليزرة أي إطالق 

أش��عة الليزر. وعىل الرغم من العم��ل الريادي لتاونز 

وبروك��وروف فقد ترك األمر لتيودور ميامن عام 1960 

ليخ��رع أول ليزر باس��تخدام الياقوت كوس��ط لليزرة 

حيث تم تحفيزه باس��تخدام ومض��ات طاقة ذات نور 

شديد.

كان تطوي��ر اللي��زر مبثابة منعط��ف يف تاريخ العلوم 

والهندسة؛ فقد أنتج نوع جديد متاماً من األنظمة التي 

انط��وت عىل إمكانيات إلج��راء تطبيقات يف مجموعة 

واس��عة ومتنوعة من املجاالت. ففي س��تينيات القرن 

املايض ت��م تنفيذ العدي��د من األعامل ع��ىل التطوير 

األس��ايس لجميع أنظم��ة الليزر الرئيس��ية، مبا يف ذلك 

أنظمة الليزر الغازية الديناميك��ة والكيميائية العالية 

الق��درة. ك��ام ت��م أثن��اء تلك الف��رة تحدي��د جميع 

االستخدامات العملية تقريباً لهذه الليزرات يف قطاعي 

الدف��اع والصناع��ة. وكان الحاف��ز الس��تخدام ليزرات 

القدرة العالية يف سيناريوهات اسراتيجية قوة دافعة 

للتطوير الرسيع لهذه الليزرات العالية القدرة. 

ويف بداية السبعنيات تم بنجاح تطوير ليزر 

غازي دينامييك باسستخدام ثاين أكسيد 

الكرب��ون وتم اختب��اره ضد أهداف 

عس��كرية منطية. وقد اس��تغرق 

اللي��زرات  تطوي��ر 

الكيميائية زوليزرات الكربون الحر واألش��عة الس��ينية 

وقتاً أطول قليالً بسبب استخدام نهج متعدد األنظمة.

الليزر والقوات العسكرية
تط��ورت أنظمة الصواريخ املوجهة برسعة هائلة خالل 

العقود األربع��ة املاضية، وتدل التط��ورات األخرة يف 

التكنولوجي��ا عىل أن الرؤوس الحربية الذكية س��يكون 

لها دور متزايد يف الحفاظ عىل التفوق العسكري.

تم تطوي��ر الصواريخ املوجهة باللي��زر ألول مرة أثناء 

ح��رب فيتنام ، وبدأ الجيش بإج��راء أبحاث يف أنظمة 

التوجي��ه بالليزر يف عام 1962، وت��م تطوير أول قنبلة 

موجهة بالليزر، وهي بولتBolt-117( -117) من قبل 

القوات الجوية يف عام 1967، لكن مل يتم اس��تخدامها 

Bolt- يف القت��ال حتى عام 1968. وقد عمل��ت قنبلة

117 باس��تخدام طائرت��ني، حيث تم اس��تخدام إحدى 

الطائرت��ني إلبقاء الليزر مضيئ��اً للهدف املقصود، بينام 

قامت األخرى بإلقاء الصاروخ باتباع حزمة أشعة الليزر 

املنعكس��ة وتوجيه الصاروخ من خالل إرسال إشارات 

إىل زعانف التحكم.

الصواريخ الحديثة املوجهة بالليزر
ميك��ن أن تكون الصواري��خ الحديثة املوجه��ة بالليزر 

ذاتية التفجر، حيث ال تحتاج سوى طائرة واحدة، وقد 

ازداد مداها بشكل ملحوظ.

وتعم��ل الصواريخ املوجهة بالليزر م��ن خالل متابعة 

الضوء املنعكس لش��عاع اللي��زر الذي يتم إضاءته عىل 

الهدف م��ن قبل الطائرة نفس��ها، أو بواس��طة طائرة 
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مت تطوير 
الصواريخ 

املوجهة 
بالليزر ألول 

مرة أثناء 
حرب فيتنام

أخرى، أو من قبل قوات أرضية بواس��طة محدد ليزري 

محمول باليد. وبالتايل فإنه بعد إطالق الصاروخ يكون 

بإم��كان أجهزت��ه البقاء مس��لطة عىل اله��دف، خالفاً 

للصواريخ القدمية املوجهة بالليزر والتي كانت تتطلب 

التسديد عىل الهدف بواسطة الليزر.

وتس��تخدم الصواريخ املوجهة باللي��زر ألجل األهداف 

التي تحتاج دقة يف التسديد، لكن مثة نقطة سلبية فيها 

وهي أن أنظمة التوجيه فيها ال تعمل بصورة جيدة يف 

جميع األحوال الجوية.

الصواريخ املوجهة األخرى
أس��همت دقة األداء املطلوبة م��ن الطيارين يف إطالق 

عملية التطوير ألش��كال أخرى م��ن الصواريخ املوجهة 

الت��ي ال تحتاج إىل توجيه من الطي��ار. أضافة إىل ذلك 

ان قي��ود األحوال الجوية املش��ار إليها أدت إىل ظهور 

ساللة جديدة من الصواريخ التي تسمح بدقة اإلطالق 

يف األح��وال الجوي��ة غ��ر املواتية. ويت��م توجيه هذه 

الصواريخ بواسطة تقنية أنظمة تحديد املواقع العاملية 

)جي يب إس) GPS. وليك يت��م توجيه هذه الصواريخ 

يتطل��ب األمر ثالث إحداثيات، هي خط العرض وخط 

الط��ول واالرتف��اع. وقد ط��ورت وكالة ناس��ا للفضاء 

رادارات الفتح��ة االصطناعي��ة التداخ��ل الس��ونارية  

interferometric synthetic aperture radars

 ،(X  (C-band and X-band و C النطاق��ني م��ن 

وت��م اس��تخدامها إليجاد أكم��ل وأوض��ح طبوغرافيا 

ل��أرض متاحة اليوم، وذلك يف غضون عرشة أيام، وكان 

استخدامها األسايس يف مجال األسلحة املوجهة. وتتميز 

هذه الصواريخ بطول مداها الذي فاق مدى األس��لحة 

املوجهة بالليزر النمطية.

 Joint وترتك��ز صواري��خ ذخائ��ر الهج��وم املش��رك

 Direct Attack Munition (JDAM( missiles

عىل تكنولوجيا جديدة نس��بياً، حيث يتم تثبيت هذه 

الذخائ��ر JDAM ع��ىل ذي��ل الص��اروخ لتحويله من 

س��الح تقليدي إىل قنبلة ذكية موجه��ة بتقنية جي يب 

إس. ويتم إنجاز التوجي��ه الدقيق من خالل مقطع يف 

الذي��ل يحتوي عىل نظام مالحي يعمل بالقصور الذايت 

Inertial Navigation System (INS) مبساعدة نظام 

ج��ي يب إس، حيث يوجه القنبلة من نقطة اإلطالق إىل 

الهدف املقصود باستخدام ثالث إحداثيات، ويتم إرسال 

هذه اإلحداثيات إىل القتبلة بواسطة واجهة اتصال من 

طائرة اإلط��الق. وميكن إطالق الصواريخ من مس��افة 

تصل إىل خمس��ة عرش ميالً عن الهدف. وكذلك تعمل 

صواريخ ذخائر JDAM يف أحوال الطقس السيئة التي 

تخلق صعوبات يف إطالق الصواريخ املوجهة بالليزر.

مع التطور املس��تمر لتكنولوجيا األسلحة سوف تساعد 

ه��ذه الدقة املتزاي��دة القوات املس��لحة ع��ىل إنقاذ 

األرواح الربيئ��ة بين��ام يتم إحداث أق��ى إصابات يف 

األهداف املعادية.

املصدر:
www.aip.org

www.worldoflasers.com

www.wikipedia.org
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ماذا وراء روسيا ؟

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

روس��يا اليوم حارضة وبقوة يف بعض الش��ؤون الدولية والس��يام يف العديد من القضايا املرتبطة باملنطقة العربية 

وخاص��ًة الحدث األبرز واملتمثل يف وضع الحرب األهلية القامئة يف س��وريا. عني روس��يا عىل الخس��ائر الكبرية التي 

س��تلحق بنفوذها ليس يف املنطقة العربية فحس��ب بل ومبكانتها الدولية يف حالة ذهاب نظام بش��ار األسد وقدوم 

نظام جديد يوايل الواليات املتحدة والغرب. روسيا بوتن ما زالت تنظر إىل نفسها كالعب دويل ذو نفوذ عاملي. هذه 

النظ��رة هي التي تحرك القيادة الروس��ية اليوم وتحرك ترصفاتها تجاه مختلف القضايا يف العامل مبا يف ذلك س��وريا، 

حيث أن وجودها العسكري هناك هو من بني الوجود الرويس املحدود يف العامل، ففقدانه يعني أنها قد تفقد نفوذاً 

دولياً كبري .  

إن تحرك روس��يا األخري يف س��وريا هو جزء من تلك االس��رتاتيجية التي تحاول من خالله إرس��ال رس��الة مبارشة 

للطرف األمرييك بأنها ال ميكن أن ترىض ملصالحها أن تترضر بالوقوف مع الواليات املتحدة والغرب يف مواجهة بشار 

األس��د. روس��يا تريد أن تُؤخذ مصلحتها يف الحس��بان السيام بعد التحرك األمرييك املضاد لروس��يا يف أوكرانيا. فهي 

رس��الة واضحة ترس��لها موسكو إىل واشنطن بأنها لن ترىض بأي صيغة حل للوضع يف سوريا من دون أن تضمن بقاء 

مصلحتها هناك. فروسيا ترفض اعتبار أن النظام الدويل نظاماً أحادي القطبية تُسيطر عليه وتسري مجرياته الواليات 

املتحدة األمريكية. هذا املوقف هو لضامن أن النظام الدويل ليس أحادي بل متعدد األقطاب وأن روسيا قطب من 

هذه األقطاب الرئيسية فيه. 

ورغم أن روس��يا اليوم ليس��ت كاالتحاد السوفيتي سابقاً إال أنها تحاول أن تقود محور الرفض ملحاوالت الواليات 

املتح��دة للهيمن��ة عىل النظام الدويل وفرض واقع مغاير لواقع فرتة الحرب الباردة، إنها عقلية الحرب الباردة يف ظل 

ظ��روف مغايرة. مح��ور الرفض هذا يضم دول عدة مثل الصني وإيران وكوريا الش��املية.  وهذا التوجه واضح فيام 

تفعله روسيا يف أوكرانيا وسوريا، وما تفعله الصني يف رشق أسيا، وما تفعله إيران يف منطقة الرشق األوسط. ورغم أن 

روسيا تتذرع بدعمها لنظام بشار األسد بحجة مواجهة اإلرهاب إال أن دافعها األسايس هو الرفض للهيمنة األمريكية 

عىل النظام الدويل. الواليات املتحدة هي الفاعل الرئيس يف النظام الدويل منذ ما بعد فرتة انتهاء الحرب الباردة إال 

أنها مل تتمكن من فرض س��يطرتها عىل مجريات النظام الدويل بش��كل منفرد بسبب سياسات محور الرفض من جهة 

والتخاذل األمرييك عن أخذ زمام املبادرة من جهة أخرى. فاملواقف الروس��ية الرافضة لهيمنة الواليات املتحدة عىل 

النظام الدويل ضمنت لها بقائها كالعب موثر يف النظام الدويل. لذلك فإن املوقف من س��وريا يأيت وفقاً لهذا اإلطار، 

وهو واضح كل الوضوح يف الخطاب األخري للرئيس الرويس أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة والذي عرب من خالله 

عن رفض بالده ألحادية النظرة التي تتبعها واشنطن تجاه العامل. 

روس��يا لن تتخىل عن األس��د ألنها ال تثق يف أي ترتيبات تتعهد لها ببقاء وجودها يف س��وريا يف حالة ذهاب بشار 

األس��د؛ روس��يا تدرك الربكة التي تواجه أوروبا اليوم بسبب تدفق الالجئني الس��وريني إليها، وتعلم بأن إيجاد حل 

للوضع يف س��وريا أصبح عملية ملحة للغرب لدفع الرضر القادم من ازدياد أعداد الالجئني. لذلك فهي تفرض نفس��ها 

وبقوة عىل املش��هد الس��وري كالعب ال ميكن تجاهله يف إيجاد صيغة حل تضمن بقاء الس��وريني بعيداً عن األرايض 

األوروبية. فهي تريد أن ترُبز نفس��ها عىل أنها جزء من الحل، ولكن أي حل ؟ علينا أن ننتظر ونرى، فهل الحل يف ما 

تراه موسكو من رضورة بقاء األسد وحشد الجهود ملواجهة التنظيامت اإلرهابية املسلحة مثل داعش والنرصة وكذلك 

املعارضة املسلحة، أم أن الحل يف ما تراه واشنطن من رضورة إبعاد األسد عن املشهد السيايس السوري. ال يبدو أن 

الحل األمرييك هو الخيار األبرز يف الوقت الحايل السيام مع تفاقم أزمة الالجئني وتزايد دور التنظيامت اإلرهابية يف 

سوريا والعراق، والتشدد يف املوقف الرويس، لذلك فإن الحل الرويس قد يكون هو عنوان املرحلة املقبلة.   

حتليل إسرتاتيجي



مع تزايد حاجات اإلنسان وما شهده العامل من تطورات 

زراعي��ة وصناعية واجتامعية، وبظه��ور بعض املخاطر 

التي أصبحت تهدد كوكب األرض يف الس��نوات األخرية، 

من احتباس حراري، واتس��اع لرقع��ة األوزون، وارتفاع 

للحرارة، وتلوث للهواء، وظهور بعض الكوارث الطبيعية 

الجدي��دة بفعل التغ��ريات املناخية الناتج��ة عن تزايد 

التأثري الس��لبي لإلنس��ان يف عنارص البيئ��ة التي تحيط 

ب��ه من هواء وماء وتربة، والت��ي أصبحت تهدد حياته 

بشكل كبري.

وظهرت الكثري من مش��اكل التل��وث البيئي وخطر 

االنقراض للعدي��د من أنواع الكائن��ات الحية، ولكوننا 

ليس مبعزل عن العامل نتأثر مبا حولنا. 

ويجب عىل اإلنس��ان املحافظة عىل البيئة ألن عدم 

املحافظة عليها يؤثر عىل اإلنس��ان نفس��ه ويسبب له 

أمراض كثرية فيجب علينا املحافظة عليها بشتى الطرق، 

إن حامي��ة البيئة واجب كل إنس��ان فهو الذي يحافظ 

عىل بيئته ويحميها من إي تلوث أو أذى ألنه جزء منها. 

ك��ام يتأثر اإلنس��ان ببيئته ف��إن البيئة تتأث��ر أيضاً 

باإلنسان، وجاءت التوجيهات الدينية حاملة بني طياتها 

الدعوة املؤك��دة للحفاظ عىل البيئة، ب��راً وبحراً وجواً 

وإنس��اناً ونباتاً. فدعا اإلس��ام إىل الحفاظ عىل نظافتها 

وطهارته��ا وجاملها وقوتها وس��امتها ونق��اء من فيها 

واملحافظة عليه. 

الهدف من القانون
ووضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة الترشيعات 

وآليات قانونية للحفاظ عىل البيئة وترش��يد اس��تعامل 

مواردها ملا يحق��ق التنمية لألجيال الحارضة والقادمة، 

وإميان��اً بدورها قام��ت دولة اإلم��ارات بحامية البيئة 

من جميع أش��كال التلوث وفق املعاي��ري املتفق عليها 

دولياً، وبالتصديق ع��ىل العديد من االتفاقيات الدولية 

واإلقليمية والثنائية ذات الصلة بحامية البيئة.

وأص��درت الدول��ة مجموع��ة من القوان��ني املحلية 

واالتحادي��ة الهادفة إىل حامية البيئ��ة وإمناء مواردها، 

أهمه��ا القانون االتحادي رقم 24 لس��نة 1999 بش��أن 

حامية البيئة وتنميتها، واللوائح التنفيذية الصادرة.

 األهداف واألسس العامة 
يهدف هذا القانون إىل تحقيق األغراض اآلتية: 

- حامي��ة البيئ��ة والحف��اظ ع��ىل نوعيته��ا وتوازنه��ا 

الطبيعي. 

- مكافحة التلوث بأش��كاله املختلفة وتجنب أية أرضار 

أو آثار س��لبية فوري��ة أو بعيدة امل��دى نتيجة لخطط 

وبرامج التنمي��ة االقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو 

العمراني��ة أو غريها من برام��ج التنمية التي تهدف إىل 

تحسني مس��توى الحياة والتنسيق فيام بني الهيئة وبني 

السلطات املختصة والجهات املعنية. 

- تنمي��ة املوارد الطبيعية والحفاظ عىل التنوع الحيوي 

يف إقليم الدولة واس��تغاله االس��تغال األمثل ملصلحة 

األجيال الحارضة والقادمة. 

- حامي��ة املجتمع وصحة اإلنس��ان والكائن��ات الحية 

األخرى من جميع األنش��طة واألفعال امل��رة بيئيا أو 

التي تعيق االستخدام املرشوع للوسط البيئي. 

 - حامي��ة البيئة يف الدولة من التأثري الضار لألنش��طة 

التي تتم خارج إقليم الدولة. 

 - تنفي��ذ االلتزامات التي تنظمه��ا االتفاقيات الدولية 

أو اإلقليمي��ة املتعلقة بحامي��ة البيئة ومكافحة التلوث 

واملحافظة ع��ىل املوارد الطبيعية التي تصادق عليها أو 

تنضم إليها الدولة.

ويتميز ه��ذا القان��ون بالتغطي��ة الدقيقة ملختلف 

القضايا واملشاكل البيئية، مبا يتمىش مع املحيل للدولة، 

وإرشاك��ه لجمي��ع الجهات املعني��ة يف منظومة حامية 

البيئة، يف إطار االلت��زام باالتفاقيات اإلقليمية والدولية 

الهادفة إىل تأكيد عاقة التكامل بني البيئة والتنمية.

وقد حددت املادة "73" م��ن هذا القانون عقوبات 

صارمة لكل من يخالف أحكامه، تصل يف بعض األحيان 

إىل حد اإلعدام والغرامة مب��ا ال يقل عن مليون درهم، 

كحالة األش��خاص الذين يس��توردون أو يجلبون املواد 

والنفاي��ات النووي��ة، أو يقومون بدفنه��ا أو إغراقها أو 

تخزينه��ا أو التخلص منها بأي ش��كل من األش��كال يف 

مجال بيئة الدولة•

آليات قانونية للحفاظ على البيئة

ترشيعات قانون الرفق بالحيوان
الرف��ق بالحي��وان واج��ب ديني وأخاق��ي والتزام 

قانوين إذ يوجب القانون ع��ىل مالك الحيوانات أو 

القامئني عىل رعايتها ومنها:

• أن تكون املواد املس��تخدمة يف بن��اء الحظائر 

واألقفاص واإلسطبات غري مؤذية وأن تكون خالية 

من مص��ادر التلوث ويس��هل تنظيفه��ا وتطهريها 

بالكامل.

• إن يت��م إطع��ام الحيوانات بالعل��ف الكامل 

الذي يتناس��ب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية 

تبقيها بصحة جيدة وتفي بإحتياجاتها الغذائية، مع 

متكينها من الوصول بش��كل مس��تمر ملصادر املياه 

املناسبة أو تزويدها بكفايتها من املاء النقي يومياً.

ما هي البيئة
البيئ��ة : املحيط الذي تتجىل فيه مظاهر الحياة 

بأش��كالها املختلف��ة ويتكون ه��ذا املحيط من 

عنرصين: 

- عنصصر طبيعي: يضم الكائن��ات الحية من 

إنس��ان وحي��وان ونبات، وغريها م��ن الكائنات 

الحي��ة وموارد طبيعي��ة من هواء وم��اء وتربة 

ومواد عضوي��ة وغري عضوي��ة، وكذلك األنظمة 

الطبيعية. 

-  عنصصر غري طبيعي: يش��مل كل ما أدخلة 

اإلنس��ان إىل البيئة الطبيعية من منش��آت ثابتة 

وطرق وجس��ور ومط��ارات ووس��ائل نقل وما 

استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات .
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ميدالية التفــــوق 
 الطبقة  الثالثة

أوصافها:

الوجه األمامي: صممت عىل شكل 

باب برونزي يعلوه ش��كل هنديس 

من س��بعة أقواس عليا، وس��بعة 

أقواس س��فىل متصل��ة برونزية ، 

ويف وس��ط الباب ش��معة مضيئة 

ترمز إىل التفوق واالبتكار، وخلفية 

الشمعة من اللون األزرق الفاتح، 

ومن أس��فل الش��كل كتبت عبارة 

"ميدالية التف��وق" باللون األزرق 

الفات��ح، وامليدالي��ة بطول 45 مم 

وبع�رض 38 مم وبسمك 3مم.

الوجه الخلفي: من الخلف شعار القوات املسلحة تعلوه 

عبارة "دولة اإلمارات العربية املتحد" ومن األسفل عبارة 

"القيادة العامة للقوات املسلحة"  بالخط الديواين.

رشيط امليدالية:  مصنوعة م��ن خليط النايلون والقطن 

بعرض 34 مم وبط��ول 55 مم، باللون األزرق يحده من 

الطرف��ني رشيط ف��ي بعرض 4 مم ل��كل طرف وينتهي 

الرشيط من األسفل عىل شكل مثلث.

شصصارة امليدالية:   من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه، 

مستطيلة الشكل  بطول  34مم وعرض  12مم.

أسباب املنح: تتمنح للفرق الرياضية يف القوات املسلحة 

التي أح��رزت املراكز األوىل يف  املباريات أو املس��ابقات 

الرياضية اإلقليمية أو القارية كام متنح لكل من تفوق يف 

مجال الرياضة عىل املستوى الفردي.

رشوط املنح : يش��رط عدم توقي��ع عقوبة انضباطية أو 

جزائية بحق املرش��ح لنيلها مامل ترفع  آثارها أو يرد إليه 

اعتباره، ويضاف رقم التكرار إىل امليدالية وش��ارتها كلام 

تكرر منحها.

قيمصصة املكافأة: تكون هذه امليدالية مقرونة مبكافأة عىل 

النحو اآليت:

-  اثن��ا عرش ألف دره��م لكل عضو من أعض��اء الفرق 

الحاصلة عىل املركز األول، ولكل ريايض حاصل عىل املركز 

األول عىل املستوى الفردي يف متثيل القوات املسلحة عىل 

املستويني الدويل واإلقليمي.

- مثانية آالف درهم لكل عضو من أعضاء الفرق الحاصلة 

ع��ىل املركز الثاين، ولكل ري��ايض حاصل عىل املركز الثاين 

عىل املس��توى الف��ردي يف متثيل القوات املس��لحة عىل 

املستويني الدويل واإلقليمي.

- س��تة آالف درهم لكل عضو من أعضاء الفرق الحاصلة 

عىل املركز الثالث، ولكل ريايض حاصل عىل املركز الثالث 

عىل املس��توى الف��ردي يف متثيل القوات املس��لحة عىل 

املستويني الدويل واإلقليمي.

أوسمة وميداليات

إعداد: أمل احلوسني

ترشيعات قانون الصيد 
يتضم��ن القانون رقم "22" لس��نة 2005م األحكام 

الخاصة بتنظيم الصيد الربي بإمارة أبوظبي. وطبقاً 

للنص��وص ال��واردة يف هذا القان��ون، يحظر القيام 

باألعامل اآلتية:

• العب��ث بأوكار الحيوان��ات الربية أو الزواحف 

والطيور أو أعشاش الطيور، سواء بالتقاط بيضها أو 

إتافه أو إيذاء صغارها.

• اإلمس��اك بالطي��ور الجارح��ة أو الحيوان��ات 

الربية الكارسة بأي طريقة إال برخيص من السلطة 

املختصة.

• اس��تعامل امل��واد الغرائي��ة والاصقة يف صيد 

الطيور الربية.

ترشيعات الخاصة بسباقات الهجن
• يتضمن القانون االتحادي رقم )15( لس��نة 2005م األحكام الخاصة بتنظيم املش��اركة يف س��باقات 

الهج��ن، وقد خضع ه��ذا القانون للتعديل مرة واحدة، وذلك مبوجب املرس��وم بقانون اتحادي رقم 

لسنة  2008 .

• وطبقاً للنصوص الواردة بهذا القانون. يحظر بأي صورة من الصور مش��اركة األش��خاص الذين تقل 

أعامرهم عن 18 سنة ميادية يف سباقات الهجن.

• يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة ال تزيد عىل ثاث س��نوات والغرامة التي ال تقل 

عن خمسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.

ترشيعصصات قانصصون األسصصلحة والذخائر 
واملتفجرات

والذخائ��ر  باألس��لحة  املتعلق��ة  الراخي��ص   •

واملتفجرات ش��خصية. وال يجوز التنازل عنها أو 

نقلها إىل الغري إال بعد الحصول عىل املوافقة من 

السلطة املختصة.

• تك��ون الراخيص ملدة س��نة ميادية واحدة. 

قابل��ة للتجديد.ع��دا تراخي��ص اقتن��اء وحمل 

األسلحة لألفراد فتكون ملدة ثاث سنوات قابلة 

للتجديد.

• ال يج��وز إقامة عروض األلع��اب النارية بغري 

ترصيح من السلطة املختصة.

من ترشيعات قانون حامية البيئة
• يحظر رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات 

ألغراض  أخرى  كياموية 

الزراع��ة أو متطلب��ات 

أو غري  العام��ة  الصحة 

األغ��راض.  م��ن  ذل��ك 

ال��رشوط  مبراع��اة  إال 

والضواب��ط والضامنات 

الائحة  تحدده��ا  التي 

التنفيذي��ة مب��ا يكف��ل 

عدم تعرض اإلنس��ان أو الحيوان أو النبات أو مجاري 

املي��اه أو أي م��ن مكونات البيئة بص��ورة مبارشة أو 

غري مبارشة يف الحال أو املس��تقبل لآلثار الضارة لهذه 

املبيدات أو املركبات الكياموية.

• ال يج��وز اس��تخدام آالت أو مح��ركات أو مركبات 

ينتج عنها مخلفات اح��راق تجاوز الحدود القصوى 

املسموح بها .
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شلل األطفال

هو مرض يصيب األطفال دون س��ن الخامسة بالدرجة 

األوىل. وتؤدي حال��ة واحدة من أصل 200 حالة عدوى 

بامل��رض إىل ش��لل عض��ال. ويالقي ما ي��راوح بني 5 % 

و10 % من املصابني بالش��لل بس��بب توقّف عضالتهم 

التنفسية عن أداء وظائفها.

اليوم، مل يعد ش��لل األطف��ال يتوطن إالّ بلدي��ن يف العامل 

)أفغانستان وباكس��تان(، بعدما كان يتوطن أكرث من 125 

بلداً يف عام 1988.

طاملا يوجد طفل واحد مصاب بعدوى فريوس الش��لل فإن 

األطفال يف جميع البلدان معرضون لخطر اإلصابة باملرض. 

وقد يس��فر الفش��ل يف استئصال ش��لل األطفال من هذه 

املعاق��ل العتيدة التي ال تزال موبوءة به عن اإلصابة بنحو 

000 200 حال��ة جديدة تع��م أرجاء العامل يف غضون عرش 

سنوات.

أعراضه
ش��لل األطفال مرض فريويس ش��ديد العدوى يغزو الجهاز 

العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام يف غضون ساعات 

من الزمن. ينتقل الفريوس عن طريق االنتشار من شخص 

آلخر بصورة رئيس��ية عن طريق ال��راز، وبصورة أقل عن 

طريق وس��يلة مش��ركة )مثل املي��اه امللوث��ة أو الطعام( 

ويتكاثر يف األمعاء. وتتمثّل أعراض املرض األّولية يف الحمى 

والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والش��عور بأمل يف 

األطراف. وت��ؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى 

باملرض إىل ش��لل عضال )يصيب الس��اقني عادة(. ويالقي 

ما ي��راوح بني 5 % و10 % من املصابني بالش��لل حتفهم 

بسبب توقّف عضالتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

الوقاية من املرض
ال يوجد عالج لش��لل األطفال، ولكن ميكن توقيه ليس إال. 

ولقاح الش��لل الذي يعطى عىل دفعات متعددة ميكن أن 

يقي الطفل من رش املرض مدى الحياة.

عبء الحاالت العاملي
انخفض عدد حاالت شلل األطفال، منذ عام 1988، بنسبة 

تفوق 99 %، إذ تش��ري التقديرات إىل انخفاض ذلك العدد 

م��ن نحو 000 350 حالة ُس��ّجلت يف أكرث م��ن 125 بلداً 

موطون��اً باملرض يف حينه��ا إىل 359 حالة أبلغ عنها يف عام 

 .2014

الي��وم، ال يوجد إال بلدين يف الع��امل يتوطن فيهام املرض، 

وه��ذه ه��ي أصغ��ر مس��احة جغرافية للم��رض عىل مر 

التاري��خ. وم��ن بني س��الالت فريوس ش��لل األطفال الري 

)النمط 1 والنمط 2 والنمط 3( تم استئصال النمط 2 من 

فريوس شلل األطفال الري يف عام 1999، وانخفضت عدد 

من شلل األطفال، ويعني ذلك أنه تم وقف رسيان فريوس 

ش��لل األطفال الري يف هذه الكتلة املكون��ة من 11 بلداً 

ومتتد من إندونيسيا حتى الهند. ويشكل هذا اإلنجاز وثبة 

واس��عة إيل األمام عىل طريق اس��تئصال املرض من العامل، 

حيث يعيش اآلن 80 % من س��كان الع��امل يف مناطق تم 

اإلشهاد عىل خلوها من شلل األطفال. 

وتكلّل بالنجاح )منذ عام 1999( وقف رساية النوع 2 من 

فريوس شلل األطفال الري ذي الثالثة األنواع )1 و2 و3(.

ويزي��د اليوم ع��ىل 13 ماليني طفل ميش��ون عىل أرجلهم 

مّمن كانوا س��يُنكبون بالشلل بخالف ذلك. وبفضل إعطاء 

فيتامني "أ" بش��كل منهجي أثناء االضطالع بأنشطة متنيع 

ر عددها ب� 1.5  األطفال ضد الش��لل، جرى تاليف وفيات قُدِّ

مليون وفاة.

الفرص واملخاطر: نهج الطوارئ
تحقق اس��راتيجيات استئصال شلل األطفال هدفها عندما 

تنفذ بالكامل. ويتضح ذلك بجالء من نجاح الهند يف وقف 

رسيان شلل األطفال يف يناير 2011. 

ع��ىل أن اإلخف��اق يف تنفيذ نهج اس��راتيجي ي��ؤدي إىل 

اس��تمرار الفريوس يف الرسيان، إذ يتواصل رسيانه املتوطن 

يف كل من باكس��تان وأفغانس��تان. وقد يس��فر الفشل يف 

وقف ش��لل األطفال يف هذه املناطق املتبقية املذكورة عن 

وق��وع حاالت جدي��دة يصل عدده��ا إىل 000 200 حالة 

سنوياً عىل مدى 10 سنوات يف أنحاء العامل أجمع. 

ُوِضعت الخطة اإلس��راتيجية الجديدة للقضاء عىل ش��لل 

األطف��ال والش��وط األخري من اس��تئصاله 2018-2013 يف 

إط��ار التس��ليم بإمكانية تحول امل��رض إىل وباء واملخاطر 

الكبرية الحتامل العجز عن وقفه و بالتش��اور مع البلدان 

املترضرة من ش��لل األطفال، واألط��راف املعنية، والجهات 

املانحة، والرشكاء، والهيئات االستشارية الوطنية والدولية. 

وجرى تقديم الخطة الجديدة يف "قمة اللقاحات العاملية" 

يف أبوظب��ي، اإلمارات العربي��ة املتح��دة، يف نهاية أبريل 

2013. وه��ي أول خط��ة للقضاء عىل جمي��ع أنواع مرض 

ش��لل األطفال يف وقت واحد – سواء الناجمة عن فريوس 

ش��لل األطفال الري أو فريوس ش��لل األطفال الناجم عن 

اللقاح. 

املنافع املستقبلية الستئصال شلل األطفال
حاملا يتم القضاء عىل ش��لل األطفال، ميكن للعامل االحتفال 

بالنجاح يف إيصال منفعة عاملية عامة كرى يس��تفيد منها 

جميع الناس عىل قدم املس��اواة، بغ��ض النظر عن املكان 

الذي يعيش��ون فيه. أن هذا النجاح يعني عدم معاناة أي 

طف��ل مرة أخرى من اآلثار الرهيبة إلصابته بالش��لل مدى 

الحياة نتيجة لفريوس شلل األطفال •

حاالت اإلصابة بالنمط 3 من فريوس ش��لل األطفال الري 

إيل أدىن مستوياته عىل مر التاريخ، حيث حدثت آخر حالة 

يف أبريل 2012 وكانت من نيجرييا. 

املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال
يف ع��ام 1988، اعتمدت جمعية الصح��ة العاملية الحادية 

واألربعون قراراً باس��تئصال ش��لل األطفال يف جميع أنحاء 

العامل. وقد أدى ذلك إىل إطالق املبادرة العاملية الستئصال 

شلل األطفال، برعاية كل من الحكومات الوطنية ومنظمة 

الصحة العاملية ومنظمة الروتاري الدولية ومراكز الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة ملكافح��ة األم��راض والوقاي��ة منها 

واليونيس��يف، وبدعم من رشكاء رئيسيني، ومنهم مؤسسة 

بي��ل وميليندا غيتس. وجاء إطالق املبادرة عقب اإلش��هاد 

الرس��مي عىل اس��تئصال الجدري يف ع��ام 1980، والتقدم 

املحرز خالل الثامنينات صوب التخلّص من فريوس ش��لل 

األطف��ال يف األمريكتني، والتزام منظم��ة الروتاري الدولية 

بحش��د ما يلزم من أموال لحامية جميع األطفال من هذا 

املرض.

التقدم املحرز
ش��هد إجامالً عدد الحاالت املرضية انخفاضاً بنسبة تفوق 

99 % منذ إطالق املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال. 

واليوم، مل يعد املرض يتوطن إالّ بلدين يف العامل، أال وهام: 

باكستان وأفغانستان.

وج��رى يف ع��ام 1994 اإلش��هاد رس��مياً عىل خل��ّو إقليم 

األمريكتني التابع للمنظمة من شلل األطفال، وتبعه إقليم 

غ��رب املحيط الهادئ يف ع��ام 2000، ث��م إقليم املنظمة 

األورويب يف يوني��و 2002. يف 27 مارس 2014 تم اإلش��هاد 

عىل خلو إقليم جنوب رشق آس��يا ملنظمة الصحة العاملية 

مرض فريوسي شديد العدوى يغزو اجلهاز العصبي
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أحدث العالجات

يف مخترب مبستش��فى أطفال بوسطن يظهر إىل النور 

ع��اج جيني للصم��م ويقول الباح��ث األول جيف 

هولت إنه إذا س��ار كل يشء كام هو مخطط له لن 

يص��اب بالصمم قط يف املس��تقبل أطف��ال يفقدون 

هذه الحاسة نتيجة تحور جيني لديهم.

وق��ال هولت إن زم��اءه الباحث��ن يهاجمون هذه 

املش��كلة يف املنبع ويس��تخدمون فريوسات معدلة 

وراثيا إلصاح الجينات املعيبة التي تدخل يف تركيبة 

األذن الداخلية.

ط��ّور الباحثون يف جامعة مانشس��ر الربيطانية نوعاً 
جدي��داً من الع��اج الجين��ي، يعيد برمج��ة الخايا 
البرصي��ة يف أع��امق الع��ن لجعلها تش��عر بالضوء، 
وتش��مل هذه الوس��يلة حق��ن الجن املس��ؤول عن 
األصباغ يف الخايا املس�تقبلة للضوء يف الشبكية، مام 

يتيح لها رؤية األشياء مجدداً.
وذك��رت مجلة »نيو ساينتس��ت« أن هذه الوس��يلة 
العاجية تس�تهدف عاج جميع أنواع فقدان البرص، 
الناجمة عن اعتال خايا اس��تقبال الضوء يف الع���ن 
التي تبدو عىل ش��كل أعم��دة ومخاريط، وذلك من 

خال استبدالها بخايا سليمة.

عاج جيني يشفي من الصمم

عاج جيني شامل لفقدان البرص

أخبـــار طبيــــة

تقنية وراثية لعالج البدانة

عقاقري مناعية لعالج النوبات القلبية
اكتشف باحثون بريطانيون أن عقاقري تستخدم 

يف زرع األعضاء البرشية ميكن أن تقلص األرضار 

الناجمة عن النوبات القلبية بشكل كبري، ومتنع 

الوفاة جراء هذه النوبات.

وتع��رف الباحث��ون يف جامعة "نيو كاس��ل" 

الريطانية عىل سبب معاناة القلب بشكل كبري 

عندم��ا يزيل الجراحون التخرثات التي تس��بب 

النوبات القلبية.

وقال��وا إن األرضار عادة ما تكون ناجمة عن 

تراكم بعض املواد الكياموية الس��امة يف القلب 

التي تفرزها األنسجة العضلية.

ونقلت صحيف��ة "دييل ميل" الريطانية عن 

الخ��راء قولهم إن الضعف املؤق��ت يف الجهاز 

املناع��ي عق��ب النوب��ة القلبية مب��ارشة لدى 

اس��تخدام ه��ذه العقاقري ميك��ن أن مينع خاليا 

الدم البيضاء من مهاجمة القلب.

اكتش��ف الباحث��ون يف جامع��ة هارف��ارد األمريكية 

تقنية وراثية جديدة لعالج البدانة، تس��تهدف بشكل 

خاص األش��خاص الذين لديهم جني معتل يسبب لهم 

البدانة الوراثية، وهذا العالج عبارة عن حقنة يتم من 

خاللها معالجة بسيطة للحمض الورايث »دي إن إيه«، 

مام يدفع لتنش��يط عملية األيض الغذايئ يف الجس��م 

وجعلها تحرق الدهون الزائدة.

وذكرت صحيف��ة »دييل تلغ��راف« الريطانية أنه 

ع��ىل الرغم من أن��ه كان يعتقد أن البدان��ة الوراثية 

ناجمة بصورة رئيس��ية ع��ن اإلف��راط يف األكل وقلة 

مامرس��ة التامرين الرياضية، إال أن الباحثني األمريكيني 

يعتق��دون اآلن أن علم الوراثة يلعب دورا مهام فيام 

إذا كان الدهون يتم تخزينه، أو يستهلك كطاقة.
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الإتكيت الإ�سالمي...

التعزية يف اإلس��ام  ه��ي األمر بالصرب والحم��ل عليه، بوعد 

األج��ر، والدعاء للمي��ت باملغفرة، وللمصاب بج��رب املصيبة، 

وهي مستحبة.

واملقصود بالتعزية: تسلية أهل املصيبة، وقضاء حقوقهم، 

والتقرب إليهم.

فضل التعزية:

ع��ن أنس أن رس��ول الله - صىل الله عليه وس��لم - قال:"من 

عزى أخاه املؤمن من مصيبة كس��اه الله حلة خرضاء يحرب بها 

يوم القيامة، قيل: يا رس��ول الله، ما يحرب؟ قال: "يغبط" رواه 

الخطيب بسند صحيح.

وعن ابن مس��عود قال: قال رس��ول الله - صىل الله عليه 

وس��لم -: "من عزى مصاباً فله مثل أجره" رواه الرتمذي بسند 

صحيح، وقد اتفق الفقهاء عىل استحباب تعزية أهل امليت.

الحكمة من التعزية:

 - تهوين املصيبة عىل املعزى، وتسليته عنها .

- الدعاء بأن يعوضه الله عن مصابه جزيل الثواب.

 -الدعاء للميت، والرتحم عليه، واالستغفار له .

- هداية أهل امليت بأمره��م املعروف، وتذكريهم بالله - عز 

وجل. 

ملن تكون التعزية:

يس��تحبأن تكون التعزية ألهل املصيبة جميعهم با استثناء، 

كبارهم وصغارهم، ذكورهم وإناثهم .

صيغة التعزية:

- تعزية النبي - صىل الله عليه وس��لم –البنته مبوت ولدها: " 

آداب التعزية

اإلشـاعـــــــــــــــــات

إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكٌل عنده بأجل مسمى، فلتصرب 

ولتحتس��ب "  ويف رواي��ة: " وكل يشء عنده بأجل مس��مى " 

رواه مسلم.

-  وعزّى  النبي - صىل الله عليه وس��لم – أم س��لمة بعد 

موت أيب س��لمة فقال: " اللهم اغفر أليب سلمة، وارفع درجته 

يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله يا رب 

العاملني، وأفسح له يف قربه، ونور له فيه "رواه مسلم.

• ومن صيغ التعزية: " أعظم الله أجرك"، و "أحسن عزاءك 

"  و" غفر مليتك ".

وقت التعزية:

استحب الفقهاء أن التعزية تكون  بعد الدفن  ألن أهله قبل 

الدفن مش��غولون بتجهيزه، وألن وحشتهم بعد دفنه لفراقه 

أك��ر، فكان ذل��ك الوقت أوىل بالتعزي��ة، إال إذا ظهر يف أهل 

امليت الجزع ونحوه ف��إن األفضل التعجيل بالتعزية ولو قبل 

الدفن، ليذهب جزعهم أويخف.

مدة التعزية:

التعزي��ة ليس��ت محددة بزم��ن، فأفضل وقتها بع��د الدفن، 

وكل��ا بادر إليها فهو أفضل. ولي��س لها وقت مخصوص، وال 

أي��ام مخصوصة بل هي مرشوعة م��ن حني موت امليت، قبل 

الص��اة، وبعدها، وقبل الدفن، وبعده، واملبادرة بها أفضل يف 

حال ش��دة املصيبة، وتجوز بعد ثاث لي��ال من موت امليت 

لعدم الدليل عىل التحديد .

- ال يس��تحب تك��رار التعزي��ة، ب��ل يكتف��ى به��ا م��رة 

واحدة،لحصول املقصود.

اإلش��اعة هي األحاديث واألقوال واألخبار التي يَتناقلُها 

تها، أو  الناس، والَقصص التي يَروونها، دون التثبُّت ِمن صحَّ

التحقُّق ِمن ِصدِقها«.

واإلش��اعة مرض يصيب النفوس املريض��ة ، فتبثها بني 

الناس رغبة يف إثارة الذعر ونرش الفوىض، وهي وسيلة من 

وسائل األعداء للوصول إىل مآربهم الخبيثة. 

وق��د ذّم الله تعاىل اإلش��اعات ومروجيها يف كتابه قال 

تع��اىل: » إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِش��يَع الَْفاِحَش��ُة يِف الَِّذيَن 

نْيَا َواْلِخرَِة َواللَُّه يَْعلَُم َوأَنْتُْم  آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلِي��ٌم يِف الدُّ

اَل تَْعلَُموَن« س��ورة النور: 19؛ قال ابن كثري: »أي: يختارون 

ظهور الكام عنهم بالقبيح.

آثارها عىل الفرد واملجتمع:

• تهدد اإلشاعة الفرد وَسعادته وأمِنه النفيس.

• تشتت  األرسة.

• ته��دد املجتمع ب��زوال العاقات والوش��ائج ب��ني أفراد 

املجتمع الواحد.

كيف نواجه اإلشاعات:

- مداومة ُمراقَبة الله يف كل أمر من األمور: قوله تعاىل: 

» َما يَلِْفُظ ِمْن قَْوٍل إاِلَّ لََديِْه رَِقيٌب َعِتيٌد « س��ورة ق: 18، 

فكل كلمة هي مسؤولية أمام الله تعاىل.

- التحقق عند س��اع أمر من األم��ور: قال تعاىل: » يَا 

أَيَُّه��ا الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاءَكُْم فَاِس��ٌق ِبَنبَأٍ فَتَبَيَُّنوا أَْن تُِصيبُوا 

قَْوًما ِبَجَهالَ���ٍة فَتُْصِبُحوا َعىَل َما فََعلْتُ���ْم نَاِدِمنَي « س��ورة 

الحجرات: 6 .

- استش��عار أهمية الكلمة وبيان ُخطورتها: قال تعاىل: 

ْونَُه ِبأَلِْس��َنِتُكْم َوتَُقولُ��وَن ِبأَفَْواِهُكْم َما لَيَْس لَُكْم  » إِْذ تَلَقَّ

ِبِه ِعلٌْم َوتَْحَس��بُونَُه َهيًِّنا َوُهَو ِعْن���َد اللَِّه َعِظيٌم « س��ورة 

ة واالستهتار وقلَّة التحرُّج،  النور: 15، وهي صورة فيها الخفَّ

وتناُول أعظم األمور وأَخطرها با ُمباالة وال اهِتام.

– الحذر من الوعيد الش��ديد ملن يروِّج اإلش��اعات بني 

الناس: حذرنا ربنا من نرش اإلش��اعات  يف كتابه وأخرب أنه 

ه��ذه فعل املنافقني وليس فعل املؤمن  وصح عنه - صىل 

ث  الله عليه وس��لم - أنه قال: »كفى بامل��رء كذبًا أن يُحدِّ

بكل ما س��مع«، فاإلشاعات كالنار يف الهشيم تأكل األخرض 

ى لها. واليابس؛ فعلينا جميًعا أن نتصدَّ

- الرج��وع إىل املصادر املوثوقه والتأك��د من املعلومة 

من أصلها.

- تزاد خطورة اإلش��اعة وقت الحروب واألزمات ولهذا 

يجب الحذر منها أشد الحذر.

112

النافذة الدينية

ي��رشف العبد بني يدي ربه بعظم العمل الذي 
يؤديه وإن من أعظ��م األعال عند الله تعاىل 
ه��و الرباط يف س��بيل الل��ه  فهو م��ن أفضل 
القربات الت��ي يتقرب بها العبد إىل الله تعاىل، 
فعن س��هل ريض الله عنه أن رس��ول الله عليه 
الصاة والس��ام قال:"رباط يوم يف س��بيل الله 

خري من الدنيا وما عليها" رواه البخاري.
وعن س��لان ريض الله عن��ه أن النبي عليه 
الصاة والس��ام قال:" رباط ي��وم أو ليلة خري 
من صيام ش��هر وقيام��ه" رواه أحمد وصححه 

ابن حبان. 
وعن عث��ان ريض الله عن��ه أن النبي عليه 
الصاة والس��ام قال:"رباط يوم يف س��بيل الله 
خري من ألف يوم فيا س��واه من املنازل" رواه 

أحمد والرتمذي.
وعن عث��ان ريض الله عن��ه أن النبي عليه 
الصاة والس��ام قال:" حرس ليلة يف سبيل الله 
أفض��ل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها" 

رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي.
وم��ن فضائل الرب��اط أن عين��ي املرابط ال 
متس��ها النار أب��داً، فعن أن��س ريض الله عنه 
أن النب��ي عليه الصاة والس��ام قال:"عينان ال 
متس��ها النار أبداً عني بكت من خش��ية الله، 
وعني باتت تحرس يف س��بيل الله" رواه الضياء 

بسند صحيح.
ومن فضائله أيض��اً أنه إذا مات يف رباطه ال 
ينقطع عمله الصالح الذي كان يعمله يف الدنيا 

إىل يوم القيامة.
فعن س��لان ريض الله عن��ه أن النبي عليه 
الصاة والسام قال:" ...وإن مات مرابطاً جرى 
عليه علمه الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه 

وأمن الفتان" رواه مسلم. 
وهذه فضيل��ة للمرابط وجريان عمله عليه 
بع��د موته فضيلة مختصة به ال يش��اركه فيها 
أح��د وقد جاء رصيحاً يف غري مس��لم أن النبي 
عليه الصاة والسام قال:"كل ميت يختم عىل 
عمل��ه إال املرابط فإنه ينم��ى له عمله إىل يوم 

القيامة".

بشرى املرابطني

وقفة وعظية

مشكلة
ولها حل
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ه��و العامة الطبيب عب��د امللك بن زهر بن عب��د امللك بن 

م��روان، ولد 1072 وتوىف 1162، يكن��ى "أبو مروان " ويعرف 

بابن زهر اإلشبييل.

طبيب عريب مسلم من األندلس، من أهل إشبيلية، ولَ�قب 

"ابن زهر" هو كنيُة أرسٍة من علاء املس��لمني يف األندلس من 

بداي��ة القرن الع��ارش إىل أوائل القرن الثال��ث عرش امليادي. 

وأش��هرهم هو الطبيب "عبد امللك بن زهر"، وقد ُع�رف عند 

األوربيني باس��م Avenzoar. وهو ينحدر من عائلة عريقة يف 

الطب، فقد كان والده "أبو العاء" طبيباً ماهراً يف التش��خيص 

والعاج، وكان جده طبيباً أيضاً، كا حفظ العامل املس��لم ابن 

زهر القرآن، وسمع الحديث واشتغل بعلم األدب والعربية ومل 

يكن يف زمانه أعلم منه باللغة، ل�ه موش��حات يغنى بها وهي 

من أجود ما قيل يف معناها.

بع��د أن درس عبد امللك األدب والفق��ه وعلوم الرشيعة، 

تعل��م الطب عىل والده "أيب الع��اء"، ومل يَْكِف عبد امللك ما 

انتهى إليه من معرفة علمية بالطب عن طريق والده، فرحل 

إىل ال��رشق ودخل وتطبب هناك زماناً -أي تعاطى علم الطب 

وعان��اه- ثم رجع إىل األندلس فقص��د مدينة "دانية"، فأكرمه 

ملكها وأدناه وحظي يف أيامه، واش��تهر اب��ن زهر بالتقدم يف 

صناعة الطب، فشاع صيته وطار ذكره منها إىل أقطار األندلس.  

ثم انتقل من دانية إىل إشبيلية، وظل فيها حتى وفاته، مخلّفاً 

أمواالً جزيلة،  وقد فاق جميع األطباء يف صناعة الطب.

تويف ابن زهر يف إشبيلية مسقط رأسه كان عبد امللك قوي 

الدين، مازماً لحدود ال��رشع، محباً للخري، مهيباً جريئاً. وكان 

ابن زهر صديقاً للطبيب والفيلسوف ابن رشد.

مكانته العلمية

وإذا كان كتاب "التيسري".. يؤكد الصداقة الوطيدة التي كانت 

ي�ستفتـــونك...

ب��ني عبد امللك وبني ابن رش��د، إضافة إىل التع��اون العلمي، 

فإن ش��هرته طارت، من جهة ثانية وتداوله األطباء وترجم إذ 

ذاك إىل لغ��ات أجنبية عدة، واعتم��د - يف التدريس مبعاهد 

الطب مدة طويلة- اعتاد كتاب "القانون" البن س��ينا، وترك 

أثراً بليغاً يف الطب األورويب حيناً من الدهر. 

حالة استثنائية

ميثل ابن زهر حالة اس��تثنائية يف زمانه، إذ بالرغم من س��عة 

معارفه وتنوعها فقد تخصص يف الطب ومارس��ه طول حياته، 

فأضاف أش��ياء جديدة، منها وصفه ملختلف األمراض الباطنية 

والجلدي��ة، إضاف��ًة إىل الجراحة. كا بحث يف ق��روح الرأس 

وأمراضه، وأمراض األذنني، واألنف، والفم، والشفاه، واألسنان، 

والعي��ون، وأمراض الرقب��ة، والرئة، والقل��ب، وأنوع الحمى، 

ابن زهر األشبيلي فاق جميع األطباء يف صناعة الطب

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

واألم��راض الوبائية، ووصف التهاب غش��اء القلب وَميََّز بينه 

وبني التهاب الرئة.

وق��د اعتمد اب��ن زهر ع��ىل التجربة والتدقي��ق العلمي، 

وتوصل بذلك إىل الكش��ف عن أمراض مل تدرس من قبل، فقد 

درس أم��راض الرئة، وأجرى عملي��ة القصبة املؤدية إىل الرئة، 

كا كان أول من استعمل الحقن للتغذية الصناعية. وابن زهر 

هو من أوائل األطباء الذين اهتموا بدراسة األمراض املوجودة 

يف بيئ��ة معينة، فقد تكلم عن األمراض التي يكر التعرض لها 

يف مراكش. كا أنه من أوائل األطباء الذين بينوا قيمة العسل 

يف الدواء والغذاء.

يُع��ّد ابن زهر أحد أعظم أطباء األندلس، فقد نال إعجاب 

كثري من معارصيه وعىل رأسهم صديقه ابن رشد الذي وصف 

ابن زهر يف كتابه "الكليات" بأنه أعظم األطباء بعد جالينوس. 

وق��د اس��تمر تأثري ابن زه��ر يف الط��ب األورويب حتى القرن 

الس��ابع عرش امليادي، وذلك بفضل ترجمة كتبه إىل الاتينية 

والعربية.

كتاب التيس��ري يف املداواة والتدبري"، وهو موس��وعة طبية 

ي��ربز فيها تضلع ابن زهر يف الطب وموهبته فيه، وقد أهداه 

لصديقه ابن رش��د ال��ذي ألف فيا بعد "كت��اب الكليات يف 

الطب"، فكان الكتابان متممني أحدها لآلخر. 

وأم��ا "كتاب االقتصاد يف إصاح األنفس واألجس��اد"، وهو 

خاص��ة لألم��راض، واألدوية، وعل��م حفظ الصح��ة والطب 

النفيس.

"كتاب األغذي��ة واألدوية"، يصف فيه اب��ن زهر مختلف 

أنواع األغذية والعقاقري وآثارها عىل الصحة، وإضافًة إىل هذه 

الكتب الثاثة، ألف أبو مروان عدداً آخر من الكتب والرسائل 

يف الطب.

ما هي الخصائص التي يفوز بها الشهيد 
عند الله ؟

لقد أك��رم الله الش��هداء بعظيم فضل��ه ووعدهم 

األجر الجزيل عىل ما قدموا من أعالهم الصالحات 

ولهذا فقد ص��ح يف الحديث الرشيف عا أعطاهم 

الله تعاىل يوم القيامة يف قول رس��ول الله صىل الله 

عليه وسلم: "للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له 

يف أول دفعة، ويرى مقع��ده من الجنة، ويجار من 

عذاب القرب، ويأمن م��ن الفزع األكرب، ويوضع عىل 

رأس��ه تاج الوقار، الياقوتة منه��ا خري من الدنيا وما 

فيها، ويزوج اثنتني وس��بعني زوجة من الحور العني، 

ويشفع يف سبعني من أقاربه" رواه أحمد وأبو داود 

والرتمذي بسند صحيح.

إن الشهيد الذي ميوت يف ساحة القتال مقباً غري مدبر 

فإنه ميوت مرابطاً يف س��بيل الله وهذا عمل عظيم قد 

وعد الل��ه املؤمنني أجراً عظيا له��م يف الدنيا والخرة 

وذلك أنه يس��تمر عملهم إىل ي��وم القيامة وال ينقطع 

عمله��م مبوته وهذ ما جاءت به البش��ارة النبوية فيه ، 

يف قوله  صىل الله عليه وسلم قال: "رباط يوم يف سبيل 

الله خري من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من 

الجنة خري م��ن الدنيا وماعليها، والروحة يروحها العبد 

يف س��بيل الله أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها" رواه 

البخاري ومسلم.

وصح عن رسول الله صىل الله عليه وسلم : "رباط يوم 

وليلة خري من صيام ش��هر وقيامه، وإن مات فيه جرى 

علي��ه عمله الذي كان يعمل وأج��ري عليه رزقه وأمن 

من الفتان" رواه مسلم.

هل ينقطع أجر الشهيد بعد موته؟  ما هو فضل الشهيد عند الله تعاىل؟
إن الله تعاىل قد رفع أقدار الش��هداء عنده فجعلهم 

مع النبيني والصديقني فقال "َوَمن يُِطعِ اللََّه َوالرَُّسوَل 

��َن النَِّبيِّنَي  فَأُولَِٰئ��َك َمَع الَِّذي��َن أَنَْعَم اللَّ��ُه َعلَيِْهم مِّ

الِِحنَي* َوَحُس��َن أُولَِٰئَك  ��َهَداِء َوالصَّ يِق��نَي َوالشُّ دِّ َوالصِّ

رَِفيًقا" سورة النساء :69.

واملعن��ى أن من عم��ل مبا أمره الله ورس��وله، وترك 

ما نهاه الله عنه ورس��وله، فإن الله عز وجل يسكنه 

دار كرامته، ويجعل��ه مرافقاً لألنبياء ثم ملن بعدهم 

يف الرتب��ة، وهم الصديقون، ثم الش��هداء، ثم عموم 

املؤمنني وه��م الصالحون الذي��ن صلحت رسائرهم 

وعانيتهم . وكفى بذلك فضاً ورفعة ألهل الشهادة.
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من الذاكرة

م��ع صدور ه��ذا العام، يكون املجل��س األعىل لالتحاد، ق��د بدأ يعقد جلس��اته، يف مرحلة 

م��ن أخطر مراحل تطور ه��ذا االتحاد ومنوه، من أجل الوصول إىل دول��ة حقيقية، متكاملة، يف 

مضمونيها السيايس واالجتامعي.

وال ش��ك أن اصحاب السمو سيجدون أمامهم عدداً من القضايا واملشكالت، قد تجمدت، يف 

انتظار الحل املناس��ب، الذي يشفي غليل املواطن، ويشبع رغبته، يك يشعر أنه يعيش يف حدود 

دولة متامسكة، ال ازدواجية فيها، وال انتامء إال للوطن األم.

ومن س��مع "زايد" يف مؤمتره الصحفي األخري، الذي تن��اول فيه الكثري من القضايا الداخلية.. 

طارقاً من خالله بكل صدق ورؤية أبعاد تصوراته للمرحلة القادمة.

مفرسا واجبات وحقوق كل من الحاكم واملواطن. أدرك أن هذا الرجل انتقل إىل مرحلة فيها 

كل الجد لوضع حد لكل السلبيات التي تعوق مسرية االتحاد.

ولعل من أخطر املواضيع التي طرحت باملؤمتر والتي س��تطرح يف اجتامعات أصحاب السمو 

الح��كام.. قضية اندماج ق��وات الدفاع واألمن. والتي مرت بتط��ورات ومراحل، انتهت بالتقرير 

النهايئ الذي رفعته اللجنة العسكرية العربية لسموه يف األسبوع املايض..

حول معالجة هذه املسألة قال سموه يف املؤمتر:

نح��ن كحكام علينا مس��ئوليات كبرية، نحو هذا املوض��وع، وكل حاكم يجب أن يحرض عىل 

اس��تقرار الدولة وتحقيق األمن للمواطنني جميعاً.. وهذا االس��تقرار ال ميكن أن يتم إال بتوحيد 

قوات الدفاع واألمن.

ونحن س��اعني له��ذا الهدف مهام كان��ت العقب��ات، ألن اطمئنان املواطنني ع��ىل أرواحهم 

وأمواله��م مرهون بذلك.. أن توحيد قوات الدفاع واألمن أمر حيوي للغاية وبدون هذا التوحيد 

ال ميكن أن نضمن االستقرار واألمن ملواطنينا.

اس��تقبل صاح��ب الس��مو الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رئيس الدولة وفد منظمة 

التحرير الفلس��طينية برئاس��ة السيد فاروق 

قدومي رئي��س الدائرة السياس��ية وعضوية 

الس��يد عبد املحسن أبو ميزر خالل زيارتهام 

ألبوظبي والتي استغرقت يومني.

اإعداد: راية املزروعي

نوفمرب 1975

ح��ل ضيفا عىل س��مو رئيس الدول��ة والبالد يف 

أواخ��ر هذا الش��هر فخامة الرئي��س األوغندي 

عي��دي أمني دادا، يف زيارة رس��مية اس��تغرقت 

ثالثة أيام.

قدمت فرقة اسعاد الطفولة 

فقرات  ع��دة  الفلس��طينية 

رائعة أما سمو رئيس الدولة 

األول  الع��رش  ال��ذي رشف 

للفرق��ة. وق��د أبدى س��مو 

رئي��س الدول��ة إعجاب��ه مبا 

ش��اهده من رقصات جميلة 

أبناء ش��هداء  براعم  قدمتها 

الثورة الفلسطينية.

االنتامء للدولة..

العدد 52 - نوفمرب 1975

أخبار نوفمرب 1975

االفتتاحــية

مقابالت سمو الشيخ زايد

خدمة القضية 
الفلسطينية

زايد يستقبل عيدي أمني
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خليفة يرعى احتفال خريجي كلية زايد الثاين العسكرية6

محمد بن راشد يرفع العلم يف مدينة زايد العسكرية2014

رئيس االٔركان يرتأس وفد الدولة يف اجتامع الدورة الحادية عرشة للجنة العسكرية 
العليا  باملنامة 2013

القوات املسلحة تشارك يف إغاثة منكويب الفيضانات  يف باكستان 2010

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشــاهدة عــى الزمن ومســرة 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

محمد بن زايد يزور مركز تدريب املنامة ويلتقي مبجندي الخدمة الوطنية 2014
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إعداد:راية المزروعي

18-11- 2013 رئي��س األركان يس��تقبل ع��دداً من كبار 

ضيوف معرض ديب للطريان

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املس��لحة مبكتبه مبعرض ديب للطريان عدداً من كبار 

الضيوف والشخصيات الذين قدموا للمشاركة يف فعاليات معرض ديب للطريان 2013.

حصلت مجلة " درع الوطن " الصادرة عن القيادة العامة للقوات املسلحة اليوم عىل 

ش��هادة االعتامد الدويل " اآليزو2008-9001 " بع��د نجاحها يف اجتياز عملية التدقيق 

 ." Bureau Veritas " الذي أجرته رشكة

          حممد بن راشــد آل مكتوم

1.  أين عقد املؤمتر األول لقادة الكليات العسكرية العربية؟

2. ما هي العوامل الدافعة للعالقات اإلماراتية الفرنسية؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق )525( هي: 
 - الس�ؤال األول: 30 نوفمرب من كل عام.

 - الس�ؤال الثاين: 1 - التسلسل الهرمي   2 - الكتابة الواضحة وسهولة الفهم.

3 - عدم الرسية كلام كان ذلك ممكناً   4 - التوازن   5 - اإلختصار

 الفائزان:
1. عائشة محمد السويدي 

2. هبة سعد أبوزيد

مسابقة العدد )526(

ومضــات...

أّن الكث��ري من الناس إن مل يكن معظمهم يحاولون إخفاء 

ردود أفعاله��م يف مواقف معينة، فتص��در منهم حركات 

ت��دل عىل موقفهم الحقيقي، وال يصعب تفس��ري وتحليل 

هذا املوقف، إذا كنت ممن يتقنون لغة الجس��د، وبناء عىل اختالف الش��خصيات، فإن 

طريق��ة فهمهم وتحليل س��لوكهم مختلفة، كام أّن العلامء أنفس��هم يختلفون يف تحليل 

الش��خصيات، فمنهم من يحلل الشخصية من خالل كالمها، ومنهم من يحلّلها من خالل 

الش��كل،  وتعكس طريقة حديث الش��خص مجموعة من الصفات التي يتصف بها، فإذا 

تحدث الش��خص برسعة وبحّدة، فهذا يدّل عىل أنه ش��خصية عصبية مندفعة ومترسعة، 

أّما إذا تحدث ببطء ش��ديد كمذيعي الراديو، فهذا يعني أنه شخص عاطفي، منفتح عىل 

اآلخرين إذا تح��ّدث بهدوء وبقوة، فهذا يعني أنّه من الش��خصيات القيادية املنضبطة، 

التي تحب النظام يف كل يشء، أما البطء مع خفض الصوت، فهذا مؤرش عىل أن الشخص 

عط��وف إىل حد ما، ويحب اآلخرين، ولديه صداقات كثرية، أّما الش��خص الذي يتحدث 

بصوت مبحوح مصحوب بالش��جن، فهذا يعني أنّه ال يشعر باالستقرار النفيس أو األمان 

العاطفي، إال أنه شخصية مخلصة، وإذا ما مزج شخص الضحك بكالمه، فهذا يوحي بأنه 

شخصاً عملياً أكرث منه عاطفياً، ميكنك أن تفهم شخصية اآلخر، وتحلّلها عن طريق الرتكيز 

عىل عنرص الص��وت، فإن نربة الصوت تحمل يف طياتها دالالت مختلفة ومتنوعة، كام أّن 

لصح��ة املعلومات وصدقها تأث��ري كبري عىل نربة الصوت، ويرى العل��امء أن نربة الصوت 

املرتجفة تدل عىل أن الش��خص مرتدد، ليس لديه ثقة بنفسه أو باملعلومات التي يقولها، 

كام أن خفض الصوت بشكل ُمبالغ فيه، والذي من شأنه أن يعيق إيصال الرسالة، يؤدي 

إىل تكوين صورة س��لبية عن املتحدث بأنه ال يثق يف رسالته، أّما املبالغة يف رفع الصوت، 

فيعطي انطباعاً بأنك شخص همجي وعدواين، لذلك، يجب الحرص عىل التحدث بصوت 

معتدل؛ ألن ذلك يساعد عىل اإلصغاء الجيد، ومن ثم الفهم الجيّد.

كيف امني فكري؟

حدث يف  مثل هذا الشهـر

تزينت س��امء مدين��ة جوه��اي الصينية - بأل��وان علم 

اإلمارات رس��مها سبع فرس��ان "س��بع طائرات من نوع 

ايرم��ايك" م��ن فريق فرس��ان االم��ارات التاب��ع للقوات 

املسلحة اإلماراتية.

2014-11-15

2014-11-17

سنستمر يف املسرية من دون توقف 
أو راحة، ألن التوقف مضيعة للوقت، 

والراحة هي يف احلقيقة تعب.

فريق فرسان االمارات يزين سامء الصني

درع الوطن تحصل عىل شهادة اآليزو
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استراحة العدد



استقطب معرض ديب للطريان، الذي يقام كل عامني، الزوار من جميع انحاء العامل. وكان أول معرض 

قد أقيم يف عام 1986، تحت اس��م معرض الطريان العريب، وكان حينها معرضاً تجارياً صغرياً للطريان 

املدين، يقام يف مركز ديب التجاري العاملي. وبعد عقدين من الزمن بات هذا املعرض عامل استقطاب 

كبري لجميع املعنيني واملهتمني بقطاع الطريان.يركز املعرض عىل اتصال املشرتين بالبائعني من جميع 

أنحاء العامل ، اس��تطاع هذا املعرض بش��كل ملحوظ أن يكون املعرض الجوي األرسع منواً يف العامل، 

متيح��اً الوصول إىل س��وق إقليمية كبرية من صن��اع القرار، وأن يحظى بأهميت��ه كحدث رئييس يف 

األجندة الدولية للطريان.ميكن للزوار مشاهدة أكرث من 130 طائرة خالل زيارة املعرض.

مهدت السياس��ات التي رسمتها وطبقتها قيادتنا الرشيدة 

عىل م��دار العقود القليل��ة املاضية الطري��ق أمام املرأة 

اإلماراتي��ة حتى تس��هم بدورها الطبيع��ي يف دفع عجلة 

النم��و قدماً وإقام��ة مجتمع حيوي وع��رصي. وقد أمثر 

هذا التوجه ع��ن تبوؤ املرأة اإلماراتي��ة وظائف متنوعة 

يف قطاعات مختلفة، منها الطريان املدين واألمن والقضاء، 

وأصبح��ت تش��غل مناص��ب قيادي��ة هامة يف الس��لك 

الدبلوم��ايس وقط��اع األعامل، وال يغفل أح��ٌد من الّناس 

أهميّ��ة دور امل��رأة يف املجتمع، فبدون أن ت��ؤّدي املرأة 

دورها ال ميكن أن تس��ري عجلة الحياة، فاملرأة هي نصف 

املجتمع ورشيكة الرّجل وس��نده، وح��ني يقّدم الرّجل ما 

يستطيع من جهد يف سبيل اإلنفاق عىل األرسة ترى املرأة 

تنربي للقيام بدورها يف املجتمع بكّل قّوٍة وعزمية، ومتتلك 

املرأة صفات متيّزها عن الرّجل وتجعلها قادرة عىل تقديم 

معاين الرّحمة والحن��ان ، وال ميكن للرّجل أن يحّل مكان 

املرأة يف األرسة، وهنا تكمن س��ّنة الحياة وتكامل أدوراها 

 @HHShkMohd  

العامل اليوم يواجه حتديات كبرية من إرهاب وحروب وهجرات واحلل احلقيقي هو يف 
التنمية، تنمية اإلنسان وتعليمه وتثقيفه ومساعدته على بناء مستقبله

 أحم��د بن خليفة بن أحمد ب��ن خليفة بن خميس بن يعروف 

الس��ويدي موالي��د الع��ام 1937م علم إمارايت ممي��ز، و وزير 

الخارجية لس��نوات طويل��ة، تركت عائلته مدين��ة »العني« إيل 

»قطر« بسبب الحياة الصعبة يف املنطقة و الحال األفضل نسبياً 

يف قطر. ليلتح��ق بكلية االقتصاد و العلوم السياس��ية بجامعة 

القاهرة،و لي��درس عيل نفقة مكتب »قط��ر« يف »القاهرة«. و 

قىض س��نوات الجامعة يف س��تينيات »القاهرة«، تلك السنوات 

الحاملة من رومانس��ية الثورة وزعامة »عبد النارص« الكاسحة، 

س��نوات املد القومي واملج��د العريب وذروة ال��دور املرصي يف 

املنطق��ة. و كان وعيه وحبه مل��رص الكنانة بال حدود، التي كان 

مغرم��اً بزرعها األخرض ملبياً لدعوات زمالئه لزيارة قراهم أثناء 

الدراسة الجامعية حباً يف الريف املرصي وتعلقاً بالفالح البسيط 

يف الدلتا والوادي. و يرى زميل دراسته املفكر الكبري د. مصطفى 

الفق��ي، أن جزءاً كب��رياً من التوجهات القومية »للش��يخ زايد« 

-رحمه الله- واالرتباط الش��ديد مبرص قيادة وش��عباً كانا نتاجاً 

لفكر أحمد السويدي، تخرج قبل النكسة بعام واحد، وارتبطت 

عودته بوصول »الش��يخ زايد آل نهيان« إيل حكم اإلمارة بديالً 

لش��قيقه، فكان مجيئ��ه إيذانًا مبيالد الدول��ة الحديثة وامتداد 

حركة اإلع��ار يف تلك املنطق��ة من الخليج الع��ريب، وقد تويل 

»أحمد خليفة السويدي« رئاسة الديوان األمريي »للشيخ زايد« 

فور عودته ثم أصبح أول وزير لخارجية دولة اإلمارات املتحدة 

وهو يعترب بح��ق أحد مهنديس هذا االتحاد وأبرز مستش��اري 

»الش��يخ زايد« طوال سنوات حكمه، حيث صاحب الشيخ زايد 

يف مرحلة إنشاء االتحاد منذ اليوم األول، وقد أعلن قيام الدولة 

يف 2 ديسمرب 1971 كوزير للخارجية. وقد بقي يف هذا املنصب 

لعدة سنوات حتى عني مستشارا وممثال شخصيا لرئيس الدولة.

وظل »أحمد السويدي« يعمل بجد ووعي لخدمة بالده، وبعد 

وفاة »الش��يخ زاي��د« ، اعتزل الناس إىل ح��د كبري وانرصف إيل 

القراءة املكثفة.

قب��ل قيام االتحاد كان أحمد خليفة الس��ويدي رئيس��ا لديوان 

الشيخ زايد.ومؤوسس جهاز أبوظبي لإلستثار .

أحمد خليفة السويدي

وجوه من اإلمارات
حني يع��رف كّل طرٍف فيها دوره ورس��الته فيؤّديها عىل 

أكم��ل وج��ه، وإّن أهميّة دور امل��رأة يف املجتمع تكمن 

من أهميّة الرّس��الة التي تؤديّها امل��رأة فيه، هناك صوٌر 

مختلفة تبنّي أهميّة املرأة يف املجتمع، فاملرأة تجاهد كام 

يجاهد الرّجل حني تراها تحمل أحيانًا الّسالح لتدافع عن 

وطنها ودينه��ا، كام تراها تطبّب ج��راح الّناس وتداويها 

بكّل معاين املحبّة والرّحم��ة والحنان، وكم يتمّنى أحدنا 

أن تك��ون له بنت بارّة يف حياته ألنّه يعلم بأنّها س��رتعاه 

يف كربه وعجزه.

متكيــــن املــــرأة
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