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إطاللة 
جديـدة

اليـوم ونحـن نحتفـي بذكـرى مـرور أربعني عاماً عىل صدور مجلة 
"درع الوطن" ننطلق آلفاق أوســع مع بدايـــة عـام جديـد بعـد 
أن وضحـت الرؤيـة ملستقبل واعد وتبيـنت األهـداف، واتضحـت 
الوسائل ملا يسهم يف تفاعل املجلة مع العرص، ومواكبتها للتحديـث 
املستمر الذي تشهده قواتنا املسلحة، إذ عندما ينشد املرء الكمـال 
فـإن اإليجابيـات مهمـا عظمت تبـدو لـه دون املطلوب فيســعى 
جاهــداً ليتجــاوز ما هو كائــن إىل مـا يجـب أن يكـــون، وقدميـاً 
قيـــل إن مـن يريـد بلـوغ مطالـع الضـــوء البـد لـه مـن اجتيـاز 

السحـاب.

وألننا ال نؤمـن بالرتابـة والنمطيـة، وألننـا ال نؤمن بالجمـود وعـدم 
التطـور إرتأينــا أن نبحث عـن الجديد املفيد املمتـع، وألننا دامئـاً 
وأبداً لدينـا اعتقاد جازم بأن املعرفـة ال تتجزء كان ال بد أن تظهـر 
مجلـة »درع الوطن« يف ثوب جديد، شــكالً ومضموناً، تهـدف إىل 
تنميـة الوعي والثقافة العسكرية، وإثراء الفكر العسكري بالبحوث 
والدراســات املتخصصـة، وإبـراز الوجه الحضاري لقواتنا املسلحة 
من خالل تغطية كافة أنشطتها وفعالياتها يف الداخل والخارج، ألننا 
نطمـح ألن تصبح هذه املجلــة واحدة من أهم املصادر العلميـة 
الثقافيـة املرموقـة التـي تتمتـع بالرصانـة والدقـة املتعارف عليهـا، 
املتميـزة باإلبـداع واالبتكـار، وبحيـث تحقق رســالتها مبا يتناسب 
وحســن تفاعلها مع عصـر التقنيـة، وبقدر ما تستجيب من خالل 
نوعيــة مضامينها وحيوية موضوعاتها، ومتيــز أدائها لخدمة قواتنا 

املسلحـة ووطننا املعطاء.

ومجلـــة "درع الوطـن" وهـــي متضـي قدماً نحو املســتقبل إمنا 
تستقي من نبع رؤية القيادة ما ميكنهـا من أداء دورها املناط بها 
مبا يخدم رسالتها، ومبا يفسـح املجـال إلبـداع كادرهـا املتخصـص 
والســتقطاب كوكبة من املشــهود لهم بعمق الدراسات والبحوث 
يف املجـاالت العسكريـة واالسرتاتيجيـة والثقافيـة، واملجلة تتوجه 
لقرائها من منتســبي القوات املســلحة فيام تعــد وتكتب فهي يف 

النهاية منهم وإليهم وبهم •
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
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حممد بن راشد يشهد حفل تخريج الدورة الــ 36 من مرشحي 
كلية زايد العسكرية يف العني

ش��هد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

"رع��اه الله" حفل تخريج الدورة ال�  36  من املرش��حني 

الضباط يف كلية زايد الثاين العس��كرية يف مدينة العني ، 

حرض حفل التخريج  س��مو الش��يخ حمدان بن محمد 

بن راش��د آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو الشيخ طحنون 

ب��ن محمد آل نهيان ممث��ل الحاكم يف املنطقة الرشقية 

والش��يخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الرشقية وسعادة الفريق الركن عبيد 

محم��د عبدالله الكعب��ي وكيل وزارة الدفاع وس��عادة 

الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين الرميث��ي رئيس أركان 

القوات املس��لحة وس��عادة الفريق مصبح راشد الفتان 

مدير مكتب صاحب الس��مو نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب إىل جانب عدد من قادة أفرع 

القوات املسلحة وأعضاء السلك الدبلومايس لدى الدولة 

وأولياء أمور الخريجني.

بدأ اإلحتفال بالس��ام الوطني وقام صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم يرافقه قائد الكلية 

بالتفتي��ش عىل طابور الخريجني بعد أن مر الطابور من 

أمام سموه والحضور عىل هيئة استعراض تجسدت فيه 

مهارات الخريجني وقدراتهم العسكرية.

وألقى قائد الكلية كلمة أشاد خالها بكفاءة الخريجني 

وصربهم عىل فرتة التدريب العميل والدراس��ة النظرية 

التي تلقوها يف مختلف العلوم العس��كرية رافعا أسمى 

آيات التقدير والعرفان إىل صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املسلحة "حفظه الله" عىل دعمه املتواصل والامحدود 

ملس��رة كلية زايد العسكرية التي تؤدى واجبها الوطني 

ب��كل كفاءة وإخاص وتأخذ عىل عاتقها إعداد وتخريج 

وتأهيل األفواج املتعاقبة من ش��باب الوطن يك يلتحقوا 

بقواته��م املس��لحة ويس��اهموا يف الدف��اع عن حياض 

الوطن وسيادته واستقاله ، وتوجه بالشكر والعرفان إىل 

صاحب السمو نائب رئيس الدولة عىل رعايته املستمرة 

الحتفاالت التخريج ألبنائه ش��باب الوطن معتربا رعاية 

سموه لهذا الحفل بأنه دعم للشباب الخريجني من قبل 

سموه.

كام مثن متابعة الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن 

زاي��د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة ملسرة الكلية وتوفر كافة سبل الدعم 

امل��ادي واملعنوي له��ذا الرصح الوطن��ي الذي بات من 

أعرق الكليات العسكرية يف املنطقة والعامل .

وهن��أ يف كلمت��ه الخريج��ني وطالبه��م أن يكون��وا 

مس��تعدين ويف كل جهوزية يك يس��هموا يف بناء قواتهم 

املس��لحة عىل أس��س علمي��ة .. مش��را إىل أن من بني 

الخريجني مجموعة من ش��باب عدد من الدول العربية 

الش��قيقة من » مملكة البحرين وس��لطنة عامن ودولة 

قطر واململكة األردنية الهاش��مية والجمهورية اليمنية . 

متمنيا لهم النجاح يف خدمة بلدانهم وقواتهم املسلحة.
وكرم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

يرافقه س��عادة رئي��س أركان القوات املس��لحة .. املتفوقني 

التس��عة يف الدورة وهنأهم عىل إنجازاهم متمنيا لهم دوام 

التميز والتفوق من أجل خدمة قواتهم املسلحة . وبعد ذلك 

تم تسليم وتس��لم علم الكلية مصحوبا بقسم العلم بعدها 

استأذن قائد الطابور سمو راعي الحفل باإلنرصاف •
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ش��هد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

االحتفال الذي اقامته القوات املس��لحة مبناسبة تخريج 

دوريت املرش��حني الطياري��ن ال�41 واملرش��حني الجويني 

الثامن��ة بكلي��ة خليفة ب��ن زايد الجوي��ة مبدينة العني 

بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الرشقية .

واك�د الفري�ق أول س��مو الش���يخ محم��د بن زايد 

آل نهيان حرص صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد االعىل للقوات املس��لحة 

"حفظ��ه الل��ه " عىل وص��ول قواتنا املس��لحة إىل أعىل 

مس��تويات التطور والكفاءة والجاهزية تدريبا وتعليام 

وأداًء وتأهيل كوادرها التأهيل العايل باعتبارها الس��ياج 

الحامي والدرع الحصني للذود عن حدود الوطن وحفظ 

أمنه ومنجزاته.

وأضاف س��موه أن مفهومنا لتحديث قواتنا املسلحة 

ينطل��ق بداية من الس��عي إلع��داد الك��وادر املواطنة 

املؤهلة واملدربة تدريبا عاليا ومبا يتناس��ب مع التطور 

النوع��ي للعل��وم العس��كرية وتقنياته��ا باإلضاف��ة إىل 

السعي للحصول عىل الساح املتطور الذي يتناسب مع 

احتياجاتنا ويلبي خططنا واسرتاتيجيتنا الدفاعية .

وأعرب س��موه عن س��عادته بتخريج ه��ذه االفواج 

وانضاممها إىل وح��دات قواتنا املس��لحة لتكون الدرع 

الواقي للوطن ومنجزاته.

بدأ الحفل لدى وصول س��مو راعي الحفل ثم عزف 

الس��ام الوطني بعدها قام سموه يرافقه العميد الركن 

طيار عبد الله سعيد جروان الشاميس قائد كلية خليفة 

بن زايد الجوية بالتفتيش عىل طابور الخريجني.

ث��م تليت آيات م��ن الذك��ر الحكيم أعقبه��ا مرور 

الخريجني أمام املنصة الرئيس��ية يف اس��تعراض عسكري 

عكس مهارات الخريجني وقدراتهم امليدانية العسكرية 

والتدريبية التي تلقوها خال دراستهم يف الكلية.

وعقب انتهاء العرض العسكري أدى الخريجون أمام 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القسم 

"معاهدي��ن الله أن يكون��وا مخلصني لدول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة ورئيس��ها مطيع��ني ألوام��ر قادتهم 

ومنفذي��ن لها يف الرب والبحر والجو داخل حدود الوطن 

وخارج��ه ويف كل الظروف حامني لعل��م دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة واس��تقالها ومدافعني عن س��امة 

أراضيها".

بعدها ألق��ى العمي��د الركن طيار عبد الله س��عيد 

جروان الشاميس قائد الكلية كلمه بهذه املناسبة رحب 

فيها براعي الحفل والحضور ..رافعا أس��مى آيات التهاين 

والتربيكات إىل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

" حفظه الله " مبناس��بة تخريج دفعة جديدة من حامة 

الوطن وصقور السامء.

واش��ار قائد الكلية اىل أن هذه الدفعة من الخريجني 

متي��زت عن س��ابقاتها بحص��ول خريجيها ع��ىل درجة 

البكالوري��وس يف عل��وم الطران بش��هادة معتمدة من 

كليات التقنية العليا وذلك بعد اجتيازهم سبعة فصول 

دراسية غطت العلوم العسكرية وعلوم الطران باإلضافة 

إىل الط��ران العم��يل باإلضاف��ة إىل أن الكلية أوجدت 

الفرص��ة لخريجيه��ا من ال��دورات الس��ابقة يف إكامل 

دراس��تهم من خال طرح الربنام��ج التكمييل للحصول 

عىل الشهادة الجامعية وذلك ابتداًء من العام القادم.

بعدها قلد الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان أوائل الخريجني أوس��مة التفوق وس��لمهم 

الجوائ��ز .. مب��اركا لهم تفوقهم ومتيزه��م طوال فرتات 

الدراس��ة والتدريب .. ثم جرت مراس��م تسليم وتسلم 

علم ال��دورة من الدورة الحادي��ة واالربعني إىل الدورة 

الاحق��ة بينام هت��ف الخريجون ثاث��ا بحياة صاحب 

السمو رئيس الدولة واستأذن بعدها قائد الطابور سمو 

راعي الحفل باالنرصاف •

حممد بن زايد يشهد تخريج دورتي املرشحني الطيارين واجلويني
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حممد بن زايد يشهد العروض العسكرية على كورنيش أبوظبي
ش��ه�د الف��ري�ق أول س��م�و الش���يخ محم�د بن زاي�د 

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

املس��لحة االس��تعراضات التي قدمتها القوات املسلحة 

عىل كورنيش أبوظبي مبناس��بة الي��وم الوطني األربعني 

حيث ش��اركت فيه عدد من مختل��ف وحدات القوات 

املس��لحة ضمت الق��وات الجوي��ة والق��وات البحرية 

والربية والخدمات الطبية وحرس الرئاسة وجهاز حامية 

املنشآت واملرافق الحيوية.

كام ش��هد الحفل معايل الشيخ س��لطان بن طحنون 

آل نهي��ان رئيس هيئ��ة أبوظبي للس��ياحة، وعدد من 

كبار املس��ؤولني وحشد غفر من الجامهر التي حرضت 

ملشاهدة االستعراضات.

وبدأت مراس��م االحتفال بوصول الفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث كان يف استقباله 

اللواء الركن عيىس س��يف املزروعي نائب رئيس أركان 

القوات املسلحة وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة 

ث��م عزف الس��ام الوطني، ث��م قام نائ��ب قائد حرس 

الرئاس��ة بإلقاء كلمة قال فيها “يس��عدنا اليوم أن نقف 

معاً، ونحن جزء من هذا املجتمع لنحتفل بهذه الذكرى 

العزي��زة علينا جميعا، أال وه��ي الذكرى األربعني لقيام 

االتح��اد”، مضيف��ا “أن الق��وات املس��لحة أخذت عىل 

عاتقها مهمة حامية الوطن واملحافظة عىل منجزاته ومل 

تنس دورها الفاعل ضمن املجتمع”.

تا ذل��ك عرض جوي قدم��ه فريق الفرس��ان التابع 

للقوات املسلحة والذين قدموا تشكيات وعروضا مثرة 

عكست مدى كفاءة ومهارة الطيارين اإلماراتيني يف أداء 

مثل هذه العروض حيث قادوا رسبا ضم س��بع طائرات 

إيرمايك حديثة رس��مت يف تش��كياتها االستعراضية يف 

سامء أبوظبي مجموعة من االشكال واللوحات الجاملية 

والفني��ة باألل��وان األربعة لعلم اإلم��ارات، حيث نالت 

هذه العروض استحسان وإعجاب الحضور.

يذكر أن فريق الفرس��ان تأس��س عام 2009 ويتكون 

من س��بع طائرات ترمز إىل عدد إمارات الدولة الس��بع 

يق��وده نخبة من طياري القوات الجوية والدفاع الجوي 

والذي��ن خضعوا إىل دورات تدريبي��ة مكثفة عىل مدى 

سنة ونصف الس��نة وأطلق رسميا يف يناير 2011، خال 

اس��تعراض جوي يف س��م�اء ليوا باملنطقة الغربية معلنا 

بذلك مياد فريق جوي وطني يعتز مبشاركته يف مختلف 

املناس��بات الوطني��ة ويفتخر بتمثيل دول��ة اإلمارات يف 

شتى املحافل اإلقليمية والدولية بقيادة نخبة من طياري 

القوات الجوي��ة والدفاع الجوي. وكانت آخر مش��اركة 

لفريق الفرسان مبعرض ديب الدويل للطي�ران 2011.

ثم قامت طائرة املراج 9-2000 وتلتها طائرة إف 16 

بتقديم عروض جوية مثل الط��ران املنخفض واملناورة 

البارعة والتي أظهرت براعة وقدرة الطيارين اإلماراتيني.

وش��هد س��موه والحضور العرض الذي قدمته فرقة 

القوات الربية باس��تعراض الدباب��ات الحديثة واملدافع 

الثقيل��ة والخفيف��ة واآللي��ات الخاص��ة بنق��ل الجنود 

واملدرعات الربمائية وغرها من اآلليات واملعدات.

كام شهد س��موه العروض الحية للقوات البحرية التي 

ش��ملت مجموعة من القطع البحرية وال��زوارق الحربية 

الرسيعة، فيام قدم جهاز حامية املنشآت واملرافق الحيوية 

استعراضا باستخدام عدد من الدراجات املائية الحديثة.

ثم قام س��موه بتفقد أجنحة القوات البحرية وحرس 

الرئاس��ة وجه��از حامي��ة املنش��آت والق��وات الجوية 

والدفاع الجوي والقوات الربية ومركز املتحف والتاريخ 

العسكري املشارك يف االستعراض، واستمع اىل رشح واف 

حول اآلليات والتجهيزات. 

ويف نهاية الجولة قام س��مو ويل عهد أبوظبي بزيارة 

املستش��فى امليداين حيث استمع س��موه إىل رشح عن 

تجهيزات املستش��فى ونوعية الخدمات التي يقدمها يف 

املناطق النائية •
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اس��تقبل دولة رئيس الوزراء العراقي ن��وري املاليك يف 

العاصم��ة العراقية بغداد س��عادة الفريق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة والوفد 

املرافق وذل��ك خال الزيارة التي قام بها س��عادته إىل 

الجمهورية العراقية الشقيقة ديسمرب املايض.

وبحث الجانبان خال اللقاء الذي حرضه كبار املسئولني 

يف الجمهوري��ة العراقي��ة عددا م��ن املوضوعات ذات 

االهتامم املشرتك والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون 

وتنميتها إىل مستويات أفضل يف مختلف املجاالت.

ك��ام ج��رى تب��ادل األحاديث ح��ول عدد م��ن األمور 

املهمة عىل الس��احة العربية واملوضوعات الدولية ذات 

االهتامم املشرتك.

رئيس الوزراء العراقي يستقبل رئيس أركان القوات املسلحة

رئيس أركان القوات املسلحة يلتقي نظريه العراقي

التقى الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة يف بغ��داد ، الفريق أول الركن 

بابكر بدرخ��ان زيباري، رئيس أركان القوات املس��لحة 

العراقي��ة، وذلك ع��ىل هامش الزيارة الت��ي قام بها إىل 

الجمهورية العراقية الش��قيقة.  واستعرض رئيس أركان 

القوات املسلحة خال اللقاء الذي حرضه عدد من كبار 

ضباط القوات املس��لحة العراقية العاقات الثنائية بني 

القوات املس��لحة يف البلدين الش��قيقني وس��بل تعزيز 

ه��ذه العاقات وتطويرها، كام ج��رى تبادل األحاديث 

ح��ول عدد من األم��ور املهمة ع��ىل الس��احة العربية 

واملوضوعات الدولية ذات االهتامم املشرتك.

استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف القيادة العامة 

للقوات املس��لحة الفريق أول" جون آل��ني " قائد قوة 

املس��اعدة األمنية الدولية قائد قوات الواليات املتحدة 

األمريكية يف أفغانستان. 

وبحث الجانبان خ��ال اللقاء الذي حرضه عدد من 

كبار ضباط القوات املس��لحة والوف��د املرافق للضيف 

عددا من املوضوعات ذات االهتامم املش��رتك والس��بل 

الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون وتنميتها إىل مس��تويات 

أفض��ل يف مختلف املجاالت وخاصة في��ام يتعلق منها 

مبجال التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي والتدريب 

والتأهيل العسكري وتبادل الخربات كام تم بحث عدد 

من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

رئيس األركان يستقبل مسئوالً عسكريًا أمريكيًا
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التقى س��عادة العميد الركن بحري إبراهيم سامل محمد 

امل��رشخ قائد الق��وات البحرية مبكتبه بقي��ادة القوات 

البحري��ة دي��ك باتريك س��فر جمهورية سيش��ل لدى 

الدولة.

وجرى خال اللقاء الذي حرضه عدد من كبار ضباط 

القوات البحرية بحث عدد من املوضوعات العس��كرية 

ذات االهتامم املشرتك والخاصة بالشؤون البحرية .

قائد القوات البحرية يستقبل سفري جمهورية سيشل لدى الدولة

التقى العمي��د الركن بحري إبراهيم س��امل املرشخ 

قائ��د الق��وات البحرية مبكتب��ه يف قي��ادة القوات 

البحري��ة  معايل راي مابوس وزير البحرية األمركية 

والوفد املرافق. 

ج��رى خال اللق��اء الذي حرضه ع��دد من كبار 

ضباط القوات البحرية تبادل األحاديث واستعراض 

عاقات التعاون العس��كري ب��ني الجانبني خاصة ما 

يتعلق منه��ا بالش��ؤون البحرية وتب��ادل الخربات 

وتطويرها.

املشرخ يبحث التعاون مع وزير البحرية األمريكية

قائد القوات اجلوية يستقبل قائد قيادة النقل األمريكية

اس��تقبل اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان س��عيد 

القمزي قائد القوات الجوي��ة والدفاع الجوي يف مكتبه 

يف القيادة العامة للقوات املس��لحة  الفريق أول “ وليام 

فريزر” قائد قيادة النقل األمركية والوفد املرافق .

 ج��رى خال اللقاء الذي حرضه عدد من كبار ضباط 

القوات الجوي��ة والدفاع الجوي بحث أوجه التعاون يف 

املجاالت العس��كرية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها 

إضافة إىل مناقش��ة عدد من املوضوعات ذات االهتامم 

املشرتك.
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احتفلت قيادة مدرسة املشاة بالقوات املسلحة بتخريج 

عدد من ال��دورات التخصصية للضباط وذلك يف ميدان 

املدرس��ة بأبوظبي بحضور س��عادة اللواء الركن خليفة 

محمد أحم��د املزروعي مدي��ر اإلدارة واإلمداد بوزارة 

الدفاع وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة .

ب��دأت فعاليات االحتف��ال بتاوة عط��رة من آيات 

الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد مدرس��ة املش��اة كلمة 

بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال: 

"انطاق��ا م��ن مبدأ تطوي��ر الفرد فقد حرص��ت قواتنا 

املسلحة عىل إنشاء مختلف املدارس واملعاهد والكليات 

لتأهي��ل العنرص البرشي بأفضل األس��اليب والتطبيقات 

وأن دور مدرس��ة املش��اة يتلخ��ص يف تأهي��ل مختلف 

القادة والقيادات بالفكر الراقي واألس��لوب الصحيح يف 

القي��ادة والتخطيط والتطبيق الصحي��ح للمهارات من 

خال وضع مناهج علمية تطبق عىل كافة املس��تويات 

والرت��ب من أج��ل إيجاد رجال أكفاء له��م القدرة عىل 

قيادة مرؤوس��يهم وإدارة وتنفي��ذ واجباتهم عىل أكمل 

وج��ه والعمل تحت جميع الظروف والقدرة عىل تنفيذ 

املهام املختلفة يف كل األوقات".

وتوج��ه قائ��د مدرس��ة املش��اة يف خت��ام كلمته اىل 

الضباط الخريجني قائ��ا : أيها الرجال أيها القادة أبارك 

لكم تخرجكم هذا الي��وم وأوصيكم ونفيس بتقوى الله 

س��بحانه وتعاىل وأعلموا إننا نعيش يف عز عظيم وخرا 

وفر وأمن وأم��ان بفضل من الله س��بحانه وتعاىل وما 

تصب��و إلي��ه قيادتنا الحكيم��ة من ق��رارات حكيمة يف 

تحقيق األمن واألمان واالس��تقرار لشعبنا وسبل الحياة 

الح��رة الكرمية فأنت��م قطعتم العهد عىل أنفس��كم يف 

أن تبذل��وا الغ��ايل والنفيس من أجل الرفع��ة والكرامة 

والعم��ل الدءوب لخدمة هذا الوط��ن املعطاء وحامية 

منجزاته ومكتس��باته وما تحق���ق خال زمن يسر من 

عمر التاريخ فإن مس��رة التقدم والتطور ال تتم إال كام 

خطه��ا ونهجها قادتنا الكرام بالتاح���م والتآزر والعمل 

املتواص��ل فالل��ه الله يف اجته��اد أداء االمان����ه فإنه��ا 

عظيم��ه وتحتاج من��ا إىل بذل وجه��د ومثابرة واجتهاد 

ومثابرة وتواصل مستمر.

مدرسة املشاة بالقوات املسلحة حتتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية للضباط

اختتمت فعاليات األنش��طة الرياضية للقوات املسلحة للعام التدريبي 2010 - 2011 

وذلك بصالة مركز الرتبية الرياضية العسكري يف أبوظبي.

وش��هد الحفل الختامي سعادة العميد مطر سامل عيل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة 

والق��وى البرشية بالقيادة العامة للقوات املس��لحة وبحضور كب��ار الضباط وضباط 

الصف واألفراد من مختلف وحدات القوات املسلحة.

بدا الحفل بإقامة املباراة النهائية لكأس القوات املسلحة للكرة الطائرة بني فريقي 

قيادة س��اح التموين والنقل وقيادة القوات الربية جاءت املباراة حامسية وقوية بني 

الفريقني والتي انتهت بفوز فريق قيادة القوات الربية وحصل عىل كأس البطولة.

ويف نهاية االحتفال قام س��عادة العميد مطر س��امل عيل الظاه��ري بتكريم حكام 

املب��اراة النهائي��ة يف الكرة الطائ��رة والقادة الس��ابقني للرياضة العس��كرية وتكريم 

املتميزين من الضباط واملدربني واإلداريني وتتويج الفرق الفائزة بالبطولة والوحدات 

الفائزة مبختلف أنشطة العام التدريبي 2010/2011 .

شهد س��عادة العميد الركن سامل هال رسور الكعبي قائد كلية زايد الثاين العسكرية 

االحتفال الذي أقامته قيادة كلية زايد الثاين العس��كرية مبناسبة تخريج دفعة جديدة 

من املرش��حني املستجدين وذلك مبقر مركز التدريب األسايس يف مدينة العني بحضور 

عدد من كبار ضباط القوات املسلحة وأولياء أمور الخريجني واملدعوين.

بدأت فعاليات االحتفال بتاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.. وألقى بعدها قائد 

مركز التدريب األس��ايس كلمة بهذه املناس��بة رحب فيها براعي الحفل والضيوف ثم 

قال " نحتفل هذا اليوم بتخريج دفعة جديدة من فرسان هذا الوطن بعد اجتيازهم 

املرحل��ة املطلوبة لتحويلهم م��ن مدنني ال يعرفون عن الجندي��ة إال القليل إىل جند 

يضع��ون أقدامهم عىل بداية الطريق الصحيح نحو االحرتاف ودخول العس��كرية من 

أوس��ع أبوبها يف معاهد قواتنا املسلحة وعىل رأسها كلية زايد الثاين العسكرية مصنع 

الرجال و التي دأبت عىل رفد جميع أفرع القوات املس��لحة بدماء جديدة من أجيال 

الشباب املمتلئ بالحيوية واالندفاع ".

اختتام فعاليات األنشطة الرياضية لوحدات 
القوات املسلحة

تخريج دفعة جديدة من املرشحني 
املستجدين بكلية زايد الثاين العسكرية بالعني

11 |  يناير 2012 |  العدد 480  |

news.indd   11 12/27/11   5:11 PM



ويل عهد الفجرية يشهد احتفال القوات املسلحة باليوم الوطني
ش��هد سمو الش��يخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي 

ويل عهد الفجرة االحتفال الذي أقامته القوات املسلحة 

مبناس��بة اليوم األربعني لتأس��يس االتح��اد وذلك عىل 

كورنيش الفجرة.

حرض االحتفال الشيخ صالح بن محمد الرشقي رئيس 

دائرة الصناعة واالقتصاد بالفجرة والشيخ راشد بن حمد 

بن محمد الرشقي رئيس هيئ��ة الفجرة للثقافة واإلعام 

والش��يخ مكتوم بن حمد بن محم��د الرشقي وعدد من 

الشيوخ وكبار املسؤولني وضباط القوات املسلحة و وزارة 

الدفاع إىل جانب جمهور غفر من الجامهر.

القوات املسلحة تنظم دورة ملنتسبي العرس اجلماعي الثاين
نظمت مديرية التوجيه املعنوي بالقيادة العامة للقوات 

املس��لحة يف نادي ضب��اط القوات املس��لحة بأبوظبي 

دورة توعوية ملنتس��بي العرس الجامعي الثاين  متاش��ياً 

مع احتف��االت الدولة باليوم الوطن��ي األربعني والذي 

يأيت انطاقاً من حرص القيادة العامة للقوات املس��لحة 

عىل تعزيز مبدأ الرشاكة املجتمعية كإحدى مؤسس��ات 

الدولة الفاعلة وسعياً منها لبناء أرسة إماراتية متامسكة 

ومستقرة بعيدة عن أعباء وتكاليف الزواج الباهظة.

واش��تملت الدورة التي كانت مل��دة ثاثة أيام عىل 

ع��دد م��ن املح��ارضات التوعوي��ة يقدمه��ا نخبة من 

املتخصصني منها الحقوق الزوجية ومراحل تطور األرسة 

وكيف أتعامل مع املش��اكل الزوجية والزواج با ديون 

ومفاتي��ح الحي��اة الزوجية وال تهت��م بصغائر األمور يف 

الحياة الزوجية وفن االتيكيت بني الزوجني.

وتهدف هذه املب��ادرة االجتامعية إىل تحقيق املزيد 

م��ن التكام��ل االجتامعي يف صفوف القوات املس��لحة 

والتيسر والتخفيف من أعباء وتكاليف الزواج ملنتسبيها 

من ضباط وأفراد ومدنيني.
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القيادة العامة للدفاع املدين تدعم معرض 
ومؤمتر ISNR 2012 كمنصة للتحديث والتطوير

اللواء املطروشي يشيد بدور املعرض يف جمال األمن الوطني

يعق��د مع��رض ومؤمتر األم��ن ال��دويل ودرء املخاطر- 

أبوظب��ي ISNR 2012، تحت رعاية الفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ومدعوماً بالكامل من 

قب��ل وزارة الداخلي��ة يف دولة اإلمارات. كام س��يحظى 

ه��ذا الحدث، ال��ذي يقام خالل الفرتة م��ن 19 ولغاية 

21 م��ارس املقبل يف مركز أبوظب��ي الوطني للمعارض، 

بدعم الفريق س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأعرب اللواء راش��د ثاين املطرويش، قائد عام الدفاع 

املدين باإلنابة، عن دعم القيادة الكامل للدورة الخامسة 

من معرض ومؤمتر األمن الدويل ودرء املخاطر - أبوظبي 

ISNR 2012 باعتباره��ا منصة مثاليّة لتحديث قدرات 

دول��ة اإلمارات يف مج��ال الحامية واألم��ن والجهوزيّة 

واالستجابة للطوارئ وإدارة األزمات.

وق��ال اللواء املطرويش: “س��يلعب مع��رض ومؤمتر 

 ISNR 2012 األم��ن ال��دويل ودرء املخاطر- أبوظب��ي

دوراً هام��اً يف جه��ود التطوير والتحدي��ث التي تقوم 

به��ا وزارة الداخلي��ة يف دولة اإلمارات ع��ىل اعتبار أنه 

س��يعرض أحدث التقنيات وأفضل املامرسات يف مجال 

األم��ن الوطني. وسيش��كل املعرض بالنس��بة لنا مكاناً 

لتس��ليط الضوء عىل إنجازاتنا يف مج��ال الدفاع املدين. 

كام سيتعرّف املشاركون يف هذا الحدث عىل التطبيقات 

والتقني��ات والتجهيزات الت��ي تلبّي واق��ع بيئة األمن 

الوطني املحلي��ة رسيعة الخطى والت��ي توفر مختلف 

ف��رص االس��تثامر واالبت��كار لألف��راد واملجموعات من 

مختلف الخلفيّات والجنسيّات وبرامج األمن الوطني”.

وأضاف املطرويش: “من الجدير ذكره أن العديد من 

املؤمترات واملعارض واملنتديات التي عقدت يف أبوظبي 

وبقي��ة اإلمارات لعبت دوراً كب��راً يف تعزيز القطاعات 

الرئيس��ية يف الدول��ة، مب��ا يف ذلك الخدم��ات والحلول 

الوقائي��ة. ويعترب مع��رض ومؤمتر األمن ال��دويل ودرء 

املخاط��ر- أبوظبي 2012 منصة هامة لتس��ليط الضوء 

عىل آخر التطورات التي من ش��أنها معالجة التحديات 

اليومية لقطاع الدفاع املدين واألمن الوطني بشكل عام. 

وأنا عىل ثقة من أن هذا الحدث س��يحقق نجاحاً كبراً، 

وسيحظى زواره بإقامة مثمرة وممتعة كذلك”.

الحدث األبرز يف مجال األمن ودرء املخاطر 
يف منطقة الرشق األوسط

يعد معرض ومؤمتر األمن الدويل ودرء املخاطر أبوظبي 

الذي تنظمه رشكة “ريد للمعارض” بالتنسيق والتعاون 

م��ع وزارة الداخلية، إضافة هام��ة إىل قامئة الفعاليات 

العاملي��ة يف مجال األم��ن وهو مبثابة منص��ة ملعالجة 

قضايا وتحديات األم��ن الوطني التي تواجه حكومات 

املنطقة.

ومنذ ترس��يخه مكانة متميزة خ��الل العام 2008، 

يواص��ل معرض ومؤمت��ر األمن ال��دويل ودرء املخاطر 

أبوظب��ي دوره كح��دث رائد، حيث ستش��كل الدورة 

الثالثة منه الفعالية األك��ر إقباالً من جانب الرشكات 

يف الرشق األوس��ط.

وستوفر هذه الدورة أفضل الحلول للقطاعني العام 

والخاص واملؤسس��ات املدنية لكش��ف ومنع وحامية 

ومعالج��ة أي تهدي��د م��ن الك��وارث الطبيعية والتي 

يتس��بب بها اإلنس��ان س��واء أكانت صغرة أو كبرة.

ويهدف معرض ومؤمت��ر األمن الدويل ودرء املخاطر 

أبوظبي إىل توفر املن��اخ املالئم لصناع القرار يف مجال 

األم��ن للتواصل والقيام مبزيد م��ن النقاش حول كيفية 

التعاون والعمل معاً من أجل عامل آمن. 

وتعم��ل وزارة الداخلية يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة وبشكل حرصي مع معرض ومؤمتر األمن الدويل 

ودرء املخاط��ر أبوظبي الس��تقطاب الوف��ود اإلقليمية 

والدولية للمشاركة يف هذا الحدث الهام. ونتيجة لذلك، 

س��يتيح هذا الحدث للرشكات من املجاالت ذات الصلة 

فرصة ممت��ازة لعرض أعاملها أمام أبرز الجهات املعنية 

عىل املستويني املحيل والدويل •

الدول املشاركة

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، اس��بانيا، أملاني��ا، إيطاليا، 
باكس��تان، تاي��وان، جمهورية كوريا، جن��وب أفريقيا، 
سنغافورة، س��ويرسا، الصني، فرنسا، فنلندا، كازخستان، 
كندا، لبنان، اململكة املتح��دة، الهند، هولندا، الواليات 

املتحدة األمريكية.

|  العدد 480  |  يناير 2012  |14

معارض ومؤتمرات

Comp_News.indd   14 12/27/11   5:38 PM



Comp_News.indd   15 12/27/11   5:38 PM



حصل��ت رشكة Selex Galileo إحدى رشكات مجموعة 

Finmeccanica عىل عقد قيمت��ه 5 مليون يورو )4.3 

ملي��ون جنيه اس��رتليني( م��ن فريق أنظم��ة املدفعية 

واملعدات واإلس��ناد الدفاعي يف اململكة املتحدة لتنفيذ 

تطوي��ر أنظمة التحكم والع��رض لعدد كبر من املدافع 

.UK’s L 118 Light Gun الخفيفة فئة

أنظمة التحكم والعرض LDCU املراد تطويرها متثل 

الكفاءة التي تربط اإلنسان باآللة املستخدمة من النظم 

LINAPS Systems وه��ي األنظمة الت��ي تعمل ذاتياً 

وتش��غل نظم املالحة الراكبة عىل مداف��ع، مع تفعيلها 

نظم التوجيه وإدارة املداف��ع مام يعمل اآلن يف خدمة 

الجيش الربيطاين، وتعمل األنظمة LINAP التي أثبتت 

نجاحها عملياتياً عىل إيجاد قدرة نرش وتشغيل املدفعية 

برسعة ودقة يف جميع األحوال الجوية، ليالً ونهاراً وبأقل 

املتطلبات التي يوفرها املستخدم.

ورصح Alastair Morrison كب��ر ن��واب رئي��س 

قس��م الرادارات وإيجاد األهداف املتط��ورة، بقوله إن 

 SELEX Galileo التي تنتجها LCDU اختيار األنظمة

بواسطة وزارة الدفاع، إمنا يعني جودة تفخر بها الرشكة، 

وتتواجد املدفعي��ة امللكية حالي��اً يف املواقع بالخطوط 

األمامي��ة مام يتطل��ب تواجد القدرات التي تس��اندها 

للعمل بكفاءة عالية لتنفيذ املهام الحاسمة.
وتش��مل التطويرات املتعاقد عليها اس��تبدال النظم 

LINAPS الحالية مع أنظم��ة العرض فئة 10 بوصات 

الجدي��دة، وت��ربز أهم املالم��ح التي تتمي��ز بها هذه 

األنظم��ة الجدي��دة: الحساس��ية التي تؤهله��ا للعمل 

باللم��س، والع��رض الكرتوني��اً، ق��وة تنفي��ذ التحليل 

والتحك��م بنظام ضبط والس��يطرة عىل الن��ران، تنفيذ 

الحس��اب باليس��تياً، مع القدرة عىل الت��الؤم مع نظم 

استش��عار إضافية والتالؤم مع املع��دات، وتوفر هذه 

النظ��م املالحة وقدرات الس��يطرة والتحكم يف املدافع 

والنران مع حلول متطورة.

وتش��مل قامئة زبائ��ن األنظم��ة LINAPS اململكة 

املتحدة، كندا، تايالن��د، وماليزيا، وقد نجحت عمليات 

ه��ذه النظم يف ميادي��ن القتال يف الع��راق مبا يف ذلك 

 D Self 3 تحدي��د املواق��ع بأس��لوب األبع��اد الثالث��ة

Location مع العمل بنظام GPS واالس��تمرار يف اتخاذ 

القرارات وعرض سبطانات املدافع واالتجاه واالرتفاع.

سلمت رشكة Lockheed Martin أول تجميع محدث 

M-DSA يعم��ل يف االستش��عار النه��اري ت��م تطويره 

 Apache للعمل م��ع عموديات الجيش األمري��ي فئة

الهجومية.

وتم خالل هذا التس��ليم الذي ت��م التعاقد لتنفيذه 

 Laser لثالثة أعوام، اس��تالم القوات األمريكية 5 أنظمة

Rangefinder Designators: LRFD حصلت الرشكة 

عىل عقدها يف سبتمرب عام 2008 وبغرض تحديث أنظمة 

.Apache استشعار الطائرات العمودية الهجومية

وميث��ل النظام LRFD الوس��يلة الرئيس��ية لحصول 

العمودية عىل األهداف، وذلك يعني التصويب الدقيق 

باألس��لحة بحصولها عىل صور وبيان��ات األهداف بدقة 

ووضوح.

ويعم��ل نظام إيج��اد املدى اللي��زري LRFD مع 

الصواري��خ HELLFIRE 11 لتحديد نقط التصويب 

عىل األهداف بتوفر "النقطة الليزرية" ويضاف لذلك 

أن النظ��ام M-DSA LRFD يضي��ف وج��ود الليزر 

اآلم��ن )ال يرض البرص( بغرض تجهي��ز التدريب اآلمن 

خالل التامرين.

ويتم بتجهيز نظم الليزر Laser SDD إثبات حكمة 

 TADS / PNVS الرشكة واقرتابها من توفر بقية النظم

حس��بام ذكره Wayne Hudry نائب مدير برامج نظم 

االستش��عار للطائرات Apache. ويتم يف املرحلة التالية 

تطوير "االستشعار امللون" وجهاز تتبع النقطة الليزرية 

ووحدة القياس وبنية االستش��عار النه��اري مع تطبيق 

التالؤم بني مؤرش الليزر والقلم.

 Selex Galileo تطور وحدات التحكم يف مدفعية اململكة املتحدة

Apache للعموديات M-TADS/PNVS تسلم أنظمة Lockheed Martin 
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 MBDA جتهز قدرات جممع الذخائر

 TVECS تطلق بنجاح نظام السيطرة االلكرتوين ATK 

متديد عقد 
 Northrop Grumman
مع القوات اجلوية 
امللكية االسرتالية

 Northrop رشك��ة  حصل��ت 
Grumman ع��ى عق��د تم متديده 
مل��دة 4 أع��وام لالس��تمرار يف تنفيذ 
 LITENING AT نظ��ام  برنام��ج 
الطائرات  أهداف  لتحديد   systems

.F/A-18 Hornet املقاتلة
وت��م تقدير متدي��د العق��د مببلغ 8 
ماليني دوالر أمرييك لإلس��ناد خالل 
خدمة فرتة عمل املقاتالت يف القوات 
الجوي��ة امللكي��ة األس��رتالية للفرتة 
حتى س��بتمرب عام 2015. ويشري إىل 
نج��اح برام��ج LITENING ويعزز 
متان��ة العالقة بني الرشك��ة والقوات 
 RAAF الجوي��ة امللكية االس��رتالية
حس��بام ذكره "ش��ارلس برينكامن" 
نائ��ب الرئي��س مدي��ر الربام��ج يف 
 Northrop قس��م األنظمة برشك��ة

.Grumman
 LITENING وتربز مالمح النظ��ام
االستش��عار  نظ��ام   AT system
Multisensor Weapon- املتع��دد
يس��اعد  وال��ذي   aiming System
وتتب��ع  ع��ن  الكش��ف  يف  الطي��ار 
األس��لحة  الس��تخدام  األه��داف 
التقليدية واملتطورة بدقة، ويس��اند 
النظام األس��لحة جو- جو واألسلحة 
جو- أرض، ويحتوي النظام أيضاً عى 
نظ��ام تحليل الص��ور ونظام التعرف 
ع��ى األه��داف وأع��امل التنس��يق 
ب��ني نظام تحدي��د املواقع GPS مع 

األسلحة املختلفة.
وت��م حت��ى اآلن تس��ليم أك��ر من 
 Pods 550 نظام��اً م��ع الحاوي��ات
م��ام يعت��رب تأكي��داً ألن الق��درات 
توفريه��ا  يت��م  واملرون��ة  القتالي��ة 
العملياتي��ة،  املتطلب��ات  لتلبي��ة 
وت��م تطوير ه��ذه األنظم���ة لعدة 
 B-52Hو AV- 8B طائ��رات بينه��ا
وF-15E وF/A-18. وتعم��ل ه��ذه 
النظم املتطورة م��ع القوات الجوية 
األمريكية والح��رس الوطني وقيادة 
االحتياط��ي وقوات مش��اة البحرية 
والقوات البحرية اإلسبانية والبحرية 
الهولندية  الجوية  االيطالية والقوات 
والفنلندية والربتغالية وأخرياً القوات 

الجوية امللكية االسرتالية.

منحت وكالة الصيانة واإلمداد يف حلف الناتو املعروفة اختصاراً 

باس��م NAMSA رشك��ة MBDA عقداً لتدم��ر 36.000 من 

الذخائر املوجودة يف مجمع الذخائر التابع للحلف.

ويت��م بناءاً عىل ه��ذا العقد تحقيق مبادئ الس��يطرة عىل 

الذخائ��ر والنظ��م الصاروخي��ة، م��ع تلبي��ة متطلب��ات تدعو 

لتأس��يس –خ��الل عام��ني- مصن��ع لتجهي��ز الذخائر حس��ب 

تصني��ف تم تحديده مع وضع القوائم والتعليامت التي تحقق 

األمن الدفاع��ي، وبالتحديد ما تم إطالق مس��مى "اإلعتامدية 

العملياتية" واعتبار سالمة البيئة.

وتكون MBDA مس��ؤولة عن إعدام والتخلص من: أكر من 

 .M26 Rockets 1.000 ص��اروخ و22.000 ذخرة صاروخي��ة

ونظم صاروخية متعددة اإلطالق تحوي644 ذخرة فرعية.

و13.000 ذخرة جرنيد 155 ملم )هاون( تحوي كل واحدة 

منه��ا 63 ذخرة فرعية وهو ما يصل ألكر من 15 مليون ذخرة 

فرعي��ة يف إجاملية، عىل أن يتم التخل��ص منها جميعاً قبل عام 

.2017

وحت��ى تفوز رشكة MBDA بهذا العقد ولتتمكن من تجهيز 

املصنع املتوقع إنشاؤه يف فرنسا، جلبت الرشكة أفضل الخربات 

املوجودة يف الس��وق مع جمعها أعىل امله��ارات بالتضامن مع 

له��ا خ��ربات  ك��رشكات   AIDو ESPLODENT SABINO

وتوج��دان يف إيطالي��ا، مع ضمها خ��ربة ومه��ارات الرنويجية 

.NAMMO

دخ��ل املح��رك STARtm 48BV motor مرحلة العمل مع 

نظ��ام س��يطرة الك��رتوين TVECS ليتالءما للعم��ل يف إطالق 

املركبة الفضائية، وهي مركبة عبارة عن كبس��ولة لنقل األطقم 

الفضائية للفضاء الخارجي.

وأعلنت رشكة ATK عن نجاحه��ا يف تنفيذ اإلطالق لدخول 

الكبس��ولة امل��دار الفض��ايئ، باس��تخدام املح��رك الصاروخي 

STARtm 48BV ذو فوه��ة املقدمة التي تعزز الدفع، وعمل 

هذا املحرك الصاروخي كمرحلة رابعة وأخرة كنظام ذو سيطرة 

Orbital Minotaur 1V + rocket وه��و ما تم إطالقه كقمر 

صناعي يعمل يف مدار منخفض حول األرض. 

وميث��ل النظ��ام املح��رك STARtm 48BV أح��دث تطوير 

ونش��وء عايل االعتامدية ضمن سلسلة STARtm 48 للمراحل 

 flexseal nozzle العلي��ا، ويف الوقت ذاته ميثل العم��ل بفوهة

ونظام التحكم االلك��رتوين، وصممت رشكة ATK وعملت عىل 

تأهيل الربامج الرقمية FPGA كهندسة تساند تلك التطبيقات 

مع العمل مبحرك صاروخي.

ويعرف عن رشكة ATK توفره��ا نظم الدفع الجافة ونظم 

التحك��م خالل العمل يف االرتفاع��ات العالية، وهي نظم عالية 

االعتامدية وس��هلة الت��الؤم مع غرها وعالية املرونة، حس��بام 

رصح ب��ه نائب رئيس رشك��ة ATK املدير الع��ام، وتم اعتامد 

املحرك الصاروخي STARtm كعائل��ة نجحت يف األداء مبرونة 

عالي��ة وحققت نجاحاً نس��بته 100 % كمع��دل حققته خالل 

 STARtm 2.440 رحل��ة جوية، وينتظ��ر للنظام الصاروخ��ي

48BV motor أن يعم��ل مع وكال��ة الفضاء NASA مع نظام 

االستكش��اف الفض��ايئ املع��روف باس��م LADEE يف مرحل��ة 

اإلطالق الرابعة.
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إح��دى رشكات مجموع��ة   SELEX Galileo ف��ازت

Finmeccanica بعقود إجاميل قيمتها 23 مليون يورو 

لتوفر اإلس��ناد واإلمداد لعدة أنظمة، وتش��مل الربامج 

اتفاقاً مع برامج الطائرات Tornado واملركبات الجوية 

غ��ر املأهول��ة Falco UAS، مع عق��د قيمته 6 مليون 

يورو لتوفر اإلسناد الهنديس لتطوير النظم الرادارية.

 SELEX وعل��ق كبر الضب��اط التنفيذي��ني يف رشكة

Galileo بقول��ه إن اإلس��ناد ميث��ل األع��امل التجارية 

املتزاي��دة، حي��ث أن قطع الغيار الت��ي توفرها الرشكة 

وعملي��ات اإلصالح وبرامج التدريب تعني الحلول التي 

تجابه تزاي��د هذه األعامل، وأن نش��وء الحاجة إليجاد 

حلول متقدمة يجعل هذه العقود هامة للغاية وتعني 

التزام الرشكة بتأهيل األنظمة باستمرار.

وتعم��ل الرشكة خ��الل أنظمتها وبرامجه��ا التقنية 

وخرباته��ا يف توفر اإلس��ناد العملي��ايت ملنتجاتها والتي 

تستفيد منها عدة جهات.

 Eurocopter سلمت رشكة صناعة الطائرات العمودية

أوىل الطائ��رات الس��تة EC 145 الت��ي طلبته��ا منه��ا 

كازاخس��تان لوزاريت الدفاع والطوارئ، وينتظر رشاء 45 

طائرة عمودية EC 145 يتم تجميعها بواس��طة الفرق 

.Eurocopter الهندسية لرشكة

وي��أيت هذا التس��ليم األويل بن��اءاً عىل التع��اون املربم 

بني الطرف��ني لتنفيذ تعاون صناعي، م��ع توقيع العقد 

الخ��اص بالتوزيع والذي نفذه رئي��يس الوزراء الفرنيس 

والكازاخستاين دعاًم لهذا التعاون.

وت��م تجهيز رشكة مش��رتكة م��ن فرق هندس��ية تقوم 

بتجميع وصنع الطائرات EC 145s يف مصانع قرب مطار 

"آستانا" الدويل يف كازاخستان، وبات منتظراً تسليم ستة 

طائرات أولية EC 145 ل��وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ 

قب��ل نهاي��ة ع��ام 2011 الح��ايل لتنفيذ مه��ام اإلخالء 

الطب��ي والبحث واإلنقاذ، وميثل تس��ليم الطائرة األوىل 

بدء عمليات التعاون مع مهنديس كازاخس��تان حسبام 

رصح به رئيس األعامل التجارية والخدمات نائب رئيس 

الرشكة ألوروبا وأواسط آسيا.

EC 145 توفر لكازاخستان أول طائرة Eurocopter 

منح��ت وكالة اللوجس��تيات الدفاعي��ة DLA رشكة 
قط��ع  لتوف��ري  عق��داً   Northrop Grumman
 B-2 Spirit Stealth الغي��ار لدعم القاذفة الخفي��ة
Bomber، وتبل��غ قيم��ة العق��د 76 ملي��ون دوالر 
وم��دة تنفيذه 8 س��نوات وتدار برامج��ه من مدينة 

"أوكالهوما".
ورصح "كري��س جون��ز" نائب رئي��س الرشكة املدير 
 Northrop الع��ام لربام��ج اإلس��ناد والتحدي��ث يف
Grumman ب��أن الرشك��ة تتميز وتفتخ��ر بتطبيق 
 B-2 الحل��ول املبتكرة للتعاون مع برام��ج القاذفات

باعتبارها الصانع األسايس ملعداتها وأدواتها.
ومتث��ل القاذفات B-2 القوة الضارب��ة للمدى البعيد 
يف مجموعة الرتس��انة األمريكي��ة القومية، وهي من 
أكر الطائرات قدرة عى البقاء عى املستوى العاملي، 
وتتضم��ن من خ��واص اإلخفاء والق��درات ما ميكنها 
من اخ��رتاق أكر الدفاع��ات مناعة، ك��ام أنها عالية 
من حي��ث قيمتها، ولق��د أثبتت كفاءته��ا وقدراتها 
العملياتية يف عدة سيناريوهات قتالية كان آخرها يف 

عمليات الحرية الدامئة يف العراق.
وعلق "جي��م غريدز" حول العقد ب��أن الرشكة تتميز 
بتأسيس��ها وإنتاجها القدرات وقط��ع الغيار، متحدثاً 
كمدي��ر للربام��ج B-2 Tailpipe وخدم��ات رشك��ة 
Northrop Grumman ومضيف��اً بأن الرشكة تؤكد 

النوعية والنجاح خالل هذه الربامج.

 Northrop Grumman 
حتصل على عقد وكالة 

اإلسناد والتموين الدفاعي

 SELEX Galileo توقع عقودًا بقيمة 23 مليون يورو
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وقع��ت رشك��ة Sikorsky يف املعرض البح��ري الجوي 

ال��دويل الذي أقي��م يف "النكاوي" يف ماليزي��ا، عقداً مع 

وزارة دف��اع بوروناي لتوفر 12 طائ��رة عمودية "بالك 

هوك" م��ع قطع الغي��ار التي تلزمها وتوف��ر التدريب 

ودعم برامج الطائرات مبعدات اإلسناد األريض.

ويشمل العقد خياراً لعدد 10 طائرات أخرى، وأعرب 

نائب رئيس رشكة Sikorsky للمبيعات والتس��ويق عن 

ش��كره لدولة "برون��اي" الختيارها "بالك ه��وك" لتلبية 

متطلبات برنامج بروناي الخاص بتجهيز طائرات اإلسناد 

العمودية لدعم القوات املسلحة.

 Sikorsky وهناك أيضاً ضمن هذا العق��د بنداً يلزم

بتنفيذ تجهيز مش��بهات للطائرة S-70 i ملنطقة جنوب 

آس��يا، وتفيد هذه املش��بهات أطقم القوات الجوية يف 

برون��اي للتعرف ع��ىل والعمل به��ذه الطائرات خاصة 

خالل األش��هر التي تس��بق وصول الطائ��رات العمودية 

املذكورة بالعقد يف بداية عام 2013 لتستلمها بروناي.

ويع��رف ع��ن العمودي��ة Black Hawk أنها عالية 

االعتامدي��ة وذات كفاءة كبرة وهي ق��ادرة عىل البقاء 

خالل تنفيذها املهام العملياتية العديدة ، وتعمل حالياً 

حوايل 3000 طائرة منها يف 30 دولة حول العامل.

 Black فهو األح��دث من عائلة S-70i أم��ا النموذج

Hawk وتوف��ر ملش��غليها القوة وتنفي��ذ الجرس الجوي 

كطائ��رة UH-60M Black Hawk وه��ي عمودي��ة 

مرغوب��ة ج��داً ملنافعه��ا العدي��دة للعم��ل يف القوات 

األمريكي��ة. ويتم بي��ع الطائرة S-70i مبارشًة بواس��طة 

رشكة Sikorsky للقوات املسلحة حول العامل وللجهات 

الحكومية الراغبة يف الحصول عليها.

وتش��مل "الكرتونيات الطران" املتط��ورة يف الطائرة 

S-70i النظ��ام الثنايئ GPS / INS ذو الخريطة الرقمية 

الت��ي توفر املالحة الدقيقة واليقظة يف املواقف، وهناك 

نظ��ام التحك��م يف الذبذبة الذي يدع��م الطران بهدوء 

وب��ال ضجي��ج خ��الل الرح��الت، وميكن لطال��ب هذه 

الطائرة تحديد نظام املالحة ونظام االتصاالت واملعدات 

التعبوية.

وقع��ت رشك��ة الصناعات األمني��ة والدفاعي��ة Saab عقداً مع 

الجيش األمريي لتوفر ل��ه املدافع التي تعمل من عىل الكتف 

من النوع "كارل جوس��تاف" Carl Gustaf، وهذا الطلب ميثل 

األول لرشاء الجيش األمريي الس��الح عيار 84 ملم، وقد قدمت 

قي��ادة العمليات الخاصة أيض��اً طلبها الذي بلغ إجاميل تكلفته 

مليون كرون سويدي )تعادل 31.5 مليون دوالر أمريي(.

وعلق كبر نواب رئيس رشكة Dynamics مس��ؤول األعامل 

التجاري��ة لرشكة Saab بقوله إن هذه الطلبات تؤكد قدرة هذا 

 ،Saab السالح مع تأييدها الثقة التي يضعها الزبائن يف صناعات

ك��ام علق ع��ىل اختيار الجي��ش األمريي لهذا الس��الح والذي 

تأك��دت صالحيته مع القوات األمريكي��ة الخاصة عند تجربته، 

ولهذا الس��الح تاريخ ناص��ع، وتم أيضاً تحديث��ه ليالئم أحدث 

املتطلب��ات، ويعمل مع أكر من 40 دولة ح��ول العامل، وتقوم 

رشكة Saab بالواليات املتحدة بتوفر مدى واس��ع من منتجات 

الرشكة الس��ويدية مع توفرها العديد من الحلول والتي ترتاوح 

بني الدفاع واألمن القومي لتعمل مع الواليات املتحدة وكندا.

 Sikorsky توقع عقدًا مع وزارة دفاع بروناي لبيع طائرات

اجليش األمريكي يقدم الطلب األول للمدافع »كارل جوستاف«

 Finmeccanica رشك��ة  حصل��ت 
 691 قيمت��ه  إج��اميل  عق��د  ع��ى 
 DRS ملي��ون دوالر، بحص��ول رشك��ة
أنظم��ة  ع��ى عق��د   Technologies
    Technology Insertion  البيان��ات
الربام��ج  Hardware: TIH إلدخ��ال 
الصلب��ة لغواص��ات الق��وات البحرية 

األمريكية.
عق��داً   DRS رشك��ة  وقدم��ت 
والتس��ليم  والكمية  بالتعريف  يختص 
ه��و   Lockheed Martin لرشك��ة 
العق��د IDIQ لتوفري أنظمة الس��ونار 
التصميم  الربنامج  ويشمل  للغواصات، 
والتطوي��رات واإلنت��اج ليت��م تجهي��ز 
م��ن   SSGN 688/688i الغواص��ات 
ط��راز Virginia ومنصات الغواصات 
املس��تقبلية، وتوف��ر الرشك��ة للقوات 
البحري��ة امللكي��ة األس��رتالية النظ��م 
لغواصاتها فئ��ة Collins Class خالل 

برنامج املبيعات الخارجية العسكرية.

 Finmeccanica 
تفوز بعقد جديد 
للبحرية األمريكية
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تلق��ت رشك��ة "بوين��ج" تعدي��الً بقيم��ة 289 ماليني 

دوالر م��ن رشكة الط��ران وبحوث الفض��اء األمريكية 

)ناس��ا( إلضافة القمر الصناعي الخاص بالتعقب وبث 

 Tracking & Data Relay Satellite: املعلوم��ات 

TDRS-M ألس��طول الوكالة الحايل م��ن هذه األقامر، 

وتق��وم ثالثة أقامر صناعية م��ن نوع TDRS-M حالياً 

بتوف��ر الخدم��ات املهمة للوكالة، ومن املقرر تس��ليم 

قمرين آخرين للوكالة حس��ب الج��دول الزمني، وهام 

القمران املقرر إطالقهام عامي 2012 و2013.

وقد رصح كريج كونينج نائ��ب رئيس مجلس إدارة 

 Boeing Space & Intelligence الرشكة ومدير ع��ام

Systems ب��أن "الرشكة تواصل تقديم خدماتها املميزة 

من األقامر الصناعية الخاصة بالتعقب وبث املعلومات 

للوكالة، وهي األقامر التي س��تلبي احتياجات "ناس��ا" 

املتزايدة من األقامر الصناعية التي تس��تخدمها الوكالة 

كوس��يلة للتواصل املس��تمر ورسعة تب��ادل املعلومات 

م��ع املحطة الفضائية الدولية ومنظ��ار الفضاء "هابل" 

وع��رشات األقامر الصناعية العلمية غر املأهولة املثبتة 

حول مدار الكرة األرضية القريب".

وتش��مل أقامر التعق��ب وبث املعلوم��ات تصميامً 

حديث��اً ثبت كفاءته، ك��ام أن هوائيات القم��ر القابلة 

للتوجيه قادرة يف الوقت نفس��ه عىل البث واالستقبال 

S-bad, Ku/ باس��تخدام حزم مختلفة املوجات مث��ل

ka-band األمر الذي يضمن التواصل الثنايئ بني القمر 

واملحط��ة املدارية وبصورة مس��تقلة متاماً، ويصل قطر 

الهوائيات إىل 15 قدماً، وهي تش��مل عاكسات غشائية 

مزمن��ة flexible membrane reflectors قابلة للطي 

قبل عملية اإلطالق، والتي تعود إىل اتخاذ وضعها املائل 

املعتاد بعد اتخاذ القمر الصناعي مداره.

وقد تم ترس��ية عقد إلنتاج سلسلة األقامر الصناعية 

الخاصة بالتعقب وبث املعلومات TDRS- K يف ش��هر 

ديسمرب 2007، وشملت الرتس��ية املبدئية أقامر التتبع 

وبث املعلومات TDRS- K وTDRS – L مع احتفاظ 

 TDRS ناس��ا" بحقها يف طلب إنتاج األقامر الصناعية"

M–، وس��بق لرشكة بوينج أن أنتجت سلس��لة األقامر 

الصناعي��ة TDRS- H, I & J ملرك��ز ط��ران الفض��اء 

Goddard التابع ل� "ناس��ا"، كام تواصل الرشكة دورها 

يف دعم برامج "ناس��ا" الرئيسية منذ فرتة تتجاوز أربعة 

عقود كاملة.

 General وقد شكلت رشكة "بوينج" فريقاً مع رشكة

Dynamics بالق��رب من مدين��ة Las Cruces بوالية 

نيوهامبش��ر لتعديل املحطات األرضية الخاصة بأقامر 

التعقب وبث املعلومات مبا يجعلها قادرة عىل التعامل 

م��ع األقامر الصناعية TDRS- K, L & M وتعترب هذه 

 White Sands املحط��ات، الت��ي توج��د بالقرب م��ن

Complex بوالية نيومكس��يكو، همزة وصل مزدوجة 

بني أقامر التعقب وب��ث املعلومات والعنارص األرضية 

• TDRS الخاصة بشبكة اتصاالت األقامر الصناعية

» بوينج « حتصل على املوافقة إلنتاج األقمار 
الصناعية اخلاصة بالتعقب وبث املعلومات

أعلن��ت رشكة CAE خالل مؤمت��ر ومعرض التدريب 
والتشبيه والتعليم I/ITSEC وهو أكرب معارض العامل 
املتخصصة يف "التشبيه العسكري"، أعلنت عن طلب 
رشك��ة Boeing تطوي��ر 6 طائ��رات تدريبية إضافية 
من الن��وع P-8A Poseidon وهي طائرات تدريب 
العملي��ات الجوية املعروف��ة بالربامج OFTs، وذلك 
ملصلح��ة وتنفيذ برامج التدريب العمليايت يف القوات 

البحرية األمريكية.
وكان ه��ذا الطل��ب ق��د تم تس��جيله واعت��امده يف 
كت��اب طلب��ات الربع الث��اين املنتهي يف 30 س��بتمرب 
2011، واش��تمل الطلب عى مجموع وقيمة العقود 
العس��كرية التي أعلنته��ا رشك��ة )CAE( يف أكتوبر 

.2011
ومتث��ل رشك��ة Boeing  املتعاق��د الف��ردي والزبون 
 U.S Navy P-8A األمرييك الغري معل��ن يف الربنامج

والذي ينفذ تجهيز قدرات تدريب القوات البحرية.
وتق��وم رشكة CAE بناءاً عى هذا العقد ببناء وصنع 
"املشبهات" مع تطوير كل املعدات ذات الصلة بهذه 
الطائرات Suite of P-8A مع تأهيل املعدات وبيئة 
الطائ��رات التدريبي��ة AeDTE واملراد اس��تخدامها 

كمحطات تشغيل خالل تدريب أطقم الطائرات.
ورصح املدير العام لرشكة CAE يف الواليات املتحدة 
ح��ول الربامج بقوله إن اس��تمرار الوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة يف التخطيط لبل��وغ الق��درة العملياتية 
االبتدائية للطائرات التدريبي��ة P-8A يجعل الرشكة 
تحظ��ى بالعمل مع رشك��ة Boeing لتوف��ري أنظمة 
التدريب املطلوبة، مع توقعات تشري إىل أن البحرية 
قد تزي��د األعداد املخصصة لتنفي��ذ برامج التدريب 
وتأهي��ل األنظم��ة الجوي��ة بدعم أس��طول طائرات 
التدريب P-8A للعب ال��دور املطلوب وبتأثري كبري، 

ويعنى بذلك استخدام هذه الطائرات الحديثة.
أم��ا الطائرة املس��امة P-8A Poseidon فهي بعيدة 
املدى وجديدة وتنفذ مهام العمل "ضد الغواصات"، 
كام تنفذ املهام "جو- س��طح" ويت��م حالياً تطويرها 
للعمل م��ع الق��وات البحري��ة األمريكية بواس��طة 

.Boeing املتعاقدة الفردية وهي رشكة
ومتث��ل الطائ��رة P-8A الطائرة املش��تقة من طائرة 
Next- generation 737- من الجيل التايل Boeing
800 ويهدف الربنامج لتش��غيلها مع البحرية وملهام 
حروب الساحل، وتخطط القوات البحرية األمريكية 
للحصول عى117 طائرة P-8A لتحل محل األسطول 
الحايل من الطائ��رات P-3C Orion، وتعترب القوات 
  P-8البحرية الهندية الزب��ون األول الدويل للطائرات

.P-81 حيث أنها طلبت 8 طائرات
 Boeing متعاقدة م��ع رشكة CAE وال ت��زال رشك��ة
لتصمي��م وتصنيع 4 طائ��رات P-8A OFTs وهو ما 
يجع��ل هذا الطلب يصل باإلجاميل لعدد 10 طائرات 
تطوره��ا رشكة CAE، وتصمم CAE وتصنع طائرات 
الربامج P-8A OFTs مع تجهيز املعدات باملس��توى 
D وه��و أع��ى درج��ات التأهي��ل يف مجال تش��بيه 

الطائرات.

 CAE تطور 6 طائرات تدريب 
P-8A إضافية من النوع
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طائرة شركةRaytheon للمهام اخلاصة توفر املعلومات حول  العامل
توفر الطائرة املعلومات واالستطالع واملراقبة للمقاتلني

تس��تمر طائرة رشك��ة Raytheon للمه��ام الخاصة يف 

إس��ناد الزبائن حول العامل بتوفرها العديد من خيارات 

االستش��عار وبأس��لوب ميثل االعتامدية العالية مع قلة 

املخاطر، وتلبي الطائرة من خالل عملها بتقنية متقدمة 

يف مجال اإلش��ارة واالتصاالت واملعلوماتية، العديد من 

املهام موفرة للزبائن إمكانيات عالية الكفاءة.

 Special Mission »وت��م بناء »طائرة املهام الخاصة

Aircraft التي تعرف اختصاراً باس��م SMA عىل أساس 

اإلرث الناجح وكتطوير للخواص األساس��ية التي تعتمد 

عىل صناعة اململكة املتحدة Shadow MKI  والصناعة 

متقدم��ة التقنية ASTOR املصممة يف ش��كل املرشوع 

Sentinel Project العام��ل يف اململك��ة املتح��دة، مع 

االستفادة من الرشكاء الصناعيني.

وتوف��ر رشك��ة Raytheon من خ��الل طائرتها هذه 

القدرات التي تع��زز الزبائن بتوفر املعلومات العديدة 

لتفي��د املقاتل��ني ح��ول العامل، حس��بام أفاد ب��ه مدير 

اإلس��رتاتيجية واألع��امل التجارية م��ن الرشكة مختص 

ش��ؤون معلومات االستخبارات واملراقبة واالستطالع، يف 

قسم النظم الفضائية واملحمولة جواً.

ويضاف لتقنيات رشكة Raytheon املس��تخدمة مع 

اململكة املتحدة والزبائن حول العامل، العديد من أنظمة 

امله��ام املنتجة يف عدة مناذج والعديد من أنظمة الرؤية 

االلكرتونية وأنظمة ال��رادارات، أن هناك  عدة منصات 

كبرة ومتطورة تعمل مع املركبات الجوية غر املأهولة، 

  Beechcraft 350 فعىل س��بيل املثال ال الحرص هن��اك

أو 1900D م��ام ميكنها من العمل مع نظم االستش��عار 

واالتص��االت حيث تنفذ أيضاً مهام املركبات الجوية غر 

املأهول��ة، وتوف��ر الطائرة SMA ق��درات رسيعة تبث 

وتنق��ل املعلوم��ات للقوات م��ام يعزز ق��درات البقاء 

ونجاح املهام.

SeaVu جهاز الرادار
حصل��ت رشكة Raytheon عىل موافقة وزارة الخارجية 

األمريكي��ة لتصدي��ر جه��از ال��رادار SeaVue للمراقبة 

البحرية واألرضية للمغرب التي تعترب أول دولة تستفيد 

من تصدير هذا الرادار ذي التقنية املتطورة. 

وقد رصح تيم كاري نائب رئيس مجلس إدارة الرشكة 

ألنظمة التجس��س واملراقبة واالس��تطالع ب��أن املوافقة 

 Raytheon ع��ىل تصدير ال��رادار املذكور يدعم خ��ربة

الطويل��ة كرشكة عاملية رائدة يف مجال املراقبة البحرية، 

وه��ي الرشكة العاملية الوحيدة التي تورد هذه األنظمة 

املتطورة االس��تثنائية ملنطقتي الرشق األوس��ط وشامل 

أفريقيا.

 SeaVue XMC ومن الجدير بالذكر أن جهاز الرادار

مثب��ت حالياً ع��ىل الطائ��رات التابعة لس��الح البحرية 

األمريكية ومصلحة الجامرك وحامية الحدود األمريكية 

ملراقبة الحدود عىل طول السواحل األمريكية، باإلضافة 

إىل منطقة الكاريبي وخليج املكس��يك. ويتيح التصميم 

املرن للرادار إمكانية تعديله تبعاً لنوع الطائرة.

وتعمل الربمجيات الخاصة بجهاز الرادار XMC عىل 

تخفيف األعباء عن كاهل أفراد التش��غيل بدرجة كبرة 

عن طريق تقليل عدد الساعات الالزمة ملراقبة وتحديد 

التهديدات املحتملة يف املجال البحري، األمر الذي يؤدي 

إىل تقليل مساحة املناطق املغطاة بدرجة كبرة وهو ما 

يوفر عىل الدول املستوردة للجهاز الوقت والجهد واملال 

م��ع زيادة فرص نجاح املهمة. وم��ن الجدير بالذكر أنه 

 SeaVue يوجد أكر من 150 جهاز رادار عادي من نوع

التي تنتجها رشك��ة Raytheon يف صفوف الخدمة عىل 

مس��توى العامل حالياً مث��ل الواليات املتح��دة واليابان 

واملكس��يك وإيطاليا وأسرتاليا واململكة املتحدة وتايالند 

والرتويج وباكستان وتايوان.

برامج التصوير الحراري
من جهة أخرى منحت وكالة البحوث الدفاعية املتطورة 

DARPA رشكة Raytheon عق��داً قيمته 13.4 مليون 

 Thermal دوالر لتنفي��ذ برام��ج التصوي��ر الح��راري

Imaging, LCTI-M واله��ادف لتطوي��ر النظ��م التي 

تجعل التصوير الحراري عايل االعتامدية وممكن التوفر 

لكل املقاتلني.

 Raytheon العقد مدته 3 سنوات تقدم خاللها رشكة

برامجه��ا Raytheon Vision Systems: RVS بتطوير 

األع��امل وتصنيع النظ��م التي تقلل األحج��ام واألوزان 

وقوة الكامرات الحرارية بحيث يتم تطويرها يف أنظمة 

PDAs أو هواتف خليوية.

ويتم من خالل تطوير الربامج توسيع وتعزيز اليقظة 

وبث معلومات بش��كل أوس��ع بني املش��اة وأفراد فرق 

االس��تخبارات، حينام يكون املنظر العام لساحة املعركة 

رضورياً.

ورصح نائب مدير رشكة Raytheon للنظم املركزية 

الش��بكية ح��ول الربامج بقوله إن صن��ع األنظمة عالية 

الكفاءة واألداء وتوفره��ا لكل املركبات وتجهيز أنظمة 

املراقبة مينح الجنود الراجل��ني يقظة أفضل يف املواقف 

التي تكون فيها اإلضاءة ضعيفة أو األجواء س��يئة أو أن 

البيئة مليئة بالعوائق واملوانع.

وتس��تطيع أنظمة التصوير الحراري العاملة باألشعة 

تحت الحم��راء التقاط الص��ور عالية الوض��وح وتوفر 

املعلومات عالية القيمة، مع حاجتها لقوة قليلة، وميكن 

تطوير نظ��م التصوير الحرارية للعمل بحملها عىل اليد 

للعم��ل كوحدات محمولة، مع إمكاني��ة تطويرها أيضاً 

للعم��ل كنظم رؤية م��ع البن��ادق، أو العمل من عىل 

الخوذات أو كنظارات تلبس عىل الوجه، لدعم وإس��ناد 

املهام، ويضاف لذلك أن الصور التي يتم التقاطها ميكن 

اقتسامها فوراً ليتم تحليلها استخبارياً للعمل مع الفرق 

املختلفة كنتائج مراقبة أو اس��تطالع أو لالستفادة منها 

يف قيادة املهام •
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طريان االحتاد حتلق بعلم دولة اإلمارات

»توازن« يبحث التعاون مع وفد فرنسي

بح��ث مجم��ع ت��وازن الصناعي ديس��مرب امل��ايض مع 

وفد م��ن املعهد الوطني الع��ايل للدراس��ات الدفاعية 

بالجمهورية الفرنس��ية برئاس��ة املدير العام املس��اعد 

"روب��رت رانكيت"، آفاق التعاون يف املجاالت الصناعية 

والتكنولوجي��ة والتعليمية. وقد نظم��ت الزيارة، وهي 

الثانية لوفد فرنيس إىل املجمع، برعاية السفارة الفرنسية 

بأبوظبي.

وكان يف استقبال الوفد املكون من 60 عضواً عدد من 

املسؤولني برشكة "توازن" والرشكات التابعة لها حيث تم 

بحث آفاق التعاون بني توازن وبني الرشكات واملؤسسات 

التعليمية يف فرنسا، إضافة لتبادل الخربات واإلطالع عىل 

أفضل املامرسات يف حقيل البحوث والتدريب.

وق��ال رئيس الوفد الزائر "روبرت رانكيت" إن الوفد 

يض��م ممثلني ملختلف املؤسس��ات الصناعية والدفاعية 

والتعليمية يف الجمهورية الفرنسية. 

وأش��ار إىل أن الزيارة تأيت يف أعقاب زيارة ناجحة قام 

بها وفد فرنيس ملجمع توازن العام املايض والتي أسفرت 

عن قيام العديد من املش��اريع بني ال��رشكات اإلماراتية 

والفرنس��ية يف مجاالت التصنيع الدفاع��ي وتكنولوجيا 

الطاقة املتجددة. 

ح��رض أعضاء الوف��د الفرنيس الزائر جلس��ة اطلعوا 

خالله��ا عىل عروض توضيحية حول اإلجراءات الجديدة 

لربنام��ج التطوي��ر الصناعي لدول��ة اإلم��ارات، إضافة 

ألنشطة الرشكات التابعة والرشيكة لتوازن ومن ضمنها 

"كراكال" العاملية و"توازن للصناعات الدقيقة" و"مدينة 

توازن للس��المة واألمن وإدارة الكوارث" ورشكة "بركان" 

ورشكة "أبوظبي الس��تثامرات األنظم��ة الذاتية" ورشكة 

"ت��وازن لألنظم��ة الدفاعي��ة املتقدم��ة" و"مركز توازن 

للتطوير والتميز". 

وش��اهد أعضاء الوفد الفرنيس الزائر تحليقاً تجريبياً 

لطائ��رة ب��دون طي��ار والتي قام��ت رشك��ة "أبوظبي 

الس��تثامرات األنظم��ة الذاتي��ة" بتطويره��ا بالكام��ل 

ضمن برنامجها التطويري املعروف باس��م "السرب"، كام 

أطلعوا أيضاً عىل املنش��آت التصنيعية لرشكات "كراكال" 

و"توازن للصناعات الدقيقة" و"بركان"، إضافة للمنشآت 

التعليمي��ة والتدريبية ملركز "ت��وازن للتطوير والتميز"، 

وعرب أعضاء الوفد الزائر عن إعجابهم مبا ش��اهدوه من 

منجزات ومنشآت متقدمة ومتطورة .  

نفذت ط��ران اإلتحاد الناقل الوطن��ي لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الطران بالعلم الوطني ش��عار الدولة، 

فوق اإلمارات الس��بع إش��ارة لالحتفال بالعيد الوطني 

األربعني، وكانت هذه الرشكة قد بدأت الرحلة بإحدى 

طائراتها باإلقالع من مطار أبوظبي الدويل يف الخامس��ة 

من مس��اء 2 ديس��مرب )اليوم الوطن��ي لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة(.

وتواجد يف كابين��ة الطائرة A320 الضابط الطيار األول 

أحمد صالح املصعبي والكابنت ديكالن كيللر، وتم خالل 

طريق الرحلة الجوية هب��وط الطائرة يف مطار ديب ثم 

الش��ارقة ثم يف رأس الخيمة والفجرة ثم يف مطار العني 

حيث قاب��ل الطياران ممثيل ه��ذه املناطق مع توقيع 

له��ذه الذكرى. وكانت الطائ��رة A320 قد مثلت )روح 

االتح��اد( Spirit Of The Union كش��عار تم وضعه 

ق��رب بابها، مع حم��ل جميع طائرات أس��طول طران 

االتحاد نفس الشعار احتفاالً باملناسبة . 
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] يستقطب معرض فارنبوره الدويل للطريان حوايل 250000 زائر يف كل نسخة [

Farnborough International Limited تعلن عن توقيع 
اتفاقية مع EADS للمشاركة يف ثالثة معارض

أعل��ن منظم��و مع��رض فارنب��وره ال��دويل للط��ران 

Farnborough International Airshow FIA ع��ن 

توقيع اتفاقية مع رشكة EADS للتأكيد عىل مش��اركة 

الرشك��ة يف معرض فارنبوره ال��دويل للطران يف األعوام 

الثالث القادم��ة 2012 و2014 و2016، وهي االتفاقية 

 Farnborough International التي حف��زت رشك��ة

Limited FILعىل الب��دء يف وضع خطط التطوير عىل 

امل��دى البعي��د الخاصة مبوقع املع��رض، والتي تتضمن 

ضخ اس��تثامرات لبناء أجنحة وس��احات عرض جديدة 

.EADS أكرب حجامً لعرض منتجات رشكة

ويس��تقطب مع��رض فارنب��وره ال��دويل للط��ران، 

الذي يج��رى تنظيمه كل عامني، ح��وايل 250000 زائر 

متخصص وعادي يف كل نس��خة، وتش��ارك فيه أكر من 

1400 رشك��ة عارضة متثل أكر من 40 دولة. وقد كانت 

EADS م��ن بني ال��رشكات العارضة الكربى املش��اركة 

يف املعرض عىل مدار س��نوات عدي��دة، وميثل املعرض 

إحدى الركائز األساسية املهمة لالسرتاتيجية التي تعتمد 

 EADS عليها الرشكة يف تسويق منتجاتها. وقد أعربت

عن ترحيبها بالخط��ط املقرتحة لتطوير موقع املعرض، 

وهي الخطط التي س��تتيح للرشكة وبقية فروعها مثل 

 Airbus, Astrium, Cassidian & Eurocopter

إمكانية تجميع شاليهات وساحات عرض الطائرات التي 

متتجها الرشكة يف مكان واحد.
وقد أعلن نيكول ش��اريك نائب رئيس مجلس إدارة 

الرشك��ة لالتصاالت أن الرشكة “ترحب بش��دة باملوقع 

الجديد ملع��رض فارنبوره”، مضيف��ا أن “التزام الرشكة 

عىل املدى الطويل يعك��س بكل تأكيد أهمية اململكة 

املتحدة كإحدى أس��واقنا املحلي��ة، وتتطلع الرشكة إىل 

تقدي��م خدمة ممي��زة لعمالئه��ا وضيوفه��ا وزوارها، 

وتش��كر الرشك��ة املنظم��ة عىل ما ملس��ته م��ن دعم 

المحدود لها”.

وقد انضم شون أورمرود رئيس املديرين التنفيذيني 

 Farnborough International Limited FIL برشكة

بالرشكة يف عام 2008، وبدأ مبس��اعده فريق متخصص 

من املهندين واملخططني االس��رتاتيجيني يف وضع خطة 

بعيدة املدى لتطوير موقع املعرض بحيث ميكن االنتهاء 

منها مع حلول ع��ام 2020. وتقوم خطة التطوير هذه 

عىل إقامة رشاكة مع عدة رشكات عارضة رئيس��ية من 

أجل طرح رؤية مس��تقبلية، والتشاور مع كبار العمالء 

سواء الذين يطلبون خدمات خاصة أو الذين يشاركون 

يف املعرض بصورة دامئة.

وأض��اف أورمرود أن “الرشكة يرسه��ا أن تقيم مثل 

ه��ذه الرشاكة م��ع رشك��ة EADS، األمر ال��ذي ميهد 

الطري��ق لط��رح خطط طويل��ة املدى لتطوي��ر موقع 

املع��رض”. وأردف أن “هدفنا هو طرح س��احة مثالية 

لعمالئنا مبا ميكنهم من عرض منتجاتهم يف مكان واحد 

وطرح أنشطتهم املختلفة بالقرب من منتجاتهم أو من 

صاالت العرض الخارجية الكبرة” •
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] )RG41( مقاتلة فعالة متعددة االستعامالت مالءمة للعديد من البيئات [

BAE Systems تعرض املركبة املقاتلة املدرعة
بعجالت RG41 يف أبوظبي

تس��تعرض BAE Systems، الرشك��ة العاملي��ة لألم��ن 

 RG41 والدفاع، مركبتها املدرعة املقاتلة ذات العجالت

خالل حدث خاص أقيم يف نادي ضباط القوات املسلحة 

بأبوظبي.

وت��م إطالق املركبة املقاتل��ة املدرعة ذات العجالت 

RG41 رسمياً العام املايض، وتأيت مزودة بتصميم منطي 

فريد مقاوم لأللغام األرضي��ة ونظام تعليق وخط نقل 

حركة متكاملني ومستقلني.  

وRG41 هي مركبة مقاتلة فعالة من حيث التكلفة 

وتع��دد االس��تعامالت ومالءمتها للعديد م��ن البيئات 

املحيطة. وتلبي RG41 متطلبات الحركة والحامية مع 

بدنها الشبيه بالشكل V، وحمولتها الكبرة من الركاب، 

ورسع��ة اس��تدارة ليس له��ا مثيل بني صنفها، ونس��بة 

ممتازة للقوة إىل الوزن.

وق��ال يوهان جوس��ت مدي��ر تطوير واس��تقطاب 

األع��امل يفBAE Systems: “طبق��اً لتوج��ه التصميم 

الفعال املراعي للتكلفة، فإن هذه املركبة هي أحد أكر 

املركب��ات ذات الدفع الثامين مالءمة يف الس��عر حاليًا، 

ومتث��ل توليفة متكاملة م��ن القدرة القتالية والس��عر 

املناسب، وهي بذلك مثالية للوحدات التقليدية والغر 

تقليدية”.

وق��د وضع��ت RG41 تح��ت االختبار م��ن خالل 

تعريضه��ا ألربعة تفجرات أللغام أرضية تحت هيكلها 

الس��فيل القابل للتصليح، باإلضافة إىل اختبارات قاسية 

يف بيئ��ات صعبة كحرارة الصح��راء ومرافق االختبار يف 

كل م��ن جروتك جن��وب أفريقيا وميل��ربوك اململكة 

املتحدة.

TRT  برج التسليح التكتييك اآليل
يع��د TRT – 25 ب��رج تس��ليح يتحكم في��ه من بعد 

ومصمم خصيصاً للحامية الشخصية ودعم السالح الربي 

للمركبات املدرعة الخفيفة، واملركبات املضادة لأللغام، 

ومركبات املش��اة القتالية. ومع أن وزنها الخفيف يقلل 

من عبء حمولة املركبة إال أن برج التسليح هذا مزود 

بقدرات قتالية فائقة.

 BAE Systems من خربة TRT – 25 وينهل تصميم

الس��ابقة يف تطوير تقنية أبراج التسليح املتحكمة عن 

بع��د. وه��ي مصممة بحي��ث تقيض ع��ىل التهديدات 

بفاعلية وأداء عاٍل مع مدى إطالق يزيد عن 2000 مرت، 

ولديها قدرات مراقبة وقتال ليلية ونهارية.

وم��ن الجدير ذك��ره، أن BAE Systems هي رشكة 

دف��اع وأمن عاملية يعمل لديها قرابة 100,000 موظف 

ح��ول العامل. وتوف��ر الرشكة مدى واس��ًعا من خدمات 

ومنتج��ات س��الح الجو والجي��ش والق��وات البحرية، 

باإلضافة إىل خدمات اإللكرتونيات املتطورة والحراس��ة 

 BAE ودعم تقني��ة املعلومات وحلولها. وق��د أعلنت

Systems ع��ام 2010 عن مبيع��ات بلغت 22.4 بليون 

جنيه اسرتليني 34.6 بليون دوالر أمريي( •
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طريان اإلحتاد أكرب مشغلي الطائرة
9DREAM LINER-787  يف العامل

 787Dreamliner حتقق أرقامًا قياسية يف السرعة و الطريان

أعلنت ط��ران اإلتحاد عن رشائها 10 طائرات »بوينج«  

9DREAMLINER-787 أخ��رى يف صفق��ة تجعله��ا 

أكرب مش��غل لهذه الطائرة يف العامل، وقد طلبت طران 

لنق��ل   Boieng 777 Freighters طائرت��ني  اإلتح��اد 

الش��حنات الجوي��ة لعمليات الرشك��ة املتزايدة، وتبلغ 

قيمة الطائرات األثني عرشة 2.8 بليون دوالر.

ويص��ل إجاميل الطائرات 787 التي تش��غلها الرشكة 

41 طائ��رة يف الف��رتة بني ع��ام 2014 وع��ام 2019 مع 

خي��ارات لرشاء 25 طائرة أخ��رى 787 وتحمل الطائرة 

9-787 حتى 300 راكب م��ع قدرتها بلوغ مدى 8000 

ميل )14.800 كلم( لتنفيذ رحالت رشكة طران االتحاد 

لع��دة جهات تش��مل: دبلن، فرانكف��ورت، كواالملبور، 

بكني، ناغويا، دلهي واسطنبول.

ورصح الس��يد »جيم��س هوغ��ان« كب��ر الضباط 

التنفيذيني يف طران االتحاد بأن الرشكة اتخذت قرارها 

لتوس��يع أس��طول »دريم اليرن« التزاماً بتشغيل أحدث 

وأكف��أ الطائرات من حيث اس��تهالك الوقود والحفاظ 

ع��ىل البيئة الجوي��ة خالية م��ن التل��وث، وعلق عىل 

»دري��م اليرن« بأنها تعك��س ثقة الرشك��ة يف صناعات 

رشك��ة »بوينج« الت��ي تعزز كفاءة ط��ران االتحاد، مع 

من��ح الركاب فرص الس��فر بطائرة رائع��ة التثوير، مع 

تنفيذ الشحن الجوي بطائرات Freighter 777 جذابة 

اقتصادياً وتعزز خطط الرشكة لنقل الركاب والشحنات 

الجوي��ة،  ويصل إجاميل أس��طول الرشك��ة من طائرات 
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الش��حن 777 وطائرات ال��ركاب إىل 21 طائرة بينها 18 

لل��ركاب و3 للش��حن الج��وي، كام يضم أس��طول نقل 

A330- وطائرت��ني A300-600F الش��حنات طائرت��ني

.MD 11F 200 وطائرتنيF

وكانت رشك��ة "طران االتحاد" ق��د أعلنت عن أكرب 

طل��ب للطائرات يف تاريخ الطران التجاري بطلبها 205 

طائ��رة خالل "معرض فارنربا" الجوي الدويل عام 2008، 

وش��مل ذلك 100 طلب ثابت و55 خيار وحقوق طلب 

50 طائرة أخرى.

ورصح »جيم الباو« كبر الضباط التنفيذيني يف قسم 

الطائرات التجارية يف رشكة »بوينج« بأن طران االتحاد 

تس��عى لتنفيذ خطة التوس��ع ملنتص��ف ونهاية العقد 

الحايل، وبأن الطائرة »دريم اليرن« تس��تهلك وقوداً أقل 

بنس��بة 20 % عن الطائرات م��ن نفس فئتها وحجمها، 

وكان��ت الطائرة 787 قد نف��ذت أول رحلة تجارية من 

طوكيو إىل هونغ كونج يف 26 أكتوبر، وهي طائرة ثنائية 

املحرك ومصممة ببدن من املواد الكربونية املركبة.

أرقاماً قياسية يف الرسعة ومدى الطريان
س��جلت رشكة »بوينج« رقمني عاملي��ني بطائراتها 787 

Dreamliner يف مج��ايل الرسع��ة وم��دى الط��ران مل 

تسجلهام أي طائرة من فئتها ووزنها.

ورصح »س��كوت فانرش« نائب الرئيس مدير برنامج 

»دري��م الي��رن« ب��أن الرسعة وامل��دى كق��درات تعترب 

أساس��ية كقيم وفرتها ه��ذه الطائرة لس��وق الطران، 

حيث أن األرقام القياس��ية التي تم تس��جيلها بالطائرة 

من املتوس��طة )تس��ع لعدد هو بني 210 و 250 راكباً( 

تؤهلها وكأول طائرة من فئتها تحقق هذين الرقمني يف 

الع��امل، لخدمة الخطوط الجوية الراغبة يف فتح خطوط 

جديدة ال توقف يف طريقها.

ونفذت الطائرة السادسة 787 وهي ZA006 العاملة 

 General Electric من صنع رشكة GEnx باملح��ركات

من موقع رشكة »بوينج« يف سياتل يف متام الحادية عرشة 

ودقيقتني صباح 6 ديس��مرب لتسجل مسافة متثل الرقم 

العاملي الجدي��د للفئة التي ت��زن 550.000-440.000 

رطل، وهذه املسافة بلغت 10.710 ميالً )19.835 كلم( 

لتهب��ط يف داكا- بنغالديش، وه��ذا الرقم يزيد عام كان 

مس��جالً من قبل باس��م طائرة »إيرباص« A330 التي 

سجلت 9.127 ميالً )16.903 كلم( عام 2002.

وبع��د توقف دام س��اعتني تزودت خالل��ه الطائرة 

بالوق��ود يف »داكا« ع��ادت إىل س��ياتل يف رحلة طولها 

9.734 مي��الً )18.027 كلم( حي��ث هبطت الطائرة يف 

الخامس��ة وتسعة وعرشين دقيقة صباحاً يف الثامن من 

ديسمرب مس��جلة رقامً جديداً يف الرسعة برحلة امتدت 

لحوايل 42 ساعة، و27 دقيقة ومل تحقق ذلك طائرة من 

نفس الفئة من قبل.

وكان ع��ىل م��نت الطائ��رة 6 طياري��ن ومراقب من 

»جمعية الط��ران القومي« NAA وفري��ق العمليات 

وموظفو رشك��ة »بوينج« بإجاميل 13 راكباً، وكان الجزء 

األول م��ن الرحلة قد بدأ من "س��ياتل" ع��رب الواليات 

املتحدة األمريكي��ة إىل "ناتوكيت"، وبعد عبور الطائرة 

األطلنط��ي دخل��ت األج��واء األوروبية يف "س��انتياغو" 

إس��بانيا- لتس��تمر وتعرب البحر األبيض املتوسط وتعرب 

مرص فوق األقرص مارة فوق منطقة الرشق األوسط ثم 

فوق الهند لتصل بنغالديش، ويف الجزء الثاين من رحلتها 

حلقت "دريم اليرن" فوق سنغافورة ثم فوق الفلبني ثم 

فوق "غوام" قبل دخولها األجواء األمريكية لتحلق فوق 

"هونولولو" لتعود إىل سياتل. 

وحققت رشكة »بوينج« أرقاماً قياس��ية للمس��افات 

 KC األطول بخمس��ة أوزان مختلفة من طائراتها بينها

• 777-200LR 200-767 ، و200-777، وER135-، و
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القوة الرادعة من خالل التفوق املعـــــــــــــلوماتي
الكشف عن أكرب تهديدات ملواضعها وكيفية إحتوائها

كانت املعلومات دامئاً 

وستظل عامالً حاسامً يف 

ساحات املعارك، ومع املزيد 

من التحكم فيها ستقل 

الحاجة لقوات مسلحة كبرية 

ومسلحة تسليحاً ثقيالً، 

وهناك العديد من الوسائل 

الحديثة التي تلعب دوراً 

هاماً يف توفري املعلومات، 

فقد تطورت األقامر 

الصناعية حيث بلغت 

الصور واملعلومات الواردة 

منها حداً فائقاً من الجودة 

والدقة مل تبلغها من قبل.
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القوة الرادعة من خالل التفوق املعـــــــــــــلوماتي
الكشف عن أكرب تهديدات ملواضعها وكيفية إحتوائها

كام أن ال��رادارات ميكنها كش��ف التح��ركات املعادية 

فوق مس��احة شاس��عة من األرض ، وت��م تزويد أغلب 

األسلحة مبستشعرات تستطيع الحصول عىل معلومات 

دقيقه ع��ن ميدان ال��راع، إىل جان��ب أدوات أخرى 

فائق��ة الحساس��ية، م��ع قابليتها للمواءم��ة من حيث 

الحجم، والوزن، والق��درة الكهربية املطلوبة، والحدود 

املس��موح بها لحرية حركتها، وهذه الوسائل تستخدم 

يف أغلب األح��وال لجمع املعلومات م��ن خارج نطاق 

البنية األساسية املعلوماتية للعدو، واملتمثلة يف شبكات 

االتص��االت واملعلوم��ات ،  وقواع��د البيان��ات ، وأنظمة 

القيادة والسيطرة ، ألن جمع املعلومات من داخل هذه 

البنية يحتاج إىل أدوات مختلفة ومس��تحدثة تناس��ب 

طبيعتها كفضاء إلك��روين تتدفق من خالله املعلومات 

يف اتجاهات شتى .

والتفوق املعلومايت هو أحد عن��ارص القوة الرادعة،  

وق��د يك��ون دور ه��ذا التفوق أش��به بقط��ع اإلمداد 

والتموي��ن املعلوم��ايت عن قوات الخص��م ، ولهذا ميكن 

أن يتف��رع ويتخ��ذ مس��ارات مختلفة، ويت��م توظيفه 

اقتصادي��اً وسياس��ياً وعس��كرياً ونفس��ياً للتأث��ر عىل 

تفكر واتجاهات العدو، وقدرت��ه عىل إدارة الراع أو 

الحرب مبفهومها الش��امل ، والجي��وش الحديثة تعتمد 

عىل املعلومات للتنس��يق بني الق��وات الربية والجوية 

والبحري��ة كافة، مام يس��هل ربط القرارات السياس��ية 

والدبلوماس��ية والعس��كرية، ويلزم لذلك إيجاد شبكة 

معلوم��ات متطورة بحيث تكون املعلومات وس��يلة يف 

خدمة الق��وات، باإلضافة إىل كونها هدفاً مرتقباً ينبغي 

السيطرة عليه.

ويوج��د اآلن دليل ميداين للجيش األمرييك مخصص 

للعمليات املعلوماتية، حيث تعرف فيه هذه العمليات 

بأنها "عمليات عسكرية مستمرة داخل بيئة املعلومات 

العسكرية، وتسهم يف قدرة القوات الصديقة عىل جمع 

املعلومات، ومعالجتها، والعمل عىل أساس��ها، كام تعزز 

ه��ذه القدرة وتحميه��ا، وذلك من أج��ل تحقيق ميزة 

له��ذه القوات يف كاف��ة املجاالت التي يش��ملها نطاق 

العمليات العسكرية". 

تحقيق السيطرة املعلوماتية
أدى التس��ابق ب��ني ال��دول نح��و تحقي��ق الس��يطرة 

املعلوماتية إىل استغالل التقدم التكنولوجي يف اتجاهني 

متضادي��ن: األول، يعمل عىل رف��ع كفاءة أداء منظومة 

جمع املعلومات عن الع��دو، والثاين، يعمل عىل إعاقة 
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العدو عن قيامه بعمليات جمع املعلومات عن القوات 

الصديقة، ويتطلب تحقيق هذه الس��يطرة القدرة عىل 

اس��تخدام املعلومات املتوافرة خارج مرسح العمليات، 

فعىل س��بيل املثال، يعتمد تح��رك القوات بدرجة كبرة 

عىل البنية التحتية املدنية التي تش��تمل عىل ش��بكات 

الط��رق واالتصاالت ومحط��ات توليد الطاق��ة ولذلك، 

ف��إن توفر قدرة الدع��م الالزمة للعمليات العس��كرية 

يتطل��ب تطوي��ر البنية التحتي��ة املعلوماتي��ة، لتتجاوز 

تلك املس��تخدمة يف وقت الس��لم، فاملقاتلون يجب أن 

يتأكدوا من أن أنظمة املعلومات الصديقة ستحقق لهم 

املتطلبات الالزمة لتنفيذ مهامهم بنجاح.

وعندما طرحت تفاصيل الثورة يف الشؤون العسكرية 

خالل تس��عينات القرن امل��ايض كان الركيز ينصب عىل 

دور املعلوم��ات يف ميدان املعركة ويف الظروف املحيطة 

 ،Battle space ب��ه، وهو ما أصبح يعرف بفضاء املعركة

ويعكس هذا املصطل��ح منظوراً متعدد األبعاد، إذ ميثل 

النطاق أو الحيز الذي يشمل الطول والعرض واالرتفاع، 

ال��ذي يوزع فيه القائد مواقع قواته، ويحركها فيه طوال 

الوقت، ويهدف ذل��ك إىل تحقيق اإلملام املتفوق بأرض 

املعرك��ة، أي امتالك الق��درة عىل معالج��ة املعلومات 

بأس��لوب يس��هل توصي��ف البيئ��ة العملياتي��ة الكلية 

والعالقات الرئيس��ية بني الوحدات العاملة ضمن هذه 

البيئ��ة، بأكرب قدر ممكن من الواقعية، وبذلك س��يكون 

من املمكن أن يتم التكليف مبهمة ش��به كاملة وبالتايل 

استخدام القوة املتناهية الدقة.

إن أح��د خي��ارات التدخل املبارش يك��ون من خالل 

أنظمة ح��رب معلوم��ات إلكروني��ة خارجي��ة ميكنها 

التأث��ر عىل بني��ة االتص��االت التحتية للع��دو، وكذلك 

بنيته التحتية، الكهربائية واإللكرونية أو الس��يطرة عىل 

معظمه��ا، وتتمتع قدرة التدخل هذه بهدف الس��يطرة 

عىل البيئة مبدى وقوة تؤهالنها لش��ل قدرة الخصم عىل 

الس��يطرة عىل أنظمة اتصاالته األساسية، وباعتبار ذلك 

ج��زءاً من هذه القدرة، فإن الق��وات املحاربة يجب أن 

متلك القوة عىل إدخال أو فرض أي رس��ائل أو إش��ارات 

قد تنتقيها لتوظفه��ا يف خلق معلومات ناقصة ومضللة 

وتقنيات خداع.

ول��يك ميكن تحقيق الس��يطرة املعلوماتية، فإن ذلك 

يتطلب االلتزام باملبادئ الثالثة اآلتية:

• تقلي��ل الفرص املتاحة أمام األع��داء املحتملني، وذلك 

من خالل رفع مس��توى الق��وات املقاتلة يف مجاالت 

التعلي��م والتدري��ب، وتوعيته��م بخط��ورة التعرض 

للهجوم املعلومايت وأهمية اتخاذ اإلجراءات الدفاعية.

• تحس��ني قدرات الهج��وم املعلومايت وتوفر أس��اليب 

كش��ف الهجوم املعلومايت املعادي، وذلك من خالل 

االستفادة من القدرات التقنية املتطورة. 

• تحقي��ق التكام��ل املطلوب يف كل مؤسس��ات الدولة 

ووض��ع  للمعلوم��ات،  الالزم��ة  الحامي��ة  لتوف��ر 

الترشيعات الخاصة بذلك.

ولق��د تم تحس��ني الق��درات املعرفية ل��دى القوات 

املحارب��ة، فيام يتعلق بتحديد مواق��ع وتنظيم القوات 

املعادية قبل ويف أثناء العمليات العس��كرية، ويتم ذلك 

من خالل االستخدام املكثف لوحدات العمليات الصغرة 

الخاص��ة، وعمليات املخاب��رات واالس��تطالع واملراقبة، 

وارتفاع مستوى قدرات األقامر الصناعية التي يتم الربط 

بينها جميعاً بوصالت جديدة خاصة وأن تكون القدرات 

ذات االستخدامات األوسع نطاقاً، مثل إمكانات القيادة 

 C4I والسيطرة واالتصاالت والحواس��ب واالستخبارات

هي املجاالت ذات األولوية لالستثامر املستقبيل.

وتتضمن الحرب الحديثة عمليات بعيدة املدى، تعترب 

الس��يطرة عىل الفضاء الخارجي ألغراض اس��تخباراتية، 

وللس��يطرة ع��ىل الق��وات وللتنب��ؤ الدقي��ق باألوضاع 

املناخي��ة، ويف هذا اإلطار، ف��إن القوة الجوية األمريكية 

تطلق عىل نفسها اس��م "قوة فضائية متكاملة"، وتقول 

إن مس��ؤولياتها متت��د م��ن س��طح األرض إىل املناطق 

الفلكية النائية، والخطة البعي��دة املدى لقيادة الفضاء 

العسكرية تتحدث عن نزع أصول العدو يف الفضاء ذات 

يوم إذا ما تطلب األمر ذلك، ويتخيل "دارس��و" مستقبل 

الدفاع أجه��زة ليزر فضائية تس��قط صواريخ العدو أو 

أقامره الصناعية ويك��ون يف مقدورها مهاجمة أهداف 

برية برسعة، ويأملون يف أن طائرة مس��تقبلية س��تكون 

هجين��اً من الطائرة والصاروخ، تثب عىل امتداد الغالف 

الجوي األع��ىل لألرض برسعة كافية لت��دور حول الكرة 

األرضية يف ثالث أو أربع ساعات.

وبدءاً م��ن حرب كوس��وفو عام 1999، ب��دأ القادة 

العسكريون األمريكيون عقد مؤمترات متكررة بواسطة 

الفيدي��و مع واش��نطن، مس��تخدمني رواب��ط باألقامر 

الصناعية، فلقد أتاح النمو يف املوجات العريضة املتوفرة 

التع��رف ع��ىل األهداف من قبل ش��خص واح��د، مثل 

جن��دي من جنود القوات الخاص��ة يف امليدان، ومن ثم 

مهاجمة هذه األهداف بواس��طة نظ��ام مختلف متاماً، 
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مثل طائرة قاذفة، وكل ذلك يف غضون 10 دقائق إىل 20 

دقيقة، وما تريد املؤسس��ة العسكرية عمله بالفعل هو 

وص��ول املعلومات الصحيحة عن القوات املعادية، ليس 

إىل الق��ادة رفيعي املس��توى يف الوقت الحرج الحقيقي 

فحس��ب، ولكن إىل الطيار يف الطائرة، أو إىل الجندي يف 

الدبابة أو يف املدينة أو يف الغابة. 

ويف ح��روب العقدين األخرين كان��ت هناك قوات 

قادرة ع��ىل توجيه ن��ران دقيقة، بدون وج��ود قواعد 

أرضية قريبة من خالل نرش طائرات مقاتلة من حامالت 

طائرات وإطالق صواريخ جوالة بعيدة املدى من السفن 

والطائرات، وإرس��ال قاذفات القنابل من قواعدها التي 

تبعد آالف الكيلومرات، إضافة إىل ذلك فقد كانت هذه 

الق��وات قادرة ع��ىل نرش قوات خاص��ة، وإمدادها من 

خ��الل جرس جوي، وألقت ه��ذه العمليات الضوء عىل 

عدة دروس مستفادة، وأهمها يتعلق بتقنية املعلومات، 

وتحقيق نظام ش��بكة البيانات ب��ني الطائرات واألنظمة 

املس��تخدمة األخرى، مع متكني العاملني بهذه العمليات 

ومبختلف املس��تويات من الحصول عىل املعلومات من 

ع��دة مص��ادر، متيحة وقت��اً كافياً ب��ني توقيتات تعيني 

األهداف وإصابتها وتدمره��ا يف الوقت الحقيقي، وتم 

ذلك بنقل املعلومات بأنظمة املراقبة واالستطالع.

وقد ط��ور مفهوم جديد لربط كل قيادات األس��لحة 

األمريكية م��ع توفر تب��ادل البيانات في��ام بينها، وهو 

 Integrated Battle مفهوم ميادي��ن املعارك املدمج��ة

Space، ال��ذي يعني وضع ش��بكة لالتص��االت الليزرية 

وشبكة أسالك من األلياف البرية، تتيح تبادل البيانات 

برسع��ة عالية، مع برنام��ج معلومايت مخص��ص لتوزيع 

املعلومات ضمن الشبكة، ويعمل هذا النظام باالندماج 

مع األقامر الصناعية لالتص��االت وأنظمة اإلنذار املبكر، 

وميكن اعتب��ار نظام املعلومات الخاص بالس��يطرة عىل 

الصواري��خ الجوالة مث��االً جيداً عىل أنظم��ة املعلومات 

الرقمية التي اس��تخدمها األمريكيون من أجل السيطرة 

ع��ىل العديد م��ن املع��دات واألس��لحة الحربي��ة، ويف 

مقدمتها الصواري��خ واملقذوفات الذكي��ة، وهذا النظام 

مس��تخدم لدى وحدات البحرية األمريكية املزودة بهذا 

النوع من الصواريخ، وهو يتكون من ش��بكة حواس��ب، 

باإلضافة إىل حزمة برمجيات معقدة ومتعددة الوظائف 

تتلقى معلومات من أجهزة الرادار ومن األقامر الصناعية 

ومن الصواريخ التي يتم إطالقها ومن الطائرات يف الجو 

وتقوم مبعالج��ة هذا الكم الضخم م��ن البيانات لحظياً 

ثم تستخدمها يف تتبع حركة مئات الصواريخ والطائرات 

بش��كل متزامن ولحظي ثم تع��رض مواقعها بدقة عىل 

شاشة ملونة ضخمة داخل غرف العمليات، وهذا النظام 

يستخدم عند إدارة الهجامت الصاروخية التي يتم شنها 

من مصادر مختلفة يف وق��ت واحد، كام هو الحال عند 

إطالق عرشات الصواريخ من عدة سفن أو غواصات، يف 

وق��ت واحد أو عند إطالق عدة طائرات يف وقت واحد، 

وهنا تكون مهمة النظام رصد وتتبع هذا الكم الكبر من 

تعريف

ه��ي الحرب القامئة عىل الش��بكات وهي مفهوم حريب 
وعقي��دة عس��كرية أو طريقة جديدة لقي��ادة وإدارة 
الحروب تقوم عىل الش��بكات حيث تح��اول أن تكون 
جمي��ع عن��ارص جيش م��ا أو وحداته متصل��ة ببعضها 
خالل القيام بعملياتها مام يزيدها قوة ويزيد يف تدفق 
املعلومات، إذن هي طريقة تعمل عىل تقوية التواصل 
والتنسيق املعلومايت بني مختلف الوحدات واملعلومات.
 Network Centric Warfare مصطل��ح  اكتس��ب 
NCW – أهمي��ة كربى يف املجال العس��كري وصار له 
تقريب��اً نفس املكانة التي يكتس��بها مصطل��ح التجارة 
اإللكرتونية يف االقتصاد، ففي السياقني تعترب املعلومات 
مفتاح��اً أو طريقة للتغلب أو التفوق عىل املنافس��ني، 
ويتس��م ال� NCW بأن��ه يحاول اس��تعامل تكنولوجيا 
املعلومات وتطوير الطرق واملؤسس��ات أو التنظيامت 
بحي��ث تصري خدماتية أي أن الش��بكة تح��اول تقديم 

خدمات لجميع الوحدات.
وتعطي طريقة ال� NCW ق��وة ونجاح أكرب للوحدات 
خالل تنفيذ عملياتها، وذلك من خالل توصيلها جميعها 
ببعضه��ا، وتنقس��م هذه الوح��دات إىل ثالث��ة وهي: 
وحدات استطالع، وحدات اتخاذ قرار، ووحدات سالح، 
هك��ذا من خ��الل التواصل املكثف ميكن تحس��ني دقة 
العملي��ات ورسعة الرد ك��ام أنها تزي��د يف رسعة تنقل 

املعلومات من نقطة ألخرى.

NCW
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الصواري��خ والطائرات وضامن ع��دم اصطدامها ببعضها 

البعض والسر يف مساراتها املحددة صوب الهدف.

الخداع املعلومايت العسكري
ج��اء يف إح��دى وثائق الق��وات الجوي��ة األمريكية أن 

العملي��ات املعلوماتي��ة تنطب��ق ع��ىل مختل��ف أنواع 

العملي��ات العس��كرية، وجميع أن��واع النزاعات، وهي 

عب��ارة ع��ن بنية تعم��ل عرب الطي��ف من الس��الم إىل 

الحرب، وتنفي��ذ العمليات املعلوماتي��ة يتم عرب الهواء 

والفض��اء وعرب اإلنرنت، والعمليات املعلوماتية تتضمن 

أقس��اماً مختلفة بعنوان "العمليات النفسية" و"الحرب 

اإللكروني��ة" و"هجوم املعلوم��ات" و"التضليل املضاد" 

و"الخداع املعلوماىت"، حيث ميكن تكوين ظاهرة معينة 

بش��كل معني، تجعل العدو يقوم فعلياً باستخدام قوته 

يف املالحظة واإلدراك والتفس��ر ليك يالحظ الظاهرة ثم 

يحوله��ا إىل بيانات ث��م يحللها ويبني منه��ا املعلومات 

املرغوب��ة ثم يترف حيالها ع��ىل النحو املطلوب أيضاً، 

فتص��در عنه ردود أفعال يف ش��كل قرارات غر صحيحة 

تساعد يف إلحاق الهزمية به، ويف هذا الصدد يتم توظيف 

التفوق املعلومايت كأحد أبرز وس��ائل الخداع العسكري ، 

حيث ميكن أن يعد مرسح معركة زائفاً، ويسمح للعدو 

أن ي��راه ويفرسه طبقاً لهدف محدد س��لفاً، وميكن مثالً 

زرع معلومات لدى قواعد بيانات العدو دون أن يشعر.

وأثن��اء الحرب العاملي��ة الثانية، ق��ام الحلفاء بخداع 

األملان بأن رسبوا لهم خططاً بها معلومات تظهر أماكن 

يف أرض املعرك��ة خالية من الق��وات،  ولكن عند اندالع 

املع��ارك   اتض��ح أن هناك ق��وات بهذه األماك��ن تنتظر 

صيدها من األملان، واألس��لوب الذي اس��تخدم يف هذه 

الواقع��ة كان أحد أدوات ح��رب املعلومات القامئة عىل 

إفس��اد معلوم��ات الع��دو بإيقاع��ه يف رشك معلومات 

خاطئة  يتم ضخها إليه دون أن يدري .

إن قط��ع خطوط اإلمداد والتموي��ن الخاصة بالعدو 

قد يتطلب تنفيذ هجوم جوي لنس��ف بعض الجس��ور 

واملعاب��ر والط��رق بواس��طة املقذوف��ات، ولكن حرب 

املعلومات قد تقدم بديالً أفضل لتنفيذ الهجوم عىل هذا 

النحو التقلي��دي، إذ من املمكن تنفيذ هجوم معلومايت 

بش��كل أو بآخر تكون من نتيجت��ه أن املعلومات التي 

يس��تخدمها الع��دو يف التخطي��ط وإدارة املعركة تظهر 

له أن الجس��ور قد تحطمت فعلي��اً، مام يجعل الخصم 

يعي��د توجيه قوات��ه وخطوط إم��داده إىل طرق بديلة 

مرغوبة من قبل منفذ الهجوم املعلومايت، وبهذا الشكل 

يكون هجوم املعلومات ق��د حقق الهدف بأقل تكلفة، 

وباس��تهالك أقل ق��در ممكن من الق��وات، ورمبا بدون 

تعريض األصول واألهداف الذاتية للهجوم . 

وأثن��اء حمل��ة حلف ش��امل األطلنط��ي "ناتو" عىل 

كوس��وفا ترسبت أنباء عن أن األمريكيني ش��نوا هجوماً 

معلوماتي��اً إلكرونياً عىل أنظمة الحواس��يب الربية ، 

وأش��ارت املعلومات التي ترسب��ت عن هذا الهجوم إىل 

أنه أدى إىل توقف أنظمة الحواس��يب الخاصة بالدفاع 

الجوي  والتي كانت مهمتها اس��تهداف طائرات الحلف 

بالصواريخ ،  وأدت إىل بث رسائل للخداع وتضليل قوات 

الرب، هذا باإلضافة إىل اس��تهداف ش��بكة االتصاالت 

الرئيس��ية، بهدف دفع القيادة الربية يف "بلجراد" إىل 

االتص��ال بقواتها عن طريق الهوات��ف الخلوية وهو ما 

سهل عىل الحلف مهمة اخراق املكاملات . 

أنظمة معلوماتية جديدة
تبلورت الحاجة إىل األنظمة املعلوماتية الجديدة إبان حرب 

تحرير الكويت، حني تبني أن ضباط س��الح الجو والبحرية 

األمريكيني وجدوا صعوبة يف تبادل املعلومات عن األهداف 

دور احلاسبات

نرشت مجل��ة American scientist معلومات هامة 
جداً ع��ن أهمية دور الحاس��بات اآللي��ة واملنظومات 
االلكرتوني��ة الذكي��ة يف حرب املعلوم��ات خالل حرب 
الخلي��ج الثاني��ة ويف العراق، حيث قال��ت: إذا نجحت 
الجه��ود العلمية الرامية إىل تس��هيل اخ��رتاق القيادة 
والس��يطرة وحل شفراتها من خالل األجهزة االلكرتونية 
الذكي��ة، فلن يك��ون من الرضوري مهاجم��ة القيادات 
بالقذائف والقنابل إذ يكفي العبث بها إما بشل فعاليتها 
أو بجعله��ا تعطي أوامر مضللة من ش��أنها أن ترهقها 
وتستنزف قدراتها وتجرها تدريجياً إىل االستسالم أو إىل 
الهزمي��ة، إذ يأمل العاملون يف الحق��ل العلمي الدقيق 
يف التمكن م��ن تطوير تقنيات حرب املعلومات لتكون 
قادرة عىل الوصول بواس��طة الحاسبات وااللكرتونيات 
الذكية إىل جميع ش��بكات االتصاالت وتوجهها أو تشل 

عملها أو إغالقها نهائياً عند الرغبة يف ذلك.

ميادين املعارك 
املدجمة هو 

مفهوم جديد 
لربط كل قيادات 

األسلحة األمريكية 
مع تبادل البيانات 

املهمة األوىل 
للشبكة املشرتكة 

لألهداف تتمثل يف 
حل مشكلة تعدد 

األنظمة
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برسعة، واضطروا يف بعض األحيان إىل تبادل رسائل مكتوبة 

بهذا الصدد، وهو ما كان يس��تغرق س��اعات عدة بدالً من 

ث��وان، كام هو مف��رض يف الحرب الحديث��ة، كام أن بعض 

مشاكل االتصاالت نجمت من كون القوات األمريكية كانت 

تس��تخدم أكرث من 200 نظام لجم��ع املعلومات، وغالباً مل 

تكن هذه األنظمة متوافقة ىف ما بينها.

وأقام��ت وزارة الدفاع األمريكي��ة أنظمة معلومات 

والطائ��رات  الس��فن  ملس��اعدة  مصمم��ة  جدي��دة، 

والعموديات واألس��لحة األرضية عىل التعاون يف توجيه 

أسلحتها، ويعرف النظام الجديد باسم "شبكة التهديف 

املش��ركة" Joint Targeting Network ويقوم مبقارنة 

وعرض املعلومات التي يتم جمعها بواسطة مستشعرات 

مختلف��ة بحي��ث أن طائرة لإلنذار املبكر تابعة لس��الح 

الجو األمرييك مثالً تستطيع أن تنذر قائد سفينة بحرية 

باقراب س��فينة مراقبة معادية، وهو م��ا يتيح إمكانية 

توجيه طائرة عمودية تابع��ة للجيش يف مهمة مواجهة 

السفينة املعادية.

واملهمة األوىل للش��بكة املش��ركة لأله��داف تتمثل 

يف حل مش��كلة تعدد األنظمة، بحي��ث ميكن مثالً أخذ 

املعلومات الخاصة عن هدف جديد اكتش��ف بواسطة 

رادار تابع لس��الح الجو األمرييك ويحول آلياً إىل أنظمة 

تس��تطيع الحواس��يب األخرى فهمها، وبعد ذلك تنقل 

املعلومات عرب الشبكة، مام يتيح أمام الطائرات والسفن 

واألس��لحة الربية مش��اهدة الهدف برسعة عىل خريطة 

ملنطق��ة العمليات، كام أنه بإمكان قائد فرقة متخصصة 

استعامل ش��بكة من أجل توجيه أسلحة محددة لرضب 

أه��داف معينة ح��ال ظهورها، وتنق��ل املعلومات عرب 

الشبكة بواسطة األقامر الصناعية، الخاصة بوزارة الدفاع 

األمريكية، ويتيح النظام مشاهدة مواقع العدو والقوات 

الصديقة عىل شاشاته أمام العديد من املستخدمني.

خطر املبالغة
هناك مثة خطر يف املبالغة، سواء يف دور ثورة املعلومات 

يف الشؤون العس��كرية أو بشكل خاص يف الفارق الذي 

ميكن للمعلومات أن تحدثه مبفردها، فهي ال تس��تطيع 

مبفرده��ا أن تبع��ث القوة والنش��اط يف الق��وات أو أن 

تدمره��ا أو تحميها أو تحركها، لكنها تس��تطيع أن توفر 

دع��امً حيوياً لهذه املهام جميع��اً، ويجري النقاش حول 

دور ح��رب املعلوم��ات الرئييس: هل س��يكون تكتيكياً 

لدعم القوات ذات األغراض العامة أم اسراتيجياً بحيث 

تحق��ق النر يف الحروب مبفرده��ا من خالل الهجامت 

املبارشة عىل أشد نقاط العدو حساسية؟

وي��رى بعض الخرباء أن املعلومات تقوم بدور اإلس��ناد 

للعمليات العسكرية عموماَ، بينام يرى آخرون أن عمليات 

املعلومات االسراتيجية تحمل إمكانية الحسم مبفردها.

إن ثورة املعلومات تعزز أفضل الجوانب يف أس��لوب 

الحرب، حيث تش��جع التوجهات نح��و تحقيق الكفاءة 

واس��تخدام األس��لحة عىل نحو يتصف بحس��ن التمييز 

وقلة الخس��ائر، ويف نفس الوق��ت، فإن ثورة املعلومات 

تكشف عن أنواع جديدة من نقاط الضعف التي تغري 

العدو باستغاللها، ويشار هنا إىل التحسينات يف مجاالت 

االستش��عار، والحرب اإللكرونية، والقيادة والس��يطرة 

واالتص��االت، باعتبارها عنارص تضع حرب املعلومات يف 

طليعة االهتاممات، عىل أساس كونها عنراً أساسياً من 

عنارص الراع املبارش. 

إن التناف��س عىل املعلوم��ات قديم ق��دم البرشية، 

واملجتمع��ات واملؤسس��ات واألف��راد جميعهم يبحث 

دامئاً عن زيادة وحامي��ة ما ميلكونه من معلومات ، كام 

يحاولون الحد م��ام يعرفه الخصم عنهم من معلومات ،  

وميك��ن الق��ول أن ح��روب العق��د األخر م��ن القرن 

العرشين، ثم حروب بداية األلفية الثالثة، فتحت الباب 

أمام الكثرين للحديث عن دور املعلومات كأحد عنارص 

القوة الرادعة  أما كسالح يستخدم ضد العدو أو كهدف 

مطلوب التعامل معه •

املصادر:

كتاب "الثورة يف الشؤون اإلسراتيجية" دراسات 

عاملية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسراتيجية، 

العدد 30، الطبعة األوىل 2000.

 Information Warfare & Security, Dorthy

.E.Denning, Addison Wsley

 Information Warfare: Principles &

 Operations, Edward Walt, Artech House,

.Boston- London

www.defensenews.com

www.au.af.mil 

http://www.26sep.net/newsweekarticle

http://ar.wikipedia.org
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عائلة الصواريخ

يجري حالياً تطوير عائلة صواريخ Aster التي يتم إطالقها 

عمودياً تحت إرشاف كونسورتيوم MBDA ضمن إطار 

الربنامج الفرنيس - اإليطايل لربنامج عائلة الصواريخ أرض- جو 

املستقبلية Future Surface-to-Air Family: FSAF ويف 

سياق هذا الربنامج وافقت فرنسا وإيطاليا عىل تطوير وإنتاج 

عائلة من أنظمة الصواريخ البحرية وأنظمة الدفاع الجوي 

املنصوبة عىل األرض لتلبية احتياجات القوات املسلحة يف 

كلتي الدولتني.

إعداد:
بي. راج

حرية احلركة التكتيكية 
واإلسرتاتيجية بدرجة فائقة

Aster

|  العدد 480  |  يناير 2012  |34

دراسات وبحوث

Aster.indd   34 12/27/11   4:50 PM



تال ذلك توقيع اتفاق ثاليث بني فرنسا وإيطاليا واململكة 

املتحدة أس��فر ع��ن تطوير نظام بح��ري ثالث للدفاع 

الجوي باس��تخدام عائل��ة الصواري��خ Aster املعروفة 

 Principal "باس��م "أنظمة الصواريخ الرئيسية املضادة

.Anti-Air Missile System: PAAMS

يض��م نظ��ام الدفاع الج��وي املنصوب ع��ى األرض 

النظام SAMP/T وهو عبارة عن نظام متوس��ط املدى 

منص��وب ع��ى األرض للدفاع عن املناطق باس��تخدام 

الص��اروخ Aster 30 الذي يصل مداه إىل 120 كيلومرتاً 

الذي تس��تخدمه القوات املس��لحة يف فرنسا وإيطاليا، 

ويش��مل النظام نظ��ام التحكم يف الن��ران املثبت عى 

جهاز رادار متعدد الوظائف للمسح اإللكرتوين، وقاذف 

Astra/ أريض رأيس مثب��ت عى الش��احنات اإليطالية

Iveco والشاحنات الفرنسية Ranault-KERAX ذات 

الدفع الثامين القادرين عى إطالق مثاين صواريخ بصورة 

متالحق��ة للغاي��ة، ويوف��ر الص��اروخ Aster 30 حرية 

الحركة التكتيكية واإلس��رتاتيجية بدرجة فائقة، كام أن 

معدل نرانه العايل يتيح إمكانية االشتباك مع األهداف 

املس��ترتة، ع��الوة عى ذل��ك، يتميز الص��اروخ بقدرته 

الفائق��ة عى املناورة والقدرة عى توجيه رضبات قاتلة 

ومبارشة لألهداف املعادية.

وباإلضافة إىل أهداف الديناميكا الهوائية التي تتضمن 

صواريخ "كروز" يتميز النظام الدفاعي SAMP/T الذي 

يعتمد عى الص��اروخ بقدرته عى اع��رتاض الصواريخ 

القصرة املدى أو الصواريخ الباليستية ملرسح العمليات 

الت��ي يصل مداه��ا إىل 600 كيلومرتاً، وتش��مل أنظمة 

الدفاع الجوي البحرية:

صواريخ أرض – جو املضاد للصواريخ 
SAAM

باس��تخدام الصاروخ Aster 15 الذي يصل مداه إىل 30 

كيلوم��رتاً يعترب الص��اروخ SAAM صاروخاً فائق األداء 

وصاروخاً متوسط املدى مضاد للطائرات ذا قدرة عالية 

ع��ى املناورة، وصاروخاً مض��اداً للقطع البحرية لتنفيذ 

امله��ام الدفاعي��ة ضد عدد م��ن التهدي��دات الجديدة 

مثل الصواريخ املضادة للس��فن والرادارات التي تتميز 

برسعتها الفائقة وقدرتها العالية عى التسلل واملناورة.
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ويحق��ق الصاروخ SAAM دفاعاً قوياً ضد الصواريخ 

املضادة للسفن والطائرات املقاتلة الجديدة، كام يتميز 

بقدرته ع��ى التعامل مع األهداف الهجومية املس��ترتة 

املعادية بغض النظر عن بيئة اإلجراءات املضادة، ويضم 

الصاروخ نظام��اً للتحكم يف النران م��زوداً بجهاز رادار 

متعدد الوظائف للمس��ح اإللك��رتوين ومنصات إطالق 

Sylver العمودي��ة الت��ي يحت��وي كل منه��ا عى مثاين 

 Aster صواري��خ جاهزة لإلطالق، و15 صاروخاً من نوع

املضادة للصواريخ.

ويش��به الص��اروخ الفرن��ي SAAM/FR واإليطايل 

SAAM/IT بعضه��ام البعض باس��تثناء نظ��ام التحكم 

يف النران، وتس��تخدم البحرية الفرنس��ية جهاز الرادار 

ARABEL ال��ذي تنتج��ه رشك��ة Thales، في��ام تنرش 

 EMPAR البحري��ة اإليطالي��ة أنظمة ال��رادار املدمجة

.Selex التي تنتجها رشكة

 Active RF seeker ويعم��ل جهاز البحث  الفع��ال

والقيادة يف منتصف الطري��ق بالقصور الذايت عى منح 

الص��اروخ مزاي��ا مهمة يتفوق بها ع��ى بقية الصواريخ 

املامثل��ة في��ام يتعلق بالتعام��ل مع اله��دف، وبفضل 

خاصيتي االنس��يابية والتحكم يف ق��وة الدفع الفريدتني 

يتمت��ع الص��اروخ Aster 15 بقدرة فائق��ة عى الحركة 

واملناورة، ما يجعله س��الحاً فع��االً للغاية ضد األهداف 

ذات الق��درة العالي��ة ع��ى الحركة والتس��لل يف كافة 

مسارح العمليات.

النظام الرئييس املضاد للصواريخ الجوية 
PAAMS

ه��و عبارة ع��ن صاروخ ق��ادر ع��ى الحرك��ة يف كافة 

االتجاه��ات بزاوية 360 درج��ة، ما يوفر دفاع��اً جوياً 

متعدد املستويات ضد األساطيل املسلحة أو مجموعات 

الس��فن التجارية وسفن الدعم واملساندة غر املسلحة، 

ويجم��ع الصاروخ ث��الث قدرات مس��تقلة ألداء املهمة 

يف نظام واح��د للدفاع الجوي البحري: متكني الس��فينة 

من الدفاع عن نفس��ها ضد املدمرات الحربية املسلحة 

 ،PAAMS باألنظمة الرئيسية املضادة للصواريخ الجوية

الدفاع عن املناطق املحلية للدفاع عن الس��فن القريبة 

وتوفر غطاء من الدفاع الجوي املتوسط والطويل املدى 

للقوات املش��رتكة املنترشة يف مسارح العمليات، وقد تم 

تصميم النظام الرئيي املضاد للصواريخ الجوية بحيث 

يؤمن الحامية القصوى ضد أي عمليات هجومية قادمة 

من أي اتجاه، أو أي عمليات منس��قة تنفذها الصواريخ 

أو الطائ��رات أو املركبات الجوي��ة غر املأهولة األقل أو 

األرسع من الصوت.

ويشمل النظام الرئيي املضاد للصواريخ الجوية جهاز 

الرادار متع��دد الوظائف MFR ونظام��اً ثانوياً متطوراً 

Command & Control Sub- للقي��ادة والس��يطرة

system C2 وآخ��ر مزودجاً إلط��الق الصواريخ عمودياً 

 Aster 30و Aster 15 يض��م 48 صاروخاً من نوع VLS

الجاهزة لإلطالق متاماً مث��ل النظام SAMP/T. ويدعم 

النظام جهاز رادار بعيد املدى لتنفيذ عمليات التجسس 

واملراقبة من عى مسافات بعيدة.

وقد ت��م تطوير نوعني من نظ��ام PAAMSK نظام 

 Sea البحري��ة امللكي��ة الربيطاني��ة الذي يُعرف باس��م

 SAMPSON ال��ذي يعتمد عى جهاز ال��رادار Viper

يتميز النظام 
الدفاعي 

SAMP/T بقدرته 
على اعرتاض 

الصواريخ القصرية 
املدى أو الصواريخ 

الباليستية
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الذي تنتج��ه رشكة BAE SYSTEMS، فيام تس��تخدم 

األس��اطيل البحرية الفرنس��ية واإليطالي��ة نظاما مزودا 

بجه��از رادار PAAMS E وح��دة التحك��م يف الن��ران 

.EMPAR

وتبع��ا لنوعية التهدي��د، ميكن الجمع ب��ني صواريخ 

Aster 15 وAster 30 متك��ني النظ��ام PAAMS م��ن 

االنطالق من الق��اذف الصاروخ��ي Silver A50، األمر 

ال��ذي يوفر غطاء دفاعياً منيع��اً عى مدار اليوم وبغض 

النظر عن األحوال الجوية.

SAMP/T الصاروخ
يعت��رب الص��اروخ ASTER 30 SAMP/T ج��زءاً م��ن 

الربنام��ج الفرني – اإليط��ايل إلنتاج عائل��ة الصواريخ 

 Future Surface-to-Air املس��تقبلية  ج��و  أرض- 

Family: FSAF، وقد تم توقيع أول عقد تصنيع وإنتاج 

الصاروخ يف عام 1997، وهي املرحلة التي تُعرف باس��م 

FSAF Phase 2 والتي تش��مل إنتاج أول صاروخني من 

نوع SAMP/T أحدهام لفرنسا واآلخر إليطاليا.

وتم توقيع عقد إنتاج املرحلة الثالثة يف ش��هر نوفمرب 

عام 2003 لتوريد 12 صاروخاً SAMP/T لفرنس��ا و 6 

 Block صواريخ إليطاليا. وشمل العقد النسخة املطورة

.TBDM 1 للصاروخ املزود بخاصية

 SAMP/T وتم االنتهاء من اختبارات تأهيل الصاروخ

ASTER 30 يف نهاي��ة 2003، وجرت اختبارات التقييم 

التشغييل للصاروخ يف فرنسا وإيطاليا بتنفيذ سلسلة من 

عمليات اإلطالق التجريبية يف إيطاليا خالل ش��هر مايو 

2008، وقبل تسليم أول صاروخ SAMP/T لسالح الجو 

 Mamba system الفرني حيث يُعرف الصاروخ باسم

اآلن تم تنفيذ تجربة إطالق يف فرنس��ا يف شهر ديسمرب 

2008، وخالل التجربة نجح الصاروخ يف اعرتاض الهدف 

الذي كان عب��ارة عن طائرة رسيع��ة للغاية تحلق عى 

ارتفاع منخفض وهي تجري مناورات لتضليل الدفاعات 

املعادية، ونجح الصاروخ يف إصابة الهدف إصابة مبارشة.

ويف أكتوبر 2010 نفذت DGA تجربة إطالق ناجحة 

للصاروخ ASTER Block 1 ضد هدف متثل يف صاروخ 

باليس��تي قصر امل��دى، الالف��ت يف األمر ه��و أن هذا 

الصاروخ كان أول ص��اروخ أورويب عى اإلطالق يعرتض 

صاروخا باليس��تياً، ويعترب الصاروخ ASTER 30 متاحاً 

للتصدير حالياً.

SAAM نظام الدفاع الجوي
ج��رت أول تجربة إطالق ناجحة للصاروخ SAAM عام 

1999 عى منت السفينة الفرنسية IIe d’Oleron حيث 

نج��ح الصاروخ يف إصابة هدف يحلق فوق س��طح املاء 

إصاب��ة مبارشة، ويف نفس العام ت��م االنتهاء من تثبيت 

الصاروخ ع��ى منت حاملة الطائرات الفرنس��ية ش��ارل 

ديجول، وتم تأهي��ل الصاروخ الفرني SAAM/FR يف 

ش��هر ديس��مرب 2001، ويف 30 أكتوبر 2002 تم بنجاح 

تنفيذ تجربة إطالق باس��تخدام الصاروخ SAAM ألول 

مرة من ع��ى منت حاملة الطائرات ش��ارل ديجول بعد 

أن نجح الصاروخ يف تدمر صاروخ مضاد للسفن تدمراً 

تاماً، وتم تنفيذ تجارب اإلطالق التش��غيلية بني ش��هري 

ديسمرب ومايو 2006.

ج��رت أول تجربة إطالق لتأهيل النس��خة اإليطالية 
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SAAM/IT system م��ن الص��اروخ Aster 15 ع��ى 

منت الس��فينة اإليطالية Carabiniere يف ش��هر نوفمرب 

 SAAM/IT 2001، وت��م االنتهاء من تأهي��ل الصاروخ

يف ديسمرب 2003. ويف شهر يوليو 2006 تم االنتهاء من 

 Conti di تثبي��ت الصاروخ عى منت حامل��ة الطائرات

Cavour التابعة للبحرية اإليطالية.

 Aster 15 وق��د تم التعاق��د عى بيع 200 ص��اروخ

لتجهي��ز 11 نظام��اً دفاعياً بحري��اً لحامل��ة الطائرات 

الفرنس��ية ش��ارل ديجول التي تعمل بالطاقة النووية، 

وحاملة الطائرات اإليطالية Conti di Cavour وثالث 

فرقاطات F3000S تابعة للبحرية امللكية الس��عودية، 

عالوة عى س��ت فرقاطات تابع��ة لدول أخرى، ويتميز 

نظ��ام الدف��اع الج��وي SAAM بقدرت��ه ع��ى من��ح 

 FREMM الفرقاط��ات الفرنس��ية-اإليطالية الجديدة

املتعددة املهام القدرة عى شن الحرب املضادة.

PAAMS الصاروخ
 11 يف   PAAMS الصواري��خ  برنام��ج  إط��الق  ت��م 

أغسطس1999 بعد العقد الذي وقعته DGA يف فرنسا 

نيابة عن فرنس��ا وإيطاليا واململكة املتحدة متهيداً لبدء 

عملية تطوير وإنتاج وتأهيل الصاروخ عى نطاق واسع، 

وتم بالفعل تسليم أول دفعة لهذه الدول الثالث.

تقدمت عدة جهات لرشاء ثالثة أنظمة من الصاروخ 

PAAMS عالوة عى الصاروخني البحريني Aster 15 و

Aster 30 لتجهي��ز قطع الدف��اع الجوي يف هذه الدول 

الثالث، وقامت البحرية امللكية الربيطانية بنرش نظامها 

األويل Sea Viper عى أوىل مدمراتها الحربية من نوع 

Daring class Type 45، فيام قامت البحرية الفرنسية 

 Horizon class بتجهي��ز أوىل فرقاطاته��ا م��ن ن��وع

وقامت البحرية اإليطالية بنرش صواريخ PAAMS عى 

.Orizzonte class أوىل فرقاطاتها من نوع

ويف ع��ام 2003 ت��م توقي��ع طلبات لرشاء خمس��ة 

أنظمة إضافية من الصاروخ PAAMS للبحرية امللكية 

الربيطانية، وصاروخ واحد لكل من الفرقاطة الفرنس��ية 

ورشاء   Orizzonte اإليطالي��ة  والفرقاط��ة   Horizon

.Aster 30و Aster 15 املزيد من صواريخ

وق��د ت��م االنتهاء م��ن تطوي��ر صواري��خ Aster ل� 

 Principal "أنظم��ة الصواري��خ الرئيس��ية املض��ادة"

Anti-Air Missile System PAAMS، وت��م بنج��اح 

تنفيذ ع��دد من تجارب اإلطالق الحي��ة يف عام 2005، 

منها تجربة تحايك الدفاع عن إحدى الس��فن الصديقة 

التي تتعرض لهجوم بصاروخ مضاد للسفن يحلق فوق 

 Dog-leg "سطح املاء مس��تخدما مناورة "رجل الكلب

manoeuvre، ك��ام جرى تنفيذ تجربة أخرى يف ش��هر 

أكتوب��ر 2005 يف س��يناريو مش��ابه لتهدي��د جوي تم 

تصمي��م نظام PAAMS من أج��ل التصدي له، هجوم 

عى إحدى س��فن الحراس��ة بصاروخ��ني من عى مدى 

قري��ب وعى ارتفاع 1000 م��رت، وأثبتت هذه التجربة 
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ق��درة الصاروخ Aster 30 عى التمييز بني األهداف مع 

ع��دم تعرض جه��از البحث عن الص��اروخ ألي لبس أو 

تشويش نتيجة وجود هدف ثان قريب.

وق��د ج��رت أول تجرب��ة إط��الق لتأهي��ل النظ��ام 

PAAMS باس��تخدام جهاز ال��رادار EMPAR مبضامر 

اختباران الصواريخ CELM التابع ل� DGA الفرنسية يف 

شهر مايو 2006، وقد نجح الصاروخ Aster 30، محموالً 

 ،Carabiniere عى م��نت فرقاطة البحري��ة اإليطالي��ة

يف إصاب��ة الهدف إصاب��ة مبارشة، ويف ماي��و 2007 تم 

االنته��اء بنجاح من تأهيل النظ��ام PAAMS E بصورة 

نهائية، وش��ملت عملية اإلطالق استخدام جهاز الرادار 

EMPAR ونظام التحكم يف النران الخاص به والقاذف 

 Aster والصاروخ A 50 Sylver الصاروخ��ي العم��ودي

30، ويف يوني��و 2008 وفرباي��ر 2009 ت��م بنجاح تنفيذ 

تجربتي إطالق النظام Sea Viper من عى منت املدمرة 

الربيطانية Longbow يف مياه البحر األبيض املتوسط.

وت��م تنفيذ خط��ة اختب��ارات أخرى ش��ملت أربع 

تجارب إطالق يف أقل من ش��هر واح��د يف يونيو 2010، 

وهي التجارب التي ج��رت عى منت الفرقاطة اإليطالية 

Andrea Doria والفرقاطة الفرنسية Forbin من عى 

مسافات متباينة يف مياه البحر األبيض املتوسط، وجرب 

تلك التجارب طبقاً لعدد من الس��يناريوهات املختلفة 

املتدرجة الصعوبة، وهي التجارب التي توجت بالتجربة 

األخرة عى منت Longbow التي شملت إطالق النظام 

ض��د هدف يحلق فوق س��طح املاء مس��تخدماً مناورة 

High-g terminal Manoeuvre ونجح��ت كل هذه 

التج��ارب بعد أن حققت أنظم��ة PAAMS وصواريخ 

Aster األداء املنتظر منها.

 Sea Viper ويف س��بتمرب 2010 متت بنجاح تجرب��ة

 HMS Dauntless Type من عى منت املدمرة الحربية

45 التابعة للبحرية امللكية الربيطانية باستخدام صاروخ 

.Aster 30 واحد من نوع
وقد تم االنتهاء من تسليم Sea Viper لكافة املدمرات 

 Sampson MFR والنسخة األخرة من Type 45 من نوع

التي تم تسليمها يف شهر فرباير 2011.

ومع خضوع املدمرات القدمية للصيانة حالياً تحولت 

بؤرة الرتكيز نحو كيفية تقديم الدعم الالزم لهذه القطع 

طوال عمرها االفرتايض، وهو ما تحقق باس��تبدال عقود 

الصيانة املؤقتة الحالية بعقود لتأمني الصيانة عى مدار 

العمر االفرتايض لهذه املدمرات.

مشاريع تطوير قدرات الدفاع الجوي 
املمتد

تلتزم رشكة MBDA بالدفاع الصاروخي الباليس��تي من 

 SAMP/T خالل مشاركة األنظمة الفرنسية واإليطالية

واإليطالي��ة PAAMS E يف برنام��ج ALTBMD التابع 

لحلف شامل األطلي الناتو. 

كام تضخ الرشكة اس��تثامراتها إلنتاج صاروخ اعرتايض 

مكم��ل جديد هو الص��اروخ Aster Block 2 املخصص 

للمهام املضادة للصواريخ الباليستية، وهو صاروخ ميكن 

إطالق��ه باس��تخدام القاذفات الربي��ة والبحرية الحالية 

املس��تخدمة مع عائلة Aster واملس��تخدمة بالفعل يف 

.ASTER 30و ASTER 15 إطالق الصواريخ

ويعم��ل الصاروخ االع��رتايض Aster Block 2، الذي 

يعترب نس��خة مطورة م��ن الصاروخ الح��ايل، عى توفر 

مدى أكرب لتأمني القط��ع البحرية الحيوية بحراً، ونقاط 

دخول القوات واملوانئ والقوات املنترشة عى الخطوط 

األمامية.

ويتميز هذا الصاروخ االعرتايض الجديد ذو املرحلتني 

بقدرته عى االش��تباك مع الجيل الجديد من الصواريخ 

الباليستية القصرة واملتوسطة املدى القادرة عى املناورة 

عى ارتفاعات متوس��طة إىل عالية وخارج نطاق الغالف 

الج��وي أيض��اً، ويعمل نظ��ام التوجيه باألش��عة تحت 

 Diverted Attitude الحمراء ونظام التحكم يف االرتفاع

Control System: DACS مع��اً لضامن إصابة الهدف 

وتدم��ره متاماً، وم��ن املنتظر أن تأيت إضاف��ة الصاروخ 

Aster Block 2 إىل أنظم��ة الدف��اع الج��وي الحالي��ة 

Aster لتزي��د بدرجة كبرة مس��احة تغطية العمليات 

املرسحية الخارجية بالنسبة للمناطق الحساسة.

 Aster Block 2 ع��الوة عى ذل��ك، يقدم الص��اروخ

مس��اهمة نوعية من حيث تخفي��ف األعباء عن كاهل 

الخطط الخاصة بنرش املس��توى األعى من نظام الدفاع 

الصاروخ��ي الباليس��تي الفع��ال املتع��دد املس��تويات 

ALTBMD التابع للناتو، وباملثل يوفر الصاروخ قدرات 

 European Phased Adaptive ���تكميلي��ة إضافية ل

Approach التابع للواليات املتحدة والدفاع الصاروخي 

األمرييك واألورويب •

املصادر والصور:

www.mbda-systems.com

http://ar.wikipedia.org

الدفاع اجلوي
أحد األسلحة الحديثة نسبياً يف أية جيش متقدم، ونشأ 
بعد استخدام الطائرات والصواريخ يف الحروب بدءاً من 
الحرب العاملية األوىل، وتكمن مس��ئوليته األساسية يف 
الدفاع ع��ن األهداف األرضية والبحرية والجوية كذلك 
ضد خط��ر الطائ��رات والصواريخ، التي تش��كل خطراً 
داهامً عىل األهداف الحيوية واإلس��راتيجية يف العمق 
إن مل تعرض، وبذلك تصبح تلك األهداف فريسة سهلة 
بالنس��بة للطائرات املقاتلة وخاصة الطائرات املتقدمة 
يف الوق��ت الح��ايل بإمكانياتها القتالي��ة الهائلة. وعادة 
ما تلح��ق وحدات الدف��اع الجوي بالجي��ش والبحرية 
والق��وات الجوي��ة لتقوم مبه��ام الدفاع ع��ن وحداتها 

ولحامية دورها االسراتيجي باملعركة.

يحقق الصاروخ 
SAAM دفاعًا 

قويًا ضد الصواريخ 
املضادة للسفن 

والطائرات 
املقاتلة اجلديدة

يعمل الصاروخ 
 Aster االعرتاضي

Block 2 على 
توفري مدى أكرب 
لتأمني القطع 

البحرية احليوية 
بحرًا
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برنامج املركبة nEUROn منوذج نـــــــــــــــاجح للتعاون األوروبي
أول طائرة شبح من احلجم الكبري يتم تصميمها يف أوروبا

من املتوقع أن تواجه 

صناعة الطائرات املقاتلة 

األوروبية ثالثة تحديات 

رئيسة خالل العرشين 

عاماً القادمة، هي: رضورة 

تطوير تقنيات إسرتاتيجية 

جديدة، ورضورة املحافظة 

عىل املهارات املمتازة يف 

املجاالت التي أثبتت فيها 

الصناعات األوروبية كفاءتها 

الفنية، إضافة إىل خلق فرص 

عمل لفروع التصميامت 

األوروبية.

إعداد:
 جي. سرات

] املركبة الجوية غري املأهولة - املرشوع الفرنيس - النموذج [
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برنامج املركبة nEUROn منوذج نـــــــــــــــاجح للتعاون األوروبي
أول طائرة شبح من احلجم الكبري يتم تصميمها يف أوروبا

وملواجه��ة مثل هذا املوقف بادرت الحكومة الفرنس��ية 

يف ع��ام 2003 بإطالق م��روع النم��وذج التكنولوجي 

للمركبة الجوية املقاتلة غري املأهولة بهدف منح مكاتب 

التصمي��م األوروبية مروعاً يس��مح لهم بتطوير الخربة 

الفنية الالزم��ة للمحافظة عىل إمكانياته��ا التكنولوجية 

خالل السنوات القادمة، ويتعدى هذا املروع الدراسات 

النظرية التي تم إجراؤها حتى اآلن، حيث يخطط إلجراء 

تجربة جوية للطائرات اآللية غري املأهولة، كام أنه يعترب 

أيضاً وس��يلة لتنفي��ذ العمليات االبتكاري��ة فيام يتعلق 

بإدارة وتنظيم برنامج للتعاون األورويب.

ولض��امن فعالية هذا املروع تم االتفاق عىل وكالة 

املش��ريات الدفاعية الفرنس��ية DGA وهيئة واحدة 

فقط للتنفيذ هي رشكة Dassault Aviation كمقاول 

رئيس م��ن أج��ل إدارة م��روع nEUROn، ويجري 

تنظيم املروع عىل النحو التايل:

• قامت وكالة املش��ريات الدفاعية الفرنس��ية برسية 

عقد رئيس عىل املقاول الرئييس وإدارة املروع.

• اعتبار املقاول الرئييس Dassault Aviation مسؤوالً 

عن تنفيذ العقد الرئييس.

وطبق��اً للتعلي��امت التي حددتها وكالة املش��ريات 

 Dassault Aviation الدفاعية الفرنس��ية قامت رشكة

بإس��ناد ح��وايل 50 % م��ن قيم��ة امل��روع للركاء 

األوروبي��ن، أي ال��ركات الصناعي��ة غري الفرنس��ية. 

ولتحقيق ه��ذا الهدف ق��ام املقاول الرئي��يس باختيار 

هؤالء الركاء عىل أساس:

الخ��رة والج��ودة: فالهدف من امل��روع ال يتعلق 

بخلق قدرات تكنولوجية جديدة يف أي دولة يف أوروبا، 

وإمنا يتحقيق أقىص استفادة ممكنة من القدرات الفنية 

املوجودة بالفعل.

القدرة التنافس��ية: يطمح امل��روع إىل طرح طرق 

جدي��دة لتقليل التكلفة، وباإلضاف��ة إىل الجودة الفنية 

يت��م دعوة كل رشيك لتقديم طلب حول أفضل طريقة 

لالستفادة من "مخصصات املروع".

تخصيص امليزاني��ة العامة للدولة: هو رشط وضعته 

وكالة املشريات الفرنسية بأن تقوم كل دولة تطمح إىل 

املش��اركة يف برنامج nEUROn باملس��اهمة يف عملية 

متويل املروع، ولتحقيق أكرب قدر ممكن من املرونة مل 

يتم فرض أي "رشوط جغرافية" عىل هذا املروع، وهو 

ما تم بالفعل تطبيقه عىل مستوى الدول.

وباإلضافة إىل الحكومة الفرنس��ية، رضبت حكومات 
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إيطاليا والس��ويد وإس��بانيا واليونان وس��ويرسا وفرقها 

الصناعية املشاركة يف مروع nEUROn منوذجاً ناجحاً 

للتعاون األورويب.

ويتكون الفريق الصناعي التابع للرنامج من:

• رشكة Dassault Aviation الفرنس��ية، فباإلضافة إىل 

مسؤوليتها عن التصميم، تتوىل هذه الركة مسؤولية 

التصمي��م العام والهن��ديس للمركبة ونظ��ام مراقبة 

الط��ريان والتجمي��ع النه��ايئ ودمج املركب��ة وإجراء 

االختبارات األرضية والجوية.

• رشك��ة Alenia اإليطالي��ة، وهي تس��اهم يف املروع 

بط��رح مفه��وم جدي��د ملخ��زن األس��لحة الداخ��ي 

 Smart "املعروف ب� "مخزن األسلحة الذكية املندمجة

Integrated Weapon Bay: SIWB ونظام االستشعار 

الداخي العامل باألشعة تحت الحمراء وأبواب املخزن 

وآلية تشغيلها ونظام الطاقة الكهربائية ونظام توزيع 

الطاقة ونظام املعلومات الجوية.

• رشكة SAAB الس��ويدية، وهي الركة املسؤولة عن 

وضع التصميم العام لجس��م الطائرة الرئييس وأبواب 

عج��الت الهبوط وأجه��زة الطريان واملالح��ة الجوية 

ونظام الوقود.

• رشك��ة EADS-CASA اإلس��بانية، وهي الركة التي 

تستخدم خربتها الطويلة يف مجال األجنحة واملحطات 

األرضية ودمج وصالت املعلومات.

 Hellenic Aerospace Industry:  HAI رشك��ة   •

اليونانية، وهي الركة املس��ؤولة عن الجزء الخلفي 

من جس��م الطائرة وأنابيب الع��ادم وتأمن الرفوف 

 Global "الخاصة ب� "محطة اختبارات الدمج الدولية

.Integration Tests Rig

• رشكة RUAG السويرسية، وهي الركة املسؤولة عن 

االختبارات الخاصة باألنفاق الهوائية القليلة الرسعة 

والوصالت بن الطائرة وأنظمة التسلح.

ومنذ بداية املروع أكدت السلطات الفرنسية بكل 

وض��وح حرصها عىل أن يك��ون منوذج املركب��ة الجوية 

اآللية املقاتلة إضافة حقيقية لهوية الصناعات الدفاعية 

عن طري��ق فتح أبواب التعاون ع��ىل مصاريعها، وعىل 

هذا األس��اس، جرى إسناد نصف املهام تقريباً إىل رشكاء 

صناعين غري فرنسين.

وفي��ام يتعل��ق ب��إدارة الربنام��ج فإن ه��ذا التنظيم 

سيحقق أقىص درجات الفعالية يف إطار مفهوم للراكة 

الكاملة وعالقات التعاون بن مختلف الركات الصناعية 

األوروبية، باإلضافة إىل رفع مستوى مراقبة امليزانية.

تحديات
ومن أبرز التحديات التكنولوجية التي يتم التعامل معها 

:nEUROn أثناء مرحلة تصميم برنامج

• ش��كل املركب��ة الجوية من حيث الدينامي��كا الهوائية 

وبني��ة مبتكرة م��ن امل��واد املركبة املدم��ج املبتكر 

ومخزن األسلحة الداخي.

• التقني��ات املتعلق��ة مبن��ح املركب��ة صفات التس��لل 

والتخفي.

• الخوارزميات Algorithms الالزمة لتطوير العمليات 

اآللية.

• وضع العنرص البري يف االعتبار عند تنفيذ املهام.

آخ��ر التقنيات التي يتعن تطبيقها ه��ي قدرة املركبة 

عىل حمل وإيصال األس��لحة من املخزن الداخي، واليوم، 

نجد الطائرات األوروبية مصممة بقدرات للتلقيم التذخري 

الخارج��ي للقناب��ل والصواريخ، ومن املتص��ور يف مرحلة 

الحقة تنفيذ قدرات التحميل داخل املخزن الداخي.

إطالق الرنامج
أطل��ق وزير الط��ريان الفرنيس برنام��ج nEUROn خالل 

مع��رض لوبورجي��ه للطريان عام 2003، وتم إس��ناد العقد 

الرئي��يس للمروع للمقاول الرئي��يس يف الثامن من فرباير 

2006. وت��م توقيع عقود الراكة الصناعية يف وقت واحد، 

والتخطيط إلجراء أول رحلة للمركبة يف منتصف عام 2012.

وتنحرص أهداف التجربة يف النقاط التالية:

• أداء املهمة من حيث رصد واس��تطالع وتحديد موقع 

األهداف األرضية بصورة مستقلة.

• تقييم نتائج عملية الرصد للمركبة الشبح عند مواجهة 

التهدي��دات األرضية أو الجوية في��ام يتعلق بأجهزة 

الرادار واألشعة تحت الحمراء.

• إطالق األسلحة من املخزن الداخي.

ومن الواضح أن الهدف خ��الل املهام التجريبية كان 

التأكد من التقنيات الخاصة بالقيادة والتحكم يف مركبة 

جوي��ة آلية غ��ري مأهول��ة ذات حجم مش��ابه للطائرة 

املقاتلة بكل ما فيها من أجهزة دعم الزمة لتأمن سالمة 

وأمن الطائرة، وسيعتمد نظام nEUROn عىل االرتباط 

بالش��بكة الرئيس��ية. وه��دف املركبة لي��س أداء املهام 

العس��كرية وإمنا إثبات م��دى وصول األنظم��ة الفنية 

إىل مرحلة البل��وغ والفعالية، وغني عن القول أن هذه 

املركبة التكنولوجية ستستخدم تقنيات القيادة والتحكم 

واالتصاالت والتنسيق وتقنية املعلومات الخاصة باملركبة 

الجوية اآللية غري املأهولة ودمجها مع حروب الغد التي 

تعتمد عىل نظام الشبكات.

وال يهدف هذا املروع إىل تطوير أسلحة جديدة أو 

محطة طاقة نوعية جديدة، ولكنه سيعتمد عىل أنظمة 

املالحة والطريان املوثوق بها باستخدام أجهزة الحاسب 

اآليل املثبت��ة عىل املركب��ة والربمجيات عالي��ة اإلنتاجية 

الفائقة الرسعة.
وس��تكون املركبة الجوية اآللية nEUROn من نوع 

الطائ��رات الش��بح القادرة عىل التخفي والتس��لل، وهو 

مجال يتيح إمكانية استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا 
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وأكرثها نضجاً، وس��تكون املركبة nEUROn أول طائرة 

شبح من الحجم الكبري التي يتم تصميمها يف أوروبا.

واس��تناداً إىل الخربة املكتس��بة من املروعات التي 

جرت مؤخراً، والتي تم استغاللها يف املجال العسكري فإن 

مروع nEUROn يأيت يف إطار "إدارة املنتج عىل مدار 

 Product Lifecycle Management: "عمره االفرايض

PLM ع��ن طريق تطوير طائ��رة افراضية تتيح لركة 

Dassault Aviation ورشكائها الخمس��ة يف س��ت دول 

أوروبي��ة إمكانية العمل معاً يف وقت واحد عىل تصميم 

واحد، وبصورة مستقلة بعيداً عن موقع العمل الرئييس.

أبرز معامل الرنامج
تم أداء االختبارات التالية منذ بداية الرنامج:

• اختبارات الدينامي��كا الهوائية داخل األنفاق الهوائية 

 SAAB, برسع��ات عالي��ة وقليل��ة مبعرف��ة رشكات

RUAG & ONERA عام��ي 2006 و2007 للتأك��د 

.nEUROn من األشكال االنسيابية للطائرة

• إمكاني��ة التعامل مع املركبة الجوي��ة وإمكانية التحكم 

فيها أثناء االختبارات التي جرت داخل األنفاق الهوائية.

• تم بنجاج إجراء اختبارات تقليل املخاطر باس��تخدام 

.ADOUR املحرك النفاث

وج��رت تل��ك االختب��ارات يف فرنس��ا مبعرف��ة رشك��ة 

TURBOMECA يف TARNOS، وأثبتت االختبارات 

النقاط التالية:

• أن املح��رك املس��تخدم مل يتأث��ر بالتصميم املس��طح 

لفوهة العادم.

• أن فوه��ة العادم قوية وق��ادرة عىل مواجهة العوامل 

البيئي��ة الرئيس��ية مث��ل االهت��زازات امليكانيكي��ة 

والحرارية الناتجة عن قوة املحرك.

• تم التأك��د من صعوبة رصد الج��زء الخلفي للمحرك 

باألشعة تحت الحمراء.

وبحل��ول منتص��ف ع��ام 2011 ف��إن وض��ع برنام��ج 

nEUROn قد وصل إىل التايل:

• تم االنتهاء من تصنيع األجزاء املختلفة لجس��م املركبة 

وتسليمها إىل رشكة Dassault Aviation يف مصانعها 

ب� Istres بفرنسا.

.SAAB الجسم الرئييس للمركبة مبعرفة رشكة •

• الج��زء الخلفي لهيكل الطائ��رة وفوهة العادم مبعرفة 

 .Hellenic Aerospace Industry:  HAI رشكة

.EADS-CASA األجنحة مبعرفة رشكة •

.Alenia أبواب مخزن األسلحة مبعرفة •

.RUAG وصالت األسلحة مبعرفة •

• األج��زاء الهي��كي املس��اهمة يف تقلي��ل ف��رص رصد 

املركبة الجوي��ة مبعرفة مصانع رشك��ة Dassault يف 

.Argenteuil & Biarritz

ومن املقرر إجراء أول رحلة تجريبية للمركبة الجوية يف 

Istres يف منتصف عام 2012.

تعاون أورويب عىل أعىل مستوى
مينح برنامج املركبة الجوية اآللية nEUROn رشكات 

صناعة الطائرات األوروبية فرصة كبرية ل�:

تطوير قدراتها يف مج��ال املركبات الجوية اآللية غري 

املأهولة.

ض��امن املحافظة عىل مس��توى كفاءته��ا من حيث 

االستعداد لتصميم أحدث جيل من الطائرات األوروبية 

املقاتلة.

تجربة عملية جدي��دة إلدارة الربامج، وهي تجربة من 

املمكن تطويرها من خالل خطط التعاون الدولية املبتكرة.

 nEUROn ومن الواضح أن برنام��ج املركبة الجوية

يعك��س كفاءة خط��ة التعاون األوروبي��ة والقدرة عىل 

إدارة امليزاني��ة املخصص��ة وااللتزام بالج��داول الزمنية 

التعاقدية املحددة •

املصادر والصور:

)Dassault Aviation( رشكة

االختبارات التجريبية

تش��مل الس��يناريوهات التي س��يتم التأك��د منها عر 
االختبارات الجوية التجريبية النقاط التالية:

• وضع الطائرة يف املجال الجوي املحدد لالختبار.
• أداء مهام استطالعية برسعة أقل من رسعة الصوت.

• رصد واستطالع وتحديد موقع األهداف األرضية دون 
التعرض للرصد أو الكش��ف بواسطة األهداف املعادية 
 To see Without Being "أي أن ت��رى دون أن تُرى"

.Seen
•إطالق األسلحة الجوية من مخزن األسلحة.
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أحدث التقنيات يف جمال حماية املــــــــــــــركبات التكتيكية

تشكل القنابل اليدوية الصاروخية 

والصواريخ املوجهة املضادة للدبابات 

والقذائف املتفجرة خاصة العبوات 

الناسفة البدائية IED تهديداً خطرياً 

عىل القوات املنترشة يف الحرب 

الحديثة واملناطق الخارجة لتوها من 

الحروب، ويعترب نظام الدفاع النشط 

 Active Defence System: ADS

املطور حديثاً الذي تنتجه رشكتا 

 ADS GmbHو Rheinmetall

سالحاً مضاداً ميكن االعتامد عليه، 

وهو ما أثبتته التجربة الحية التي 

أجرتها Rheinmetall يف مركز 

تجاربها يف Unterluess شاميل 

أملانيا، وهي التجربة التي جرت 

بحضور 120 خبرياً ميثلون عرش دول.

ADS أكرث األنظمة الدفاعية تطورًا يف حماية املركبات العسكرية
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أحدث التقنيات يف جمال حماية املــــــــــــــركبات التكتيكية
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ويعترب نظام الدفاع النشط ADS أكرث األنظمة الدفاعية 

يف العامل تط��وراً من حيث حامية املركبات العس��كرية 

ذات األوزان املختلف��ة ض��د التهدي��دات العملياتي��ة 

الحالية، ويقوم نظام االستشعار برصد القذيفة القادمة 

مثل العبوات الناس��فة أو الصواري��خ املضادة للدبابات 

وه��ي تقرتب من هدفه��ا، ليقوم النظ��ام - يف أقل من 

ثانية - بتشغيل نظام الحامية عن طريق استخدام طاقة 

األلعاب النارية Pyrotechnic املوجهة لتدمري القذيفة 

عىل بُعد أمتار قليلة م��ن املركبة، وبالنظر إىل ما يتميز 

به نظام الدفاع النش��ط ADS من حي��ث ميل قذائفه 

إىل االنخفاض بعد اإلطالق، ف��إن هذه امليزة توفر أيضاً 

إمكانية تقليل الخس��ائر غري املب��ارشة أو غري املقصودة 

بالقرب من املركبة يف ساحة العمليات.

ويف مطل��ع 2011 تم تزوي��د مركبة النق��ل املدرعة 

Fuchs/Fox 1A8 بنظام دفاعي فعال متكامل للوقوف 

عىل إمكانياته عند اس��تخدامه مع املركبات ذات الدفع 

 ADS الس��دايس، وباإلضافة إىل إمكاني��ة تركيب النظام

ع��ىل املركبات الحالية دون إجراء أي تعديالت جوهرية 

عىل الخصائص األساس��ية مثل الحج��م والوزن والطاقة 

والق��درة عىل الحرك��ة والتعامل مع املركب��ة بوجه عام 

 Defenceكان البد م��ن إج��راء التجارب عىل مض��امر

Technology Detachment  رقم 41 يف Trier، وهي 

التجارب التي أثبتت نجاحها يف يونيو 2011، وحيث كان 

مقرراً إجراء تجارب إضافية عىل النظام قرر املس��ؤولون 

 RPG7 إجراء تجربة باليستية ديناميكية بإطالق قذيفة

Panzerfaust عىل املركبة.

ويف مركز االختبارات التابع لرشكة Rheinmetall يف 

Fuchs/ تم اس��تخدام مركبة لقطر املركبة Unterluess

Fox املجهزة بنظام الدفاع النشط بكابل فوالذي برسعة 

20 كيلومرت يف الساعة، وتم استخدام جهاز تفجري يعمل 

بالضغط من النوع الذي تس��تخدمه العبوات الناس��فة 

البدائية IED داخل املدن وعىل الطرق املأهولة، حيث 

تم إطالق قذيفة RPG بجانب املركبة من عىل مس��افة 

18 م��رتاً، وكان اله��دف من التجربة إثب��ات قدرة نظام 

ADS الفائق��ة عىل التعامل مع أي هجوم من مس��افة 

قريبة، م��ع التأكد من تش��غيل نظ��ام التفجري الخاص 

بالعبوة الناسفة يف نفس الوقت.

وتقوم أجهزة استش��عار نظام الدفاع النش��ط برصد 

الهجوم والتعرف عىل القذيف��ة القادمة، ومن ثم البدء 

يف تدمريه��ا فوراً، ومل يكن ارتطام القذيفة باملركبة كافياً 

الخرتاق دروع املركبة، بل كان يف الحقيقة ضعيفاً إىل حد 

منح املركبة الفرصة لالبتعاد حتى بعد انطالق القذيفة.
وعىل بُعد 150 مرتاً فقط كان بإمكان الحضور مشاهدة 

ع��رض حي أثناء وقوفهم يف األماكن املكش��وفة، ومل تكن 

هناك حاجة التخاذ إج��راءات حامئية أو قضائية خاصة، 

وكانت لديهم الفرصة لتفقد املركبة بعد تجربة اإلطالق.

األه��م من ذل��ك، أثبت��ت التجرب��ة أيض��اً إمكانية 

استخدام نظام الدفاع النش��ط بطريقة فعالة للغاية يف 

جع��ل املركبات نداً قوياً أمام التحديات التي تش��هدها 

مسارح العمليات اليوم.

نظرية قشرة البصلة
يعت��رب الربوفيس��ور س��يغفريد فايش��نبريغ م��ن أبرز 
املفكري��ن األمل��ان يف مجال عل��م الصحاف��ة واإلعالم 
واالتصال الجامهريي و من أبرز املنظرين لهذه العلوم 
يف العامل وتعد نظريته املسمى )قرشة البصلة( من أشهر 

النامذج.
ويبني فايش��نبريغ نظريته )قرشة البصلة( عىل ش��كل 
وتركي��ب البصلة لك��ن بصلته لها أرب��ع طبقات فقط؛ 
وه��ي الطبق��ة الخارجية والتي تض��م القواعد العامة، 
الطبقة الثاني��ة واألصغر منها فتضم البن��ى أما الثالثة 
فتضم الوظائف وأخرياً يأيت اللب والذي يركز عىل الدور 

يف كل حقل.

] ADS  تجربة اطالق قذيفة محمية بالنظام [
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 ADS Gesellschaft ومنذ هذه التجربة قام��ت رشكة

متتل��ك  الت��ي   ،für aktive Schutzsysteme mbH

Rheinmetall AG يف دوس��لدورف %74 م��ن أس��همها 

باإلضاف��ة إىل رشك��ة IBD GmbH يف Lohmar األملانية، 

بتقدي��م طلب لرشاء أول سلس��لة من النظ��ام، كام يبدي 

عدد من جيوش العامل حالياً اهتامماً كبرياً بالنظام الدفاعي 

النش��ط، وتشري تقديرات الخرباء إىل أن عدد املركبات التي 

سيعاد تزويدها بهذا النظام سيتجاوز عرشات اآلالف.

مفهوم Rheinmetall للحامية الشاملة
يحتاج األمر إىل توليفة متطورة من أنظمة الدفاع اإليجايب 

والس��لبي وأنظم��ة التدمريلتزويد املركب��ات بقدر ما من 

الحامية الالزمة ألفراد التشغيل ومبا يتناسب مع التهديدات 

 Rheinmetall الحالية. وكان هذا س��بباً مبارشاً يف تحفيز

عىل تطوير احتكاراتها بصورة مس��تمرة عن طريق إضافة 

قدرات جديدة من األنظم��ة، واعتامداً عىل خربة رشكات 

 Rheinmetall Chempro GmbH, عاملية عريق��ة مثل

 Rheinmetall Verseidag Ballistic Protection

 GmbH and ADS Gesellschaft für aktive

Schutzsysteme mbH أصبح��ت املجموعة قادرة اليوم 

عىل طرح مجموعة فريدة من قدرات األس��لحة املبتكرة 

املتخصصة يف حامية القوات.

 Onion "الحامي��ة طبقاً ل�"نظري��ة البصلة
Principle

تق��وم نظرية الحامية لدى Rheinmetall عىل أس��اس 

توفري الحامية عىل عدة مس��تويات مختلفة يشكل فيها 

نظام الدفاع النشط – مستوى الحامية الخارجي األول- 

سالحاً مبتكراً فائق األداء يف مواجهة التهديدات القادمة 

قبل وصولها إىل أهدافها.

أما أسلحة الدفاع السلبي فتشكل خط الدفاع الثاين، 

وهي تش��كل نظام تصفيح يتكون م��ن املواد املدمجة 

أو الخزفية، وهنا يربز تف��وق Rheinmetall يف تطوير 

التقنيات الجديدة الكفيلة بتزويد عمالئها العس��كريني 

بأنظمة حامية متكامل��ة اعتامداً عىل مصدر واحد مثل 

تزويد مقصورة قيادة املركبة بزجاج ضد الرصاص س��واء 

يف املركبات أو الش��احنات الخاص��ة باملؤن واإلمدادات 

اللوجس��تية. وتكل��ل نظري��ة الحامي��ة الت��ي تطرحها 

Rheinmetall مجموع��ة من أس��لحة التدم��ري فائقة 

األداء، والت��ي تقوم الرشكة برتكيبه��ا ليس عىل املركبات 

األرضية فحس��ب، وإمن��ا عىل الطائ��رات ذات األجنحة 

الثابت��ة والطائرات املروحية والس��فن أيض��اً. وبإمكان 

 Rosy أنظم��ة الدخان أو أنظم��ة حجب الرؤي��ة مثل

حج��ب املركبة عن مجال رؤي��ة العدو يف حالة التعرض 

للهجوم، بين��ام أصبح نظام الدف��اع البحري لإلجراءات 

 Rheinmetall ال��ذي تنتجه رشك��ة MASS املض��ادة

منوذجاً لألسلحة الدفاعية عىل مستوى العامل •

املصادر:

http://gasriya.blogspot.com 

] بعد انتهاء التجربة مل تتعرض املركبة املحمية ألذى [] املركبة خالل تجربة االطالق [

74 

26

Rheinmetall
AG IBD GmbH

[رشكة (mbH) ألنظمة الح�ية النشطة]

47 |  يناير 2012 |  العدد 480  |

ads.indd   47 12/27/11   5:14 PM



دور الزوارق الصاروخيـة السريعة
يف الهجوم والدفاع الساحلي

ذات كفاءة قتالية عالية

عرفت معظم املراجع الدفاعية البحرية حول العامل؛ الزورق الصاروخي 

الرسيع، بأنه قطعة بحرية صغرية الحجم ُمسلحة بصواريخ ُمضادة 

لسفن السطح، حيث ميكن اختيارها لتحل محل سفن السطح الساحلية 

األكرب حجامً نسبياً، وبديالً عن القوارب البحرية األصغر حجامً، ما يدل 

عىل أنها سالح شائع ومتوفر ومنوذج مالئم ألسلحة البحرية متوسطة 

الحجم، السيام وأن الزوارق الصاروخية الرسيعة تُعترب رخيصة التكاليف 

نسبياً، وذات كفاءة قتالية عالية، وميكنها حمل أسلحة الطوربيد الخفيفة 

واملالمئة لعمليات الدفاع والهجوم البحري يف السواحل الضيقة والشواطئ 

الضحلة، وتؤدي أدواراً متعددًة غاية يف األهمية، نظراً لرسعتها الفائقة 

ورشاقتها املعهودة.

اعداد:
عميد )مـ( موسى حمد القالب

|  العدد 480  |  يناير 2012  |48

دراسات وبحوث

02Strategics.indd   48 12/27/11   5:16 PM



49 |  يناير 2012 |  العدد 480  |

02Strategics.indd   49 12/27/11   5:16 PM



ترتكز العقيدة القتالية الستخدام الزوارق الصاروخية 

الرسيع��ة، ع��ى عام��ل الرسع��ة والزمن املح��دود يف 

االش��تباك الرسيع مع س��فن العدو القتالي��ة والخروج 

منه بأقل خس��ائر ممكن��ة، ذلك ألن الث��ورة الصناعية 

يف األنظم��ة البحري��ة الصاروخية، وه��ي أكرث دقة من 

قذائف املدفعية الس��احلية، عالوًة عى معدات الحرب 

االلكرتوني��ة، جميعه��ا تس��اهم يف تأم��ن موقف قتايل 

أفض��ل م��ن حيث مه��ارة املن��اورة، إلط��الق الصاروخ 

البحري الهجوم��ي والدفاعي القادر عى اخرتاق معظم 

س��فن الس��طح القتالية، وعى مدى مؤثر، يف السواحل 

والشواطئ والخلجان واألنهر، عى حد سواء.

إن مهمة الهجوم للزوارق الرسيعة، ميكن تلخيصها يف 

القيام بالدوريات املتقدمة يف عرض البحر، بحيث تتهيأ 

إلطالق نريان أس��لحتها وصواريخها ضد دوريات وسفن 

العدو املتقدمة، أو القوارب والزوارق املشتبه بها والتي 

تعود للقراصنة واإلرهابين واملخربن واملهربن.

ويف الدف��اع تق��وم ال��زوارق الصاروخي��ة الرسيعة 

بالدفاع عن مواقع حساس��ة وحيوية تقع عى السواحل 

والش��واطئ، كمحط��ات ال��رادار واملعدات واملنش��آت 

البحري��ة يف القواع��د البحري��ة ع��ى ش��واطئ الدولة 

وسواحلها.

كام تقوم الزوارق الرسيعة مبهام الدوريات الدفاعية 

والهجومية، عند حراسة السفن والقوافل البحرية املارة 

بالقرب من السواحل والشواطئ، ويف املضائق والخلجان، 

السيام ضد هجامت التخريب العدوانية، وذلك من أجل 

حامية السفن والقوافل البحرية التجارية الدولية، التي 

تجوب البحار، ضد كاف��ة األخطار والتهديدات البحرية 

والربي��ة القريبة م��ن البحر، والجوية الت��ي قد تديرها 

عنارص إرهابية ضد السفن واملهامت الصديقة، السيام يف 

حال وجود تهديدات جوي��ة إرهابية، مصدرها طائرات 

مسرية غري مأهولة معبأة باملتفجرات.

مناذج حديثة وتحوالت
اس��تحوذ زورق القتال الرسيع الس��ويدي CB90 الذي 

ج��رى تصميمه خصيص��اً للعمل داخل املي��اه الضحلة 

غري العميقة، عى الش��واطئ وبن الج��زر واألرخبيالت 

املتعددة، ويف البحريات واألنهار والقنوات، سواًء ألغراض 

الدوري��ة أو البح��ث واإلنق��اذ أو القتال أو االس��تطالع 

واإلنذار املبكر، ويف مكافحة اإلرهاب والتس��لل البحري 

وتهريب املخدرات، ويتمتع ه��ذا الزورق مبرونة عالية 

بحيث ميكن اس��تخدامه كمستشفى متنقل عائم عالوًة 

عى إمكانية أن يك��ون منصًة رسيعة إلطالق الصواريخ 

البحرية، سواًء يف الدفاع أو الهجوم.

وبعد التحوالت اإلسرتاتيجية التي ظهرت عقب انهيار 

حقب��ة الحرب الباردة، توجهت معظم أس��لحة البحرية 
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حول العامل نحو اس��تخدام قط��ع بحرية صغرية الحجم 

رشيقة التصميم وعالية الرسعة، ومسلحة بأسلحة فتاكة 

ودقيقة اإلصابة، بدالً من القطع البحرية الثقيلة واألكرب 

حجامً والش��ائع اس��تخدامها يف معظم الدول البحرية، 

ذلك ألن بيئة القتال البحرية قد تغريت كثرياً من الحرب 

التقليدي��ة بن ال��دول البحرية إىل الح��رب الالمتامثلة 

ملكافحة اإلرهاب واملنظامت غري الحكومية عى الساحة 

العاملية.

وعليه انت��رت الزوارق البحري��ة الرسيعة املجهزة 

بالصواريخ ع��ى مختلف أدواره��ا وأحجامها وقدراتها 

التدمريي��ة، حي��ث زاد ع��دد الزوارق املس��تخدمة من 

ماليزي��ا رشق��اً إىل اليونان غرباً، فوص��ل إىل حوايل 240 

زورقاً، ما يش��كل قف��زة عددية نوعي��ة، يف هذا املجال 

الجدي��د منذ عقدين من الزم��ان، كام توجهت البحرية 

األمريكي��ة ومتكنت إح��دى الركات داخ��ل الواليات 

املتح��دة م��ن رشاء امتي��ازات عاملية لصناع��ة الزوارق 

البحرية الرسيعة.

املواصفات
يبل��غ طول الزورق القتايل الرسيع نحو 49 مرتاً، وعرضه 

12 قدماً، وميكنه اإلبح��ار واملناورة برسعة تصل إىل 43 

عق��دة بحرية ميالً بحريًة يف الس��اعة، وميكن أن يثبت 

املدفع الرش��اش والبندقية وقاذف الصواريخ يف املقدمة 

واملؤخرة وعى جانبي الزورق، للمحافظة عى توازنه من 

جه��ة، ولتحقيق عامل املناورة واملرونة؛ وتقديم الغطاء 

الناري يف جميع االتجاهات، ويستطيع الزورق حمل 20 

جندياً بأسلحتهم ومهامتهم، ومعدات اتصاالت إضافية، 

ما ميكن اعتباره ك��زورق قيادة متقدم، قادر عى مهمة 

اإلنزال عى شاطئ ضحل قد ال يزيد عمقه عن 3 أقدام.

ك��ام ميك��ن اس��تخدام ال��زورق كمنص��ة للغوص، 

وكغرفة محمولة قابلة للضغ��ط العايل، وكمنصة لحمل 

مختلف أنواع األس��لحة، عالوًة عى البنادق كالرشاشات 

األوتوماتيكي��ة وقواذف الرمان��ات والهاونات وصواريخ 

من نوع "هيلفاير"، إذا تطلبت املهمة ذلك.

وتس��تخدم الزوارق الصاروخية الرسيع��ة؛ من قبل 

س��الح البحري��ة ومش��اة البحري��ة وحرس الس��واحل 

والدوري��ات النهرية، حس��ب التهدي��دات واملتطلبات 

القتالية.

إال أن امللف��ت للنظ��ر أن ال��زوارق الرسيعة، ميكن 

اعتبارها مالمئًة للقتال اللييل باستخدام األنظمة العاملة 

باألش��عة تحت الحم��راء، واألنظم��ة الفيديوية يف بيئة 

بحرية محدودة الرؤية، وأجهزة ليزرية لقياس املدى.

وتحمل بعض ال��زوارق الصاروخي��ة الرسيعة األكرب 

حجامً، رادارات بحرية قادرة عى كشف تحركات عنارص 

الضفادع البرية املعادية، عالوة عى القوارب والزوارق 

51 |  يناير 2012 |  العدد 480  |

02Strategics.indd   51 12/27/11   5:16 PM



املعادية التي تتس��لل مقرتبة من الشواطئ البحرية من 

خالل الجزر الصخرية املنترة، واملمرات املائية الضيقة.

وم��ن أجل تحقي��ق هذا الغ��رض، عمل��ت البحرية 

األمريكي��ة ع��ى اس��تبدال عدد م��ن قطعه��ا البحرية 

التقليدية، بسفن القتال الس��احلية زوارق بحرية كبرية 

الحج��م، ومن بن تلك القطع البحرية املرش��ح خروجها 

من الخدم��ة الفعلي��ة، 30 فرقاطة و14 س��فينة إلزالة 

األلغام و12 سفينة س��احلية لقنص األلغام البحرية، أما 

القطع البحرية املزمع إدخالها الخدمة من جديد، فيبلغ 

عددها 55 سفينة قتال ساحلية زوارق صاروخية رسيعة.

ومن التهديدات الرئيس��ية الخطرية التي س��تواجهها 

الدي��زل  الرسيع��ة، غواص��ات  الصاروخي��ة  ال��زوارق 

املنخفضة الضجيج، التي تستطيع الوصول إىل الشواطئ 

الضيق��ة والضحل��ة بهدوء من دون إث��ارة انتباه أجهزة 

اإلنذار املبكر البرية وااللكرتونية، عالوة عى كش��ف 

وتعقب ومط��اردة وتدمري ق��وارب اإلرهابين الرسيعة 

وسفن القراصنة الدولين. 

املتطلبات
تحت��اج زوارق الصواري��خ الرسيعة س��يالً متواصالً من 

املعلومات والتقارير االس��تخبارية وعى مدار الس��اعة، 

إذ ال تس��تطيع العمل من دون معلومات اس��تخبارية 

مس��تمرة، لس��ببن األول: تفادي أية مفاجآت عدوانية 

من قبل اإلرهابين والقراصنة واملهربن، والثانية تطوير 

خطط املهام وتعديلها حسب تطورات املوقف اآلين، يف 

الشواطئ والخلجان واملمرات املائية.

كام يتطلب الدور املس��ند لل��زوارق الرسيعة، توفري 

قوة إس��ناد ناري لها من األرض أين��ام كان ذلك ممكناً 

الزوارق الصاروخية

بُني��ت أوىل ال��زوارق الصاروخي��ة بواس��طة البحري��ة 
السوفييتية، التي أدخلتها للخدمة يف 1958. وتستخدم 
أس��اطيل عديدة أخرى النوعني األكرث شهرة من زوارق 
الصواريخ السوفييتية وهام "اوس��ا" و"كومار". وأثناء 
الح��رب العربي��ة اإلرسائيلية عام 1967م اس��تخدمت 
البحري��ة املرصي��ة زوارق الصواريخ م��ن فئة "كومار" 
م��زود بأربع صواريخ من نوع SS-N-2 إلغراق املدمرة 
إي��الت اإلرسائيلية وقتل 47 م��ن طاقمها يف 20 أكتوبر 
1967. وكان��ت ال��زوارق املرصي��ة يف قاعدته��ا عندما 
أطلق��ت أربعة صواريخ عىل املدم��رة التي كانت تبعد 
20 ك��م عن الس��احل. وعق��ب عملية اإلغ��راق هذه 
وعمليات أخرى بوساطة سفن سوفييتية الصنع، رشعت 

الدول األخرى يف تطوير زوارق الصواريخ.
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لتضيي��ق الخناق عى العدو املقابل مهام كان نوع قوته 

ومهام عن��ارصه، وحتى يق��وم ال��زورق الرسيع بدوره 

كموقع قيادة متقدم إلدام��ة االتصال مع قوات بحرية 

صديقة؛ كالس��فن الحربي��ة وقطع بحري��ة أكرب حجامً 

وأوس��ع دوراً، وطائرات بحرية ثابتة الجناح أو عمودية، 

وغواص��ات ومنصات إنزال وغوص، أو قوات مش��رتكة، 

فإن��ه يج��ب أن يكون مجه��زاً بأنظمة تحدي��د املكان 

العامل��ي باألقامر الصناعية، وبقوى برية مقاتلة وفنية 

ومالحية مدربة تدريباً جيداً.

ونظ��راً لتعدد املهام املس��ندة لل��زوارق الصاروخية 

الرسيع��ة، خاص��ًة يف الش��واطئ الضحلة والس��واحل 

الضيق��ة، ضد التهدي��دات املحتملة كالن��ريان املعادية 

املنطلقة من الرب أو من الجو أو من البحر، فإن الزوارق 

الرسيعة يجب أن تكون متنوعة يف األحجام واألش��كال، 

ع��الوة ع��ى التصمي��امت الش��بحية Stealth، وكفاءة  

القدرات االلكرتونية.

التصميم
تتفاوت أحجام الزوارق الصاروخية الرسيعة املس��تخدمة 

يف األس��لحة البحرية العاملية، ما بن الصغرية واملتوس��طة 

والكب��رية، حي��ث يبل��غ حج��م ال��زوارق الكب��رية حجم 

الفرقاط��ات الصغ��رية، الس��يام الفرقاط��ة الربيطانية من 

نوع Type 23، إذ ي��رتاوح الطول ما بن 115 و127 مرتاً، 

واإلزاح��ة ما بن 2800 و3100 مرتاً، يف حن تصل الرسعة 

عى مسافات قصرية يف املياه الضحلة نحو 40 – 50 عقدة.

ومبا أن جس��م السفينة وتصميم شكلها يتحكامن بعدد 

م��ن مواصفاتها الفنية والقتالية التي يصعب تغيريها يف 

أس��لحة البحرية التي حددت مهام وأدوار تلك السفن، 

فإن ال��زوارق الصاروخي��ة كبرية الحج��م ميكنها القيام 

ب��أدوار الس��فن الحربي��ة صغرية الحجم أو ما يس��مى 

بالفرقاط��ات صغ��رية الحج��م أو الفرقيطات، حس��ب 

التس��ميات الدارجة واملعمول بها يف األس��لحة البحرية 

الحديثة عى الساحة العاملية.

ومن بن تلك املواصفات الفنية؛ أنظمة االستش��عار 

وأنظمة التسليح، وهنا البد من وجود برامج للمقايضة 

بن م��ا تحمله وتؤديه الس��فن الحربي��ة الصغرية، وما 

تحمله وتؤديه ال��زوارق الصاروخية الرسيعة، إن مناذج 

املقايضات توفر ألسلحة البحرية ذات التحوالت الكبرية، 

خيارات جدي��دة مع طول الوقت، ولع��ل الخيار األول 

يحدد القاعدة التكنولوجية التي س��تبنى عليها عمليات 

التطوير الحلزونية التي تس��اعد ع��ى اإلدخال الرسيع 

ملع��دات جديدة، م��ا ينتج عنه��ا سلس��لة طويلة من 

التحسينات الخفيفة يف مناذج املهام، والقدرات القتالية 

للزوارق الرسيعة.

التسليح
بغض النظر عن املهام التي تنفذها الزوارق الصاروخية 

الرسيعة؛ أو السفن والفرقاطات صغرية الحجم، فإن أي 

منها س��يحمل املدفع من نوع MK 110 ذو العيار 57 

مل��م، مبعدل رماية يبلغ 220 دورة طلقة يف الدقيقة، يف 

حن أن ذخائر املدفع من نوع MK 295، متكن الزورق 

من رماية األهداف الجوية وزوارق الس��طح واألهداف 

الربية عى حد س��واء، وميكن تس��ليح الزورق برش��اش 

أوتوماتي��ي من عي��ار 12.7 ملم، ع��الوة عى معدات 

التش��ويش االلك��رتوين والحامية الذاتي��ة ونر القطع 

املعدنية الالزم��ة ألغراض الح��رب االلكرتونية، عى أن 

السالح الرئييس للزورق الرسيع هو الصاروخ ذو الهيكل 

 RIM من نوع Rolling Airframe Missiles ال��دوار

RAM 116 –، باإلضافة إىل نظام الرادار ومستش��عرات 

.MK 15 "األشعة تحت الحمراء من نوع "فاالنكس

الدعم واإلسناد
تعترب الطائرات العمودية املسلحة املأهولة؛ والطائرات 

العمودي��ة غري املأهولة واآلليات املس��رية عى س��طح 

املي��اه ويف األعامق، م��ن أهم عنارص الدعم واإلس��ناد 

الجوي لل��زوارق الصاروخية الرسيعة، س��واًء انطلقت 

تلك املعدات من عى منت الزورق نفس��ه أو من زورق 

أو س��فينة أو فرقاطة أخرى، كام ميكن للزورق الرسيع 

سحب واس��تخدام أدوات ومعدات السونار التي جرى 

تصنيعها خصيصاً ضد األلغام البحرية.

الطاقم البرشي
يقوم بتش��غيل الزورق الصاروخي الرسيع؛ فريق صغري 

يتمت��ع بتدريب��ات تبادلي��ة حيث يقوم أي ف��رد مبهام 

وأعامل الفرد اآلخر، بوجود إمكانية ومرونة الس��تيعاب 

خرباء يف إحدى املجاالت البحرية املتخصصة، ولعل أهم 

مثال حول هذا الغرض ما يتعلق مبهام قوات العمليات 

الخاصة املحددة ليالً ونهاراً.

ويف الخت��ام ميك��ن الق��ول أن ال��زوارق الصاروخية 

الرسيع��ة؛ أصبح��ت رضورة حتمي��ة ألس��لحة البحرية 

الصغرية واملتوس��طة والكبرية الحجم، وبشكل خاص ما 

يتعلق بأدوار الدفاع والهجوم الس��احيل، ويف الشواطئ 

الضحلة واملمرات املائي��ة الضيقة كالخلجان والبحريات 

واألنهار، الس��يام وأن هذه الزوارق تحمل من الطواقم 

واألنظم��ة واألجهزة، ما يع��زز ويطور م��ن إمكانياتها 

وقدراته��ا ع��ى انجاز مه��ام متعددة، قد ال تس��تطيع 

القطع البحرية األكرب حجامً القيام بها، السيام يف الحرب 

الحديثة الالمتامثلة •

املصادر:

www.amiinter.com

http://en.wikipedia.org

www.sinodefence.com

www.navy.mil

www.lockheedmartin.com 

http://ar.wikipedia.org

ترتكز العقيدة 
القتالية الستخدام 
الزوارق الصاروخية 

السريعة على 
عامل السرعة 

والزمن احملدود

يتمتع الزورق 
CB90 مبرونة 

عالية وإمكانية 
استخدامه أيضًا 

كمستشفى 
متنقل عائم
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تستعد للتحليق يف سماء الشــــــــــرق األوسط
تلبي متطلبات التدريب املتطور بأحدث التقنيات
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تستعد للتحليق يف سماء الشــــــــــرق األوسط
تلبي متطلبات التدريب املتطور بأحدث التقنيات

تنتج كوريا الجنوبية عائلة الطائرات التدريبية النفاثة 

 Supersonic Advanced( املتطورة متعددة األدوار

Trainers( من النوع )T-50 Golden Eagle( مع 

تنفيذها باإلضافة للتدريب عدة مهام قتالية، وتقوم 

 )Korea Aerospace Industries: KAI( بإنتاجها رشكة

باعتبارها املتعاقد الفردي لربامج هذه الطائرات، مع 

دخول رشكة )Lockheed Martin( يف الربامج باعتبارها 

املتعاقد الفرعي األول.
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• األداء:

- أقىص رسعة 1.4 ماخ إىل 1.5 ماخ

- املدى 1.851 كلم )1.150 ميل(

- سقف االرتفاع العمليايت 16.760 مرت 

)55.000 قدم(

- الدفع/ الوزن 0.96

)+8g / 3g( أقىص مدى -
الطاقم: 2

الطول:

12.98 مرت )42 قدم و7 بوصات(

• املدافع:

1X20  ملم )0.78 بوصة( مدفع واحد 

يعمل عىل 3 سبطانات »جرنال 

.)A-50( ديناميكس« فئة

النقاط القوية: بإجاميل 7 نقاط.

• الصواريخ: 

)LOGIR( و )Hydra 70( »هايدرا«

 AIM-9( »جو – جو »سايدوندر

.)Sidewinder

)AIM-120 AMRAAM(»أمرام«

 AGM-65( »جو –أرض »مافريك

)Maverick

• القنابل: 

 MK 82( ، )MK 83( ، )MK(

  )SPICE( متعددة املهام مع  )84

و)JDAM( املوجهة.

القنابل )CBU-97/105( ذات الفيوز 

ونظام االستشعار.

ذخائر موجهة بالليزر.

التسليح 
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تجي��ب الطائ��رة )T-50( عن العديد من التس��اؤالت 

مع تلبي��ة متطلبات التدريب املتط��ور عىل الطائرات 

ذات الرسعة ف��وق الصوتية، بأحدث التقنيات الجوية 

 )T-50( وبنظ��م الكرتوني��ة عالي��ة التقنية، ونف��ذت

الط��ران التجريب��ي ع��ام 2002 ودخل��ت الخدمة يف 

القوات الجوية الكورية عام 2005.

وتم تطوير هذه التدريبية بإنتاج مناذج »األكروبات 

الجوي��ة« )Aerobatic( للعم��ل م��ع ف��رق العروض 

 )T-50( الجوية املتطورة وهذه النامذج تشمل الطائرة

والطائرة  )FA-50( حيث تعمل 10 طائرات مع فريق 

األكروب��ات الجوية يف الق��وات الجوية الكورية، وهذا 

 )Black Eagles( »الفريق اس��مه »النسور الس��وداء

وقام بتبديل طائرة الهج��وم الخفيفة )A-37( للعمل 

مع )T-50 golden Eagle( منذ عام 2009.

ويف عام 2011 تم تجهيز أول رسب )TA-50( وذلك 

بعمل��ه مع القوات الجوي��ة الكورية، مع تجهيز رسب 

الهجوم الخفيف للعمل مع )TA-50( بنظم األس��لحة 

عالية الدقة مث��ل )AIM-9 Sidewinder( جو –جو 

ومثل »مافريك« )TGM-65 Maverick( جو-أرض.

FA-( وكان الط��ران التجريب��ي للتدريبي��ة النفاثة

50( ومتعددة األدوار املقاتلة )T-50( قد تم ملقارنتها 

بق��درات )KF-16( ، وكان هذا قد حدث عام 2011، 

وتم إنتاج أول طائرة )FA-50( لتجهيز عدد 60 طائرة 

ينتج آخرها بحلول عام 2013 لغاية 2016.

وت��م التخطيط ليت��م عام 2011 تصدي��ر عدد 16 

 )TA-50( طائ��رة هجومي��ة خفيفة من ه��ذه العائلة

ألندونيسيا، وعدة دول بينها العراق أيضاً طلبت هذه 

الطائرة بينها إرسائيل وبولندا والفلبني وإسبانيا.

ويتم أيض��اً تس��ويق )T-50( لتض��اف للعمل مع 

الربامج )T-X( للوالي��ات املتحدة األمريكية يف قواتها 

الجوي��ة كتدريبي��ة م��ن الجيل الت��ايل، وت��م تقديم 

مقرتح��ات إلنتاج الجيل الجديد م��ن )F-50( املقاتلة 

التدريبية •

تطويرها بإنتاج 
مناذج »األكروبات 

اجلوية« للعمل 
مع فرق العروض 
اجلوية املتطورة

االرتفاع:

4.78 مرت

)15 قدم و8.25 بوصة(

القوة الدافعة:

 )F 404( »محرك واحد »جرنال اليكرتيك

توربيني الدفع ما بعد االحرتاق:

KN 53.07 الدفع جاف

KN 78-7 الدفع بعد االحرتاق

منطقة الجناح:

9.17 مرت

)30 قدم وبوصة واحدة(
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أعلن��ت رشك��ة UOP، وهي رشكة ذات مس��ؤولية 

مح��دودة تابع��ة لرشك��ة Honeywell، مؤخراً أن 

الصني اس��تخدمت الوقود النفاث النظيف الذي تم 

 PetroChina إنتاجه بالتعاون املش��رك م��ع رشكة

يف تش��غيل أول رحلة اختباري��ة لتجربة هذا النوع 

م��ن الوقود هل ترون إمكانية نجاح هذا النوع من 

الوقود عىل مستوى العامل؟

نحن نرى أن هن��اك فرصة كبرية لنجاح الوقود الحيوي 

عىل املس��تويني التجاري والدفاع��ي ألن الوقود النفاث 

النظي��ف ال��ذي أنتجت��ه رشك��ة Honeywell مين��ح 

مستخدميه مميزات عديدة مثل:

• يعت��ر هذا الوقود الجديد وقوداً بديالً عند خلطه 

بنس��بة 50 %، م��ا يعن��ي أنه ال توج��د حاجة إلدخال 

أي تعدي��الت عىل تقنية صناعة الطائ��رات أو خزانات 

الوقود.

• يصن��ع هذا الوقود الجديد من الجيل الثاين لعلف 

الحيوانات الذي ال يتداخل مع املواد الغذائية أو املوارد 

األرضية أو املائية.

• أثبت هذا الوقود الجديد أنه يتمتع بقدر أكر من 

كثافة الطاق��ة أثناء الطريان، األمر ال��ذي يتيح للطائرة 

إمكانية التحليق يف الجو ملدة أطول وبكمية وقود أقل.

• يتي��ح الوق��ود الجديد إمكانية تقلي��ل االنبعاثات 

الغازية بنسبة ترتاوح بني 65 % و80 % مقارنة بالوقود 

العادي املصنوع من البرتول.

ويف املج��ال الدفاعي تم اس��تخدام الوق��ود النفاث 

النظيف الذي أنتجته رشكة Honeywell يف تشغيل أول 

رحلة للطائرة املروحية عىل اإلطالق، وذلك باس��تخدام 

 Gilze-Rijen الوقود الحيوي يف يوني��و 2010 بقاعدة

الجوي��ة التي تعتر مقر أس��طول الطائ��رات املروحية 

املقاتلة التابعة لس��الح الجو املل��ي الهولندي، وقد تم 

تحوي��ل الزيوت الطبيعية املس��تخرجة م��ن الطحالب 

البحرية واس��تخدام زيت الطعام وتحويلهام إىل وقود 

نف��اث نظيف باس��تخدام تقني��ات اإلع��داد والتجهيز 

  Honeywell التابعة لرشكة UOP التي طورتها رشك��ة

وق��د تم خلط الوق��ود الحيوي املس��تخدم يف الط�ريان 

م��ع الوق��ود التقليدي بنس��بة 50 %، وتم اس��تخدام 

ه��ذا املزي��ج يف تش��غيل أح��د مح��ركات املروحيات 

التابعة لس��الح الجو امللي الهولندي، وإجراء سلس��لة 

م��ن املناورات االختبارية، ومل يت��م إدخال أي نوع من 

التعدي��ل عىل املح��رك أو هيكل املروحي��ة قبل تنفيذ 

الرحلة.

كام تم اس��تخدام الوقود الحيوي الذي أنتجته رشكة 

Honeywell يف تش��غيل إجراء كل الرحالت التجريبية 

التابعة لس��الح البحرية حتى اآلن، والتي كان معظمها 

يتبع س��الح الجو، ع��الوة عىل ذلك، ت��م ترخيص هذا 

الن��وع من الوقود والترصيح باس��تخدامه عىل طائرتني 

.C-17وF -16  تابعتني لسالح الجو

تعترب رشكتك��م إحدى الرشكاء الرئيس��يني يف مجال 

الصناعات الدفاعي��ة وصناعة الطائرات التي تطرح 

مجموعة متنوعة من التقنيات والخدمات الحيوية 

بالنس��بة لتنفيذ امله��ام الدفاعية الي��وم ومواجهة 

التحديات املس��تقبلية الجديدة. هل ميكنك تسليط 

الضوء عىل أبرز مساهامتكم يف معرض ديب للطريان 

2011؟

أعلن��ت رشك��ة Honeywell ع��ن توقي��ع اتفاقيت��ني 

دفاعيتني مهمتني مع رشكة متوين الطائرات يف اإلمارات 

متوي��ن  ورشك��ة   Global Aerospace Logistics

الطائرات التجارية يف الرشق األوس��ط وش��امل أفريقيا 

.Transworld Aviation

ومتث��ل هات��ان االتفاقيتان خطة اس��رتاتيجية مهمة 

بالنسبة لرشكة Honeywell، وهام اتفاقيتان ستجعلنا 

أكرث ق��درة عىل تلبي��ة متطلبات العم��الء يف املنطقة، 

عالوة عىل ذل��ك، س��تعزز االتفاقيت��ان التزامنا القوي 

بدع��م احتياجات النمو والصيانة لعمالئنا العس��كريني 

يف منطق��ة الرشق األوس��ط، وبصورة هامة، سيس��مح 

العمل مع كبار املوزعني املحليني باختصار املدة الزمنية 

املمنوحة لتس��ليم الطلبيات واإلصالح لتلبية متطلبات 

عمالئنا يف مجال االس��تعداد للمهام ومتكينهم من رفع 

مستوى أداء أساطيلهم الجوية.

إىل أي م��دى يعت��رب س��وق الرشق األوس��ط مهامً 

بالنسبة لرشكتكم؟ ومن هم أبرز عمالئكم؟

كانت منطقة الرشق األوس��ط، وس��تظل، س��وقاً مهمة 

بالنس��بة لرشكة Honeywell وقد شهدنا مؤخراً منواً يف 

املنطقة مبعدل أرسع من أي وقت مىض بفضل التطور 

املس��تمر الذي تشهده أس��واق املنطقة، ولدعم الرشق 

األوسط عىل مدار فرتة هذا النمو ستظل الرشكة ملتزمة 

باالس��تثامر يف مج��ال اإلبداع واالبتكار ورفع مس��توى 

قدراتنا من أجل االس��تمرار يف تقديم أحدث املنتجات 

والخدمات لعمالئنا عىل مستوى املنطقة.

وبالنس��بة ملنطقة الرشق األوس��ط ف��إن لدينا عدداً 

نائب رئيس Honeywell: نعمــــــــل علـــــــــــــــى تلبية متطلبات عمالء املنطقة
منطقة الشرق األوسط سوقًا مهمة وتشهد منوًا وتطورًا سريعًا

أجرت مجلة "درع الوطن" 

 Juan لقاء مع السيد

Picon نائب رئيس مجلس 

 Honeywell  إدارة رشكة

 Defence & Space

International  تحدث 

من خالله عن نجاح رشكة 

Honeywell يف استخدام 

الوقود النفاث الجديد يف 

أول رحلة عابرة للمحيط 

األطليس، وفيام ييل نص 

اللقاء:
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م��ن العمالء الدفاعيني مث��ل الدوائر الدفاعية ورشكات 

تش��غيل الطائرات املروحي��ة التجارية، ك��ام أننا أيضاً 

رشكاء م��ع عدد من رشكات توزيع املنتجات والخدمات 

 Transworld Aviation, Global مث��ل  الدفاعي��ة 

.Abu Dhabi Aviationو Aerospace Logistics

يف ظل الحوادث التي تشهدها ممرات الطائرات عىل 

مس��توى العامل بصورة يومية، من املعروف أن هذا 

النوع من الحوادث يكلف رشكات صناعة الطائرات 

ح��وايل 100 ماليني دوالر س��نوياً بس��بب إصابات 

ال��ركاب وإصالحات الطائرات وإج��راءات التدقيق، 

كيف يتعامل »املمر الذيك« Smart Runway الذي 

صممته رشكة Honeywell مع هذه املشكلة؟

 Honeywell يعت��ر املمر الذيك ال��ذي صممته رشك��ة

أحدث تطوير ل� »نظام الوعي باملمر ونظام اإلرش��اد« 

 Runway Awareness & Advisory System:

RAAS الذي انتجته الرشكة، وهو عبارة عن نظام يتيح 

إمكاني��ة زيادة الوعي باملوقف عن طريق تزويد أطقم 

الطيارين بتعليامت إرش��ادية صوتية ورسائل تحذيرية، 

وتعم��ل هذه التقنية املتطورة عىل تقليل املخاطر التي 

ميك��ن أن تتعرض لها ممرات اإلق��الع والهبوط إىل أدىن 

حد، وذلك عن طريق إحاط��ة الطيارين بوضعهم عند 

االس��تعداد لإلقالع، وعند اإلق��الع، ويف مرحلة االقرتاب 

النهايئ من ممر الهبوط، وعند الهبوط •

نائب رئيس Honeywell: نعمــــــــل علـــــــــــــــى تلبية متطلبات عمالء املنطقة
منطقة الشرق األوسط سوقًا مهمة وتشهد منوًا وتطورًا سريعًا

جناح

الوقود احليوي
ت��م اس��تخدام الوق��ود الحيوي ال��ذي أنتجت��ه رشكة 
)Honeywell( يف كل الرح��الت التجريبي��ة التجاري��ة 
التي تس��تخدم الوقود الحيوي تقريباً، ويف ش��هر يونيو 
املايض نجحت رشكة )Honeywell( يف استخدام الوقود 
النفاث الجدي��د يف أول رحلة عابرة للمحيط األطليس، 
وق��د أقلع��ت الرحل��ة م��ن )Morristown( بوالي��ة 
نيوج��رييس وهبطت يف مطار لوبورجي��ه بباريس قبل 

انطالق معرض باريس للطريان مبارشة.

59 |  يناير 2012 |  العدد 480  |

interview.indd   59 12/27/11   6:58 PM



دور أنظمة القيادة والسيطرة يف احلـــــــــــــــروب احلديثة
مستقبل أنظمة القيادة والسيطرة

يف هذا العدد قمنا باس��تعراض أهمي��ة أنظمة القيادة 

والس��يطرة من خ��ال موضوع��ن، أحده��ا بعنوان 

»أنظم��ة القي��ادة والس��يطرة يف الرصاعات املس��لحة 

الحديث��ة« واآلخر بعنوان »مس��تقبل أنظم��ة القيادة 

والس��يطرة«، وألقينا الضوء ع��ى مكوناتها ومتطلباتها 

ومستقبلها، كا طرحنا عدة أمثلة لها. 

تتلخص عملية القيادة والسيطرة يف الحرب الحديثة 

يف جمع املعلومات بواس��طة املستش��عرات املختلفة، 

وتدقيقه��ا، وتتبعه��ا، وتحليله��ا، ثم ع��رض املعلومات 

عى وسائل العرض املناس��بة، وتحديد هوية األهداف، 

والتنس��يق مع الجه��ات ذات الصلة، واتخ��اذ اإلجراء 

الازم، من حيث توجيه األس��لحة، واالش��تباك، وتقييم 

النتائ��ج يف النهاية، واألهداف الت��ي يتم رصدها يجب 

أن تصنف عى أنها جوية، أو برية، أو من فوق س��طح 

امل��اء أو من تحته، واذا مل يتم هذا التصنيف بواس��طة 

املستش��عر نفس��ه فيجب عى نظام القيادة والسيطرة 

أن يك��ون ق��ادراً ع��ى القي��ام بذلك، وأن ينس��ق بن 

املعلومات ال��واردة من جميع املستش��عرات، ويجمع 

صورة ش��املة للتهديد، ويوفر س��جاً بكافة املعلومات 

الت��ي تم اس��تقبالها، بغض النظر عن املصدر، وس��جاً 

آخ��ر بالقرارات التي اتخذت من قبل النظام نفس��ه أو 

بواسطة القيادة، استناداً إىل توصية النظام، ولذلك، فإن 

توفر القدرة عى إعادة االستاع إىل التسجيات بغرض 

التحليل والتدريب تكون يف غاية الرضورة.

ولقد ظه�رت أنظمة القيادة والس��يطرة اآللية لدعم 

الق��ادة، عى جميع املس��تويات، باملعلوم��ات الازمة 

واملوقوتة الختيار القرار املناس��ب يف الوقت املناس��ب، 

واتخ��ذت اآللية يف ه��ذه األنظمة أهمي��ة كبرية، نظراً 

للتطور الرسي��ع يف خصائص أنظمة التس��ليح وما تبع 

ذلك من خطورة القرار الذي يتخذه القائد خاصة تحت 

ظروف الحاجة امللحة إىل رسعة اتخاذ القرار يف مواجهة 

الرسع��ة الكبرية، والق��درة التدمريية الفعالة لألس��لحة 

املعادي��ة، باإلضافة إىل ما تتميز به املعركة الحديثة من 

املرونة، واملناورة العالية، ورسعة تغري املواقف. 

ومع احتال اس��تخدام أس��لحة التدمري الش��امل يف 

املعركة، فإن املس��تويات القيادية التي تشرتك يف اتخاذ 

الق��رار تتزاي��د، وهذه األم��ور كلها تعد م��ن العوامل 

املعق��دة، والت��ي يتعذر الس��يطرة عليها خ��ال الفرتة 

الزمني��ة املح��دودة املتاح��ة؛ بحي��ث أن األم��ر أصبح 

يتطل��ب االعتاد ع��ى أجهزة الحاس��بات اآللية، التي 

تعرف القيادة والسيطرة بأنها 

»قيام القيادة بإنجاز أعامل 

التخطيط واإلدارة والتنسيق 

والسيطرة عىل القوات والعمليات، 

من خالل االعتامد عىل تنظيم 

معني من األفراد واملعدات 

وشبكات االتصال واملرافق 

واإلجراءات«، وتتلخص عملية 

القيادة والسيطرة يف الحرب 

الحديثة يف التايل:

إعداد:
عميد م علي علواين
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دور أنظمة القيادة والسيطرة يف احلـــــــــــــــروب احلديثة
مستقبل أنظمة القيادة والسيطرة
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تستقبل معلومات أجهزة االستشعار املختلفة، وتحللها، 

وتحدد األخطار املنتظرة، وأسبقية التعامل مع األهداف 

املعادية، وتحديد األسلوب األمثل للتعامل معها، إضافة 

إىل القدرة عى توجيه األسلحة، وإعطاء األمر باالشتباك 

آلياً.

مكونات نظام القيادة والسيطرة
يتميز أي نظام للقيادة والس��يطرة بالتعقيد الش��ديد، 

وتشابك عنارصه وديناميكيته، باإلضافة إىل وفرة وتعدد 

وتنوع املعلومات ب��ه، ولذلك فإن تصميم وبناء النظام 

يتطل��ب التكامل الناجح بن ف��روع متعددة من العلم 

واملعرفة، تتضمن علوم األنظمة والتحكم والحاس��بات 

اإللكرتوني��ة وأنظم��ة االتص��االت الصوتي��ة والرقمية 

والتفاع��ل بن اإلنس��ان واآلل��ة، وبح��وث العمليات، 

وأنظمة إدارة املعلومات، وال��ذكاء االصطناعي، وإدارة 

أعال الرصاع املسلح.

وميكن اعتبار نظام القيادة والسيطرة املتكامل مكوناً 

من عدد م��ن األنظمة الفرعية، ليك يس��هل التخطيط 

والتصمي��م للنظ��ام، وعادة م��ا تكون ه��ذه األنظمة 

الفرعية كاآليت:

• املستش��عرات ووس��ائل رصد وجمع املعلومات عن 

تح��ركات ومترك��زات وأنش��طة الق��وات الصديق��ة 

واملعادية وأسلحتها.

• أنظم��ة املاحة، والت��ي تحدد أوض��اع متركز القوات 

الصديقة.

• مراكز القيادة، التي تقوم بجمع ودمج وتكامل وعرض 

أنش��طة القوات الصديقة واملعادي��ة ملتخذي القرار 

الذين يقوم��ون بدورهم بتقيي��م التهديد، وإصدار 

األوامر الخاصة برد الفعل املناسب.

• شبكة اتصاالت صوتية ورقمية مؤمنة بن مراكز رصد 

املعلوم��ات ومراكز القيادة، م��ن ناحية، وبن مراكز 

القي��ادة والقوات املرؤوس��ة والقي��ادة األعى، من 

ناحية أخرى.

• األسلحة واملعدات.

• أنظمة إدارة وتداول املعلومات.

• العنرص البرشى.

وتب��دأ العمليات الت��ي تجرى يف أي نظ��ام للقيادة 

والسيطرة باستشعار البيئة املحيطة، والتي متثل منطقة 

التأثري والس��يطرة للنظام، وذلك للحصول عى البيانات 

الازمة عن طريف الرصاع، ويتبع ذلك عمليات تش��غيل 

ومعالجة هذه البيانات، ومقارنة النتائج مبا هو مخطط 

أو متوق��ع حدوث��ه، أو الوصول إلي��ه، وبناء عى هذه 

املقارنة يتم اتخاذ القرارات املناس��بة، وبدء اإلجراءات 

واألنش��طة التي تؤثر عى البيئ��ة املحيطة، والتي متثل 

منطق��ة التأثري والس��يطرة للنظ��ام، وذل��ك حتى يتم 

تحقيق املطلوب.

ومتثل مراكز القيادة العنرص األسايس ألنظمة القيادة 

والسيطرة، ولدى هذه املراكز القدرة عى السيطرة التامة 

عى العنارص املرؤوسة، واتخاذ القرار مع عدم االعتاد 

عى املركزية املطلقة، ويتطلب هذا توافر قدر كبري من 

البيان��ات واملعلومات الازمة لتقدي��ر املوقف، واتخاذ 

القرار يف الوقت املناس��ب، وه��ذا ال يتأىت إال باالعتاد 

الكبري عى الحاس��بات اآللية لحف��ظ وتداول ومعالجة 

املعلومات، ويج��ب أن تحقق هذه املراكز القدرة عى 

املقاومة الش��ديدة للعدائي��ات اإللكرتونية، مع القدرة 

الذاتية ع��ى تقليل التداخل الكهرومغناطييس، س��واء 

النات��ج من املع��دات املنت��رشة يف أرض املعركة، أو بن 

معدات االتص��ال املختلفة، مع إمكاني��ة العمل تحت 

ظروف استخدام الخصم أسلحة الدمار الشامل، وكذلك 

مقاومة املكونات اإللكرتونية لإلشعاع باستخدام الدوائر 

اإللكرتونية املقساة Hardened التي تقاوم اإلشعاعات 

النووية. 

أمثلة ألنظمة القيادة والسيطرة الحديثة 
تعتمد أنظمة القيادة والس��يطرة عى تجميع كم هائل 

م��ن املعلومات الدقيقة من أكرث من مصدر، وبأكرث من 

يتميز أي 
نظام للقيادة 

والسيطرة 
بالتعقيد الشديد 
وتشابك عناصره 

وديناميكيته
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صورة، عن طريق نرش مجموعة من املستشعرات، التي 

تتص��ل مبارشة بأنظم��ة معلومات موج��ودة يف مراكز 

القيادة والسيطرة املنترشة يف مرسح العمليات، وتتصل 

هذه املراكز فيا بينها بشبكة اتصاالت رقمية عن طريق 

قنوات مؤمن��ة، ذات رسعات اتصال عالية، ويتكون كل 

مرك��ز من وح��دة معالج��ة مركزية أو أكرث، وأوس��اط 

تخزين، وشاش��ات لعرض البيانات املقروءة واملرسومة، 

باإلضافة إىل باقي وحدات الطباعة واالتصاالت.

ومن بن أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة األمريكية 

 ،E-8Aاملحمول ع��ى طائرة من نوع JSTARS النظام

ونظ��ام AWACS، ونظ��ام Hawkeye E-2C ونظ��ام 

RADIC، ونظ��ام ORCHICDEE الفرنيس، املحمول 

ع��ى طائرة عمودي��ة من ن��وع Super Puma، وعى 

الرغم من أن نظام »جس��تارز« قد تم تطويره أساس��اً 

لصالح الق��وات الجوية األمريكي��ة والجيش األمرييك، 

إال أن��ه يلعب دوراً كب��رياً يف معاونة القوات الربية، من 

خال مراقب��ة تحركات الق��وات املعادية م��ن الجنود 

والتشكيات املدرعة يف العمق، وخلف خطوط القتال، 

تبدأ العمليات 
التي جترى يف أي 

نظام للقيادة 
والسيطرة 

باستشعار البيئة 
احمليطة

وتحدي��د األهداف التي يتم إصابته��ا بأنظمة املدفعية 

الصاروخية.

 RADIC أم��ا نظ��ام القيادة والس��يطرة األمري��يك

املحم��ول جواً، فإنه يس��تقبل املعلومات من الطائرات 

الحربي��ة، وطائ��رات اإلن��ذار املبك��ر، ث��م ينقل هذه 

املعلومات إىل بطاريات الدفاع الجوي، ومواقع الرادار، 

والطائرات، والقوات البحرية، والقوات الربية، وتستطيع 

الجهات التي تتعامل مع النظام إضافة أي معلومات إىل 

الش��بكة، وكذلك حذف أي معلومات، وكل ذلك يتم يف 

الوقت الحقيقي ويتألف النظام من ثاث شبكات، كل 

منها عبارة عن وحدة تعمل بقدرتها الذاتية، وميكن ألي 

وحدة مقاتلة لديها أجهزة الس��لكية تس��تخدم موجتي

HF  أو UHF ولديه��ا وح��دة ح��ل الش��فرة الخاصة 

بالنظ��ام، التعامل مع النظ��ام، وأخذ ما تحتاج إليه من 

معلومات.

 Orchicdee ونظ��ام القيادة والس��يطرة الفرن��يس

املحمول جواً، اس��تخدمته القوات الفرنس��ية يف حرب 

تحرير الكوي��ت، وذلك الختباره عملي��اً، للمرة األوىل، 

يف مي��دان القت��ال الحقيقي، وملراقبة مي��دان املعركة، 

AS- ويتك��ون النظام من رادار محمول ج��واً من نوع

332 ع��ى الطائرات العمودية  “س��وبر بوما” للمراقبة 

األرضية، ومعدات اتصال ونقل معلومات ملراكز القيادة 

األرضي��ة أو للطائ��رات العمودية الصديق��ة يف ميدان 

املعركة.

 Flag Data Display System: نظ��ام   ويعت��رب 

FDDS ه��و حجر الزاوية يف نظام القيادة والس��يطرة 

 Navy Command & Control للبحري��ة األمريكي��ة

System: NCCS، وه��و محمول عى حاملة الطائرات 

USS Saratoga، وع��ى ثاث حام��ات أخرى لتحقيق 

القي��ادة والس��يطرة التكتيكي��ة، وعى س��فن القيادة 

الربمائي��ة، وين��قل النظ��ام املعلومات م��ن عدد كبري 

من مجموع��ات القتال، ويقارنها بقاعدة معلومات، ثم 

يع��رض املعلومات التكتيكية إىل الق��ادة إلدارة املعركة 

وتخطيط املهام.

وق��د ط��ورت رشك��ة بريطاني��ة منظوم��ة القيادة 

والس��يطرة للعملي��ات البحرية والس��احلية “أودين”، 

القادرة عى القيام مبه��ام املراقبة يف الظروف العادية، 

وبوظائ��ف قتالية، يف الظروف األخرى، وتس��تند هذه 

املنظومة يف اس��تخداماتها إىل مع��دات تجارية، وهي 

قابلة للتثبيت عى السفن البحرية، أو مراكب الحراسة، 

أو نقاط املراقبة الثابتة، املنترشة عى الش��واطئ، ولعل 

فائدته��ا املتزايدة تتمثل يف احتوائها عى سلس��لة من 

ال��رادارات، مبثابة مستش��عرات ثابتة، قابل��ة للتحرك، 

وميكن إضافة إىل ذلك، تشغيلها عن بعد.

وم��ن خال ش��بكة القي��ادة والس��يطرة التكتيكية 

يخزن كل قائ��د ميداين املعلوم��ات املتوافرة لديه عن 

وحدته وتفاصيل اس��تعداداتها ومعداته��ا ومخزوناتها 

واحتياجاته��ا ليس��تطيع يف أي وق��ت معرف��ة الحالة 
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الحقيقية لوحدته، وبع��ض الربامج متكن القيادات من 

معرفة الحاالت الحرجة للوحدات، ومن أنظمة القيادة 

والس��يطرة التكتيكية النظام التشييك “دولفن”، الذي 

يس��اعد قادة وحدات القوات الربي��ة وأركانها يف اتخاذ 

الق��رارات املامئ��ة الرسيعة بالنس��بة لتخطيط وتنفيذ 

العملي��ات، ويتألف النظام من ثاث أنظمة فرعية، كل 

منه��ا مؤلف من وحدات مختلف��ة مرتبطة بنوع املهام 

املطلوبة، ومنه��ا وحدة املس��اندة الجغرافية، ووحدة 

الحذر امليداين املش��رتك، ووحدة التطبيقات التكتيكية، 

والهدف األس��ايس من هذا النظام هو جمع املعلومات 

وتحليلها مع االستنتاجات املامئة، وتوزيعها إىل مختلف 

مستويات القيادة والسيطرة. 

ماذا عن املستقبل؟
يعتمد نجاح أنظمة القيادة والس��يطرة عى اكتس��اب 

ثق��ة الق��ادة يف هذه األنظمة، وال يت��م ذلك إال مبرونة 

األجهزة املستخدمة وقابليتها لتلبية الواجبات الجانبية 

األخرى، ب��ل وإمكاني��ة تفاهمها مع وس��ائل االتصال 

والس��يطرة وتخزين املعلومات؛ إذ أن األجيال الحديثة 

من أنظمة القيادة والس��يطرة تك��ون قادرة عى تنفيذ 

ع��دد من الوظائف الجانبي��ة، ال تقل أهمية عن املهام 

الرئيس��ية، مثل: التحديث شبه الفوري للمعلومات عن 

قوات الخصم وقياداته ومتابعة نشاطها، واليشء نفسه 

بالنس��بة للقوات الصديقة، وتقييم الخسائر من جانب 

القوات الصديقة، وتوفري أي بيانات إحصائية تساعد يف 

أعال اإلرشاف واإلمداد والشؤون اإلدارية.

ولق��د أعدت الق��وات الجوي��ة األمريكي��ة برنامجاً 

يتكل��ف 1.5 بلي��ون دوالر لتطوي��ر ش��بكة تربط بن 

أنظم��ة القي��ادة والس��يطرة العديدة التي تس��تخدم 

للعمليات الفضائي��ة، والدفاع الصاروخي، واإلنذار ضد 

املقذوف��ات، وتدعم هذه الش��بكة أيضاً قيادة ش��ؤون 

الفض��اء األمريكية يف مهام ح��رب املعلومات املنتظرة، 

وأطل��ق عى ه��ذا الربنامج اس��م “القيادة والس��يطرة 

 Integrated Space Command ”الفضائية املتكاملة

Control: ISC2 &، وه��و عبارة عن برنامج يهدف إىل 

تحقيق الس��يطرة الفضائية للق��وات الجوية من خال 

تكام��ل أكرث من 40 نظام للقيادة والس��يطرة موجودة 

حالياً لكل م��ن القيادة الفضائي��ة األمريكية، والقيادة 

الدفاعية الجوية والفضائية ألمريكا الشالية، والقيادة 

االسرتاتيجية األمريكية.

برنامج

ISC2
أع��دت القوات الجوية األمريكي��ة برنامجاً يتكلف 1.5 
بلي��ون دوالر لتطوير ش��بكة تربط ب��ني أنظمة القيادة 
والس��يطرة العديدة التي تستخدم للعمليات الفضائية، 
والدف��اع الصاروخي، واإلنذار ض��د املقذوفات، وتدعم 
هذه الش��بكة أيض��اً قيادة ش��ؤون الفض��اء األمريكية 
يف مه��ام ح��رب املعلومات املنتظ��رة، وأطلق عىل هذا 
الربنامج اس��م “القيادة والس��يطرة الفضائية املتكاملة” 
Integrated Space Command & Control: ISC2

يعتمد جناح 
أنظمة القيادة 

والسيطرة على 
اكتساب ثقة 

القادة يف هذه 
األنظمة
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والهدف من برنام��ج ISC2 هو وجود جهة واحدة، 

تكون مس��ؤولة عن تكامل وتطوير وصيانة وتش��غيل 

األنظم��ة لتحس��ن ما يس��مى ب�»التش��غيل املتبادل”  

Interoperability وتقلي��ل التكلف��ة، وتتوقع القوات 

الجوي��ة األمريكي��ة تحقي��ق هدفه��ا الرئي��يس، الذي 

يتمثل يف أن تس��تخدم كل األنظمة برمجيات مش��رتكة 

وتجارية لتقنيات املعلومات، وس��توفر هذه الربمجيات 

صورة موح��دة ملرسح املعركة، مع تقديم مس��اعدات 

وإمكانيات خارقة، ويف الس��نوات التالية، سيتم الرتكيز 

ع��ى صيان��ة وتش��غيل وتحدي��ث النظ��ام، وتزويده 

بقدرات جديدة، وفقاً ملا تس��مح به التقنيات املتطورة، 

وباإلضافة إىل ذلك فإن النظام املتكامل سيصمم لتوفري 

تقنيات حرب املعلومات، ملساعدة القيادة الفضائية يف 

أداء دورها الجديد.

ومع تنفيذ برنامج ISC2، س��توفر أنظمته متطلبات 

مركز القيادة، عى املس��توى الش����امل، حيث سيكون 

هن��اك نوع من العاقة بن أنش��طة ح��رب املعلومات 

واملتطلبات التي س��تواجهها القوات الجوية األمريكية 

يف حروب املس��تقبل، وقد رفض املسؤولون األمريكيون 

اإلفصاح عن ما إذا كان برنامج ISC2 سيتضمن قدرات 

هجومية من خال ش��بكات حاس��بات عدائية، وذكروا 

أن  العم��ل يرتكز حالياً ح��ول الجزء الدفاعي من حرب 

املعلومات يف ش��بكات الحاس��بات، ومل يتطرق العمل 

إىل أي يشء غ��ري ذل��ك، ونتيجة  لتكام��ل النظام، فإن 

املعلوم��ات الواردة من املص��ادر املختلفة، مثل األقار 

الصناعية، واملستش��عرات املحمولة جواً، سوف تتوافر 

بسهولة أكرث. 

لقد تط��ورت املكونات األساس��ية ألنظم��ة القيادة 

 ،C4I والسيطرة واالتصاالت والحاس��ب واالستخبارات

وتأكدت كذلك مبادئ هامة، مثل رسعة اإلنذار، وتقييم 

املوقف إلم��كان الرد بالرسعة املناس��بة، ويرتكز تطوير 

هذه األنظمة يف املستقبل يف االتجاهات اآلتية:

•  تحقيق ش��بكات اتصاالت ق��ادرة عى العمل بصورة 

مستمرة لنقل وتبادل املعلومات بن عنارص النظام.

•  تكام��ل املعلوم��ات الت��ي يتم الحص��ول عليها من 

املستشعرات املستقلة املختلفة.

•  تقليل زمن تحليل املعلومات.

•  استخدام مراكز تبادلية، سواء عى األرض، أو يف الجو، 

مع االستفادة من األقار الصناعية.

•  تأمن وس��ائل االتصال ونق��ل املعلومات ضد أعال 

اإلعاقة والشورشة.

إن مطال��ب القوات املس��لحة الحديث��ة الطموحة 

إليجاد أنظمة قيادة وسيطرة تلبي احتياجاتها امليدانية 

لخوض معركة املس��تقبل ال تتوقف، فاألنظمة الحالية 

أصبح��ت، بالنس��بة للكث��ري م��ن القوات غ��ري كافية، 

ومطل��وب ما ه��و أحدث لتحل محله��ا، ولقد كان من 

نتائج الحروب األخرية يف الخليج والبلطيق وأفغانستان 

أن حظي��ت أنظمة القي����ادة والس��يط����رة الحديثة، 

والتي ال ي��زال بعضه�ا يف مرحل���ة التجارب، بفرصة ال 

تعوض للعمل امليداين؛ إذ أن الحرب الحقيقية هي التي 

تقي��م هذه األنظمة، وهذا التقييم يفوق كل أس��اليب 

التقييم واالختبار التي تضعها الرشكات املنتجة سواء يف 

املعامل أو يف التجارب امليدانية املحدودة •

املصادر:

http://en.wikipedia.org

http://www.c4isrjournal.com

http://www.saabgroup.com

www.foia.af.mil
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أنظمة القيادة والسيطرة واالتـصاالت واالســـــــــــــتخبارات  يف الصراعات احلديثة
تعتمد على احلاسب اآليل يف التعامل مع البيانات الهائلة

ولقد تسارعت وترية الرصاعات املسلحة الحديثة بشكل 

كب��ري، م��ا أدى إىل تغيري كثري من املفاهي��م والعقائد 

القتالية، التي اس��تقرت يف األذه��ان لفرتة طويلة، وقد 

تطلب ذلك وجود أنظمة قيادة وس��يطرة لتس��اير هذا 

التطور، ويف املايض كانت أنظمة االستشعار أقل كفاءة، 

ومل تكن تنتج إال معلومات قليلة، وكان ذلك يتناس��ب 

مع نوعية األس��لحة املوجودة يف ذلك الوقت، وبالتايل، 

كان هناك متس��ع من الوقت الختيار الرد املناسب عىل 

التهديد، وكان حكم القائ��د مبنياً عىل خربته، ومهارته، 

وتقديره للموقف، ولكن الوضع تبدل، وأصبح رد الفعل 

البرشي ال يف��ي بالتحليل ال��ازم للمعلومات الصادرة 

م��ن املستش��عرات املختلفة، ومنه��ا معلومات األقار 

الصناعية واملستش��عرات األرضية والجوي��ة والبحرية، 

وأصب��ح البد من تواف��ر أنظمة قيادة وس��يطرة قادرة 

ع��ىل تقييم األخط��ار، وتقدير املوق��ف، واملفاضلة بني 

الخيارات املتاحة للرد عىل التهديد.

وتعتم��د أنظمة القي��ادة والس��يطرة الحديثة عىل 

الحاسب اآليل يف تصنيف وعرض كمية البيانات الهائلة 

املنتجة بواس��طة املستش��عرات املختلف��ة، حتى ميكن 

اتخ��اذ القرارات بناًء عىل املتغريات الرسيعة يف املوقف 

القت��ايل، وأحدث هذه األنظمة ه��ي التي يطلق عليها 

أنظم��ة »القي��ادة والس��يطرة واالتصاالت والحاس��ب 

 C4I :Command, Control, واالس��تخبارات 

 ،Communication, Computer, Intelligence

ولعل أصعب مراحل تصميم هذه األنظمة هي عملية 

املواءم��ة بني املكونات املختلفة لتس��هيل عملية تبادل 

البيان��ات، مع اختاف أنظمة عمله��ا، وخاصة األنظمة 

اآللية، حيث يلزم الربط بني أنظمة الحاسبات ووصات 

نقل املعلومات.

متطلبات نظام القيادة والسيطرة
تتم عملية القيادة والس��يطرة م��ن خال نظام مربمج، 

يزود مبعلومات من املستشعرات املختلفة، وينتج صورة 

شاملة وبس��يطة عن الوضع الراهن، ويكون قادراً عىل 

تبادل املعلومات بواس��طة حلقة اتصال معلوماتية مع 

األنظمة املش��اركة يف العمليات، وعىل النظام أن يقيم 

التهديد الناتج: جوياً، أو سطحياً، أو تحت السطح، وأن 

يراجع اإلجراءات الفعالة املتوفرة، وأن يويص القيادة أو 

مركز املراقبة بالعم��ل املضاد األكرث فعالية، ويف حاالت 

معين��ة قد يحتاج النظام إىل أن يكون ذا مقدرة تلقائية 

تعرف رئاسة هيئة األركان املشرتكة 

للقوات األمريكية مفهوم القيادة 

والسيطرة بأنه »قيام القيادة بإنجاز 

أعامل التخطيط واإلدارة والتنسيق 

والسيطرة عىل القوات والعمليات، 

من خالل االعتامد عىل تنظيم معني 

من األفراد واملعدات وشبكات 

االتصال واملرافق واإلجراءات«، 

وبدءاً من عمليات حفظ السالم 

إىل سيناريوهات القتال الحقيقية، 

متثل القيادة والسيطرة األساس يف 

عملية إدارة الرصاعات املسلحة 

الحديثة، وفق أنظمة متطورة، 

لجمع ورصد املعلومات عن 

األهداف وتحليلها والتعامل معها. 

إعداد:
د.علي حممد علي
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ع��ىل إطاق النار ع��ىل األهداف املعادي��ة، وأن يكون 

قادراً عىل توفري الوس��ائل املساعدة للتخطيط القيادي، 

مثل عرض التشكيات، وتغطية املستشعرات، ومناطق 

الخطر، ومعلومات االتصاالت.

ويوفر النظ��ام معاونة وظيفية لبع��ض املهام، مثل 

توجيه الطائرات، وتسهيات التدريب والتسجيل، وعىل 

نظام القيادة والسيطرة أن يكون بسيطاً يف استخدامه، 

ويس��هل التعامل بني اإلنس��ان واآللة، وتكون عروضه 

واضحة وغري غامضة، وأن يكون جديراً باالعتاد عليه، 

وسهل الصيانة، لذلك يجب عىل نظام القيادة والسيطرة 

أن يتمكن من استقبال املعلومات الواردة من الوحدات 

الصديقة، أو أي قوات أخرى، ومعالجة هذه املعلومات 

إلنتاج صورة ش��املة وواضحة عن كل الظروف الجوية 

والسطحية والتحت س��طحية، وهذا يتطلب مدى من 

االتص��االت الخارجية والقدرة عىل إرس��ال واس��تقبال 

سلس��لة من املعلومات، فمها كانت تقنية االتصاالت 

معقدة فهي العنرص األسايس ألي نظام قيادة وسيطرة، 

لتبقي سلسلة القيادة مرتابطة. 

C4I الطريق إىل أنظمة
لقد كان كافياً يف املايض الحديث عن القيادة والسيطرة 

عن��د اإلش��ارة إىل الط��رق الت��ي يتلق��ى به��ا الضباط 

املس��ؤولون املعلوم��ات من مرؤوس��يهم ع��ن أوضاع 

املعركة، ومن ثم يصدرون األوامر بشأن ما ينبغي فعله 

بع��د ذلك. ويف وق��ت الحق، أصبح م��ن املمكن إبقاء 

الق��وات عىل اتصال يف مس��ارح العملي��ات، يف الوقت 

ال��ذي تتوارد فيه املعلومات االس��تخباراتية من أنظمة 

متخصص��ة، ولي��س فقط من الوح��دات التي كانت يف 

مت��اس مبارش مع العدو، وأدى ذلك إىل دراس��ة جوانب 

القيادة والس��يطرة واالتصاالت واالستخبارات باعتبارها 

تشكل مجموعة متاسكة من املشكات. 

ويعتمد املفهوم الجديد ألنظمة القيادة والس��يطرة 

ع��ىل عدد من الش��بكات لربط مراك��ز القيادة بعضها 

ببعض بغ��رض اس��تقبال املعلومات االس��تطاعية من 

املصادر املختلفة ومعالجتها وتحديد الجهة املس��تفيدة 

منها لرتس��ل إليها هذه املعلوم��ات، ويعتمد ذلك عىل 

تنفيذ االتصاالت بواس��طة شبكات الحاسبات املتطورة، 

ودوائر ش��بكات املعلومات املؤمن��ة، وخطوط االتصال 

املشفرة، ومتتاز هذه الشبكات مبستوى عاٍل من مقاومة 

اإلج��راءات اإللكرتوني��ة املضادة، وخاصة الفريوس��ات 

الحديثة املخربة لشبكات الحواسيب، وترتبط الشبكات 

املذكورة ببعضها لتصبح ش��بكة واحدة، تتميز بقدرتها 

عىل استيعاب كم هائل من املعلومات وتبادلها.

وقد ش��اع يف البداية اس��تخدام مصطل��ح »القيادة 

ث��م   ،C2 Command and Control والس��يطرة« 

 Command, »مصطلح »القيادة والسيطرة واالتصاالت

Control, Communication C3، وأضيف إليه مؤخراً 

 C3I Communications, ليصب��ح  »االس��تخبارات« 

 ،Command, Control and Intelligence

وللحواس��يب اآللية فضل جوه��ري يف تحقيق القيادة 

والس��يطرة عىل م��رسح العمليات؛ إذ تس��تخدم هذه 

الحواس��يب يف ش��بكات نقل البيانات واملعلومات من 

الوحدات الصغرى إىل قيادة التش��كيات، بحيث ميكن 

للقي��ادات التعرف عىل املواقف بش��كل دقيق ورسيع 

إلص��دار القرارات الفورية، مبا يتناس��ب م��ع املواقف 

فيا ما يطلق عليه »ش��بكة االتص��االت اآللية للقيادة 

والس��يطرة« وم��ع زي��ادة االعت��اد عىل الحواس��يب 

لتقلي��ل دور العام��ل البرشي يف ع��رص »املعلومات«، 

أضيف��ت كلم��ة »حاس��ب« ليظهر مفه��وم جديد هو 

 C4I Command, Control, Communication,

Computer, Intelligence، التي تس��تقبل املعلومات 

م��ن مصادره��ا وتحلله��ا وتوزعه��ا طبق��اً للمدخات 

اإلضافية لكل منطقة أو ساح، وتساعد يف اتخاذ القرار، 

وتؤمن س��يطرة وربطاً مبارشاً ملراكز قيادات األس��لحة 

وغرف عملياتها الرئيس��ة، مع تبادل رسيع ومؤثر لكل 

معلومة أو موقف قتايل، حت��ى للوحدات البعيدة عن 

مناطق العمليات، لتكون عىل علم مبا يدور من معارك 

يف أي منطقة أخرى.

ماذا بعد أنظمة C4I؟
مع تس��ارع وت��رية الرصاع��ات املس��لحة الحديثة بدأ 

التفكري يف تطوير مفهوم القيادة والسيطرة، فظهر تباعاً 

 Command, Control. Communication, مفه��وم

 Computer, Intelligence and Battle

Management - C4I/BM بع��د إضافة بعداً جديداً 

وه��و إدارة املعرك��ةBattle Management، وه��و ما 

يوحي بأن أنظمة املعلومات غدت أمراً رضورياً لنطاق 

واس��ع جداً من الواجبات واملهام، وبأنه��ا أيضاً تعتمد 

بصورة متبادلة بعضها عىل بعض، ويساعد هذا املفهوم 

عىل سهولة العمل وعرض املواقف، واتخاذ القرارات بل 

وإرسال املعلومات إىل املرؤوس��ني والوحدات الفرعية، 

واس��تخدام وس��ائل الع��رض الحديثة التي تس��تخدم 

أس��لوب عرض املوقف القتايل محدثاً آلياً عن الوحدات 

واألس��لحة املختلفة؛ إذ ترسل األوامر مبارشة من خال 

شاشة العرض الكبرية، مع صورة كاملة ملوقف العمليات 

إىل كافة املستويات املطلوبة. 

وقد تبل��ور مفه��وم C4ISR يف الوالي��ات املتحدة، 

وطبق عىل نح��و فعيل يف أفغانس��تان والعراق، حيث 

كان��ت كل فروع الق��وات املس��لحة األمريكية مرتبطة 

بعضها ببعض، وهو م��ا أدى إىل تعزيز دقة العمليات، 

وزيادة رسعة تنفيذها، وتتمثل الفائدة الرئيسة لتطبيق 

مفه��وم C4ISR بأنه يتيح توزي��ع البيانات عىل جميع 

مستويات القيادة العس��كرية، مع تعزيز التوافقية بني 

األس��لحة املختلف��ة، ووفقاً لهذا املفه��وم، يتكون نظام 

تجميع املعلومات االستطاعية املتكاملة ومعالجتها من 

مجموعة من األنظمة املساعدة والفرعية، تسيطر عىل 

تشكل الطائرات 
املوجهة بدون 

طيار عنصرًا 
أساسيًا من 

مفهوم احلرب 
املعلوماتية

معلومات

C4ISR
اس��تخدم األمريكي��ون يف الحرب عىل الع��راق مفهوماً 
جدي��داً هو » أنظم��ة القيادة والس��يطرة واالتصاالت 
والكمبيوت��ر واالس��تخبارات واملراقب��ة واالس��تطالع« 
 Command, Control, Communications,
 Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance C4ISR، وه��ذه األنظمة تس��مح 
للقوات املس��لحة بإدارة عملياتها ع��ىل نحو فعال مع 
االس��تفادة الكاملة من ثورة تقني��ة املعلومات، وتقوم 
برب��ط أجهزة االستش��عار، وأنظمة األس��لحة، وأنظمة 
املعلومات العس��كرية، ضمن ش��بكة واح��دة للتمكن 
من التعرف إىل البيانات الهامة، واس��تخراج املعلومات 
وتوزيعها عىل نحو آمن إىل الجهات املختلفة، مام يتيح 

القيام بالعمليات برسعة وفعالية.
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تشغيل املستشعرات مع نظام لاعرتاض املتكامل، وآخر 

حدي��ث التقنية لتوزي��ع ودمج املعلوم��ات وتحليلها، 

مدع��وم بدوائر تزيد من الق��درات والرسعات، وتقلل 

من أزمنة رد الفع��ل وأحجام املعدات التي تقوم مبهام 

الفرز والفصل والتمييز بني الزائف والحقيقي، ومقاومة 

اإلجراءات االلكرتونية املضادة، تخزين بيانات املواقف 

القتالية واملعلومات االس��تطاعية بذاكرة الحواس��يب، 

وبن��اًء عىل نوعية امله��ام وأولوياتها ليت��م توزيع هذه 

البيانات عىل أنظم��ة إدارة النريان وتخصيص األهداف 

للعنارص النريانية الداخلة ضمن س��يطرة مركز القيادة. 

يذك��ر أن تب��ادل املعلوم��ات واألوامر يت��م بأكرث من 

طريقة، منه��ا االتصاالت الصوتي��ة، والربيد االلكرتوين، 

والرسائل املؤمنة.

وتعم��ل وزارة الدفاع األمريكي��ة يف الوقت الحارض 

عىل تطوير طريقة جديدة ملعالجة واستثار املعلومات 

بإرس��ال البيانات عىل نحو ف��وري إىل الجهات املعنية، 

وبواس��طة ش��بكة االتصاالت عىل أن يتمكن من يتلقى 

املعلوم��ات م��ن طل��ب التوضيح��ات أو املزي��د من 

املعلومات بواس��طة الش��بكة دون الرجوع إىل طريقة 

التسلسل العس��كري التقليدية، وتتنافس عدة رشكات 

للف��وز بعقود تنفي��ذ هذا امل��رشوع لدم��ج البيانات 

ع��ىل صعيد توجي��ه املعلومات من مراك��ز القيادة إىل 

مس��تويات القي��ادات التكتيكي��ة، م��ع إمكانية جعل 

البيانات التي يتم إرس��الها تعرض مبستويات متعددة، 

حسب الحاجة.

ويتطلب تحقيق هذا املفهوم الجديد تحس��ني البنى 

التحتية لشبكات املعلومات واالتصاالت املستعملة لدى 

القوات املسلحة، وخصوصاً يف ما يتعلق بربامج البحث 

ع��ن البيان��ات، أو برامج دمج املعلومات، مع توس��يع 

عرض نطاق Bandwidth خطوط االتصاالت، ويف هذا 

املجال، وضعت الواليات املتحدة خطة إلطاق ش��بكة 

من األق��ار الصناعية تعرف بأق��ار »نظام االتصاالت 

 Transformational Communications »التحولي��ة

Systems :TCS، به��دف ربط الطائ��رات بدون طيار 

باألقار الصناعية عىل نحو مبارش، مع تحويل البيانات 

برسع��ة، وتأم��ني االتص��االت ب��ني األق��ار الصناعية 

واملحطات األرضية، وستس��تعمل ش��بكة TCS األقار 

 .Wideband Gap Filler الصناعية من نوع

ويف ه��ذا اإلطار، اختربت البحرية األمريكية ش��بكة 

WARNET الت��ي تتيح إرس��ال املعلوم��ات إىل قيادة 

الوحدات املقاتلة باملوجات الاسلكية، ويتم تلقي هذه 

املعلومات بواسطة أجهزة حواسيب يدوية، بعد أن يتم 

تشفري البيانات، ثم فك التشفري بواسطة بطاقة خاصة، 

ويعاد توزيع البيان��ات إىل املركبات املدرعة والطائرات 

بدون طيار بواس��طة أنظمة الس��لكية رقمية قوية، ثم 

يعاد نقل البيانات إىل طائرات مزودة بأجهزة الس��لكية 

وأنظم��ة اتصال تكتيكي��ة، ومراكز الش��بكة عبارة عن 

نقاط اتصال، ميكن أن تكون متباعدة املسافة تزيد عىل 

50 مياً. 

أدت التطورات التكنولوجية املتس��ارعة إىل حدوث 

ثورة كبرية يف أنظمة القيادة والسيطرة، عىل املستويات 

اإلس��رتاتيجية والعملياتية والتكتيكية، والتي تبلورت يف 

مفهوم أنظمة C4I وما يليها من مفاهيم أكرث ش��موالً، 

حي��ث برزت حتمية االعتاد عىل الحواس��يب يف إدارة 

املعركة من خال معالجة الحجم الضخم من املعلومات 

املتدفقة إىل مراكز القيادة، وفرزها، وتصنيفها، وتحقيق 

أقىص استفادة منها.

القي��ادة  أنظم��ة  يف  الحقيق��ي  التح��دي  وي��ربز 

والس��يطرة الحديثة يف رضورة مواءمة التغري الرسيع يف 

التكنولوجيا مع التغري الكب��ري الذي يطرأ عىل املطالب 

الخاصة بها، واختيار األس��لوب األمثل لتحس��ني األداء، 

ونب��ذ كل ما ال توجد حاجة فعلية ل��ه، وخاصة عندما 

تواج��ه هذه األنظم��ة بأعال عدائية تش��مل اإلعاقة 

والش��ورشة والتدمري الكيل، ما يس��تلزم اهتاماً خاصاً 

بأمن املعلومات يف تلك األنظمة واس��تخدام األساليب 

التكنولوجية املختلفة لإلقال من آثار تلك األعال •

املصادر:

www.c4isrjournal.com 

www.saabgroup.com 

http://en.wikipedia.org 

http://4flying.com 
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»جوميني«..
مؤسس اإلسرتاتيجية احلديثة

ظلت القارة األوروبية خالل القرن التاسع 

عرش ترزح تحت وطأة حروب متواصلة، دارت 

بني مختلف دولها التي كانت تتقاتل فيام 

بينها ألسباب عديدة، أهمها الرغبة يف التوسع 

أو السيطرة عىل مناطق ذات أهمية تخدم 

مصالحها االقتصادية أو االجتامعية أو غريها، 

وقد انعقدت خالل تلك الفرتة تحالفات كثرية 

بني تلك الدول، كام انفضت تحالفات أخرى، 

تبعاً ملا يوفر الحامية لتلك الدول أو مبا يخدم 

مصالحها، دفعت تلك الدول بجيوشها إىل 

ساحات املعارك لتخوض معاركها مستخدمة 

أحدث ما توصلت إليه من األسلحة وفنون 

القتال يف تلك الحقبة من الزمان، وقد كان 

من أول وأهم تلك الحروب سلسلة الحروب 

النابليونية التي استغرقت عدة عقود وخاضتها 

فرنسا ضد بريطانيا وبروسيا وروسيا وكانت 

نهايتها معركة »ووترلو« الشهرية.

إعداد:
 لواء ركن )م( سعود أحمد حسون
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] لوحة The Old Guard at the battle of Waterloo واملستوحاة من معركة واترلو [

لعب دورًا كبريًا يف مراحل 
تغيري نظام احلكم يف 

سويسرا عام 1798

ألف كتابه األول بعنوان 
»دراسة حول العمليات 
احلربية الكربى«  يف 1803

] »جوميني« 1779 ـ 1869 [
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بقدر ما تس��ببت في��ه تلك الحروب م��ن دمار ومآيس 

وكوارث، إال أنه كان لها جانب آخر، فقد برز من خاللها 

أسامء العديد من القادة األفذاذ عىل جميع املستويات، 

وكان من أبرزهم "نابليون بونابرت" الفرنيس و"فريدريك 

األكرب" ال��ربويس و"آرثر ويل��زيل" الربيطاين وغريهم من 

القادة الذين كانت له��م إبداعاتهم وأفكارهم يف فنون 

القيادة وإدارة املعارك.

بجان��ب ه��ؤالء ب��رزت إىل الوج��ود مجموع��ة من 

املفكرين واملنظرين والكتاب الذين تعمقوا يف دراس��ة 

فنون الحرب وقاموا بنرش بحوثهم وأفكارهم يف أوساط 

العسكريني لدراستها واالستفادة منها يف تدريب القادة 

وجنوده��م وإعدادهم للحرب، كان من أبرز هؤالء من 

الذين عارصوا تلك الحقبة من الزمن وشاركوا يف خوض 

معاركه��ا، "كارل فون كالوزفيتز" ال��ربويس و"جوميني" 

املواط��ن الس��ويرسي إيطايل األصل وال��ذي صار جرناالً 

يف الجي��ش الفرنيس، والحقاً ج��رناالً يف الجيش الرويس، 

والذي وصفه الكاتب واملؤرخ "جون شاي" بأنه مؤسس 

اإلسرتاتيجية الحديثة.

املولد والنشأة 
ول��د "أنطوان ه��رني جومين��ي" يف مدين��ة "برين"، يف 

مقاطعة "فود" الس��ويرسية حي��ث كان والده يعمل يف 

منصب العمدة هناك، وهي منطقة كانت تتبع لفرنس��ا 

يف ذلك الوقت ويدين أهلها بالوالء لفرنسا، وكان مولده 

يف 6 مارس 1779، وهو س��ليل عائلة س��ويرسية قدمية 

تنح��در من أصول إيطالية وتعترب م��ن العوائل املورسة 

التي تعمل يف مجال امل��ال واألعامل، ومنذ صباه الباكر 

كان "جوميني" مغرماً بالعسكر والعسكرية وفن الحرب 

وكل ما يتصل بها، وكان يتطلع للعمل يف هذا املجال إال 

أن والداه دفع��اه إىل العمل يف مجال األعامل التجارية، 

ونتيجة لذلك التحق عند بلوغه سن الرابعة عرش مبدرسة 

األعامل يف مدينة "اوراو"، يف عام 1795 ترك "جوميني" 

الدراسة والتحق مبرصف "مونشري بريسويرك" يف مدينة 

"ب��ازل"، ويف ع��ام 1796 انتقل "جومين��ي" إىل باريس 

حيث عمل أوالً يف مرصف، ثم عمل كسمسار أسهم.

بعد فرتة قصرية م��ن العمل املرصيف يف باريس، منت 

لديه قناع��ة بعدم وج��ود مقارنة ب��ني العمل املرصيف  

الخامل واململ والحياة العس��كرية النش��طة يف الجيش 

الفرنيس، وقرر أن يكون ضابطاً يف الجيش الفرنيس متى 

ما أتيحت له الفرصة. 

حياته العسكرية
مل تك��ن حياة "جوميني" العس��كرية حي��اة عادية مثل 

غريه من الضباط، فهو مل يرتق س��لم الرتب العس��كرية 

بجهد وعناء مثل بقية الضباط باألس��لوب العادي الذي 

يصل به طالب العسكرية من الضباط، بل إنه بدأ حياته 

العس��كرية بالعمل يف وظيفة إدارية يف الجيش دون أن 

يتلقى تدريباً أساسياً، ثم إن أصله السويرسي حال دون 

وصوله إىل الزمالة الكاملة يف الس��الح، ولكنه رغم ذلك 

مل يكن نش��اطه قارصاً عىل العمل الفكري واألديب فقط، 

بل كانت له صلة ومش��اركة فعلية يف العمل العسكري 

الفعيل، فقد اش��تملت حياته العسكرية عىل املساعدة 

يف تحريك القوات يف امليدان وتحمل مس��ؤوليته كاملة 

وبجدارة تجاه األعامل القيادية واتخاذ القرارات الهامة.

قىض "جوميني" منذ عام 1798، الجانب األعظم من 

حياته يف الخدمة العس��كرية يف جيوش كل من سويرسا 

وفرنسا وروس��يا خاض خاللها غامر العديد من املعارك 

الت��ي أبىل فيها بالءاً حس��ناً، وصقلته التجارب وتفتقت 

عبقريت��ه وبرزت ملكات��ه يف فنون الح��رب وتحليالت 

ودراس��ات التاريخ العسكري، وانترشت أعامله الفكرية 

عىل نطاق واسع خالل حياته وما بعدها.

الخدمة يف الجيش السويرسي 
عن��د تطبيق ن��وع من الحك��م املرك��زي الجمهوري يف 

سويرسا عام 1798 لعب "جوميني" دوراً كبرياً يف مراحل 

تغيري نظام الحكم مام جعله يحظى بتقلد منصب جيد 

] »جوميني« 1779 ـ 1869 [

رفض املشاركة 
يف إقرار "قانون 

الراين" يف "بازل" 
كما رفض 

املشاركة يف الغزو 
الالحق لفرنسا 

توىل تعليم القيصر 
"نقوال" فنون 

العلوم العسكرية 
وساهم يف تنظيم 

كلية األركان 
الروسية
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يف الحكومة، فقد تعني سكرترياً لوزير الدفاع وتم منحه 

رتب��ة نقيب ورسعان ما ترفع إىل رتب��ة رائد عام 1799، 

وق��د توىل خ��الل تلك الف��رتة إعادة تنظي��م العمليات 

يف وزارة الدفاع، وخالل مامرس��ته للعم��ل قام بتطوير 

العديد م��ن أنظمة العم��ل يف الوزارة، ك��ام متكن من 

اإلملام بجوانب التنظيامت واالس��رتاتيجيات واكتس��ب 

خربة جيدة من خالل العمل فيها.

بعد عقد اتفاقية "لورنفيل" بني فرنس��ا والنمسا عام 

1801 ع��اد "جوميني" إىل باري��س حيث عمل مع أحد 

منتج��ي األس��لحة، مل ينل العمل يف ه��ذا املجال رضاه، 

واس��تغل م��ا لديه م��ن وق��ت يف تأليف كتاب��ه األول 

ع��ن نظري��ة الحرب بعنوان "دراس��ة ح��ول العمليات 

 Treatise on Grand Military: الك��ربى"  الحربي��ة 

Operations، يف ع��ام 1803 قرأ الجرنال "ميش��يل ين" 

أحد كبار جرناالت "نابلي��ون بونابرت" الكتاب وأعجب 

به كث��رياً وتوىل دعم متويل نرشه وق��د ظهر الكتاب يف 

عدة مجلدات ب��ني العام��ني 1804 و1810 ورسعان ما 

متت ترجمته إىل عدة لغات وانتشاره يف أرجاء أوروبا.

الخدمة يف الجيش الفرنيس
التح��ق "جومين��ي" ع��ام 1805 كمتط��وع يف الجيش 

الفرنيس حي��ث تم تعيينه يف وظيفة س��كرتري يف أركان 

الج��رنال "ميش��يل ين" الخاصة وكان ذل��ك خالل حملة 

"اوس��رتليتز"، يف شهر ديسمرب من نفس العام تم تعيينه 

برتب��ة عقي��د يف الجيش الفرنيس، وذل��ك بعد أن أطلع 

"نابلي��ون بونابرت" عىل كتابه وأب��دى إعجابه به، قبل 

"جوميني" تلك الوظيفة دون تردد، وعمل ضمن أركان 

الجرنال "ين"، وقد قاتل مع��ه يف معركة "أومل"، كام كان 

رئيساً لألركان يف معركة "جينا".

يف ع��ام 1806 نرش "جوميني" أف��كاره حول الحرب 

الوش��يكة املتوقعة بني فرنس��ا وبروسيا مس��تمداً ذلك 

م��ن إملامه بحم��الت "فريدريك األك��رب" والتي وصفها 

"جوميني" وقام بتحليلها يف كتاباته الس��ابقة، كان ذلك 

سبباً يف دفع نابليون إىل إلحاقه بهيئة قيادته، ورافقه يف 

"جينا" و"ايلو" وقد ن��ال قالدة الرشف عقب ذلك، بعد 

هدنة "تيلس��يت" تم تعيينه رئيساً ألركان الجرنال "ين" 

وت��م منحه لقب "بارون "، وكان للمش��ورة التي قدمها 

خالل الحرب اإلسبانية عام 1808 قيمة كبرية للقائد، إال 

أن خالفاً نشأ بينه وبني رئيسه الجرنال "ين" مام أدى إىل 

تعرضه ألن يكون تحت رحمة أعدائه الكثريين وخاصة 

"لويس الكسندر بريتيز" رئيس أركان اإلمرباطور.

الخدمة يف الجيش الرويس
منذ ع��ام 1807 تم تقديم عرض ل��� "جوميني" للعمل 

] رسم توضيحي ملعركة واترلو [

] نابليون [
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بالجيش الرويس، إال أن نابليون عندما س��مع بنيته ترك 

الخدمة يف الجيش الفرنيس، أجربه عىل البقاء يف الخدمة 

يف الجيش الفرنيس مبنحه رتبة لواء.

 لع��دة س��نوات تالية كان لدى "جومين��ي" إمكانية 

التعيني يف أي من الجيش��ني الفرن��يس أو الرويس وذلك 

مبوافق��ة قياديت الدولتني، ولكنه وجد نفس��ه يف موضع 

صعب عند اندالع الحرب بني فرنس��ا وروس��يا، املوقف 

ال��ذي تعامل معه بتوليه قي��ادة غري قتالية يف الخطوط 

الخلفي��ة للجي��ش الفرن��يس، وع��ىل ذلك فقد ش��ارك 

"جومين��ي" يف عمليات انس��حاب الجيش الفرنيس من 

موسكو.

أدت التح��والت السياس��ية يف بروس��يا إىل تحوي��ل 

مس��ارح العمليات إىل أواس��ط أملانيا، عند ذلك التحق 

"جوميني" فوراً بالجرنال "ين" وشارك يف معركة "لوزين"، 

وق��د أبىل بالءاً حس��ناً كرئي��س ألركان مجموعة فيالق 

الج��رنال "ين" قب��ل وأثناء معركة "بوت��زن" مام أدى إىل 

التوصية برتفيعه إىل رتبة لواء قائد فرقة.

عند ذلك ونكاية به مل يكتفي "بريتيز" بشطب اسمه 

من القامئة، بل وجه إليه اتهام بتواطئه يف تقديم تقارير 

أركان معينة عند طلبها، مام تس��بب يف س��وء فهم أدى 

إىل عدم تحقيق النتائج املرجوة من هجوم الجرنال "ين" 

يف "بوتزن" ولكن ذريعة االتهام كانت يف رأي "جوميني" 

مبتذلة ودون أس��اس، خالل الهدنة فعل "جوميني" ما 

كان ين��وي فعله عام 1809 � 1810 وتحول إىل الخدمة 

يف الجيش الرويس.

طبق��اً ملا كانت عليه موازين األفعال يف ذلك الوقت، 

فقد اعت��ربه قطاع كبري من الجيش الفرنيس وعدد ليس 

بالقلي��ل من الجيش الرويس فاراً م��ن الخدمة ومنضامً 

إىل العدو، يف معرض دفاعه عن نفس��ه أعلن "جوميني" 

أن��ه كان لديه تعيني مس��بق يف الجي��ش الرويس يعلم 

ب��ه الجميع ، وأنه رفض املش��اركة يف غزو روس��يا عام 

1812، واأله��م م��ن ذلك كله هو تعلي��ق نابليون عىل 

هذه الواقعة واصفاً إياه بأنه )مواطن س��ويرسي وليس 

فرنيس(.

كانت وطنية "جوميني" وانتامؤه إىل بلده س��ويرسا 

هو األقوى بال ش��ك، لقد انس��حب من العمل يف جيش 

الحلفاء عندما اكتش��ف أنه ال ميكنه منع خرق الحلفاء 

لحياد س��ويرسا، بجانب حب��ه لوطنه س��ويرسا، كانت 

رغبته الش��ديدة يف الدراس��ة ويف تدريس ومامرسة فن 

الحرب هي الدوافع التي تحكم  كل ترصفاته.

عن��د التحاقه بجيوش الحلفاء ت��م منحه رتبة فريق، 

ك��ام ت��م تعيين��ه يف أركان القيرص ال��رويس حيث قدم 

مساعدات هامة خالل الحملة األملانية، كان "جوميني" 

خالل تلك الفرتة موضع اتهام باإلفش��اء بأعداد ومواقع 

ونوايا الجي��ش الفرنيس لألع��داء، إال أن نابليون كذلك 

اعترب هذا االتهام باطالً وال أساس له، وكمواطن سويرسي 

اتخ��ذ موقفاً هاماً من الحلفاء رغم انخراطه للعمل بني 

صفوفه��م، فقد رفض املش��اركة يف إقرار "قانون الراين" 

يف "بازل" كام رفض املشاركة يف الغزو الالحق لفرنسا.

خ��الل ع��ام 1815 ظ��ل "جوميني" برفق��ة القيرص 

الرويس "الكس��ندر" يف باريس، وقد بذل جهوداً خارقة 

إلنقاذ حياة صديقه القديم الجرنال "ميش��يل ين"، وقد 

أفق��ده دفاع��ه عن الج��رنال "ين" وضع��ه ووظيفته يف 

الجيش ال��رويس، ومع ذلك فقد نج��ح يف التغلب عىل 

أعدائه واملشاركة يف مؤمتر "فيينا".

خدمته ما بعد الحرب وتقاعده
بعد عدة س��نوات م��ن التقاعد والعم��ل األديب، واصل 

"جومين��ي" عمل��ه  يف الجيش ال��رويس، يف حوايل عام 

1823 تم ترفيعه إىل رتبة جرنال، منذ ذلك الوقت وحتى 

تقاعده عام 1829 كان يعمل بصورة رئيس��ية يف مجال 

التعليم العس��كري، حيث توىل تعلي��م القيرص "نقوال" 

)ال��ذي صار إمرباطوراً الحقاً( فنون العلوم العس��كرية، 

كام ق��ام بعمل آخ��ر هام وه��و تنظيم كلي��ة األركان 

الروس��ية الت��ي تم افتتاحه��ا ع��ام 1832، والتي كانت 

تحمل اس��مها األول "أكادميية نقوال العس��كرية" حتى 

قيام ثورة أكتوبر البلشفية عام 1917.

يف عام 1828 تم تعيني "جوميني" للعمل يف س��احة 

الحرب مرة أخرى خالل الحرب الروس��ية – الرتكية، وقد 

ش��ارك يف حصار "فارنا" حيث تم منحه وشاح األسكندر 

العظيم  وكانت تلك آخر خدمته الفعلية. يف عام 1829 

اس��تقر املقام به يف بروكس��ل والتي كانت املقر الدائم 

إلقامته خالل ال� 30 سنة التالية.

يف ع��ام 1853 وبع��د أن مل يوفق يف إيج��اد تفاهم 

س��يايس بني فرنسا وروسيا تم اس��تدعاء "جوميني" إىل 

"س��ان بطرس��ربج" ليكون مستش��اراً عس��كرياً للقيرص 

ال��رويس خالل ح��رب القرم، عند نهاي��ة الحرب يف عام 

1856 عاد إىل بروكسل.

 أعامله وتأثريه
انتهج "جوميني" يف كتاباته العس��كرية التي اتس��مت 

عىل األغلب بس��امت األس��اليب األدبي��ة يف الكتابة يف 

عرص النهضة األوروبية، وس��لك أسلوباً تعليمياً إرشادياً 

ينعك��س يف ش��كل مف��ردات هندس��ية متثل األس��س 

والخط��وط اإلس��رتاتيجية والنقاط الهام��ة، لقد متيزت 

تعاليم��ه العملياتية بالبس��اطة: "ضع الق��وة األكرب يف 

النقط��ة الحاس��مة"، وقد ركز يف الفص��ل 25 من كتابه 

الشهري "دراس��ة يف العمليات العس��كرية الكربى" عىل 

التفوق املطلق للخطوط الداخلية.

من املمكن تقس��يم كتابات "جومين��ي" عن الحرب 

إىل قس��مني رئيسيني، مؤلفات خاصة بالتاريخ العسكري 

واألخ��رى املؤلفات النظري��ة أو التحليلي��ة، وقد ارتبط 

القس��مني ببعضهام البعض حيث كان الكاتب يربط بني 

التاريخ العس��كري محققاً ومحلالً حول ما حدث وملاذا 

حدث، وقد صدرت كتابات "جوميني" يف سبعة وعرشين 

مجلداً تضمنت حروب "فريدريك األكرب" وحروب الثورة 

من مؤلفاته

كتب القائد العسكري السويرسي أنطوان هرني جوميني 
يف كتابه »مــرشوع فّن الحرب« الــذي صدر يف باريس 
عام 1837: »إن اللوجســتية تعود إىل وظائف عسكرية 

تتعلق بكيفية إمداد " باملؤن والعتاد بشكل صحيح«.
لـم يلق كتاب جوميني الفكري أي اســتقبال يف أوروبا، 
وإمنا وجد اهتامماً بالغاً يف الواليات املتحدة األمريكية، 
حيــث ترجم عملــه إىل اإلنكليزية عــام 1862 وأدخل 
نظاماً إلمداد القوات العســكرية األمريكية. وقد قادت 
أمور إمداد الوحــدات العســكرية األمريكية ومتوينها 
إبان الحرب العاملية الثانية إىل تطوير الحلول الرياضية 
والهندســية يف عمليــات النقل، واملناولــة، والتخزين، 
والســيام بعــد التقدم الــذي طرأ يف مجــاالت بحوث 
العمليات واملعلوماتيــة واألمتتة. وبعد الحرب العاملية 
الثانيــة نقلــت الخــرات املكتســبة هذه مــن املجال 

العسكري إىل املجال املدين يف التجارة والصناعة.

] القيرص »نقوال« [
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الفرنسية وحروب السنوات السبع كام أصدر مؤلفاً حول 

حياة "نابليون بونابرت" يف أربعة مجلدات تحت عنوان 

"الحياة السياسية والعسكرية لنابليون".

 أوجز الكاتب "كريستوفر باسفورد" وهو أحد الكتاب 

املتحيزين إىل حد ما، ل� "كارل فون كالوزفيتز" )املنافس 

الرئي��يس ل�" جوميني" يف مجال النظريات العس��كرية( 

وجه��ة نظره ع��ن "جوميني" من خ��الل الوصف التايل 

الذي أورده يف كتابه: ) ومع ذلك مل يكن جوميني مغفالً، 

فإن ذكاءه وقلمه الس��لس وخربته الحقيقية يف الحرب 

جعلت كتاباته عىل درجة عالية من املصداقية والفائدة 

أك��ر مام يحمل��ه مجرد أي وصف مقتض��ب، فإنه فور 

تركه للخدمة مع نابليون قام بتطوير نفس��ه وس��معته 

عن طريق رفع مستوى أسلوبه يف الكتابة، خالفاً ملا كان 

علي��ه "كالوزفيتز" مام عكس بحث��ه الدائم عن متلقني 

وق��راء، باإلضافة إىل أنه تن��اول باس��تمرار موضوعات 

عملي��ة مثل موضوعات اإلمداد والق��وة البحرية والتي 

أهمله��ا "كالوزفيتز" بصورة كب��رية، لقد هدفت عنارص 

بحوثه يف موضوعات مثل مالحظاته عىل القوة البحرية 

الربيطانية وتناوله للجانب النفيس ل� "ارشيدوق" النمسا 

"تش��ارلس"، هدفت بوضوح إىل حامية موقفه السيايس 

وزي��ادة عدد قرائه، وميكن للش��خص أن يضيف قصده 

التقلي��ل من ش��أن "كالوزفيت��ز" حيث اعت��رب الكاتب 

الربويس منافس��اً رئيسياً له، بالنسبة ل� "جوميني" كانت 

وفاة "كالوزفتز" قبل 38 س��نة من وفاته هو رضبة حظ 

نادرة أتت لصالحه(.
تبنى "جوميني" وجهة النظر التي تدعو إىل نرش أقل 

قوة ممكنة تجنباً للخسائر الكبرية، كذلك قاد التيار الذي 

يدع��و إىل أن الح��رب هي علم وليس��ت بفن، ويف هذا 

االتجاه ب��ذل جهوداً لتطوير أكر لألس��اليب العلمية يف 

أكادميية األركان العامة التي ساهم يف إنشائها يف روسيا.

اعت��رب "جوميني" أن التفكري الس��ليم ليس كافياً وحده 

لكس��ب املعرك��ة إذا مل يق��رتن بالصف��ات األخ��رى مثل 

الش��جاعة وقوة االبتكار واملبادأة، ولكن��ه أعطى أفضلية 

للذكاء يف أمور اإلسرتاتيجية ألنها ذات قواعد، ومبادئ ذات 

صالحي��ة دامئة والتي ميكن للعقل البرشي أن يس��تخدمها 

تبعاً للمواقف املختلفة، وقد خلص إىل أن املبادئ واألصول 

األساسية لإلسرتاتيجية يف خوض املعارك هي:

• ن��رش القائ��د للج��زء األكرب م��ن الق��وات يف املناطق 

الحاس��مة يف مرسح العملي��ات، وذلك دون تعريض 

خطوط مواصالته للخطر.

• قي��ام القائد بالتخطيط ملناورة متكنه من أن يش��تبك 

بالج��زء األكرب من قواته ضد أجزاء ضعيفة من قوات 

العدو والقضاء عليها.

• القيام مبناورة تكتيكية أثناء املعركة متكنه من حش��د 

الجزء األكرب من قوته لزجها يف املنطقة الحاس��مة يف 

س��احة العملي��ة أو يف خطوط مواص��الت العدو إذا 

كانت ذات أهمية كربى.

• عدم االكتفاء بزج القوة األكرب يف املنطقة الحاسمة فقط، 

بل القيام بتوزيعها وفق تخطيط مس��بق لالشرتاك يف 

بقية املعركة لتحقيق قيامها بجهد مزدوج .

اس��تطاع "جوميني" يف عرضه لدراساته االستناد عىل 

روايات من التاريخ العس��كري، تم تطبيق تلك املبادئ 

واألص��ول عليها وأتت بالنتائ��ج املرجوة وكانت املعارك 

التي خاضها مع "نابليون" خري شاهد عىل ذلك.

أب��دى "جوميني" آراءه يف مجال القادة والقيادة حيث 

أورد أن عمل القائد ه��و عمل ذهني ابتداء، فالجمع بني 

الخلق والحكمة هو الذي يصنع القائد الناجح، وقد جاءت 

أهم دراساته النظرية يف كتابه "دراسة عن فن الحرب".

قبل ان��دالع الحرب األهلي��ة األمريكية كانت أعامل 

"جومين��ي" املرتجم��ة هي املرج��ع الوحي��د يف مجال 

اإلسرتاتيجية العس��كرية التي يتم تدريسها يف أكادميية 

الواليات املتحدة العسكرية يف وست بوينت، حيث يبدأ 

ضباط الجيش النظامي تدريبهم، والذين صاروا جرناالت 

يف كال جانبي الحرب األهلي��ة، االتحادي والكونفدرايل، 

حيث ب��دؤوا حياتهم بإتباع مب��ادئ "جوميني"، لكنهم 

رسعان ما أدركوا أن واقع الجغرافيا واألوضاع األمريكية 

الخاصة وخاص��ة يف الغرب، تجربهم عىل التحول إىل ما 

وراء خطوط ونقاط "جوميني" الهندسية وإيجاد حلول 

إسرتاتيجية أخرى للمشاكل التي تواجههم .

بصورة عامة كانت نظريات "جوميني" تناس��ب متاماً 

طبيعة الحروب واألس��لحة والق��وات التي خاضت تلك 

املع��ارك يف خ��الل تلك الحقبة وما تاله��ا، وكان لها أثر 

ايجايب كبري عىل نتائج تلك الحروب، إال أن التغيريات التي 

ط��رأت نتيجة ملرور الزمن أضعفت من تأثري بعض تلك 

النظريات، أما نظرياته الباقية فال زالت باقية وس��تبقى 

عىل م��ر الزمن، فهي الت��ي تتعلق باألصول األساس��ية 

للعلم العس��كري وتعريفه ملدى عمل اإلس��رتاتيجية يف 

الح��رب وأهمية التخطيط للعمليات والدور الهام الذي 

ميكن أن تلعبه االس��تخبارات يف الحرب وأهمية إنش��اء 

هيئات األركان حرب واألكادمييات العسكرية.

أواخر أعامله ووفاته
استقر به املقام يف سنواته األخرية يف "بايس" بالقرب من 

باريس وقد ش��غل بقية س��نوات عمره بكتابة البحوث 

والكتيب��ات والخطاب��ات املفتوح��ة ح��ول موضوعات 

مختلفة من الفنون العسكرية والتاريخ العسكري.

يف ع��ام 1858 طلب منه اإلمرباط��ور نابليون الثالث 

إعداد خطة لحملة الح��رب االيطالية، كان آخر مقاالته 

يدور حول حرب  1866 الربوس��ية - النمس��اوية وتأثري 

البندقية ذات التعمري الخلفي عليها.

ت��وىف يف "ب��ايس" يف 22 مارس 1869 ع��ن عمر ناهز 

التس��عني عاماً، وقد كان حتى تاريخ وفاته الخبري الذي 

انترشت أعامله يف شتى أرجاء العامل،  وعمل عىل هديها 

الكثري من القادة العظام •

املصادر:

املوسوعة العسكرية - املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش – املجلد األول. 

 100 قائد عسكري- "مايكل يل الننج"

 www.arab-ency.com  :املوسوعة العربية

http://en.wikipedia.org  :موسوعة ويكبيديا

] لوحة مستوحاة من حصار »فارنا« [
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