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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

كلمة »شكراً« هي من أربعة أحرف، ولكنها تحمل معاٍن ومشاعر من مئات اآلالف من الحروف، وهي 

كلمة رخيصة التكاليف لكسب الوالء واالنتامء واإلخالص وزيادة اإلنتاج، تشعر سامعها بالفرحة والبهجة 

والرغبة يف تقديم املزيد واألفضل لقائلها، كلمة شكراً لها تأثري سحري عىل املوظف مهام كان موقعه وعمره 

املوظف  نرتك  االجتامعية، فحني  مكانته  كانت  مهام  بل  وواجباته،  مهامه  كانت  ومهام  ووضعه وخربته، 

وهو يؤدي مهامه وواجباته بدون أن يلتفت مسؤوله أو مديره أو رئيسه إىل جهده وعطائه باعتبار أن 

ما يقوم به واجب وتحصيل حاصل فحتامً سيترّسب اإلحباط إىل نفسه ويدفعه إىل التقاعس عن أداء ما 

يعتربه املسؤول واجباً وتحصيل حاصل، ألن النفس البرشية بطبعها تواقة للمديح والثناء والتقدير، وخري 

قدوة لنا يف الشكر الرسول صىل الله عليه وسلم عندما ُسئل وهو يصيل وقدماه داميتان قد غفر الله لك 

ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكان رده عليه الصالة والسالم »أفال أكون عبداً شكوراً«، كام قال يف موضع 

آخر: )ال يشكر الله من ال يشكر الناس(، وقدمياً قالوا من يزرع املعروف يحصد الشكر، ومن جعل الشكر 

شعاره رفع الله قدره.

كلمة »شكراً« يجب عىل املسؤول أن يرسخها يف نفوس وعقول مرؤوسيه، ويجب أن يكون مثلهم يف هذا 

الترصف الراقي، بل إنها هي سلوك يجب أن يشيعه القائد الحقيقي بني مرؤسيه، فكلمة الشكر التي يبادر 

بها الرئيس مرؤوسيه تفتح الشهية للعمل واإلقبال عليه، ورمبا تدفع املوظف إىل النهوض مبهام إضافية، 

أو مفاجأة املسؤول بقدرات إبداعية مل تخطر عىل باله، بل أن لها قدرة عىل تفجري الطاقات، وتساهم يف 

زيادة معدالت العطاء، وتدفع إىل تحقيق املزيد من النجاحات واالنجازات، وهي مبثابة الحافز الحقيقي 

الذي يشجع املوظف عىل املزيد من العطاء وعىل التفاين واإلخالص، فهي متنح املوظف امللتزم املزيد من 

الزخم، وتجعله يضاعف جهوده، كام قد يكون لها تأثري إيجايب حتى عىل املوظف غري امللتزم، إال أن هناك 

بعض املسؤولني بعيدة هذه الكلمة كل البعد عن قاموسهم الوظيفي ال يعرفونها وال يفهمونها وال حتى 

يستطيعون النطق بها، وهذا ما أكده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله« بقوله: )بعض القادة وصل إىل مرحلة مل يعد قادراً معها 

أن يقول ملن معه: شكراً، بعض القادة ال يعرف كيف يربت عىل كتف موظف ناجح ويقول: أحسنت، لقد 

فعلت شيئاً جميالً تستحق عليه املكافأة، هل يعرف هؤالء وقع الكلمة الطيبة؟ إنها الجرس إىل القلوب 

ورفع املعنويات وإزالة سوء الفهم، ويجب علينا جميعاً ان نتقن نطقها بصدق وعفوية(.

نعم.. لكلمة »شكراً« سحرها الخاص حني تُقال بشعور وإحساس راٍق يصل دفؤها إىل من يتلقاها، إال 

أنه ينبغي أن تأيت مصحوبة باإلطراء والتقدير للجهد املبذول، خصوصاً حني يؤدي املوظف عمالً مميزاً، 

أو حينام يبذل جهداً مضاعفاً، لكن االمتناع عن الشكر يحرم جهات العمل من موظفني كرث ميكنهم أن 

يقوموا بأعامل مميزة، أو يحد من مثابرة مخلصة، ال ينعكس أثرها يف النهاية عىل املوظفني فحسب، بل 

عىل املؤسسة التي كان بإمكانها أن تكون كياناً يحظى باالحرتام والتقدير، لكن تغييب »الشكر« وإهامله 

حرمها هذه املكانة!. 

فكلمة شكراً تغسل تعب املوظف، وتجعله مستقراً ومرسوراً يف عمله، هذه الطريقة أثبتت جدواها، 

واملطلوب أن ال نبخل بكلامت التقدير والثناء والشكر عىل كل جهد مهام بلغت قيمته، ألنه ال يوجد عمل 

ال يشكر عليه، قال تعاىل: )لنئ شكرتم ألزيدنكم(. لقد قام العلامء بتجارب كثرية لدراسة تأثري الشكر عىل 

الدماغ ونظام املناعة والعمليات الدقيقة يف العقل الباطن، ووجدوا أن للشكر تأثرياً محفزاً لطاقة الدماغ 

اإليجابية، مام يساعد اإلنسان عىل مزيد من اإلبداع وإنجاز األعامل الجديدة، كام أكدت بعض الدراسات 

أن االمتنان لآلخرين ومامرسة الشكر واإلحساس الدائم بفضل الله تعاىل يزيد من قدرة النظام املناعي 

للجسم.

وأخرياً نقول: شكراً.. خليفة ألنك قائدنا راقبت الله فينا، فأسكناك يف قلوبنا•

شكـــــرًا
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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.
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رئيـــس الدولــــة يفتتـــح مشـــروع » شمــس1«
خليفــة: »شمس 1« استثمــار اسرتاتيجــي يف مسيــرة تطـــور دولتـــنا

أكد صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 

رئيس الدولة "حفظه الله" أن مرشوع "شمس 1" للطاقة 

الشمس��ية املركزة، ميثل إنجازاً ب��ارزاً ضمن رؤية دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة الرامي��ة إىل تنويع اقتصادها 

ومواردها من الطاقة.

جاء ذلك، خالل تدش��ن صاحب السمو رئيس الدولة 

محطة "ش��مس 1" للطاقة الشمسية املركزة يف املنطقة 

الغربي��ة من إمارة أبوظبي يف األح��د املوافق 17 مارس 

املايض، بحضور صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله"، والفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، وسمو الش��يخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم ويل عهد ديب، وسمو الشيخ حمدان بن 

راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب وزير املالية. 

وتع��د محط��ة "ش��مس 1" أك��ر مش��اريع الطاقة 

الشمس��ية املركزة العاملة عىل مستوى العامل وتسهم يف 

إنت��اج 100 ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة مبا 

يكف��ي إلمداد 20 ألف من��زل يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

الطاقة املتجددة 
وقال صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

إن إنجاز محطة "ش��مس 1" يؤكد حرص دولة اإلمارات 

العربية املتحدة والتزامها بالحفاظ عىل مكانتها املتميزة 

باعتبارها مزوداً رئيسياً للطاقة، وذلك من خالل توسيع 

نطاق ريادتها ليش��مل قطاع الطاقة املتجددة، مش��دداً 

سموه عىل أن محطة "شمس 1" متثل خطوة أساسية يف 

سعي دولة اإلمارات لبناء اقتصاد متنوع وضامن تحقيق 

أمن الطاقة عىل املدى البعيد.

وأعرب س��موه، عن فخره بالك��وادر اإلماراتية التي 

س��اهمت يف إنجاز هذا امل��رشوع االس��راتيجي الهام، 

فالخ��رة التي اكتس��بوها من خالل العم��ل إىل جانب 

رشكات عاملية لبناء مرشوع متطور بهذا الحجم، تشكل 

منوذجاً للتنمية البرشية التي س��تمكن وطننا من إعداد 

قادة قادرين عىل قيادة قطاع الطاقة عىل املدى البعيد.

وأش��ار سموه إىل أن محطة "شمس 1" متثل استثامراً 

اس��راتيجياً يف مس��رة التط��ور واالزده��ار االقتصادي 

واالجتامعي والبيئي التي تش��هدها دولتنا، وقال سموه 

"إن امتالكن��ا القدرة عىل إنت��اج الطاقة املتجددة محلياً 

يس��هم يف إطالة أمد مواردنا الثمينة من النفط والغاز، 

فضالً عن دعم منو قطاع جديد يتمتع بآفاق واعدة".

وكان صاح��ب الس��مو رئيس الدول��ة وصل إىل مقر 

االحتف��ال يف مرشوع "ش��مس 1"، حيث اس��تهل حفل 

التدش��ن بعزف الس��الم الوطني أعقبته تالوة من آيات 

الذك��ر الحكيم، ثم ألقى معايل الدكتور س��لطان أحمد 

الجابر وزير دول��ة، الرئيس التنفي��ذي لرشكة "مصدر" 

كلمة أكد فيها أن تدشن محطة "شمس 1" أكر محطة 
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رئيـــس الدولــــة يفتتـــح مشـــروع » شمــس1«

"شمس 1" خطوة 
أساسية يف سعي 

اإلمارات لبناء اقتصاد 
متنوع وضمان 

حتقيق أمن الطاقة 
على املدى البعيد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عامل��ة يف العامل لتوليد الكهرباء باس��تخدام تكنولوجيا 

الطاقة الشمس��ية املركزة واألوىل م��ن نوعها يف الرشق 

األوس��ط يسهم يف ترسيخ مكانة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة كقوة بناءة لالس��تقرار والتنمية"، وأشاد بجهود 

القيادة الحكيم��ة الدامئة لتحقيق التنمية املس��تدامة 

اس��تجابة لتطلعات املواطنن ودع��امً للنمو االقتصادي 

واالجتامعي.

تدشني املحطة
تضم��ن الحف��ل تقدي��م م��ادة فيلمية ح��ول محطة 

"ش��مس 1" ظهر من خاللها ع��دد من موظفي املحطة 

حيث س��لطت الضوء عىل الخرة الكب��رة التي متتلكها 

الدولة يف قط��اع الطاقة التقليدية، وكيف امتدت هذه 

الخرة لتش��مل الطاقة املتجددة وذلك يف إطار النظرة 

اإلسراتيجية بعيدة املدى للقيادة الرشيدة.

بعده��ا تفضل صاحب الس��مو رئيس الدول��ة بإعطاء 

اإلذن بتدش��ن املحط��ة من خالل تقديم س��موه مرآة 

عاكس��ة لطفلن ميثالن أجيال املس��تقبل الذين تعمل 

قيادتن��ا الحكيمة عىل بن��اء غد مرشق له��م، وانطلق 

الطفالن باملرآة وعكس��ا من خاللها إشعاع الشمس إىل 

طاقم املحطة الذين تس��لموا اإلشارة وبارشوا إجراءات 

التش��غيل، ثم قام س��موه بجول��ة اطل��ع خاللها عىل 

املحطة، ثم ودع س��موه مبثل ما استقبل به من حفاوة 

وترحيب.

الحضور
حض�ر حفل التدشن، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل 

نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية، وس��مو الشيخ 

حم��دان بن زاي��د آل نهيان ممثل الحاك��م يف املنطقة 

الغربية، وسمو الشيخ رسور بن محمد آل نهيان، وسمو 

الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني، 

والفري�ق س��مو الش��يخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئي��س مجلس الوزراء وزير الداخلية، وس��مو الش��يخ 

منص��ور بن زايد آل نهي��ان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير ش��ؤون الرئاسة، وس��م��و الشيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن خليفة آل نهيان مستش��ار صاحب السمو رئي���س 

الدول��ة، وس��مو الش��يخ محمد بن خليف���ة آل نهيان 

عض��و املجلس التنفيذي، والش��يخ الدكت��ور سعيد بن 

محم��د آل نه��يان، ومعايل الش��يخ نهي��ان بن مب��ارك 

آل نهي��ان وزي��ر الثقافة والش��باب وتنمي��ة املجتمع، 

ومع��ايل الش��يخ حم��دان بن مب��ارك آل نهي��ان وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي، ومعايل الش��يخ سلطان 

ب��ن طحنون آل نهي��ان رئيس هيئة أبوظبي للس��ياحة 

والثقافة، والش��يخ ه��زاع بن طحن��ون آل نهيان وكيل 

ديوان ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية، ومعايل أحمد 

جمع��ة الزعايب نائب وزير ش��ؤون الرئاس��ة، والفريق 

مصبح راش��د الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب 

رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، وعدد 

من الش��يوخ واملعايل الوزراء وكبار املسؤولن يف الدولة 

من مدنين وعسكرين، وأصحاب املعايل أعضاء املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي ورؤس��اء البعثات الدبلوماسية 

املعتمدين لدى الدولة والضيوف املدعوين•

أصحاب السمو الشيوخ خالل الحفل

محطة »شمس 1« أكرب محطة لتوليد الكهرباء والطاقة الشمسية يف العاملرئيس الدولة يصافح أحد الشباب املواطنني العاملني يف املحطة
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هزاع بن زايد يشهد تخريج الدفعة الـ 13 من كلية راشد البحرية
تصوير: علي اجلنيبي

برعايــة الفريــق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، شهد ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

مستشــار األمن الوطني يف مارس املايض، حفل تخريج 

الدفعــــة الـ 13 من مرشــحي كلية راشــد بن ســعيد 

آل مكتــوم البحرية، الذي ُأقيــم يف مقر الكلية مبنطقة 

الطويلــة يف أبوظبـي.

وشــهد حفل التخريج، ســعادة الفريق الركن عبيد 

محمد عبداللــه الكعبي وكيل وزارة الدفاع، وســعادة 

الفريق الركــن حمد محمد ثاين الرميثــي رئيس أركان 

القوات املسلحة، وســعادة اللواء الركن بحري إبراهيم 

سامل محمد املرشخ قائد القوات البحرية.

كام شهد االحتفال عدد من أصحاب السمو الشيوخ 

واملعــايل الوزراء وكبار املســؤولني يف الدولــة، وأعضاء 

الســلك الدبلومــايس، وكبــار ضباط القوات املســلحة 

والرشطة، وأولياء أمور الخريجني واملدعوين.

التحية العسكرية 
وأدى طابور العرض التحية العســكرية لســمو الشيخ 

هــزاع بــن زايــد آل نهيان مستشــار األمــن الوطني، 

هزاع بن زايد يكرم أحد الخريجنيوعزفت املوســيقى الســام الوطني لدولــة اإلمارات، 
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واستأذن قائد املراسم سموه لتفتيش طابور الخريجني، 

حيث قام ســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتفقد 

الطابور، وبعدها تا أحد طاب الكلية آيات عطرة من 

الذكر الحكيم، ليســتأذن قائد الطابور من سموه لبدء 

االســتعراض، حيث قــدم املرشــحون الخريجون عرضاً 

عســكرياً من الثبات واملسري مروراً أمام سموه باملنصة 

الرئيسية لاحتفاالت مؤدين التحية العسكرية.

وقال ســعادة العميــد الركن بحري طــارق خلفان 

عبدالله الزعايب قائد كلية راشــد بن ســعيد آل مكتوم 

البحريــة يف كلمته: "إنه لــرشف عظيم أن تحظى كلية 

راشــد بن ســعيد آل مكتوم البحرية مبــن فيها بكريم 

اهتاممكــم وتفضلكــم برعاية مراســم حفــل تخريج 

الدورة الثالثة عرشة من املرشحني البحريني، إذ إن دعم 

قيادتنا الرشيدة لشتى الفعاليات الوطنية لداللة للنمط 

الخــاص والفريد الذي يربط بني القيــادة واملواطن يف 

تاحم، وانتامء صادق لهذه األرض الطيبة فأهاً وسهاً، 

ويسعدنا أن نرحب بسموكم وبالضيوف الكرام".

وأضــاف: "إننــا نفخــر بإطاق اســم علم مــن أعام 

املؤسســني لدولة اإلمــارات والبارزين يف تاريــخ الوطن، 

املغفـور له بإذن الله تعاىل الشــيخ راشـــد بن سعيـد آل 

مكتوم "طيب الله ثراه"، عىل الكلية البحرية ليكون اســامً 

نحمله وســاماً عــىل صدر هذه املنارة مــن منارات العلم 

واملعرفــة، نعم فليس هناك أســمى مــن أن يقرتن رصح 

علمي باســم له مدلوالته العظيمة يف نهضة وطننا، فاآلباء 

املؤسســون نجحوا يف جعل أحام شــعبهم حقيقة؛ ولهذا 

إعدادهــم بالعمــل املتصــل والتخطيــط والتنظيم 

وهــم مبــا تلقوه مــن التعليــم والتدريــب أصبحوا 

ضباطــاً بحريــني قادرين عىل املشــاركة يف أســلحة 

قواتنا البحرية. وتقدم بالتهنئة إىل القيادة الرشــيدة 

وشــعبها الويف بانضامم هــذه الكوكبة من الخريجني 

إىل منظومة العمل الوطني، معرباً عن اعتزازه بوجود 

خريجني من دولتي قطر والكويت الشقيقتني ممثلني 

لبادهم أفضل متثيل.

وأشــاد بجهــود العاملني يف الكلية من عســكريني 

ومدنيني يف تنفيذ مهام إعداد وصقل املرشحني، وقال 

"وفــق الله الجميــع لخدمة هذا الوطــن تحت ظل 

القيادة الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيــس الدولة القائــد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله".

وســلم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الجوائز 

ألوائل الدفعة واملتفوقني، وجرت بعدها مراسم تسليم 

وتسلم العلم بني مرشحي الكلية من الدفعة الخريجة 

إىل الدفعــة الـ 14 الذين أقســموا عىل صونه وإبقائه 

عالياً خفاقاً والذود عن حمى الوطن وحامية ترابه.

وأدى الخريجون قسم الوالء، وهتف الجميع بحياة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة "حفظه اللــه"، فيام انــرف الخريجون بعد 

اســتئذان قائد الطابور من راعي الحفل، ثم التقطت 

صورة تذكارية لســموه مــع الخريجــني، وبعدها تم 

توزيع الشهادات عليهم•

هزاع بن زايد يف لقطة تذكارية مع الخريجني بحضور رئيس األركان وقيادات الكلية

فإننا مدركون للمسؤولية التي يفرضها علينا هذا التكريم".

وقال قائد الكلية "إننا ماضون وفق الرؤية الحكيمة 

لقيادتنــا، فالطموح كبري واآلمال معقودة عىل إنســان 

اإلمــارات، تقودها رؤية دولة وقيــادة وما أروعها من 

مقولـة أطلقـها صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب "رعاه الله"، التي يقول فيها "إن كلمة مســتحيل ال 

وجود لها يف قاموس اإلمارات، فاملســتحيل الوحيد أن ال 

نحطم املســتحيل"، نعم هي القيادة التي "تعمل بقوة 

التحدي وقهر الصعاب لتحقيق اإلنجازات".

التخطيط والتنظيم
وأضــاف، أن الخريجــني الذيــن يقفــون أمامكم تم 

إطالق اسم الشيخ 
راشد بن سعيد  

على الكلية البحرية 
وسام على صدر هذه 

املنارة
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أدى اليمن القانوني�ة، أم�ام سعادة الف�ري�ق الركن حم�د محم�د ث�اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة، بالقيادة العامة للقوات املسلحة، وبحضور كبار قادة القوات 

املس��لحة، تسعة أعضاء من القضاء العسكري، معاهدين الله أن يحكموا بالعدل دون 

خشية أو محاباة، وأن يخلصوا لدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة وقوانينها. 

ورحب رئيس األركان بأعضاء القضاء العس��كري الج��دد، وهم 3 قضاة، و6 أعضاء 

نياب��ة عس��كرين، بينهم عضو نيابة مدني��ة، وعضو نيابة مدين، متمني��اً لهم التوفيق 

والنجاح مع بقية زمالئهم يف أداء رسالتهم السامية، متحلن بالصدق واألمانة، وتحقيق 

العدال��ة بكل تج��رد ونزاهة، والعمل عىل الحفاظ ع��ىل رشف املهنة ومصالح الدولة، 

داعي��اً إياهم إىل أن يكونوا مثاالً يف ترس��يخ مبادئ العدال��ة، وتطبيق القانون والنظم 

واللوائح، بكل حياد وإخالص.

تسعة أعضاء جدد بالقضاء العسكري يؤدون اليمني أمام رئيس األركان

تصوير: سامل العامري رئيس االٔركان يف لقطة تذكارية مع االٔعضاء الجدد بالقضاء العسكري عقب أداء اليمني القانونية    

الشرطة العسكرية حتتفل بالذكرى األربعني لتأسيسها
احتفلت قيادة الرشطة العس��كرية بالقوات املس��لحة 

يف م��ارس املايض بالذك��رى األربعن لتأس��يس الرشطة 

العس��كرية، بحض��ور س��عادة الل��واء مطر س��امل عيل 

الظاه��ري، رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بالقيادة 

العامة للقوات املس��لحة وعدد من كبار ضباط القوات 

املسلحة وحشد من املدعوين.

وب��دأت فعالي��ات االحتفال بعزف الس��الم الوطني 

ثم تلي��ت آيات عطرة من الذك��ر الحكيم ألقى بعدها 

قائد الرشطة العسكرية كلمة بهذه املناسبة رحب فيها 

براعي الحفل والضيوف، ثم تال ذلك عرض فيلم وثائقي 

يحيك قصة تطور الرشطة العسكرية منذ تأسيسها وعر 

مسرة ومراحل تطورها املختلفة.

وبعدها، قام س��عادة اللواء مطر سامل عيل الظاهري 

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية، يرافقه قائد الرشطة 

العسكرية، بتكريم القادة السابقن للرشطة العسكرية، 

باإلضافة إىل تكريم عدد من املتقاعدين واملتميزين.

وعقب انتهاء الحفل، تجول س��عادة اللواء مطر سامل 

ع��يل الظاهري رئيس هيئ��ة اإلدارة والقوى البرشية يف 

متحف الرشطة العس��كرية املصاحب لالحتفال، والذي 

ض��م ص��ور توثق مراح��ل تط��ور وإنج��ازات الرشطة 

العس��كرية، واش��تمل عىل عدد من املعدات واآلليات 

واألس��لحة املتنوعة واملركبات املستخدمة منذ تأسيسها 

وع��ر مس��رة ومراحل تطوره��ا املختلف��ة، وصوالً إىل 

أحدث اآلليات املس��تخدمة لدى تش��كيالتها املتعددة 

واملزودة بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا.

رئيس هيئة اإلدارة وقائد الرشطة العسكرية يكرمان أحد املتقاعدين                   تصوير: عيل الجنيبي
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تصوير: سامل العامري
منح الرئيس آصف عيل زرداري رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية يف 

22 مارس املايض يف إس��الم أباد وس��ام "نيشان امتياز" لسعادة الفريق 

الرك��ن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة، وذلك 

تقديراً لخدماته يف تعزيز التعاون املش��رك بن القوات املسلحة لدولة 

اإلمارات والقوات املسلحة لجمهورية باكستان اإلسالمية.

وبذلك يكون س��عادة الفريق الركن حم��د محمد ثاين الرميثي هو 

أول ش��خصية م��ن خارج جمهورية باكس��تان اإلس��المية يحصل عىل 

وس��ام "نيش��ان امتياز" والذي يعتر أعىل وسام عس��كري بجمهورية 

باكس��تان اإلس��المية. ونقل رئيس أركان القوات املسلحة خالل اللقاء 

تحيات القيادة الرشيدة للرئيس الباكستاين ومتنياتهم له بدوام الصحة 

والعافية. 

وأعرب رئيس أركان القوات املس��لحة عن سعادته بزيارة جمهورية 

باكس��تان اإلس��المية ولقائه بالرئيس آصف عيل زرداري وأثنى عىل ما 

ملس��ه من حف��اوة بالغة وحس��ن ضيافة أحيط به��ام والوفد املرافق، 

مشيداً يف الوقت نفسه بالعالقات والتعاون القائم بن البلدين يف كافة 

املجاالت.

م��ن جهة أخرى، التقى الفريق الرك��ن حمد محمد ثاين الرميثي يف 

إطار زيارته لجمهورية باكس��تان اإلسالمية كل من الفريق أول اشفق 

برويز كياين رئيس أركان الجيش الباكس��تاين، والفريق أول خالد شميم 

رئيس أركان القوات املشركة الباكستانية.

وتم خالل اللقاءين اللذين حرضه��ام عدد من كبار ضباط الجيش 

الباكس��تاين والوف��د املرافق له بحث س��بل تطوير التعاون املش��رك 

وتوسيع آفاق جديدة يف التعاون العسكري بن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة وجمهورية باكستان اإلسالمية.

زرداري مينح الرميثي أعلى وسام عسكري يف باكستان

رئيس األركان يستعرض عالقات التعاون مع نظريه اجلنوب أفريقي
اس��تعرض س��عادة الفري��ق الرك��ن حم��د 

محم��د ث��اين الرميثي رئي��س أركان القوات 

املس��لحة، م��ع الفري��ق أول س��ويل زكريا 

رئيس أركان ق��وات الدفاع الوطني لجنوب 

أفريقيا يف مارس امل��ايض يف مكتبه بالقيادة 

العام��ة للقوات املس��لحة، عالقات التعاون 

القامئة بن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

واملتعلق��ة  أفريقي��ا  جن��وب  وجمهوري��ة 

العس��كرية والدفاعية وجوانب  بالش��ؤون 

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

املشركة. 

كام تم بحث خ��الل اللقاء، الذي حرضه 

عدد من كبار ضباط القوات املسلحة والوفد 

املرافق للضيف، عدداً من املوضوعات ذات 

االهتامم املشرك.  تصوير: سامل العامري رئيس االٔركان خالل استقباله سويل زكريا      

أول شخصية من خارج اجلمهورية حتصل على »نيشان امتياز«

الرئيس الباكستاين خالل تقليد رئيس األركان الوسام   

الفريق الركن حمد ثاين خالل لقائه رئيس أركان الجيش الباكستاين
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نحن والمجتمع
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القوات املسلحة تنظــم امللتقـــى السنـوي الثـــــــــــــــــــــاين للعسكرييـــن املتقاعـــــدين
الدعــم الكبري من القيـــادة الرشيــــدة حقــق أهــداف اجلمعيـة وتطلعــــــــــــــــــــــــــاتها وذلل كافـــــة عقباتـــــــها 

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد 

الرشقي ويل عهد الفجرية، نظمت القيادة العامة للقوات 

املسلحة امللتقى الدوري السنوي الثاين للعسكريني املتقاعدين 

بالتعاون مع جمعية العسكريني املتقاعدين يف قاعة البستان 

يف إمارة الفجرية.

ح��ر امللتقى إىل جانب س��موه، س��عادة اللواء مطر 

س��امل الظاهري رئيس هيئ��ة االدارة والقوى البرشية يف 

القيادة العامة للقوات املسلحة، وسعادة اللواء متقاعد 

مبارك س��امل ب��ن عويضة الخيييل رئي��س مجلس إدارة 

جمعية العس��كريني املتقاعدين، وعدد من كبار ضباط 

القوات املسلحة ووزارة الداخلية وعدد من املتقاعدين 

العسكريني وأرس شهداء القوات املسلحة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي 

ويل عه��د الفجرية، إن إقام��ة القي��ادة العامة للقوات 

املسلحة ملتقى العسكريني املتقاعدين ينبع من اهتامم 

القيادة العليا برئاس��ة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

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

املس��لحة - حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب " رعاه الله " وأصحاب السمو الشيوخ 

أعضاء املجلس األعىل حكام االمارات والفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

حوار: الرائد يوسف جمعة احلداد
النقيب جميل  خميس السعدي
تصوير: أحمد البلوشي
هينيدي الصريدي
زايد الشامسي
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القوات املسلحة تنظــم امللتقـــى السنـوي الثـــــــــــــــــــــاين للعسكرييـــن املتقاعـــــدين
الدعــم الكبري من القيـــادة الرشيــــدة حقــق أهــداف اجلمعيـة وتطلعــــــــــــــــــــــــــاتها وذلل كافـــــة عقباتـــــــها 

القائد األعىل للقوات املس��لحة بشؤون املتقاعدين من 

منطلق أن هذه الفئة من رجاالت القوات املس��لحة قد 

اخت��ارت الخدمة يف أرشف مهنة ومن أجل أنبل هدف, 

وس��اهمت بجهده��ا وفكره��ا وعرقها طوال س��نوات 

عدة يف بناء وتطوير القوات املس��لحة بدولة االمارات, 

ورفعت قيمة املواطن وس��لمت الراي��ة ملن أىت بعدها 

من ش��باب الوطن, ومض��ت يف طريقها لتواصل خدمة 

الدولة من خالل ما اكتس��بته م��ن خربات طوال عملها 

يف القوات املس��لحة, ولذلك كان من الطبيعي أن ترعى 

القيادة الرش��يدة املواطن, وتق��در جهد كل من يعمل 

ملصلحة الوطن واملواطن. 

وتوج��ه س��موه بالش��كر والتقدير للقي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة وجمعية العسكريني املتقاعدين لهذا 

الجه��د من خالل اقامة هذا الحفل تقديراً ألبناء الدولة 

من العسكريني املتقاعدين .

حرص ومشاركة القوات املسلحة
م��ن جانبها أكدت القيادة العامة للقوات املس��لحة أن 

ه��ذا امللتقى يأيت من حرص قيادتنا العليا وعىل رأس��ها 

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

الدولة القائ��د األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله " 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله 

" وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام 

االمارات والفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل 

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

املسلحة والذين يؤلون جل اهتاممهم ورعايتهم ألبنائها 

املتقاعدين الذي��ن بذلوا واعطوا من الجهد الكثري لبناء 

الوط��ن, وس��اهموا وضحوا بالغ��ايل والنفيس, وحملوا 

األمانة وس��لموا الرس��الة ملن بعدهم مؤكدة بأنها من 

خ��الل هذا امللتقى تستش��عر احتياج��ات املتقاعدين, 

ودامئ��اً ما تس��تأنس بآرائه��م وترعى ش��ؤونهم وتعزز 

مكانتهم وتسعى إىل وحدة ومتاسك أرسهم وتوفر األمن 

واملقومات الالزمة للحياة الكرمية لهم .

ويف كلمة ألقاها س��عادة اللواء الركن متقاعد مبارك 

س��امل عويضة الخيي��يل رئي��س مجل��س إدارة جمعية 

العس��كريني املتقاعدي��ن خ��الل امللتقى أش��ار إىل أن 

الجمعية حقق��ت العديد من االنج��ازات عىل الصعيد 

املحيل بالتعاون مع ديوان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة والقيادة العامة للقوات املسلحة 

واملؤسس��ات والهيئ��ات ذات االختص��اص م��ن  خالل 

تقديم يد العون واملساعدة للمحتاجني من العسكريني 

املتقاعدين مام خفف من أعبائهم املعيشية.

ويل عهد الفجرية خالل الجولة  يف جناح الخدمات الطبية يف امللتقى

ويل عهد الفجرية خالل الجولة يف جناح املتحف العسكري
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وتقدم س��عادة الل��واء الرك��ن متقاعد مبارك س��امل 

عويضة الخيييل رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريني 

املتقاعدين بالش��كر واالمتنان إىل صاحب السمو الشيخ 

حم��د بن محم��د الرشقي عضو املجل��س األعىل حاكم 

الفج��رية ع��ىل اهتاممه ودعم��ه الالمح��دود لجمعية 

العس��كريني املتقاعدي��ن، وإىل كافة الدوائ��ر والهيئات 

واملؤسسات يف إمارة الفجرية واملنطقة الرشقية .

تكريم أبناء شهداء القوات املسلحة
قام سمو الشيخ محمد بن حمد الرشقي ويل عهد الفجرية 

يرافقه اللواء مطر س��امل الظاهري رئي��س هيئة االدارة 

والقوى البرشية بالقيادة العامة للقوات املسلحة بتكريم 

عدد من أبناء شهداء الذين هم دون سن السادسة عرش 

والقاطنني يف الس��احل الرشقي لدول��ة االمارات العربية 

املتحدة، وتكريم عدد من الدوائر والهيئات واملؤسسات 

يف الفجرية واملنطقة الرشقية تقديراً لجهودهم ودعمهم 

الالمحدود لجمعية املتقاعدين العس��كريني، ومن أجل 

تعميق أوارص هذا التعاون بني املؤسسات الحكومية يف 

الدولة مبا يحقق طموحات القوات املس��لحة وجمعية 

العسكريني املتقاعدين خدمة للمتقاعدين .

درع الوطن مشاركة وحضور
مجل��ة درع الوطن تواج��دت يف قلب الحدث حيث 

التق��ت بع��دد م��ن املس��ؤولني واملتقاعدي��ن وأرس 

الشهداء املكرمني خالل امللتقى: 

ويل عهد الفجرية ورئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية خالل تكريم أبناء الشهداء 

اللواء ركن متقاعد مبارك سامل الخيييل

أك��د س��عادة الل��واء مط��ر س��امل ع��يل الظاهري 

رئي��س هيئ��ة اإلدارة والق��وى البرشية ب��أن امللتقى 

الذي إس��تضافته إم��ارة الفجرية لتكريم العس��كريني 

املتقاعدين إمنا يعرب يف املقام األول عن إهتامم القيادة 

الرش��يدة باملواطن اإلمارايت، وتقدي��ر عطائه، والعمل 

عىل تقدي��م العون ل��ه يف كل الظروف واملناس��بات، 

تكرمي��اً للمتقاعد عىل ما بذل من جه��د مقدر طوال 

فرتة عمله يف مختلف املواقع بالقوات املسلحة، واضعاً 

نصب عينيه مصلحة قواته املس��لحة والوطن فوق كل 

إعتب��ار، ورضب بهذا املثل األع��ىل يف التفاين يف خدمة 

الوطن بإخالص ويف تجرد ونكران ذات.

إن إنتامء املتقاعد للقوات املسلحة ترشيف قبل أن 

يكون تكليفاً ألداء واجب مقدس تجاه الوطن، والش��ك 

أنه مبا جبل عليه من خلق س��وي، وانضباط عس��كري 

س��يكون عىل الدوام وفياً للعهد حافظ��اً لألمانة يف أي 

موقع يش��غله، يستش��عر دامئاً روح املس��ؤولية تجاه 

قيادتنا الرشيدة وفاًء وإخالصاً للقائد والوطن.

ويرسن��ا بهذه املناس��بة أن نذكر الرعي��ل األول من 

العس��كريني الذين س��اهموا يف وضع اللبنات األوىل يف 

رصح املؤسسة العسكرية، وما زال العديد منهم يواصل 

عطاءه املتجدد يف القطاع املدين تجسيداً ملعاين التكامل 

والتفاعل بني مؤسسات الدولة العسكرية منها واملدنية، 

اللواء مطر سامل الظاهري
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أن ما قدمه هؤالء من عطاء، وما بذلوا من جهد سيبقى 

ش��امخاً، ونرباس��اً لألجيال القادمة، بل وحافزاً للحفاظ 

عىل ما تحقق، والبناء عليه وتدعيم أركانه.

وبع��د، إن ما يثلج الصدر أن مس��رية الخري تتواصل، 

ونح��ن عىل ثقة بأن الذين س��اهموا يف تأس��يس هذه 

املؤسس��ة العس��كرية املتميزة، وس��لموا الراية ملن أىت 

بعدهم، سيس��عون من خالل ما اكتس��بوا من الخربات 

وامله��ارات يف الق��وات املس��لحة إىل خدم��ة الوط��ن، 

وس��يضعون بصامته��م يف كل ما يكلف��ون به من مهام 

وستكون القوات املسلحة دامئاً متواصلة معهم.

ونس��أل الل��ه أن يديم لقواتن��ا املس��لحة وللوطن 

املعطاء العزة والتقدم يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب 

الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – 

حفظه الله – وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاكم ديب رعاه الله، وإخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء 

املجل��س األعىل ح��كام اإلم��ارات والفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

رشيفة يوسف ابنة متقاعد

 املتقاعد عبدالله عيل الكندياملتقاعد محمد سعيد اليامحي

املتقاعد عبدالله عيل عبدالله املتقاعد سلطان عبيد الكعبي

القائد األعىل للقوات املس��لحة الذي جعل للمتقاعدين 

العس��كريني يوم��اً لإلحتف��اء به��م تقدي��راً لجهودهم 

وعطائهم، ولدورهم يف التأسيس واملساهمة يف النهوض 

بالقوات املسلحة. 

جمعية العسكريني..مساعي وجهود
مثن س��عادة الل��واء الركن )م( مبارك س��امل بن عويضة 

الخيي��يل رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة العس��كريني 

املتقاعدي��ن خالل امللتقى الس��نوي الثاين للعس��كريني 

املتقاعدي��ن ال��ذي نظمت��ه القي��ادة العام��ة للقوات 

املس��لحة بالتعاون مع جمعية العس��كريني املتقاعدين 

الدع��م الالمحدود ال��ذي تتلقاه الجمعي��ة من القيادة 

الرش��يدة وعىل رأسها س��يدي الفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األع��ىل للقوات املس��لحة، مبين��اً أن الجمعية حرصت 

عىل إقامة هذا امللتقى يف إمارة الفجرية لعقد سلس��لة 

م��ن اللقاءات املب��ارشة مع املتقاعدي��ن والوقوف عىل 

مرئياتهم ومالحظاتهم، والتي من ش��أنها تطوير العمل 

بالجمعية وتذليل كافة العقبات والصعوبات, والوقوف 

عىل احتياجات ومتطلبات املتقاعدين، وما هذا امللتقى 

إال أح��د األس��اليب العدي��دة الت��ي تتبناه��ا الجمعية 

لتحق��ق من خالله��ا التطوير املس��تمر لإلرتق��اء الذي 

تصبو إليه القيادة الرش��يدة يف تقديم أفضل الخدمات 

للمتقاعدي��ن العس��كريني، خاصة وأن توف��ري وتقديم 

الخدمات للمتقاعدين يحظى باهتامم القيادة الرشيدة، 

وحيث تتبن��ى الجمعي��ة الكثري من الربام��ج التي من 

شأنها اإلرتقاء مبس��توى الخدمات املقدمة للمتقاعدين 

العس��كريني وتوفري ف��رص العمل املناس��بة لهم ودعم 

أوضاعهم املعيشية واالجتامعية واالقتصادية.

وعن املشاريع املس��تقبلية التي تسعى الجمعية إىل 

تحقيقه��ا يف املرحلة املقبلة أكد س��عادته بأن الجمعية 

دامئً��ا ما تتلقى الدع��م الكبري من س��يدي الفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ال��ذي يحرص 

عىل تحقيق أهداف الجمعي��ة وتطلعاتها وتذليل كافة 

العقبات التي تعرتض مس��ريتها، ونتيجة لذلك تس��عى 

املتقاعد خميس درويش السعدي
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الجمعي��ة يف املرحلة املقبل��ة إىل إقامة مجموعة من 

املش��اريع بهدف تحقيق االكتفاء ال��ذايت لها بحيث 

يكون لها عائد مادي مس��تمر حتى ال تلجأ الجمعية 

إىل املؤسسات الخريية وغريها، كام أشار بأن الجمعية 

تلق��ت دع��امً من مختلف إم��ارات الدول��ة متثل يف 

تخصيص أراض للجمعية تنش��ئ من خالله الجمعية 

مش��اريع وقفية تضمن من خاللها عائ��داً مادياً ثابتاً 

تس��تطيع الجمعي��ة من خالل��ه تغطي��ة احتياجاتها 

وتنفيذ خططها اإلس��رتاتيجية, والت��ي تعود بالفائدة 

املرج��وة عىل املتقاعدي��ن العس��كريني، ناهيك عن 

س��عي الجمعية إىل تنفيذ عدد من األنشطة الثقافية 

واالجتامعية والتي من ش��أنها رفع املس��توى الثقايف 

وزيادة الوعي االجتامعي لدى املتقاعدين .

كام مثن س��عادة رئي��س الجمعية الدع��م الكبري 

مبختلف أش��كاله الذي تتلقاه الجمعي��ة من القيادة 

العامة للقوات املس��لحة, والذي لواله ملا اس��تطاعت 

الجمعية تحقيق ما تصب��و إليه، وما هذا امللتقى إىل 

أحد أش��كال الدعم الذي تتلقاه الجمعية من القيادة 

العام��ة للقوات املس��لحة، حيث س��اهمت القيادة 

العام��ة ومن خ��الل وحداته��ا ذات العالقة بش��ؤون 

املتقاعدين يف إنجاح هذا امللتقى حيث ش��ارك س��الح 

الخدم��ات الطبية من خ��الل رعايته امل��رىض وتقديم 

الخدمات االستش��ارية لهم, وتوفري الع��الج الالزم لهم 

داخل الدولة وخارجها، كام كان ملديرية القوى البرشية 

تواجد مهم يف هذا امللتقى للوقوف عىل أهم املش��اكل 

اإلدارية التي يعاين منها املتقاعدون, ومحاولة دراس��تها 

ومن ثم توفري الحلول املناس��بة لها، كام لعبت مديرية 

التوجي��ه املعن��وي من خ��الل اإلعالم العس��كري دوراً 

محورياً باعتباره املحرك األس��ايس الذي يوصل الرس��الة 

من وإىل املتقاعدين, ويقوم بالتغطية االعالمية لكل ما 

يتصل بأنشطة وفعاليات الجمعية والتي تعود بالفائدة 

لفئة املتقاعدين العسكريني.

املتقاعدون...وسعادة املشاركة
أع��رب عبدالله عيل الكندي أح��د املتقاعدين من وزارة 

الداخلية ملجلة درع الوطن عن سعادته بعقد مثل هذه 

امللتقيات للمتقاعدين يف ظل االهتامم البالغ الذي توليه 

القيادة الرش��يدة لتهيئة س��بل العيش والحي��اة الكرمية 

ألبنائه��ا املواطنني، وق��ال إن هذا امللتقى يأيت اس��تمراراً 

للعطاء واملواق��ف الثابتة لقيادتنا الرش��يدة عىل الصعد 

كاف��ة والتي تدل عىل االهتامم  والتقدير للمتقاعدين ملا 

أدوه من خدمات جليلة طوال فرتة عملهم .

وقال خميس الس��عدي أحد املتقاعدين من القوات 

املس��لحة  " يرسن��ا بعد أن أدين��ا واجبنا تج��اه قواتنا 

املس��لحة وتجاه الوط��ن أن نعرب عن ش��كرنا وتقديرنا 

الهتامم القي��ادة العامة باملتقاعدين من خالل جمعية 

العس��كريني املتقاعدي��ن  ملا لها م��ن دور يف تواصلهم 

باملجتم��ع العس��كري ورعاية مصالحه��م الخاصة من 

خ��الل هذه الجمعية يف املجتمع امل��دين الذي أصبحوا 

بتقاعده��م جزءاً من��ه ، نعاهد الجمي��ع أن نظل دامئاً 

األوفي��اء بالوعد , الحافظني لألمان��ة, نؤدي الواجب يف 

أي موقع بعلو همة مستش��عرين  دامئاً روح املسؤولية 

تجاه الوطن وقواتنا املس��لحة , وكذل��ك الوفاء والوالء 

للقائ��د وللوطن املعطاء، واس��أل الله تع��اىل أن يديم 

للوطن عزته ولقواتنا املس��لحة تقدمها وتطورها يف ظل 

القيادة الحكيمة  لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

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

املسلحة "حفظه الله ".

أم��ا عبدالل��ه ع��يل عبدالل��ه متقاعد م��ن القوات 

املس��لحة ق��ال : " لقد مت��ت دعوتنا م��ن قبل جمعية 

املتقاعدي��ن العس��كريني لحضور ه��ذا امللتقى كلفتة 

كرمية م��ن قيادتن��ا الحكيم��ة لاللتقاء معن��ا رشيحة 

املتقاعدين ، إن ما يقدمه الوطن يف سبيل أبنائه بشكل 

عام واملتقاعدين بشكل خاص يعجز اللسان عن وصفه، 

وأتقدم بجزيل الش��كر إىل القيادة الرش��يدة وجمعية 

العسكريني املتقاعدين عىل الدعوة الكرمية" .

وقال محمد سعيد اليامحي أحد املتقاعدين " نشكر 

القيادة العامة للقوات املس��لحة وجمعية العس��كريني 

املتقاعدي��ن عىل ه��ذا امللتقى وال��ذي يعكس اهتامم 

القي��ادة العامة للقوات املس��لحة  مل��ن خدموا تحت 

رايتها، نعاه��د الجميع بأن نكون خري من ميثل القوات 

املس��لحة يف كل م��ا تلقين��اه يف القوات املس��لحة من 

تدريب وخربات يف خدمة الوطن العزيز". 

وأعرب سلطان عبيد أحمد هالل الكعبي عن خالص 

وش��كره وتقديره للقيادة الرش��يدة وقال " ال يوجد يف 

هذا الع��امل جميعاً من يهتم بش��عبه كاهت��امم قياتنا 

الرشيدة بأبنائها ، الله يطول عمر شيوخنا ، امللتقى شئ 

رائ��ع يعيد لنا األمل ويزرع فينا الثقة ، ونحن يف خدمة 

الوط��ن حتى إن كنا متقاعدي��ن ، نفخر بأن خليفة بن 

زايد آل نهيان قائدنا، إنه خري خلف لخري سلف، نفتخر 

أمام االمة جميعاً بش��يوخنا الكرام،  ونتمنى بعد هذه 

املس��رية الطويلة أن نكون قد ش��اركنا ولو بيشء يسري 

يف بناء قواتنا املس��لحة الباسلة التي وصلت إىل مراحل 

متقدمة م��ن التطور والتق��دم واالحرتاف العس��كري 

والذي نعتز ونفتخر به جميعاً .

وقالت رشيفة يوسف إبنة أحد املتقاعدين"  الله يطول 

والد وأخ الشهيد أحمد محمد الحميدي وأبنائه: محمد، وصايف، ودمية

أبناء الشهيد عبدالعزيز: سلطان، نورة، عائشة، هند
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يف عمر ش��يوخنا ومب غريبة منهم ه��ذا التواصل دامنا 

تحت ظل رب العاملني وظل ش��يوخنا نحن بخري وس��هالة 

ويكفي األمان اليل نعيشه ويارب تحفظ لنا إياهم " .

تكريم أبناء شهداء القوات املسلحة
مبادرة جميلة قامت بها القيادة العامة للقوات املسلحة 

خ��الل امللتقى بتكري��م عدد من أبناء ش��هداء القوات 

املسلحة الذين دون س��ن السادسة عرش والقاطنني يف 

الس��احل الرشقي للدولة, وذلك من منطلق استش��عار 

القوات املس��لحة مبس��ؤوليتها تجاه أبنائها ومنتسبيها، 

ووفاء لشهدائها الذين قدموا أرواحهم فداءاً للوطن .

التق��ت مجل��ة درع الوطن مع خميس عيل راش��د 

البديوي والد الشهيد عبدالعزيز والذي كان أحد عنارص 

حرس الحدود والس��واحل بالقوات املسلحة واستشهد 

غرقاً أثناء قيامه بواج��ب كلف به ليالً يف أحوال جوية 

مائية سيئة. 

وقال البديوي " ليس بغريب عىل شيوخنا الله يطول 

يف أعامرهم هذا االهتامم وتكريم أرس ش��هداء القوات 

املس��لحة ، انن��ي اؤم��ن بقضاء الله وق��دره ويل رشف 

كبري أن ابني أحد الش��هداء الذين استشهدوا يف واجب 

مق��دس يف خدم��ة الوطن الغايل ، إن ش��يوخنا دامئاَ ما 

يقدموا العون واملس��اعدة للجميع, فكيف إن كان ألرس 

شهداء القوات املسلحة " .

ومثن أحمد ماجد النقبي والد الش��هيد ماجد النقبي 

هذه الدع��وة الكرمي��ة من القي��ادة العام��ة للقوات 

السلحة لتكريم إبنه الش��هيد، مؤكداً بأن الشهيد رحل 

عنهم بجس��ده إال أن روحه باقي��ة بينهم, وهي الرابط 

ال��ذي يرب��ط أرسة الش��هيد بالقيادة العام��ة للقوات 

ااملس��لحة، خاص��ة وأن الق��وات املس��لحة دأبت عىل 

التواصل املس��تمر معهم وتقديم كافة أش��كال الدعم 

لهم، مش��رياً بأنهم يش��عرون بالفخر بأن إبنهم ذهب 

ف��داءاً للوطن وأصبح أحد ش��هداء القوات املس��لحة، 

مقدراً للقوات املس��لحة منحها يف مرحلة س��ابقة أرسة 

الشهيد وسام التقدير من الطبقة الثانية باعتباره تذكاراً 

مهامً لذوي الش��هيد, ومحل فخر واعتزاز لهم ملا له من 

دالل��ة خاصة باعتباره ال يقدر بثمن، وهو الباقي لذوي 

الشهيد وسيتم توريثه لهم جيالً بعد جيل. 

وأعرب��ت أرمل��ة الش��هيد عبدالعزي��ز البديوي عن 

خالص شكرها وتقديرها للفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة عىل االهتامم املتواصل واملبارش ألرسة 

الش��هيد وتوفري كل السبل املعيشية الطيبه لهم، وقالت 

" إن تكريم أبناء الش��هداء يف هذا اليوم يجس��د أسمى 

مع��اين العطاء من القيادة الرش��يدة، كام أنن��ا دامئاً ما 

نحظى باهتامم القيادة العامة للقوات املس��لحة والتي 

تقدم لنا دامئاً كافة التسهيالت واملتابعة املستمرة ألبنايئ 

والتعرف عىل أوضاعهم الدراسية ومستوياتهم العلمية".

والتقينا مع س��لطان أحد أبناء الشهيد والذي أعرب 

ع��ن رغبته يف حال تخرجه من الجامع��ه باذن الله أن 

يكون أحد حامة اإلتحاد يف القوات املس��لحة مثمناً يف 

الوقت نفس��ه دور القوات املسلحة من خالل تواصلها 

املستمر معهم، وتذكرها لهم يف مختلف املناسبات .

ام��ا محمد حس��ن محم��د الحميدي والد الش��هيد 

أحم��د والذي استش��هد عندما تع��رض لحادث تحطم 

طائرته املقاتلة أثناء تأدية أح��د املهام التدريبية، قال: 

" الحكوم��ة ما قرصت وقاموا بالواجب منذ استش��هاد 

ابني وحتى هذه اللحظة ، وكانت الحكومة البناء ابني 

الشهيد مبثابة األب واألهل منذ استشهاد والدهم، ونحن 

مب محتاجني يش والحمد لله دام الحكومة موجودة .. 

الله يطول بعمر ش��يوخنا .. ونحن يف خدمتهم وخدمة 

الوطن الغايل ".

وأك��د خال��د محمد حس��ن أخ الش��هيد أن قيادتنا 

الرش��يدة والقوات املس��لحة ال تألو جهداً أبداً يف توفري 

س��بل الراحة والحي��اة الكرمية ألرسة الش��هيد وأبنائه ، 

ودامئاً ما يتواصلون معنا لالطمئنان ، مؤكداً بأنه يشعر 

بالفخ��ر واالعتزاز بأنه أخ لش��هيد قدم نفس��ه للوطن 

مش��رياً بأن كل مواطن يتمنى يف قرارة نفسه أن يكون 

شهيداً لرتاب وطنه.

سالح الخدمات الطبية 
قدم س��الح الخدمات الطبية ممثالً يف مستش��فى زايد 

العس��كري للمتقاعدي��ن وأرسهم  من خ��الل امللتقى 

جناح��اً خاصاً للتواص��ل معهم وتذليل أي��ة صعوبات 

عالجي��ة تواجهه��م ، حيث تواج��د يف الجناح عدد من 

األطب��اء واملمرض��ني واإلداري��ني لفح��ص املتقاعدي��ن 

وأرسهم وتقديم االستش��ارات العالجية لهم، واالستامع 

إليه��م وتذليل الصعوبات واملعوق��ات الطبية  وتقديم 

الخدم��ات العالجية الالزمة املختلفة من خالل وحدات 

القوات املسلحة .

املتحف العسكري 
تضم��ن برنام��ج امللتقى معرض��اً للمع��دات واآلليات 

العس��كرية املختلفة قدمه املتحف العس��كري إشتمل 

ع��ىل عدد من مختلف التقنيات واملعدات العس��كرية 

القدمية التي تم استخدامها منذ قيام الدولة •

روضة ابنة الشهيد ماجد النقبي

خميس البديوي والد الشهيد عبدالعزيزوالد الشهيد ماجد أحمد النقبي
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حرصت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة عىل املحافظة عىل 

تراثها العريق، هذا اإلرث 

الشاهد عىل حقبة من الزمن 

األصيل، والذي نفتخربه 

ونفاخر، وللتعريف بهذا 

اإلرث احتضنت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة مهرجان قرص 

"الحصن" يف انطالقته األوىل، 

حيث قامت هيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة من خالل 

تبنيها ملهرجان قرص "الحصن" 

برتجمة ما غرسه الوالد 

املؤسس املغفور له بإذن الله 

الشيخ زايــد بن سلطـــان 

آل نهيان »رحمه الله«، الذي 

علمنا أن الرتاث هو ذاكرة 

الوطن، وأن من ال مايض له ال 

حارض له.
 
إعداد: أمل احلوسني
تصوير: علي اجلنيبي
مرمي الرميثي
جميلة الكعبي

250 عاماً عىل التأسيس
يُع��د مهرجان قرص "الحصن" ال��ذي انطلقت فعالياته 

م��ن 28 فرباير إىل 9 مارس، احتفالية مميزة قدمت من 

خالله االس��تعراضات الفنية والثقافية والشعبية، والتي 

عكس��ت املوروث الحض��اري املادي واملعن��وي لدولة 

اإلمارات مباضيها وحارضها والذي متثل يف قرص الحصن 

وم��رور 250 عاماً عى تأسيس��ه، وع��ى الرغم من أن 

ق��رص الحصن هو محور االحتفالية ال��ذي امتد إىل 10 

أيام، إال أن املهرجان س��عى لتسليط الضوء عى أصالة 

العادات واملوروث الش��عبي العري��ق الذي صنع دولة 

شّكل "قصر احلصن" 
على مدى قرنني 

ونصف من الزمان 
رمزًا للشموخ وسلطة 

احلكم يف املنطقة
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عظيم��ة بحكامها وش��عبها وحضارتها، وأك��د أيضاً عى 

أوارص التالحم بني أبنائها، وجس��د وحدة دولة اإلمارات 

ومنعتها وقدرتها عى امليض يف مس��رتها التنموية بروح 

الثقة واإلرصار.

وب��روح البي��ت الواحد بدأت مس��رة مهرجان قرص 

"الحصن" التي تقدمها صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" والفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األع��ى للقوات املس��لحة، وس��مو الش��يخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب ، التي انطلقت 

من ق��رص "املنه��ل" يف العاصمة أبوظب��ي بإتجاه قرص 

"الحصن" وسط املدينة .

وش��ارك يف املسرة التي جسدت  رحلة آل نهيان من 

مدين��ة ليوا يف املنطق��ة الغربي��ة إىل أبوظبي عدد من 

الشيوخ وكبار املس��ؤولني بالدولة واملواطنني وصوالً إىل 

الفناء الخارجي ملركز االحتفاالت بقرص "الحصن".

محمد بن زايد: اإلمارات قلعة حصينة
أعرب الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعى للقوات 

املس��لحة عن ش��كره وعرفانه لآلباء واألجداد الذين 

أس��هموا يف رفع راية الوطن خفاقة عى مدى قرون، 

مؤكداً سموه أن مسرة الوطن ماضية ومستمرة، وأن 

س��نة الحياة تقيض بتس��ليم راية الوطن من جيل إىل 

جيل.

وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زاي���د آل 

نهيان أن "ش��عب اإلم��ارات أرسة واحدة، وأن البيت 

متوحد، وأن دولة اإلم��ارات قلعة حصينة، وأن الدار 

بخر".

وقال سمو ويل عهد أبوظبي: "بداية أريد أن أبعث 

س��المي إىل كل أهل اإلم��ارات وأبارك لهم هذا اليوم 

وهذه املناس��بة الجميلة، نحن دامئ��اً نحتفل بالعيد 

الوطن��ي الذي يجمعنا يف يوم االتح��اد، ولكننا اليوم 

ونح��ن يف اإلمارات لدين��ا عيد يعود إىل 250 س��نة 

ماضي��ة يف العاصم��ة أبوظبي، وقبل امل��يض يف بناء 

العاصم��ة أبوظبي كانت هناك عاصمة اس��مها ليوا، 

وتحديداً قبل 400 سنة".

وأض��اف س��موه :"إن ال��ذي يهمنا يف ه��ذا اليوم 

هو أن هذه هي س��نة الحي��اة، ويرحم الله من عّمر 

وبنى وثّبت هذه الراية من أجل أن تبقى الراية دامئاً 

مرفوعة، واليوم نتذكره��م ونرتحم عليهم ألنهم هم 

من رفع الراي��ة، وبيضوا وجوهنا نحن، ألن وجوههم 

بيضاء، هذه هي سنة الحياة، جيل يسلم الراية لجيل 

والحي��اة مت��يض، ما أري��د أن أذكره ه��و أن أجدادنا 

وأج��داد أجدادنا مل يفكروا بهذا اليوم الذي نعيش��ه 

مبا توافر به من اإلمكانات والقدرات، إننا محظوظون 

بش��كل كبر مبا لدينا الي��وم، لذلك فإن أقل يشء نرد 

ب��ه الجميل لهم هو أن نتذكره��م، ألنه لوال ماضيهم 

ووقفته��م وبياض وجوههم مل تص��ل إلينا الراية، ومل 

نستطع أن نكمل املس��رة أو أن نكون موجودين يف 

هذه املناسبة املباركة" .

وذك��ر س��موه :"أنه منذ 700 س��نة ك�����ان لدينا 

تاري��خ، ومن��ذ 250 س��نة كان ه���ن��اك تاري���خ يف 

أبوظب��ي،  وأريد أن أؤكد مثلام ذك��رت لكم يف املرة 

املاضي��ة وأحب أذكرك��م بها، نحن كلن��ا أهل وأرسة 

واحدة م��ن الفجرة إىل الس��لع، فنحن لس��نا حدثاً 

طرأ بش��ك��ل مفاجئ، فت��اريخ أبوظبي وتاريخ سائر 

إمارات الدول��ة م��ن ديب وحتى الفجرة هو حقيقة 

ضارب��ة يف ج����ذور التاري����خ، نحن لدينا مس��اجد 

يف دول��ة اإلم��ارات يرجع عمره��ا إىل أكرث من 1000 

س��نة، ولدين��ا تاري��خ يرج��ع إىل آالف الس��نني، إننا 

الي��وم إذ نحتفل بحدث يع��ود إىل 250 عاماً، عندما 

انتق��ل أهلنا من لي��وا إىل أبوظ���بي، فإننا نوجه لهم 

الش��كر عى هذا التاري��خ الجميل ال��ذي أورث���ونا 

إياه، وبإذن الله س��وف نورث ه��ذا التاريخ الجميل 

لهؤالء األبناء واألحفاد أيض��اً، فالراية مستمرة، ونحن 

مس��تم���رون أيضاً يف تس��ليمه��ا من جيل إىل جيل، 

رحم الله الش��ي��خ زايد وأطال لن���ا يف عمر الش��يخ 

خليف���ة ويحفظ بالدن��ا ويحف��ظ أهلنا، ختاماً أريد 

أن أؤك����د مجدداً أن البيت متوح��د بأهل اإلمارات، 

وأريد أؤك��د أن اإلم��ارات قلعة حصين��ة، فلتطمنئ 

القل��وب لتطمنئ القل��وب والدار بخ��ر، حفظ الله 

الجميع ومبارك علينا هذه املناسبة". 

يرحم اهلل من عّمر 
وبنى وثبت هذه الراية 

من أجل أن تبقى 
الراية دائمًا مرفوعة

حممد بن راشد 

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم يف نهاية العرض عــن إعتزازه مبا 
شــاهده من لوحــات تراثية تجســدت فيها 
عراقة املايض لألجداد خاصة شيوخ آل نهيان 
الكرام الذين قدمــوا إىل أبوظبي من منطقة 
ليوا ليصنعوا التاريخ يف هذه اإلمارة الحبيبة 
التــي باتت عاصمــة حديثــة لدولة عرصية 
أسســها وبناها املغفور له بإذن الله الشــيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله".

 الشيوخ يف مقدمة مسرية املهرجان

 محمد بن زايد مشاركاً يف اإلحتفال
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التقسيم العام للمعرض
تناول معرض قرص "الحص��ن" أهمية الحصن التاريخية 

واالجتامعية والسياسية يف املنطقة، ومتيز مبنى املعرض 

بتصميم معامري ترايث، وانقسم إىل أربعة أقسام، األول 

س��لط الضوء عى البدايات، والث��اين "قرص الحصن من 

املايض إىل الي��وم"، والثالث "روايات من قرص الحصن"، 

والقسم األخر التفاعل مع الزوار، حيث قدم يف أقسامه 

املختلفة ملحة تاريخية ع��ن القرص من خالل مجموعة 

من املقتنيات والقطع األثرية واملجسامت والصور وأفالم 

الفيدي��و التي أظهرت تاريخ الحصن ومس��رته الطويلة 

منذ إنش��ائه قبل 250 سنة مروراً بالحقب الزمنية التي 

توالت عى تطويره، وتضمن املعرض األشكال الهندسية 

للحصن، وم��واد البناء التي اس��تخدمت فيه، مع رشح 

بالصور واملجس��امت، وس��عى املع��رض إىل نقل صورة 

ق��رص الحصن بص��ورة حديثة وتفاعلية م��ع الجمهور، 

حي��ث أعترب الحصن أقدم املب��اين العمرانية العريقة يف 

أبوظب��ي مبا حمله من دالالت رمزي��ة وتاريخية اختزل 

م��ن خ���الله رحل��ة طويلة م��ن التط��ور الت���اريخي 

والس��ي���ايس إلم��ارة أبوظبي بدأت منذ بنائه يف القرن 

الثامن عرش امليالدي.

فريق "الوحدات املساندة "
انطالق��اً من إمي��ان القي��ادة العامة للقوات املس��لحة 

بأهمية املشاركة يف مهرجان قرص "الحصن" كونه حدثاً 

اجتامعي��اً يعزز قيم التالحم الوطني، جاءت املش��اركة 

بفريق الوحدات املس��اندة، حيث متيز املش��اركون فيه 

بإرتدائهم الزي العس��كري والش��عار التقليدي للقوات 

املس��لحة إبان قيام االتحاد، وانطلقت املس��رة الراجلة 

من قرص "املنهل" إىل قرص "الحصن"، إذ عدت املشاركة 

دالل��ة واضحة عى ح��رص القوات املس��لحة  يف إبراز 

دورها قدمياً واملحافظة عليه منذ انطالقته وحتى اليوم، 

كام رغبت القوات املس��لحة يف اط��الع رشائح املجتمع 

كباراً وصغ��اراً عى هذا الدور، مؤكدة بهذه املش��اركة 

أن القوات املس��لحة جزء من املجتمع ونس��يجه العام 

تتفاعل معه وأحداثه، وتش��ارك وترعى وتس��اند كل ما 

يسهم يف خدمة الوطن واملجتمع. 

الحصن يختزل تاريخ الوطن
ش��ّكل "قرص الحصن" عى مدى قرابة قرنني ونصف من 

الزمان رمزاً للش��موخ وسلطة الحكم يف املنطقة، يختزل 

التطور التاريخي والسيايس إلمارة أبوظبي وحكامها منذ 

بنائه، فقد تم تش��ييد الحصن ليكون برج مراقبة للمياه 

العذب��ة يف ع��ام 1760 يف عه��د زعيم قبائ��ل بني ياس 

الش��يخ ذياب بن عيىس رحمه الله، ثم حول ابنه الشيخ 

ش��خبوط بن ذي��اب )1793-1816( الربج البس��يط إىل 

حص��ن منيع، ومع تعاظم دور إمارة أبوظبي والتغرات 

االس��رتاتيجية والسياس��ية التي تطلبت انتقال بني ياس 

إىل الساحل، قرر الشيخ شخبوط نقل الحكم من واحات 

لي��وا إىل القرص املعروف باس��م ق��رص الحصن يف قلب 

جزيرة أبوظبي. 

وتم بعد ذلك توسيع قرص الحصن وتحصينه يف عهد 

حكم الش��يخ طحنون ب��ن ش��خبوط )1818 � 1833(، 

وخ��الل هذه الف��رتة من��ت أبوظبي من قري��ة صغرة 

أكواخها مبنية من النخيل إىل بلدة يعيش فيها أكرث من 

خمس��ة آالف نس��مة، ويف عهد حكم الشيخ خليفة بن 

ش��خبوط )1833 � 1845( تم إص��الح الحصن وتعزيزه 

واعتباره املقر الحقيقي والرمزي للسلطة يف أبوظبي. 

وّحول بعدها الش��يخ س��عيد بن طحن��ون آل نهيان 

فن العمارة 

عمل قرص الحصن عــىل تحفيز مجاالت التنمية يف 
املنطقــة، ومواصلة دوره كحــارس أمني عىل املدى 
املستقبيل الطويل، كام لعب دوراً مهامً يف استضافة 

الوفود الزائرة من مختلف أنحاء العامل.
ويعــد القرص منوذجــاً فريداً يف فــن العامرة حيث 
يتيح الحصن للباحثني يف الهندسة املعامرية املحلية 
فرصــة للتعــرف إىل القــالع والحصــون اإلماراتية 
الكثــرية املنتــرة يف إمــارات الدولة كافــة، فهو 
قــرص عتيد ومنيع يحوي عنــارص معامرية متنوعة 
جديرة بالتمعن والتأمل والدراســة، فجدران القرص 
الخارجية تزينت مبجموعة مــن األحجار املرجانية 
بأســلوب معامري بــارع، ومتت تغطيتهــا بخلطة 
خاصة من الجبــس تتكون من الجري والرمل املحيل 
ومســحوق صدف البحر، فاكتسبت جدران الحصن 
بفضل الخصائص العاكســة لصــدف البحر، منظراً 
ُمتأللئــاً تحــت أشــعة الشــمس مام شــكل منارة 
ترحيب وتوجيه للسفن البحرية التي يعتليها تجار 

املنطقة خالل رحالتهم البحرية املتنوعة.

خلف جدران قصر 
احلصن ويف ساحاته 

كانت تنتظم جمالس 
احلاكم التي اتخذت 

القرارات ورسمت 
السياسات احلاسمة

 الفناء الداخيل لقرص الحصن
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)1845 - 1855( قرصالحصن إىل قلعة مهيبة، واستخدم 

الدبلوماسية والعسكرية معاً لجعل أبوظبي قوة مهيمنة 

عى نحو متزايد يف املنطقة. 

وقاد الشيخ زايد بن خليفة )1855-1909( املعروف 

باس��م "زاي��د الكبر" أبوظب��ي يف حكمه نح��و مرحلة 

من النم��و الكبر يف الجوانب السياس��ية والعس��كرية 

واالقتصادية، وكانت حاف��زاً الزدهار تجارة اللؤلؤ، ففي 

عه��ده أصبح��ت أبوظبي اإلم��ارة الكربى عى س��احل 

الخليج، وتوس��ع "قرص الحصن" ُمج��ّدداً ليعكس هذه 

الرثوة والسلطة، وكانت انجازاته مبثابة القواعد واألسس 

الت��ي بني��ت عليها دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

الحديثة.

ومع اكتش��اف النف��ط تس��ارعت وت��رة التغير يف 

أبوظب��ي، ووقّ��ع الش��ي��خ ش��خب��وط بن س��لط��ان 

)1928 � 1966( أول عق��ود التنقي��ب ع��ن النف��ط يف 

ثالثينيات القرن العرشين، ومام أوجد فرص عمل للكثر 

من الناس عن طريق تحس��ني "قرص الحصن" وتوسيعه، 

ومن القرص نفس��ه رس��م املغفور له بإذن الله الش��يخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان )1966-2004( مؤسس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة رؤيته ملس��تقبل ش��عبه التي 

ق��ادت إىل تح��ول مدهش يف دولة اإلم��ارات، وجمعها 

تحت قيادته، فأصبحت دولة اإلمارات منوذجاً لالستقرار 

والتقدم.

واليوم، يقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زاي��د 

آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، والفريق 

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

أبوظبي، نائب القائد األعى للقوات املس��لحة، مس��رة 

التنمية يف أبوظبي، وميضيان قدماً يف بناء املس��تقبل مع 

قرص الحصن قلبها النابض وتراثها الحي.

مراحل التعديل والتطوير
كان ق��رص الحص��ن عص��ب الحي��اة السياس��ية إلمارة 

أبوظب��ي، خل��ف جدران مجالس��ه، اتخ��ذت القرارات 

املهمة ورسمت السياسات الحاسمة، ويف ساحاته، كانت 

تنتظم مجال��س الحاكم، وهو يس��تقبل أبناء مجتمعه، 

فهو معقل ومقر إلقامة الحكام.

وليس��تمر القرص يف دوره الريادي مرت مراحل بنائه 

وتأسيس��ه بعدة فرتات، حيث أمر الش��يخ شخبوط بن 

ذي��اب آل نهيان يف عام 1793، بتعديل برج املراقبة من 

خ��الل إضافة ج��دران خارجية توس��عت لتصبح حصناً 

منيعاً يش��مل برجني دائريني وبرجيني مربعني باإلضافة 

إىل مب��ان داخلية مع فناء داخ��ي، وضم قرص الحصن 

بع��د ذلك مرافق إدارية ومق��ار اإلقامة ألرسة آل نهيان 

الحاكم��ة، ك��ام تم توس��يع القرص بص��ورة أكرب، حيث 

أضيفت املدافع من أجل تحصينه، وتلت فرتة االستقرار 

االقتصادي واالزدهار سنوات من املصاعب خالل الحرب 

العاملي��ة األوىل والتي تزامنت م��ع تراجع صناعة اللؤلؤ 

بس��بب اخرتاع اللؤلؤ الصناعي، عى ي��د رشكات اللؤلؤ 

اليابانية، ما نتج من ذلك عدم توس��عة القرص بعد ذلك 

حتى اكتش��اف النفط يف العام 1958، ويف تلك األوقات 

العصيب��ة، كان الق��رص مبثابة امل��أوى وامللجأ إىل جانب 

قصة حصن... جمد وطن

سلط املهرجان 
الضوء على أصالة 
العادات واملوروث 

الشعبي العريق الذي 
صنع دولة عظيمة 
بحكامها وشعبها 

وحضارتها
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اس��تخدامه كمكان ملناقش��ة وحل النزاعات مع القبائل 

املحيطة.

وخالل فرتة حكم الش��يخ ش��خبوط بن س��لطان آل 

نهي��ان، تم توس��يع الحصن وتجديده ل��ي يتامىش مع 

املعاي��ر الحديث��ة، حيث ت��م يف عهده تنفي��ذ برنامج 

تطوي��ري كبر، فق��ام ببناء حصن جدي��د حول الحصن 

القديم، بإضافة توس��يعات مهمة يف األجنحة الجنوبية 

والرشقي��ة للحصن، وه��و ما نتج عن��ه تخصيص غرف 

خاص��ة ب��األرسة الحاكمة،- وبحس��بام ج��اء يف الوثيقة 

التاريخة للتفصيالت  الخاصة بإنشاء املرافق الصحية يف 

الحصن ملكت��ب كامل جويده مهندس معامري ومقاول 

الخلي��ج العريب- حيث تم بناء بناية واحدة بطول 21.4 

قدم وبعرض 11.8ق��دم وفرندا أمامية بعرض 3.6 قدم، 

وتكون��ت البناي��ة من صبة أرضية مس��لحة بس��مك 9 

بوصات وحصرة من أسياخ وجدران من قطع الطابوق 

املجوف بس��مك 8 انج ومن س��قف مس��لح وجس��ور 

س��قفية مسلحة بإرتفاع 8 انج مع جبهات مسلحة، وقد 

مس��حت كافة الجدران الداخلية والخارجية والسقوف 

باألس��منت، وت��م تبلي��ط األرضي��ات أوالً بالكونكريت 

العادي بس��مك 3 ان��ج ثم باملوزايك، ويش��مل املرافق 

واملم��رات والفرن��دا الخارجي��ة وال��درج األمام��ي، أما 

األب��واب فتم تركيب أبواب خش��بية م��ع اإلطارات من 

الن��وع الكب��س املضغوط ، أم��ا الش��بابيك فكانت من 

النوع الكلفنايز كاملة مع زجاج مشجر، كام تم تسليك 

كافة املجاري إىل الخارج بواس��طة املني هول بقي���اس 

-/2×-/2 قدم وبواس��طة انانيب فونت من قطر 4 انج 

وت��م تركيب 6 نقاط كهربائية عى الطريقة املخفية مع 

كل ما يلزم من األنابي��ب من النوع الكلفناير واملفاتيح 

واألغطية البالس��تكية واللمبات، أم��ا األصباغ فتم صبغ 

املرافق الصحية وفوق الربس��لني بالصبغ الزيتي بوجهني 

بعد التأسيس واملعجون بوجهني، أما الجدران الداخلية 

للمم��رات فصبغ��ت باألملش��ن بوجهني، وأم��ا األوجه 

الخارجي��ة فصبغت بالسنوس��م بوجهني، وصبغت كافة 

األبواب والش��بابيك وامللحقات بالصبغ الزيتي، وقد تم 

اإلنتهاء من كافة ه��ذه التعديالت بتاريخ 1965/1/27، 

وبع��د أن اس��تلم املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان مقاليد الحكم يف إمارة أبوظبي يف سنة 

1966، غادرت العائلة ق��رص الحصن الذي أصبح مركزاً 

إدارياً لغاية التس��عينات، حيث أمر الشيخ زايد برتميم 

الحص��ن بني 1976 و1983 تم خ��الل هذه الفرتة تغير 

الحدائق الداخلية بصورة ملموسة لتشتمل عى أرصفة 

ونوافر مياه وأعمدة إنارة.

ويف الع��ام 2007، أطلق��ت هيئ��ة أبوظب��ي للثقافة 

والرتاث خطة توس��عة شاملة للقرص من أجل املحافظة 

عى بنيته التاريخية بطريق��ة منصفة لدوره، كرمز من 

رموز أبوظبي البارزة.

 وم��ع ما مر علي��ه الحصن من مراح��ل وتعديالت، 

عكس��ت هذه التوس��عة  لق��رص الحصن من��ذ بداياته 

املتواضع��ة ك��ربج مراقب��ة إىل أن أصبح مرك��زاً لإلدارة 

الحكومي��ة لدولة حديثة، تطور إم��ارة أبوظبي عى مر 

األزمان•

مسرية الوطن ماضية 
ومستمرة، وسنة 

احلياة تقضي بتسليم 
راية الوطن من جيل 

إىل جيل
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» إدامــــــــة« مشروع اإلمداد املستحــــــــــــــــدث للقوات املسلحة
الشفافية والكفاءة وتوفري الوقت واجلهد من أهم مرتكزات املشروع

تحقيق
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» إدامــــــــة« مشروع اإلمداد املستحــــــــــــــــدث للقوات املسلحة
التقديم الناجح لخدمات 

اإلمداد هو ما يضمن حسن سري 

العمل يف أي تنظيم، ومن أجل 

هذا النجاح عملت خدمات 

اإلمداد بالقوات املسلحة عىل 

القيام بعملية تحديث كربى 

حملت اسم "مرشوع إدامة"، 

ولتسليط  الضوء عىل هذا 

املرشوع ومايعنيه اإلمداد 

املشرتك، التقت مجلة "درع 

الوطن" بالعقيد ركن مهندس 

يحيى شاهني الحامدي، الذي 

يتوىل قيادة املرشوع ليعرف 

القارئ وعن قرب عىل أهم 

التغيريات الجديدة وأسبابها. 

إعداد: التحرير
تصوير: أحمد الشامسي

كي��ف بدأ هذا املرشوع واألس��باب التي دفعت إىل 

تنفيذه؟

إن أية عملية عس��كرية س��واء ضم��ن أرايض الدولة أو 

خارج حدودها هي جهد مش��رك عىل مستوى القوات 

أو ج��زء من تحالف، ولتحقي��ق هذا الجهد بنجاح، فإن 

تقدي��م خدمات اإلمداد يجب أن يتم بش��كل مش��رك 

ومنس��ق، لذا ق��ررت القوات املس��لحة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة - مع كثري من القوات املس��لحة الرائدة 

األخرى- االنتقال إىل نظام اإلمداد املشرك، فبعد دراسة 

مبدئية يف عام 2007 حص��ل الربنامج عىل اإلذن بالبدء 

من الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف 

يوليو 2010، وتتم إدارة هذه العملية االنتقالية بواسطة 

مكتب إدارة مرشوع تطوير اإلمداد املشرك تحت اسم 

"م��رشوع إدامة" ويتبع فريق امل��رشوع مبارشة لرئيس 

هيئة اإلمداد.

وفيام يتعلق باألس��باب التي دع��ت إىل ذلك هو أن 

توفري خدمات اإلمداد املش��رك سوف يؤدي إىل توحيد 

أسلوب عمل القوات، وذلك باستخدام أفضل املامرسات 

الدولية التي تم تعديله��ا لتتوافق مع الطبيعة الخاصة 

للق��وات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، 

وس��وف تسمح لنا بالعمل املرابط كقوة مشركة تعمل 

بفاعلية مع الدول األخرى، وتعزيز جاهزيتنا، وتحس��ن 

كفاءتنا.

ما هو مفهوم اإلمداد املش��رتك ع��ىل وجه التحديد، 

وما اختالفه عن النظام الحايل لإلمداد؟

اإلم��داد املش��رك ه��و التوفري وال��رشاء املوح��د ملواد 

وخدمات اإلمداد وتوفريها للقوات املس��لحة، والتغيري 

الرئييس في��ام يتعلق باإلمداد - الذي يتوافق مع أفضل 

املامرس��ات الدولية يف العديد من القوات املس��لحة يف 

الدول املتقدمة التي تحولت بنجاح إىل اإلمداد املشرك 

العقيد ركن مهندس شاهني الحامدي
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نظام االمداد املشرتك املقرتح

طريقة تدفق املعلومات / التعليمات 
من وإىل اجلهات املعنية

توفري اخلدمة            

القوات
)املستخدمون(

أسلحة 
ووحدات االمداد

)املزودون(

 القطاع 
الصناعي

)املزودون(

مراكز االمداد
)أصحاب قرارات اإلمداد(

القيادة العامة
)االسراتيجية والسياسات(

اجلهات املعنية الرئيسية يف نظام االمداد املشرتك 
أصحاب القرار يف 
وضع السياسات 

واالسرتاتيجية

الوحدات 
املستخدمة

أصحاب القرار 
خلدمات االمداد

مزودي خدمات 
االمداد

سوف تقوم القيادة العامة بإعداد خطط اسرتاتيجية طويلة املدى وحتديد متطلبات 
القدرات

تقوم القوات والوحدات بإعداد املتطلبات السنوية من خدمات اإلمداد من خالل توحيد 
خطط  األعمال واألنشطة والتي تستند على املتطلبات العملياتية للوحدة باإلضافة اىل 

توقيع اتفاقيات مستوى اخلدمة مع مراكز اإلمداد، مبا يتوافق مع امليزانية املعتمدة     

إعداد خطط اإلمداد وتنسيق إسلوب اإلدارة الشاملة للمواد واخلدمات التي يتم طلبها 
وذلك وفقًا للخطط اإلسرتاتيجية التي يتم وضعها من قبل القيادة العامة )على سبيل 

املثال اإلمداد الطبي، إمداد الطريان، التسليح(   

يقوم املزودين من القطاع الصناعي واألسلحة ووحدات اإلمداد العسكرية بتوفري مواد 
وخدمات اإلمداد املطلوبة وذلك وفقًا ملعايري اجلودة املعتمدة  

تحقيق



27 |  أبريل 2013 |  العدد 495  |

- ه��و االنتقال من االعتامد ع��ىل جهات متعددة تقوم 

كل منه��ا بإدارة التوريد والصيانة والهندس��ة للمعدات 

واملواد املش��ركة إىل إنش��اء مراكز اإلم��داد التي تتوىل 

مس��ؤولية واحدة أو أكرث من فئات املواد عىل مس��توى 

كاف��ة القوات، ك��ام أن هذا التغيري يتي��ح وجود نقطة 

مرجعي��ة فنية واح��دة للمواد، ويتوىل كاف��ة إجراءات 

ال��رشاء واإلدارة أثناء الخدم��ة والتخلص واإلتالف، وقد 

حققت ال��دول التي تحولت إىل هذا النظام توفرياَ كبرياَ 

عن طريق دمج الواجبات واملسؤوليات الخاصة باإلمداد 

والصيانة عىل مستوى القوات الربية والبحرية والجوية، 

واأله��م أنها متكنت من تحس��ن فاعليته��ا العملياتية 

وكفاءة اإلمداد.

فع��ىل س��بيل املثال: كان��ت لدينا ح��االت يتم فيها 

اس��تخدام نف��س قطع الغي��ار الرضوري��ة يف عدد من 

الق��وات، وعن��د نقصها لدى إح��دى الق��وات فإنها ال 

تس��تطيع اس��تكامل مهمتها، ويف الوقت ذات��ه فإنها ال 

تعل��م بتوفر قطع غيار إضافية ل��دى قوة أخرى، وعند 

تطبيق نظام اإلمداد املش��رك ف��إن صيانة وتوفري كافة 

قطع الغيار املش��ركة تقع ضمن األنش��طة املنسقة من 

قب��ل أحد مراكز اإلم��داد املتخصصة ال��ذي ميلك رؤية 

ش��املة، وبالتايل ميكنه إعادة تخصيص املوارد حس��ب 

الحاج��ة والحال��ة،  وتتضمن التغي��ريات املهمة األخرى 

ماييل: 

•إعداد الخطة اإلسراتيجية طويلة املدى لتطوير القدرة 

العسكرية، حتى نتمكن من التطوير والتحسن املستمر 

لق��درة القوات املس��لحة ع��ىل االس��تجابة للمتطلبات 

العملياتية الجديدة.

•إجراءات أبس��ط للتخطيط وامليزانية تتضمن التخويل 

املناسب للصالحيات مبا يسمح بتقدير الطلب وتجميع 

الطلبات وتحسن الكفاءة الرشائية.

•إعداد اتفاقيات مس��توى الخدم��ة للتأكد من حصول 

القوات ع��ىل احتياجاتها وطلباتها، وهذه تس��اعد عىل 

معرفة احتياجات القوات وتخطيط عمل املراكز.

•دور أك��رب للقط��اع الصناعي من خ��الل اختيار رشكاء 

وموردين اس��راتيجين يتم إنش��اء عالقة طويلة املدى 

معهم.

هل ميكنكم تعريفنا بعوامل الدعم الالزمة لتحقيق 

هذه األهداف؟

يق��وم نجاح التحول إىل اإلمداد املش��رك عىل عدد من 

العوامل األساسية ذات أهمية كبرية لنجاح هذا الربنامج، 

ومن هذه العوامل ماييل:

•يس��اعد التخويل املالئم التخاذ القرار عىل متكن مركز 

اإلم��داد، ويتي��ح الفرص��ة للقيادة العام��ة للركيز عىل 

قرارات املستوى اإلسراتيجي. 

•يس��مح وجود نظام متكامل لتقني��ة املعلومات )نظام 

تقني��ة معلومات اإلمداد املش��رك JLIT( باتخاذ القرار 

بش��كل أرسع، مام يتي��ح لتنظيامت القوات املس��لحة 

الرسعة والدقة يف تداول املعلومات والوصول إليها عىل 

نطاق القوات املسلحة بالكامل.

•ستقوم سلس��لة اإلمداد املشركة بتنفيذ أعامل تخزين 

ونق��ل امل��واد لكافة القوات املس��لحة بن��اء عىل نظام 

قيايس لتحديد األولويات، كام س��تقوم بتقليص ش��بكة 

املس��تودعات  لتعم��ل وفق املب��ادئ الحديث��ة إلدارة 

سلسلة اإلمداد.

•س��تتيح لنا الرشاكات االسراتيجية مع القطاع الصناعي 

والتج��اري اس��تخدام أفضل الخربات وأس��اليب العمل 

املتبع��ة يف املجال التجاري وذلك لتحس��ن مس��تويات 

الخدمة وتوفر املواد.

•يسمح برنامج التدريب الش��امل واملنسق بالتأكد من 

بن��اء القدرات بن منتس��بي اإلمداد املش��رك بالقوات 

املسلحة يف املدى الطويل.

إضاف��ة إىل ما س��بق فم��ن امله��م أن تك��ون لدينا 

الترشيع��ات واللوائح املناس��بة التي تتي��ح إجراء هذه 

التغي��ريات، م��ع الوثائق الت��ي تحدد وت��رشح النظام 

الجدي��د بوض��وح، ويت��م حالياً إع��داد اللوائ��ح وأدلة 

التشغيل الالزمة لذلك.

كي��ف س��يؤثر ه��ذا النظ��ام الجديد ع��ىل القوات 

املسلحة بشكل عام؟ وهل ميكن أن تعرض لنا بعض 

األمثلة للفوائد املرجوة؟

س��يكون للنظام الجديد لإلمداد املش��رك أثر كبري عىل 

الوح��دات والقوات وغريها من الرشكاء، فس��وف تكون 

هن��اك تحس��ينات يف التكاليف، والوقت ال��الزم للقيام 

بوظائف اإلمداد، كام ستكون هناك تغيريات يف الهيكل 

التنظيمي، وداخلياً سيكون هناك تأثري كبري عىل الفاعلية 

والكفاءة، عىل سبيل املثال: ستتمكن القيادة العامة من 

الركيز بش��كل رئيس عىل اإلس��راتيجية العامة، وسيتم 

دمج طلب��ات القوات وتلبيتها بكفاءة ورسعة، مع مزيد 

من الش��فافية يف امليزانيات وآليات املوافقة، كام سيؤثر 

الربنامج أيضاً عىل الجهات املعنية الخارجية، عىل سبيل 

املثال: من خالل تس��هيل قيام عالقة عمل طويلة املدى 

وأكرث إنتاجية م��ع املوردين بالقطاع الصناعي، وتحقيق 

زمن استجابة أرسع لجهود التحالف يف الخارج.

متى ميكن أن نشهد تحقق بعض هذه الفوائد؟

 لقدعم��ل الربنامج إلع��داد التصميم من��ذ عام 2010، 

وبالفعل فقد بدأ تش��غيل بعض املراكز، وسيبدأ تشغيل 

املرحلة األوىل من نظام تقنية معلومات اإلمداد بحلول 

منتصف العام الحايل، وخالل التش��غيل املرحيل للنظام 

وصوالً إىل التش��غيل الكامل، فلدينا فريق للتنفيذ يتوىل 

تقديم اإلسناد وإعداد الحلول التي تسمح بعمل مراكز 

اإلمداد خالل الفرة االنتقالية، وعليه فسوف يظهر عدد 

من الفوائد عىل الفور- بإذن الله- وبشكل عام فإنه من 

امله��م أن نذكر أن الدولة تق��وم حالياً ببناء نظام إمداد 

عاملي، وهذا يستلزم وقتاً وجهداً كبرياً، وال ميكن تحقيقه 

إال عىل مراحل، ونهدف إىل االنتهاء من الربنامج بالكامل 

بحلول منتصف عام 2015 - بإذن الله-.

شكراً عىل وقتكم، هل ميكنم تعريف القارئ بالجهة 

التي يستطيع الرجوع  إليها للحصول عىل مزيد من 

املعلومات عن "مرشوع إدامة" وتطوراته؟

نش��جعكم ع��ىل متابعة أح��دث مس��تجدات الربنامج 

م��ن خالل زي��ارة موقعنا عىل ش��بكة االنرنت الخاصة 

بالقوات املس��لحة، كام ميكنكم الحصول عىل منشورات 

الربنامج وسلس��لة املقاالت باالتصال عىل األرقام التالية 

024055285/024055923  مبكتب إدارة برنامج إدامة 

•PMO
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افتتح سمو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 

األمن الوطني نائب رئي��س املجلس التنفيذي إلمارة 

أبوظبي فعاليات ال��دورة الثانية من معرض أبوظبي 

للطريان الخاص يف مطار البطني التابع لرشكة أبوظبي 

للمطارات، والذي استمر ملدة ثالثة أيام يف الفرتة من 

5 إىل 7 م��ارس 2013، واس��تقطب املع��رض نحو 20 

ألف زائر، مختتامً فعالياته بصفقات تبلغ قيمتها نحو 

ملياري درهم.

وغط��ى مع��رض أبوظب��ي للطريان الخ��اص عىل 

م��دى ثالث��ة أيام أه��م التط��ورات واالبت��كارات يف 

مج��ال الطائرات غ��ري التجارية والطائ��رات الخاصة 

واملروحيات واملعدات واملصنعني والخدمات ومراكز 

تدري��ب الطيارين وامللحق��ات وإلكرتونيات الطريان 

والتأمني والتمويل.

ويعد الحدث منص��ة متكاملة تجمع صناع القرار 

والش��خصيات القيادي��ة يف قط��اع الط��ريان الع��ام، 

والخ��راء ومديري الرشكات العاملية واملختصني تحت 

مظلة واحدة لتش��ارك وتب��ادل اآلراء والخرات حول 

آخر ابتكارات ومستجدات القطاع.

وحظي املعرض باهتامم متزايد، واستقطب فئات 

متنامي��ة ومختلفة من الزوار م��ن قطاعات األعامل 

والطياري��ن واملهتمني بش��ؤون قط��اع الطريان حول 

العامل، كام ش��هد عرض أبرز الطائرات الخاصة وأهم 

التقنيات والتطورات العاملية يف هذا القطاع.

وأقيم املعرض عىل مس��احة 80 ألف مرت مربع يف 

مطار البطني، وعرضت فيه قرابة 100 طائرة مبشاركة 

ما يصل إىل 160 رشكة عاملة محلية وعاملية يف مجال 

تقديم الخدمات واملنتجات لقطاع الطريان الخاص.

منو قطاع الطريان الخاص
يش��كل معرض أبوظبي للطريان الخاص فرصة إللتقاء 

أه��م ممثيل قطاع الطريان العام واملعنيني به يف دول 

املنطقة، وذلك يف ظل النمو امللحوظ الذي يش��هده 

هذا القطاع يف الرشق األوسط.

مليارا درهم صفقات و20 ألف زائر ملعـــــــــــــرض أبوظبي للطريان اخلاص
املعرض الوحيد املتخصص بشؤون الطريان اخلاص يف الشرق األوسط

إعداد: التحرير

معارض ومؤتمرات
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مليارا درهم صفقات و20 ألف زائر ملعـــــــــــــرض أبوظبي للطريان اخلاص

ففي األعوام الخمسة األخرية، سجل قطاع الطريان 

العام وطريان رجال األعامل منواً بنسبة 250 % متأثراً 

بإضاف��ة 246 طائ��رة خاص��ة جدي�دة ب��ني ع�ام�ي 

2006-2011. وبحس��ب اإلحص��اءات األخ��رية لعام 

2012، هن��اك 90 طائرة خاصة مس��جلة داخل دولة 

اإلمارات.

وقال عيل ماج��د املنصوري رئي��س مجلس إدارة 

رشك��ة أبوظب��ي للمط��ارات "يعد مع��رض أبوظبي 

للط��ريان الخ��اص 2013 حدثاً مه��امً لرشكة أبوظبي 

للمطارات إذ يعكس النم��و امللحوظ لقطاع الطريان 

الخاص يف الدولة واملنطقة بش��كل ع��ام، واالزدهار 

االقتصادي والسياحي الذي تنعم به إمارة أبوظبي".

وأضاف "يف 2012 سجل مطار البطني منواً يف حركة 

الطريان بلغ 11 % ليس��تقبل ما يقارب 4866 طائرة 

خاصة وعمودية".

ك��ام س��جل املط��ار ح��وايل 400 طائ��رة جديدة 

تس��تخدم املطار للمرة األوىل، ما ي��دل عىل جاذبية 

مطار البطني كمركز حيوي لقطاع الطريان الخاص.

ويف ظل ما يش��هده هذا املطار م��ن منو يف حركة 

الطائ��رات الخاصة والنجاح الذي حقق��ه أخرياً بنيل 

مرك��ز الخدم��ات األرضي��ة التابعة ل��ه "ظبي جت" 

منصب ثاين أفضل مزود خدمات عىل املستوى العامل، 

فإن مط��ار البطني للطريان الخاص يعد املنصة األمثل 

الستضافة هذا الحدث، بحسب املنصوري.

وأض��اف املنصوري: إن اس��تضافة هذا الحدث يف 

مطار البطني تؤكد التزام رشكة أبوظبي للمطارات يف 

تعزيز مكانة العاصمة كوجهة عاملية للطريان بأشكاله 

كافة، وتقديم منصة لتطوير فرص االستثامر يف قطاع 

الطريان الخاص الحيوي ودعمه ليحقق النمو املتوقع 

ل��ه يف الدولة خالل الس��نوات املقبلة، وهو بنس��بة 

ترتاوح ما بني 15 إىل 20 % سنوياً.

صفقات ومشاركات
ارتف��ع حجم الصفق��ات التي أجري��ت عىل هامش 

مع��رض أبوظبي للط��ريان الخاص إىل نح��و ملياري 

دره��م وبزي��ادة بنح����و 100 % مقارن��ة بصفقات 

شهد املعرض عرض 
أبرز الطائرات اخلاصة 

وأهم التقنيات 
والتطورات العاملية 

يف هذا القطاع

مطار البطني للطريان اخلاص

- تم افتتاحه يف 1969.
- يف عام 1970 كان أول مطار دويل إلمارة أبوظبي.

- عندما نقل املطار الدويل إىل مقره الحايل، أصبح 
مقر مطار البطني مطاراً عسكرياً إىل عام 2008.

- يوفر مطار البطني للطييريان الخاص خدماته 24 
ساعة يف اليوم، 7 أيام يف األسبوع.

هزاع بن زايد خالل جولته يف املعرض

4929
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العام املايض، بحسب يوسف الحامدي رئيس اللجنة 

املنظم��ة للحدث مدي��ر عام مط��ار البطني للطريان 

الخاص.

وق��ال الحامدي إن 50 % من ال��رشكات العارضة 

سجلت للمش��اركة يف دورة العام املقبل، ومبساحات 

عرض أكر، ما يدل عىل نجاح املعرض وتحقيق نتائج 

إيجابية.

وأوض��ح الحامدي "تم بيع م��ن 5 إىل 10 طائرات 

خاص��ة خالل املعرض، إضافة إىل طباعة نحو 5 آالف 

بطاقة دخ��ول إضافية ملواكبة الطل��ب املتزايد عىل 

الحدث".

وش��دد عىل أن مطار البطني حظي خالل املعرض 

باهت��امم رشكات عاملية، وبعضها يعتزم فتح مقار لها 

باملطار، لالستفادة من ازدهار نشاط الطريان الخاص 

بالدولة.

وتجاوزت قيمة الطائرات املعروضة خالل الحدث 

مبلغ 3,67 مليار دره��م )مليار دوالر(، وارتفع عدد 

الرشكات العارضة بنسبة 50 % العام الحايل، ليتجاوز 

150 رشكة، مقارنة ب�100 رشكة العام املايض.

وب��دأت أس��عار الطائرات املعروض��ة والتي يبلغ 

عدده��ا 75 طائ��رة، م��ن 70 أل��ف دوالر، وترتفع 

تدريجياً لتصل إىل طائرة بسعر 60 مليون دوالر، من 

طراز "جلف سرتيم"،  وارتفعت مساحة املعرض من 

70 أل��ف مرت مربع يف دورة العام املايض إىل 80 ألف 

مرت مربع، وتن��وعت املشاركات بني مصنعي طائرات 

إىل مراكز تدري����ب الطي����ران وخ��دمات الطريان 

املختلف��ة من صيانة وإدارة واست���شارات.

وش��ارك يف املع��رض العدي��د من م��دارس تعليم 

الط��ريان ومراك��ز التدري��ب، ومنه��ا مرك��ز الخليج 

لدراس��ات الطريان، وأكادميية االتحاد للطريان، ومركز 

طريان اإلمارات، وأكادميية اإلمارات للطريان، والكلية 

األس��رتالية يف الكويت، واملركز الدويل للتميز، إضافة 

عروض جوية مبهرة

طييوال أيام املعرض الثالث اسييتمتع زوار املعرض 
والعارضني وسييكان إمييارة أبوظبي بعروض جوية 

متنوعة.
وتضمنت العروض الجوييية عروضاً خاصة لفريق 
الفرسييان لالسييتعراضات الجوية وفريق اإلمارات 
للقفييز الحيير، إضافيية إىل األداء املُذهييل للطيار 
العاملييي زولتان فرييس، الحائييز عىل خمس أرقام 

قياسية يف موسوعة "غينيس".
ويضييم فريق الفرسييان سييبعة طيارييين ميثلون 
إمارات الدولة، ويرسييمون باستعراضاتهم لوحات 
رائعيية يف السيياء تعكييس مهاراتهييم ودقتهم يف 

املناورة بطائراتهم.

إىل أكادميية الط��ريان امللكية األردني��ة، وكلية واالن 

الس��عودية، وأكادميي��ة الفجرية للط��ريان وأكادميية 

شوبرالين بأسرتاليا.

وشهد املعرض هذا العام عرض أكرث من 100 طائرة 

من أبرز الرشكات العاملية الرائدة يف قطاع الطريان مبا يف 

ذلك: بومباردير، وداسو أفييشن وبوينج وجلف سرتيم 

نا وباير إيركرافت وسايرس إيركرافت وإيرباص،  وسيسَّ

كام متكن زوار املعرض من استكش��اف الطائرات ذات 

األجنحة الثابتة والطائرات ذات األجنحة الدوارة.

ويُعد معرض أبوظبي للطريان الخاص األول عاملياً 

نظراً لكونه يضم طائرات من شتى األحجام يف مكان 

واح��د، ب��دءاً من 100 كل��ج مثل طائ��ريت LSA أو 

.A310-300 وصوالً إىل 150 طناً كاإليرباص GYRO

وتنظم املعرض وترعاه رشك��ة أبوظبي للمطارات 

والقوات املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

ورشكة برتول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، ودائرة النقل 

يف أبوظب��ي، ومجموعة الفطي��م، وفالكون لخدمات 

الطريان ورويال جت وطريان أبوظبي، ورشكة مبادلة 

وروتانا جت واالتحاد للط��ريان وجيتكس وبريتلينغ 

وهيئ��ة أبوظبي للس��ياحة والثقاف��ة والهيئة العامة 

للطريان املدين •

 50% من الشركات 
العارضة سجلت 

للمشاركة يف دورة 
العام املقبل 

ومبساحات عرض أكرب

استقطب املعرض نحو 20 ألف زائرأكرث من 100 طائرة تم عرضها يف املعرض

مطار البطني مركز حيوي لقطاع الطريان الخاص

معارض ومؤتمرات
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة األمن يف الواقعية اخلليجية..!

تبقى قضية أمن املجتمعات الخليجية واستقرارها حية ومتجددة عند أي حديث يتعلق بدول مجلس 

التعيياون السييت، أو بعالقاتها مع جوارهييا ومع العامل، ولهذا نجد أنه يف كل لقاء خليجي أو إشييكال 

يتييم الحديث عن االتفاقية األمنية لدول الخليج، ومن يطبِّقهييا ومن ال يطبِّقها؛ وبالتايل فقد عملت 

قمة "املنامة" عىل تطوير هذا امللف مبا يتناسييب والتطييورات الجديدة، ورمبا كان هذا هو رس إثارة 

موضوع االتفاقية والبلبلة التي رافقتها، فقد تعرضت دول الخليج لتأثريات وقالقل داخلية بسييبب ما 

بييات يُطلييق عليه اصطالحاً "الربيع العريب"، وأعتقد أنه تعبييري ينبغي تغيريه، ألن حجم الدمار الذي 

خلّفه ييسء لكلمة "الربيع".

أسييتبعد أن يثري أحد شييكوكاً حول حقيقة تاريخية ثابتة ومستمرة؛ وهي أن دول مجلس التعاون 

مسييتهدفة مبا متتلكه من ثروات وإمكانيات اقتصادية وثقل جيوسيايس، وهو ما يجعلها محل تنافس 

يف االسييراتيجيات اإلقليمية والدولية، ومن املؤكد أن اسييتقرار هذه الدول يتسبب يف استقرار إقليم 

الرشق األوسط بأكمله ورمبا العامل؛ لذا ال نستغرب عندما نجد أن هناك تنافساً عىل جذب هذه الدول 

ناحييية قوى معينة، سييواء كانت إقليمييية أو دولية، بل تكون هذه الييدول، أحياناً، مرسحاً ملحاوالت 

زعزعة اسييتقرارها الداخيل، بوصفها مجاالً لتنافس القوى الخارجية كلا سنحت الفرصة، وما يحدث 

يف مملكة البحرين منوذج لذلك.

وملزيييد ميين التوضيح، فإن املحرك الرئييس وراء تأسيييس منظومة مجلس التعيياون لدول الخليج 

العربييية عام 1981، كان العامل األمني؛ نتيجة لسييعي إيران لتصدييير ثورتها، وبالتايل فإن عىل دول 

الخليج أال تستبعد هذا العامل الذي يُعدُّ دافعاً رئيساً لتقوية العمل الخليجي املشرك، ومن ثم ينبغي 

النظيير إىل االتفاقية األمنية الخليجية وفق منظور واسييع يضمن لدول الخليج اسييتقرار مجتمعاتها، 

ويتعييني التفكييري يف تطوير االتفاقية األمنية يف ظل الظروف الحالييية، ألن التهديدات الداخلية اليوم 

أخطر من مثيلتها الخارجية.

إن مييا تعرضييت له بعييض دول مجلس التعيياون خالل الفييرة املاضية ال عالقة لييه بالحريات أو 

الدميقراطييية، فأكرث الدول التي شييهدت "الفوىض" األمنية هي الكويييت والبحرين، مع أنها أعرق 

دولتييني عربيتني يف مارسيية الدميقراطييية، خاصة الكويت، مييا يعني أنه ال ميكن اسييتبعاد العامل 

الخارجييي، والعامييل اإلقليمي بوجه خاص، ويجب أن يدفعنا ذلييك إىل بذل مزيد من الجهود إليجاد 

الصيغ األكرث مالءمة لتعزيز التكامل الخليجي وتعميقه.

إذا جاز لنا أن نسييتفيد من خربات ماثلة، فقد كان التحدي األمني السييبب الرئييس وراء توسعة 

حلف شال األطليس "الناتو"، ويف هذا اإلطار عقد الحلف رشاكات ضمت بعض دول مجلس التعاون. 

كذلك يقوم الناتو اليوم بأدوار غري عسييكرية، وهو ما يشييري إىل توسيع املفهوم األمني وخلق دوافع 

ومجاالت جديدة للعمل املشرك، ويف إطار االستفادة من الدروس والتجارب الدولية أيضاً، يجب أن 

نعلم أن  اسييتبعاد العامل األمني يف االتحيياد األورويب كان من بني العوامل التي قادته يف النهاية إىل 

مواجهة تهديدات بانفراط عقده.

إن إثارة موضوع أمن الخليج بالنسييبة لنا، نحن أبناء املنطقة، ال تحتاج إىل مناسبة ألن األمن عىل 

رأس قامئة األولويات لدى قادتنا، وأن االسييتقرار األمني عامل أسييايس يف استدامة التجربة التنموية 

الخليجية، وبالتايل فإنه ال ميكن السيياح باملسيياس به، ومحاوالت استبعاد التعاون األمني الفعال، أو 

التقليل من أهميته القصوى، ال تخدم العمل الخليجي، هذا إذا أردنا أن نكون واضحني•



إعداد: جي . سرات

ينظم معرض LAAD الدفاعي واألمني نسخته التاسعة 

كأب��رز مع��رض يف املجالني الدفاع��ي واألمني يف أمريكا 

الالتينية. ومن املق��رر أن يجري تنظيم دورة هذا العام 

يف مدين��ة Riocentro خالل الفرتة من 9 إىل 12 إبريل 

.2013

ويش��ارك يف املعرض ال��ذي يتم تنظيم��ه كل عامني 

رشكات برازيلي��ة وعاملية متخصص��ة يف توريد األجهزة 

واملعدات والخدم��ات والتكنولوجيا للقوات املس��لحة 

وق��وات الرشط��ة والق��وات الخاص��ة وق��وات األم��ن 

واملؤسس��ات االستش��ارية وال��وكاالت الحكومية. ومن 

املتوقع أن تش��ارك أكرث من 720 رشك��ة عارضة يف هذا 

الح��دث الكبري. ويجم��ع املعرض كربيات املؤسس��ات 

الصناعي��ة والرئيس��ية يف املجال��ني الدفاع��ي واألمني، 

وهو ما يعزز تب��ادل األفكار ويفتح فرصاً أمام الرشكات 

الجدي��دة، وم��ن ثم فهو يعت��رب نقطة تجمع رئيس��ية 

بالنس��بة إىل الدول الراغبة يف التعاون يف مجايل البحوث 

والتطوير الدفاعي واألمني، وإقامة رشاكات جديدة.

وعالوة عىل املناقش��ات االعتيادي��ة، ميكن للجمهور 

املش��اركة يف املنتديات واملؤمترات واملحارضات الخاصة 

بأح��دث ما وصلت إلي��ه ال��رشكات الدفاعية ورشكات 

األمن العام والخاص.

جناح اإلمارات
تشارك اإلمارات بجناح وطني يف هذا املعرض ألول مرة 

بعدد من الرشكات اإلماراتية ومنها رشكة توازن القابضة 

.EAIG ورشكة AIS ورشكة

 )Z34a وتعد رشكة "توازن القابضة" )جناح اإلمارات

رشكة اس��تثامرية اس��رتاتيجية تركز عىل تطوير قدرات 

التصني��ع والق��درات التكنولوجية إلم��ارة أبوظبي عىل 

امل��دى الطوي��ل، عالوة ع��ىل نقل املع��ارف العامة مع 

الرتكيز عىل املجال الدفاعي.

وقد تم تأس��يس "برنامج توازن االقتصادي" يف مطلع 

ع��ام 1992 به��دف تنوي��ع االقتصاد الوطن��ي، وإقامة 

مش��اريع جديدة يف املجاالت املختلفة عن طريق إقامة 

رشاكات م��ع رشكات املقاوالت الدفاعية العاملية، وتقوم 

رشكة "األنظمة الدفاعية املتقدمة" التابعة لرشكة "توازن 

القابض��ة" بتصميم األنظمة الخاصة باألس��لحة القتالية 

القوي��ة والدقيقة البعيدة امل��دى العاملة عن ُبعد عن 

طريق اس��تخدام الهندس��ة اإلماراتية املتقدمة يف طرح 

منتج��ات مبتكرة مبواصف��ات عاملية. وقد قطعت رشكة 

"األنظم��ة الدفاعي��ة املتقدمة" التابع��ة لرشكة "توازن 

القابض��ة" ش��وطاً طوياًل يف مج��ال األنظم��ة الدفاعية 

بهدف ابتكار منتجات جديدة مكملة ملنتجات "توازن" 

من األس��لحة الصغرية، وتلبي��ة االحتياج��ات املتزايدة 

ملستخدمي األسلحة املتطورة.

وتع��د رشكة "األنظم��ة الدفاعية املتقدم��ة" )جناح 

معرض LAAD 2013 الدفاعي واألمني
أهم معرض دفاعي يف أمريكا الالتينية ينظم دورته التاسعة
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اإلم��ارات Z34b( أرسع الرشكات املتخصصة يف املجال 

األمن��ي والدفاعي من��واً يف الع��امل، وهي تع��د رشيكاً 

للمؤسسات الحكومية والوكاالت والرشكات، وهي أول 

رشكة تقدم حلوالً متكاملة جاهزة، وتلتزم الرشكة بأرقى 

معاي��ري الجودة والتمي��ز يف طرح منتجاته��ا وتكريس 

االس��تقرار والنمو. وقد حصل��ت رشكة AIS-ATS عىل 

عق��ود لتأمني بعض من أهم مس��تلزمات إنتاج الطاقة 

واملنش��آت الوطنية الحيوية واملراكز الحضارية ومراكز 

النقل واملواصالت والحدود القومية عىل مستوى العامل.

املتقدم��ة  لالس��تثامرات  اإلم��ارات  وتع��د رشك��ة 

Emirates Advanced Investments: EAIG )جناح 

اإلم��ارات Z34c( رشك��ة لالس��تثامرات املتنوعة تتمتع 

برؤي��ة واضحة وطم��وح كبري بأن تصب��ح رشكة رائدة 

لط��رح فرص اس��تثامرية جدي��دة من خ��الل مفاهيم 

تجارية حقيقية وأحدث التقنيات واملنتجات والخدمات 

العالية الج��ودة، وذلك بهدف تحقي��ق النمو والتنوع 

ونق��ل املعرفة وامله��ارات والتكنولوجي��ا إىل اإلمارات. 

والربية والبحرية، وميكن لزوار املعرض رؤية الرشكة يف 

منصة عرض رقم R20، صالة رقم 3 بالقرب من املدخل 

الرئي��ي، وبالتعاون مع الجي��ش الربازييل تقوم رشكة 

BAE Systems بتحديث 150 حاملة أفراد مدرعة من 

حامالتها وتحويله��ا إىل A2 MK1، عالوة عىل تدريب 

األفراد ع��ىل كيفية تحديث وصيان��ة املركبات. وتعترب 

املركب��ة M113 أكرب عائلة من عائالت املركبات املدرعة 

املجنزرة يف العامل، وه��ي تضم أكرث من 80 ألف مركبة 

عىل مستوى العامل وأكرث من 40 نسخة مختلفة. وتعترب 

عائلة املركبة M113 من أكرث املركبات القتالية ش��يوعاً 

واس��تخداماً يف العامل، وتلع��ب دوراً بارزاً يف جيوش 44 

دولة عىل األقل.

يف ع��ام 2011 ف��ازت رشك��ة BAE Systems بعقد 

لتحديث أس��طول الجيش الربازييل الح��ايل من املركبة 

 A2 MK1 وتطويره��ا إىل النس��خة األح��دث M113

وخالل عملي��ة التحديث، اس��تخدم الفريق إمكانيات 

ال��رشكات املحلي��ة ومس��تودعات الجي��ش يف إع��ادة 

ومنذ تأسيسها يف شهر يونيو 2006 حققت الرشكة منواً 

هائاًل عن طريق االستثامر االسرتاتيجي يف مجال صناعة 

الطائرات وأنظمة االتص��االت والرعاية الصحية وإدارة 

املشاريع والتطوير املعامري واإلنشايئ والطبي وتطوير 

وإقامة املنشآت، ومن خالل طرح فرص جديدة يف هذه 

القطاعات تس��اهم الرشكة مس��اهمة كب��رية يف عملية 

التنمية االقتصادية يف اإلمارات.

الرشكات العارضة
م��ن املتوق��ع أن يش��ارك 22 جناحاً وطني��اً يف الدورة 

التاس��عة ملعرض LAAD 2013 الدفاعي واألمني هذا 

العام.

 BAE Systems حي��ث تتواجد يف املع��رض رشك��ة

)منص��ة عرض رقم R20(، وقد ش��اركت الرشكة يف كل 

دورة م��ن دورات مع��رض LAAD من��ذ انعقاده عام 

1999، وس��تعرض الرشكة أس��لوب إقامة الرشاكات يف 

الربازي��ل من خالل قطاعاتها الدفاعي��ة الثالثة: الجوية 

6x6 ناقلة االٔفراد منر
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اس��تخدام هياكل وفتحات املركبات الحالية، ثم القيام 

باس��تبدال أو تحديث مكوناتها مب��ا يف ذلك املحركات 

وأجه��زة نق��ل الحرك��ة وأنظم��ة التربيد، ك��ام قامت 

رشكة BAE Systems بنق��ل التكنولوجيا إىل املركبات 

الجدي��دة، وتتعاون حالياً مع الجيش الربازييل لتدريب 

األف��راد عىل كيفية تطوير وصيان��ة املركبات، وقد وقع 

اختيار رشكة Embraer لصناعة الطائرات وسالح الجو 

الربازي��يل ع��ىل رشك��ة BAE Systems لتوريد األذرع 

الجانبي��ة الفعال��ة كجزء م��ن أدوات التحك��م داخل 

KC- مقصورة القيادة الخاصة بطائرة النقل العسكري

.390

 )H50 منصة العرض رقم( EADS وقد نجحت رشك��ة

يف إقامة عالقات قوية م��ع الربازيل حيث تتواجد الرشكة 

منذ 34 عاماً من خالل رشك��ة Helibras التي تعترب الفرع 

املح��يل لرشكة Eurocopter  كام تتواجد الرشكة من خالل 

 EADS Brazil, Astrium Geo Information Services

 Brazil, Airbus Military and the space company

 Equatorial Sistemas, located in SJ dos Campos

التي تعت��رب رشك��ة Astrium إحدى الرشكات املس��اهمة 

فيه��ا، وقد وقع��ت رشك��ة Cassidian مرشوعاً مش��رتكاً 

مع  مجموع��ة Odebrecht Group العاملة هناك، وهو 

م��رشوع يركز عىل عملي��ات الدمج والتصمي��م الهنديس 

واإلنتاج واملشرتيات التي يتم تنفيذها داخل الربازيل.

وتق��وم أنش��طة مجموع��ة EADS يف الربازيل عىل 

أس��اس تطوير التع��اون مع ال��رشكاء املحلي��ني ونقل 

التكنولوجيا من أجل تكوين كوادر محلية ونقل الخربة 

الالزم��ة مثلام ح��دث يف حاالت أخرى مث��ل الطائرات 

املروحية.

 G54, منصة ع��رض رقم( Embraer تعت��رب رشك��ة

P40, Y38( إحدى ال��رشكات العاملية الرائدة يف مجال 

صناعة الطائ��رات، وهي املكانة الت��ي حققتها الرشكة 

بفض��ل التزامه��ا بإرض��اء عمالئها عىل النح��و األكمل، 

ومتتد خ��ربة الرشك��ة إىل أربع��ني عاماً حي��ث عملت 

الرشكة يف كافة املجاالت املتعلقة بعامل الطريان، وعالوة 

ع��ىل تقديم الدعم الالزم يف مج��ال التصميم والتطوير 

والتصنيع واملبيع��ات والدعم الفني للطائرات التجارية 

والزراعي��ة وطائرات رجال األع��امل التنفيذيني، تطرح 

رشكة Embraer أيضاً حل��والً متكاملة لخدمة املجالني 

األمني والعسكري، حيث أنتجت الرشكة أكرث من 5000 

طائ��رة تعم��ل يف 80 دول��ة يف قارات الع��امل الخمس، 

وتعترب رشكة رائدة يف مجال تسويق الطائرات التجارية 

النفاثة التي يصل ع��دد مقاعدها إىل 120 مقعداً، كام 

تقوم الرشكة بتصنيع بعض من أفضل الطائرات النفاثة 

الخاص��ة برجال األع��امل العاملة حالي��اً، وبدأت اليوم 

تدخل مستوى جديدا يف مجال التصنيع العسكري.

 Ultimate "الحقيقي��ة تضم��ن "مهم��ة الحامي��ة 

AirBoss- الت��ي تقدمها رشكة Protection Mission

Defense )منص��ة ع��رض رق��م G30( توس��يع قاعدة 

عمالئها وتقديم أفضل خدم��ة لهم، عالوة عىل تقديم 

 Personal Protective "جه��از الحامي��ة الش��خصية"

Equipment: PPE ضد الحرب الكياموية عىل مستوى 

الع��امل. وتعترب الرشكة من ال��رشكات العاملية الرائدة يف 

مجال تصمي��م وتصنيع قف��ازات الحامية الش��خصية 

 CBRN Personal املبتكرة ضد أسلحة الدمار الشامل

Protective Gloves وإنت��اج األحذي��ة وأقنعة الوقاية 

من الغ��ازات لحامية الجن��ود واألف��راد املتعاملني مع 

ه��ذا النوع من الحروب عىل مس��توى الع��امل. وتعترب 

الرشكة املورد الوحيد لهذه األحذية والقفازات للقوات 

األمريكية املشرتكة. كام يشمل خط إنتاج الرشكة أحذية 

 Extreme Cold Weather "الطقس الشديد الربودة"

Boots، ع��الوة ع��ىل مجموع��ة كبرية م��ن املنتجات 

املطاطية الصناعية لخدمة األسواق العسكرية.

تعترب رشكة Alenia Aermacchi )منصة عرض رقم 

G30( إحدى الرشكات العاملية الرائدة التي تقود أنشطة 

الطائ��رات الت��ي تنتجه��ا رشك��ة Finmeccanica عن 

طريق زيادة قدرتها يف مجال تصميم وبناء ودمج ودعم 

األنظمة املعق��دة املتطورة لخدمة األس��واق التجارية 

والعس��كرية عىل ح��د س��واء يف جميع أنح��اء العامل، 

  M-346 وتش��مل منتجات الرشكة منتجات أخرى مثل

رئيس��ياً  دوراً   Alenia Aermacchi وتلع��ب رشك��ة 

 Eurofighter Typhoon, يف الربام��ج العاملي��ة مث��ل

 The F-35 Joint Strike Fighter & the Neuron

European UCAV Demonstrator  كام تلعب دوراً 

بارزاً يف مجال الطائرات التجارية وتصميم وبناء هياكل 

الطائ��رات املتقدمة لعدد من الطائ��رات الحديثة مثل 

 KC390 طائرة النقل العسكرية

يجمع املعرض 
كربيات املؤسسات 

الصناعية والرئيسية 
يف اجملالني الدفاعي 

واألمني
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 Airbus A380, Boeing 787 Dreamliner and the

.latest Bombardier CSeries

تعت��رب مجموع��ة ATK Defense Group )منصة 

عرض رق��م 114( إحدى ال��رشكات الصناعي��ة الرائدة 

يف مج��ال توري��د املنتج��ات املبتكرة الرخيص��ة الثمن 

مث��ل الذخرية واألس��لحة الدقيقة واألس��لحة الهجومية 

وأنظمة الحرب اإللكرتونية واألجزاء الصاروخية الخاصة 

بالصواريخ الجوية والبحري��ة واألرضية، وتعترب الرشكة 

رشكة إلنتاج الطائرات واملنتجات العسكرية والتجارية، 

ولديها فروع يف 21 دولة ويف بورتوريكو وغريها.

 G30, منصة عرض( Finmeccanica تعترب مجموعة

P48, X16( أك��رب مجموعة صناعية يف إيطاليا يف مجال 

التكنولوجي��ا املتقدم��ة، وتعترب من أك��رث عرش رشكات 

عاملية يف مجال صناعة الطائرات والدفاع واألمن. وتركز 

مجموعة Finmeccanica عىل ثالثة مجاالت رئيس��ية: 

الطائ��رات املروحي��ة واألنظم��ة اإللكرتوني��ة الدفاعية 

والدفاع والطائرات، وهي املجاالت التي متثل 73 % من 

إيرادات املجموع��ة و67 % من طلبات الرشاء، ويعمل 

به��ا أكرث من 74 % من إجاميل عدد موظفي املجموعة، 

وتعت��رب مجموع��ة Finmeccanica أكرب رشكة أوروبية 

لألنظم��ة الدفاعية، وقد بنت س��معة عاملي��ة وتتمتع 

بحضور قوي يف مجال الفضاء حيث تس��يطر عىل سوق 

خدمات األقامر الصناعية، كام أمنت املجموعة لنفسها 

حض��وراً قوياً يف فرنس��ا وأملانيا، ك��ام أقامت املجموعة 

ش��بكة مميزة م��ن الرشاكات م��ع العديد م��ن الدول 

عىل مس��توى العامل، وبفضل التمي��ز التكنولوجي الذي 

تتمت��ع به منتجاتها مل تصبح املجموعة منافس��ة عاملية 

فحس��ب، بل رشيك��ة قوي��ة يف العديد من املش��اريع 

 SuperJet 100, Eurofighter, الدولية الك��ربى مث��ل

 B787 Dreamliner, ATR, Joint Strike Fighter,

Galileo & the International Space Station  عىل 

س��بيل املثال ال الح��ر، وهي ال��رشاكات التي أقامتها 

املجموعة مع الرشكات العاملية الرائدة يف مجال صناعة 

الطائرات والدفاع.

 General Dynamics European رشك��ة  تع��د 

 F16 Outside, منص��ة عرض رق��م( Land Systems

DOUT41( إح��دى الرشكات التجاري��ة التابعة لرشكة 

وتب��ارش   ،General Dynamics Corporation

عملياتها م��ن خالل مواقع العمليات يف أوروبا، ويعمل 

بالرشك��ة أك��رث م��ن 3,165 موظفاً فنياً ع��ىل قدر عال 

من املهارة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتس��ليم املركبات 

املدولبة واملجنزرة واملركبات الربمائية واألسلحة القتالية 

األخرى مثل الذخرية لخدمة عمالئها الخارجيني. وتعترب 

 GDELS - Germany, الرشك��ة نتاج أربع رشكات هي

 GDELS - Mowag, GDELS-Santa Bárbara

Sistemas and GDELS-Stey الت��ي جرى دمجها يف 

رشك��ة واحدة تح��ت مظلة الرشكة األوروبي��ة األم عام 

2003، وتركز الرشكة عملياتها يف أربعة أقس��ام محددة 

بهدف تحقيق أكرب قدر ممكن من االنس��جام والتوافق 

والتنس��يق بني مصانعها العرشة. هذه األقسام األربعة 

هي املركبات املجنزرة، واملركبات املدولبة، والجس��ور، 

واملدفعية والذخرية، إضافة إىل مراكز البحوث والتطوير 

واإلمدادات اللوجستية وعالقات العمالء.

)منص��ة   L-3 Communications رشك��ة  تعت��رب 

ع��رض رق��م Y20( متعه��داً رئيس��ياً ألنظم��ة القيادة 

والس��يطرة واالتص��االت وأنظم��ة جم��ع املعلوم��ات 

 Intelligence, Surveillance واملراقب��ة واالس��تطالع

Reconnaissance )C3ISR( systems & وتحدي��ث 

الطائرات وصيانته��ا وتقديم أنظمة األمن القومي، كام 

تعت��رب رشكة L-3 Communications إحدى الرشكات 

الرائ��دة يف مجال تأم��ني مجموعة كب��رية من األنظمة 

اإللكرتوني��ة املس��تخدمة ع��ىل الطائرات العس��كرية 

والتجارية، وتضم قامئة عمالئها وزارة الدفاع األمريكية  

ورشكات املق��اوالت الرئيس��ية التابع��ة له��ا ووكاالت 

االستخبارات الحكومية األمريكية ووزارة األمن الداخيل 

األمريكي��ة ووزارة الخارجية األمريكي��ة ووزارة العدل 

األمريكي��ة والدول األجنبية الحليف��ة للواليات املتحدة 

والعمالء التجاري��ني املحليني والخارجي��ني، ومجموعة 

منتق��اة م��ن ال��وكاالت الحكومي��ة االتحادي��ة وغ��ري 

االتحادية.

 Lockheed Martin Mission رشك��ة  تق��وم 

 )H16 منص��ة ع��رض رقم( Systems and Training

بعمل التصميم الهنديس لألنظم��ة وتطوير الربمجيات 

وإدارة الربامج املتطورة وطرح الحلول الخاصة بأقس��ام 

اإلم��داد واللوجس��تية والتقني��ات الخاص��ة بالتدريب 

واملح��اكاة لخدم��ة األم��ن ال��دويل واألس��واق املدنية 

والتجاري��ة، ويعمل بالرشكة أك��رث من 18 ألف موظف 

يف الواليات املتحدة وكندا واملكس��يك وتايوان واليابان 

واململكة املتحدة وأملانيا وهولندا ونيوزيلندا وأسرتاليا، 

ويشكل مهندسو أنظمة الكمبيوتر والربمجيات واألجهزة 

الجزء األكرب من األيدي العاملة، يليهم أخصائيو اإلنتاح 

وخدمات الدعم واملساندة.

تعت��رب رشك��ة Nexter Systems )منصة عرض رقم 

B40, C40, D30( إح��دى ال��رشكات العاملة يف مجال 

توريد األنظم��ة الدفاعية األرضية، والت��ي بدأ إنتاجها 

يش��هد انخفاضاً ملحوظاً متشياً مع القيود التي فرضتها 

سياسات القوات املسلحة بخفض مشرتياتها العسكرية 

بحيث تقتر عىل االحتياجات األساس��ية، وقد توقفت 

عملية التس��ليم خالل عام 2010، ولكن تم تسليم 25 

نظام��اً مدفعياً من ن��وع CAESAR® للجيش الفرني 

خالل العام املذك��ور، وهو ما ينهي مرحلة تأكيد طلب 

الرشاء، كام تم تس��ليم كافة مدافع املدفعية املقطورة 

LG ال 105 الت��ي س��بق أن طل��ب أح��د جيوش دول 

أمري��كا الجنوبي��ة رشاءها، كام جرى ش��حن 54 معدة 

CAESAR® إىل الرشق األوس��ط. أما بالنسبة إىل مركبة 

املش��اة القتالي��ة املدرعة VBCI فق��د كان 2010 عام 

إعداد ونرش 30 مركبة يف أفغانستان ولبنان.

تعترب رشك��ة Northrop Grumman )منصة عرض 

مجموعة من طائرات رشكة إلينيا إيرمايك
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رق��م X20( إحدى الرشكات العاملي��ة الرائدة يف مجال 

األمن، وتقوم بتوري��د أنظمة ومنتجات وحلول مبتكرة 

يف مجال األنظمة غري املأهولة )اآللية( وأمن املعلومات 

واملراقب��ة  املعلوم��ات  جم��ع  وأنظم��ة  اإللكرتوني��ة 

 Intelligence, Surveillance and واالس��تطالع 

واإلم��دادات   Reconnaissance )C3ISR( systems

اللوجستية والتحديث لخدمة الدول والعمالء التجاريني 

يف جميع أنحاء العامل.

 B40, منصة ع��رض رقم( Safran تعت��رب مجموع��ة

C40, D30( مجموعة عاملية رائدة يف مجال التكنولوجيا 

املتقدم��ة، ومن أبرز ال��رشكات العاملة يف مجال توريد 

األنظمة واألجهزة الخاص��ة بالطائرات والدفاع واألمن. 

ولدى الرشكة عمليات يف جميع أنحاء العامل، ويعمل بها 

نحو 60 أل��ف موظف، ووصل حجم مبيعاتها إىل 11.7 

مليار ي��ورو يف عام 2011. وتتمت��ع املجموعة بحضور 

ق��وي عىل مس��توى العامل، امل��ر الذي ال يع��زز قدرتها 

التنافس��ية فحس��ب، بل يس��اهم يف قدرتها عىل إقامة 

عالق��ات تجارية وصناعية مع ك��ربى رشكات املقاوالت 

العاملية. وتحرص الرشكة ع��ىل تقديم خدماتها املحلية 

بالرسع��ة الالزمة لعمالئها يف جيع أنحاء العامل. وس��واء 

عملي��ت املجموعة مبفردها أو من خ��الل الرشاكة مع 

عمالئها الخارجيني، تظ��ل املجموعة محتفظة بريادتها 

 Safran األوروبية يف أس��واقها املركزية، وميثل مجموعة

رشكتاnica  Sagem and Turbomeca، حيث تحتفظ 

األوىل بري��ادة أوروبية عاملية يف مجال األجهزة البرية 

وأجه��زة الط��ريان واألنظم��ة اإللكرتوني��ة وبرمجيات 

الس��المة لخدمة األس��واق املدنية والعسكرية عىل حد 

سواء، وتعترب رشكة Turbomeca رشكة عاملية رائدة يف 

مجال تصميم وإنتاج وبيع ودع��م التوربينات الخاصة 

بالطائ��رات املروحي��ة. كام تنت��ج الرشك��ة التوربينات 

الخاصة بالطائرات املخصصة للتدريب.

تعت��رب رشكة CAE )منصة ع��رض رقم V-32( رشكة 

مؤهلة متاماً للعم��ل يف مجال دمج وتصميم ومحاكاة 

وتدريب األنظمة املنصوب��ة أرضا، وتلبية االحتياجات 

الخاصة بالتدريب عىل تنفيذ املهام، وتتنوع أنش��طة 

الرشك��ة بني دمج التقنيات الحديث��ة من جميع أنحاء 

العامل وتنفيذ التطبيقات املتكاملة املس��تقلة الخاصة 

بأي مهمة يف أي منطقة، وربط أجهزة محاكاة األسلحة 

املتط��ورة العاملة يف املناطق املش��حونة بالخطر، وقد 

اكتس��بت الرشكة س��معة عاملية يف مج��ال التدريب 

واملحاكاة.

تعت��رب رشك��ة Diehl Defence )منصة عرض رقم 

 Diehl Group مجموع��ة  رشكات  إح��دى   )A44

األملاني��ة، وترك��ز كاف��ة عملياتها التجاري��ة يف مجال 

الدفاع واألمن. وتشمل باقة منتجات الرشكة الصواريخ 

املوجهة املتطورة والذخرية الذكية وأنظمة االستشعار 

املبتكرة وأنظمة األم��ن والتدريب. وتعترب الرشكة من 

أكرب الرشكات العاملية اللتي تركز عىل األجهزة وإصالح 

وتحدي��ث وحامي��ة املركب��ات العس��كرية أيضا. كام 

تنتج الرشكة األنظمة العاملة باألش��عة تحت الحمراء 

والفيوزات والبطاريات الخاصة التي تناسب متطلبات 

التشغيل الصعبة.

وتعترب رشكة Otokar، التي تحتفل مبرور خمس��ني 

عاماً عىل تأسيس��ها، أكرث رشكة دفاعية خاصة يف مجال 

الصناعات الدفاعية الرتكي��ة. وقد أنتجت الرشكة أكرث 

م��ن 25 ألف مركب��ة تعمل كلها يف مناط��ق مختلفة 

عىل مس��توى العامل، وقد اكتس��بت الرشكة س��معتها 

الدولية بفضل إنتاجه��ا من املركبات املدرعة الرباعية 

والسداس��ية والثامنية الدف��ع املصمم��ة ألداء املهام 

 Cobra, Otokar APV, إىل  وباإلضاف��ة  املختلف��ة. 

 Otokar تعت��رب رشكة ،Arma, Kaya, Otokar ISV

املق��اول الرئي��ي لدباب��ة القت��ال الرئي��ي الرتكي��ة 

.ATLAY

ومن أبرز الرشكات العارضة املشاركة يف املعرض:

 Advanced Integrated Systems, Aero Sekur

 S.p.A., AgustaWestland, AirBoss-Defense,

 Alenia Aermacchi SpA, ATK¸Babcock, BAE

 Systems, Bell Helicopter, Boeing, Cobham,

 Colt Defense LLC, Curtiss-Wright Controls,

 Dassault Aviation, DCI - Defense Conseil

 International, DCNS, Denel SOC Ltd,

 Dynamit Nobel Defence GmbH, EADS,

 EAIG, Elettronica, Embraer, Emirates

 Advanced Investments Group, Fincantieri,

 Finmeccanica SPA, FLIR Systems, Inc., GE

 Aviation, General Atomics Aeronautical

 Systems, Inc., General Dynamics European

 Land Systems, GLOCK América S.A, IDEX

 - International Defence Exhibition and

Conference, INDRA, Insitu Inc., Krauss-

 Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, L-3

 Communications, Lockheed Martin MST,

 MBDA, Meggitt Training Systems, Nexter,

 Northrop Grumman Corporation, Oshkosh

 Defense, OTO Melara, Otokar , Photonis

 Netherlands B.V., Raytheon Company,

 Rheinmetall AG Corporate Sector Defence,

 Renault Trucks Defense, Rockwell Collins,

 Rosoboronexport JSC, Ruag Defence, Russian

 Helicopters JSC, SAAB AB, Safran, Schiebel,

 Selex ES, Sikorsky Aircraft Corporation,

 Sofia Trading, ST Engineering, Streit Group,

 Tawazun Holding, Tecmotiv )USA( Inc.,

 Textron Systems, Thales, ThyssenKrupp

 Marine Systems GmbH,  Victorinox , WASS ,

.Yugoimport etc

وتتطلع رشكات التصنيع واملستخدمني ألفضل األجهزة 

واملع��دات الدفاعي��ة واألمني��ة للمش��اركة يف مع��رض 

LAAD الدفاعي واألمني. وق��د نجح املعرض يف إثبات 

نفس��ه كأهم معرض دفاع��ي يف املنطقة بفضل الحضور 

القوي واملتكرر من جانب الدول من جميع أنحاء العامل•

LAAD 2013 معرض

- ميثل املعرض فرصة ذهبية لعرض املنتجات والخدمات 
والتقنيات عىل الخرباء واملتخصصني.

- من املتوقع حضور أكرث من 30 ألف زائر.
- يحرض املعرض كبار صناع القرار لدى القوات املسلحة 

والحكومات.
- م��ن املتوقع حضور 65 وفداً رس��مياً ميثلون الربازيل 

ودول أمريكا الالتينية وبقية دول العامل األخرى.
- يشارك يف املعرض 22 جناحاً وطنياً.

يسلط املعرض الضوء عىل املنتجات الدفاعية واألمنية
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زايد.....قصة وطن وجمد أمة

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

لس��ت مع التاريخ عىل عالقة وطيدة، ولس��ت ممن يحفظون أرقام أعوامه وحوادثه ونوائبه عن ظهر قلب، 

فلي��س بيني وبني األرق��ام رابط، فلغة الكلامت والحروف هي ما أجيده، ويبعد ذكايئ املعريف أميا بعد إذا ما 

كان للموضوع صلة بعامل األرقام والخانات الرقمية بكل مقاديرها وتقديراتها وحساباتها، ويستقر عند الجمل 

ودالالتها، وتعابري الكلامت وهاالتها، وحروف الهجاء الوهاجة، النابضة باملعنى واملغزى يف كل مقام ومقال.

ما اس��تدعى مقدمتي هذه، هو أنني لس��ت بصدد الحديث عن تلك الفعالية الجميلة التي أحيتها هيئة 

الثقافة والرتاث يف أبوظبي وهي "مهرجان قرص الحصن" أو االستفاضة فيه، أوحتى الغوص يف تاريخه وعمره 

الض��ارب يف القدم، فقد اش��بعت من اإلعالم أميا إش��باع ولكني س��أتحدث عن الع��رض املرسحي الذي أبهر 

حارضيه، مبا حمله من تقنيات وتأثريات وتكنولوجيا عالية التفوق، إىل جانب القصة وأسلوبها املتدرج الذي 

أخذ املشاهد يف مشاهد متدرجة متسلسلة ببساطة وروعة متناهية.

وس��أتحدث وبش��كل أعمق ع��ن العنوان الذي حمل" قص��ة حصن..مجد وط��ن" ألراه من وجهة نظري 

الخاصة.

فخالل مش��اهديت للعرض الذي نال اعجاب وانبهار الحضور، اس��تدعت مشاهد العرض يف مخيلتي حياة 

املايض، عىل الرغم من عدم عييش يف زمانها، واس��تحرضت وجع الس��نني وأمل املعاناة التي عاش��ها األجداد 

الس��ابقون فيام مىض، وشظف العيش الذي كابدوه، ومشقة العمل من أجل كسب لقمة العيش واالستمرار 

يف دورة الحياة.

مل تكن حياتهم بالس��هلة رغم بس��اطتها، ومل تكن بتلك الراحة التي نتنعم بها اليوم، فقد كانت رصاعاً من 

أجل البقاء بخري وسالم وأمان، مكتفني مبا وهبتهم طبيعتهم الصحراوية من هدايا وهبات، ومبا منحهم البحر 

من عطايا وخريات،  إىل أن جاءتهم منحة السامء، فحّولت محنتهم إىل استبشار، وبأن القادم أفضل، وأن ما 

أرسله الله لهم اليوم، هو نعمة سيحسدون عليها فيام بعد.

نع��م، فلقد كان "زايد" نعمة الله لهؤالء القوم، ولهذه األرض، فكان هو القصة، وهو الزمان، وهو املكان 

لهذا الوطن، فقد اس��تحرضت "زايد" يف كل فقرة من فقرات العرض، ورس��مت وجوده الذي كان بعد الله 

- س��بحانه وتعاىل- س��بباً لوجود هذا الوطن، فلوال مش��يئة الرحمن وما قّيضه لها من خري، مل يكن لإلمارات 

وج��ود يضارع الي��وم األرض بصداه، ومل يكن له ذاك املجد الذي نرتنم ونتغنى به اليوم يف املالحم والقصائد 

واألناشيد واملواويل الوطنية.

فقد كان زايد ملحمة التاريخ، وأس��طورة املجد يف وطني، فكل أبنائه من ش��عبه يرونه يف كل زاوية وشرب 

م��ن هذه األرض، فهو ماثل يف نس��له الذين خلفوه وتولوا زمام األمر م��ن بعده، فكانوا امتداد األثر يف زرع 

الخ��ري والحب والكرامة لهذا الش��عب، ولكل من عاش عىل هذه األرض، وهو موج��ود يف تلك القيم واملثل 

والنب��ل الت��ي زرعها يف قلوب محبيه، يذكرونه ويتذاكرونه، غري متناس��ني دعواه يف قيم الس��امحة واألصالة 

والدين يف تعامالتهم مع بعضهم البعض وغريهم من الشعوب. 

لقد أمل "زايد" وحلم ذات يوم؛ بأن ينعم ش��عبه بالرخاء بعد الش��قاء، فجّد وعمل ليتحقق له ولشعب 

وطن��ه تلك الصدارة واملكانة التي واف��ت طموحاته وصادقتها، ومل يكتفي بخ��ريه الزائد حدود بلده، فامتد 

معطاًء للجوار والجار من الدول الشقيقة والصديقة، فصار "زايد" معناً مطابقاً ملا ميكن أن يكون عليه الخري 

بأعىل صوره وأوسعها.

وألجل "زايد"  وما منحنا الله فيه من بركات انهمرت علينا بخريات السامء، وما منحنا هو إياه من عطف 

أبوي، ُحق لنا أن نفاخر به ونتفاخر، وأن نعلن حبنا له ونجاهر، فهو من أعطى للوطن قيمته وهيبته ومثقال 

وزنه بني األمم، وهو قبل كل يشء من أعطى لإلنسان عىل هذه األرض مكانته، إذ أنه ثروة الوطن الحقيقية 

التي كان يراها، وال تزال تراها قيادتنا الرشيدة حتى اليوم يف كل حني وآن. 

داللة...

إن" زاي��د" - طّيب الله ثراه - ه��و ما ميكنني أن أق���ول عن��ه  ومن وجه��ة نظ��ري ال�تي متثل��ني، أن 

"زايدقصة وطن...ومجد أمة".

فاآلثار ش��واهد التاريخ عىل ما كان، ولكن يبقى الرجال هم من يصنعون املجد للمكان، ويضيفونه إليه، 

لتبق��ى ش��واهد التاريخ مبعاملها وأرقام س��نينها، داللة واضحة عىل ما كان لها من دور يف قصص الش��عوب 

ورواياتها•
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جنـــاح اختبــــار أول طائــــرة دون طيـــــار إماراتيــــــــة الصنــــــع

نج��ح اختبار الطريان التجريبي يف أبوظبي، ألول طائرة 

دون طي��ار محلية الصنع وبتصميم إمارايت.  وقال عيل 

الظاه��ري املصمم العام للطائرة، ورئيس مجلس إدارة 

رشك��ة "أدكوم"، إنه ت��م إطالق رحلة اختب��ار الطريان 

التجريبي األول لطائ��رة "يبهون - اتحاد 40" يف مارس 

امل��ايض، حيث اجتازت مس��افة نح��و 200 كيلومرت يف 

أجواء إمارة أبوظبي.

وأوضح أن الطائرة مرت بتجارب واختبارات عديدة، 

ت��م اجتيازها خ��الل ع��ام، للتأكد من ج��ودة جميع 

األنظمة، وتوىل الظاهري قيادة الرحلة مبساعدة الطيار 

عيل الشاميس.

وقال الظاهري إن الرشكة وقع��ت اتفاقيات إلنتاج 

الطائ��رة مع روس��يا والواليات املتح��دة ودول عربية 

أخ��رى، متوقعاً أن يصل حجم الصفق��ات خالل العام 

الحايل إىل 1,8 مليار درهم )500 مليون دوالر(، ترتفع 

إىل 5,5 مليار درهم )1,5 مليار دوالر( خالل الس��نوات 

القليل��ة القادمة، الس��يام بعد دخول الطائرة الس��وق 

األمريكي��ة. وقال الظاهري إن قيم��ة الطائرة الواحدة 

ت��رتاوح ب��ن 20 و30 ملي��ون دوالر، وذل��ك حس��ب 

التجهيزات املطلوبة.

وأوضح، أن الطائرة تستطيع التحليق ألكرث من 100 

س��اعة، وتحمل ح��وايل 10 صواريخ ج��و - أرض يصل 

مداه��ا إىل 60 كيلومرتاً، حي��ث يتم تزويدها بصواريخ 

)من��رود 1( التي يتم إنتاجها يف الرشكة. وذكر الظاهري 

أن الرشك��ة التي بدأت عملها يف أبوظبي قبل 25 عاماً، 

أنتج��ت 14 نوع��اً من الطائ��رات، موضح��اً أن طائرة 

"يبه��ون - اتح��اد 40" تم إطالقها خالل ش��هر نوفمرب 

2011، حي��ث يقرتن اس��مها بالذك��رى األربعن لقيام 

اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة. وأشاد الظاهري 

بدعم القيادة الرشيدة لألنشطة االقتصادية والصناعية 

كافة يف الدولة. 

الطائرة يبهون اتحاد 40   

 Sikorsky و Boeing تقرتحـــان تصميـــم العموديــــة X2 وتقنياتــــها

 United Technologies إحدى رشكات – Sikorsky Aircraft Corp جه��زت رشكة

 Sikorsky X2TM مقرتح بناء طائرة تعتمد ع��ى التصميم Boeing ورشك��ة corp

وه��و تقنية طائ��رة دوارة الجناح وذلك للمرحلة األوىل م��ن برنامج الطائرة متعددة 

.US Army’s Joint Multi – Role: JMR املهام املشرتكة

 Army’s جهود تجهيز قدرات النقل العمودي املستقبيل JMR TD وتساند الربامج

Future Vertical Lift initiative لتوفري قدرات النقل العمودي وطائرة الهجوم.

وينتظ��ر ملقرتح الرشكت��ن إبراز التقني��ات X2 Technology الت��ي يعتمد عليها 

الجن��اح الدوار ونظام الدفع والطريان بالس��لك، مع توف��ري الرسعة الجوية التي تصل 

230 عقدة وكفاءة تطوافية عالية مع التصميم الذي يراعي فيه الوزن األمثل للطائرة، 

ويتوقع تحسن الرسعة بحوايل 60 % وتحسن األداء يف الطقس الحار بنسبة 50 %.

ورصح Leanne Caret نائب رئيس رشكة Boeing للنقل العمودي بقوله إن فريق 

 Sikorsky الرشكت��ن يعني الفريق املكون من عنرصين متس��اوين، وبحي��ث تعمل

بتنفي��ذ ال��دور الرئيس يف مقرتح املرحلة األوىل م��ن الربامج JMR TD Phase 1 مع 

قيام رشكة Boeing بتنفيذ نفس الدور يف املرحلة "الثانية".
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ATLANTE الطيــران التجريبـــي للمركبــــة
نجحت رشكة Cassidian يف تنفيذ الطريان التجريبي 

األول ملركبتها الجوية بدون طيار ATLANTE وهي 

من الفئ��ة UAS والتي اختارتها أس��بانيا ملركز برامج 

تطوير التقنيات .

ويعت��رب برنام��ج املركب��ة ATLANTE م��ن أهم 

برامج الصناعات األس��بانية حالياً، بينام تشارك رشكة  

Cassidian يف الربنام��ج مع ثالثة رشكات تس��هم يف 

التكلفة وهي: رشك��ة Indra، ورشكة GMV، ورشكة 

Aries، مع تعاون أكرث من 140 متعاقد فرعي أسباين 

وعدة جه��ات متويل باملواد، ومع توفري أكرث من 500 

وظيفة تتطلب املهارات.

 ATLANTE وت��م صن��ع املركب��ة ب��دون طي��ار

م��ع تزويده��ا بأح��دث التقني��ات الت��ي تش��مل: 

األمتت��ة  Automation ونظ��م االستش��عار وأنظمة 

الحامي��ة.. الخ، والت��ي طورتها الصناعات األس��بانية، 

وتم تصميمها حس��ب املس��تويات املس��تخدمة مع 

الطائ��رات املأهول��ة، وكل ذل��ك مينح ه��ذه املركبة 

مالمح عدي��دة من حيث الج��دوى الجوية واإلجازة 

مام يؤهلها للطريان امل��دين، وليس كاألنظمة األخرى 

الت��ي ال تصلح إال لس��يناريوهات عملياتية محدودة 

"مثل عمليات أفغانستان"، وتعمل هذه الخواص مع 

املرونة التش��غيلية وتلبية متطلبات الزبون اإلسباين، 

لتجع��ل املركبة الجوي��ة Atlante UAS صالحة دون 

سواها لتنفيذ املهام العس��كرية واملدنية مثل أعامل 

مراقب��ة املدن وعمليات البح��ث واإلنقاذ والعمل يف 

مهام املس��اندة يف الكوارث وحرائق الغابات ومراقبة 

األحداث واألنشطة الرياضية... الخ، وميكن لها العمل 

من املمرات املعبدة أو بإطالقها من "املقالع".

بن��ت رشك��ة Boeing أربع��ة طائ��رات تدريبية 

 Pensacola عملياتي��ة بدأ تش��غيلها يف قاع��دة

م��ام يتيح للقوات البحري��ة األمريكية نقل بعض 

أسطولها التدريبي من طائرات T – 45 إىل األرض 

مام يوفر األمن والسالمة واملنرصفات.

وتستفيد مش��بهات تدريب الطريان من الدقة 

العالية وأحدث وس��ائل الرؤي��ة لتدريب ضباط 

ط��ريان البحري��ة NFOs عى األرض م��ام يوفر 

الوقت ويحرر الطائ��رات لتؤدي أفضل تعليامت 

الطريان، ويتخصص ضباط طريان البحرية يف نظم 

األس��لحة املحمولة ج��واً ونظم االستش��عار، من 

املقاعد الخلفية للطائرات.

وتس��تخدم األجهزة يف القوات البحرية لتوفري 

التعلي��امت املتط��ورة الالزم��ة النتق��ال منصات 

 EA – 18G واملقات��الت F/A – 18 املقات��الت

واملقات��الت EA – 6B، ويتم تدريب الطالب عى 

املالحة واالتصاالت ومهام الطوارئ والتعرف عى 

األهداف وتشغيل األس��لحة والعمليات األساسية 

للعمل من عى حامالت الطائرات مع تنفيذ عدة 

أهداف تعليمية أخرى.

ورصح Mark MoGraw نائ��ب رئي��س رشكة 

Boeing ألنظم��ة التدريب بأن حوايل 150 طالباً 

يتلق��ون التدريب س��نوياً عى أنظمة التش��بيه، 

مام يتي��ح للقوات البحرية تأهيل األطقم وإعادة 

املهام دعامً للتدريب ورفع الكفاءة القتالية.

AEW & C تطور أنظمـــة املهـــــام Saab
تلق��ت رشكة الصناعات الدفاعية واألمنية Saab طلباً 

 Embraer من رشكة الصناعات الدفاعي��ة الربازيلية

 AEW & C Mission امله��ام  أنظم��ة  لتطوي��ر 

Systems وتبل��غ تكلفة هذه التطويرات 380 مليون 

كرون سويدي.

وتفصي��ل العق��د يوض��ح أن رشك��ة Saab تنف��ذ 

 Airborne Early warning & التطويرات يف األنظمة

Control Systems كجزء من برامج تحديث الطائرات 

AEW & C 145 املس��امة E – 99 يف القوات الجوية 

الربازيلية وهي أنظمة هامة بالنس��بة للقوات الجوية 

الربازيلية ألعامل السيطرة عى األجواء والحدود ومهام 

املراقبة وتزيد من كفاءة وقدرات القوات.

ويعم��ل نظ��ام Saab Erieye AEW & C ع��ى 

توفري قدرات مراقب��ة ممتازة للتحكم يف الجو ومراقبة 

األهداف البحرية، ورصح "ميشيل جوهانسون" رئيس 

قس��م األعامل التجاري��ة للنظ��م اإللكرتونية يف رشكة 

Saab بأن الرشكة تفخر بالتعاون مع الربازيل منذ عام 

 Embraer 2002 حيث وفرت هذه األنظمة للطائرات

145 لتصب��ح عملياتية وعالية الكف��اءة، وكانت رشكة  

Saabقد وف��رت نفس األنظمة للطائرات 340 للقوات 

الجوية الس��ويدية م��ع توفريها لتايالن��د، كام وفرت 

.Saab 2000 لباكستان الطائرات

 General Dynamics توفر 
 Hydra – 70 برامج الصواريخ

للجيش األمريكي

حصلت رشك��ة General Dynamics عى عقدين 

م��ن الجيش األمرييك منهام عق��د إنتاج الصواريخ 

ج��و – أرض  Hydra – 70 وقيمت��ه 210.4 مليون 

دوالر، وآخ��ر قيمته 13.5 ملي��ون دوالر للخدمات 

.Hydra – 70 الهندسية وإسناد برامج الصواريخ

ومنح��ت قي��ادة العق��ود يف الجي��ش األمرييك 

الرشكة العقدين مع تحديد موعد التسليم ليتم من 

 GD بداية عام 2015، وتجدر اإلش��ارة إىل أن رشكة

تصنع الصواري��خ Hydra، منذ عام 1996 وتوفرها 

لكل أفرع القوات املسلحة األمريكية والحلفاء.

 Boeing جتهز قدرات تدريبية 
متطورة ألسطول القوات 

T – 45 البحرية األمريكية

ATLANTE املركبة بدون طيار
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BAE Systems تقنيـــــات ذكيــــة مــــــن شركـــــة
حصلت تقني��ات رشك��ة BAE Systems التي تؤهل 

املركب��ات الجوية غري املأهول��ة UAVs للهبوط ذاتياً 

عى "جائزة االبتكار الذيك" يف املعرض األسرتايل الجوي 

الدويل.

وتعرب ه��ذه الجائزة عن متي��ز الصناعة الجوية 

األسرتالية، وقد حصلت عى الجائزة "نظم الهبوط 

الذكية" والتي تؤهل املركبات الجوية غري املأهولة 

الختيار ممر الهبوط األنس��ب مع الهبوط بس��الم 

بدون االس��تعانة بنظم أخرى مث��ل "نظام تحديد 

املواق��ع" GPS أو نظام توجيه الطائرة عن بعد أو 

أي أنظمة خارجية.

ويستخدم نظام الهبوط الذيك كل األدلة التي تعتمد 

ع��ى الرؤية والصور لتطوير لوغريثامت محددة لتنفيذ 

الهبوط بس��الم، والنظام ذيك بحيث أنه يقوم بحس��اب 

اللوغريث��امت خاص��ة املنص��ات املتحركة مثل س��فن 

البحرية.

ورصح David Allott كب��ري الضباط التنفيذين يف 

رشك��ة BAE Systems أن الجائ��زة التي حصل عليها 

النظ��ام الذيك، تعترب مؤرشاً لتوف��ري الحلول االبتكارية 

الت��ي يحتاجها الزبائن، وأض��اف بأن هذا النظام مينح 

الزبائن العديد م��ن الفوائد العملياتي��ة وبينها مزايا 

األمن والس��المة، فهذه التقنية تتي��ح للمركبة الجوية 

بدون طيار UAV الهبوط بس��الم يف املواقف الطارئة 

وبدون مساعدة خارجية، مام يوفر االعتامدية العالية 

وإنقاذ األرواح حيث ميكن تش��غيل ه��ذا النظام مع 

الطائرات بطيارين والطائرات العسكرية.

وتش��مل فوائد النظام الذيك تقلي��ل جهد تخطيط 

املهام وجهد التش��غيل الذي يعانيه املش��غلون، وتم 

 Kingfisher 2 تركيب النظام عى املركبة بدون طيار

UAV مع العديد من العنارص املتطورة.

حصل��ت رشك��ة DCI ع��ى عق��د اإلتح��اد 

األورويب وقيمته مليون يورو ويختص بتجهيز 

 Critical األمن البحري" للمرشوع املس��مى"

 Maritime Routes Programme

 Monitoring, Support & Evaluation

Mechanism: CRIMSON وه��و مرشوع 

يستمر لعامن.

ويه��دف ه��ذا املرشوع إلس��ناد تنس��يق 

عملي��ات األمن البحري الت��ي ميولها اإلتحاد 

األورويب يف إط��ار أع��امل "الط��رق البحرية 

 Critical Maritime Routes الحيوي��ة" 

امل��رشوع  رشكاء  ويقتس��م   Programme

األع��امل بالتنس��يق بينهم م��ع تقييم املهام 

وتجهيز املوقع عى شبكة اإلنرتنت.

ورصح أمريال البحرية "فرانسوا دوبونت" 

مدير القس��م البح��ري NAVFCO يف رشكة  

DCI بقول��ه إن تب��ادل عملي��ات العومل��ة 

والتضام��ن لتحقيق األه��داف، تتجه لتأمن 

الطرق البحري��ة ملصلحة األع��امل التجارية 

الدولي��ة والتي تزايدت خ��الل األربعن عاماً 

املاضي��ة، وه��ذا التزاي��د أدى لظه��ور عدة 

يهدف مرشوع Crimson إىل تأمني الطرق البحريةتهديدات بينها "القرصنة". 

CRIMSON تفــــــوز بعقــــــــد مشـــــــــــروع DCI شركـــــــــة

Ansaldo Energia عقود بقيمة 390 مليون يورو لشركة
 First Reserve و Finmeccanica التي تديرها بالرشاكة Ansaldo Energia حصلت رشكة

Corporation عى عدة عقود من تونس وروسيا بقيمة تصل حوايل 390 مليون يورو.

وتعمل رشك��ة Ansaldo Energia يف تجمع يضم رشك��ة SNC Lavalin الكندية 

 Ansaldo وتبلغ حص��ة رشكة STEG والت��ي حصلت معها عى العق��د التونيس من

Energia من العقود أكرث من 300 مليون يورو، مبا يش��مل "الهندس��ة واملش��رتيات 

والبناء" EPC لتش��ييد محطة الطاقة يف Sousse لتعمل بقوة 424 ميغاواط، وتنفيذ 

االتفاق LTSA – الخدمة طويلة األمد – لصيانة وإس��ناد املحطة ملدة س��تة سنوات، 

ويت��م إنش��اء النظام Sousse D بق��رب النظام  Sousse C الذي تق��وم ببنائه رشكة 

التجم��ع Ansaldo Energia SNC Lavalin يف منطق��ة س��يدي عبدالحميد "تابعة 

لحكومة س��وس"، وس��يتم تزويد رشكة Ansaldo Energia املوقع بكل املعدات التي 

تصممها نفس الرشك��ة وتصنعها يف مصانعها يف "جنوا"، ويضاف لهذا الطلب الهام أن 

الرشك��ة ربحت عقدين يف روس��يا بقيمة تصل 90 مليون يورو، ت��م توقيع أولهام مع 

رشكة املحطة الحرارية OJSC Southwest Heat Station مقرها س��انت بطرسبريج، 

وهو عقد لتوفري ثالثة توربينات غاز كاملة مع املولدات والنظم املساعدة.

أم��ا العقد الث��اين فتم توقيعه مع رشكة Mosenergo يف موس��كو ويش��مل توفري 

توربن الغاز كامالً ومعه املولد والنظم املساعدة.
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Intuvue تعلن عن أول زبون للنظام الراداري املتطور Honeywell 
اختارت رشكة الخط��وط الجوية Pagasus النظام 

ال��راداري املتط��ور  IntuVue 3 – D م��ن رشكة 

Honeywell لرف��ع درج��ة أمن وس��المة وراحة 

ركاب طائراتها، ويربز اختي��ار الرشكة لهذا النظام 

مالمح��اً جديدة بينه��ا التنبؤ بالذخائ��ر وظاهرة 

"الربق" ومدى الكش��ف البعي��د، وقد تم حصول 

ه��ذا النظام ال��راداري ع��ى اإلجازة م��ن وكالة 

الس��المة الجوي��ة األوروبية EASA مام أكس��به 

 IntuVue زبائن آخري��ن، ويتميز النظام الراداري

بتوفري االعتامدية بنس��بة 45 % مع تقليل الحاجة 

للصيانة بنسبة 30 % وتقليص الوزن بنسبة 25 % 

مقارنة بالرادارات التي تنافسه.

ويجه��ز ه��ذا النظام ال��راداري الص��ور ثالثية 

األبع��اد D – 3 ليظه��ر األجواء أم��ام الطائرة يف 

الوق��ت الحاس��م، م��ع تنفي��ذه املس��ح وجمعه 

البيانات من املستوى األريض الرتفاع 60.000 قدم 

وملدى يصل 320 ميالً.

وه��ذه الصور ثالثية األبعاد تجعل الطيار ينفذ 

املالح��ة بدقة أكرث، م��ع متابعت��ه العواصف مام 

يجعله يتفادى التأخري أو قطع رحلته.

Pagasus الخطوط الجوية

IntuVue 3 – D النظام الراداري

شركة CAE األسرتالية تفوز بعقد 
AP – 3C إسناد وتطوير املشبه

أعلنت رشكة CAE يف معرض Avalon األس��رتايل الجوي الدويل عن حصولها عى عقد 

الكومنولث األسرتايل لتوفري الصيانة والهندسة وخدمات اإلسناد ملشبه الطريان املتطور 

AP – 3C Advanced Flight Simulator: AFS وق��د حصل��ت الرشك��ة عى هذا 

 AP 3C AFS العقد بعد منافسة قوية لتنفذ الصيانة وخدمات اإلسناد لنظام التشبيه

يف Adelaide يف جنوب اس��رتاليا واملس��تخدم لتدريب أطقم الق��وات الجوية امللكية 

.RAAF األسرتالية

ويض��اف لذلك أن رشكة CAE تتوقع توفري عدة تطويرات يف نظام التش��بيه مبا يف 

ذل��ك تطوير بيئة الرؤية، وتعمل رشكة CAE األس��رتالية يف توفري مدى من الخدمات 

واإلس��ناد والهندس��ة مع عدة تطويرات يف أنظمة التش��بيه للجيش األسرتايل والقوات 

 RAAF’s AP – البحرية والقوات الجوية، مع توفري الرشكة الصيانة ألنظمة التش��بيه

3C املس��تخدمة يف تدريب األطقم حس��بام ذكره "بيرت ردمان" املدير اإلداري يف رشكة 

CAE األس��رتالية والذي أضاف بأنه عى الرغم من عدم صنع نظم التش��بيه يف رشكة  

CAE إال أن الرشك��ة لها خربة جي��دة يف هذه املنصات، وتقوم بتوفري الحلول العديدة 

مع توفري اإلسناد الهنديس مام يقلل التكلفة كثرياً.

 وتقوم رشكة CAE بتوفري خدمات إس��ناد التدريب للقوات املس��لحة األس��رتالية 

 HMAS Albatros املتواج��دة يف S – 70 B Seahawk بإس��ناد مش��بهات الطائ��رة

ومش��بهات S – 70 A Black Hawk يف قاع��دة Oakey واملش��بهات C – 130 J يف 

قاعدة Richmond الجوية ومش��بهات KC – 30A يف Amberley مع توقعات تشري 

لتوفري الرشكة الخدمات ألنظمة التدريب MR H 90 عند تس��ليمها، وقد قامت رشكة 

CAE بتطوي��ر أنظمة التدريب P – 3C للقوات البحرية األمريكية والقوات الكندية 

والقوات البحرية التايوانية وعدة زبائن آخرين حول العامل.

 Thalesو Raytheon شركتا
IFF تؤكدان جناح النظام

نجح��ت تج��ارب رشكت��ي Raytheon UK و Thales UK الت��ي ت��م تنفيذها 

فحص��اً لنظام "تعري��ف العدو والصديق IFF، وكانت تج��ارب الفحص قد متت 

 Thales TSA1412 :يف بداية ديس��مرب 2012 مع اس��تخدام محوالت التعريف

وIFF4810 Raytheon وهام منتجان يس��اعدان يف تدقي��ق البيانات ويعمالن 

بالحال��ة الخامس��ة Mode 5 لضامن األمن والعمل ضد نظ��م الخداع مع توفري 

التداب��ري اإللكرتوني��ة Electronic Counter Measures: ECM، وت��م خ��الل 

 US KIV – 77 التجارب توصيل املحولن املذكورين مع نظام كش��ف التش��فري

.Raytheon الذي تصنعه رشكة

ووقع��ت الرشكتان عى اتفاقية لتعمالن يف فريق واح��د، وكان هذا يف يوليو 

 NATO interoperable 2012 ملتابع��ة رشاء الجيل التايل من نظم حلف الناتو

.Mode 5 IFF System

ونظام تعريف العدو والصديق IFF يف األصل نظام إلكرتوين "سؤال وجواب" 

يت��م تركيبه عى الطائرة أو الس��فينة أو نظم الدفاع الج��وي الصاروخية، ليتيح 

ف��رص تعري��ف العدو والصدي��ق وهو نظام أس��ايس تم اختياره لحل��ف الناتو 

والقوات الربيطانية.

وعمل فريق الرشكتن عى توفري اإلس��رتاتيجية الالزمة لبناء الحالة الخامس��ة 

Mode5 الت��ي تالئم النموذج SIFF  وال��ذي وفرته رشكة Raytheon يف حدود 

امليزانية وقبل بدء الربامج، وهو منوذج تم تصميمه ليعمل لثامنية أعوام.

 Thales Mode 5 IFF interrogater & Transponder وتستخدم األنظمة

تصنعه��ا رشك��ة  الت��ي   KIV – 77 Mode 4/5 الحواس��يب   Sub Systems

Raytheon وتوفرها للقوات املسلحة األمريكية.



LEOPARD 2A6 الدبابة

متثل الدبابة األملانية الصنع LEOPARD 2A6 العمود 

الفقري للعديد من القوات املس��لحة التي تستخدمها، 

ومتتل��ك هذه الدبابة قدراٍت قتالي��ٍة عالية ملا تتميز به 

من مالمح تجمع بني الحامية وخفة الحركة وإمكانيات 

التحك��م وقوة الن��ران، ويتميز النم��وذج الجديد من 

LEOPARD 2A6  بزي��ادة يف م��دى ش��غل وتدم��ر 

األهداف.

ولقد تم تزويد LEOPARD 2A6 مبدفع عيار 120 

ملم مع متيزها بدقة تصويب خارقة وقدرة تش��غل بها 

األهداف مبدى يصل 6000 مرتاً، وتعمل أنظمة الحامية 

األساس��ية والثانوية بكل تأثر ضد معظم أنواع الذخرة 

وذلك من خ��الل التطويرات الثابتة التي أضيفت لهذه 

النظم، وزودت القوات املس��لحة األملانية وعدة قواٍت 

يف ال��دول املتحالفة الدباب��ة LEOPARD 2A6 بنظام 

الحامية ضد األلغام كنظام إضايف.

 LEOPARD 2A6 ثقة ومتيز
تعدد خ��واص ومالم��ح  LEOPARD 2A6 جعل 16 

دول��ة م��ن دول التحالف تختار هذه الدبابة لتس��ليح 

قواتها وعملت KMW ع��ى توفرها لها جميعاً حيث 

أنها أنتجت 3500 دبابة منها وهو رقم ال يسهل تجاوزه، 

ويض��اف لذلك أن عدداً م��ن الزبائ��ن الدوليني عرَفوا 

وطلب��وا مفاهيم أخرى لتضاف للن��امذج التي طلبوها، 

العمود الفقري للعديد من القوات املسلحة

قوة النريان "السالح الرئيس"

- املدفع الرئيس عيار 120 ملم.
- زاوية التصويب األفقية n x 360 درجة.
- زاوية التصويب الرأسية 9 إىل 20 درجة.

- مدى شغل األهداف حتى 6000 مرت.
- الذخرية: مخرتقة الدروع ونظام اخرتاق يصل بالطاقة 

الكامنة.
- ذخائر متعددة املهام.

- 42 طلقة 120 ملم.
- التســليـح اإلضـايف: مدفــــع آيل 7.62 ملــم – مدفع 

Fla – MG 7.62 ملم.
- نظام الحشو والقذف 16 قذيفة.

وتشمل قامئة زبائن الدبابة LEOPARD 2A6 كل من 

أملانيا، وسويرسا، وإسبانيا، والدمنارك، والسويد وغرها.

إمكانيات التحكم املتعددة 
تفرض الدباب��ة LEOPARD 2A6 األملانية الس��يطرة 

التام��ة يف س��احة القتال، مل��ا لها من خ��واص ومالمح 

متعددة م��ن حيث ق��درات وإمكاني��ات التحكم مع 

جمعها صف��ات التقنيات العالية وكف��اءة الطاقم، مع 

إتقان الصناعة األملانية املشهورة.

LEOPARD 2



حقائق حول التحكم
تتي��ح تقنيات النظام C – 41 وقدرات العمل الش��بيك 

تنفي��ذ العملي��ات NEOPS مع أعامل نظ��ام املالحة 

وجه��از التوازن وضبط بيانات األه��داف ونظام الصور 

ال��ذي ينتج الصور عالية الوضوح، ونظام الرؤية الليلية، 

فرص متابعة الس��ائق كل األهداف املرصودة من خالل 

هذه األنظمة الكامرا.

الحامية املتوازنة
تعمل أنظمة الحامية األوىل والثانوي عى توفر الحامية 

للطاقم من مخاط��ر معظم أنواع الذخرة والتهديدات. 

أما أنظم��ة تعزيز األداء والتي يطلبه��ا معظم الزبائن، 

فتجعل الدباب��ة LEOPARD 2 قادرة عى التميز أكرث 

من معظم منافساتها.

وللدبابة LEOPARD 2A6 حامية باليسيتة أمامية 

ضد مداف��ع الدبابات املعادية وتعمل مع نظم الحامية 

األخرى عى حامية األطقم وس��قف الدبابة ضد ذخائر 

املدفعي��ة والش��ظايا واأللغام، مع توف��ر الحامية ضد 

التهدي��دات النووي��ة والبيولوجي��ة والكياموية لكابينة 

الدبابة•

 الدبابة Leopard 2a6 تتميز بحامية باليستية أمامية
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تح��ت رعاية س��مو الش��يخ متيم بن حمد ب��ن خليفة 

آل ث��اين ويل عهد قطر، بالتعاون مع القوات املس��لحة 

القطرية، والق��وات األمرية البحري��ة القطرية ينعقد 

املعرض الدفاعي البحري ومؤمتر DIMDEX 2014 يف 

مرك��ز املعارض الوطني القط��ري يف الفرتة بني 25 و27 

مارس عام 2014.

ومع��روف عن مع��رض DIMDEX بأن��ه املعرض 

الرائد للصناعات الدفاعية البحرية يف الرشق األوس��ط 

وش��امل أفريقيا، كام وأنه أكرب ح��دث يضم الصناعات 

البحرية مع توفر الحامية للمنشآت الحيوية البحرية.

وتحدث العميد مهندس الدكتور ثاين الكواري نائب 

رئيس األركان للش��ؤون االقتصادية رئيس مجلس إدارة 

مع��رض DIMDEX قائ��الً: "إن قطاع الدف��اع واألمن 

واحد من أكرب القطاعات الصناعية يف االقتصاد الدويل، 

وأض��اف ب��أن تعريف األم��ن الدويل قد توَس��ع ليضم 

العديد من الطروح واملش��اركني الجدد من حول العامل، 

ويش��هد تزايداً كبراً ملجابهة تهدي��دات القرن الحادي 

والعرشين بعنايٍة تامة وتفكرٍ إسرتاتيجي متطور".

وقال العمي��د الكواري إن قطر تجم��ع كبار القادة 

وكبار مس��ؤويل الصناعات ومتخ��ذي القرار واملفكرين 

واألكادمييني والخرباء ومن يرغب��ون يف رشاء الصناعات 

البحرية من جميع أنحاء العامل، لتبادل الخربات وتوسيع 

األنشطة الشبكية مع تطوير اسرتاتيجيات املستقبل يف 

مج��االت الصناعة البحرية، حي��ث ميثل املعرض منصٍة 

هامة للرشكات لع��رض تقنياتها الحالية والجديدة وكل 

التطوي��رات املخصصة، لتلبية متطلبات تحديات القرن 

الحادي والعرشين البحرية.

وعلَق "كريس��توفر هدس��ون" مدير منطقة الرشق 

 Clarion Middle "األوس��ط يف مؤسس��ة "كالري��ون

East حول املعرض بقوله إن املؤمتر واملعرض يعكسان 

 MENA موقع منطقة الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا

من حيث الربامج البحرية مع إيضاح منو السوق وتوفر 

فرص املشرتيات للعامل أجمع، ورَصح بأن السوق البحري 

للمنطقتني يتوقع له التوسع مع بلوغ املنرصفات سقف 

50 ملي��ار دوالر أمرييك خالل العرشي��ن عام القادمة، 

مع الرتكيز عى زوارق وس��فن الدورية وسفن النشاط 

الربمايئ وس��فن مكافحة وإزالة األلغام وسفن اإلسناد، 

م��ع تطويرات القاعدة البحري��ة القطرية، وأضاف بأن 

DIMDEX ميثل الفرصة النموذجية لقطاع الصناعات 

البحري��ة لتعزيز العالقات مع كبار القادة العس��كريني 

وكب��ار مس��ؤويل الصناعات يف منطقة الرشق األوس��ط 

وشامل أفريقيا MENA كام يتم التعزيز عى املستوى 

الدويل واملجتمع البحري.

يستقطب DIMDEX كبار القادة العسكرين وصناع القرار

DIMDEX املعــــــرض الدفاعــــــــــي البحــــــــري

منصــــــــة هامـــــة للتقنيـــــــــات الدفاعيــــــــــة البحرية

املعرض واملؤمتر 
يلقيان الضوء على 
أحدث حلول الدفاع 

البحري وحماية 
املنشآت البحرية 

الهامة

منو ونجاح
ينتظر ملع��رض DIMDEX الذي ينعقد عام 2014 أن 

يضي��ف نجاح��اً جديداً من خالل توف��ر أكرث من 200 

رشكة وبلوغ عدد الوفود 79 من 54 دولة، ومبش��اركة 

أك��رث م��ن 9000 زائر تج��اري وهو الع��دد الذي زار 

املع��رض يف دورة عام 2012، وأضاف "هدس��ون" بأن 

املع��رض واملؤمت��ر يلقي��ان الضوء عى أح��دث حلول 

الدف��اع البح��ري وحامية املنش��آت البحري��ة الهامة، 

وينعقد مؤمتر القادة البحريني ملنطقة الرشق األوسط 

خالل املعرض الذي يجمع القادة البحريني مع نظرائهم 

الدولي��ني، كام تنعقد عدة مؤمترات بينها: األنظمة غر 

املأهول��ة، الطائرات العمودية، نظم حامية املنش��آت 

البحري��ة الهامة، حامي��ة الحدود البحري��ة، التقنيات 

واألنظم��ة C41SR للقيادة والس��يطرة والحواس��يب 

واالتص��االت مع ع��رض أنظم��ة وتقني��ات العمليات 

الخاصة.

وتعزز قط��ر موقعها م��ن خالل املؤمت��ر واملعرض 

وفرص التجم��ع الدويل، مع تطبي��ق الرؤية الطموحة 

وتوس��يع رقعة التع��اون الدويل، حي��ث حقق معرض 

DIMDEX نجاحه املتك��رر بتجميع قطاعات الدفاع 

البحري يف اإلقليم وعى املستوى العاملي، وتم تخصيص 

منطقة أوسع يف مركز املعارض القطري الدويل للعروض 

الخارجي��ة التي تض��م أيضاً الطائ��رات دوارة األجنحة 

واألنظمة غر املأهولة مام ميثل إضافًة جديدة ملعرض 

الصناعات الدفاعية البحرية لهذا اإلقليم•
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 Cassidian تسلم القوات اجلوية األملانية املقاتلة يوروفايرت رقم 100

س��لمت رشكة Cassidian املقاتلة يوروفايرت رقم 100 

للق��وات الجوي��ة األملاني��ة، يف مركز األنظم��ة الجوية 

العسكرية يف "مانشينغ" حيث أقلعت الطائرة املحتفي 

بتس��ليمها يف رحلتها متوجه��ة إىل "نورفينيش" لتنضم 

 Fighter Bomber Wing 31  إىل جن��اح القاذف��ات

يف "بويلي��ك". وتحدث كبر الضباط التنفيذيني يف رشكة 

Cassidian "برنه��ارد غوروي��رت" قائ��اًل: "إن برنامج 

املقاتل��ة األوروبية Eurofighter ال زال وس��يظل ميثل 

األعم��دة الهامة يف أعامل الرشكة، حيث أنها أكرب برامج 

التقني��ات العالي��ة يف أوروبا وأح��دث مقاتالت األدوار 

املتعددة يف الس��وق حالياً، كام وأنه ومبس��اندة القوات 

الجوية األملانية نعمل ونفخر أيضاً بسر الربنامج حسبام 

تم تخطيطه وبكل نجاح".

ورصح رئي��س أركان القوات الجوي��ة األملانية اللواء 

"كارل مولرن" بقوله إن الت��الؤم العمليايت واملرونة ومنو 

القدرات ونظام السالح متعدد األدوار "يوروفايرت" يعترب 

حالياً - وس��يبقى مس��تقبالً - العمود الفقري ألس��طول 

مقات��الت الق��وات الجوي��ة األملانية، خاص��ًة يف اتجاه 

التطوير الذي يتم يف القوات املسلحة.

وكانت القوات الجوية األملانية قد اس��تلمت أول 

طائرة مقاتلة "يوروفايرت" م��ن رشكة Cassidian يف 

بداي��ة عام 2003، لتنطلق هذه املقاتلة يف أملانيا عام 

2004 محلق��ًة من��ذ ذلك الوقت ألك��رث من 30.000 

س��اعة طران ب��ال ح��وادث، وتعمل ه��ذه املقاتلة 

حالياً م��ع جناح الجو Fighter Wing 73 املس��مى 

Steinhoff ويوج��د يف Laage وجن��اح الج��و 74 يف 

من أكرث املقاتالت من حيث االعتمادية والتالؤم العملياتي

تعمل يوروفايرت حاليًا 
مع 20 مشغالً حول 
العامل وأكملت حتى 

اآلن أكرث من 160.000 
ساعة طريان عامليًا

"نيوب��رج" وجناح الجو Boelke 31 املوجود يف "نور 

فينيش".

عقود وصفقات
تعترب املقاتلة األوروبية Eurofighter متعددة األدوار، 

األح��دث مام هو موجود يف الس��وق حالياً، وتعمل مع 

س��بعة دول ه��ي: أملانيا، واململكة املتح��دة، وإيطاليا، 

وأسبانيا، والنمسا، واململكة العربية السعودية، وعامن، 

ك��ام تعمل حالي��اً مع 20 مش��غاًل حول الع��امل، ولقد 

أكمل أس��طول املقاتالت "يوروفايرت" حتى اآلن أكرث من 

160.000 س��اعة طران عاملياً، مؤكدة أنها األكرث سالمة 

وواح��دة من أكرث املقاتالت من حي��ث االعتامدية مام 

يتم استخدامه عملياتياً يف الوقت الراهن.

وتعاق��دت الرشكة مع عدة جهات لتوف��ر 719 طائرة 

"عق��ود حالية" م��ع وجود 571 طائ��رة تحت الطلب، 

والتسليم الذي تم بالفعل هو لعدد 355 طائرة، وتعترب 

املقاتل��ة األوروبي��ة "يوروفايرت" أكرب برامج مش��رتيات 

عس��كرية يف أوروب��ا حالي��اً، بفض��ل التقني��ات عالية 

املس��توى مام يعزز موقف الصناع��ة الجوية األوروبية 

عى املس��توى العاملي حيث تنافس الصناعة األوروبية 

بقوة، وهذا الربنامج يعني تش��غيل أكرث من 100.000 

 Jagdflugzeug GmbH ش��خص يف 400 رشكة وتدير

الربنام��ج باإلناب��ة ع��ن ال��رشكات رشكاء برنامج هذه 

 ،Alenia Aermacchi :املقاتل�ة وهذه الرشكات ه��ي

و Finmeccaniea، وBAE Systems، وCassidian يف 

أملانيا ويف أسبانيا•

املقاتلة يوروفايرت رقم 100 خالل حفل تسليم املقاتلة
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Patria تسلــــم السويـــــد املركبـــــات AMV املدرعـــــة
 AMV أول مجموع��ة من املركبات Patria س��لمت رشكة

املدرعة ذات العج��الت إلدارة املواد الدفاعية الس��ويدية 

FMV وه��ي املجموع��ة األوىل م��ن 113 مركب��ة مدرعة 

AMV ذات عج��الت طلبتها وزارة الدفاع الس��ويدية مع 

توقي��ع االتفاقية الخاصة بها عام 2010، وتبلغ قيمة العقد 

250 مليون يورو.

ورصح Seppo Seppala وLena Erixon مدي��ر ع��ام 

إدارة املواد الدفاعية FMV عند تس��ليم الدفعة األوىل من 

املركبات AMV قائالً: "نس��تمر يف إنتاج املركبات املدَرعة 

AMVs حس��بام هو مخطط له متام��اً، وأصبحت الدفعة 

األوىل منه��ا جاهزة للتس��ليم اآلن وه��ي مركبات حديثة 

التقني��ة دمجنا فيها كل الخ��ربة واملعرفة الفنية مام يقدره 

الزبائن مستخدمي مركباتها، ونتوقع للقوات التي تستفيد 

من املركبات AMVs أن تحص��ل عى املرونة مع الحامية 

مبس��توى عاٍل فهي مركب��ات حديثة وتعني اس��تمرارنا يف 

إنتاج ه��ذه العائلة املتمي��زة والتي حققت متي��زاً واضحاً 

خالل االستخدام العمليايت الدويل".

وتعت��رب إدارة امل��واد الدفاعية الس��ويدية واحدة 

من أكرب مستخدمي املركبات املدرعة ذات العجالت 

الت��ي تصنعها رشكة Patria، ويف بداية عام 2011 تم 

توقيع "اتفاقي��ة الرشاكة" بني رشك��ة Patria وإدارة 

املواد الدفاعية FMV لتغطية الصيانة الفنية وأعامل 

تطوير حوايل 200 مركبة XA تم رشاؤها سابقاً، ويتم 

كل ع��ام تجديد هذه االتفاقية م��ع االهتامم بتوفر 

اإلسناد للجيل التايل من املركبات AMV املدرعة.

وتعت��رب اتفاقي��ة الرشاك��ة ه��ذه ذات أهمي��ة 

 Patria اس��رتاتيجية للطرف��ني حي��ث تؤهل رشك��ة

وإدارة املواد الدفاعية FMV للعمل معاً وتوفر أرفع 

مستوى الخدمات ملستخدمي املركبات.

ومتث��ل مركب��ات Patria AMV الريادة يف مجال 

املركبات املدرعة فئة 8x8 والتي تعترب أهم منتجات 

التصدي��ر يف رشك��ة Patria، ولرشك��ة Patria ع��دة 

Patria AMV املركبة

نجحت تجارب رشكة Northrop Grumman التي أجرتها لتطبيق التبادل املعلومايت 

 RQ – 4B Global Hawk والطائرة بدون طي��ار Joint STARS ب��ني رادار الهجوم

Block 40 – وميث��ل تب��ادل املعلومات أول جهٍد لتيس��ر بيانات الرادار املتحرك عى 

األرض عى "جلوبال هوك" - الطائرة بدون طيار RQ – 4B - وهي عى األرض لطائرة 

الهجوم Joint STARS ثم مترير البيانات للقوات األرضية.

ورصح Bryan Lima مدي��ر برنام��ج Joint STARS قائ��الً: "إن نج��اح التب��ادل 

املعلوم��ايت ميث��ل قفزة ك��ربى يف اتجاه توفر الق��درات للمقاتلني، حي��ث أن النتائج 

أوضحت الدقة العالية وحس��ن تتبع األهداف وقدرة توسيع منطقة املراقبة، كام وأن 

دمج قدرات املنصات جعل الرشكة تحقق الكثر يف اتجاه تحضرات إدارة املعركة، مع 

توسيع منطقة املراقبة مع ضغط سلسلة قرارات متابعة األهداف وتنفيذ الهجوم".

وأوضحت التجارب الناجحة التالؤم العمليايت بني املنصات مام وسع قدرات املراقبة 

وذلك ملصلحة املقاتلني، وأضاف "ليام" بأن مشغيل الطائرة Joint STARS متكنوا من 

 NG تنجح يف تطبيــق التبــادل املعلوماتـــي بني رادار الهجـــوم 
RQ – 4B و Joint STARS

اس��تخدام "جلوبال هوك" كنظام "استش��عار ملحق" مام جعل ع��رض بيانات الرادار 

تصل الطائرة بدون طيار مام وسع قدرات املراقبة وهو ما استفادت منه املنصتان.

وتجدر اإلشارة إىل أن Joint STARS ميثل منصة القيادة والسيطرة املحمولة جواً، 

والتي مت��ارس املراقبة األرضية لرصد األهداف الثابت��ة واملتحركة لتطوير فهم موقف 

العدو ومواقع اإلسناد والتتبع وتحديد األهداف وتنفيذ العمليات الهجومية.

وتحم��ل الطائرة بدون طيار Global Hawk حموالت االستش��عار االس��تخباراتية 

ونظم استش��عار املراقبة واالس��تطالع مام يتيح للقادة جمع الصور واستخدام الرادار 

لكش��ف األهداف املتحرك��ة والثابتة املوجودة عى األرض، وتس��تطيع الطائرة بدون 

طيار "جلوبال هوك" الطران ألكرث من 30 س��اعة متواصلة عى ارتفاع يصل 60.000 

قدم، مع توفر أنظمتها املعلومات واالتصاالت املحمولة جواً مع اقتسام القدرات بني 

الوحدات العسكرية يف البيئات القاسية املختلفة.

رشكــة  اإليطاليــة  املســلحة  القــوات  منحــت 

Rheinmetall عقــداً لتوفري أكــر من 50.000 

 40mm x 53 طلقة مــن الذخائر معــززة األداء

وهــو العقد الــذي وصــل الرشكة بعــد الطلب 

الكندي والطلب الدمنــاريك، وتصبح إيطاليا بهذا 

ثالــث دولة من دول حلــف الناتو زودت قواتها 

.Rheinmetall مبنتجات رشكة

وتبلــغ قيمــة الطلب اإليطــايل 8.7 مليون 

 40mm x يــورو، وقد تــم تصميم الذخائــر

53 عالية االنفجار والتي تشــمل الذخائر التي 

 HEDP IM متارس التدمري اإللكــرتوين الذايت

ESD وهي ذخائر عالية التأثري لدى استخدامها 

ضد األهداف املقواة واملركبات خفيفة التدريع 

ملــدًى يصل 2.200 مرت، ومن املالمح الحرصية 

أنها الذخرية الوحيدة مام هو يف السوق والتي 

 ،RHA تســتطيع اخرتاق 80 ملم من الحديد

 STANAG 4439 وهناك أيضاً نــوع آخر هو

مــن النــوع Level/ Reaction Type V كام 

وأن قــدرة التفجري الــذايت اإللكرتونية يعتمد 

عليها كظاهرة توفر السالمة وتقلل املخاطر.

Rheinmetall إيطاليا تشرتي ذخائر عيار 40 ملم من شركة

اتفاقيات مع "س��بعة زبائن" لتوفر حوايل 1.400 مركبة، ولقد 

دخل��ت الرشكة الس��وق ألول مرة ع��ام 2004، ويت��م تطوير 

املركبات AMV باستمرار وبأحدث التقنيات مع توفر الحلول 

التي تؤهلها لبلوغ تحمل املحموالت الكبرة، وحققت املركبات

Patria AMVs نتائج إيجابية ملموس��ة يف أداء إدارة األزمات 

يف أفغانستان وتشاد.  
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حصلت رشك��ة Eurocopter عى عدة طلبات جديدة 

لتوف��ر عائالتها من الطائ��رات العمودية خالل معرض 

Heli-Expo 2013، وش��ملت ه��ذه الطلب��ات أنواعاً 

 AS350 عدي��دة بينها الخفيف��ة ذات املح��رك الواحد

والفئة زنة 11 طناً وهي EC 225، وتتوجه الرشكة خالل 

أنش��طتها التجارية لدعم خدم��ات النقل بالعموديات 

لقط��اع صناعات النفط والغاز وقط��اع خدمات النقل 

الطبي الطارئ وقطاع تأجر الطائرات العمودية.

 Heli-Expo من معرض Eurocopter واستفادت رشكة

2013 لع��رض إنتاجه��ا الجديد: الطائ��رات العمودية 

متوسطة الحجم، والطائرات العمودية متعددة األدوار، 

وثنائية املحركات وهي EC 135 T3/ P3 والتي وصلتها 

الطلبات من ثالثة زبائن سيكونون أول املستخدمني.

ورصح رئي��س رشك��ة Eurocopter كب��ر الضباط 

التنفيذي��ني Lutz Bertling بقوله إن معرض الطائرات 

العمودي��ة ال��دويل Heli-Expo ميث��ل فرص��ة عرض 

أحدث املنتجات حيث تلت��زم الرشكة بعرض ابتكاراتها 

ومنتجاتها الت��ي تم تطويرها تلبي��ًة ملتطلبات الزبائن 

 Heli-Expo 2013 وحاجتهم، وأضاف بأن بيئة معرض

 Eurocopter أوضحت التفاؤل الكبر باس��تعادة رشكة

موقعه��ا الريادي من خالل توف��ر الطائرات العمودية 

األحدث والتي يحتاجها السوق الدويل.

صناعة وريادة
حققت رشك��ة Eurocopter الريادة بإعالن مؤسس��ة 

Milestone AviationGroup ع��ن حج��ز 14 طائرة 

 ،Heavy-lift EC225s عمودي��ة ثقيل��ة م��ن الن��وع

و5 طائرات متوس��طة الوزن من الن��وع EC 175 مام 

جع��ل طلب��ات هذه الرشك��ة العاملة يف مج��ال تأجر 

الطائ��رات العمودية يص��ل تكلفًة عالي��ة تصل بليون 

دوالر، وينتظر تجهي��ز النوعني املطلوبني من الطائرات 

حسب املتطلبات التي حددها املشغلون وبينها "تغير 

مهام الطاقم" لتالئم مهام مواقع حقول النفط البحرية 

وحقول الغاز البحرية ومهام البحث واإلنقاذ.

التأج��ر  ورشك��ة   Eurocopter رشك��ة  وكش��فت 

Milestone ع��ن "اتفاقية االبت��كار" للتعاون يف أعامل 

التس��ويق ودعم أعامل رشكة Milestone التي تواجه 

طلب��ات عدي��دة مام يتطل��ب توفر خدمات اإلس��ناد 

Parts – my – the – Hour: PBH والتي تهتم بتوفر 

قطع الغيار رأس كل ساعة.

ووقع��ت رشك��ة Bristow Group اتفاقي��ة لتوفر 

12 طائ��رة EC 175 لتغطية خدم��ات النقل، وقد تم 

عرض هذه العمودية بألوان رشكة Bristow يف معرض 

.Heli-Expo 2013 العموديات الدويل

 EC 135 T3/ P3 أم��ا الطائ��رة متوس��طة الحج��م

ثنائي��ة املح��ركات فقد تم إعالنه��ا وظهورها ألول مرة 

يف مع��رض Heli – Expo، ولفتت األنظ��ار مع طلبها 

م��ن قبل ثالثة زبائن - أول املس��تخدمني لهذه الفئة - 

 Norskوطلبت 6 طائ��رات، و Air Methods :وه��م

 Aiut Alpinوطلب��ت 6 طائرات، و Luftambulanse

Dolomites وطلبت 6 طائرة واحدة.

طلبات رشاء
تق��دم العديد من الزبائ��ن بطلبات ش��ملت طائرات 

العائل��ة EC 135 مع إبرام االتفاقيات التي كانت بينها 

 EMS اتفاقي��ة توفر خدم��ات النقل الطب��ي الطارئ

 Eurocopter حتتل املرتبة األوىل يف السوق بطلب 69 طائرة عمودية
تشمل منتجاتها طيف واسع من العموديات تلبي العديد من املهام

لرشكة Midwest Medical Transport والتي طلبت 

 Med – ك��ام طلبت رشك��ة ،EC 135 P2e النم��وذج

 EC وأخ��رى EC 135 طائ��رة Trans Corporation

T2e 135 وه��ي التي حصلت عليها رشكات واش��نطن 

 Apoyo Logistico Aereo من قبل، وينتظر استخدام

للطائ��رة EC 135 يف توفر الخدم��ات الجوية لحقول 

النفط والغاز يف املواقع البحرية يف خليج املكسيك.

أم��ا الطائ��رة EC 145 فتم طل��ب 10 طائرات منها 

 EC 145 من الفئ��ة Avincis باتفاقي��ة وقعها رشك��ة

 MoU دوارة الجن��اح، وت��م توقيع مذك��رة تفاهم T2

 EC حول الطائرة Phoeix Heli – Flight م��ع رشك��ة

T2 145 لطل��ب واحدة منها، مع طل��ب قدمته رشكة 

 TC] تطل��ب طائ��رًة واحدة Memorial MedFlight

.EC 145

وتقدم��ت رشك��ة Fox Aviation بطل��ٍب لرشك��ة 

 EC 130 T2 لتوف��ر له��ا طائرة واح��دة Eurocopter

 EC 130 طائرة واحدة Hospital wing واشرتت رشكة

 EC طائرة واحدة Peak Aviation م��ع رشاء رشكة B4

T2 350، وش��ملت مبيعات الطائ��رة الخفيفة واحدة 

 phoenix Heli لرشكة EC 350 B2 املحرك بيع طائرتني

 Universal Helicopters م��ع طلب رشك��ة – Flight

.AS 350 B3e طائرة واحدة

وحصل��ت الطائ��رة املتوس��طة املخصص��ة للنق��ل 

Daughin ع��ى طلب رشكة Aereos Pagaso لتحصل 

 Aereos de Lose ع��ى طائرت��ني، كام طلب��ت رشك��ة

Andes طائرت��ني AS 332L Super Puma لتأجره��ا 

مع الحصول عى خدمات اإلسناد وهي الخدمات التي 

•Vector Finantial Services ًطلبتها أيضا

تدعم الشركة خدمات 
النقل بالعموديات يف 
قطاع صناعات النفط 
والغاز والنقل الطبي 

وتأجري الطائرات 
العمودية

EC 145 العمودية
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 Bell Helicopter ومتيــــــز يف اإلسنـــــاد وتقديـــــم اخلدمـــــات
Bell 407 GT كشفــت النقــــاب عن الطائـــرة اجلديـــدة

 Bell العمودي��ة  الطائ��رات  صن��ع  افتتح��ت رشك��ة 

 HELI – مع��رض الطائ��رات العمودي��ة Helicopter

EXPO 2013 وال��ذي غطى مس��احة x150 150 قدم 

لع��رض أربع��ة طائرات عمودي��ة كامل��ة الحجم بكل 

التطويرات التي تجذب الزبائن، وتحدث رئيس الرشكة 

كبر الضباط التنفيذيني John L Garrison عند افتتاح 

املع��رض معلناً عن صفق��ٍة كبرة بيع فيه��ا 30 طائرة 

 Air Medical عمودية من صنع الرشكة أش��رتتها رشكة

Holdings Group، وتعت��رب ه��ذه الصفق��ة األكرب يف 

تاريخ املعرض.

وقدم "غاريس��ون" إيضاحاً وافياً حول التطويرات التي 

تجت��ذب الزبائن ألس��طول الطائ��رات العمودية طراز 

Bell وهي طائ��رات دوارة األجنحة – كام ألقى الضوء 

عى الربنام��ج Relentless 525 Programme املنتظر 

تنفيذه تجرب��ة الطران عام 2014، م��ع تأكيده التزام 

رشك��ة Bell Helicopter بتأهي��ل الزبائ��ن مبا يضمن 

لهم س��المة الرحالت الجوية وق��درات تنفيذهم املهام 

املختلف��ة بكفاءٍة عاليٍة واعتامدية، ورَصح قائالً: يعتمد 

زبائنن��ا علينا لنس��اعدهم عى أداء املهام مبس��تويات 

عالية وبدقٍة تامة، ونعمل من جانبنا عى تنفيذ الربامج 

الت��ي يعتمدها فنيُونا خالل العمر االفرتايض للطائرات، 

ونظل باستمرار نستمع للزبائن وآرائهم ورغباتهم حول 

املنتجات الجدي��دة والخدمات كام نح��رص دامئاً عى 

.HELI – EXPO عرض أحدث التقنيات يف معرض

تطويرات

وكش��ف "غاريسون" النقاب عن عدة تطويراٍت نَفذتها 

الرشك��ة، بينه��ا الطائ��رة Bell 412 EPI والتي طورَت 

فيها الرشكة املنص��ة Bell 412 ذات الكابينة الزجاجية 

 Pratt & whitney املتطورة، وتعم��ل مبحرك ثنايئ فئة

PT6T Twin Pac R   والذي يوفر قوة 15 % إضافية، 

واس��تغرقت الرشكة خالل املعرض خيار الجر بالعجالت 

للعمل مع الطائرة العمودية Bell 429 مخاطبة الزبائن 

بهذا الخيار إلسناد مهام حظائر الطائرات.

ويضاف لكل ذلك أن "غاريس��ون" كش��ف النقاب عن 

النموذج املسلَح الجديد Bell 407 GT األكرث مبيعاً يف 

الفئة Bell 407 GX امل��زودة بأنظمة تلبي احتياجات 

املهام ومنها: الهج��وم الجوي التعبوي ومرافقة القوات 

واالس��تطالع والبح��ث واإلنق��اذ، وهي طائ��رة مؤهلة 

لحمل مدًى كبراً من مختلف األسلحة والتي ترتاوح بني 

الذخائر الليزرية املوجهة والنظم األخرى.

 Bell وع��رض "غاريس��ون" نظ��ام التش��بيه الجدي��د

Relentless 525 Simulator واملنتظر دخوله الخدمة 

بعد تجربة الطران التي ينتظر تنفيذها عام 2014.

وكانت معظم مالحظات وتعليقات "غاريس��ون" تلقي 

الضوء عى خدم��ات الزبائن املتجددة وقدرات الرشكة 

عى توفر اإلسناد، حيث قال إن الرشكة لها إرث كبر يف 

توفر إس��ناد ال يضاهى وخدماٍت جيدة كام أنها توسع 

أعاملها عاملياً م��ام يثبت مكانتها الرفيع��ة والرائدة يف 

مجال اإلسناد ويف توفر الخدمات التي يتوقعها الزبائن، 

وختم "غاريس��ون" حديثه بإعالنه أن الرشكة تم فوزها  

بتس��ميتها من مجل��ة Pro Pilot magazine بالرشكة 

األوىل يف اإلسناد والخدمات للعام التاسع عرش التوايل•

Bell 407 GT العمودية

 Bell 407 GT الطائرة
مؤهلة حلمل مدًى 

كبريًا من خمتلف 
األسلحة وتلبي 

العديد من املهام 
العملياتية
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Lockheed Martin حتصـل على عقـد بقيمـة 71 مليـون دوالر

حصل��ت رشكة Lockheed Martin ع��ى عقد قيمته 

71 ملي��ون دوالراً من "وكالة البحوث الدفاعية املقدمة 

DARPA وهو عقد يختص بتعديل األنظمة الصاروخية 

مضادة الس��فن بعيدة املدى LRASM، ويشمل العقد 

أيضاً إجراء الفحوص بإط��الق الصواريخ من الجو ومن 

السفن، مع تطبيق أنشطة تقليل املخاطر.

ويت��م بناًء عى ه��ذا العقد إطالقاً إض��ايف من الجو 

للصواري��خ LRASM تم تحديد تنفي��ذه بعام 2014، 

كام ت��م االهتامم بجه��ود تقليل التكلف��ة مثل التالؤم 

اإللكرتومغناطييس وأنظمة استش��عار املهام وجميعها 

ضمن العقد نفسه.

ويعرف عن الصاروخ LRASM إنه ذايت وعايل الدقة 

ومخص��ص للعم��ل ضد الس��فن، كام أن��ه بعيد املدى 

وتم صنعه عى أس��اس االس��تفادة من تقنيات ونجاح 

الص��اروخ JASSM – ER  وصم��م  لتلبي��ة متطلبات 

القوات البحرية والجوي��ة األمريكية، ويتم تطوير هذا 

الصاروخ مبشاركة وكالة املرشوعات والبحوث الدفاعية 

املتطورة ومكتب البحوث البحرية.

وتح��دث Mike Fleming مدير الربامج الصاروخية 

LRASM الت��ي تطل��ق من الج��و يف LM قائ��الً: "إن 

التعديالت التي تتم بناًء عى هذا العقد تجعل الصاروخ 

س��الحاً هجومياً مضاد لسفن السطح OASuW كخيار 

يالئم املنص��ات العدي��دة، وإضافًة لذلك نس��تثمر يف 

رشك��ة LM أعامل تطوير وتكامل الصواريخ مع تطبيق 

الفحوص عى اإلطالق من السطح كأسلوب جديد، وهو 

ما أي��ده Scott Callaway مدير الربامج LRASM يف 

رشكة Lockheed Martin قسم الصواريخ التي تطلق 

من السطح.

وتم تزويد الص��اروخ LRASM بنظام اخرتاٍق قوي 

ورأس حربي��ة انش��طارية تم فحصه��ا وكفاءتها ضمن 

 OASuW فح��وص الطران مع التأكد م��ن أن الحلول

تتالءم مع س��فن الس��طح، ويطر هذا الص��اروخ ذاتياً 

"ليل – ونهار" ويف جميع األحوال الجوية ويوظف نظم 

االستشعار املتعدد، ونظام ربط البيانات ونظام تحديد 

املواقع الرقمي Digital GPS لكشف وتدمر األهداف 

املحددة يف نطاق مجموعة السفن•

تزويد الصاروخ LRASM بنظام اخرتاٍق قوي ورأس حربية انشطارية

LRASM النظام الصاروخي

LRASM توفيـــر األنظمــة الصاروخيــة املضــادة للسفــن

يعرف عن الصاروخ 
LRASM إنه 

ذاتي وعايل الدقة 
وخمصص للعمل 

ضد السفن
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السعادة ... وبساطة الزعماء!
التفاؤل هو وقود السعادة، ال ميكن ألحٍد أن يتشاءم ومن ثم يكون سعيداً، اإليجابية رشط 

لــوالدة التفاؤل، نحن أمام مراتب ثــالث للوصول إىل الســعادة، األوىل أن نكون إيجابيني، 

مبعنى أن نتجاوز كل إمكانيات السلبية املفزعة، أو اإلرضاب عن رؤية نصف الكأس اململوء، 

ومن اإليجابية تبدأ حالة التفاؤل، وتؤيد ورود التوق إىل السعادة، وعرب اإليجابية والتفاؤل 

تولد الســعادة وترتعرع، اإليجابية هي الرتبة التي يغرس فيها التفاؤل، وحني تولد شــجرة 

التفاؤل تبدأ هذه الشــجرة تفوح بعطر الســعادة كأزىك العطور التي نعرفها أو نسعد بها، 

والســعادة ليست مرتبطة بأشياء أو ماديات، بل هي شــجرة تنبت باإليجابية، وتصنع من 

بعد ذلك عمراً من التصالح والبهجة.

يقول "تولســتوي":"إننا نبحث عن الســعادة غالباً وهي قريـبــة مّنا، كام نبحث يف كثري 

من األحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا". أما "جورج ســواريز" فيقول:"السعادة تختلف 

باختالف األعامر، ففي العرشينات هي الحب، ويف األربعينات هي الطموح، ويف الســتينات 

هي املجد، وبعد ذلك الراحة، فالحياة منتظمة لدرجة أنك ال تجد شــخصاً يسعى دامئاً وراء 

نوع واحد من السعادة حتى مامتـه".

 الســعادة أشــمل من األشــياء والثانويات، ولو رجعنا إىل معــدالت االنتحار لوجدنا أن 

املنتحرين أكرهم من األغنياء الذين ميلكون كل يشء ويســتطيعون التمتع بأي يشء، لكن 

القناعة هي مفتاح السعادة بل والبساطة كذلك.

إذا رجعنا إىل ســري العظامء سنكتشــف أن القادة الذين نجحوا يف حياتهم وكانوا سعداء 

فيها مل يتخلوا عن رشط البســاطة، مثالً الزعيم الهندي "غاندي" الذي كان يشــاطر الشعب 

يومياته وهمومه وآالمه، وكان منهم وليس خارجاً عنهم أو غريباً عن عاداتهم.

 ونجد hglytmn gi الشيخ زايد بن سلطان مؤسس اإلمارات العربية املتحدة كيف كان 

يشــارك شــعبه الطعام وال يتميز عنهم بلباٍس وال بنمط العيش، كان بسيطاً يأكل مام يأكل 

منــه النــاس، ويتعاطى همومهم ومل يتكرب عليهم بل كان زعيــامً ملهامً وقائداً محنكاً عاش 

البساطة فسعد يف ذاته وأسعد شعبه.

الســعادة بني أيدينا ولكن البد للســعادة من مقدماٍت حتى تنتــج وتتبلور وتولد، وأول 

املقدمــات اإليجابية، ثم التفاؤل، ومن دون هذين الرشطني لن نجد الســعادة، وحني نعر 

عىل الســعادة ستدلنا مبارشًة إىل البســاطة التي تغرقنا بالبهجة والتصالح مع النفس، فهل 

من مدكر؟! •

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شئ
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رئيـس األركـان املصـري: تربطنـا باإلمــــــــــــــــــــــــــــارات عالقـات تاريخية تضيء سماء األمـة 
اإلماراتيون يختلفون عن كل شعوب البالد العربية فهم شعب طيب وأصيل

أكـد سعـادة الفريـق صدقـي 

صبحـي رئـيس أركـان القـوات 

املسلحـة بجمهوريـة مصـر 

العربيـة فـي حديـث خـاص 

ملجلـة "درع الوطـن" أن دولـة 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

بقيـادة صاحـب السمـو الشيـخ 

خليفـة بـن زايـد آل نهيـان 

رئيـس الدولـة القائـد األعلـى 

للقـوات املسلحـة - حفظه الله 

- أصبحـت مثـار فخـر واعتـزاز 

لكـل عربـي بتطورهـا ومتيزهـا، 

وأعـرب عـن سعادتـه بحضـور 

معـرض ومؤمتـر الدفـاع الدولـي 

آيدكـس 2013 الـذي صـار عبـر 

عقديـن كامليـن عنوانـاً بـارزاً 

ملـا حققتـه اإلمـارات مـن تقـدم 

وازدهـار فـي كافـة املجـاالت. 

حوار:
الرائد الركن/ يوسف جمعة 
احلداد 
تصوير: عبد الرحمن بن عباد
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رئيـس األركـان املصـري: تربطنـا باإلمــــــــــــــــــــــــــــارات عالقـات تاريخية تضيء سماء األمـة 
اإلماراتيون يختلفون عن كل شعوب البالد العربية فهم شعب طيب وأصيل

مؤكـداً بـأن تاريـخ التعـاون املصـري اإلماراتـي طويـل 

جـداً ومشـــرف بفضـل الرؤيـــة الثاقبـة للمغفـور له 

بإذن الله الشيـخ زايـد بـن سلطـان آل نهيـان – طيب 

اللــه ثراه- بانـي ومؤســـس دولـة االمـــارات. وفيمـا 

يلـي نـص الحـوار:

مــا الهـدف مـن مشــاركتـم األخيـرة فـي معـرض 

ومؤمتـر الدفـاع الدولـي آيدكـس 2013 بأبوظبـي؟

تلقينـا دعـوة كرميـة لحضـور معـرض آيدكـس 2013، 

ووجدنـا أنـه مـن الضـــروري تلبيـة الدعـوة بالرغـم 

ممـا يحـدث اآلن فـي مصـر مـن أحـداث تستوجـب 

وجودنـا هنـاك، إال أن اإلســتجابـة للدعـوة هـي أمـر 

ضـروري ورســالـة نوجههـا مـن دولـة اإلمـارات إلـى 

كـل الـدول العربيـة الشقيقـة أنـه البـد مـن الحضـور 

واملشاركـة فـي هـذا التجمـع العاملـي الكبيـر.

أمــا فيمـا يتعلـــق بالهـدف مـن مشــاركتنـا فـي 

املعـــرض الـــذي احتضنتـــه أبوظبـي فإنـــه يتمثـل 

فـــي االطـــاع علـى مـا وصلـــت إليـــه الصناعـات 

الدفاعيـــة العامليـــة، ومـا وصـل إليـــه التطـور فـي 

مجـــال األنظمـــة الدفاعيـة علـى مســتـوى العالـم، 

ومـن بينهـــا الصناعـات الوطنيـــة العربيـة، وكذلـك 

الصناعـات الوطنيـة اإلماراتيـة فـي املجـال الدفاعـي، 

أحمـل حبـًا غيـر 
عادي للمغفـور 

لـه الشيـخ زايـد بـن 
سلطـان آل نهيـان 

– طيب اهلل ثراه

نأمـل أن نشـارك 
فـي معـرض 

آيدكـس القـادم 
كعارضيـن

وخاصـة رشكـة" تـوازن" وغريهـا مـن الرشكـات، فدولـة 

اإلمـارات باتـت مـن الـــدول املصنعـة واملصـدرة فـي 

نفـــس الوقـت، وهـذا املعـرض يعـــزز مـن مصداقيـة 

الصناعـــة الوطنيـــة العربيـــة ويتيـــح الفرصـة أمـام 

املسؤوليـن والعارضيـن لإلطـاع عليهـا.

ال شـــك بأنكـــم شــاهدتـم وزرتـــم الكثيـر مـن 

املعـارض سـواء علـى املستـوى العربـي أو العاملـي، 

مـــاذا مييـــز معـــرض آيدكـــس عـن غيـــره مـن 

املعـارض الدفاعيـة؟

حقيقـة أنـا شــخصيـاً لـم تكـــن لـي خبـرة كبيـرة فـي 

زيـارة املعـارض، إال أننـي أســتطيـع القـول أن ما مييـز 

معـرض آيدكـس هـو الدعـم الكبيـر الـذي توليـه دولـة 

اإلمـارات العربيـــة املتحـدة لهـذا الحـــدث العاملـي، 

وكذلـك املشاركـة الكبيـرة والنوعيـة للرشكـات العامليـة 

فـــي املعـرض مـن مختلـــف دول العالـــم، كمـا أنـه 

مـــن الواضـح أن املعـرض يوفـر التســهيـات الكاملـة 

للرشكـــات العارضـــة والـــزوار، ناهيـــك أن املعـرض 

يجمـــع صناعـــات دول العالـم تحـت ســقـف واحـد 

وفتـــرة زمنيـــة واحـدة، ممـــا خلـق بيئـة تنافســيـة 

مميـــزة، هـذه األمـور وغريهـا تؤكـــد الخبـرة الكبيـرة 

املكتســبـة للقامئيـن علـى شـــؤون تنظيـــم املعـرض 

رئيس أركان القوات املسلحة أثناء استقبال رئيس األركان املرصي
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خـال السنـوات املاضيـة.

لقـد أصبـح معـرض آيدكـس بالفعـل منصـة عامليـة 

تحظـــى بالتقديـر مـن كافـة دول وهيئـات ورشكـات 

العالـــم، وأصبـح فرصـة ينتظرهـــا الجميـع للتعـرف 

علـى أحـدث مـا وصلـــت عليـه الصناعـات العامليـة 

فـي عالـم األمـن والدفـاع والعلـوم اإلسرتاتيجية، وأنـا 

شــخصيـاً سعيـد بالحضـور واملشــاركـة فـي املعـرض 

الـــذي أصبـح عبـر عقديـن كامليـن عنوانـاً كبيـراً ملـا 

حققتـــه اإلمـــارات مـن تقـدم وازدهـــار فـي كافـة 

املجـاالت وقدرتهـا عبـر منظومـة عمـل دؤوب علـى 

تبـوؤ مكانـة متميـزة ومتقدمـة فـي أجنـدة املعـارض 

العامليـة.

مـا حجـم املشــاركـة املرصيـة؟ وهـل ســاهمـت 

هـذه املعـارض فـي تطويـر الصناعـات الدفاعيـة 

العربيـة؟

فـي الحقيقـة كانـت مشاركتنـا فـي معـرض آيدكـس 

2013 بالحضـور فقـــط، حيـث لـم يكـن لجمهوريـة 

مصـــر العربيـة جنـاح خـاص بهـــا، إال أننـا نأمـل أن 

نشـــارك فـــي معـرض آيدكـــس القـــادم كعارضيـن 

للتعريــف بأحدث منتجاتنـا فـــي مجـال الصناعـات 

الدفاعيـة، خاصـة وأن معـرض آيدكـس فـي الحقيقـة 

يعـد مـن أكبـر معـارض الدفـاع واألمـن فـي الشـرق 

األوســـط وشــمـال أفريقيـــا، والكـــل يحـرص عىل 

املشاركـة فيـه واالســتفـادة منـه لتطويـر الصناعـات 

الدفاعيـة لديـه.

برأيكـم ســيـدي مـا هـو التطـور الـذي شــهدتـه 

الصناعـــات الدفاعيـــة املرصيـــة، خاصـــة وأن 

مصـر لهـــا تاريـخ طويـل فـي هـــذا النـوع مـن 

الصناعـات العسكريـة؟

الحمـد للــه الصناعـات الحربيـــة بجمهوريـة مصـر 

العربيـــة متطـورة، ولدينـــا مصانـــع حربيـة تقـوم 

بصناعـــة األســلحـة للقـــوات املســلحـة املرصيـة، 

وإننـــا ملتزمـــون بتطويـر وتوطيـد هـــذه الصناعـة 

اإلســرتاتيجيـة لقواتنـا املســلحـة ولاقتصـاد املصـري 

كذلـك، علمـاً بأننـــا ننتـج وفقـاً أليـة طلبـات تصلنـا 

مـــن الـدول األخـــرى التـي تتعـــاون معنـا، كمـا أن 

لدينـا تعاون مـع بعـض الـــدول فـي مجـال اإلنتـاج 

املشتـرك.

بـرزت فـي اآلونـــة األخيـرة الصناعـات الدفاعيـة 

املحليـة ســـواء علـى مستـوى دولـة اإلمـارات أو 

علـــى نطـاق مجلـس التعـــاون الخليجـي، كيـف 

تقيـم هـذا النـوع مـن الصناعـات؟

أنـا متابـع جيـد لهـذه الصناعـات، وشــاهـدت خال 

وجـــودي فـي معـرض آيدكـس األخيـر مـدى التقـدم 

فـي الصنـاعات الدفاعيـــة اإلماراتيـة، ولقـد تابعـت 

صدقــي صبحـي سيــد

صدقي صبحي ســيد )مواليــد 1956( هو رئيس 
األركان الحــايل للقــوات املســلحة املرصية، عينه 
الرئيس محمد مريس رئيًســا لألركان خلًفا للفريق 
سامي عنان يف 12 أغسطس 2012، واللواء صدقي 
صبحــي هو أحــد أبنــاء الجيش الثالــث امليداين 
بالســويس، وكان يشــغل يف بداياته قائًدا للفرقة 
19 بالجيش الثالث، وهي املعروف عنها بطوالتها 
خــال حرب أكتوبــر عام 73، كام شــغل منصب 
رئيس العمليات بالجيش الثالث امليداين، ثم قائًدا 
للجيش الثالث امليداين، توىل قيادة الجيش الثالث 
امليــدىن عام 2009 خلفاً للواء محمد صابر عطيه، 
الــذي توىل منصب رئيس هيئــة عمليات القوات 
املســلحة، تم ترقيتــه إىل رتبة لواء عــام 2007، 
وصدر قــرار من الرئيــس محمد مــريس برتقيته 
إىل رتبة فريــق بتاريخ 2012-8-12 ليكون رئيس 
أركان حرب القوات املسلحة املرصية خلفا للفريق 

سامي عنان. 

فـي الحقيقـة خـــال تجوالـي املتكـرر فـي املعـرض 

أجنحـة دولـة اإلمـارات، وللحـق أقـول؛ لقـد أعجبـت 

باملنتجـات اإلماراتيـة املتميـــزة، وأتوقـع لهـا تطـوراً 

كبيـــراً فـي هـــذا املجـــال خاصـة وأنهـــا حققـت 

نجاحـات ملفتـة وهـي تضاهـي الصناعـات الدفاعيـة 

العامليـــة مـن حيـــث التقنيـة معتمـــدة فـي ذلـك 

علـى سواعـد مواطنـة ولهـا سمعـة طيبـة.

كيـف شــاهـدت دولـة اإلمـــارات خـال زيارتـك 

األخيـرة لهـا لحضـور معـرض آيدكـس 2013؟

أوالً وقبـل كـل شـــيء، أنـا أحمـــل حبـاً غيـر عادي 

للمغفـور لـه الشــيـخ زايـد بـن سلطـان آل نهيـان – 

طيب الله ثراه- ألننـي أول ما تخرجـت وبـدأت أخـدم 

فـي اإلســاعيليـة، كـان أول مـا لفـت نظـري مدينـة 

الشيـخ زايـد التـي اكتمـل إنشاؤهـا فـي تلـك األيـام، 

وكانـــت بحـــق مدينـة جميلـة، ممـــا جعلـني منـذ 

تخرجـي أكـن حبـاً شــخصيـاً غيـــر عـادي للمغفـور 

لـه – بــإذن الله تعاىل - الشــيـخ زايد بـن ســلطـان 

آل نهيــان طيّب الله ثــراه، وأثنـــاء زيارتـي األخيـرة 

لإلمـارات كـــان لـدي حرص شــديـد أن أزور جامـع 

الشيـخ زايـد الكبيـر، والـذي رأيـت فيـه قطعـة فنيـة 

لـم تـر عينـي مثيـاً لهـا، خاصـة وأننـي أهـوى الفـن 

اليـدوي، وأحسسـت بداية دخويل الجامـع بشخصيـة 

املغفـور لـه الشــيـخ زايـد، كمـــا لفـت نظـري أينمـا 

ذهبـــت وتنقلـت فـي أبوظبـــي ودبـي أن كـل يشء 

معمـــول بدقـــة ونظـــام، وهـــذا يعكـــس- خاصة 

وأننــي زرت دولة اإلمارات أكرث من مرة- أن املواطـن 

اإلماراتـــي عنـده إرادة قويـة، ولـــو لـم تكـن لديـه 

هـذه اإلرادة؛ ملـا شــاهـدت هـذه اإلنجـازات وهـذا 

التطـــور فـي مختلـف مناحـي الحيـاة بالدولـة، لقـد 

أصبحـت اإلمـــارات اليـوم مثـار فخـــر لكـل عربـي 

بتحقيقهـــا تطـوراً حضاريـاً مبهـــراً فـي فتـرة زمنيـة 

قياسيـة إذا مـا قورنـت بعمـر الشعـوب.

هـل أنـت راض عـــن عاقـات التعـاون الدفاعـي 

بيـن دولـــة اإلمـارات وجمهوريـــة مصـر، وهـل 

هنـاك أي خطـة لتطويرهـا فـي املستقبـل؟

تربطنـا باإلمـــارات عاقـات تاريخيـة تيضء ســمـاء 

األمـــة مبواقـف وطنيـة راســخـة لـم ولـن تنســاهـا 

مصـر مهمـا مـرت الســنون للمغفـــور لـه بإذن الله 

تعاىل- الشــيـخ زايـد بـن ســلطـان –طيب الله ثراه- 

إميانـــاً منـه مبصـــر ودورهـا اتجـاه األمـــة العربيـة، 

فهـــو مـن قـــال: "إن مصـر بالنســبـة للعـرب هـي 

القلـب وإذا مـات القلـــب فـا حيـاة للعـرب"، كمـا 

أن التاريـــخ املعاصـــر يذكـر بكـل إجـــال واعتـزاز 

املوقـــف العروبـي الشــجـاع للمغفـور لـه الشــيـخ 

زايـد بـن سلطـان حيـن قـال أثنـاء حـرب أكتوبـر أن: 

"البتـــرول العربـي ليـس بأغلـى مـن الـدم العربـي"، 

إفتتـاح كليـة الدفـاع 
الوطنـي باإلمـارات 
يؤكـد بأنهـا تسيـر 

علـى الطريـق 
الصحيـح
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بــل ذهـب رحمـــه الله إلـى أبعـد مـــن ذلـك حيـن 

سخـر كـل االمكانـات والرثوات لتحقيـق النصـر ضاربـاً 

أروع األمثلـــة للتضامـن العربـي الحقيقـي، كمـا أننـا 

لـن ننســـى أن دولـة اإلمـارات بقيـــادة املغفـور لـه 

الشــيـخ زايـد بـن ســلطـان كانـــت أول دولة عربيـة 

تعيـد عاقتهـــا مـع جمهوريـة مصـــر العربيـة بعـد 

املقاطعـة العربيـــة عقـب اتفاقيـــة كامـب ديفيـد، 

وعلـى نفـس هـــذا النهـج ال تـزال القيـادة الحكيمـة 

لدولـــة اإلمـــارات وعلـى رأســهـا صاحـب الســمـو 

الشــيـخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـــان رئيـس الدولـة 

القائـــد األعلـــى للقـوات املســلحـة - حفظــه الله - 

تعلـي مـن شـــأن هـذه العاقـة املتينـة التـي تربـط 

البلديـن إميانـاً منه بحتميـة التضامـن العربـي.

مـــن ناحيـة أخـرى نحـن فـــي مصـر لدينـا نظـرة 

واعتقـاد اتجاه الشعـب اإلماراتـي، إذ يقـول املرصيـون 

بـــأن اإلماراتيـني يختلفـون عـن كـل شــعـوب البـاد 

العربيـــة، فهـم شــعـب طيـب وأصيـــل، ونرجـو أن 

تـدوم العاقـات الطيبـة، املرصيـة اإلماراتيـة فنحـن ال 

نستغنـي عـن اإلمـارات وال هـي تستغنـي عنـا.

مـا هـي أهـم مامـح التعـاون بيـن مصـر ودولـة 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة؟

تاريـــخ التعـــاون املصـــري اإلماراتـي طويـــل جـداً 

ومشـــرف وذلـك بفضـــل الرؤيـة الثاقبـــة للمغفـور 

لــه الشــيـخ زايـــد بـن ســلطـان آل نهيـــان - طيب 

الله ثراه- بانـي ومؤســـس دولـــة اإلمارات كمـا أنني 

خـــال زياراتـي األخيـرة لإلمـــارات التقيت بالعديـد 

مـن الشــخصيـات الرســميـة اإلماراتيـة، كمـا التقيت 

بسعـادة الفريـق الركـن حمـد محمـد ثانـي الرميثـي 

رئيـــس أركـان القـوات املســلحـة بدولـــة اإلمـارات، 

وكانـت لنـا الكثيـــر مـن األحاديـث اإليجابيـة والتـي 

نأمـــل أن تحقـق املزيـــد مـن التعـــاون البنـاء فـي 

مجـال البعثـات والتدريبـات املشرتكـة.

أنشـــأت دولـة اإلمـــارات مؤخـراً كليـــة الدفـاع 

الوطنـــي، برأيكـــم مـا أهميـة هـــذا النـوع مـن 

الكليـات ؟

أحـب فـي البدايـة أن أبـارك لدولـة اإلمـارات إنشـــاء 

كليـة الدفـاع الوطنـي باعتبارهـا كليـة تتصـدر قامئـة 

الكليـات العســكريـة مـــن ناحيـة الفكـــر والثقافـة 

العســكريـة واملدنيـــة، ألن منهـــاج كليـــة الدفـــاع 

الوطنـــي يختلـف عـن منهـاج كليـــة الحـرب، وفـي 

رأيـــي أن افتتـــاح كليـة الدفـاع الوطنـــي باإلمـارات 

يؤكـــد بأنهـا تســيـر علـى الطريـــق الصحيـح، وإننـا 

فـي القـوات املســلحـة املرصيـــة نتمنـى أن نبتعـث 

مبعوثيـن مرصييـن للدراســـة يف الكليـة واكتســـاب 

املزيـد مـن الخبـرات والعلـوم العسكريـة•

رئيس األركان املرصي يف حوار مع مجلة درع الوطن

التعـاون املصـري 
اإلماراتـي طويـل 

جـدًا ومشـرف 
بفضـل الرؤيـة 

الثاقبـة للمغفـور 
له الشيـخ زايـد بـن 
سلطـان آل نهيـان 

القوات املسلحة اإلماراتيــة تشـــارك الٔول مـــرة يف مناورات النجــــم الساطع يف مصـــر أكتـــوبر 1995
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وكانببت الببدورة األخرية هببي األضخم واألكببر يف تاريخ 

املعرض الذي انطلق قبل عرشين عاماً حيث شاركت فيها 

1112 رشكة من 59 دولة و38 جناحاً عىل مسبباحة عرض 

صافية تصل إىل 133 ألف مرت مربع.

وشببارك يف املعببرض أكرث مببن 77 وزير دفبباع، و79 

شببخصية عسببكرية مهمببة مببن رؤسبباء األركان وقادة 

القببوات، إضافة إىل وفود عسببكرية مببن 82 دولة عىل 

كافببة املسببتويات القيادية، كام شبباركت اإلمارات بأكر 

جناح وطني ضم أكرث من 140 رشكة وطنية، كام حظيت 

هذه الدورة باهتامم إعالمي دويل واضح وواسع النطاق، 

وانعكس ذلببك يف الكم الهائل مببن التغطيات اإلعالمية 

التي انترشت يف مختلف وسببائل اإلعالم، محلياً وإقليمياً 

ودولياً، لتغطية جميع فعاليات املعرض، وإجراء حوارات 

ولقاءات مع الضيوف رفيعي املسببتوى الذين استضافهم 

املعرض وشاركوا يف فعالياته.

دالالت التفوق يف صناعة املعارض
وقد عكس نجاح الببدورة األخرية ملعرض آيدكس دالالت 

عببدة أولها أن املعببرض يعكس قببوة ومتانببة االقتصاد 

اإلمارايت وقدرته عىل النمو املتواصل واملستدام، فمعرض 

آيدكببس، وغريه من املعببارض الكرى التببي ترشف عىل 

تنظيمها إمارة أبوظبي، ودولة اإلمارات بوجه عام، يندرج 

ضمن توجه إسرتاتيجي يستهدف تنويع االقتصاد، وإضافة 

محركات منو قوية له،  فكام هو معروف فإن هذا املعرض 

ميثل قيمة اقتصادية مهمة، حيث يسببهم بشكل فاعل يف 

تعزيز االقتصبباد الوطني من خالل العائدات الناتجة عن 

الخدمات التي تقدم عىل هامشببه، والتي تنشط  بدورها 

الحركببة السببياحية والتجارية يف الدولة، كببام أن تواجد 

هذا الكم الهائل من الوفود التجارية التي متثل الرشكات 

العامليببة، يتببوج بالعديد من الصفقات الكبببرية التي لها 

مردودها التجاري واالقتصادي املهم.

األم��ر الث��اين أن املعببرض يعكس ما تتمتببع به دولة 

اإلمارات من أمن واستقرار عىل املستويات كافة، فال شك 

أن حرص الرشكات الكرى يف مجال التصنيع الدفاعي عىل 

املشبباركة يف "آيدكس" وعرض منتجاتهببا خالله، إمنا يعر 

عببن تقدير دول العامل أجمع لدولببة اإلمارات، وملواقفها 

ولسياساتها الرشببيدة التي تعيل من قيم  البناء والتنمية 

واألمببن واالسببتقرار يف محيطها اإلقليمببي والدويل. كام 

ميثل "آيدكس" مسبباهمة إماراتية يف تعزيز عوامل األمن 

واالسببتقرار يف العامل كله، ألنببه ميثل نافذة مهمة لاللتقاء 

بني الببرشكات املعنية مبعدات الدفبباع، والخراء املعنيني 

بهببذا املجال، لتبببادل اآلراء حول أفضل السبببل ملواجهة 

يعد معرض ومؤمتر الدفاع 

الدويل "آيدكس 2013"، الذي 

أقيمت دورته الحادية عرش يف 

شهر فرباير املايض، تحت رعاية 

صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

"حفظه الله" حدثاً بالغ األهمية 

عىل مستويات عدة، ليس لكونه 

يؤكد ريادة دولة اإلمارات يف 

صناعة املعارض إقليمياً ودولياً، 

بل ألن املعرض بات موضع 

اهتامم دويل ومنصة انطالق 

وعرض للصناعات الدفاعية 

من مختلف أرجاء العامل، كام 

أصبح واجهة مرشفة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة ومرآة 

عاكسة للتطور والتقدم التنموي 

الحاصل يف الدولة.

إعداد: التحرير
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األخطار التي تهدد السالم واالستقرار يف املنطقة والعامل، 

وهذا أمر ينطوي عببىل قدر كبري من األهمية، خاصة يف 

ضوء تزايد مصببادر هذه األخطببار يف البيئتني اإلقليمية 

والدولية.

األمر الثال��ث أن املعرض يعكس الطمببوح التنموي 

الكبري لدولة اإلمارات، الذي يتجاوز املحلية إىل اإلقليمية 

والعاملية، فاستضافة أبوظبي ملعرض"آيدكس"، وغريه من 

املعارض والفاعليات الكرى، إمنا يجسببد تفوقها وسعيها 

املسببتمر إىل تحقيببق الريادة، ليك تصبح مركببزاً إقليمياً 

ودولياً متميزاً تتطلببع إليه األنظار يف مختلف املجاالت، 

ترجمة لب"رؤية اإلمارات 2021 " التي تسببعى إىل تكون 

اإلمببارات من أفضل دول العامل بحلول عام 2021، حيث 

نجح معرض "آيدكس" خالل السببنوات القليلة املاضية، 

يف ترسببيخ مكانته عىل خريطببة تنظيم املعارض الدولية 

للصناعات الدفاعية يف العامل، وبات بالفعل يشببكل أحد 

معامل النجاح التي تشببهدها مسببرية التنمية الشاملة يف 

دولة اإلمارات.

والشببك أنه منببذ انطالقته األوىل عببام 1993، حقق  

معرض آيدكس العديد من اإلنجازات، ليس عىل الصعيد 

املحيل وحسببب، بل وعىل الصعيدين اإلقليمي والدويل 

عىل حد سواء، وبات واحداً من أكر املعارض العسكرية 

يف العببامل، وتحولت معه اإلمببارات إىل مركز عاملي مهم 

للمعارض واملؤمترات الدولية املتميزة.

آيدكس 2013
وقد شكلت الدورة األخرية من آيدكس أهمية استثنائية 

يف مسرية املعرض وتطوره خالل السنوات املاضية، إذ أنها 

شببهدت تطوراً كمياً ونوعياً، سواء من حيث املساحة أو 

عدد الرشكات العاملية والدول املشبباركة، أو من حيث ما 

يتعلببق بتقنيات أنظمة الدفاع واملعببدات الحديثة التي 

يتببم عرضهببا. ويبدو ذلك واضحبباً لدى مقارنببة الدورة 

األخرية بببدورة املعرض األوىل التي أقيمببت عام 1993، 

حيث سببجلت مشبباركة 350 عارضاً فقط، أمببا الدورة 

األخببرية للمعرض فقد شبباركت فيها 1112 رشكة من 59 

دولببة و38 جناحاً عىل مسبباحة عببرض صافية تصل إىل 

133 ألف مرت مربع. والشببك أن هذه املشبباركة الواسعة 

يف معرض ''آيدكببس 2013" لها مردوداتها اإليجابية عىل 

الدولببة، من نواحببي عدة منها املردود السببيايس، حيث 

يعتر املعرض نافذة لتوضيح توجهات الدولة وسياسببتها 

الخارجية، وهو ما سبببق أن أكده صاحب السمو الشيخ 

خلفية بببن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يف 

ترصيحات خاصة مبعرض آيدكس، حني قال: ''نحن نوجه 

من خالل هذه املعارض الدفاعية رسببالة سالم إىل جرياننا 

ودول العببامل الراغبببة يف تعزيز أمنها واسببتقرارها، فهي 

دعوة إىل السببالم وليس العكس، ألنه ال يكفي يف الوقت 

الحارض أن تكون مسبباملاً، بل يجب أن متتلك قوة تحمي 

سببالمك وسببالم اآلخرين وأمنك وأمببن اآلخرين، خاصة 

ونحن نعيش يف وقت ميوج بالتطرف والعنف''·

وهناك أيضاً املردود الدفاعي، حيث يعتر املعرض أحد 

اآلليات التي يتم من خاللها دعم عالقات الدولة الدفاعية 

مع العامل الخارجي، حيث يشببكل مناسبببة للتباحث مع 

الوفود الرسببمية )وزراء الدفاع( من الدول املشبباركة يف 

تعزيز العالقات الدفاعية والعسكرية مع العامل الخارجي. 

كام أنه من ناحية ثانية يعد أحد اآلليات التي من خاللها 

تحقق الدولة سياسة تنويع السالح التي تتبناها، فاملعرض 

يتيح فرصة اإلطالع عىل أحدث ما أنتجته رشكات السالح 

العامليببة والتببي من شببأنها تلبيببة احتياجببات  القوات 

املسلحة من مدراس مختلفة، وذلك يف مجاالت التخطيط 

والتنظيم والتسليح والتدريب وصناعة املعلومات، وذلك 

مببن أجل الحفاظ عىل مكانتها بببني الجيوش. ويأيت بعد 

ذلك املردود االقتصادي إذ  يسهم املعرض بشكل كبري يف 

دفببع عجلة اقتصاد الدولببة إىل األمام، فتواجد هذا الكم 

الهائل من الوفببود التجارية التي متثل الرشكات العاملية، 

يتببوج بالعديد من الصفقات الكبببرية التي لها مردودها 

التجاري واالقتصادي املهم، فضالً عن املردود السببياحي 

واالسببتثامري للصناعببات الدفاعية التي تتقدم بشببكل 

مطرد يف دولببة اإلمارات العربية املتحببدة، وذكر تقرير 

صادر عن دائرة التنمية االقتصادية يف أبوظبي أن التطور 

والنمو التدريجي الذي شهدته صناعة األسلحة الدفاعية 

يف دولة اإلمارات خالل السنوات املاضية يعكس األهمية 

التببي توليها القيادة الرشببيدة لهذه الصناعببة، باعتبارها 

مببن الصناعات التي ميكن أن تحقببق جملة من األبعاد، 

واألهداف اإلسرتاتيجية، والعسكرية، واالقتصادية.

وبالنظببر إىل األهميببة االقتصاديببة، فببإن للصناعات 

العسببكرية دور مهم يف فتح أسببواق جديدة للمنتجات 

الوطنية، وتوسيع األنشطة االقتصادية غري النفطية، وفتح 

أبواب جديدة للصناعات اللوجستية املساندة للصناعات 

العسببكرية، واملسبباهمة يف تطويببر مرشوعببات صغرية 

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

يساهم معرض آيدكس يف الرتويج ملعامل الدولة السياحية
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مردود اقتصادي وسياحي
أفاد خراء وعاملون يف فنادق أبوظبي أنهم رفعوا شببعار 

"إشببغال كامل" خالل فرتة معرض آيدكببس 2013 خالل 

الفببرتة مببا بببني 21-17 فراير املببايض يف مركببز أبوظبي 

للمعببارض، وذكر هببؤالء أن الطلب املتزايببد عىل الغرف 

الفندقية خالل تلك الفرتة قد دفع نحو رفع أسعار الغرف 

بنسبببة 100 %، بينببام فاقت فنادق أخرى هذه النسبببة 

بداعببي عملية الطلب والعببرض خاصة خالل هذه الفرتة 

للصناعات العسكرية 
دور مهم يف فتح 

أسواق جديدة 
للمنتجات الوطنية 
وتوسيع األنشطة 

االقتصادية غري 
النفطية

من العببام، وأكدت "هيئببة أبوظبي للسببياحة والثقافة" 

أن معرض ومؤمتر الدفاع الدويل "آيدكس 2013" سبباهم 

يف تنشببيط حركة السببياحة إىل اإلمارة وزيادة مستويات 

اإلشببغال الفندقببي، إىل جانب ما يقوم به املشبباركون يف 

الحببدث من إنفاق يف املقاصد واملعامل السببياحية ومراكز 

التسوق باإلمارة وهو ما يدعم أعامل كل الجهات العاملة 

يف قطاع السببياحة. وأوضح مبارك حمد املهريي مدير عام 

الهيئة أن أبوظبببي قد حققت نجاحات عديدة يف تنظيم 

واسببتضافة أكر املعارض واملؤمترات املحليببة واإلقليمية 

والعاملية، والتي تسببلط الضوء عىل القببدرات التنظيمية 

والكببوادر البرشيببة والبنببى التحتية من مرافببق ومراكز 

للفعاليات يف اإلمارة، مشببرياً إىل أن معرض "آيدكس" هو 

أحد أبرز هذه الفعاليات ملا يشببهده من حضور إقليمي 

وعاملي كبري وتغطية إعالمية واسعة. وقال "تعتر املعارض 

املتخصصة ذات الصدى العاملي مثل "آيدكس" و"نافدكس" 

منصببة مثالية لتأسببيس عالقببات تعاون مسببتدامة مع 

الرشكاء الدوليني، والتببي ال تقف عند مجاالت تخصصهم 

فقط بل تشمل آفاقاً أخرى منها تقديم وجهتنا السياحية 

إىل رشيحببة هامة من الببزوار الذين تكتسببب توصيتهم 

وإشببادتهم بها مصداقية كبرية كام أنها تساهم يف تنشيط 

حركة سياحة الرتفيه حيث يحرص غالبية زوار األعامل عىل 

العودة مجببددا برفقة عائالتهم لتمضية عطالت أطول يف 

ومتوسطة ميكن أن تتكامل رأسببياً مع هذه الصناعات؛ 

حيث تعمببل الكثري من املؤسسببات الصناعية الصغرية 

واملتوسببطة يف تزويببد الببرشكات الصناعية العسببكرية 

الكبرية بأنشببطة مكملة يف مجال قطببع الغيار، واملواد 

املعدنيببة، والكيميائيببة. كذلك، بحسببب التقرير، فإن 

الصناعات العسببكرية توفر فرصاً استثامرية واعدة، يتم 

من خاللها جذب اسببتثامرات أجنبية نوعية تسبباهم يف 

نقببل وتوطببني التكنولوجيا، عن طريببق إقامة رشاكات 

إسرتاتيجية، ومرشوعات مشببرتكة بني الرشكات الوطنية 

مببع رشكات عاملية رائدة يف هذا املجال، وما يرتتب عىل 

ذلك من نقببل املعرفة والتكنولوجيببا، وتدريب العاملة 

الوطنية عىل هببذه التكنولوجيا، مببام يوفر فرص عمل 

ملواطنببي الدولة، ويسبباعد عىل بناء القببدرات وتطوير 

املهببارات الوطنية يف مجال التصنيع العسببكري. وميثل 

املردود اإلعالمي والدعايئ أحد النتائج املبارشة آليدكس، 

حيث يتيح املعرض وسببيلة دعائيببة مهمة للدولة،  ألنه 

محط أنظار وسببائل اإلعببالم اإلقليميببة والعاملية، األمر 

الذي يجعل منه إحدى قنوات الرتويج املهمة، ملا حققته 

الدولة مببن إنجازات عىل مختلببف األصعدة، وهذا قد 

يببؤدي إىل جذب االسببتثامرات للدولة، أو الرتويج ملعامل 

الدولة السياحية.  

ساهم معرض آيدكس يف تنشيط حركة السياحة يف أبوظبي
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دائببرة التنمية االقتصادية بأبوظبي مببدى إدراك حكومة 

إمببارة أبوظبي مبكببراً ألهميببة صناعببة الفعاليات، من 

معارض ومؤمترات، يف دعم توسببع األنشببطة االقتصادية 

غببري النفطيببة، وتنمية وازدهببار العديد مببن القطاعات 

اإلنتاجيببة والخدمية عببىل حد سببواء، وأضافت إن ذلك 

دفببع اإلمارة إىل السببعي الدائم لالرتقاء بهببذه الصناعة، 

وتوفري املقومببات الالزمة لتطورها باسببتمرار، خاصة أن 

لهذه الفعاليات تأثري إيجايب يف تطور العديد من األنشطة 

الصناعية التي ترتبط بإقامببة مثل هذه الفعاليات، فضالً 

عن دورها يف ترسببيخ مكانببة اإلمببارة باعتبارها الوجهة 

املثىل لسببياحة الفعاليات يف املنطقة. وذكببر التقرير أن 

أبوظبي اسببتفادت من موقعها الجغرايف وبنيتها التحتية 

املتطورة يف ترسببيخ مكانتهببا كمركز إقليمببي وعاملي يف 

قطاع املعارض يف السببنوات األخرية؛ حيث تحظى اإلمارة 

مبوقع إسببرتاتيجي متميز يف قلب منطقة الرشق األوسط 

بالقببرب من األسببواق يف أفريقيا وجنوب آسببيا، وترتبط 

عىل نحببو جيد مبنطقتي الرشق األقببى وأوروبا، وخالل 

السببنوات املاضية، قامت أبوظبي بتطوير البنية التحتية 

ملوانئها، وشبببكات الطرق فيها، كببام قامت أخرياً بتطوير 

مطاراتهببا حتببى تضمببن ارتباطهببا عىل نحببو أفضل مع 

مختلف مناطق ودول العامل، وتتنوع املعارض التي يجري 

تنظيمهببا يف أبوظبي عىل مدار العببام، ويأيت يف مقدمتها 

معرض الدفاع الدويل "آيدكس" الذي يعقد بشببكل دوري 

كل عامببني منذ انطالقه عببام 1993، ويعد أضخم معرض 

دفاعي ثبباليث الخدمة يف العامل، كام يعببد املعرض الدويل 

الوحيد يف منطقة الرشق األوسببط وشببامل أفريقيا الذي 

يعببرض أحدث التقنيات يف مجببال الدفاع الري والبحري 

والجببوي، فضالً عىل أنه ميثل منصة فريدة إلقامة وتقوية 

أبوظبي"، وتوقعت دراسة إحصائية كلفت "هيئة أبوظبي 

للسببياحة والثقافة" بيت استشببارات متخصص بإجرائها، 

ارتفبباع العائد االقتصببادي املبارش لفعاليببات األعامل يف 

اإلمارة خالل السنوات املقبلة.

ووضعببت الهيئببة أهدافبباً واضحببة لقطاع سببياحة 

املؤمتببرات واملعارض والحوافز واألعامل خالل السببنوات 

الثببامين املقبلة، وتأمببل أن تصبح أبوظبببي بحلول العام 

2015 وجهة إقليمية رائدة للمؤمترات واالجتامعات، ومن 

بببني أفضل 100 وجهة عاملية يف هببذا املجال مع تحقيق 

زيادة أربعة أضعاف يف عدد فعاليات املؤمترات واملعارض 

والحوافز واألعامل املقامة يف اإلمارة، ومضاعفة عدد زوار 

هببذه الفعاليات وعوائدهببا االقتصاديببة. وتتوقع الهيئة 

خالل السببنوات الخمس املقبلة ترسببيخ مكانببة اإلمارة 

بوصفها املقصد املفضل يف املنطقة مع تسببجيل زيادة 10 

أضعبباف يف عدد الفعاليات مقارنة باملسببتويات الحالية، 

وأربعة أضعاف يف عدد الزوار والعوائد االقتصادية الكلية.

آيدكس واقتصاد أبوظبي
تسببري إمارة أبوظبي بخطى ثابتة نحببو تنويع اقتصادها، 

وتحقيق التنمية املسببتدامة انطالقاً من الرؤية السديدة 

لصاحب السببمو الشببيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولببة "حفظببه اللببه"، وتوجيهببات الفريق أول سببمو 

الشببيخ محمد بن زايد آل نهيببان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسببلحة، لتحويببل اقتصاد اإلمارة 

إىل اقتصبباد قائم عىل املعرفة، وتقليببل االعتامد تدريجياً 

عىل قطاع النفط كمصدر رئييس للنشاط االقتصادي وفقاً 

للرؤيببة االقتصادية لعببام 2030. ويف تقرير لها مبناسبببة 

فعاليببات معرض ومؤمتر الدفاع الببدويل "آيدكس" أكدت 

حرص الشركات 
على املشاركة 

يف "آيدكس" يعرب 
عن تقدير دول 

العامل أجمع 
لإلمارات وملواقفها 

ولسياساتها 
الرشيدة

جولة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد يف آيدكس 2003
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العالقات مببع اإلدارات الحكومية، والببرشكات، والقوات 

املسببلحة عىل مسببتوى املنطقة. وملعرض الدفاع الدويل 

"آيدكببس" أهمية خاصة ضمببن خارطة املعببارض التي 

يجري تنظيمها يف إمارة أبوظبي، كونه ميثل منصة مميزة 

للعديببد من الرشكات الوطنيببة والعاملية، لزيادة حصتها 

من السوق العاملي للمعدات العسكرية واألسلحة، وذلك 

من خالل إتاحة الفرصة لهذه الرشكات لتسويق منتجاتها 

وعرض أحدث ابتكاراتها، األمر يدعم القدرات التسويقية 

وفرص التوسببع للعديد من الببرشكات الوطنية، وهو ما 

يخدم إسببرتاتيجية التنويع االقتصادي التي تنتهجها إمارة 

أبوظبببي باتجاه تحقيق التنمية املسببتدامة وفقاً للرؤية 

االقتصادية للعام 2030. وتعد صناعات الطريان والفضاء 

والدفاع من املحركات الرئيسببة التي حددتها رؤية 2030 

ضمببن إثني عرش قطاعاً ميكببن أن تحقق أهداف اإلمارة 

يف مجال التنويع االقتصادي، وهي القطاعات التي متتلك 

فيهببا أبوظبببي ميزات تنافسببية، وهي قطاعببات كثيفة 

االستخدام لرأس املال، ومعظمها موجه نحو التصدير إىل 

األسواق اإلقليمية والعاملية.

ويندرج معببرض "آيدكس" وغريه من املعارض الكرى 

التي ترشف عىل تنظيمها أبوظبي خاصة ودولة اإلمارات 

بوجببه عببام، ضمن توجه إسببرتاتيجي يسببتهدف تنويع 

االقتصبباد، وإضافة محركات منو قوية لببه، وقدم معرضا 

آيدكببس ونافدكببس يف دورتيهببام للعام الحببايل منطقة 

جديدة مخصصة لألنظمببة غري املأهولة، ومنطقة لعرض 

الطائببرات املروحيببة وشببهدا إقباالً كبرياً مببن الجمهور، 

وشملت عمليات تطوير املعرض، إجراء تحسينات واسعة 

ضمن معرض نافدكس مكنته من اسببتضافة سببت سفن 

حربية زائببرة من عدة دول، وإقامة عببروض مائية حية 

مبهببرة للجمهور، إضافة إىل مثان سببفن حربية من دول 

مختلفة راسية عىل رصيف ميناء زايد.

وحققت معارض الدفاع الدويل آيدكس منذ انطالقتها 

يف دورتها األوىل عام 1993 نجاحات متواصلة سببواء من 

حيببث الزيادة املضطببردة يف حجم املسبباحة املخصصة 

للعروض أو الدول والرشكات العاملية العارضة ألحدث ما 

توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية يف صبناعة األسببلحة 

الريببببة والبحرية الحديثة. ومتيزت معارض آيدكس التي 

اسببتطاعت أن تثبببت حضورهببا عىل خريطببة املعارض 

العاملية عن غريها من املعارض الدولية املامثلة بعروضها 

الحية ألحدث التطورات التكنولوجية يف صناعة األسلحة 

الدفاعيببة الرية والبحرية والجوية املسبباندة، حيث يتم 

عببرض أحدث التقنيات والتجهيببزات ميدانيا يف أكرث من 

ثالثة مواقع مخصصة لذلك.

التطور التاريخي آليدكس
حققت معارض الدفاع الببدويل آيدكس منذ انطالقتها يف 

دورتها األوىل عببام 1993، نجاحات متواصلة سببواء من 

حيببث الزيادة املضطببردة يف حجم املسبباحة املخصصة 

للعروض أو الدول والرشكات العاملية العارضة ألحدث ما 

توصلت إليه التكنولوجيا العسببكرية يف صناعة األسلحة 

الرية والبحرية الحديثة.

فقببد انطلقببت أول دورة لفعاليببات معببرض الدفاع 

الدويل "آيدكس" يف شهر فراير 1993، مبشاركة نحو 250 

رشكببة وطنية وعاملية من 34 دولة، وزار املعرض نحو 35 

ألفاً من بينهم وزراء دفاع وقادة عسكريون ومتخصصون 

يف شؤون اإلسرتاتيجيات العسكرية وصناع القرار.

وشارك يف الدورة الثانية ملعرض "آيدكس 95" 40 دولة 

و608 من الببرشكات الوطنية والعامليببة العارضة والذي 

عقببد عببام 1995، وبلغ عببدد زواره نحببو 25 ألف زائر 

متخصص، وتم خالل هذه الدورة توزيع شهادات تقدير 

ومجسببم عن املعرض إىل رؤسبباء األجنحة املشاركة التي 

وصل عددها إىل 29 جناحاً.

واختتمت الدورة الثالثببة ملعرض "آيدكس 97" يف 20 

مارس 1997، وشببارك فيها نحو 750 رشكة من 50 دولة، 

وبلببغ عدد الببزوار خالل أيام املعرض الخمسببة نحو 25 

ألببف زائببر من مختلببف دول العامل، إضافببة إىل الوفود 

الرسمية وكبار الشخصيات والعارضني والزوار.

كببام ارتفع عدد الدول والرشكات املشبباركة يف الدورة 

الرابعة ملعرض الدفاع الدويل "آيدكس 99" إىل 858 رشكة 

من 41 دولة، فيام بلغ عببدد زوار املعرض من املختصني 

أكرث من 40 ألف زائر.

وشاركت يف الدورة الخامسة ملعرض "آيدكس 2001"، 

860 رشكة متثل 42 دولة.

واسببتقطبت الدورة السادسببة ملعرض الدفاع الدويل 

"آيدكس 2003" نحو 850 رشكة ومؤسسة وطنية وعاملية 

متثل 46 دولة.

وشببهدت الببدورة السببابعة ملعببرض الدفبباع الدويل 

"آيدكس 2005"، ارتفاعاً يف عدد املشبباركني، إذ بلغ عدد 

الرشكات 905 رشكات عاملية من 45 دولة عربية وأجنبية 

بحضببور أكرث من 64 وزير دفاع وشببخصيات عسببكرية 

وصناع قرار.

وشببارك يف فعاليات الببدورة الثامنة ملعببرض ومؤمتر 

الدفاع الدويل "آيدكس 2007" 862 عارضاً من 50 دولة.

ونجح معرض آيدكس 2009 يف دورته التاسببعة والذي 

أقيببم يف "أدنيك" املركز الجديد لببب "آيدكس" وبلغ عدد 

الببرشكات املشبباركة 897 رشكببة متثل 50 دولببة، وعدد 

األجنحة املشاركة 32 جناحاً و150 وفداً وزادت املساحة 

اإلجاملية بنسبة 49 % لتصل إىل 108 آالف مرت مربع.

واستقطبت الدورة العارشة من معرض آيدكس والذي 

أقيببم عام 2011 أكرث من 50 ألف زائر من مختلف أنحاء 

العببامل، حيث أقيمت عىل مسبباحة 124 ألف مرت مربع، 

فيام شببارك فيها ألف و60 رشكة متثل 53 دولة، وضمت 

32 جناحاً وطنياً، فيام اسببتقطبت الدورة االفتتاحية من 

"نافدكببس 2011" مشبباركة 81 رشكببة عاملية متخصصة 

مبشبباركة أربع سببفن زائرة يف مرىس "أدنيببك" من دولة 

اإلمارات واململكة املتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتعد دورة "آيدكس ونافدكس 2013"، األكر يف تاريخ 

هذيببن املعرضني عىل جميع املسببتويات، حيث شببارك 

فيهببام 1112 رشكببة عارضة مببن 59 دولة حببول العامل، 

فيام شببهدت الدورة حضوراً جامهرييبباً كثيفاً للفعاليات 

والعروض املصاحبة لهام، وحققت رقامً قياسببياً عىل مر 

الدورات السببابقة، وبلغ عببدد زوار املعرض أكرث من 80 

ألف زائر، كام وصلت القيمة اإلجاملية للصفقات املرمة 

تساهم الرشكات اإلماراتية يف تطوير الصناعات الوطنية الدفاعية
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لصالح القوات املسلحة خالل األيام الخمس للمعرض إىل 

أكرث من 14 مليار درهم عر 55 صفقة.

الصناعات الدفاعية اإلماراتية 
برز اهتامم دولة اإلمارات بشببكل عببام، وإمارة أبوظبي 

بشببكل خبباص بتطويببر قاعببدة وطنية مببن الصناعات 

العسببكرية خالل العقد املايض، حتى أضحت الدولة من 

البلدان التي لها وزنها يف مجال الصناعات العسببكرية يف 

منطقة الخليج العريب، يف ظل إنشاء العديد من الرشكات 

الوطنيببة التي تعمل يف تصنيع وتطوير وصيانة األسببلحة 

الريببة، والبحرية، والجوية، مثل رشكببة "توازن القابضة"، 

الراعببي الرئيببيس للمعببرض، ومجموعببة مببن الرشكات 

التابعة لهببا مثببل "كاراكال الدولية"، و"تببوازن لألنظمة 

الدفاعية املتطورة"، وكذلك رشكة "أبوظبي لبناء السفن"، 

املتخصصببة يف بناء وإصببالح وتأهيل وتحديث السببفن 

التجارية والعسكرية... إلخ.

وتم تأسببيس رشكة "توازن القابضة" عام 2007، وهي 

رشكة لالستثامرات اإلسرتاتيجية تركز عىل تطوير الكفاءات 

التصنيعية والتكنولوجية ونقل املعرفة عىل املدى الطويل، 

مع الرتكيز بشكل محدد عىل القطاعات الدفاعية، وتعمل 

بشكل رئيس من خالل إقامة مشاريع من خالل الرشاكات 

الصناعيببة واالسببتثامرات اإلسببرتاتيجية التي تسبباهم يف 

تعزيببز املقدرات التصنيعية ألبوظبببي يف مجاالت الدفاع 

والتصنيع الدفاعي وتكنولوجيببا التصنيع، ومتتلك "توازن 

القابضة" عدداً من الببرشكات التابعة، منها رشكة أبوظبي 

السببتثامرات األنظمة الذاتية، ورشكة "تببوازن للصناعات 

الدقيقة"، وكالهام تأسببس عام 2007 أيضاً؛ وتعمل رشكة 

"أبوظبي الستثامرات األنظمة الذاتية" يف تطوير األنظمة 

الجوية واألرضيببة والبحرية، وتقوم بتصنيع الطائرات من 

دون طيببار. كام تقوم رشكة "تببوازن للصناعات الدقيقة" 

بتوفببري املكونببات للصناعببات املرتبطة بالنفببط والغاز 

والطريان والصناعببات الدفاعية، وتتمتع الرشكة مبقدرات 

إنتاجية وخدمية هائلة تشمل التصميم وتشكيل املعادن، 

واملعالجة السببطحية، والقولبة بحقن البالستيك، واختبار 

وصيانة املعادن. كذلك أنشببأت "تببوازن القابضة" رشكة 

"تببوازن لألنظمة الدفاعية املتقدمة" بهدف تطوير بنادق 

قناصببة طويلة املدى بالتعبباون مع رشكة "تببزار كانون" 

الروسية.

وهنبباك أيضبباً رشكببة "كببراكال" وهي رشكببة لتصنيع 

األسببلحة الخفيفة تأسست يف أبوظبي أواخر العام 2002، 

وقد قامت الرشكة - بالتعاون مع القوات املسببلحة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة - بتطوير منظومة من املسدسات 

الحديثببة املرتبطببة بأكببر مصممببي األسببلحة يف أوروبا 

ومستخدميها، وتشتمل منظومة "كراكال" عىل مسدسات 

كاملة ومدمجة تستخدمها حالياً القوات املسلحة واألجهزة 

الرشطية واألمنية يف مختلف أنحاء العامل.

وتعببد رشكببة "أبوظبي لبنبباء السببفن" ADSB، التي 

تأسسببت عببام 1996، الرشكة الوحيببدة يف املنطقة التي 

لديهببا القببدرة عىل بنبباء، وتجديببد، وإصببالح وصيانة، 

وتحديث السفن الحربية املتطورة، وتقوم الرشكة بتقديم 

خدماتهببا ألربعببة قطاعببات مختلفببة يف السببوق كبناء 

السفن البحرية / العسكرية )بدءاً من الزوارق الهجومية 

الرسيعببة بطببول 10 أمتار إىل السببفن الحربية من طراز 

"كورفيت" بطببول 72 مرتاً(، وإصببالح وتجديد وتحديث 

السببفن البحريببة )بدءاً من األسبباس وصببوالً إىل أنظمة 

املعببارك املتطببورة(، وبناء السببفن التجارية )من سببفن 

اإلنببزال "اإلبببرار" بطول 15 مرتاً إىل سببفن نقببل الركاب 

والبضائع بطول 50 مرتاً(.

ويف عام 2005 أسسببت رشكة "أبوظبي لبناء السببفن" 

بالتعبباون مببع رشكببة "سببيليكس سيسببتيمي انتجرايت" 

 ADSI "اإليطالية رشكة "أبوظبي سيسببتمز إنتجريشببن

التببي باتببت من الببرشكات املتطببورة يف دمببج األنظمة 

والتقنيببات يف مجبباالت الدفاع واألمببن، وتصميم النظم 

اإللكرتونيببة، وتطويرها، وصيانتهببا، وتوفري نظم متكاملة 

رفيعببة املسببتوى من خببالل تأهيل وتدريببب الكفاءات 

املواطنة يف هذا املجال.

آيدكس..رسالة سالم وتنمية
قال صاحب السببمو الشببيخ محمد بن راشببد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه 

اللببه" إن اإلمببارات ال تنظر إىل معببريض أبوظبي الدويل 

للدفبباع "آيدكببس" و"ديب للطريان"، عىل أنهببام منصتان 

حظي معرض آيدكس مبتابعة مستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد
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للتسببلح، بل تنظر إليهام مببن ناحية تجارية وسببياحية 

وتقنيببة بحتة، لعببرض كل ما هو جديببد يف التكنولوجيا 

العسببكرية من أسببلحة دفاعية لحامية األرض والرثوات 

الوطنية، فضالً عن التنوع يف الحضور واملشاركة يف هذين 

املعرضببني، اللذين اكتسبببا شببهرة عاملية واسببعة، وثقة 

كبرية يف أوسبباط العارضني واملسببتهلكني، مببا يجعل من 

اإلمارات ملتقى للناس من مختلف األجناس، وبوابة عبور 

بببني الرشق والغببرب، ناهيك عن الخببرة واملعرفة اللتني 

يكتسبهام رجال قواتنا املسببلحة وأجهزتنا الرشطية، التي 

تتعببرف عن قرب، إىل العلوم والتقنيات العسببكرية التي 

تحتك بالخراء واملدربني، الذين يأتون من كل دول العامل 

املصنعة واملصدرة لهذه التكنولوجيا العسكرية.

آيدكس يف عيون العامل
يحظى معرض آيدكس بتقديببر واهتامم عامليني، ويتضح 

ذلك من خالل حببرص كريات الرشكات العاملية يف مجال 

الصناعببات العسببكرية عىل املشبباركة فيببه، وقد كانت 

مشبباركة جمهوريببة الصني للمببرة الخامسببة يف آيدكس 

انعكاس قوي عىل مدى قناعة العامل رشقه وغربه برضورة 

التواجببد القوي يف هببذا املحفل العاملببي لعرض أحدث 

تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، حيث احتل جناح "الدفاع 

الصيني" أكر أجنحة دول قارة آسببيا املشبباركة يف الدورة 

الحاديببة عرشة للمعببرض، وبلغ عدد الببرشكات الصينية 

املشبباركة يف املعببرض 8 رشكات كرى متثببل أهم رشكات 

األسببلحة والدفاع العسكري إضافة إىل عدد من الرشكات 

الصغرية واملتوسطة املتخصصة يف مالبس الجند، وعرضت 

الببرشكات الصينيببة املشبباركة مجموعة مببن التجهيزات 

العسببكرية منها قاذفة صواريخ متعددة ومركبات هجوم 

رسيببع مزودة بعجببالت، وناقببالت جند مدرعببة ونظام 

صواريببخ متعددة بعيببدة املدى، وأنظمببة رادار تحديد 

مواقببع املدفعيببة، ومدفع هاوزتببر ذايت الحركة من عيار 

105 ملببم، وطائرات ثابتة الجناحببني بدون طيار وغريها، 

وأغلبها يعببرض للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسببط، 

ومن أبرز الرشكات الصينية التي شبباركت يف جناح الدفاع 

الصيني رشكة شامل الصني للصناعات العسكرية الحديثة 

"نورنيكو"، حيببث عرضت الرشكة للمرة األوىل يف آيدكس 

قاذفات )راجامت( للصواريخ العادية والصواريخ املوجهة 

يصل مداهببا إىل 70 كلم، إضافة إىل راجامت أخرى يصل 

مداها إىل نحببو 200 كلم، كام عرضببت الرشكة راجامت 

مبدى يصل إىل 15 كلم، وأوضح أن رشكة نورنيكو من أهم 

وأبببرز رشكات تصنيع الراجببامت يف العامل، كام ضم جناح 

الرشكة دبابة من طراز 3000، وهي كام قال وانج شببينج 

دبابة رقمية تعمل بشببكل أوتوماتييك كامل وتسببتطيع 

حمببل مقذوفة موجهة بالليزر عيار 125 ملم، مبدى يصل 

إىل 5 كلم وهي أحدث دبابة يف الصني.

املعارض الدفاعية إقليمياً وعاملياً
يحتببل آيدكس مكانة بارزة عىل خارطة املعارض الدفاعية 

يف العامل، ويدرك الخراء واملتخصصون أن آيدكس يكتسب 

هذا املكانة التسببويقية واالقتصادية والتقنية البارزة من 

خالل متانة وقببوة االقتصاد اإلمارايت وما تتمتع به الدولة 

من أمن واستقرار مشهود لهام، كام يكتسب هذه القيمة 

واملكانة أيضاً من خالل الدعم القوي الذي يحرص الفريق 

أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة عىل توفريه للمعرض 

مبتابعة سموه املستمرة والدؤوبة التي تنعكس بالرضورة 

إحصاءات من آيدكس 2013

• تجاوزت صفقات القوات املس��لحة يف معرض ومؤمتر 
الدفاع ال��دويل »آيدكس 2013« حاجز 14 مليار درهم 

من خالل إبرام 55 صفقة. 
• أعلنت اللجنة العليا املنظمة حجز أكرث من 50 % من 
مس��احة الدورة املقبلة ملع��ريض "نافدكس" و"آيدكس 

."2015
• زاد إج��اميل ع��دد زوار املعرض ع��ىل 80 ألفاً، عالوة 
عىل 500 زائر من الوفود العس��كرية الرسمية املدعوة 
التي ضمت وزراء دفاع ورؤساء أركان وقادة عسكريني 

من 72 دولة.
• دورة »آيدك��س 2013« ه��ي األك��رب يف تاري��خ هذا 
املع��رض الرائ��د عىل جمي��ع املس��تويات، إذ ش��ارك 
فيه��ا 1112 رشكة عارض��ة من 59 دولة عىل مس��توى 
العامل، كام ش��هدت حضوراً جامهريياً كثيفاً للفاعليات 
والعروض الحية املصاحبة، وحققت رقامً قياسياً مقارنة 

بالدورات السابقة.
• ش��كل مؤمتر الدفاع الخليجي الذي أقيم قبل انطالقة 
مع��رض آيدكس أحد أرفع املؤمت��رات العاملية يف قطاع 
الدف��اع م��ن ناحية املتحدث��ني باس��تضافته كوكبة من 
الخرباء واملحللني وصناع القرار، وحضور أكرث من س��تة 
وزراء دفاع، و12 رئيس أركان، و15 قادة عسكريني من 
مختلف أرجاء العامل، ملناقش��ة قضايا عس��كرية مهمة 

عىل املستوى الدويل. 
• ش��هد مع��رض آيدكس 2013 مش��اركة 188 وس��يلة 
إعالمي��ة و850 إعالمي��اً، ما أس��هم يف ترس��يخ مكانة 
»آيدكس« عىل مستوى املنطقة والعامل، وتسليط الضوء 
ع��ىل اإلمكانات والخربة الكبرية الت��ي متتلكها اإلمارات 
بش�كل عام وإمارة أبوظبي تحديداً يف تنظيم واحتضان 

أكرب الفعاليات العاملية الرائدة.

عكس جناح الدورة 
األخرية ملعرض 

آيدكس قوة ومتانة 
االقتصاد اإلماراتي 

وقدرته على 
النمو املتواصل 

واملستدام

حضور متميز للصناعات الدفاعية اإلماراتية يف آيدكس
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من خالل تواجد سموه خالل فعاليات املعرض عىل مدى 

أيام انعقاده وحرصه عىل عقد لقاءات مبارشة مع ممثيل 

الببرشكات العامليببة العارضببة وممثيل الكثري مببن الدول 

املشبباركة باملعرض، وعىل الخلفية السابقة ميكن اإلشارة 

إىل أن آيدكس نجح يف أن يتبوأ مكانة بارزة وسط العديد 

من املعببارض اإلقليمية والعامليببة، ومنها معرض معدات 

قوات العمليات الخاصة "سوفكس" الذي يعقد باململكة 

األردنيببة، وهببو معرض متخصببص يف مجببال العمليات 

الخاصببة واألمن القومببي، ومعرض الدفبباع والصناعات 

الفضائيببة الذي يقام بجنوب أفريقيببا كل عامني، ويعتر 

أكر معرض دفاع جوي يف أفريقيا، ومعرض يوروسبباتوري 

للصناعات العسببكرية الذي ينظم يف العاصمة الفرنسية 

 Eurosatory is an International Defence ،باريببس

 & Security industry trade show that is held

 every two years in Paris-Nord Villepinte

 DefExpo ومعببرض   .  Exhibition Centre, Paris

الببذي يعقد يف الهند، ومعرض MSPO يف كيليس ببولندا، 

ومعرض لوبورجيه الشببهري بفرنسببا للصناعببات الجوية 

والفضائية العسكرية واملدنية.

توقعات اإلنفاق الدفاعي
توقعت رشكة "فروسببت آند سببوليفان" االستشارية، أن 

يتجبباوز إجاميل اإلنفبباق الدفاعببي يف دول املنطقة 100 

مليببار دوالر بحلول عببام 2015، ومن املتوقببع أن تبلغ 

امليزانيات الدفاعية لدول مجلببس التعاون لدول الخليج 

العربية واألردن نحو 80 مليار دوالر بحلول العام نفسه، 

ويأيت التوسببع املستمر يف معرض الدفاع الدويل "آيدكس" 

لريسببخ مكانته الرائدة باعتببباره املنصة األوىل للمصنعني 

املهتمني بسببوق الدفاع يف املنطقة والعامل، هذا السببوق 

الذي يشهد منواً كبرياً ومطرداً، حيث توضح بيانات املعهد 

الببدويل للدراسببات اإلسببرتاتيجية بلنببدن IISS أن حصة 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بلغت نحو 8 % من 

إجاميل اإلنفبباق الدفاعي العاملي خالل عام 2011، كذلك 

توضح األرقام والبيانات الصببادرة عن جهات مختلفة أن 

سوق األسلحة العاملي شهد توسعاً مستمراً خالل السنوات 

القليلة املاضية؛ حيث تفيد تقارير معهد بحوث السببالم 

العاملي باستكهومل أن شحنات األسلحة التقليدية الرئيسة 

ارتفعت بنسبة 24 % خالل الفرتة )2007 ب 2011( مقارنة 

بالفببرتة )2002 ب 2006(، ووفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس 

فقببد بلغت قيمببة اتفاقات نقل األسببلحة مببع البلدان 

الناميببة خالل عببام 2011 أكرث من ضعببف الرقم الخاص 

بعام 2010، حيث بلغت أكرث من 71 مليار دوالر، وزادت 

قيمة التسببليم الفعيل بني الدول عام 2011 لتصل إىل 28 

مليببار دوالر، محققة بذلك أعىل نقطببة منذ 2004، من 

ناحيببة أخرى توقع تقرير صادر عن رشكة "ديلويت توش 

توماتسببو" أن يشببهد قطاع الصناعات العسكرية تراجعاً 

يف العوائد عىل املسببتوى الدويل للعام الثالث عىل التوايل 

خالل العام 2013، بنسبببة 3.3 %، وذلك بسبب استمرار 

انخفبباض اإلنفاق العسببكري عاملياً وخاصببة يف الواليات 

املتحببدة ودول االتحبباد األورويب، ويببأيت ذلك مع وصول 

اإلنفاق العاملي عىل التسببلح إىل 1.72 ترليون دوالر، لكن 

ويف املقابل، توقع التقرير أن يشهد قطاع الطريان التجاري 

مستويات قياسية يف العوائد خالل 2013.

ولفببت التقريببر إىل أن عوائد الصناعات العسببكرية 

األمريكية خالل أول تسعة أشهر من العام 2012 سجلت 

تراجعبباً بنسبببة 5 % مقارنة مع نفس الفببرتة من العام 

2011، حيببث سببجلت 5 رشكات فقببط مببن ضمن أكر 

13 رشكببة متعاقدة مببع وزارة الدفبباع األمريكية منواً يف 

عوائدهببا، وتوقعت رشكة "ديلويببت" أن تتأثر الصناعات 

العسببكرية بالظببروف االقتصاديببة العاملية مام يشببكل 

ضغوطبباً عىل العوائد وهوامش األرباح وتراجعاً يف العائد 

عببىل رأس املال يف القطاع، مام سببيدفع الرشكات العاملة 

يف القطبباع إىل إعادة دمج وهيكلة آليات التكاليف لديها 

والبحث عن أسببواق خارجية جديدة، ويأيت ذلك يف ضوء 

زيادة التنافس عىل املسببتوى الدويل، وأشببار التقرير إىل 

أن ظروف السببوق وتراجع اإلنفاق العسببكري الحكومي 

سببيدفع الرشكات العاملة يف قطاع الصناعات العسكرية 

إىل االندمبباج فيام بينها، وتوقع تزايببد عمليات االندماج 

بني الرشكات العاملة يف القطاع خالل 2013، وكشببف أن 

السيولة املتوافرة يف قطاع الصناعات العسكرية والطريان 

مببع بداية العام 2012 بلغت 47.1 مليار دوالر، وسببجل 

العام املايض ضعفي عدد عمليات االندماج واالسببتحواذ 

مقارنببة مع 2011، ويتوقع التقريببر تراجع اإلنفاق عاملياً 

عىل العقببود العسببكرية بنسبببة 3.3 % خاصة يف ضوء 

استمرار خفض ميزانية الدفاع للواليات املتحدة األمريكية 

واململكببة املتحدة وباقي الببدول األوروبية، ويأيت ذلك يف 

ضوء ارتفاع محببدود يف اإلنفاق املجمع لدول مثل الصني 

وروسببيا والهند والسببعودية ودولببة اإلمببارات العربية 

املتحدة والرازيل، ويقدر اإلنفاق العسببكري عاملياً خالل 

2011 بببب1.7 ترليببون دوالر، وتحتفببظ الواليات املتحدة 

بالنسبببة األكر مببن اإلنفاق حيث يبلببغ خمس أضعاف 

إنفاق الصببني، وتليها روسببيا واململكة املتحدة وفرنسببا 

بحسببب التقرير، الذي أشار إىل أن السعودية تنفق جزءا 

مهامً من ميزانيتها السببنوية عىل الدفاع يف ظل ما تتمتع 

بببه من عوائد النفط، وتتصدر اململكة باقي دول العامل يف 

نسبببة االنفاق العسكري من الناتج املحيل اإلجاميل حيث 

يبلغ 8.4 %، تليها أمريكا وروسيا وكوريا الجنوبية، ويبلغ 

املعدل العاملي 2.5 %، وباعتبارها أكر مستهلك للمعدات 

والتجهيببزات العسببكرية يف العببامل، تسببتحوذ الواليات 

املتحدة عىل 50 % من العقود العسكرية عاملياً، وبالرغم 

املعرض يعكس 
الطموح التنموي 

الكبري لإلمارات 
ويجسد تفوقها 

وسعيها املستمر إىل 
حتقيق الريادة
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مببن تخفيض ميزانيتها مبا يرتاوح بني 24 - 50 مليار دوالر 

سنوياً، تبقى أمريكا متفوقة مبا يقارب ستة أضعاف أقرب 

الببدول إليها من حيث اإلنفاق العسببكري، ونتيجة لذلك 

تتجه رشكات املعدات العسكرية األمريكية لتعزيز حصتها 

السوقية وتنافسببيتها يف األسواق الناشئة وخاصة يف الهند 

والرازيل وكوريا الجنوبية، باإلضافة إىل اليابان والسعودية 

وتايوان وسنغافورة واإلمارات، نظراً ملا تشهده هذه الدول 

مببن منو يف اقتصادياتها بالتزامن مع تركيزها عىل مواجهة 

التحديات األمنية املختلفة، ويشببار إىل أن منطقة الرشق 

األوسببط وشامل أفريقيا تتحول بشكل متسارع إىل العب 

مؤثر يف سوق املنتجات العسكرية وفقاً لتقرير صادر عن 

املؤسسة االسببتثامرية "املاسببة كابيتال"، والذي توقع أن 

يرتفع انفاق املنطقة عىل املعدات والتجهيزات العسكرية 

مببن 91 مليببار دوالر عببام 2010 إىل 118.2 مليار دوالر 

بحلول 2015 نظراً إلقبال الدول عىل االسببتثامر يف أنظمة 

الدفاع القوية بهدف حامية سيادتها وأمنها.

مكاسب نوعية آليدكس 
يعتر معرض آيدكس يف أحد جوانبه مبنزلة دورة تثقيفية 

موسببعة ألفببراد القوات املسببلحة وقادتها مببن مختلف 

املسببتويات القيادية عىل الجديببد والحديث يف تقنيات 

التسلح العسببكري، وهذا األمر يعد مكسباً بالغ األهمية 

والحيوية كونه يهيىء هؤالء القادة إىل التطلع لكل ما هو 

جديد، ويحفز رغبتهم يف االسببتفادة من صفقات التسلح 

التي تعقدها القوات املسببلحة سواء من خالل املعرض أو 

عر آليات أخرى، كام يسببهم تواجد هببؤالء القادة خالل 

فرتة املعببرض واحتكاكهببم بنظرائهم مببن دول مختلفة 

بالرغبببة يف التطوير والتحديببث ومواكبة العرص وأحدث 

تقنيببات الدفاع األمر الذي ينعكس بالتبعية عىل جاهزية 

قواتنا املسلحة ومستوى تأهيل األفراد وجاهزية املعدات، 

بببل إن هذا املردود النوعي عىل مسببتوى تبادل الخرات 

واملعارف العسكرية يتجاوز حدود دولة اإلمارات العربية 

املتحببدة ليطال القادة من جيببوش دول مجلس التعاون 

لببدول الخليج العربية الذين يحرصون عىل املشبباركة يف 

فعاليات معرض آيدكس لالسببتفادة من هذا التجمع غري 

املسبوق للرشكات الدفاعية من مختلف أرجاء العامل.

وباإلضافة إىل ما سبق فإن تنظيم معرض آيدكس يوفر 

للمخطط العسببكري يف دولة اإلمببارات العربية املتحدة 

وبقيببة دول مجلس التعاون لببدول الخليج العربية فرصة 

فريدة لدراسببة اتجاهببات التصنيع العسببكري يف العامل، 

وبالتايل بناء تصورات حول القدرات العسببكرية للجيوش 

الحديثة ورسم سيناريوهات أقرب للدقة حول احتياجات 

قواتنا املسببلحة من املعدات واألسببلحة يف ضببوء مقارنة 

واقعها باالتجاهات العاملية للتسببلح وأحدث التقنيات يف 

هذا املجال، كام يوفر الفرصة أيضاً لتبادل املعلومات حول 

النظريات والعقائد العسكرية يف الجيوش الحديثة، وكذلك 

يتيح املجال لتطور الصناعببات الدفاعية يف دولة اإلمارات 

العربيببة املتحدة وتحقيق طموحاتها ليس فقط من خالل 

توفري بيئة تنافسببية قوية مع نظرياتها من مختلف الدول 

املتقدمببة يف هذا املجببال الحيوي، ولكببن أيضاً من خالل 

التعببرف إىل أحدث التقنيببات املناظرة عامليبباً، فضالً عام 

يوفره املعرض لهذه الصناعة الوطنية من فرص تسببويقية 

هائلببة مببن خالل منحهببا أولويببة اسببتثنائية يف الرتويج 

والتسببويق والتعاقببدات الخاصة بقواتنا املسببلحة، التي 

تحرص عىل سد احتياجاتها من منتجات املصانع الوطنية.

والشك أن بديهيات املعارض الدولية الدفاعية ال تنطلق 

فقط مببن قيمة التعاقدات البيعيببة التي ترم خالل فرتة 

املعرض، وال تقترص عىل املكاسب النوعية اإلضافية األخرى 

من التنظيم واالستضافة، ولكن ينظر الخراء إىل مثل هذه 

املعببارض من زاوية كونها مبنزلببة نقطة انطالق تفاوضية 

حببول صفقات تسببلح محتملة، مبعنببى أن املعرض يوفر 

فرصاً مثالية للتعرف إىل أحدث التقنيات، ومن ثم اختيار 

أنسبببها بحيث ميكن القول أن املعرض ميثل نقطة انطالق 

ملفاوضببات حول هذه الصفقات من خببالل وجود البائع 

التوسع املستمر 
يف »آيدكس« يرسخ 

مكانته الرائدة 
باعتباره املنصة 

األوىل للمصنعني 
املهتمني بسوق 

الدفاع يف العامل

مشاركة الرشكات العاملية يف آيدكس انعكاس قوي ألهميته???????????????
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واملشببرتي وجهاً لوجه يف بيئة تنافسية قوية، وبالتايل فإن 

املعرض ميتلك قيمة مضافببة حقيقية آنية وأخرى مؤجلة 

يصعب تتبع مسبباراتها بحكببم ارتباط قببرار التعاقدات 

العسببكرية يف كثببري مببن األحيببان بحسببابات املصالح 

السياسية واالسرتاتيجية للكثري من الدول، أضف إىل ذلك 

أن بعض دول العامل تفضل عدم االعالن عن إبرام صفقات 

دفاعيببة خالل فرتات املعارض، وتؤثر االبتعاد عن األضواء 

يف مثل هذه األمور سببواء لحسببابات السياسة الداخلية 

الخاصة بها، أو لضامن رسية تسليح جيوشها واالبقاء عىل 

أكر قدر مببن الغموض حول انفاقها العسببكري، كام أن 

هنبباك دول تطلب تجهيزات معينببة يف املعدات القتالية 

مبا ال يجعل من فرتة املعرض القصرية فرصة مناسبة المتام 

مثل هببذه املفاوضات املاراثونية حول طبيعة التجهيزات 

االسببتثنائية املطلوبة، عالوة عىل ماسبق ميكن القول بأن 

معرض آيدكس عىل سبيل املثل يسهم بشكل فاعل يف بناء 

الرشاكات اإلسرتاتيجية بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والعديببد من دول العامل، كام أن نجاحه ينعكس بالتبعية 

عىل السياسة الخارجية للدولة باعتبار أن صناعة املعارض 

بشببكل عام تعد إحدى دعائم القوة االقتصادية الناعمة 

الداعمة للنشاط الدبلومايس للدولة، كام أن حرص الدول 

كافة عىل املشبباركة فيه ينعكس عىل رضورة بناء قنوات 

تواصل واتصال دامئة مع دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وكل ذلك يوفر للدبلوماسببية اإلماراتية هوامش حركة يف 

مختلف القضايببا اإلقليمية والدولية، ويؤهلها للعب دور 

مميز عىل السبباحة الدولية، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كام 

يجعببل منها طرفاً محورياً يف مختلببف الحوارات الجارية 

حول األمن واالستقرار العاملي.

بني التكنولوجيا العسكرية واملدنية
وبجانببب ما سبببق كله فإن من الرضوري االشببارة إىل أن 

التكنولوجيا املسببتخدمة يف القطاعات الدفاعية، تسببهم 

يف تطويببر الصناعات املدنية بقطاعاتهببا املختلفة، حيث 

شببهدت الكثببري مببن الصناعببات الدفاعية خببالل الفرتة 

املاضيببة تحببوالً يف اسببتخدامها، وحيث دخلببت العديد 

منهببا إىل مجاالت الحياة املدنية، ومتتد اسببتخداماتها من 

السببيارات إىل اإللكرتونيببات وألعبباب الفيديببو وغريها، 

وحببول هذا املوضببوع نقلت تقارير صحفيببة محلية عن 

"جون يورياس" رئيس رشكة أوشببكوش ديفينس قوله إن 

التكنولوجيا املسببتخدمة يف الصناعات الدفاعية، أصبح لها 

تأثري واضح يف تنمية قطاع الصناعات املدنية الحديثة مثل 

تقنيببة املحركات النفاثببة والرادار ونظببام تحديد املواقع 

GPS وأجهزة الكمبيوتر واإلنرتنببت وغريها، يتعلق بأهم 

التقنيات التي سببيكون لها األثر األكر عىل القطاع املدين، 

قال يورياس إنببه "من وجهة نظر تقنية خالصة، فإن أهم 

أحببد عروضنا هي تقنيببة TerraMax وهي نظام املركبة 

الريببة غري املأهولة التي ميكن دمجهببا يف إطار أية مركبة 

بريببة لتتمكن من السببري ذاتيبباً". وأضاف: "هببذا النظام 

الذي يدير مجموعة من أنظمة االستشببعار بالتكنولوجيا 

املتقدمببة وتقنيات الحوسبببة، يسببمح للمركبببات ذاتية 

القيببادة بتسببيري بعضها البعض، حيث ميكببن أيضاً ضبط 

تكنولوجيببا TerraMax عنببد وضعيببة القيببادة الذاتية 

بشببكل كامببل، لتتمكن املركبات من السببري عىل الطريق 

واجتيبباز العقبات عىل الطرق وعبببور التقاطعات، وذلك 

بشببكل تلقايئ ومتكامل". وأوضح أن هذا النظام املتطور 

يسمح بنقل اإلمدادات واملوارد الحيوية عر املناطق ذات 

الخطورة العالية مع تقليل عدد األشخاص الذين يتعرضون 

للخطببر، من خالل تحرير هذه املببوارد ألداء مهام أخرى. 

وحول تأثري هببذه التقنيات عىل القطاع املدين عىل نطاق 

واسع، وأهميتها للشخص العادي، أوضح أنه يتم يف الوقت 

الحايل فعلياً استخدام التقنيات األساسية املدمجة يف نظام 

التحكببم الببذايت TerraMax يف قطاع صناعة السببيارات 

املدنية بوصفها إحدى مميزات السببالمة. وأضاف: "ميكن 

مالحظببة ذلك يف السببيارات املعروضة حاليبباً يف معارض 

وصاالت عببرض السببيارات الجديدة، حيببث يتم تطبيق 

النظببام يف املكابببح املانعة لالنغببالق والتحكم اإللكرتوين 

بالثبببات ونظام تثبيت الرسعة التكيفي ونظم اإلنذار ملنع 

االصطببدام، وهببي تقنيات شببائعة اآلن يف منطقة الرشق 

األوسط ودول العامل".

وتوقع يوريبباس أن تتمكن هذه املركبات غري املأهولة 

يف مرحلة متقدمة، من شببق طريقهببا يف الحياة اليومية، 

وأشببار إىل أن الواليات املتحدة األمريكيببة تتبنى بالفعل 

قوانني تسببمح باسببتخدام املركبببات ذاتيببة القيادة عىل 

الطببرق بغببرض االختبار. وأضبباف: "بالقببدر الذي ميكن 

لتكنولوجيببا TerraMax تقليببل تعرض القببوات املقاتلة 

للتهديدات وتسهيل العمليات اللوجستية العسكرية، فإن 

مركبات التوجيه الذايت عىل الطرق، سببوف تتمكن يف يوم 

ما من تقليص حوادث املرور والتنقل عىل الطرق بشببكل 

أكرث كفاءة". وقببال يورياس إنه عىل املدى القريب، ميكن 

أن تجعل هذه التكنولوجيا عمليببة إدارة البضائع واملواد 

أكببرث أماناً وأكببرث كفاءة يف بيئات ميكببن التحكم بها متاماً 

والسببيطرة عليها بشكل شبببه تام، يف حني ميكن توظيفها 

ألداء مهام أخرى مثل تنظيف الشببوارع أو جمع القاممة 

املشاركة الدولية الواسعة وحجم الصفقات شواهد عىل نجاح آيدكس
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بشببكل آيل، وفيام يتعلببق باإلطار الزمنببي املتوقع تقريباً 

النتقال هببذه التكنولوجيا من القطاع الدفاعي إىل املدين، 

قببال إنه من املنظور التقني، ميكببن أن تتم هذه الخطوة 

يف الوقت الراهن، فالسببيارات بدون سببائق املسببتخدمة 

يف البيئات املسببيطر عليها وشبببه املسببيطر عليها متاحة 

لالستخدام يف مجموعة واسعة من مناحي الحياة األخرى، 

من مسبباعدة املزارعني إىل نقل األحامل الثقيلة من املواد 

الخام يف عمليات التعدين وغريها من املجاالت.

مببن جهته، قال كلود ألر، نائببب الرئيس واملدير العام 

ملنطقة أوروبا، الرشق األوسببط وإفريقيا يف رشكة روكويل 

كولينببز: "إن أحد املجاالت الرئيسببة للتطويببر يف القطاع 

الدفاعي واملدين يف الوقت الحببايل هو مجال االتصاالت"، 

وأضاف: يقوم القطاع العسكري بريادة هذا املجال، حيث 

أن جميع الجنود يتم دمجهم يف شبببكة اتصاالت متطورة 

تكنولوجيببا، وذلببك من خالل خوذات عسببكرية متطورة 

HMDs مع شاشببات صغرية متكن الجنود من اسببتطالع 

أرض املعركة من األعىل وتبببادل املعلومات مع الوحدات 

العسببكرية األخببرى ومعرفببة املواقع الدقيقببة لرفاقهم. 

وقال: "تتشببابه هببذه التكنولوجيا العسببكرية املخصصة 

للجنود مع منتج "جوجل جالسببيس" الذي أعلنت جوجل 

عببن اعتزامهببا إطالقه يف عام 2014، حيث سببيكون هذه 

املنتج جيبباًل متطببوراً لتكنولوجيا أجهببزة الهاتف الذكية 

الحالية، وسببيوفر هذا املنتج الثوري معلومات مسببتمرة 

حول مببا يراه املسببتخدم يف حياته اليوميببة، وحول تأثري 

التكنولوجيا عىل القطاعببات املدنية، قال كلود "إن تطور 

الخوذات العسببكرية املتطورة مع الشاشببات الصغرية قد 

أثر عببىل القطاعات املدنيببة منذ اآلن، وذلببك من خالل 

تخفيببض التكاليببف ورفع أداء بعببض التطبيقات الحالية 

التببي تسببتخدم يف برامج التدريب واملحبباكاة، إضافًة إىل 

األنظمة املرئية التي توفر معلومات فورية حول املسببائل 

املعقدة للمستخدمني". وأضاف: "ستوفر هذه التكنولوجيا 

للمسببتخدمني إمكانيببة الوصول إىل املعلومببات املتعلقة 

بحياتهم اليومية، حيث ستمثل بشكل ما خريطة ملا يريد 

املستخدم استطالعه عىل الهواتف الذكية، ولكن من خالل 

شاشببات صغرية توضع أمام العني".  وقال: "أعلنت بعض 

الرشكات منتجات مشببابهة لهذه املجاالت، وأنا عىل يقني 

أن التكنولوجيا املسببتخدمة يف هذه املنتجات سببتعكس 

نجبباح اسببتخدامها يف العامل العسببكري". وفيببام يتعلق 

بانتقببال التكنولوجيببا مببن القطاع العسببكري إىل املدين، 

قببال "انتقلت هببذه التكنولوجيببا بالفعببل، حيث يوجد 

اآلن خببوذات متطببورة HMDs ذات تكلفة منخفضة يف 

سببوق ألعاب الفيديو". وقال كلببود: "هنالك مثال متميز 

وهببو نظام تحديببد األمكنة GPS، حيببث قامت روكويل 

 GPS كولينز يف مثانينات القببرن املايض بتطوير أول جهاز

عسببكري، وأصبحت هذه األجهزة اآلن يف متناول الجميع 

ولهببا تأثريها الكبري عببىل الحياة املدنيببة والتجارية أيضاً. 

مببن جهتها قالببت جوديث ريبببي من برنامج دراسببات 

السببالم يف جامعة كورنيل: "إن أحد األسباب التي ساعدت 

الواليات املتحدة األمريكية عببىل التحكم بالتكنولوجيا يف 

القطاعببات املدنيببة هو تطور مجاالت البحببث والتطوير 

لقطاع الدفاع لديها". وأضافت: "من األمثلة التي استفادت 

مببن امليزانيببات الضخمة املخصصة للبحببث والتطوير أو 

املشرتيات، مجاالت تصميم الطائرات، وتكنولوجيا الفضاء، 

واإللكرتونيات والكمبيوترات".

آيدكس..قصة نجاح ومتيز
هنبباك العديد مببن الشببواهد واملببؤرشات واالحصاءات 

التببي ترهن بوضوح عىل تصاعد منحنببى النجاح ملعرض 

آيدكس، سببواء فيام يتعلق  باملشاركة الدولية الواسعة أو 

يف حجم الصفقات التببي تم إبرامها، فضالً عن أن من بني 

أبرز املؤرشات يف هذا السببياق أن اللجنببة العليا املنظمة 

للمعرض أعلنببت أن الرشكات العارضة حجزت 50 % من 

مساحة املعرض للدورة املقبلة يف عام 2015، وهذا يف حد 

ذاته يعكس االهتامم املتزايد من جانب الرشكات العاملية 

الكرى، ومن قبل املتخصصني يف مجال الدفاع العسببكري 

باملعرض والحرص عىل املشبباركة يف فعالياته املختلفة، كام 

يؤكد الثقة الكبببرية بدولة اإلمارات واقتصادها وإمكاناتها 

املميببزة كمركز عاملي للمعببارض، إذ ان حجز نحو نصف 

املسبباحة املخصصة للعرض قبل عامني من االنعقاد وسط 

الظببروف املاليببة العاملية الراهنببة يعكس حجببم الثقة 

الهائببل باقتصادنا الوطنببي ومنوه خالل األعببوام املقبلة، 

فضالً عببن الثقة بأجواء األمن واالسببتقرار، مبببا يعني أن 

هذه الحجوزات هي مبنزلة تصويت بالثقة عىل سياسببات 

القيادة الرشببيدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وعىل 

رأسببها صاحب السببمو الشببيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة "حفظه الله"•

املصادر:

ب صحيفة االتحاد اإلماراتية، تقارير صحفية منشورة.

ب صحيفة البيان اإلماراتية، تقارير صحفية منشورة

ب وكالة أنباء اإلمارات، األرشيف الصحفي.

ب مجلة "درع الوطن"، نرشات خاصة خالل معرض 

"آيدكس 2013".

ب نرشة "أخبار الساعة"، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث اإلسرتاتيجية.

ب شبكة يب يب يس، تقارير أخبارية متفرقة.

ب موقع إيالف االلكرتوين، تقارير وأخبار حول "معرض 

آيدكس 2013".

ب صحيفة الرشق األوسط اللندنية، تقارير إخبارية 

منشورة.

حرص الشركات 
العاملية على 

املشاركة يف آيدكس 
يؤكد الثقة الكبرية 

بدولة اإلمارات 
وإمكاناتها املميزة 

كمركز عاملي 
للمعارض

يعترب معرض آيدكس دورة تثقيفية ملنتسبي القوات املسلحة
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حموريـة مكانـة الويل الفقيـه )املرشــــــــــــد( يف النظــام اإليــراين احلـــايل
األطر العامة للسياسة اخلارجية يرسمها الويل الفقيه وفق خطوطه وسياساته

يأيت منصب الويل الفقيه يف 

النظام السيايس القائم يف إيران 

ليعطي هذا األخري نوعاً من 

الخصوصية تجعله نظاماً فريداً 

من نوعه، وبوصفه نتاجاً للنجاح 

الذي حققه التيار الديني وعلو 

كعبه عىل بقية التيارات األخرى 

املشارِكة يف ثورة عام 1979م، 

هذه الثورة التي أفضت بدورها 

إىل سقوط نظام الشاه محمد 

رضا شاه بهلوي وبزوغ فجر 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 

إعداد: 
د. سلطان حممد
 النعيمي
أكادميي وباحث إماراتي

الحقيقة أنه بعد سقوط الشاه، سعت التيارات املشاركة 

يف تلك الثورة بدءاً من التيار الديني مروراً بالتيار الليربايل 

وانتهاء بالتيار اليس��اري إىل اس��تدعاء الركائز الفكرية 

واأليديولوجي��ة لط��رح النظام الس��يايس البديل لنظام 

الشاه، فالتيار اليساري سعى إىل أن يكون النظام البديل 

نظام��اً مش��ابهاً لألنظمة الدميقراطي��ة املركزية، وخلق 

مجتمع ش��عبي، يف حني طالب التي��ار الليربايل بوجود 

نظام يجمع بني دفتي��ه الركن الدميقراطي باإلضافة إىل 

الركن اإلس��امي، ووجد يف نظام الجمهورية اإلس��امية 

الدميقراطي��ة النظام املائم للمرحلة الاحقة لس��قوط 

الش��اه، هذا املقرتح وجد رفضاً م��ن قبل التيار الديني 

ممثاً يف زعي��م ثورة عام 1979م "آي��ة الله الخميني" 

ال��ذي وجد أن مثل هذه املفاهي��م )الدميقراطية( هي 

مفاهيم غربية دخيلة، ولذا حني عرضت القوى الليربالية 

إجراء استفتاء بني "نظام الجمهورية اإلسامية" و "نظام 

الجمهورية اإلسامية الدميقراطية" عارض الخميني هذا 

املقرتح وحرص االس��تفتاء فقط ع��ى نظام "الجمهورية 

اإلس��امية"، مل يتوقف األمر عند ذلك فحس��ب؛ بل إنه 

أفتى بأن كل صوت ب�"ال" ضد "الجمهورية اإلس��امية" 

هو صوت ضد اإلس��ام، وبذلك أصبح نظام الجمهورية 

اإلسامية يف إيران نظاماً بدياً لنظام الشاه. 

إن إرصار الخميني عى هذا النظام دون غريه مل يكن 

مبعزل عن الفرتات السابقة والتفاعل بني تلك التيارات، 

فظلت ذاك��رة التيار الديني حول أح��داث فرتة الثورة 

الدس��تورية عام 1906م، وف��رتة حكومة مصدق بداية 

الخمس��ينات وما تعرض له هذا التيار من تهميش من 

قبل التيار الليربايل واليس��اري ح��ارضة وبقوة حني تم 

إسقاط نظام الشاه.

تباين التيارات األيديولوجي
نقطة أخرى جديرة بالذكر هنا ميكن من خالها معرفة 

التباين األيديولوجي بني تلك التيارات التي ش��اركت يف 

ث��ورة عام 1979م، هي التباين حول تس��مية ثورة عام 

1979م ما إذا كانت ثورة "إيرانية" أم ثورة "إس��امية"، 

ومل يكن السبب يف ذلك التباين عائداً إىل املسمى، وإمنا 

يف مضمون وماهية هذين املس��ميني، ففي حني يرتكز 

التي��ار الليربايل والتيار اليس��اري ع��ى أيديولوجيات ال 

تتخذ من اإلس��ام منطلقاً فكري��اً، كان من الطبيعي أن 

ينادي هذان التي��اران بثورة عام 1979م عى أنها ثورة 

إيراني��ة رافضني يف الوقت ذات��ه توصيف التيار الديني 

له��ذه الثورة عى أنها ث��ورة قامئة ع��ى البعد الديني 

فحس��ب، بينام س��عى التيار الديني لتأطري تلك الثورة 

وإرجاع الفض��ل يف قيامها إىل األيديولوجية اإلس��امية 

التي ارتكز عليها يف حش��د الجامه��ري لإلطاحة بالنظام 

السابق. 

م��ع إقرار نظ��ام الجمهورية اإلس��امية ب��دأ التيار 

الدين��ي يف تهيئة املؤسس��ات الدس��تورية لتتامىش مع 

فكره الس��يايس، فل��م يقترص األمر ع��ى تطويع بعض 

املؤسس��ات القامئ��ة لتتامىش مع فكره، ب��ل امتد األمر 

الس��تحداث مؤسس��ات أخرى تعزز مكانة ه��ذا التيار 

يف النظام، ومتثل��ت أول خطوة لتحقيق ذلك من خال 

تأس��يس مجلس للخرباء يضم يف عضويته فقهاء أُنيطت 

بهم مهمة تدوين الدستور الذي جاءت مواده لتعكس 

م��دى هيمنة التيار الدين��ي، فاعتمد مجلس الخرباء يف 

تدوينه للدستور عى عاملني أساسيني هام:   

• تعزي��ز مكانة وصاحيات ال��ويل الفقيه حيث جاء يف 

ديباجة الدس��تور ما ييل ))اعتامداً عى اس��تمرار والية 

األمر واإلمامة يقوم الدس��تور بإعداد الظروف املناسبة 

لتحقيق قيادة الفقيه الجامع للرشائط... وبذلك يضمن 

الدس��تور صيان��ة األجهزة املختلفة م��ن االنحراف عن 

وظائفها اإلسامية((.

• مراعاة تطبيق القوانني واألحكام اإلس��امية )املرتكزة 

عى املذهب الشيعي اإلثني عرشي( وتأسيس مؤسسات 

تهتم بكل ما هو إسامي يف نظام الجمهورية اإلسامية.  

بذلك أصبح��ت مكانة الويل الفقي��ه يف النظام هي 

املح��ور الرئييس لجميع املؤسس��ات األخرى. ولتقريب 

الصورة إىل القارئ الكريم سوف نقوم بتتبع بعض أهم 

املؤسس��ات الحالية يف إي��ران، وكيف أصبحت جميعها 

ت��دور يف فلك الويل الفقيه يف النظام الس��يايس اإليراين، 

وتس��تقي رشعيتها منه. وللتنويه هن��ا فإن تناولنا لهذه 

املؤسس��ات يأيت م��ن منطلق معرفة م��دى ما يحتويه 

هذا النظام من خصوصية أفرزت تش��ابكاً وتداخاً بني 

مؤسساته، وتأثري مكانة الويل الفقيه فيه، وليس تناولنا 

لها هنا من كونها مؤسس��ات دس��تورية بحتة ونتناول 

بدايًة منصب الويل الفقيه:

منصب الويل الفقيه )املرشد(
 تأيت والي��ة الفقيه بوصفه��ا الركيزة األساس��ية وحجر 

األساس لنظام الجمهورية اإلسامية، فوالية الفقيه هي 

مبثاب��ة املظلة الرشعية التي يتوج��ب أن تنطوي تحتها 

جميع السلطات، بل وتستقي رشعيتها منها، ال يتوقف 

األمر عند ذلك فحسب بل أن الدستور يستقي رشعيته 
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حموريـة مكانـة الويل الفقيـه )املرشــــــــــــد( يف النظــام اإليــراين احلـــايل
األطر العامة للسياسة اخلارجية يرسمها الويل الفقيه وفق خطوطه وسياساته

كذلك م��ن الويل الفقي��ه الذي ت��أيت صاحياته لتفوق 

صاحي��ات الدس��تور نفس��ه، وبذلك تم إضف��اء صفة 

ة" عى إرشاف ويل األمر )الفقيه( عى السلطات،  "املُطلَقَ

وواقع األمر أن صاحي��ات الويل الفقيه تتخطى مفهوم 

اإلرشاف لتص��ل إىل التدخ��ل، بل وتعطي��ل قرارات من 

مؤسس��ات دس��تورية مختلفة، وتتمثل أهم صاحيات 

ومسؤوليات الويل الفقيه يف التايل: 

• القيادة العامة للقوات املسلحة.

• إعان الحرب والسام.

• نص��ب وعزل وقبول إس��تقالة أي م��ن فقهاء مجلس 

صيانة الدستور.

•  أعى مسؤول يف السلطة القضائية.

•  رئيس أركان القيادة املش��رتكة، القائ��د العام لقوات 

الحرس الثوري، القيادات العليا للقوات املس��لحة وقوى 

األمن الداخيل.

• إمضاء حكم تنصيب رئي��س الجمهورية بعد انتخابه 

من ِقبل الشعب.

السلطة التنفيذية
  ينتخ��ب رئي��س الجمهوري��ة انتخاباً مب��ارشاً من ِقبل 

الشعب، وما يجعل الحالة اإليرانية هنا مغايرة وفريدة 

عن ما س��واها ه��و أن الرئيس وبع��د انتخابه من ِقبل 

الش��عب ال يعترب رئيس��اً رشعياً للدول��ة، فرشعيته وفقاً 

للفكر السيايس الش��يعي القائم يف إيران حالياً تأيت من 

الويل الفقيه، ويأيت اختيار الش��عب له يف صورة شكلية، 

فا يصبح رئيساً إال بعد مصادقة الويل الفقيه عى ذلك، 

وهو م��ا ظهر واضحاً يف عب��ارة الخميني حني قال عند 

تعيين��ه "مهدي بازرجان" أول رئيس للوزراء بعد الثورة 

))أنا الذي عينته بحك��م الوالية التي أمتتع بها من قبل 

ال��رشع((، وبالتايل إضفاء للرشعية من قبل نائب اإلمام 

املعصوم لهذه الحكومة.

مجلس صيانة الدستور
 يس��اهم ه��ذا املجلس يف ص��د أي محاولة للمس��اس 

مببادئ الجمهورية اإلس��امية، ف��إذا كان هناك نوع من 

املس��احة للدميقراطي��ة والحرية داخ��ل أروقة مجلس 

الش��ورى )الربمل��ان(، ف��إن ه��ذا املجلس ي��أيت لحامية 

النظام من اس��تغال تلك املساحة بصورة خاطئة، فبعد 

املصادقة من ِقبل الربملان عى مسودة أي مرشوع، تُرفع 

تلك املس��ودة ملجلس صيانة الدستور للتثبت من عدم 

تعارضها مع الدستور ومع أحكام الرشيعة اإلسامية.

 يتكون هذا املجلس من اثني عرش عضواً:

• س��تة أعض��اء م��ن مختل��ف التخصص��ات القانونية 

يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويوافق عليهم مجلس 

الشورى )الربملان(.

• ستة فقهاء يتم تعيينهم مبارشة من ِقبل الويل الفقيه.

إن صاحي��ات هذا املجل��س وإرشافه ع��ى جميع 

االنتخاب��ات التي تقام يف إيران وحقه يف رفض أو قبول 

املرشحني عن طريق ما يعرف مببدأ "الرقابة التصحيحية" 

يضفي عليه أهمية قصوى لدى النظام اإليراين.

السلطة القضائية
 يُعني رئيس الس��لطة القضائية مبارشة من ِقبل املرشد، 

ويق��وم رئيس الس��لطة القضائية ب��دوره باختيار -كام 

أسلفنا القول- ستة من أعضاء مجلس صيانة الدستور. 

مجلس الخرباء
 تتمثل وظيفة مجلس الخرباء الذي يتكون من 86عضواً 

م��ن الفقهاء ورج��ال الدين يف اختيار املرش��د والرقابة 

عى أدائ��ه، يف الوقت ذاته فإن األعضاء املتقدمني لهذا 

املجل��س تتم املوافق��ة عى أهليتهم م��ن قبل مجلس 

صيانة الدس��تور، كام أن تفسري الفكر الديني الحاكم يف 

إيران لوظيفة هذا املجل��س تكمن يف أن وظيفته فيام 

شاه إيران السابق
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الثورة اإليرانية 

ث��ورة فريدة من نوعها باعتباره��ا مفاجأة عىل مرسح 
األح��داث الدولية، وذلك من حيث الرسعة التي حدث 
بها التغيري العمي��ق، وكذلك الدور القيادي للدين فيه، 
كام أنه كان يعتقد أن النظام محمي كام يجب من قبل 
الجيش واألجهزة األمنية التي أنفق نظام الش��اه عليها 
ميزانيات ضخمة، إضافة إىل انعدام األسباب االعتيادية 
املعروفة للثورة، كاألزمات املالية، أوالهزائم العسكرية، 

أوعصيان الفالحني، أو التمرد العسكري.
كان��ت نتيجة ذلك الحدث نش��وء جمهورية إس��المية 
بقي��ادة عامل دين منف��ي يبلغ من العم��ر مثانني عاماً، 
مدعوم��اً م��ن مظاه��رات متقطعة لكن ش��عبية، كام 
تؤك��د التقارير، الثورة تنقس��م إىل مرحلت��ني: املرحلة 
األوىل دام��ت تقريبا من منتص��ف 1977 إىل منتصف 
1979، وش��هدت تحالفاً ما بني الليرباليني واليس��اريني 
والجامعات الدينية إلس��قاط الش��اه، املرحل��ة الثانية، 
غالباً ماتس��مى "الث��ورة الخمينية"، ش��هدت بروز آية 
الل��ه الخميني وتعزيز الس��لطة والقمع وتطهري زعامء 
الجامعات املعارضة للس��لطة الدينية )مب��ا فيها الثورة 

الثقافية الخمينية يف الجامعات اإليرانية(.

يتعلق بالويل الفقيه هي ليس��ت اختي��ار الويل الفقيه، 

وإمنا اكتشافه من بني مجموعة رجال الدين املوجودين، 

فاالختي��ار قد تم بالفعل من قبل الل��ه - عز وجل- له، 

وي��أيت دور املجلس الكتش��اف من وقع علي��ه االختيار 

من ِقبل الله، وبالتايل تصبح مراقبة أداء املرش��د عملية 

أصعب م��ن أن يقوم به��ا هذا املجلس الذي يس��تمد 

رشعيت��ه من ال��ويل الفقيه نفس��ه بوصفه نائب��اً لإلمام 

الغائب )املهدي املنتظر(.

السلطة الترشيعية )الربملان(
لتوجي��ه هذه الس��لطة بحي��ث تأيت مكمل��ة ملنظومة 

توجه��ات التي��ار الدين��ي يف منظومت��ه السياس��ية تم 

تغيري مسمى الس��لطة الترشيعية من "مجلس الشورى 

الوطن��ي" إىل "مجلس الش��ورى اإلس��امي" بحيث تأيت 

مخرجاته متوافق��ة مع املرتكزات الفكري��ة لهذا التيار 

دون غ��ريه من التيارات األخ��رى، ويعود مجلس صيانة 

الدستور من جديد هنا للتحقق من صاحيات املرتشحني 

له��ذا املجلس بحيث يضمن توجهات من س��يأيت تحت 

قب��ة الربملان ال��ذي يلعب دوراً كذل��ك يف منح الثقة أو 

حجبها عن الوزراء، بل وعن الرئيس نفسه.

مجمع تشخيص مصلحة النظام
تتمثل أه��م وظائف هذا املجمع يف الفصل يف النزاع بني 

مجلس الشورى )الربملان( ومجلس صيانة الدستور، ففي 

حال وجد مجلس صيانة الدس��تور أن إحدى مس��ودات 

مرشوع أي قانون تتعارض مع الدس��تور والرشيعة يقوم 

بإعادتها ملجلس الش��ورى )الربملان( إلعادة دراستها، ويف 

حال إرصار الربملان عى ذلك يتم رفعها ملجمع تش��خيص 

مصلح��ة النظ��ام للبت يف ه��ذا األمر، وع��ى الرغم من 

ذل��ك فهناك العديد من الوقائ��ع التي تبني أن صاحيات 

وق��درات ال��ويل الفقيه تفوق مس��ألة الخ��وض يف تلك 

اإلجراءات القانونية وتتعداها، فبمجرد رسالة تم إرسالها 

من مرش��د الث��ورة "خامنئي" إىل "مه��دي كرويب" رئيس 

مجلس الش��ورى )الربملان( يف دورته السادس��ة، تم رفع 

مس��ودة مرشوع قان��ون الصحافة من جلس��ات مجلس 

الش��ورى،  ويتكون هذا املجلس من رؤس��اء الس��لطات 

الثاث وفقهاء مجلس صيانة الدستور، باإلضافة إىل ممثل 

املرشد والوزير املعني مبرشوع القانون موضع الخاف.

األهمية املتعاظمة للويل
يف الحقيق��ة أن محورية الويل الفقيه يف النظام اإليراين ال 

تتوقف عند تلك املؤسسات فحسب، بل تتجاوزها بحيث 

ينترش ممثلو الويل الفقيه يف جميع مؤسسات الدولة مبا 

فيها الجيش والحرس الثوري، ويأيت دور خطباء الجمع يف 

إي��ران لتكريس توجهات النظام وتوجيه املجتمع بحيث 

يلعب الخطاب السيايس يف خطب الجمعة دوراً محورياً 

يف ذلك، وتس��ري األطر العامة للسياس��ة الخارجية وفق 

الخط��وط التي يرس��مها الويل الفقيه، والس��يام الربنامج 

النووي اإليراين الذي يعود للمرش��د الق��رار النهايئ فيه، 

وبذلك تصبح سائر مؤسسات النظام يف إيران سائرًة وفق 

فلك الويل الفقيه ووفق مرتكزاته ورؤاه•

جملس صيانة 
الدستور يساهم 

يف صد أي حماولة 
للمساس مببادئ 

اجلمهورية 
اإلسالمية

أعضاء مجلس صيانة الدستور
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ربيـــــع اإلسالمـييـــن

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

إن أفض��ل وصٍف ملا يحدث يف العامل العريب من تطورات وتغريات جذرية هو أنها ليس��ت ربيعاً للعرب، بل 

هي ربيع لإلس��الميني، لقد عاش الش��ارع العريب عىل أمل أن تؤدي أحداث عامي 2011 و2012 إىل تغريات 

تأخذ به نحو ربيع عريب ميلء باألمل يف مس��تقبل مزدهر للش��عوب العربية قوامها األمن والحرية والعدالة 

والرخاء، إال أن شيئاً من ذلك مل يحدث، بل تحول ما يعرف ب�الربيع العريب إىل حالة من العنف وفقدان األمن 

وغي��اب العدالة والحرية وصعوبة الحياة، حتى أصبحن��ا غري قادرين عىل وصف هذه الحالة بوصف الربيع 

ونحن نرى الشعوب العربية تُقتل وتُعذب عىل يد أنظمتها السياسية.

لقد اهتزت الش��عوب العربية، فكانت النتيجة وصول اإلس��الميني للحكم كام حدث يف مرص وتونس وإىل 

درجة يف املغرب، أو إزدهار فكرهم وانتعاشه يف السياسة الداخلية واملجتمع الداخيل كام هو الحال يف ليبيا 

واليم��ن واألردن والكويت، فاألحزاب والتيارات والحركات اإلس��المية اس��تطاعت أن تخلق لها أرضية قوية 

يف مثل تلك الدول نتيجة لحالة الغليان الش��عبي يف بعض الدول العربية، حتى أصبحوا هم أكرب الكاس��بني 

من الثورات واالنتفاضات واملطالب الش��عبية، لقد إس��تثمر اإلسالميون تلك الحالة لصالحهم بشكل إيجايب، 

حي��ث أيدوا املطالب الش��عبية لإلطاحة بأنظمة الحك��م يف بعض الدول العربية يك يتمكنوا من الس��يطرة 

عليه��ا، إنها الدميقراطي��ة الديكتاتورية، أي أن تلك الجامعات متكنت من دعم املطالب بالحرية السياس��ية 

للوص��ول إىل الس��لطة عن طريق الدميقراطي��ة، ومن ثم العمل عىل فرض هيمنتهم ع��ىل الدولة من منطق 

تنفي��ذ أجندته��م التي متكنوا من الفوز من خاللها يف االنتخابات، هذه ه��ي الحالة العربية التي أنتجت لنا 

مثل هذه الدميقراطية املش��وهة التي تحدث عنها الفيلس��وف اإليطايل أنطونيو جراميش يف إطروحته حول 

الهيمن��ة ب��أن املنترص يحاول دامئاً أن ينتج ثقافة جديدة تختلف عن الثقافة املوجودة يف الس��ابق، ويحاول 

فرضه��ا عىل اآلخرين باعتبارها الثقافة الس��ائدة واملهيمنة، هذا هو حال الوض��ع يف العامل العريب، حيث أن 

املنترص بإسم الدميقراطية يحاول فرض ثقافته عىل اآلخرين، محاوالً تكوين ثقافة جديدة سائدة تسيطر عىل 

الدولة واملجتمع يكون قوامها ما يؤمن هو به، وما نراه يف بعض الدول العربية التي ش��هدت ثورات ش��عبية 

ضد أنظمتها الحاكمة والتي وصل من خاللها اإلسالميون إىل السلطة ليس إال تطبيقاً واضحاً لهذه املعادلة.

ومع وصول اإلس��الميني إىل الحكم، أو الربوز عىل الس��احة السياس��ية مع الثورات العربية برز أيضاً دور 

الحركات الدينية املتشددة يف مثل تلك الدول التي تعيش مثل تلك الحالة من الثورات، فالقاعدة والحركات 

الجهادية متكنت من أن تجد لها موطئ قدم يف مثل تلك األرايض كاليمن ومرص وس��وريا وليبيا، فمع حالة 

عدم اإلس��تقرار برز الفلتان األمني الذي صب يف صالح مثل تلك الحركات والجامعات املتش��ددة واملسلحة، 

التي كانت إما تبحث لنفسها عن أرٍض خصبة جديدة أو تسعى إىل زيادة رقعة وجودها ونفوذها اإلقليمي. 

بإختصار شديد إن الحالة العربية التي نعيشها اليوم ال تشكل ربيعاً عربياً، بل هي ربيع لإلسالميني الذين 

حسب مختلف ميولهم إستطاعوا أن يكونوا هم أبرز الكاسبني مام يدور يف املنطقة العربية•      
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حلول جديـدة ملواجهـة أنظمـة الدفـــــــــــاع اجلـوي احملمولــة على الكتــف
تدابيـر وإجـراءات مضـادة فعالــة للحــد من خماطــرهـــا

حقق التطور التقني يف مجال 

أنظمة الدفاع الجوي املحمولة 

 Man-Portable Air Defense

Systems: MANPADS تطوراً 

ملحوظاً خالل السنوات القليلة 

املاضية، حيث تطورت األسلحة 

من مجرد أجهزة أولية تعمل 

باألشعة تحت الحمراء إىل 

أسلحة حديثة تستند يف آليتها 

إىل الصور املتعددة األطياف، 

عالوة عىل ذلك ميكن تعديل 

أنظمة الدفاع الجوي املحمولة 

لتفادي اإلجراءات املضادة. ويف 

الحقيقة ال ميكن مواجهة أجهزة 

البحث الحديثة بإجراءات مضادة 

تقليدية مثل الطلقات الكاشفة 

ولتأمني الحامية الالزمة ضد تلك 

األسلحة البد من وجود نظام 

قادر عىل مواجهة كل هذه 

األسلحة. 

إعداد:
بي. راج

وميكن تقسيم الخيارات املتاحة للتعامل مع أنظمة 

الدفاع الجوي املحمولة إىل ثالثة أقسام: تقليل نسبة 

التعرض لهذه األسلحة، وتقليل نقاط الضعف، ومنع 

انتشار األسلحة.

ويش��مل تقليل نسبة التعرض لهذه األسلحة كافة 

أنواع األس��لحة املصممة ملن��ع أنظمة الدفاع الجوي 

املحمولة من إصابة الطائرة، أما تقليل نقاط الضعف 

فريكز عىل زيادة قوة الطائرة يف حالة تعرضها لإلصابة 

بأنظم��ة الدفاع الج��وي املحمولة، أما منع انتش��ار 

هذه األسلحة فيهدف إىل منع املستخدمني النهائيني 

املعادين مث��ل املنظ��امت اإلجرامي��ة والتنظيامت 

اإلرهابية من حيازة أنظمة الدفاع الجوي املحمولة، 

ومن الجدير بالذكر أن األسلحة املضادة يف كل قسم 

من األقسام الثالثة السابقة ليست حرصية، وال يكفي 

أحده��ا لتحييد الخطر الذي تش��كله أنظمة الدفاع 

الجوي املحمولة عىل الطائ��رات املدنية، ورغم هذا 

ميكن وضع إسرتاتيجية منس��قة تضم كافة األسلحة 

الثالثة لتقليل احتامالت التعرض لهجوم معاد ناجح.

التدابري التقنية املضادة
مثة مجموع��ة مختلفة من األنظم��ة الحامئية التي 

ترم��ي إىل رصد وإحباط أي هجوم معاد باس��تخدام 

أنظمة الدفاع الجوي املحمولة، وهي تشمل األنظمة 

التالية: الطلقات الخداعية الكاشفة العاملة باألشعة 

تحت الحم��راء التي تق��وم بإرباك أنظم��ة البحث 

العاملة باألش��عة الحمراء لدى األنواع الس��ابقة من 

أنظمة الدف��اع الجوي املحمول��ة، وذلك عن طريق 

إطالق مواد تصدر إش��ارات باألش��عة تحت الحمراء 

أشبه بجسم الطائرة نفس��ها وأكرث قوة منها، وعادة 

 Pyrotechnic Flares يتم اس��تخدام طلقات نارية

له��ذا الغرض، ولك��ن مداها الزمن��ي الفعال قصري، 

وتعت��ر ه��ذه األنظم��ة أق��ل كف��اءة وفعالية ضد 

األنواع الحديثة م��ن أنظمة الدفاع الجوي املحمولة 

التي تتمتع بق��درة أكر عىل التميي��ز بني الطلقات 

والطائرات.

تق��وم التدابري املض��ادة املوجهة باألش��عة تحت 

 Directed infrared Countermeasures: الحمراء

DIRCMs بتوجي��ه طاق��ة عامل��ة باألش��عة تحت 

الحم��راء نحو نظام البحث ل��دى الصاروخ ما يؤدي 

ب��ه إىل االنح��راف عن مس��اره بعيداً ع��ن الطائرة 

املستهدفة. وقد تم تطوير األسلحة املضادة املوجهة 

العاملة باألش��عة تحت الحمراء لحامية الطائرة ضد 

أي هج��وم بالصواري��خ املوجهة املتقدم��ة العاملة 

باألشعة تحت الحمراء، ومتثل تقنية التدابري املضادة 

املوجهة العاملة باألشعة تحت الحمراء أحدث خطوة 

يف س��لم التطور بالنسبة ألنظمة األسلحة الصاروخية 

املضادة، وتتكون األس��لحة املضادة املوجهة العاملة 
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حلول جديـدة ملواجهـة أنظمـة الدفـــــــــــاع اجلـوي احملمولــة على الكتــف
تدابيـر وإجـراءات مضـادة فعالــة للحــد من خماطــرهـــا

باألش��عة تحت الحمراء من نظام إنذار يحذر الطيار 

م��ن اقرتاب الصاروخ املعادي، وهو نظام يقوم برصد 

عمليت��ي إط��الق الص��اروخ واقرتابه، ويتك��ون أيضاً 

من نظام ل��إلدارة مثل املدفع الرش��اش الذي يتلقى 

تعلي��امت بتتبع الصاروخ القادم، ويضم املدفع نظام 

تصوي��ر لرص��د االنبعاثات باألش��عة تح��ت الحمراء 

الصادرة عن الصاروخ القادم، ومتكني املدفع من رصد 

الص��اروخ وتتبعه، ومبجرد قي��ام املدفع بعملية تتبع 

الص��اروخ يق��وم املدفع بإطالق أش��عة تحت حمراء 

 Infra Red Countermeasure laser: IRCM

laser تجاه الصاروخ، حيث تحتوي أشعة الليزر عىل 

كود يقوم بش��ل حركة رأس التوجي��ه لدى الصاروخ، 

ومن ثم فقدانه أثر الطائرة.

 Missile warning وتقوم أنظمة إن��ذار الصاروخ

systems: MWS بتحذير الطائرة املس��تهدفة، مبا يف 

ذلك األسلحة املضادة العاملة باألشعة تحت الحمراء، 

ضد الصاروخ املعادي القادم.
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نظام الدفاع الصاروخي الحارس

Guardian الحارس
تقوم أنظمة األس��لحة املض��ادة الت��ي تنتجها رشكة 

Northrop Grumman بعم��ل الدف��اع الالزم ضد 

صواري��خ الدف��اع الجوي املحمولة من��ذ أكرث من 50 

عاماً، وتواصل رحلة التطور واالبتكار بصورة مستمرة، 

وتس��تخدم األنظمة العس��كرية - األس��لحة املضادة 

املوجهة العاملة باألشعة تحت الحمراء- التي أنتجتها 

الرشكة تقنية تعتمد عىل الليزر لحامية الطائرات العسكرية 

والطائرات الرئاس��ية وأطقم قيادتها ض��د أكرث التهديدات 

تط��وراً. ويعتر النظ��ام)AN/AAQ-24 (V أحد التدابري 

املضادة ضد نظ��ام الدفاع الج��وي املوجه املحمول، 

ويتم إنتاج هذا النظام وتشغيله ونرشه عىل مستوى 

الع��امل حالياً مع 500 ج��زء من أج��زاء الطائرة عىل 

50 نوع��اً مختلفاً من الطائرات مث��ل الطائرات ذات 

األجنحة الثابت��ة الكبرية والصغ��رية والطائرات ذات 

األجنحة الدوارة والطائرات ذات األجنحة املائلة.

واعتامداً عىل ه��ذه التقنية الفعال��ة، يقوم نظام 

 Guardian™ Missile "الدفاع الصاروخي "الح��ارس

 Northrop ال��ذي تنتج��ه رشكة Defense System

Grumman بعمل الدفاع ال��الزم ضد أكرث صواريخ 

أنظمة الدفاع الجوي املحمولة MANPADS تطوراً، 

األمر الذي يؤمن حالً متاح��اً ومأموناً وقليل التكلفة 

للتعامل مع تهديدات أنظمة الدفاع الجوي املحمولة، 

والصاروخ الحارس مصمم للتحليق مع الطائرة، وهو 

م��ا يؤم��ن الحامية الالزم��ة يف أي وق��ت تكون فيه 

الطائرة داخل م��دى أنظمة الدفاع الجوي املحمولة، 

ويعتر هذا النظام نظاماً للمساعدات الدفاعية، وهو 

يس��تخدم التقنيات العسكرية املتاحة للدفاع ضد أي 

تهديدات تش��كلها الصواريخ املضادة للطائرات التي 

يتم إطالقها من عىل الكتف. 

وميك��ن ن��رش "الص��اروخ الح��ارس" يف أي موقع، 

وميكن اس��تخدامه يف عدة عمليات مختلفة بدءاً من 

الرحالت الداخلية القص��رية املدى، وانتهاء بالرحالت 

الخارجي��ة البعي��دة امل��دى، وقد حل��ق الصاروخ يف 

51 مط��ار أمرييك دخ��والً وخروجاً، كام أن س��هولة 

تركيبه تجعل منه س��الحاً مثالياً للرتكيب الرسيع عىل 

الطائرات املتوجه��ة إىل مناطق عىل درجة عالية من 

الخطورة.

ويؤم��ن الص��اروخ "الحارس" حامي��ة بزاوية 360 

درجة ض��د عدد كبري م��ن التهدي��دات الصاروخية، 

وعندما يرصد الص��اروخ عملية إطالق أنظمة الدفاع 

الج��وي املحمولة يق��وم بتتبع الص��اروخ القادم، ثم 

يس��تخدم أشعة الليزر لشل حركة نظام التوجيه لدى 

الص��اروخ، األمر الذي يؤدي به إىل الفش��ل يف إصابة 

الطائرة، وتس��تغرق ه��ذه العملية كله��ا من ثانيتني 

إىل خم��س ثوان، وال تحت��اج إىل أي إجراء من جانب 

طاقم الطائرة، ويش��مل الصاروخ "الح��ارس" مؤرشاً 

لنظام تتب��ع Tracker ليزرياً متعدد املوجات، ونظام 

استش��عار يعمل باألش��عة فوق البنفسجية للتحذير 

ض��د الصواريخ، وميكن اس��تيعاب الص��اروخ بأكمله 

تقريباً يف مساحة واحدة تحت جانبي جسم الطائرة، 

حيث يصل الوزن اإلجاميل للصاروخ 550 رطالً تقريباً، 

ما يعني أنه ال يحتاج إىل مس��احة كبرية للتخزين، وال 

يكاد ب��روزه عن جس��م الطائرة يتج��اوز 18 بوصة، 

AN/ AAQ- ويؤدي الص��اروخ "الحارس" دور نظام

V( DIRCM) 24 املس��تخدم اليوم يف تأمني الحامية 

الالزم��ة للدفاعات ولكب��ار الش��خصيات والطائرات 

يؤمن الصاروخ 
"احلارس" حماية 
بزاوية 360 درجة 

ضد عدد كبري 
من التهديدات 

الصاروخية

النظام)AN/AAQ-24 (V أحد التدابري املضادة ضد نظام الدفاع الجوي املوجه املحمول

 INDRA من رشكة MANTA DIRCAM النظام
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العس��كرية األخ��رى يف جميع أنحاء الع��امل، ويتميز 

النظام بقدرته عىل العمل بصورة مستقلة، ودون أن 

يك��ون له أدىن تأثري يُذكر ع��ىل أداء الطائرة أو حرق 

الوقود، كام أن سهولة تركيب الصاروخ عىل الطائرات 

املعدلة تس��مح بإمكانية تركيب��ه خالل عرش دقائق، 

وهو ما يجعله س��الحاً مثالياً بالنس��بة إىل الطائرات 

املتوجه��ة إىل املناط��ق ذات الخط��ورة العالية، كام 

يتميز الص��اروخ "الحارس" بعدم خطورته عىل أطقم 

التش��غيل/الصيانة، وال يحت��اج تركيب��ه إىل معدات 

باهظ��ة الثم��ن أو إىل تدريبات غري عادي��ة باهظة 

التكلفة. ك��ام أن الصيانة العادية للصاروخ ال تتعدى 

تنظي��ف نوافذ غ��رف التخزين، كام أن اس��تخدامه 

مأم��ون وال يتداخ��ل مع أي أنظم��ة مجوقلة أخرى، 

وميكن إج��راء أي تعديالت عىل الطائرة الس��تيعاب 

غرف تخزين الصاروخ بس��هولة أثناء عملية الصيانة 

االعتيادية املكثفة، وتقوم الرامج اللوجستية الحالية 

بدعم الصاروخ، كام ميكن استخدام مكوناته الداخلية 

.AAAQ-24 مع

Boldstroke النظام
يعت��ر صاروخ الدف��اع الجوي املحم��ول املعروف ب� 

يتمي��ز  ال��ذي   Boldstroke® DIRCM System

باعتامديت��ه العالية أح��دث ما أنتجت��ه التكنولوجيا 

الحديثة يف مجال األسلحة الليزرية، وأسلحة التصويب 

والتتبع، وهو يتكون من أجهزة ولوغاريتامت جاهزة 

للتح��ول إىل االختب��ار العمليايت/التش��غييل، ويقوم 

املؤرش وجهاز التتبع املدمجني بتأمني التنوع الطيفي 

ال��الزم للتعامل مع التهديدات املختلفة، ويتيح نظام 

Boldstroke عملي��ة التواص��ل املب��ارش أو التواصل 

الليف��ي Direct Or Fiber Coupling ب��ني الليزر 

وامل��ؤرش / نظ��ام التتبع، األم��ر الذي يؤم��ن مرونة 

الرتكي��ب تبعاً لحجم ووزن وق��وة الطائرات الخفيفة 

والثقيلة ذات األجنحة الدوارة.

ويس��تخدم النظ��ام تصمي��امً هندس��ياً مفتوح��اً 

ووص��الت موحدة لدعم عملية التوافق مع الطائرات 

املختلفة وعملية إدخ��ال التكنولوجيا وتقليل عملية 

اتخ��اذ القرار م��ن جانب مصادر التصنيع، ويس��مح 

بخاصيت��ي التتب��ع وتحدي��د املدى بطريق��ة فعالة، 

ويتمي��ز النظام بتوافق��ه للعمل مع ع��دد كبري من 

أنظمة اإلنذار املبكر املتطورة مثل "النظام املش��رتك 

 Common Missile الصواري��خ"  ض��د  للتحذي��ر 

Warning System ونظام رصد التهديدات املشرتك 

 Joint and Allied Threat Awareness واملوح��د

.System

ATIRCM النظام
يقوم نظ��ام التدابري املضادة العاملة باألش��عة تحت 

 Advanced Threat Infrared املتط��ور  الحم��راء 

ال��ذي   Countermeasures System: ATIRCM

أنتجته رشكة BAE Systems بش��ل حركة وإجهاض 

أي تهديدات صاروخية متقدمة تعمل باألشعة تحت 

الحمراء، ع��الوة عىل تحذي��ر الطيار تحذيراً س��لبياً 

ضد الصواري��خ املعادية القادم��ة، وذلك عن طريق 

اس��تخدام النظام املش��رتك للتحذير ض��د الصواريخ 

 AN/AAR-57 Common Missile Warning

System: CMWS الذي يقوم برصد الصاروخ، ورصد 

أي إنذارات غ��ري حقيقية، وتوجيه نظام التش��ويش 

املجوقل العامل باألش��عة تح��ت الحمراء نحو موقع 

الص��اروخ املعادي، وعندما يح��دث ذلك عن طريق 

نظ��ام التتبع العامل باألش��عة تح��ت الحمراء، يقوم 

النظام ببث أشعة تحت الحمراء عالية القوة لتضليل 

نظام البحث لدى الصاروخ.

وقد أكد الجيش األمرييك أن نظام التدابري املضادة 

ATRCM مجهزة بالنظام Chinook الطائرة

75 |  أبريل 2013 |  العدد 495  |



 ATIRCM العاملة باألش��عة تحت الحمراء املتطور

نجح يف إثبات فعالية يف أح��د املواقف الصعبة التي 

اش��تبكت فيها عدة صواري��خ من صواري��خ الدفاع 

الجوي املحمولة العاملة باألش��عة تحت الحمراء مع 

إحدى الطائرات املروحية من طراز Chinook، ومنذ 

طرح نظام األس��لحة املضادة العاملة باألش��عة تحت 

الحمراء املتطور لالس��تخدام نج��ح النظام يف تحقيق 

أهدافه من حيث األداء بصورة فاقت كل التوقعات، 

ونج��ح يف إثبات جهوزيته العملياتية للمهام بنس��بة 

100 %، وق��د أثبت نظام األس��لحة املضادة العاملة 

باألش��عة تحت الحم��راء املتط��ور أنه أق��وى نظام 

لألسلحة املضادة املوجهة العاملة بالليزر بالنسبة إىل 

الطائرات املروحية املقاتلة.

كام يؤمن النظام حامية أكر من األسلحة املعتمدة 

عىل الطلق��ات، ويقوم برصد ع��دة أهداف متعددة 

وتضلي��ل التهديدات يف مرحلة مبكرة وبرسعة فائقة، 

كام أن��ه يتميز بتصميمه املفت��وح وبتقنيته الليزرية 

املتقدم��ة ذات املوجات املتعددة، وبإمكانية تطويره 

مس��تقبالً، وبقدرت��ه ع��ىل حامي��ة الطائ��رات ذات 

High- األجنحة الدوارة والثابتة، مب��ا فيها الطائرات

.IR Signature Aircraft

تجنب التهديدات باستخدام نظام الدفاع 
Manta الجوي املحمول

قام��ت رشكت��ا Indra and Rosoboronexport معاً 

بتطوي��ر نظ��ام الدفاع الج��وي املحم��ول القادر عىل 

تضلي��ل الصواري��خ املوجه��ة العاملة باألش��عة تحت 

الحمراء، وهو نظام يعمل بصورة مندمجة داخل نظام 

الحامي��ة الذاتية مث��ل "نظام اإلنذار ض��د الصواريخ" 

Missile Warning System: MWS، وه��و يتك��ون 

من ثالث بلوكات وأشعة ليزر وبلوك برصي – إلكرتوين 

ونظ��ام معالج��ة، ويعمل النظ��ام عىل النح��و التايل: 

يقوم "نظام اإلنذار ض��د الصواريخ" برصد التهديدات 

الصاروخي��ة املحتملة، ثم بث املعلوم��ات الالزمة ثم 

يقوم بتطوير نظام الدفاع الجوي املحمول الذي يقوم 

تلقائياً برصد ومواجهة أنظمة البحث باستخدام أشعة 

الليزر القوية العاملة باألشعة تحت الحمراء املوجودة 

لدى النظام للتشويش عىل نظام التوجيه وشل حركته، 

وال يشمل النظام األجزاء املتحركة خارج الطائرة، األمر 

الذي يسهل عملية تركيبه.

وقد نجح��ت الرشكتان املذكورتان يف إنتاج أش��عة 

لي��زر فريدة ذات طاقة عالية  قادرة عىل بث أش��عة 

قادرة عىل "إخفاء" جسم الطائرة، وتطويع تلك األشعة 

داخل نظام س��هل صغري الحجم ميكن تركيبه عىل منت 

أي نوع من الطائرات، كام تتميز األش��عة بقدرتها عىل 

التش��ويش عىل كافة أنواع الصواريخ التي تس��تخدم 

األشعة تحت الحمراء.

®MILDS نظام اإلنذار ضد الصواريخ
 Missile Launch يف تطوي��ر EADS نجحت رشك��ة

 Detection System® AN/AAR 60: MILDS

الذي أصبح يكتسب سمعة عاملية متزايدة بفضل قوته 

وفعاليته يف جميع أنحاء العامل، وهذا النظام عبارة عن 

نظام استشعار متقدم للتصوير السلبي قادر عىل رصد 

وتتبع األش��عة فوق البنفسجية الصادرة عن الصواريخ 

املعادي��ة القادم��ة، مبا يف ذلك أنظم��ة الدفاع الجوي 

املحمولة التي تعمل بخاصي��ة البحث الحراري والتي 

يتم إطالقها من عىل الكتف.

مواجهة التهديدات
حققت الجهود املبذول��ة عىل صعيد مواجهة أنظمة 

الدفاع الجوي املحمولة نجاحاً ساحقاً بكل املقاييس، 

خصوصاً إذا وضعنا يف االعتبار الفرتة الزمنية القصرية 

التي اس��تغرقتها عملية التطوير، وم��ع توافر الوقت 

وامل��وارد ميكن أن تصبح ال��دول األعضاء يف املجتمع 

ال��دويل قادرة عىل توجيه رضب��ة قاضية ضد التجارة 

غ��ري املرشوعة واس��تخدام أنظم��ة الدف��اع الجوي 

املحمولة، ومن ثم ابتكار أسلحة مضادة فعالة•

املصادر والصور:

 www.fas.org  

www.state.gov  

 www.northropgrumman.com  

www.indracompany.com  

www.baesystems.com  

املنطقة الضعيفة )املكشوفة(

تظ��ل الطائ��رات العامل��ة داخ��ل مم��رات الوصول 
واملغادرة املحيطة باملطارات مكش��وفة، وقد تتجاوز 
تلك املساحة 13 ألف مرتاً مربعاً، األمر الذي يحد من 
قدرة الس��لطات املحلية عىل عمل الدوريات الالزمة 

نظام اإلنذار ضد الصواريخ MILDSبالفعالية املطلوبة. 

 MILDS نظام 
استشعار قادر على 
رصد وتتبع األشعة 

فوق البنفسجية 
الصادرة عن 

الصواريخ املعادية
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     الهزمية ليست قدرًا !!!! 
 ال يشء يحدث بالصدفة، حتى وإن بدا كذلك يف الظاهر، مصائرنا ليس��ت أخطاء تاريخية، كام أنها ليست أخطاء 

جغرافي��ة، فلألقدار حكاية أخرى مع البرش، ولقد مررنا نحن الذين ولدنا عىل أعتاب مرحلة نش��أة الدولة مبرحلة 

حي��اة كانت األرسة تش��كل بالفعل نواة وأس��اس املجتمع، من حي��ث دورها كجرس عبور ل��كل مكونات الثقافة 

االجتامعية بدءاً بش��عائر الدي��ن كله وانتهاء بتفاصيل الحياة اليومية واالعتيادي��ة، فاألرسة متنحنا هويتنا الدينية 

والحمض النووي الخاص بهويتنا االجتامعية وشكل تقاليدنا وانتامئنا ومجمل شخصيتنا  العامة، هذه األرسة التي 

كانت تحفظ املجتمع مبحافظتها عىل البيت والفرد والطقوس واملامرسات، مل تعد كام كانت ال شكالً وال دوراً وال 

تأثرياً !

هن��اك تح��ول هائل يف حياة أخوة األمس وج��ريان البارحة وأحياء زمان، إن آثار التح��ول واضحة بجالء يف كل 

الع��امل وع��ىل كل العالقات، لكنها أكرث وضوحاً يف املنزل الخليجي واإلم��ارايت، باعتبار أننا قد خضنا معركة التنمية 

والتطوير بقوة وإرادة سياسية واجتامعية معاً، ولقد حققنا نجاحاً أبهر العامل، لكن هذا النجاح قد أخذ منا أموراً 

عديدة ونحن يف الطريق لكسب املعركة، اليوم نحن جميعاً نستشعر حجم خسارة ما فقدناه ، لكن وبرغم فداحة 

الخسارة إال أنه ال تزال  الفرصة قامئة لعمل ما !

السؤال الذي البد من طرحه بالتوازي مع االحتفاء بنجاح مرشوعنا التنموي يف اإلمارات هو: كيف نتعامل مع 

هذه التحوالت بش��كل نستفيد من خالله إىل أقىص درجة من فرصها دون أن نخرس - باملقابل - املزيد من مالمح 

هويتنا وثقافتنا وجذورنا وعالقتنا بكل تفاصيل ش��خصيتنا االجتامعية؟ هذه مهمة ليس��ت سهلة، إال أنها ممكنة 

إذا توافرت النية واإلرادة )السياس��ية والش��عبية) وإذا توافر الوعي واملحبة والحرص، الوعي بقيمة وحيوية هذه 

الهوية، والوعي مبخاطر التخيل عنها وارتداء أقنعة ملونة لهويات معوملة ومعلبة ومستوردة؟ أما املحبة  والحرص 

فهام  أمران  الزمان  حيث ال ميكنك أن تحرص عىل ش��خصية وهوية ال تحبها أو غري متصالح معها، كام ال ميكنك 

أن تتمسك بهوية وثقافة إال إذا كنت تجدها عظيمة وتستحق االفتخار والتمسك بها!

إن الياب��ان بل��د صناعي متقدم ج��داً، وهو مجتمع يعتمد عىل التقنية الحديث��ة إىل أقىص الحدود، إال أن هذا 

املجتمع ال يزال يحتفظ بخصوصية ثقافية واضحة ال تخطؤها عني السائح منذ اللحظة األوىل، إذن فخلط الحداثة 

م��ع ثقاف��ة املايض أمر ممكن إىل جانب أنه غري معيق، أو غري معرقل، فاملرأة اليابانية مهام بلغت درجة تعليمها؛ 

إال أن دوره��ا كأم وزوجة يتق��دم عىل كل االعتبارات، وثوب الكيمونو ال يزال موجوداً، والطقوس البوذية الزالت 

صامدة يف املعابد الضخمة، مل تقرتب منها التقنيات والحداثة بعد، كام أن مدارس الش��اي الزالت تجتذب املاليني، 

اليابان يتنفس تقنياً يف ثوب الكيمونو املزركش واملعقد إال أنه ال يشكو من أي اختناق أو صعوبة يف الحركة!!

إن أكرث ما يشتيك منه الناس عندنا هو انخفاض منسوب العاطفة واإلنسانية بني الناس يف العائلة، وبني الجريان، 

واألقارب، واألصحاب، لقد رسقت عوملة السوق والحياة كل العاطفة والحميمية من العالقات اإلنسانية، فتخلخل 

كل النظام، نظام الفرد والعائلة واملجتمع، ومبا أننا ال ميكننا إعادة العجلة إىل الخلف، فإننا ميكن أن نتوقف ونسأل 

أنفس��نا إىل أين نحن ذاهبون وماذا نريد؟ وإىل أين نريد أن نصل؟ وهل تعنينا هذه الهوية وتلك الجذور أم ال؟ 

هذه األس��ئلة ليس��ت حكراً عىل الفرد أو األرسة؛ ولكنها مطروحة عىل النظام االجتامعي كله، وعىل مؤسس��ات 

الرتبي��ة والتعليم، وعىل جهات الترشيع واإلعالم وغري ذلك، لنكون وعياً برضورة الحفاظ عىل ثقافتنا وش��خصيتنا 

وعالقاتنا، يك ال نهزم باختيارنا يف معركة رمبا تكون قدرية لكن الهزمية فيها ليست قدراً !•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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الذخائر العنقودية أخطر خملفات احلرب
جهــود دوليـــة حثيـثـــة حلـظــر إنتاجــهـا واسـتـخدامــها

تسببت الذخائر العنقودية يف قتل 

وجرح أعداد كبرية من املدنيني، 

تاركة آثارها الخطرية عليهم، 

وقد بدأت الحكومات مفاوضات 

بشأن اتفاقية الذخائر العنقودية 

واعتمدتها عام 2008، وتنص هذه 

املعاهدة املهمة يف القانون الدويل 

اإلنساين عىل حظر استخدام 

الذخائر العنقودية وإنتاجها 

وتخزينها ونقلها، وتلزم الدول 

باتخاذ إجراءات محددة لضامن 

عدم تسبب هذه األسلحة يف 

وقوع ضحايا يف املستقبل.

املشاكل التي تتسبب فيها الذخائر 

العنقودية ليست وليدة اليوم، 

ففي كل نـزاع تقريباً، استخدمت 

الذخائر العنقودية عىل مدى 

األربعني سنة املنرصمة، وألحقت 

خسائر جسيمة باملدنيني خالل 

القتال وبعد انتهاء العمليات 

العسكرية عىل حد سواء.

إعداد:
فكري حممد علي

ما هي الذخائر العنقودية
 Cluster    Bombs  ميكن تعريف الذخائر العنقودية

بأنهششا: "ذخششرة تقليديششة، صممت لتنششر أو تطلق 

مقذوفششات، تششزن كل منهششا أقل مششن 20 كلج، وهي 

تحوي قنابل فرعيششة متفجرة"، أي أنها تتضمن جميع 

األسلحة التي تهدف إىل نر القنابل الفرعية املتفجرة 

عىل مسششاحة ما، مام يؤدي إىل قتل وتشششويه األفراد 

عند االنفجار يف الحال، أو بعد فرتة، وتستمر الذخائر 

العنقوديششة الصغرة غر املنفجششرة يف تهديد املدنيني، 

حيث ينطلششق منها لدى انفجارها العرات أو املئات 

من الذخائششر األصغر حجامً، وقد تم اسششتبعاد بعض 

األسششلحة من تعريف الذخائر العنقودية عىل أسششاس 

أنها ال يحتمل أن تسششبب مشششاكل جرت العادة عىل 

أن تقششرتن بالذخائر العنقودية، ومن هذه األسششلحة: 

الذخائر املصممة إلحداث وهششج أو دخان، والذخائر 

التششي تضم أقل من 10 ذخائششر صغرة قابلة لالنفجار 

عندما تكششون كل ذخرة من هششذه الذخائر الصغرة 

مصممة لتحديد ورضب هدف واحد، أو تكون مجهزة 

بآلية التدمر الذايت اإللكرتوين.

وميكن إطالق القنابل العنقودية بواسششطة قذائف 

املدفعيششة، أو الصواريخ، أو بإسششقاطها من الطائرات، 

وهششي تنفجر يف العادة يف الهواء، وتتحول إىل عرات 

ومئات الشظايا الصغرة يف منطقة بحجم ملعب كرة 

قدم، وال ميكن للقنابل العنقودية أن متيز بني األهداف 

العسششكرية واملدنية، ومن ثم يكون رضرها هائالً حني 

تُسششتخدم بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، ولدى 

إطالقها جواً أو براً، فإن مجال انتشششارها الواسع يكاد 

يضمن وقششوع إصابات باملدنيني لدى اسششتخدامها يف 

مناطق مأهولششة، والكثر من هششذه الذخائر الصغرة 

ال تنفجر لدى االرتطام باألرض حسششب تصميمها، مام 

يؤدي لوقوع إصابات يف صفوف املدنيني بعد شششهور 

وسنوات، حيث تصبح مبثابة ألغام متفجرة.

ولقد صممت حاويات القنابششل العنقودية بحيث 

أنه عند بلوغها ارتفاعاً محدداً عن سطح األرض تنطلق 

منها املئات من القنيبالت الصغرة التي تتسششاقط عىل 

مساحة واسششعة من األرض التي يتواجد عليها الهدف 

املطلششوب تدمره، ومن ثم تنفجششر بصورة آنية لحظة 

االصطششدام، أو بفواصل زمنية تسششتمر لدقائق ولغاية 

سششاعات لغرض إطالششة الفرتة الالزمة إلعاقة أو شششل 

الهدف، وهناك أنواع أخرى من الحاويات تقذف منها 

ألغام ضد األشخاص وضد املركبات والدروع.

وتختلف نسبة إخفاق القنابل الصغرة يف االنفجار 

حسششب تصميمهششا، والظششروف التي تسششتخدم فيها، 

ومتيششل هششذه النسششبة إىل أن ترتفششع بصششورة أكرب يف 

العمليات الفعلية عنها أثناء االختبارات، ويرجع ذلك 

إىل الظروف األكرث مالءمة التششي تجرى فيها التجارب 

بشششكل عام، ورغم أن هذه القنابششل مصممة بحيث 

تنفجر فوق "أهداف صلبششة"، كالعربات املصفحة أو 

الدبابششات أو ممرات الطائرات، فكثششراً ما تهبط عىل 

أرض رمليششة أو طينية أو عىل النبششات أو الثلج، وهي 

مسششاحات ميكششن أن تكششون ليّنة، بحيث ال تسششمح 

بإطالق آلية التفجر.

أشهر القنابل العنقودية
ميكن تقسششيم القنابل العنقودية إىل نوعني رئيسششني: 

النوع األول، ويحتوي داخله عىل قنابل فرعية شديدة 

االنفجار، وتسششتخدم ضد األهداف املدرعة، أما النوع 

الثاين فإنه يحتوي داخله عىل قنابل فرعية تسششتخدم 

ضششد األفراد، والششرأس الحربية يف النششوع األول عبارة 

عن حشششوة جوفششاء Hollow Charge  مزودة مبادة 

متفجششرة TNT زنتهششا 130 جرام، وتحيط بالحشششوة 

الجوفششاء 180 كرة من الصلب، بقطششر 5 ملم، وهذه 

الكرات تعطششي التأثر التدمري الثانششوي ضد األفراد 

واألهششداف غر املدرعششة، مثل الششرادارات والطائرات 

واملركبششات، أما التأثششر التدمري الرئيششي فينتج من 

الرأس الحربية التي تخرتق درعاً من الصلب املتجانس 

ملسششافة 140 ملم، وتخرتق درعاً من األملنيوم سششمكه 

280 ملم، وخرسششانة سششمكها 600 ملم، أما بالنسششبة 

للنوع الثاين من القنابل العنقودية، فإنها تحتوي عىل 

250 كششرة من الصلششب بقطر 5 ملششم، وتتواجد هذه 

الكرات حول املادة شششديدة االنفجششار، ويقدر نصف 

قطر دائرة التأثر لهذه الكرات بشثالثني مرتاً.

والقنبلششة العنقودية املسششتخدمة حالياً عىل نطاق 

واسششع يف القششوات الجويششة األمريكيششة هششي القنبلة 

Rockeye II MK-20 التششي تحتششوي عىل 247 قنبلة 

صغششرة، وعندما تطلق هذه القنبلششة من ارتفاع 152 

مرت فإنها تغطي مسششاحة 4800 مرتاً مربعاً، وتستخدم 

هششذه القنبلة مششع الطائششرات الهجوميششة األمريكية 

وطائرات حلف شششامل األطلنطي "ناتششو"، أما القنبلة 

األمريكية األخرى طراز  CBU-89/B GATOR فإنها 

تحتوي عىل مزيج من القنابل الفرعية املضادة للدروع 

 ،BLU-92B واملضادة لألفراد طراز BLU-91/B طراز
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وتسششتخدم مع العديد من القاذفات طراز B-52، ومن 

القنابششل الحديثة يف القوات الجويششة األمريكية القنبلة 

ICSB-1 للرضب املسششاحي، وتحتوي عششىل 160 قنبلة 

فرعية، ويتم ضبط عملية تفجرها إلكرتونياً قبل تحميل 

القنبلة "األم" عىل الطائرة، ووفقاً الرتفاع إطالق القنبلة، 

فإنه ميكن تغطية مسششاحة ترتاوح بششني 3000 و53820 

مرت مربع.

وتنتج شييل نوعني من القنابل العنقودية هام القنبلة 

CB-130، زنة 130 رطششاًل، والقنبلة CB-500، زنة 500 

رطششالً، وينرثان القنابششل الفرعية عىل مسششاحات كبرة، 

ويتوقف ذلششك عىل االرتفاع الذي يتم إسششقاط القنابل 

منه، وتستخدم فيهام القنابل الفرعية، التي تزن الواحدة 

منها 750 جششرام، وهي مصممة محلياً، وتسششع القنبلة 

CB-130 خمسني من هذه القنابل الفرعية، بينام تسع 

القنبلششة CB-500 مائتني وخمسششني قنبلة فرعية، وعند 

سششقوط القنبلة فإنها تنتر يف مسششاحة تششرتاوح ما بني 

15000 - 50000 مرتاً مربعششاً، ويتم التحكم يف االرتفاع 

الذي تفتح عنده القنبلة لنر القنابل الفرعية بواسششطة 

مصهششر Fuse زمني إلكرتوين مربمج. وتنتج شششييل أيضاً 

القنبلششة العنقودية املتطششورة طششراز WB-500F التي 

تحملهششا أنواع مختلفة من الطائرات، وتحتوي عىل 240 

قنبلة فرعية يتم نرها محورياً يف اتجاه مقدمة القنبلة، 

بواسطة قوة الطرد املركزية الناتجة من دوران املستودع 

أثناء قذف القنبلششة من الطائرة، وميكن التحكم يف زمن 

سششقوط القنابل الفرعية من لحظة القذف من الطائرة 

بواسطة املصهرات.

 MW-1 وتنتششج أملانيششا القنبلششة العنقوديششة طششراز

لالسششتخدام ضد ممرات الطائششرات والوحدات املدرعة 

املتحركششة والثابتششة، وقششد صممششت لتناسششب الطائرة 

TORNADO حيششث تركششب عششىل محششور الطائششرة، 

وتقذف من الجانب، وتسششتخدم يف جميع األجواء، وليالً 

ونهششاراً، وكذلك، تنتج أملانيا القنبلششة طراز MDS وهي 

تطوير للطراز MW-1، وتسششتخدم مع طائرات الهجوم 

التكتيكية.

   BME 330 وتنتج أسششبانيا القنابل العنقوديششة طراز

لتسلح بها القوات الجوية األسبانية، وتزن القنبلة حوايل 

330 كيلوجراماً، وتحمل بداخلها 180 قنبلة فرعية، ومن 

املمكن أن تكون مضادة لألفراد، أو ذات حشوة جوفاء، 

أو حارقة، وهى مصممة لتقذف من الطائرة عىل ارتفاع 

مششا بششني 100 - 1000 قدم، حيث تنفتششح مظلة خاصة 

لفرملة كل قنبلة فرعية قبل وصولها إىل الهدف.

وتعتششرب القنبلة العنقوديششة Brandt Belouga هي 

خالل إسقاط الذخائر العنقودية بواسطة الطائرات

تتسبب الذخائر العنقودية يف وقوع إصابات خطرية للمدنيني

تتحول الذخائر 
العنقودية إىل 

عشرات ومئات 
الشظايا الصغرية 
يف منطقة بحجم 

ملعب كرة قدم
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القنبلة الرئيسية املوجودة يف الخدمة يف القوات الجوية 

الفرنسية، وتتميز مبقاومة منخفضة للهواء، ويبلغ وزنها 

672 رطششالً، وميكنها نرث 151 قنبلة فرعية، وزن كل منها 

2.9 رطالً بشكل منتظم، وتنتج فرنسا أيضاً القنبلة طراز 

BM 400 التي تحوي عدداً من القنابل الصغرة الحجم، 

واملصممة لإلسششقاط من ارتفاعششات منخفضة وللرضب 

املساحي.

CH- وطششورت سششويرسا القنابششل العنقودية طششراز

TABO التي تتكون من جسم له شكل انسيايب لتقليل 

مقاومة الهششواء، ويحتوي عىل 5 قنابل كروية الشششكل، 

لششكل منها ذيل قششوي من األملنيوم عىل شششكل زعانف، 

ويتم قذف القنابششل من النهاية املفتوحة للمسششتودع، 

وذلك نتيجششة الضغط الدينامييك عند أي رسعة للطائرة 

حتى  0.85 ماخ، ويوجد داخل كل جسششم من أجسششام 

هذه القنابل مصفوفششة من األملنيوم تحتوي عىل 8000 

كرة صغرة من الصلب.

وتنتج مؤسسة الصناعات الحربية اإلرسائيلية القنبلة 

العنقوديششة طششراز ATAP-1000، وزنتهششا 1000 رطل، 

وتحتوي عىل قنابل فرعية عددهششا 1098 قنبلة، ومنها 

نوع زنششة 5000 رطل، وطرازهششا ATAP-500 وتحتوي 

عىل 504 قنبلة فرعيششة، ويتم إطالق القنبلة من ارتفاع 

4000 قششدم، وهو أقل مششن االرتفاع الششذي تطلق منه 

.Rockeye القنبلة األمريكية

الجهــود الدوليــة لحظر إنتاج واســتخدام 
الذخائر العنقودية

شششكل اعتامد اتفاقيششة الذخائششر العنقوديششة يف دبلن 

)أيرلنششدا( من قبششل 107 دولة، وتوقيعها يف أوسششلو يف 

3 ديسششمرب 2008 )عارضتها الواليششات املتحدة، والصني، 

وروسيا، وجورجيا، ودول أخرى(، خطوة تاريخية لوضع 

حد السششتعامل هذه الذخائر التي تلحششق أرضاراً بالغة 

بالسششكان املدنيني الفتقارها إىل الدقة واملوثوقية، ونظراً 

إىل األعداد الهائلة مششن الذخائر الصغرة التي ميكن أن 

تلقيهششا، ومبقتىض االتفاقية، التزمششت هذه الدول بعدم 

االنخراط يف تلك األنشطة مرة أخرى.

إن اتفاقيششة الذخائششر العنقوديششة، واتفاقيششة حظر 

األلغام املضادة لألفراد، والربوتوكول املتعلق باملخلفات 

املتفجششرة للحششرب، تتناول مجتمعة كل أنششواع الذخائر 

املتفجششرة التي تشششكل تهديششداً عىل املدنيني، وترسششل 

إشششارات جامعية بأن كل طرف يف النزاع املسلح يتحمل 

مسششؤولية العواقب اإلنسششانية للذخائششر املتفجرة التي 

يسششتعملها، حتى بعد انتهاء العمليششات العدائية، ولقد 

أصبح القانون الدويل اإلنسششاين يوفر اليوم إطاراً شششامالً 

لتجنششب ومواجهة ما تخلفه الذخائر العنقودية من آثار 

رهيبة عىل السششكان املدنيني، تلك األسلحة التي ال تزال 

تقتل وتشوه، حتى بعد مرور سنوات طويلة عىل انتهاء 

النزاعششات، وسيسششاعد الربوتوكول املتعلششق باملخلفات 

املتفجرة للحرب، إذا نُفذ تنفيذاً أميناً، عىل إنقاذ األرواح 

من خششالل تزويد العاملني يف مجال إزالة األلغام برسعة 

باملعلومات األساسششية املتعلقة بششكل الذخائر املتفجرة 

املسششتعملة يف النزاع، وتحديد دور املسؤولني عن إزالة 

املتفجششرات بوضششوح، وااللتزام مبسششاعدة الضحايا عىل 

املدى الطويل.

ورغم بدء العمل يف التشجيع عىل التخطيط العتامد 

التدابر الالزمة لتنفيذ الربوتوكول عىل املستوى الوطني، 

فإن الدول األطراف مدعوة إىل أن تثبت أنها عازمة أيضاً 

عىل معالجة مشششكلة مخلفات الحششرب من املتفجرات 

املوجششودة يف الششدول األطراف املترضرة، وهششذا اإلجراء 

 عناقيد املوت

برزت اآلثار الوخيمــة للذخائر العنقودية وتكررت 
مراراً، فمنذ أول مرة ُسجل فيها إلقاء هذه األسلحة 
وحتــى   ،1943 الربيطــاين  "غرميبــي"  مرفــأ  يف 
تاريخ اســتعاملها يف لبنان 2006، تسببت الذخائر 
العنقودية بعبء كبري تحمله املدنيون ســواء خالل 

القتال أم بعده.
 Human ولقد أصــدرت منظمة حقوق اإلنســان
Rights Watch تقاريــر شــاملة عــن اســتخدام 
 ،1999 عــام  كوســوفو  يف  العنقوديــة  الذخائــر 
وأفغانســتان عامــي 2001 و2002، والعــراق عام 
2003، ولبنان يف عام 2006، وجورجيا وروسيا عام 
2008، ووثقت هذه التقارير العديد من وقائع قتل 
وإصابة املدنيني جراء استخدام الذخائر العنقودية، 

مبا يف ذلك إصابات وقعت بعد انتهاء القتال.

حاويات الذخائر العنقودية

 Rockeye II قنبلة 
عنقودية تستخدم 

حاليًا على نطاق 
واسع يف القوات 

اجلوية األمريكية 
وحتتوي على 247 

قنبلة صغرية

طورت سويسرا 
القنابل العنقودية 
 CH-TABO طراز

التي تتكون من 
جسم له شكل 

انسيابي لتقليل 
مقاومة الهواء
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أسششايس حتى يعششود تنفيششذ الربوتوكششول باملنفعة عىل 

املجتمعات املحلية املترضرة، سواء أكان ذلك عىل األمد 

القصر أو املتوسط. 

وقششد حظششرت الواليششات املتحششدة تصديششر القنابل 

العنقوديششة مبوجب قانون وقع عليششه الرئيس األمرييك، 

بششاراك أوباما، حيث أصبح مينع تصدير هذه القنابل إىل 

إرسائيل ودول أخرى يف منطقة الرق األوسششط وشامل 

أفريقيا، ومبوجب هذا القانون، ال ميكن للواليات املتحدة 

أن تصششدر مششن الذخائششر العنقودية إال مششا يتمتع منها 

بنسششبة أقل من واحد باملائة مششن القنابل غر املتفجرة 

لدى االرتطام، كام دعا القانون الدول املستقبلة للذخائر 

العنقودية إىل املوافقة عىل أن هذه الذخائر لن تُستخدم 

يف األماكن املعروف فيها وجود املدنيني، وذكر أن نسبة 

ضئيلششة للغاية مششن الذخائر العنقوديششة توجد حالياً يف 

ترسانة أسلحة الواليات املتحدة، وهي التي تفي بنسبة 

الواحششد يف املائة املذكششورة، ورحبششت منظمة »هيومن 

رايتس ووتش« بالقرار األمرييك، وقالت إن هذا اإلجراء 

من شششأنه أن يدفع الواليات املتحششدة إىل االنضامم إىل 

املعاهششدة الدولية لحظششر الذخائششر العنقودية، خاصة 

وأن الذخائر العنقودية التششي أنتجتها الواليات املتحدة 

أدت إىل إلحاق دمار واسششع يف صفوف املدنيني يف لبنان 

والعراق وأماكن أخرى.

وتسششعى الدول الرافضة للمعاهدة إىل بلوغ اإلجامع 

عىل صك قانوين بديل من شششأنه أن ينظم، ال أن يحظر، 

الذخائششر العنقوديششة، وهششذه الششدول تدعم مسششودة 

بروتوكول ملحق باتفاقية األسششلحة التقليدية، من شأنه 

أن يسمح باستخدام الذخائر العنقودية يف املستقبل.

إن كل الدول األطراف يف االتفاقية املتعلقة بأسششلحة 

تقليديششة معينة مدعوة لضامن أن يهدف كل بروتوكول 

بشششأن الذخائر العنقودية يوضششع يف إطار االتفاقية إىل 

معالجة املشششكالت اإلنسانية التي تطرحها تلك األسلحة 

بشكل عاجل وفعال باالستناد إىل قواعد قانونية واضحة، 

وينبغي ألي بروتوكول يتم اعتامده ضمن هذا اإلطار أن 

يكون مكمالً لالتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. 

إن هنششاك رضورة لعمليششة إعداد معاهدة شششاملة، 

تحدد معاير دولية مشششرتكة لتجارة مسششؤولة لألسلحة 

التقليديششة وذخائرهششا، والجديششر بالذكر أن األسششلحة 

التقليدية تستعمل يف ارتكاب أغلبية االنتهاكات للقانون 

الدويل اإلنساين، وتتسبب يف معاناة ال توصف للمدنيني 

املحارصين وسششط النزاعات املسلحة، والذين يتحملون 

آثارها، ومع ذلك ال يزال من املمكن الحصول بسششهولة 

عىل مجموعة كبرة من األسلحة التقليدية.

إن التكلفة البرية لهذه الظاهرة تفوق إىل حد بعيد 

مثن أي سششالح ينص القانون الدويل اإلنسششاين عىل حظر 

اسششتعامله أو ينظم تحديداً مثل هذا االستعامل، لذلك، 

فإنه من امللح أن تبدأ الدول يف التفاوض بشأن معاهدة 

تتعلق بتجارة باألسششلحة، بالرغششم من توقع مدى تعقد 

العديد من القضايا املرتبطة بهذا املوضوع وحساسيتها.

مضمون اتفاقية الذخائر العنقودية
فيام ييل أهم ما تضمنته االتفاقية:

- يحظششر إنتاج وتخزيششن ونقل واسششتخدام القنابل 

العنقوديششة يف جميششع الظروف، وال يجششب عىل الدول 

مسششاعدة أو تشششجيع أي شخص عىل املشششاركة يف أي 

نشششاط محظور مبوجششب االتفاقية، وذلك يشششمل عدم 

االستثامر يف الركات التي تنتج القنابل العنقودية.

- يجششب عششىل الششدول أن تدّمششر جميششع مخزونات 

القنابششل العنقودية يف غضون مثاين سششنوات من دخول 

االتفاقيششة حيششز التنفيششذ، ولحششني تدمرهششا، ال ميكششن 

استخدامها أو نقلها.

- يجب عىل الششدول تطهر األرايض امللوثة يف غضون 

10سششنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ، كام يجب 

عليهششا تقديم تقرير سششنوي عششن برامج إزالششة القنابل 

الفرعية وتوعية السششكان املحليني مششن مخاطر القنابل 

العنقوديششة، كششام أن الششدول التي اسششتخدمت القنابل 

تسعى الدول املترضرة من القنابل العنقودية إىل تطهري أراضيها وتدمري مخزونات الذخائر

 MW-1 قنبلة 
عنقودية أملانية 

لالستخدام ضد 
ممرات الطائرات 

والوحدات املدرعة
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العنقودية مشششجعة بقوة للمساعدة يف تطهر األرايض 

وتدمششر جميع القنابششل، مبا يف ذلك تقديششم معلومات 

مفصلة عن متى وأين استخدمت.

- يجششب عىل الدول أن تحرتم حقششوق جميع ضحايا 

القنابششل العنقوديششة، مبششا يف ذلك املترضريششن مبارشة، 

وأرسهم ومجتمعاتهم املحلية، عن طريق توفر الرعاية 

الطبية والتأهيل النفي والدعم املايل.

- إن جميششع الدول القادرة عىل أن تفعل ذلك، يجب 

أن تسششاعد الدول املترضرة من جراء القنابل العنقودية 

يف التطهششر، والتوعيششة باملخاطششر، وتدمششر املخزونات 

ومساعدة الضحايا.

- يجب عىل الدول أن تقدم تقريراً مفصالً سششنوياً إىل 

األمششم املتحدة عن عملها يف إطششار املعاهدة، ومن حق 

الدول مساءلة الدول األخرى التي انضمت لالتفاقية.

- متى أصبحت االتفاقية من ضمن القانون الوطني، 

تعترب جرمية: أي اسششتعامل، أو إنتاج، أو تخزين، أو نقل 

للقنابل العنقودية.

- يجششب عىل الدول أن تجتمع كل عام لرصد التقدم 

املحششرز بشششأن االتفاقيششة، وكل خمس سششنوات إلجراء 

مراجعة شاملة.

- جميع البلدان، مبا فيها تلك التي مل تتبنى االتفاقية 

يف دبلششن، ميكششن أن توقششع يف مقششر األمششم املتحدة يف 

نيويششورك، وعىل الششدول املّوقعة أن تجعلهششا ملزمة يف 

القانششون الوطنششي، ويجب عششىل الششدول التوقيع عىل 

املعاهدة برمتها، إذ ال ميكن "الخروج" من أجزاء معينة.

- ليس محظوراً الدخول يف عمليات عسكرية مشرتكة 

مششع الدول التي مل توقع عىل االتفاقية، ومع ذلك، يجب 

عششىل الدول أن تعلششن لركائها عششن التزاماتها مبوجب 

االتفاقيششة، وثنيهم عن اسششتخدام القنابششل العنقودية، 

وهششذا يجعل من الصعب اسششتخدام القنابل العنقودية 

يف عمليات عسششكرية مشششرتكة ألن من غر القانوين أن 

تسششتخدم أي دولة قششد وقعت عىل االتفاقيششة القنابل 

العنقودية.

إن االتفاقية ميكششن أن تزيل متاماً الذخائر العنقودية 

التششي تسششببت يف عقششود من املعانششاة تجششرع مرارتها 

املدنيون، فهي تضششع قاعدة جديدة من قواعد القانون 

الدويل اإلنسششاين مفادها أن الذخائر العنقودية أسششلحة 

محظورة، ويحتمل أن تؤثر هذه القاعدة عىل مامرسات 

جميع الششدول، حتى تلك التي ليسششت مسششتعدة بعد 

لالنضامم إليها رسششمياً، وسششتتيح االتفاقية عند تنفيذها 

فوائد مبششارشة للجامعششات املترضرة من خششالل زيادة 

الجهششود الهادفة إىل تطهششر املناطق امللوثششة بالذخائر 

العنقوديششة، وهو ما سيسششمح بإنقششاذ األرواح وإعادة 

اسششتخدام األرايض ألغششراض الزراعة وأنشششطة إنتاجية 

أخرى، كام أنها سششتفيد ضحايششا الذخائر العنقودية من 

خالل تعزيز االلتششزام مبختلف أنواع الدعم، منها الدعم 

الطبششي وإعادة التأهيل، واألهم مششن هذا وذاك، ميكن 

لالتفاقية الحيلولششة دون وقوع معاناة إنسششانية هائلة 

بضششامن عششدم اسششتخدام مئششات املاليني مششن الذخائر 

العنقودية الصغرة مطلقاً وتدمرها.

وال تنششص االتفاقية عىل أية فرتة انتقالية السششتخدام 

الذخائر العنقودية يف "ظروف اسششتثنائية" بعد دخولها 

حيز التنفيذ بالنسششبة لدولة طرف يف االتفاقية. وهكذا، 

سششتعترب الذخائر العنقودية سششالحاً موصوماً بالعار، ال 

ينبغي استخدامه•

املصادر:

http://en.wikipedia.org

www.fas.org

www.designation-systems.net

www.ordtechindustries.com

 www.airvectors.net

القانون الدويل 
اإلنساين يوفر إطارًا 

شامالً ملواجهة 
ما تخلفه الذخائر 

العنقودية من آثار 
رهيبة على السكان 

املدنيني

جهود دولية حثيثة لتطهري املناطق امللوثة بالذخائر العنقودية
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P-8 الطائرة متعددة املهام بوينج
ثورة حقيقـيــة يف عالــم صناعــة الطائــرات العسكريــة

تعترب الطائرة P-8، وهي طائرة عسكرية مشتقة من 

الجيل الجديد من الطائرة 737-800، طائرة عسكرية 

متقدمة بعيدة املدى مضادة للغواصات والسفن، 

وهي بالفعل طائرة متعددة املهام قادرة عىل أداء 

مهام املراقبة البحرية، وتتميز الطائرة بالرسعة والقوة 

وبإمكانية تطويرها مستقبالً، األمر الذي يجعلها 

قادرة عىل تلبية املتطلبات الحالية واملستقبلية 

لكافة العمالء، كام تتميز الطائرة بتصميمها املفتوح 

وباحتوائها عىل التقنيات املتقدمة الخاصة بأنظمة 

االستشعار وشاشات العرض، فضالً عن متتعها بقاعدة 

عريضة من املوردين وقطع الغيار وأجهزة الدعم 

واملساندة يف جميع أنحاء العامل.

إعداد: يل يادف
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وقد نجحت رشكة بوين��ج، بإنتاجها الطائرة P-8، يف 

إح��داث ثورة حقيقية يف أس��لوب تخطيط وتصميم 

وبناء الطائرات العس��كرية، حيث ت��م بناء الطائرة 

لس��احي البحري��ة يف الوالي��ات املتح��دة والهن��د 

باس��تخدام أح��دث عملي��ة إلنتاجه��ا يف "رنت��ون" 

بواش��نطن، وه��ي العملي��ة التي تس��تخدم أحدث 

أس��اليب التصني��ع وأكرثها كف��اءة، وتس��تفيد من 

أداء الجي��ل الجديد م��ن الطائ��رة 737 التي تتمتع 

باعتامدية عالية.

طرازات الطائرة
• P-8A Poseidon: وه��ي عبارة عن طائرة بعيدة 

املدى مضادة للغواصات والسفن، ولجمع املعلومات 

واملراقب��ة واالس��تطاع، ومتتلك نظام مه��ام متقدم 

يضم��ن قدرتها عىل العمل بالتنس��يق مع األس��لحة 

األخرى يف أي معركة جوية مستقبًا، وتتميز الطائرة 

بقدرته��ا عىل أداء امله��ام البحرية والس��احلية عىل 

مدى واس��ع، األمر الذي س��يرتك بصمة عىل أسلوب 

تدريب وتش��غيل ون��ر قوات الدوري��ات البحرية 

وقوات االستطاع.

وتعت��ر الطائ��رة P-8A بالفعل طائ��رة متعددة 

امله��ام، حيث متتلك أنظمة استش��عار تخ��دم كلها 

شاشة عرض واحدة للموقف التكتييك، ومن ثم ميكن 

تبادل املعلوم��ات عر وصات البيانات العس��كرية 

وبروتوك��ول اإلنرتن��ت، وه��و م��ا يس��مح بتدف��ق 

املعلوم��ات دون توق��ف، وكطائرة عس��كرية، تعتر 

الطائ��رة P-8A أكرث الطائرات فتكاً، وتقوم يف الوقت 

نفسه بإرسال البيانات إىل كل مستخدمي الشبكة.

• P-81 : وق��ع االختي��ار عىل رشكة بوينج يف ش��هر 

يناير 2009 لتزوي��د البحرية الهندية بثامين طائرات 

من ط��راز P-81 البعيدة امل��دى املضادة للغواصات 

والس��فن والقادرة ع��ىل جمع املعلوم��ات واملراقبة 

 P-8A واالستطاع، وتعتر الطائرة نسخة من الطائرة

البعيدة املدى املضادة للغواصات والس��فن والقادرة 

عىل جمع املعلومات واملراقبة واالستطاع التي تقوم 

الرك��ة بتطويرها حالياً للبحري��ة األمريكية، وتعتر 

الهند أول عميل خارج��ي للطائرة P-8، وقد وقعت 

رشكة بوينج عقداً يف األول من يناير 2009 لتس��ليم 

مثاين طائرات بعيدة املدى املضادة للغواصات وتنفيذ 

املراقب��ة البحرية. وقد س��لمت الركة أول طائرة يف 

ش��هر ديس��مر عام 2012، أما بقية الطائرات السبع 

فس��يتم تس��ليمها بحلول عام 2015. وتحتاج الهند 

إىل مث��اين طائرت اآلن، ولكن املحللني ال يس��تبعدون 

حاجتها إىل مزيد من تلك الطائرات يف املستقبل.

• P-8 AGS: تعت��ر طائرة املراقبة األرضية املجوقلة 

الطائ��رة P-8 Boeing طائ��رة مبتك��رة وقادرة عىل 

تنفي��ذ مهام جمع املعلومات واملراقبة واالس��تطاع، 

وهي مجهزة برتسانة من أنظمة االستشعار املتعددة 

األطي��اف، وتش��كل الطائرة ثورة حقيقي��ة يف تنفيذ 

مهام جه��از الرادار الهجومي JSTARS لدى س��اح 

الج��و األمري��يك، بفض��ل م��ا تتميز به م��ن قدرات 

متط��ورة وقوة األداء وقلة مثنها، ويقوم س��اح الجو 

األمرييك حالياً بعمل "تقييم البدائل" لتحديد كيفية 

تحديث أسطول E-8C JSTARS عىل النحو األكمل.

املنصة
• الطائ��رة P-8 AGS هي النس��خة العس��كرية من 

الطائرة التجارية 800-737.

• محرك CFM56-7B: ويس��تخدم هذا املحرك 180 

عميًا، وهو أقل اس��تهاك للوق��ود، وأقل محركات 

الطائرات التجارية النفاثة املوجودة حالياً من حيث 

.In-Flight Shut Down: IFSD معدل

• كمي��ة الوق��ود الازمة للرحلة الواح��دة: 64 ألف 

رطل.

• قدرة الطائرة عىل الطريان دون التزود بالوقود جواً: 

9 ساعات.

• ق��درة الطائرة عىل الطريان يف حالة التزود بالوقود 

أثناء الطريان: 23 ساعة.

اإلمكانيات
• تس��تمد الطائ��رة تصميمها من عائل��ة بوينج من 

الطائرات العسكرية املستندة إىل الطراز 737.

• يشمل نظام االستشعار األريض املتقدم لدى الطائرة 

AGS "مؤرش األهداف األرضية املتحركة" والرادار ذو 

.Synthetic Aperture Radar الفتحة الجانبية

• جهاز رادار AN/APY-10 املتعدد األوضاع.

• نظام استش��عار إلكرتو – برصي / يعمل باألش��عة 

تحت الحمراء.

• نظام إلكرتوين إلجراءات الدعم/الحامية الذاتية.

• ميك��ن للطائ��رة أن تس��توعب أنظمة استش��عار 

وأسلحة مختلفة تحت كل جناح، باإلضافة إىل مركبة 

مجوقلة غري مأهولة جاهزة لانطاق.

تتميز الطائرة 
بتصميمها 

املفتوح 
وباحتوائها على 

التقنيات املتقدمة 
اخلاصة بأنظمة 

االستشعار 
وشاشات العرض
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اإلنتاج
تعترب الطائرة P-8A أحدث طائرة عس��كرية مشتقة 

من أحدث جيل من الطراز 737 تستفيد من التطور 

التقني، حيث تس��تخدم نفس جس��م الطراز -800

737، وجناح��ي الط��راز 737-900. وق��د تم إدخال 

تعديالت الطائرة التجارية عىل النس��خة العسكرية، 

وق��د جرت الع��ادة يف املايض عىل إرس��ال الطائرات 

التجاري��ة إىل مراكز التعديل حيث يتم فكها وإعادة 

بنائها تبعاً للمواصفات العس��كرية املطلوبة، وتعترب 

الطائرة P-8A أول طائرة عسكرية مشتقة من بوينج 

يتم فيها إدخال تعديالت هيكلية عىل الطائرة خالل 

مراحل اإلنتاج.

وتستخدم رشكة بوينج أول عملية إنتاج يف مجال 

صناعة الطائ��رات ويف نظام إنت��اج الجيل التايل من 

ط��رازات 737 يف تصميم وبناء الط��راز P-8 بكفاءة، 

 Wichita ويت��م بناء جس��م الطائ��رة 737-800 يف

بوالية كانساس، ثم إرساله إىل مصنع بوينج للتجميع 

النه��ايئ يف Renton حي��ث تم دمج كافة الس��ات 

الهيكلي��ة للطائ��رة بالرتتي��ب أثناء عملي��ة التصنيع 

والتجميع. ويجري اختبار ط��ران الطائرة من حيث 

األداء والج��ودة يف م��درج Renton، أم��ا الرتكي��ب 

والفح��ص النه��ايئ لنظ��ام املهمة ومع��دات اختبار 

الطران الخاصة فيتم إجراؤها يف مدرج بوينج.

وقد ب��دأت طائرة االختب��ار األول اختبار الطران 

الرس��مي بالبحري��ة األمريكي��ة يف م��درج بوينج يف 

نهاية عام 2009، ومن ثم ش��حنها بح��راً إىل محطة 

بوالي��ة   Patuxent River األمريكي��ة يف البحري��ة 

مريالن��د يف العارش من إبريل عام 2010 الس��تكال 

اختبار الط��ران، وقد أجرت الطائ��رة P-8A رحلتها 

األوىل يف الس��ابع م��ن يولي��و 2011، وتم تس��ليمها 

رسمياً إىل س��الح البحرية يف الرابع من مارس 2012. 

وقد تم تس��ليم الطائرة الثانية يف الس��ابع عرش من 

يوليو 2012، والطائرة الثالثة يف السادس من سبتمرب 

2012، والطائرة الخامسة P-8A Poseidon للبحرية 

األمريكية يف الثاين من نوفمرب 2012.

العمالء
تخطط البحرية األمريكية لرشاء 117 طائرة من طراز 

P-8A يك تحل محل أس��طول البحرية من الطائرات 

P-3C، ويف شهر يناير 2011 فازت رشكة بوينج بعقد 

بقيم��ة 1.6 مليار إلنتاج أول س��ت طائرات، وتوريد 

قطع غي��ار وإمدادات لوجس��تية وأجهزة التدريب. 

ويف ش��هر نوفم��رب 2011 حصلت الرشك��ة عىل عقد 

بقيمة 1.7 مليار دوالر إلنتاج س��بع طائرات إضافية 

م��ن طراز P-8A  ويف ش��هر س��بتمرب 2012 حصلت 

الرشك��ة عىل عقد بقيم��ة 1.9 مليار دوالر إلنتاج 11 

طائرة، ليصل إجايل عدد الطائ��رات املتعاقد عليها 

إىل 29 طائرة P-8A  ومبوجب تلك العقود، س��تقوم 

رشكة بوين��ج أيضاً بتأمني أطقم القي��ادة والتدريب 

عىل الصيان��ة، عالوة عىل الدعم اللوجس��تي وقطع 

الغيار وأجهزة ومعدات التدريب.

ويف األول م��ن يناي��ر 2009 وقع��ت رشكة بوينج 

عقداً م��ع الحكومة الهندية لتزويد س��الح البحرية 

بثاين طائرات من طراز P-81 البعيدة املدى املضادة 

للغواص��ات والق��ادرة ع��ىل تنفيذ مهام االس��تطالع 

البحري، وتعترب ه��ذه الطائرة مش��تقة من الطائرة 

P-8A التي جرى تصميمها للبحرية الهندية خصيصاً، 

وتعت��رب الهند أول عميل خارج��ي للطائرة P-8، وقد 

قامت رشكة بوينج بتس��ليم أول طائرة P-81 يف شهر 

ديس��مرب 2012، أما بقية الطائرات الس��بع فس��يتم 

تس��ليمها بحلول عام 2015. وتحتاج الهند اليوم إىل 

مثاين طائرات ولكن الخرباء يتوقعون رشاءها طائرات 

إضافية عىل املدى الطويل.

وقد وقعت أس��رتاليا مذكرة تفاه��م مع البحرية 

يف  تش��ارك  وس��وف   ،2009 ع��ام  يف  األمريكي��ة 

Increment 2   وت��م توقيع مذكرة تفاهم يف ش��هر 

مارس 2012 ملتابعة اإلنتاج والتطوير.

مثة فرص عديدة أخرى لتنشيط املبيعات الخارجية 

لدى الدول التي تس��تخدم الطائرات P-3 أو طائرات 

الدوريات البحرية املشابهة األخرى حالياً.

فريق التصنيع
يج��ري حالياً تطوي��ر الطائ��رة P-8A مبعرفة فريق 

تاب��ع لرشك��ة بوينج يتك��ون من ع��دة رشكات هي 

 CFM International, Northrop Grumman,

 Raytheon, GE Aviation and Spirit

.AeroSystems

تقدم رشك��ة بوين��ج، التي تعترب إح��دى رشكات 

التصني��ع العاملية الرائ��دة يف مجال دم��ج األنظمة 

عىل نطاق واسع، خربتها الواسعة يف تهيئة الطائرات 

العس��كرية والتجارية للقوات البحرية. وتس��تكمل 

الرشك��ة حالياً عملية التجميع النهايئ للطائرة P-8 يف 

Renton بواشنطن، وذلك باستغالل الكفاءة الكبرة 

واألداء الع��ايل اللذين يتميز به��ا الجيل الحايل من 

طائرات 737.

وتق��دم رشكة بوينج ورشكاؤها الصناعيون خربتهم 

الكب��رة يف مج��ال دم��ج العملي��ات املعتمدة عىل 

 P-8A Poseidon 
طائرة بعيدة 

املدى مضادة 
للغواصات والسفن 
وجلمع املعلومات 

واملراقبة 
واالستطالع

تتميز الطائرة بنظام شبيك ميكنها من التنسيق مع األسلحة األخرى
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الطول: 39.47 م
طاقم القيادة: 9

املواصفات الفنية:

الوزن اإلجاميل عند اإلقالع: 85.139 كلج

الرسعة: 490 عقدة )789 كلم/ساعة(

املدى: أكرث من 1200 ميل بحري + 4 ساعات عىل األرض )2222 كلم(

الش��بكات عىل نطاق واس��ع، باإلضاف��ة إىل خربتهم 

األكي��دة يف تطوي��ر وتهيئ��ة الطائ��رات العس��كرية 

والتجارية للقوات البحرية.

وتقوم رشك��ة CFM International، وهي رشكة 

 Snecma Moteurs مش��ركة مملوكة مناصفة ب��ن

وGeneral Electric Company، بتوري��د مح��ريك 

CFM56-7 اللذين ميثالن مصدر الطاقة بالنسبة إىل 

الطائ��رة P-8A ويولد املحركان ق��وة دفع تعادل 27 

ألف رطل عند اإلقالع، ويعترب املحرك CFM56-7 من 

أقوى املحركات يف العامل، وقد نفذ هذا األس��طول من 

املحركات أكرث من 30 مليون ساعة طريان.

برشك��ة  اإللكروني��ة  األنظم��ة  قط��اع  ويق��وم 

Northrop Grumman بتأم��ن نظ��ام اإلجراءات 

املض��ادة التوجيه��ي ال��ذي يعم��ل باألش��عة تحت 

الحمراء، والنظام اإللكروين لإلجراءات املضادة، بينام 

يقوم قطاع أنظمة الطائرات بالرشكة بتطوير وصالت 

البيان��ات للطائ��رة P-8A، ويق��وم قط��اع األنظمة 

املدمجة بتقديم الدعم الالزم لعملية تخطيط املهام.

وتق��وم رشك��ة Raytheon بتأمن جه��از الرادار 

AN/APY-10 ال��ذي يؤمن عملي��ة املراقبة البحرية 

والس��احلية واألرضي��ة املتعددة املهام لي��الً أو نهاراً 

ويف جميع األح��وال الجوية، كام تقوم الرشكة بتأمن 

.MK54 الطوربيد الخفيف الوزن

وتقوم رشك��ة GE Aviation بتأمن أنظمة إدارة 

الطريان وأنظمة  إدارة املستودعات الخاصة بالطائرة 

P-8A، ويتميز نظام إدارة الطريان بتصميمه املفتوح 

وبتوافقه للعم��ل مع CNS/ATM أم��ا نظام إدارة 

املستودعات فيؤمن نظاماً شامالً للمراقبة اإللكرونية 

إلدارة األسلحة املدمجة.

وتقوم رشكة Spirit AeroSystems ببناء جس��م 

الطائ��رة  737 ومجموعة الذي��ل يف Wichita بوالية 

كانس��اس، كام تؤم��ن قطع الغيار الخاص��ة باألجزاء 

الكب��رية وعملي��ات التجمي��ع الخاص��ة بع��دد من 

الطائرات التجارية من طراز بوينج.

وتقوم رشكة BAE Systems بتأمن نظام حس��اب 

 Mission Computing & Display وعرض امله��ام

System: MCDS وشاشات مقصورة الطائرة.

وق��د حصلت رشكة بوينج ع��ىل عقد بقيمة 3.89 

ملي��ار دوالر لتنفي��ذ مرحلة تطوي��ر وتجربة النظام 

 System Development And Demonstration

SDD(( الخاص��ة بالربنامج يف 14 يونيو 2004، ومنذ 

ترس��ية هذا العق��د عىل رشكة بوين��ج يف عام 2004 

أصب��ح برنام��ج الطائ��رة P-8A Poseidon منوذجاً 

يحتذى بالنسبة إىل برامج االستحواذ. وتشمل مرحلة 

تطوي��ر وتجربة النظام تطوير ودمج كافة الربمجيات 

وأنظمة امله��ام املحمول��ة الالزمة، وتطوي��ر أنظمة 

التدريب•

املصادر والصور:

www.boeing.com 

االرتفاع: 12.83 م

طول الجناح: 37.64 م
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• املؤلف:            جوفري بليني

• عدد الصفحات:   302 صفحة

• دار النرش:     ماكميالن

• الطبعة:            الثالثة

أسبــــاب احلــــرب؟
أدلة التاريخ تقود إىل فهم احلروب وعوامل نشوبها

وكمثككال فككإن الكاتككب اإلجتامعي األمريككي "بيرتم 

سككوروكني" الذي أنفق سككنوات يف إحصاء السنوات 

التككي قضتها أوروبا يف حالة حروب، وجد أن روسككيا 

مثاً قد قضت ربع قرن يف سككام بعد حروب امتدت 

أللف عام ويزيد، وذلك اعتباراً من عام 901م، وقدر 

أن روسككيا قد كانككت يف حالة حككرب يف كل 46 عاماً 

مككن بني 100 عام تقريباً، كككام وجد أن بريطانيا منذ 

عهد الغازي "وليام" قد ظلت يف حالة حرب خال 56 

سنة من كل 100 عام، وتزيد عليها أسبانيا يف خوضها 

للحروب، ومبا أن الحروب تستحق أن ينرش عنها، كرث 

الحديث بل والكتابة عن الحرب ال السلم.

أحاديث املؤرخني عن السلم يف القرن التاسع عرش 

تشككر إىل فرتتني طويلتني قضاهام العامل يف حالة سلم 

إحداهككام من معركة "ووترلككو" إىل الحروب الصغرة 

لعام 1848 والفككرتة الثانية من الحرب الفرنسككية – 

الربوسية 1871 إىل نهاية القرن، ورغم أن كل حرب يف 

كتاب

دولتني، ومككا العنارص التي تجعل بعككض الحروب طويلة، 

وأخرى قصرة – ومع أن األجوبة عىل هذه األسئلة شحيحة 

نوعاً ما إال أن كل سككؤال منها يقود إىل السككؤال الكبر: ما 

هي أسباب الحروب – والسلم؟

ويخلص الكتاب يف النهاية إىل أن بداية نشككوب الحرب، 

وإطالككة أمد الحككرب، وإنهاء الحرب، وطككول أو قرص فرتة 

السككام تجتمع كلها تحت غطاء واحد يؤدي الكشف عنه 

إىل فهم كل مرحلة من مراحل الحرب والسام.

نجد أحككد نتائج هككذا الكتاب عند قراءته: أن دراسككة 

التاريخ تقود إىل أدلة دامغة نحو فهم الحرب، أما أنسككب 

األوقات لشككن الحرب فقد اختلف حوله املراقبون إذ يرى 

بعضهككم أن الطقس يعترب أحد العوامل التي يسككتند إليها 

أصحاب القرار قبل شككن الحرب، وقد ظلت هذه الظروف 

دامئاً أحككد العوامل املهمة، وملعرفة ذلك البد من دراسككة 

أحككد املناطككق ومقارنة ذلك مبا شككهدت مككن حروب مع 

فصول السككنة، فمثاً الدول التي تقع شامل مدار الرسطان 

وهي مناطق واسعة تضم أوروبا وسيبريا واليابان وأمريكا 

الشاملية قد شهدت  44 حرباً عاملية خال قرن واحد أمتد 

من عام 1840 إىل عام 1938، ويشككر موعد نشككوب هذه 

الحككروب إىل النامذج التالية: 16 حربككاً يف الربيع، 15حرباً 

يف الصيف، 10حروب يف الخريف، و3 حروب يف الشتاء.

وأنسب وقت لخوض الحروب يرتاوح بني إبريل ويوليو 

إذ وقعككت أكرث من نصككف الحروب "أي حككوايل 26 حرباً 

مككن 44 " خال الشككهور األربعة ذات الفصككول الربيعية 

والصيفية، بينام مل تنشككب أي حرب خال شهري ديسمرب 

ويناير "فصل الشككتاء" ويعزي نشككوب الحروب يف الصيف 

والربيع إىل أن املقاتلني يحبون خوضها يف هذا الوقت نسبة 

للطرق الجافة واألنهار الهادئة مام يسككهل حركة الجيوش 

الكبككرة مبدافعهككا الجرارة، ومبا أن النهككار خال أيام هذه 

الشككهور أطول فإن الجيش يستطيع السر برسعة أكرب، ومل 

يكن العامل يعرف القتال بالليل حتى وقعت الحرب ليًا بني 

روسيا واليابان "الحرب الروسية اليابانية عام -1904 1905.

الحرب بالصدفة
من املعتقد أن الحرب تنشككب عندما يعتقد كل من طريف 

النككزاع أنككه ميكن أن يحقككق عن طريق الحككرب أكرث مام 

يحققه عن طريق السام، ومع هذا فإن كثراً من الحروب 

قد نشككبت دون قصككد، وهذا النوع مككن الحروب يحدث 

عندما تيسء دولة ما فهم أهداف الدولة األخرى، وتنشككب 

الحرب يف هذه الحالة دون رغبة من أحد الطرفني، وتشككبه 

الحككرب يف هذه الحالة حككوادث الطرق التي تحدث فجأة 

التاريخ  لها اسم إال أن فرتات السام مل تحظ بإسم ما.

 The causes of "هككذا الكتاب"أسككباب الحككرب

war، يعتمد عىل دراسككة كل الحككروب العاملية التي 

عرفها العامل منذ عام 1700م ولكن تحليل رس الحرب 

أشبه بالدخول إىل حلبة رصاع تزخر باالفرتاضات حول 

سبب الحروب بني الدول.

ويشككر الفصككل األول مككن الكتككاب إىل ضعككف 

التحليككات والتوضيحككات التككي تحككاول معرفة رس 

السام، والفصل الثاين يتحدث عن العنارص التي تقود 

الدولككة عادة إلعككان الحرب أو التخككي عن الفكرة، 

بينككام الفصككل الثالث يناقككش األسككاليب التي تقود 

إىل الخطككأ يف تعريف نظرية الحرب، وعن املسككؤول 

عن خككوض الحروب، والفصل الرابككع واألخر يحاول 

اإلجابة عىل األسئلة التي تدور حول اختافات وأنواع 

الحروب حيث يثور التسككاؤل، ما هي عوامل نشوب 

الحروب العاملية التي تختلف عن نشككوب حرب بني 

كل ألف صفحة نرشت 

عن أسباب الحروب 

تقابلها صفحة واحدة 

تتحدث عن أسباب 

السالم، ولعل سبب ذلك 

االعتقاد بأن حالة السلم 

هي الحالة الطبيعية، 

ومع هذا يعتقد البعض 

أن هذا االفرتاض غري 

صحيح.

ترجمة وعرض: حممد 
املشرف خليفة
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أسبــــاب احلــــرب؟
أدلة التاريخ تقود إىل فهم احلروب وعوامل نشوبها

دون تخطيط مسبق، وهذا ما حدث يف الحرب بني بريطانيا 

وأسككبانيا، التي تحولت لحككرب رضوس عام 1739 دون أن 

تكون لزعككامء البلدين رغبككة يف خوضهككا، ومثلها الحرب 

الربوسككية – النمسككاوية بعد ذلككك بأربعني عامككاً، وحتى 

الحككرب العاملية األوىل تعترب حرباً بالصدفة، ويف هذا النوع 

من الحروب يقول الربوفسككور الهولندي رولنج املتخصص 

يف القانون الدويل: الحروب نوعان: حرب متعمدة يسككبقها 

إعداد ودراسة، وحرب غر متعمدة، ومن الغريب أن هذه 

الحككرب األخككرة  - بالصدفة - قد تككم تجاهلها، فلم تلقى 

إهتامماً إال بعد اكتشاف األسلحة النووية.

مككن جهة أخككرى تعترب الحككرب التي تنتج عن سككباق 

التسككلح نوعاً مككن الحرب بالصدفككة، فالدولككة تزيد من 

حصيلتها من األسككلحة لتكون عىل مستوى الدولة املنافسة 

لهككا، ولكن هذا التنافس قد يتولد عنه شككعور بالخوف أو 

الكراهيككة، وكان أول نوع من حككروب الكراهية والتنافس 

الذي يقككود للحرب قد عرفته البرشيككة يف عام 1870 وما 

بعدها، وتعككزى حرب البلقان بني عامي 1913-1912 لهذا 

السككباق ويعترب البعض أن النموذج األمثل للحرب بسبب 

التسليح هي الحرب العاملية األوىل 1918 – 1914.

وليككس هناك مككن أدلككة دامغككة لتؤكككد أن الحروب 

التي شككهدها العككامل قرناً إثر قرن كانت ألسككباب دينية أو 

أيديولوجية أو سياسككية، كام مل يثبت أن الرغبة يف امتاك 

قطعة أرض أو أن التجارة كانت سبباً رئيسياً للحروب، وقد 

قيل مع هذا أن معظم األسككباب يف القرن السككادس عرش 

كانت دينيككة، وتجارية يف القرن الثامككن عرش، ووطنية أو 

اقتصادية يف القرن التاسع عرش.

وإذا لجأنككا للعموميككات حول أسككباب الحروب ميكن 

القول أن أسككبابها تتعلق بالقوة، الروح الوطنية، الرغبة يف 

نرش عقيدة، حامية أقليككات يف قطر مجاور، الحصول عىل 

مزيد من األرايض، التجارة، محاولة محو هزمية سككابقة أو 

إسككاءة الحقة لها، أو الرغبة يف القوة أو االستقال، أو خلق 

انطبككاع جيد لككدى الحلفاء، وكل هككذه تتعلق بصورة من 

صور إظهار القوة.

يف البحككث عككن أسككباب حككروب القككرن الثامن عرش 

ألنها تخىش بعضها بعضاً. 

مككن وجهة نظككر الكاتككب "جيمس فككرون" 1995 أن 

الحرب تنشأ بسككبب الفوىض Anarchy وياحظ أنه عىل 

املسككتوى العاملي فإن السككبب يكون لعككدم وجود الدولة 

األقوى التي تبسككط سككيطرتها عىل اآلخرين، ومن ثم يقع 

الرصاع بني دولتني متنافستني، وكمثال، سباق التسلح خال 

الحرب الباردة، وهو رصاع كان ميكن أن يقود للحرب، فكل 

دولة كانت تحككاول أن تنافس اآلخرى بزيادة اإلنفاق عىل 

الساح.

وهناك الحرب من أجل تحقيق منفعة اقتصادية، ومثال 

ذلككك حرب "األفيككون 1839 - 1842  التككي هاجمت فيها 

بريطانيا الصني لتفتح لنفسككها أسواقاً جديدة لبيع األفيون 

Opium war ، وهناك حككرب التحرير ومن أمثلتها حرب 

االستقال والحروب الثورية ضد النظم الرأساملية.

يككرى "براون سككيوم" 1987 أن كثراً مككن الحروب عىل 

املسككتوى العاملككي أيضككاً تكون بوجككود "فككراغ يف القوة" 

Vacuum of power إذ تنشككب الحرب لعدم وجود قائد 

 nمتمكن أو دولة مسككيطرة، أما السككبب قدمياً فكان يعز

ألطامع بعض القبائل يف توسيع قطعة أرض ألنها تتيح لهم 

الفرصة ملزيد من القنص والصيد، وحتى يف القرن العرشين 

نجد من يتصككارع من أجل األرض، وكمثككال يعود للحرب 

العاملية الثانية تجد من يتصككارع من أجل األرض، وكمثال 

يعود للحككرب العاملية الثانية نجد أن اإليديولوجية النازية 

تدعو إىل اكتسككاب مزيد من األرايض بإعتبككار أن هذا قد 

يجعلها الدولة الكربى املسيطرة عىل العامل، ويذكر الكاتب 

"براون" سككبباً ثالثاً إلشككعال نار الحككرب يتمثل يف تحقيق 

ربككح أو مصلحككة اقتصادية، بينام يرى بعككض االقتصاديني 

أن الحرب عادة تعيق النمككو االقتصادي ألن انفاق الدولة 

يذهككب إىل الحرب بدالً من تطويككر اقتصادها، بينام يرى 

آخرون أن الحرب تتطلب صناعة وإنتاج األسلحة وغر ذلك 

مام تحتاجه جيوشها مام يساعد عىل منو االقتصاد.

وهنككاك حروب تخاض للشككهرة أو الرشف أو ألسككباب 

وطنيككة، ومنها حككرب فوكاند 1982، وخككال فرتات من 

التاريككخ كان هناك ما يسككمى بك "ثقافة الحككرب" وأحياناً 

تنشككب الحرب بسبب سككوء التفاهم، أو بسبب خطأ غر 

مقصود، ومككن األمثلة الغريبة ما أطلككق عليه "حرب كرة 

القدم" Football war بني السلفادور وهندوراس.

وأخراً هناك حروب نشككبت بسككبب رصاعككات إثنية، 

وحروب االسككتقال ضد املسككتعمر 1960 – 1950 وأحياناً 

الرصاع بني مجموعتني من السكان مام يعترب حرباً عنرصية 

أو طبقية مثل ثورة السككود ضككد البيض يف جنوب أفريقيا، 

والثورة الفرنسككية حيث اشتبك متوسطو الدخل والضعفاء 

مع الطبقة الفرنسية اإلرستقراطية.

الخاصة أن الحروب ال تنشب لسبب واحد، وإمنا لعدة 

أسككباب وبدراسككتها جميعاً ميكن الوصول للسككؤال الذي 

طرحناه يف بداية العرض: ماهي أسباب الحروب؟•

نكتشككف أن وفاة ملك تؤدي لحرب، وكمثال هناك أربعة 

حروب تعزى لهذا السبب، فهناك حرب والية عرش أسبانيا، 

ووالية عرش بولندا، وبعدهام الحرب يف النمسككا وبافاريا، 

وكان سككبب الحرب يف الحاالت يدور حول من يجلس عىل 

العرش بعد وفاة امللك.

يف القككرن الثامن عرش كان االعتقاد السككائد لدى عدد 

مككن الفاسككفة أن طموحات امللوك هي السككبب الرئييس 

إلشككعال نار الحروب، بينام كانت هناك نظرية تقول: "بأن 

السبب يعود للتنافس االنجلو - فرنيس بسبب املستعمرات 

والتجارة، وأتت الحروب التي تلت الثورة الفرنسككية بفكرة 

أن ثورات الشعوب هي السبب الرئييس يف نشوب الحروب 

العاملية.

ويف القرن التاسككع عككرش قيل أن امللككوك الذين حاولوا 

توحيد دولهم بشككن حرب يف الخارج هم السبب، وبنهاية 

هذا القرن كان سعى الدول الرأساملية ألسواق واستثامرات 

جديدة هي السككبب، وأقنعت الحرب العاملية األوىل عدداً 

من الكتاب أن سباق التسلح هو السبب يف نشوب الحروب، 

كام تصور البعض أن العسكككريني هم الذين يسعون لشن 

الحككروب، واعتقد البعض أن بنهاية الحكم الديكتاتوري أو 

إنهاء الرأساملية، أو الحد من سطوة العسكر وتجار وصناع 

السككاح فإن العامل سيسوده السككام، وهذه الفكرة تعتمد 

عىل أن الطموح والدوافع هي األسباب الحقيقية للحروب.

عوامل التقدير وأسباب الحروب
عككادة ما تقككدر الدولة حجم قواتهككا وقدراتها عىل خوض 

حرب ما عرب سككبعة عوامل، القوة العسكرية وقدرتها عىل 

اسككتخدام  هذه القوة بكفاءة ضد العدو، والتنبؤ بأن دوالً 

أخككرى لن تتدخككل، لتوحيد أقاليمها، نسككيان آثار الحرب، 

اعتقادها أن الحرب ستحسن من وضعها االقتصادي بسبب 

ايديولوجيككة تؤمن بهككا وتريد فرضها عككىل الطرف اآلخر، 

وأخككراً وليس آخراً عقلية القككادة أو قدراتهم العقلية عىل 

دراسة املوقف قبل إشعال نار الحرب.

يف مقولة للرئيس األمريي: "رونالد ريغان": أن الدول ال 

تخاف من بعضها البعض ألنها مسككلحة، وإمنا هي تتسلح 
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شبابنا اليوم، إذا أرادوا أن 

يكونوا أكرث استعداداً للمستقبل، 

عليهم أن يهبوا أنفسهم 

لعملهم ووطنهم، ويعرفوا 

دورهم ويصمموا عىل القيام 

بواجبهم، وميتلكوا وسائل تنفيذ 

ما هم مقدمون عليه، كام 

أن عليهم أن يستعدوا لألمر، 

ويشحذوا له عزميته، ويأخذوا 

له عدته وعتاده، ويجمعوا 

له أهبته، ويهيئوا له أسبابه، 

وقبل هذا البد من االستعانة 

بالله، واالعتامد عليه يف القول 

والعمل، ويتقدمون يف ميادين 

الحياة علامً وبياناً وجداً وجهداً 

ونضاالً وعطاًء، تسود جهودهم 

معاين الخري املرشقة، وتوجه 

خطواتهم إىل ما فيه الخري 

لوطنهم.

حــــوار: جميلـــة الكعبـــي 
تصوير:عبدالرحمن بن عباد

 مبدعون

متي��زت بأدائه��ا وحبه��ا لعمله��ا، واخت��ارت طب 

األطف��ال القريب م��ن قلبه��ا لتعمل في��ه وتزرع 

البس��مة من خالله ع��ى وجوههم، وم��ن منطلق 

حبه��ا ملجال تخصصه��ا، وحرصها ع��ى العطاء فيه 

بأق��ى جهد وفاعلية، أسس��ت وبفك��رة من وحي 

اهتاممه��ا »الجمعية الخليجية لألم��راض الصدرية 

عند األطفال« فتعاونت وتش��اركت مع زمالء املهنة 

والتخصص لتنطلق هذه الجمعية وتصبح فيام بعد 

الجمعية العربية يف توسعها الجديد.

 وم��ع الحاصل��ة ع��ى جائ��زة أبوظب��ي للتميز 

الطب��ي2013 عن فئة األداء الرسي��ري املتميز، كان 

ملجلة »درع الوطن« هذا اللقاء .

بداية نود التعرف عليك عن قرب؟

أس��امء عيل س��لطان خليفة النعيمي، استش��ارية 

أم��راض األطف��ال والجهاز التنفيس، وأش��غل رئيس 

قس��م األطفال مبستش��فى زاي��د العس��كري، كام 

أعم��ل بصورة جزئية يف مستش��فى خليفة يف إمارة 

أبوظبي، إىل جانب كوين رئيس��ة قس��م االختبارات 

والتقييم  لألطباء - قس��م ط��ب األطفال - يف هيئة 

أبوظبي للخدمات الصحية، ورئيسة لجنة املسؤولية 

الطبية وأخالقيات املهنة الطبية يف مستش��فى زايد 

العسكري.  

ما هي املراحل الدراسية التي سبقت التخصص؟

تخرجت م��ن الثانوية العامة القس��م العلمي عام 

1992، وبع��د إنه��ايئ الش��هادة الجامعية وحصويل 

ع��ى درج��ة البكالوري��وس يف الطب م��ن جامعة 

اإلمارات عام 1999 واصلت دراس��تي العليا يف كندا 

يف مدينة كالغري يف والية الربتا، وأنهيت دراستي يف 

طب األطفال العام وحصلت عى البورد الكندي يف 

ط��ب األطفال عام 2005، وبعدها أكملت تخصيص 

يف األم��راض الصدرية لدى األطف��ال وحصلت عى 

البورد الكندي عام 2006 ، كام حصلت عى الزمالة 

الفخرية لجمعية األم��راض الصدرية األمريكية عام 

2008، وبعدها قمت بإعداد رس��الة املاجس��تري يف 

اإلدارة الطبية التنفيذية وحصلت عليها عام 2011، 

وحالي��اً أقوم بإعداد رس��الة ماجس��تري يف »القانون 

الطب��ي وأخالقيات املهنة الطبية » يف الكلية امللكية 

األيرلندي��ة وس��أقوم بإنهائها هذا الع��ام بإذن الله 

تعاىل، وعن��وان األطروح��ة هو«األخالقيات الطبية 

العسكرية«.

الربو يعترب أكرث 
األمراض التنفسية 

شيوعًا وانتشارًا 
على مستوى 
الدولة والعامل
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م��ا ال��ذي حف��زك وش��جعك للتخص��ص يف أمراض 

األطفال عموماً والتنفسية خصوصاً؟

لق��د أحببت ه��ذا التخصص منذ أن كن��ت عى مقاعد 

الدراسة الجامعية لدراس��ة الطب، فأحسست بأن هذا 

املج��ال هو األق��رب إىل مج��ال إهتامم��ي، إضافة إىل 

تش��جيع أحد أفراد أرسيت وهو خ��ايل الذي كان له كبري 

األث��ر يف توجهي وتخصيص يف ط��ب األطفال، حيث أنه 

استشاري أطفال ويشغل مدير املنطقة الطبية يف إمارة 

رأس الخيمة، أما س��بب تخصيص يف التنفس��ية بش��كل 

خاص هو مالحظتي أثناء مروري عى أقس��ام التدريب 

أثناء فرتة دراستي أن هذا التخصص غري متوفر يف الدولة 

بش��كل عام، فكنت بذلك أول طبيبة مواطنة يف الدولة 

تتخصص يف هذا املجال رغب��ًة مني يف الفائدة املتبادلة 

يل وللمرىض من حيث تعريف عى أهم األمراض التنفسية 

لدى األطف��ال، وكيفي��ة معالجتهم بالط��رق الصحيحة 

والطبابات الحديثة ، كام أن تخصيص يف هذا املجال هو 

أحد أس��باب حصويل مؤخراً عى جائزة أبوظبي للتميز 

الطبي عن فئة األداء الرسيري.

ما ه��ي األمراض التنفس��ية لدى األطف��ال وأكرثها 

شيوعاً وخصوصاً يف الدولة؟

هناك أمراض تنفس��ية عديدة ومتش��عبة ومنترشة عى 

وجه العموم، ولكن أكرثها شيوعاً ولدى األطفال بشكل 

خ��اص هو مرض الربو حيث أنه يعترب من أكرث األمراض 

انتش��اراً عى مس��توى الدولة والعامل، وي��أيت يف الدرجة 

الثانية األمراض التي لها عالقة بالرئة كااللتهابات املزمنة، 

السل، وتوس��ع القصبات الهوائية، باإلضافة إىل األمراض 

الجينية كمرض التليف الكييس Cystic Fibrosis، حيث 

تعد نسبة اإلصابة به غري عالية مقارنة باألمراض املزمنة 

األخرى إىل جانب العيوب الخلقية يف الرئة.

إذا كان الربو من أكرث األمراض شيوعاً لدى األطفال، 

فام هي أسبابه وطرق الوقاية والعالج منه؟

يف حقيقة األمر إن أس��باب انتش��ار مرض الربو بصورة 

كب��رية هي أس��باب غ��ري معروفة، فه��ي تحتمل وجود 

عاملني اثنني أحدهام ورايث واآلخر بيئي ، غري أن العامل 

الحقيق��ي املس��بب له غ��ري معروف عى وج��ه الدقة، 

فهناك نظريات كثرية حاول األطباء إثباتها أو معاكستها، 

إال أنهم مل يس��تطيعوا الوصول إىل النتيجة أو الس��بب 
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املبارش لإلصابة به، فاملش��اهد واملالحظ أن كرثة انتشار 

الربو وخصوصاً يف الس��نوات الس��ابقة تع��زى كثرياً إىل 

املتغ��ريات الت��ي حدثت يف البيئة ج��راء التلوث البيئي 

وكرثة اس��تخدام الكياموي��ات، وبهذا يتش��كل العامل 

البيئ��ي، إىل جان��ب إصابة العديد م��ن األطفال بالربو 

نتيج��ة العامل ال��ورايث يف أحد األقارب، غ��ري أن الجني 

املحدد لإلصابة به - كام أس��لفت- غ��ري معروف حتى 

اآلن فهو يف زيادة مستمرة والزال قيد البحث والدراسة.

أما فيام يتعلق بإس��رتاتيجية الوقاية فليس��ت هناك 

طرق محددة، ولكن العالج يتمثل باس��تخدام بخاخات  

الكورتي��زون، وعالج��ات مناعية ك�»املونتولوكاس��ت« 

Mentelukast وهي أدوية تس��اعد ع��ى التقليل من 

ح��ّدة الربو، وتخفف من احتي��اج املريض ألدوية أكرثة 

ق��وة، وال يتوفر ع��الج جذري للربو حالي��اً، وما أود أن 

أضيفه هنا أن هناك س��لم ملرض الربو يتم عى أساس��ه 

تصنيف الحالة من بس��يطة إىل مزمنة تتدرج بعالجات 

مختلفة تبدأ بأبسطها وهي موسعات الشعب الهوائية 

عن��د الل��زوم، ث��م الكورتيزون بص��ورة بخاخ��ات، ثم 

أدوية وقائية مناعي��ة Mentelukast، وختامها الحقن 

املناعي��ة الش��هرية »اومالزوم��ا« Omalizumab التي 

تس��اعد املرىض عى التكيف م��ع امل���رض والتعاي���ش 

مع��ه والتخفي��ف من أعراضه وحّدت��ه، وقد تحت���اج 

بع��ض الحاالت الشديدة ج���داً إىل أدوي��ة التثبي���ط 

املن���اعي يف ح��ال وصولها إىل مرحل�����ة متقدم����ة، 

ونادراً م��ا نتج��ه إىل ه��ذا االتج�����اه وخصوصاً لدى 

األطفال.

هل يعترب الربو مرضاً عارضاً أم مزمناً لدى األطفال؟

  م��ن املعروف أن 50 % األطفال يبدأ الربو يف االختفاء 

عنهم عندم��ا يكربون، يف حني أن النص��ف الثاين منهم 

يستمر لديه املرض، وخاصًة عند سن البلوغ فإن األمور 

تتض��ح أكرث، فإذا  كان هناك عام��ل ورايث وكانت نتائج 

فح��ص وظائف الرئة إيجابية وخاصًة عند س��ن البلوغ 

حي��ث تتضح األمور أكرث وذلك م��ن خالل إجراء فحص 

وظائف الكبد الذي نس��تطيع م��ن خالله التعرف عى 

أن��واع الحساس��ية التي ق��د يعانيها الطفل غ��ري الربو 

كالحساس��ية من بعض األطعمة، أو التحسس يف الجلد 

أو حساسية األنف أو حساسية الربيع، فقابلية استمرار 

الرب��و لديه تكون عالي��ة، وبالتايل عن��د القيام بفحص 

وظائ��ف الرئة - والذي عادًة م��ا ينصح به لألطفال من 

سن السادس��ة فأعى- فإن الحظنا مثة تغريات يف بعض 

وظائ��ف الرئة، فالرتجيح الغالب ب��أن يكون الربو لديه 

كامن ومزمن أكرث من كون��ه عارضاً عابراً، فهناك الكثري 

م��ن األطفال قبل س��ن السادس��ة يعانون م��ن نوبات 

مش��ابهة للربو وتعالج كالربو، ولكنها ليس��ت رشطاً أن 

تك��ون مرض الربو، إذاً الرب��و يف األطفال نجد أن األيام 

كفيلة ب��أن تّوضح طبيعة املرض لديهم إذا ماكان مرض 

الربو أم ال. 

م��ا هي األعراض التي تش��ري إىل حاج��ة الطفل إىل 

رضورة مراجعة عيادة األمراض التنفسية؟

تكرر األعراض هي ما تستدعي مراجعة الطفل للعيادة 

التنفسية، فإذا بدأ منو الطفل وتركيزه ونومه يتأثر بشكل 

إذا بدأ منو الطفل 
وتركيزه ونومه يتأثر 

بشكل ملحوظ فالبد 
من زيارة الطبيب 

اخملتص

د. النعيمي أثناء معاينتها ألحد األطفال املرىض

ال توجد معضلة يف 
تشخيص الطفل 

وعالجه ولكنها 
تكمن يف أهل 

الطفل وقناعاتهم

92

 مبدعون
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ملحوظ فالبد إذاً من زيارة الطبيب املختص،  فالطبيعي 

أن الطف��ل قد يعاين من التهابات يف الصدر من أربع إىل 

خم��س مرات خالل الع��ام، وخصوصاً إذا بدأ بالذهاب 

إىل املدرس��ة، أو احتك باألطف��ال يف الحضانة، ولكن أن 

استمرت الحالة والتهبت الرئ���ة أكرث مام يتوجب وبدأ 

الطف��ل يف أخذ املضادات الحيوي��ة، فهناك تكون زيارة 

الطبيب مهمة وعاجلة. 

م��ا أهم املش��كالت الت��ي تواجه طبي��ب األمراض 

التنفس��ية أثن��اء تقييم حال��ة الطفل وتش��خيصها 

وعالجها، خصوصاً أن الطفل ال يستطيع التعبري عن 

نفسه وما يعرتيه من آالم؟

يف نظ��ري الخ��اص ال توجد هناك معضلة يف تش��خيص 

وعالج الطفل بش��كل عام، حت��ى وإن كان الطفل غري 

متع��اون أو متجاوب، فالطبيب ينظ��ر إىل املريض من 

مختل��ف النواح��ي من خ��الل الفح��ص، فبطريقة غري 

مبارشة نستطيع املعاينة واملالحظة من خالل أخذ أشعة 

عى رئة الطفل املريض أو إجراء فحوص معينة، وبالتايل 

س��وف نتمكن من رؤيتها بكل حال من األحوال، ولكن 

املش��كلة األساس��ية تكمن يف أهل املري��ض وقناعاتهم 

وعدم  تعاونه��م أو تقبلهم يف حال إن كان املرض لدى 

طفلهم مزمن��اً، إىل جانب عدم التزامهم بالعالج بصورة 

مستمرة، ولكن تواجهنا أحياناً بعض الحاالت التي نعجز 

عن تفس��ريها علمياً، وحتى عند إرسال املريض للخارج 

ال يت��م تش��خيصها ، وهذا يثبت إم��ا صعوبة الحالة أو 

ندرتها.  

هل توجد فروق يف نوعية األمراض التنفس��ية التي 

تصيب األطف��ال تعزى للتباين الجغ��رايف أو البيئي 

ملكان تواجده؟

نعم هناك فروق بني ش��خص وآخر، فق��د يالئم املكان 

الرط��ب أحده��م، يف ح��ني أن آخر قد يناس��به املكان 

الجاف، وهناك أماكن كثرية يف الدولة قد يعاين قاطنوها 

م��ن التهابات وأمراض تنفس��ية مزمنة، فمن مالحظاتنا 

كأطب��اء استش��اريني يف التخصصات التنفس��ية، وجدنا 

أن الكثري من س��كان املناطق الجبلية كرأس الخيمة أو 

داخلي��ة مثل بني ياس يعانون من مرض الربو وتوس��ع 

القصبات الرئوية، ونس��بة االلتهابات تكاد تكون لديهم 

مرتفعة، ك��ام أن املالحظ أن بعض األم��راض كالربو يف 

بل��دان أخرى كال��دول الغربية مثالً ت��زداد حّدتها عن 

م��ا هو معروف لدى إقليمنا، حي��ث قد يؤدي الربو يف 

بعض الحاالت إىل الوفاة لألس��ف، وهذا نادراً ما نجده 

يف منطقتنا، فقد تعزى األس��باب إىل تواجد العناية التي 

توفرها الدولة يف مستش��فياتها، ومجانية العالج بشكل 

جزيئ إىل جانب أن الربو لدينا أقل حدة من الغرب.

ويف بعض ال��دول الغربية يوجد  ن��وع من األمراض 

 Cystic »التنفس��ية الجينية تس��مى ب�»التليف الكييس

Fibrosis ويكاد يكون منترشاً بصورة كبرية، وهو عبارة 

عن م��رض ورايث يصيب القنوات الت��ي تفرز األمالح يف 

كامل الجس��م مام قد يؤدي إىل قابلية التهاب عالية يف 

الرئ��ة قد تدمرها، كام يؤدي إىل عدم انتظام البنكرياس 

يف ف��رز عصارته الهاضم��ة والتي بالت��ايل تؤثر عى منو 

الطفل، ولله الحمد فإن املرض لدينا يف الدولة غري شائع، 

حيث أن نس��بة إصابته يف الغرب من كل 2500 شخص 

هناك ش��خص حامل للمرض، يف ح��ني أنه لدينا من كل 

10000 شخص هناك فقط شخص حامل للمرض، وهذا 

املرض بش��كل عام يّقرص من عمر الطفل؛ ففي السابق 

كانت الوفيات من س��ن 12 إىل 14 س��نة، يف حني ومع 

التط��ور الطبي وتكثيف العالج أصبحوا يعيش��ون ملدة 

أط��ول قد تص��ل إىل األربعينات، وه��ذا املرض مكلف 

بش��كل عام من حيث عالجاته الكث��رية، حيث توصف 

أدوية وعقاقري طبية للمريض بصورة يومية كالبخاخات، 

مذيبات البلغم، وحالي��اً هناك بعض العالجات الجينية 

للطفرات الجينية تعترب مكلفة جداً . 

هل لك مش��اركات أو دراس��ات وبح��وث كان لك 

دور يف وضعها أو القي��ام بها بغرض ايجاد عالجات 

جديدة غري املتعارف عليها؟

ما هو الكورتيزون؟

الكورتيزون هو أحد هرمونات الكورتيكوستريويد، 
وه��ي هرمونات الق��رشة الكظرية، أح��د أجزاء 
الغ��دة الكظرية، أما عق��ار الكورتيزون فهو أحد 
أش��كال عقاقري الس��تريويد، ويعمل كمضاد قوي 
لاللتهاب��ات حي��ث يعمل عىل منع الجس��م من 
إف��راز املواد املس��ببة لاللته��اب وذل��ك لتأثريه 
الق��وي واملركب ع��ىل جهاز املناعة، ويس��تخدم 
الكورتي��زون يف ع��الج كثري من الح��االت الطبية 
كحاالت الحساسية واألمراض الجلدية كالصدفية، 
التهابات القول��ون املزمنة، األمراض الروماتيزمية 
كالروماتيود املفص��ي، والذئبة الحمراء، وأمراض 
الصدر، وباإلضافة إىل تأثري الكورتيزون عىل الجهاز 
املناع��ي وعوام��ل االلتهاب، فإن له آث��اراً أخرى 
عىل جس��م اإلنس��ان كتأثريه عىل وظائف الجهاز 
ال��دوري، والحالة النفس��ية، والس��كر والدهون، 
وضغط الدم وغريها، ويتوافر عقار الكورتيزون يف 
صور مختلفة، حيث ميكن اس��تخدامه عىل شكل 
أقراص، أو حقن، كذلك ميكن استخدامه موضعياً 
سواء يف صورة حقن يف املفاصل ويف شكل مراهم 
جلدية، كام يوجد ع��ىل هيئة بخاخات للمصابني 

باألمراض الصدرية .

أدوية الربو تساعد عىل التقليل من حدتهالطفل  قد يعاين من التهابات الصدر أكرث من مرة خالل العام
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قناعايت الش��خصية قد تكون مختلفة نوعاً ما، فأنا أرى 

أن البحوث موجودة يف مختل��ف دول العامل من حيث 

العالجات التي يتم تداولها، ونختلف بصورة بسيطة عن 

العامل، بأننا ننعم يف دولة الخري، كام أننا الزلنا يف مرحلة 

بدائية يف األبحاث، فل��امذا النوفر جهودنا يف البداية يف 

تعزيز العناية الطبية للمريض من خالل االس��تفادة من 

األبحاث العاملية يف الوقت الحايل؟ ولذا قمت وبجهودي 

املتواضع��ة بتش��كيل »الجمعي��ة  الخليجي��ة لألمراض 

الصدرية عند األطفال« عام 2007، وتش��ّعبت الجمعية 

وصار اسمها » الجمعية العربية لألمراض الصدرية لدى 

األطف��ال« بدالً م��ن الخليجية، وق��د كان ثالث اجتامع 

لهذه الجمعية يف أبوظبي يف شهر نوفمرب 2011 ، وكنت 

املس��ؤولة عن تنظيم هذا االجت��امع، والهدف من هذه 

الجمعي��ة هو إنش��اء تجمع من جميع ال��دول العربية 

باإلضافة إىل بعض الخربات األجنبية، واملشاركة يف طرح 

آخر األبحاث وتطوراتها وعرض آخر املستجدات يف هذا 

املج��ال، إىل جان��ب التوعية باألم��راض الجديدة، وتتم 

اجتامع��ات هذه الجمعية كل ع��ام وأحياناً كل عامني، 

كام أقوم بتقديم محارضات عى مستوى الخليج العريب 

فقد دعي��ت ملحارضات يف اململكة العربية الس��عودية 

ودولة قطر، وس��لطنة عامن وكذل��ك يف مدن عربية يف 

لبنان، وعاملية يف اليونان، وقمت بعرض لبعض الحاالت 

الصعب��ة يف مؤمترات يف الواليات املتحدة األمريكية، كام 

أن يل مساهامت يف لجان متنوعة يف نطاق عميل، حيث 

أنني عضو يف اللجنة النسائية يف القيادة العامة للقوات 

املسلحة، التي تختص بشؤون املرأة يف القطاع العسكري، 

كام أنني كنت عضواً يف اللجنة الطبية العس��كرية التي 

تختص بقوانني اللياقة العس��كرية والع��الج يف الخارج 

للعاملني يف القوات املسلحة.

الش��هادات واملراكز والعضويات التي حصلت عليها 

الدكتورة أسامء؟

لدي العديد من العضويات منها:

- عضوية الكلية األمريكية لألمراض الصدرية.

- العضوية األوروبية لألمراض الصدرية.

- عضوية الجمعية العربية لألمراض الصدرية، والتي 

أسستها أنا.

- عضوية الجمعية األمريكية ألمراض األطفال.

- عضوية الكلية امللكية الكندية لألمراض الصدرية.

- العضوية الكندية ألمراض األطفال.

ك��ام أنني ش��غلت منصب رئي��س التعلي��م الطبي 

األكادميي للخدمات الطبية يف القوات املس��لحة -2009

.2010

جائ��زة أبوظبي للتميز الطب��ي والتي حصلت عليها 

مؤخراً، ماذا متثل لك ويف مسريتك املهنية الطبية؟

دوماً ما متثل الجوائز التقديرية دافعاً ومش��جعاً للعمل 

واالس��تمرار يف العط��اء،  ك��ام أنها تعترب لفت��ة جميلة 

وتقديراً مميزاً لجهود الشخص وعمله، فقد تم ترشيحي 

م��ن قبل س��الح الخدم��ات الطبية وهيئ��ة الصحة يف 

أبوظب��ي، حيث وضعت الجائزة رشوطاً معينة من أجل 

الرتشيح وإثبات هذه الرشوط بأدلة واضحة وملموسة، 

وليست مبجرد س��رية ذاتية تعرض ملجرد املشاركة، فهي 

مل تكن بالس��هولة، ولكن لله الحمد، الذي وفقني ألنال 

هذه الجائزة.  

فزت يف الجائزة عن فئة األداء الرسيري املتميز، هل 

من تعريف للقارئ مبا يعنيه األداء الرسيري؟

يقص��د ب��األداء الرسيري ق��درة الطبيب ع��ى التقييم 

التش��خييص للمريض ودق��ة هذا التش��خيص، وتدخل 

فيه أيضاً الكث��ري من االعتبارات األخ��رى كالتعامل مع 

املري��ض، والتكي��ف مع صعوب��ات املري��ض، وتقديم 

الخدمة العالجية بص��ورة متفانية، وقدرة الطبيب عى 

التكيف وتطوير نفس��ه، فليس كل طبيب لديه القدرة 

عى التشخيص أو حتى القدرة عى التعامل مع املريض، 

فه��ذه صفات قد متيز البعض ع��ن اآلخر، ففي املجمل 

العام ي��ّدرب األطباء ع��ى التعامل م��ع املرض وطرق 

عالجه بصورة تلقائية وتكاد تكون معروفة للجميع، غري 

أن آلية التعامل مع املرض واملريض تعترب فناً ومهارة، قد 

يجيدها بعض األطباء وقد ال يحسنها اآلخرون.

يف تقديرك ما أسباب النجاح والتميز يف العمل؟

الرغب��ة والقناعة يف العمل، وحب العمل الذي ميارس��ه 

امل��رء يف رأيي هي من أهم أس��باب التمي��ز والنج��اح 

يف أي عمل، ويف الطب بش��كل ع��ام ال توج��د نتائ��ج 

واضحة أو رسيعة في��ام يتعلق بالنج���اح الفوري ، فام 

أقوم ب��ه عمل أو جهد اليوم قد يحت��اج إىل فرتة زمنية 

طويلة حتى تتضح نتائجه، بعكس الجراحة التي رسعان 

ما تتضح نتائجه��ا، إذاً التميز والنجاح هو مث���ار الجهد 

والرغبة الحقيقي��ة يف العمل وأدائه بصورة أفضل وعى 

أكمل وجه.

حساسية الربيع

 تحدث حساس��ية الربيع غالباً بس��بب الحساسية من 
غبار طلع العش��ب أو القش، وغبار العش��ب هو أكرث 
األسباب شيوعاً، ومييل إىل التأثري عىل الناس كل عام يف 
موسم لقاح العشب من مايو إىل يوليو، أي من )أواخر 
الربيع إىل أوائل الصيف(، ومع ذلك فإن املصطلح عادة 
ما يس��تخدم لوصف حدوث الحساس��ية ألنواع أخرى 
من غبار الطلع الخاص باألش��جار، ومييل نوع األشجار 
إىل التأث��ري عىل الناس من مارس إىل مايو أي مع بداية 
)الربيع إىل أواخ��ره( كل عام، وتحدث األعراض نتيجة 
تفاع��ل الجهاز املناعي مع الغب��ار، حيث تنتج الخاليا 
يف بطان��ة األنف والع��ني "الهيس��تامني" وبعض املواد 
الكيميائي��ة األخرى، وهذا يس��بب التهابات يف األنف 
والع��ني )التهاب امللتحمة(، وأحيان��اً أيضاً ميكن إصابة 
الجيوب األنفية والحلق، وتسمى حساسية الربيع أيضا 
حساس��ية األنف املوس��مية؛ ألن األعراض متيل إىل أن 

تحدث يف نفس الوقت أو لنفس األسباب كل عام.

بعض من شهادات ودروع التكريمد. أسامء النعيمي أثناء تصفحها املجلة
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كون��ك طبيبة يف القوات املس��لحة، فام هو الدعم 

الذي قدمته لك القوات املسلحة ؟

يف حقيق��ة األمر، أس��عدين الق��در يف أن أك��ون أحد 

املحظوظني من أوائل الدفع��ات التي تم ابتعثتها عن 

طريق القوات املسلحة للدراسة والتخصص يف الخارج، 

فقد عملت القوات املس��لحة يف نهايات التسعينيات 

وبداية األلفية عى إرسال العديد من منتسبيها إلكامل 

دراس��اتهم العلي��ا يف الخارج رغبة منه��ا يف تطويرهم 

ورفع كفاءة األداء والتخصص لديهم، فالكوادر الطبية 

املواطنة يف القوات املسلحة نالت من الدعم واملساندة 

الكثري، ففي ح��ني كان أقراننا من املبتعثني من الدول 

األخ��رى يواجهون صعوبات يف إكامل دراس��تهم، كان 

للقوات املس��لحة اليد الط��وىل والدعم غري العادي يف 

تذلي��ل هذه الصعاب، من حيث توفريها كل ما يلزمنا 

من دعم مادي أو معنوي.

وبانتسابنا للقوات املسلحة نجد ذاك التميز والتفرد 

ال��ذي ينال��ه األطباء املش��اركون من مستش��فى زايد 

العس��كري يف مختلف املجاالت م��ن خالل حصولهم 

عى العديد م��ن جوائز التميز املختلف��ة، األمر الذي 

أف��ى بهيئ��ة الصح��ة يف أبوظب��ي إىل اعرتافها مبدى 

تفوقنا، وعدد املتميزين من مستشفى زايد العسكري.

والقوات املس��لحة عندما تقوم بدعم التخصصات 

أو األشخاص فهي تدعم بالتايل أولئك األشخاص الذين 

ينتج��ون ويتميزون يف مج��ال عملهم، فب��دون دعم 

القوات املس��لحة يل، مل أك��ن ألصل إىل ما وصلت إليه 

من متيز ونجاح، فاس��تمرار الدعم هو اس��تمرار لتميز 

مستش��فى زايد بش��كل خاص والك��وادر املواطنة يف 

القوات املسلحة بشكل عام. 

ه��ل م��ن كلم��ة تودين قوله��ا عرب مجل��ة »درع 

الوطن«؟

كلمت��ي األخ��رية التي أوجهه��ا هو أنن��ي ومن خالل 

مجلة« درع الوطن«، أمتنى بأن يحظى  قسم األطفال 

يف مستش��فى زاي��د بدعم أك��رث مام هو علي��ه اآلن، 

فنحن هنا نعتني بطفل العس��كري، وهذا العس��كري 

يق��وم مبهام داخلية أو خارجية تخدم الوطن والقوات 

املس��لحة، فمهام القوات املسلحة مهام إنسانية تخدم 

يف مجملها الطفل وبصورة مبارشة، وإذا كان مثة مكان 

آم��ن يلجأ إليه الطفل يف حالة غياب هذا العس��كري 

ويث��ق به  فهو هنا، عيادة األطفال يف مستش��فى زايد 

العس��كري، فنح��ن العي��ادة الوحيدة عى مس��توى 

إم��ارة أبوظبي والتي تقدم خدم��ة رسيعة عى أيدي 

مختصني واستش��اريني أطباء أطفال عى مدى أسبوع، 

فاألخصائي��ون متمي��زون، إذا فالدع��م لهذا القس��م 

رضوري بحكم توجهات الدولة السلمية واإلنسانية•

الرغبة والقناعة 
وحب العمل الذي 

ميارسه املرء
 أهم أسباب 

التميز والنجاح

د. النعيمي أثناء تسلمها جائزة التميز الطبي 
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مل تنل هذه الحرب حظاً من 

الشهرة والصيت، مثل ما 

كان للحروب األخرى التي 

عارصتها، رمبا ألنها كانت 

أشبه بالحرب األهلية أو 

بعمليات األمن الداخيل، أو 

رمبا ألن توقيت وقوعها أىت يف 

غامر حروب املد االستعامري 

العديدة التي جرت خالل 

تلك الحقبة، أو رمبا لبعدها 

املكاين يف أقىص جنوب 

القارة األفريقية، ورغم عدم 

شهرتها فقد حظيت مبسميات 

عديدة.

إعداد: 
لواء ركن ) م ( سعود 
أحمد حسون

العقيد بادن باول قائد الحامية الربيطانية

بول كروجر رئيس دولة الرتانسفال

الجرنال الربيطاين ريدفيز بولر
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فبجانب اسمها الذي عرفت به وهو »حرب البوير« أطلق 

عليها اسم »حرب البوير الثانية« منسوبة إىل »حرب البوير 

األوىل« الت��ي وقعت يف وقت س��ابق يف نفس املكان، وبني 

نف��س طريف الن��زاع، كام أطلق عليها اس��م »حرب جنوب 

أفريقيا«، أما محلياً فقد أطلق عليها أهل تلك البالد أسامء 

أخ��رى مثل »ح��رب التحري��ر الثانية« أو »ح��رب الحرية 

الثانية« أو »حرب اإلنجليز«.

خلفيات وأسباب الحرب
ال تخلو خلفي��ات »حرب البوير« وأس��بابها من تعقيدات 

نتجت عن نزاعات، تواصلت ملا يقارب القرن الس��ابق من 

الزم��ان، بني اإلمرباطورية الربيطانية واملس��توطنني البيض، 

وميكن النظ��ر إليها عىل أنها نزاع ب��ني أمم من األوروبيني 

البيض للسيطرة عىل أرض يذخر باطنها برثوات كبرية.

يف بداية القرن التاسع عرش، وخالل الحروب النابليونية، 

ألقت بعث��ة بريطانية مراس��يها عىل الس��واحل الجنوبية 

للق��ارة األفريقي��ة، وبعد مع��ارك دارت ب��ني الربيطانيني 

واملدافع��ني عن تل��ك األرض من املس��توطنني البيض، من 

الهولنديني وأقليات أوروبية من الفرنسيني واألملان وغريهم 

من الجنسيات األوروبية األخرى ممن يسمون ب�»البوير«، 

الذين اس��توطنوا تلك األرض منذ القرن السابع عرش، كان 

النرص م��ن نصيب الربيطانيني، الذين قاموا باحتالل األرض 

محققني بذل��ك أهدافه��م يف زيادة رقع��ة إمرباطوريتهم 

وتأمني طريقهم املالحي الرئييس إىل الهند والرشق األقىص، 

 Cape »فرض الربيطانيون سيطرتهم عىل »مستعمرة الكاب

Colony وقاموا بتش��جيع هجرة املس��توطنني الربيطانيني 

إليه��ا، والذي��ن كانوا عىل خ��الف دائم وع��دم توافق تام 

مع »البوير«، بجانب رفض »البوير« لسياس��ات الس��لطة 

الربيطاني��ة، خاصة القوانني التي فرضوه��ا بتحرير الرقيق 

مام اضطر املستوطنني من »البوير« إىل الهجرة من املنطقة 

فيام اشتهر باس��م »الرحلة الكربى« The Great Trek إىل 

إقلي��م »النات��ال« Natal والذي بدوره ت��م احتالله الحقاً 

م��ن قبل الربيطانيني عام 1843، مام دفع »البوير« للهجرة 

مرة أخرى يف اتجاه الغرب حيث أسس��وا دولتني مستقلتني 

هام »جمهورية جنوب أفريقيا« الرتانس��فال Transval يف 

الش��امل و عاصمتها »بريتوري��ا«، و»دولة األورانج الحرة« 

Orange Free State يف الجنوب وعاصمتها »بلومفنتني«، 

وقد اعرتفت الس��لطات الربيطانية بالجمهوريتني يف عامي 

1852 و1854.

ق��اد احتالل الربيطاني��ني لجمهورية »الرتنس��فال« عام 

1877 إىل نش��وب »ح��رب البوي��ر األوىل« 1880 – 1881 

التي مت��ت فيها هزمي��ة الربيطانيني واس��تعادت الدولتان 

بينه��ام  متوت��رة  ظل��ت  العالق��ات  أن  إال  اس��تقاللهام، 

واإلمرباطوري��ة الربيطانية، م��ام أدى إىل احت��دام الرصاع 

السيايس والتصعيد من كال الجانبني نحو الحرب.

ت��م اكتش��اف أمل��اس يف »كيم��ربيل« الواقع��ة يف دولة 

األورانج الحرة يف عام 1867، وأعقب ذلك اكتشاف الذهب 

يف »الرتانسفال«يف عام 1886 مام تسبب يف تدفق موجات 

كب��رية من املهاجرين األوروبيني ومعظمهم من الربيطانيني 

الباحث��ني عن ال��رثوة والعمل، والذين أطل��ق عليهم أهل 

البالد اس��م »األجانب«، وقد تزايد ع��دد هؤالء املهاجرين 

الج��دد وطغى عىل ع��دد أهل البالد م��ن »البوير« الذين 

أثقلوا عليهم بالرضائب والحرمان من الحقوق السياس��ية، 

وخاص��ة حق التصويت يف االنتخاب��ات، الذي إذا أتيح لهم 

فس��يفقد »البوير« سلطتهم السياس��ية عىل دولتيهم، مام 

نتج عنه مواجهات بني الفئتني، كان أهمها الغارة التي شنها 

بعض »األجانب«، بإيعاز من السلطات الربيطانية الحتالل 

مدينة »جوهانس��ربج«، مصدر الذهب، وقد سميت هذه 

الغارة ب� »غارة جيمس��ون« عىل اسم قائدها، وقد تصدت 

لها س��لطات »الرتانس��فال« وأوقعت بها الهزمية واعتقلت 

قائدها.

تطورت األحداث إىل األس��وأ بزيادة أع��داد املهاجرين 

األجان��ب ومطالبتهم بحقوقه��م السياس��ية واالجتامعية 

واالقتصادية، وقد س��اندتهم السلطات الربيطانية يف ذلك، 

كام بدأت، يف ذل��ك الوقت، األطامع الربيطانية يف الظهور، 

بأمل الس��يطرة عىل مصادر الرثوة م��ن الذهب واألملاس، 

مام جعل من الصعب عىل الدولتني »البويريتني« االحتفاظ 

البوير

كلمة بوي��ر تعني باللغ��ة الهولندي��ة: الفالحني، وهم 

جن��وب أفريقيني من أصل هولن��دي، وقد ألقيت هذه 

التس��مية عىل جميع املس��توطنني الهولندي��ني الذين 

ب��دأوا من��ذ ع��ام 1652 يتواف��دون ع��ىل رأس الرجاء 

الصال��ح والذين رسع��ان ما اس��تعمروا منطقة جنوب 

أفريقيا بأرسها، كام ش��ملت هذه التسمية أيضاً جميع 

املس��توطنني البيض الذين قدموا للب��الد وتوالدوا فيها 

)فرنس��يني، أملان، بريطاني��ني إلخ(، ولغ��ة البوير هي 

األفريكان��س وهي لهجة ش��عبية مش��تقة م��ن اللغة 

الهولندية.

وقد اس��تولت إنجلرتا ع��ىل املس��تعمرة الهولندية عام 

1806 أثناء الحروب النابليونية، إال أن هذا االس��تعامر 

الربيط��اين قوب��ل باملقاومة م��ن البوير الذي��ن رفضوا 

تحويلهم إىل الطائفة اإلنجيلية والسياس��ات الربيطانية 

التي متن��ع العبودية، ففي عام 1833، ب��دأ البويريون 

الهج��رة الجامعية إىل األرايض األفريقية حيث انش��أوا 

جمهورية ترانسفال وجمهورية أورانج الحرة.

دارت معارك الحرب يف ما يسمى اليوم بجمهورية جنوب أفريقيا
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باستقاللهام، ومن ثم، الحت نذر الحرب يف األفق.

أدى تصعيد العدائيات إىل تحالف دولتي »الرتانسفال« 

بقيادة الرئيس »بول كروجر« ودولة األورانج الحرة بقيادة 

الرئيس »مارتينوس اس��تني« ض��د بريطانيا يف العام 1897، 

وتزامن ذلك مع س��عى الدولتني الحثيث لجلب األس��لحة 

الحديثة من أوروبا، شملت أحدث البنادق وقطع املدفعية.

ع��ىل الجانب اآلخر، تزايدت رغبة القيادات السياس��ية 

الربيطاني��ة يف احت��الل الدولتني تحقيقاً أله��داف، أهمها: 

التزام بريطانيا بحامية مصالح رعاياها من املس��توطنني يف 

جنوب أفريقيا، ومنع »البوير« من االس��تحواذ عىل اإلقليم 

لصالح »هولندا« مام يضعف ويرض بس��معة اإلمرباطورية 

الربيطانية، هذا بجانب ما ال ترغب فيه بريطانيا وال يتوافق 

مع سياساتها يف معاملة »البوير«  السيئة لألفارقة السود.

وص��ل تأزم املوق��ف إىل قمته يف س��بتمرب 1899 عندما 

أص��در رئيس »الرتانس��فال« بول كروجر إن��ذاراً نهائياً إىل 

الس��لطات الربيطانية بس��حب قواتها من حدود الدولتني 

خ��الل 48 س��اعة، وإال فس��تعلن الدولت��ان الح��رب عىل 

بريطانيا، ويبدو أن هذا ما كان ينتظره الربيطانيون.

 ساحات املعارك
دارت معارك الحرب عىل مس��احات شاس��عة يف ما يسمى 

الي��وم ب� »جمهورية جنوب أفريقي��ا« والتي كانت تتكون 

آن��ذاك من أربع��ة دول، هي:»جمهورية الرتانس��فال« يف 

الش��امل الرشقي وإىل الجنوب وال��رشق منها مبارشة دولة 

»أوران��ج الحرة« وتش��كل الدولت��ان أرايض »البوير«، إىل 

ال��رشق منهام تق��ع مس��تعمرة »نات��ال« الربيطانية عىل 

الشاطئ الجنويب الرشقي ألفريقيا عىل املحيط الهندي، وإىل 

الجنوب، يف أقىص جنوب القارة األفريقية، تقع »مستعمرة 

الكاب« Cape Colony وهي كذلك مستعمرة بريطانية.

متتد سلس��لة جبال »دراكنزبريج« ع��ىل امتداد الحدود 

بني »الناتال« ودولة »أورانج الحرة« والجانب الشاميل من 

»مس��تعمرة الكاب«، تخرتق املنطقة من الرشق إىل الغرب 

عدة أنه��ار، تصب يف املحيط��ني الهندي رشق��اً واألطليس 

غرب��اً، أهمها نهر األورانج الذي يقع عىل الحدود الجنوبية 

لدولة األورانج ويخرتق مستعمرة الكاب ليصب يف املحيط 

األطليس، ونهر »توجيال« ال��ذي يجري رشقاً جنوب مدينة 

»ليديس��ميث« يف »النات��ال« ويصب يف املحي��ط الهندي، 

وكذلك نهر »املودر« يف جنوب »دولة األورانج«.

أم��ا أهم م��دن اإلقليم، والت��ي تربطها جميعاً ش��بكة 

خطوط س��كك حديدية، فهي مدين��ة »كيب تاون« امليناء 

الكبري يف أقىص الجنوب، وميتد منها شامالً خط سكة حديد 

إىل »كيم��ربيل« حي��ث مناج��م أمل��اس، وإىل »بلومفنتني« 

عاصم��ة دولة األوران��ج الحرة، وميتد خط الس��كة حديد 

ش��امالً إىل »بريتوري��ا« عاصمة »الرتانس��فال« ماراً مبدينة 

»جوهانسبريج«، املركز الرئييس لتعدين الذهب والتي تقع 

عىل بعد 60 كلم إىل الجنوب الغريب من »بريتوريا«.

تتمي��ز املنطقة مبناخه��ا املعتدل، الش��بيه مبناخ البحر 

األبيض املتوسط مع تنوع يف طبيعة األرض، جبلية، وسهول 

مكسوة باألشجار بدرجات متفاوتة.

طريف القتال
دارت الحرب بني قوات اإلمرباطورية الربيطانية تس��اندها 

ق��وات م��ن مس��تعمراتها، مس��تعمرة ال��كاب والنات��ال 

ومس��تعمرات الهن��د وأس��رتاليا وكن��دا، يف مواجهة قوات 

الكومان��دوز م��ن البوير م��ن جمهورية جن��وب أفريقيا 

»الرتانس��فال« ودولة األورانج الحرة تس��اندها مجموعات 

م��ن املتطوعني األوربيني من هولندا وأس��كندنافيا وأملانيا 

وروسيا وفرنسا وأمريكا وإيرلندا وبولندا والربتقال وإيطاليا.

القوات الربيطانية
بلغ أقىص عدد من الق��وات الربيطانية خالل تلك الحرب، 

بع��د وص��ول جمي��ع التعزي��زات ح��وايل نص��ف مليون 

مقات��ل، منهم 347 ألفاً م��ن الربيطانيني والبقية من قوات 

املستعمرات املتحالفة معهم. أرسلت »نيوزيلندة«، وكانت 

األوىل يف إرسال قوات مساندة الربيطانيني يف حرب البوير، 

6500 مقاتالً من الخيالة ومعهم 8000 حصان، كام قدمت 

أسرتاليا 16463 مقاتالً منهم 6 ألف إىل 7 ألف من القوات 

غري النظامية، كام أرسلت كندا 8600 مقاتل.

أول تعزيزات وصلت من بريطانيا كانت بقيادة الجرنال 

»ريدف��ريز بولر« لف��ك الحصار عن امل��دن املحارصة، وقد 

خاضت العديد من املعارك خالل ش��هري نوفمرب وديسمرب 

1899، ويف يناي��ر 1900 أرس��لت الحكوم��ة الربيطاني��ة 

تعزيزات تتكون من فرقتني، مع أعداد كبرية من املتطوعني 

من املس��تعمرات مام رف��ع العدد، آن��ذاك، إىل 180 ألف 

مقات��ل، عملت الق��وات الربيطانية تحت قي��ادة الجرنال 

 حرب البوير نزاع بني 
أمم من األوروبيني 

البيض للسيطرة على 
أرض يذخر باطنها 

برثوات كبرية

مجموعة من البويرنتج عن املعارك وقوع أعداد كبرية من البوير يف األرس
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»فريدريك سليه روبرتس« الذي قاد القوات خالل املرحلة 

الثانية من الحرب، وقد خلفه الجرنال »هوراش��يو هربرت 

كتش��رن« الذي توىل القي��ادة خالل املرحل��ة الثالثة وحتى 

نهاية الحرب.

الق��وات الربيطاني��ة ق��وات تقليدية مس��لحة بأحدث 

أسلحة ذلك العرص، وقد دخلت وحداتها يف حروب عديدة 

يف ش��تى أرجاء املعمورة خالل فرتة املد االس��تعامري مام 

جعلها قطعات متمرس��ة عىل القتال يقودها قادة وضباط 

ذوي خربة باملعارك.

قوات البوير
مل يكن لدى البوير جيش نظام��ي، عدا وحدات املدفعية، 

ك��ام مل يكن لديهم مش��كلة يف التجم��ع ويف نرش القوات، 

فقد كانت قواتهم عبارة عن مليشيات مدنية من املزارعني 

ورعاة املاشية، يرتدي أفرادها أزيائهم العادية التي تكون، 

يف الغالب، رمادية اللون مع قبعة مرتهلة، جرت العادة أن 

يتجمع سكان كل مركز ليكونوا وحدة تسمى بالكوماندوز، 

وتق��وم الوحدة بانتخ��اب قادتها وضباطه��ا الذين يتولون 

قيادتها يف املعارك وإدارتها، يحمل كل فرد سالحه الشخيص 

الخاص والذي يكون يف العادة بندقية صيد ممتطياً فرس��ه 

الخاص، ومتد الدولة بالسالح من ال ميلك سالحاً.

قدر عدد ق��وات البوير ب� 40000 مقاتل، منهم 25000 

من الرتانسفال، و15000 من دولة األورانج الحرة.

كان ل��دى حكومة »الرتانس��فال«، حت��ى أكتوبر 1899 

مدفعي��ة قوامه��ا 73 مدفعاً منها 59 جدي��دة، أربعة منها 

عي��ار 155 ملم و37 مدفع مكس��يم عي��ار 37 مم وقد تم 

تس��ليح 25000 من املقاتلني ببنادق حديثة، كام تم جلب 

37000 بندقي��ة حديث��ة و40 إىل 50 ملي��ون طلقة ذخرية 

وأحدث قطع املدفعية األوروبية عام 1897.

لي��س لدى »البوي��ري« العادي أي رغب��ة يف القتال، وال 

يرغب الكثريون منهم يف قتال أخوانهم املس��يحيني، خاصة 

إذا كانوا من الربوتستانت، وهم ينظرون بتفاؤل إىل نتيجة 

الحرب التي يعتقدون أنها حرب مقدس��ة وعادلة ومباركة 

م��ن الرب، وأنه س��وف يتحقق لهم الن��رص كام حدث يف 

حرب البوير األوىل 1880-1881.

يجيد البوي��ر ركوب الخيل واس��تخدام البندقية بحكم 

عملهم كمزارعني وصيادين يقضون معظم حياتهم العادية 

عىل صهوات جيادهم، ويتنافسون يف الرماية وركوب الخيل 

يف احتفاالته��م املوس��مية، وقد عانت الق��وات الربيطانية 

وتكبدت الكثري من الخس��ائر جراء مهارته��م وتكتيكاتهم 

املرنة واملبتكرة وخفة حركتهم.

 Piet »كان م��ن أش��هر قادتهم يف الحرب »بي��ت كونج

Conje الذي قاد أول هجوم ملحارصة مدينة »ليديسمث« 

يف »الناتال« وكوس دي الري Koos De La  Rey و»لويس 

 Cheristian »و»كريستيان دي ويت Lous Botha »بوثا

De Wet ال��ذي لعب دوراً كبرياً يف مرحلة حرب العصابات 

)املرحلة الثالثة من الحرب( وشارك يف املفاوضات يف نهاية 

الحرب.

مجريات القتال
كان لحرب البوير ثالثة مراحل مميزة :

يف املرحل��ة األوىل منه��ا وج��ه »البوير« رضب��ات مفاجئة 

للق��وات الربيطاني��ة يف إقليم��ي »الناتال« و«مس��تعمرة 

الكاب« وفرض حصار عىل ثالثة مدن رئيس��ية وهامة هي 

ليديس��مث وكيمربيل ومافيكنج، متكن »البوير« خالل تلك 

املرحلة م��ن تحقيق انتصارات تعبوي��ة عديدة يف مناطق 

أخرى، تكبدت فيها القوات الربيطانية خس��ائر جسيمة يف 

األرواح والعتاد.

أم��ا املرحلة الثانية فقد بدأت بوص��ول تعزيزات كبرية 

للق��وات الربيطانية من بريطانيا وبعض مس��تعمراتها مام 

حق��ق لها تفوقاً عددي��اً مكنها من ش��ن هجامت مضادة 

ش��اقة، ونجحت أخرياً يف تحرير امل��دن املحارصة ومواصلة 

القتال لغزو دولتي البوير الرتانسفال وأورنج الحرة.

أما املرحلة الثالثة واألخرية، فقد اس��تغرقت وقتاً أطول، 

وكان��ت عبارة ع��ن حرب عصاب��ات ش��نها »البوير« عىل 

الق��وات الربيطاني��ة التي ابتدع��ت العديد من الوس��ائل 

وانتهج��ت الكثري من السياس��ات التي حقق��ت لها النرص 

النهايئ عىل البوير.

املرحلة األوىل: هج�وم الب�وي�ر
أكتوبر - ديسمرب 1899

كانت بداية الحرب يف 11 أكتوبر 1899 عندما شنت قوات 

البوي��ر من »الكوماندوز« هجومهم الرسيع واملفاجئ عىل 

معس��كرات الق��وات الربيطانية يف »الناتال« و مس��تعمرة 

الكاب الواقعتني تحت الس��يطرة الربيطاني��ة، اتجه البوير 

مبارشة إىل مدينة »ليديس��ميث« يف النات��ال حيث توجد 

حامية بريطانية كبرية وقد تم الهجوم متزامناً مع هجومني 

آخرين عىل مدينتي »مافيكنج« و»كيمربيل« يف »مستعمرة 

الكاب«.

حق��ق الهجوم الرسي��ع واملفاجئ انتص��ارات تكتيكية 

حاس��مة عىل القوات الربيطانية يف تلك املواقع، فقد جرت 

معركة »تل تاالنا« كأول اشتباك بني القوتني عىل مقربة من 

مدين��ة »دندي« يف »الناتال« وقد تكب��د فيها الربيطانيون 

خس��ائر كبرية بلغت 446 مقاتالً مب��ا فيهم القائد الربيطاين 

الجرنال »بن سيمونز«.

خرج العلم العسكري 
بالكثري من الدروس 

املستفادة من 
"حرب البوير" خاصة 

يف جمال حرب 
العصابات وأساليب 

مقاومتها

بنت القوات الربيطانية بيوت خراسانية لحامية املناطق الحيوية
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بعد أن تم حصار مدينة »ليديسميث« تعرضت لقصف 

مدفعي مكثف، م��ام دفع قائد الحامية الربيطانية لش��ن 

هج��وم عىل مواقع مدفعية البوي��ر، كلف الهجوم القوات 

الربيطانية خس��ائر كبرية بلغت 140 قتيالً، وأكرث من 1000 

أسري وقد تواصل حصار املدينة لعدة أشهر.

هاج��م البوي��ر بقوة تق��در ب��� 6000 مقات��ل بقيادة 

»بي��ت كرونج« مدينة مافيكنج الواقع��ة عىل الحدود مع 

»الرتانس��فال« بتاريخ 13 أكتوبر وقام��وا بحصارها، إال أن 

قائ��د الحامية الربيطانية العقي��د »بادن باول« أعد فوجني 

مقاتل��ني قوامهام 1200 مقاتل اس��تعداداً لصد أي هجوم 

عىل املدينة التي تواصل حصارها ملدة 217 يوماً.

أم��ا اله��دف الثال��ث لهجوم البوي��ر فق��د كان مدينة 

»كيم��ربيل« التي تقع عىل مس��افة 360 كل��م إىل الجنوب 

م��ن مدينة »مافيكن��ج« عىل حدود دول��ة األورانج الحرة 

مع »مس��تعمرة الكاب«، ويبلغ عدد سكان املدينة 40000 

نسمة، وتوجد بها مناجم أملاس، تم الهجوم عليها يف بداية 

نوفم��رب 1899 وبدأ حص��ار املدينة بقوة تق��در ب� 7500 

مقاتل، وق��د دافعت عنها قوات بريطاني��ة بقيادة املقدم 

»كييل ويتش«.

مع اس��تمرار عمليات الحصار عىل املدن عاىن الس��كان 

من املدنيني والعس��كريني، بعد عدة أسابيع من النقص يف 

املواد الغذائية بجانب القصف املدفعي املعادي.

وصل��ت تعزي��زات بريطاني��ة كب��رية بقي��ادة الجرنال 

»ريدف��ريز هرني بولر« الذي قام بوضع خطة لفك الحصار 

عن امل��دن املح��ارصة، بجانب تأم��ني املناطق الش��املية 

والوس��طى من مس��تعمرة الكاب م��ن أي هجوم محتمل 

للبوير.

قام الج��رنال »بولر« بتقس��يم القوة إىل ثالثة أقس��ام، 

يتوجه القسم األول وقوامه فرقة متابعاً خط السكة حديد 

ش��امالً لتحرير مدينتي كيمربيل ومافيكنج، القس��م الثاين، 

وقوامه 3000 مقاتل تم نرشه لتأمني املناطق الشاملية من 

»مس��تعمرة الكاب«، أما القس��م الثالث، واألكرب فقد قام 

الجرنال »بول« بقيادته بنفسه متوجهاً نحو »الناتال« لفك 

الحصار عن مدينة »ليديسميث«.

مل يحال��ف الق��وات الربيطانية التوفي��ق يف العديد من 

عملياتها لفك الحصار حيث جوبهت مبقاومات عنيدة من 

البوي��ر كان أس��وأ ما فيه��ا ما تم خالل الف��رتة من 10 إىل 

15 ديس��مرب، والتي سميت ب�»األسبوع األسود« ومل تتمكن 

الق��وات الربيطانية من النجاح يف ف��ك الحصار عن املدن 

رغ��م الخس��ائر الكبرية الت��ي تكبدته��ا يف األرواح والعتاد 

يف املح��اوالت العدي��دة التي جرت لتحقي��ق انتصار عىل 

»البوير«.

املرحلة الثانية: الهجوم الربيطاين
يناير - سبتمرب 1900

نتيجة إلحساس الحكومة الربيطانية مبرارة الهزائم املتوالية، 

وباس��تمرار الحصار ع��ىل املدن، قامت بإرس��ال تعزيزات 

ش��ملت فرقتني من املقاتلني النظاميني الربيطانيني بجانب 

أع��داد كبرية من متطوع��ي املس��تعمرات األخرى، بلغت 

أع��داد التعزيزات يف يناير ما يزيد ع��ىل 180000 مقاتل، 

وتعت��رب تلك أكرب قوة ترس��لها بريطانيا إىل م��ا وراء البحار 

حت��ى ذل��ك الوقت، م��ع االس��تعداد إلرس��ال املزيد من 

التعزيزات.

تواصل��ت املح��اوالت لتحري��ر مدينة »ليديس��ميث« يف 

»الناتال« خالل ش��هر يناير 1900 بقيادة الجرنال بولر، وذلك 

مبح��اوالت لعبور نهر توجيال إىل الغرب من كولونس��و، وقد 

نجح أخرياً يف رابعة املحاوالت التي تكبد فيها خسائر جسيمة 

حي��ث متكن من هزمية البوير يف »معركة كولونس��و« يف 26 

فرباير، وتم فك حصار مدينة »ليديسميث« بعد أن دام 118 

يوماً تكبد فيها الربيطانيون خسائر بلغت 7000 مقاتل.

تم تعيني الفيلد مارش��ال »لورد فريدريك سليه روبرتس« 

قائ��داً عاماً بدالً ع��ن الجرنال »بولر« وه��و محارب متمرس 

ع��ىل القتال، خاض الكثري من املعارك يف الهند وأفغانس��تان، 

واصل »روبرتس« تنفيذ خطة العمليات التي وضعها الجرنال 

»بولر«، فقام بحشد قوة كبرية جنوب نهر األورانج وبجانبي 

خط السكة حديد الغريب استعداداً لتحرير مدينة »كيمربيل« 

يف الوقت الذي تس��بب فيه جفاف املراعي صيفاً يف إضعاف 

خيول وماش��ية »البوير« مام أدى إىل ن��زوح عوائل املقاتلني 

البوير واالنضامم إليهم يف مواقعهم ومعسكراتهم حول املدن 

املحارصة.

ب��دأت عمليات الهجوم التي ش��نتها ق��وات »روبرتس« 

لتحري��ر مدينة »كيم��ربيل« وتم تحرير املدين��ة بعد معارك 

طاحنة بتاريخ 15 فرباير بعد حصار دام 124 يوماً، واتجهت 

قوة بريطانية ملط��اردة قوة كبرية من البوي��ر قوامها 7000 

مقاتل بقيادة الجرنال »بيت كرونج« وأجربتها عىل االستسالم.

بع��د الهزائم املتتالية التي أوقعه��ا الربيطانيون بالبوير 

نتيجة لتفوقهم العددي هبطت معنويات »البوير« وفقدوا 

األمل يف أي انتصارات أخرى.

تقدمت ق��وات بريطانية الحت��الل مدينة »بلومفنتني« 

عاصم��ة »دولة األوران��ج الحرة« حيث قام��ت باحتاللها 

بتاري��خ 13 م��ارس ومن ثم ت��م فك الحصار ع��ن مدينة 

»مافيكين��ج« بتاريخ 18 مايو 1900، وبذلك اكتمل احتالل 

دول��ة األورانج الحرة وأطلق عليها اس��م »مس��تعمرة نهر 

األوران«.

زحف��ت الق��وات الربيطانية ش��امالً نح��و »جمهورية 

الرتانس��فال« متجه��ة صوب مدين��ة جوهانس��بريج وتم 

احتاللها بتاريخ 31 مايو، وتالها احتالل »بريتوريا« عاصمة 

الرتانس��فال بتاري��خ 5 يونيو، وقد ج��رت بعد ذلك معارك 

صغرية مثل معركة »تل أملاس« يف يومي 11 و12 يونيو كان 

الهدف منها مطاردة البوير وإبعادهم إىل مسافات بعيدة 

من املدن املحررة واملحتلة.

بع��د اكتامل احتالل عاصمتي دولتي »البوير« رس��مياً، 

أعلن الجرنال »روبرتس« نهاية الحرب يف 3 سبتمرب 1900.

خالل ف��رتة تق��دم الق��وات الربيطانية نح��و بريتوريا 

انس��حب الرئيس كروج��ر يصحبه بعض أعض��اء حكومته 

إىل املنطق��ة الرشقي��ة من الرتانس��فال، تقدم��ت نحوهم 

قوات بريطانية بقي��ادة الجرنالني »روبرتس« و»بولر« مام 

حدا بالرئيس »كروج��ر« إىل اللجوء إىل دولة رشق أفريقيا 

الربتغالية )موزمبيق حالياً( وتم نقله مبساعدة بعض الدول 

األوروبية إىل أوروبا حي��ث عاش هناك لفرتة ثم انتقل إىل 

سويرسا وتوىف هناك يف 14 يوليو 1904.

أما »اس��تني« رئيس دولة أورانج الح��رة فقد اصطحب 

قوة م��ن البوير بقي��ادة »كريس��تيان دي وي��ت« والتي 

واصلت القتال يف املرحلة الثالثة من الحرب.

أدت املعارك إىل نزوح عوائل املقاتلني البوير
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رغم الهزائ��م العديدة التي مني بها البوير والخس��ائر 

الكبرية يف صفوفهم إال أنهم ظلوا متواجدين عىل الس��احة 

ومنترشين يف أرجاء واسعة من البالد، ومل يكن من السهولة 

حرصه��م يف منطقة محددة أو أرس قادتهم، مام خلق لدى 

الربيطانيني إحساس��اً بأن سيطرتهم تقترص فقط عىل املدن 

التي قاموا باحتاللها ومناطق متركز قواتهم.

نتج ع��ن املعارك التي دارت خ��الل املرحلة الثانية من 

الح��رب، وما قبلها، وقوع أعداد كب��رية من املقاتلني البوير 

يف األرس، وملا يش��كله وجودهم يف معسكرات االعتقال من 

خطر، قررت الس��لطات الربيطانية احتجازهم داخل سفن 

بعيداً عن الشاطئ، إال أنه وبتنامي أعداد املعتقلني وزيادة 

أعباء إعاش��تهم قرر الربيطانيون إرس��الهم إىل مستعمرات 

أخ��رى خارج الب��الد، وقد تم فعالً إرس��ال 5000 منهم إىل 

جزيرة »سانت هيالنة« و5000 آخرين إىل جزيرة »سيالن« 

)س��رييالنكا حالياً( وأعداد أخرى إىل الهند و»برمودا« وقد 

بلغت جملة عدد هؤالء املنفيون الذين أرس��لوا إىل خارج 

البالد 24000 فرداً.

املرحلة الثالثة: حرب العصابات
سبتمرب 1900 – مايو 1902

كام هو واض��ح من تاريخي بدايته��ا ونهايتها، فإنها كانت 

األط��ول يف مراحل الحرب الثالثة، ك��ام كان هنالك تداخل 

بينه��ا واملرحلة الثاني��ة، إذ أن قي��ادات البوير قد اتخذت 

قرارات يف اجتامع يف بداية عام 1899 يف مدينة »كرونستاد« 

يف »األورانج«، للتخطيط لحملة حرب عصابات يف مواجهة 

الق��وات الربيطانية تب��دأ بتدمري البن��ى التحتية ومصادر 

اإلمداد الخاصة به��ا وقطع خطوط إمداداته��ا واتصاالتها 

أينام كانت.

ح��دث أول اش��تباك يف حرب العصاب��ات يف 31 مارس 

1900 عندم��ا هاجمت قوة من »البوي��ر« تقدر ب� 1500 

مقاتل بقيادة »كريس��تيان دي وي��ت« محطة إمداد املياه 

ملدينة »بلومفنتني«، الواقعة عىل بعد 37 كلم من املدينة، 

وتنفي��ذ عملية كم��ني لقافلة إمداد بريطاني��ة أوقعت بها 

خسائر فادحة يف األرواح واملعدات.

خ��الل مرحل��ة ح��رب العصابات ت��م إع��ادة وحدات 

»الكومان��دوز« لتعم��ل يف مناطقه��ا األصلي��ة الت��ي ت��م 

تجنيده��ا فيه��ا، مام يس��هل عليها االعتامد ع��ىل املصادر 

املحلية واالس��تفادة من معرفتها باملنطقة وطبيعة أرضها، 

أم��ا التعليامت التي صدرت إليها فكانت تتلخص يف توجيه 

الرضب��ات للربيطانيني، وكل ما يتعل��ق بهم، متى ما أمكن 

ذلك.

كان��ت تعبئتهم هي الهج��وم وتوجيه رضب��ة موجعة 

ومفاجئ��ة للع��دو، ثم االنس��حاب واالختف��اء قبل وصول 

تعزيزات العدو، وقد ساعد اتساع أرجاء منطقة البوير عىل 

الحص��ول عىل حرية التحرك والعم��ل، وجعل من الصعب 

عىل الق��وات الربيطانية، والتي كان قوامها آنذاك، أكرث من 

250000 مقاتل، فرض الس��يطرة ع��ىل املنطقة، وقد جرت 

ع��دة اش��تباكات يف مناطق مختلفة تكب��دت فيها القوات 

الربيطانية خسائر كبرية.

كان رد فعل الربيطانيني بقيادة اللورد »هوراشيو هربرت 

كتش��رن«، الذي كان رئيس��اً ألركان الجرنال »روبرتس«  ثم 

خلفه يف قيادة القوات يف حرب البوير، عىل أسلوب القتال 

الجديد الذي انتهجه »البوير« )حرب العصابات( أن قاموا، 

و برسع��ة، مبراجع��ة تعبئته��م وإعادة تنظي��م قواتهم مبا 

يتناسب مع املوقف الجديد.

قام الربيطانيون بالرتكيز، أوالً، عىل حرمان »الكوماندوز 

البوير« من حرية الحركة وحرمانهم من الدعم واملساعدة 

املحلية التي يتلقونها من أرسه��م ومن املواطنني املحليني 

وذل��ك بإتب��اع أس��لوب »األرض املحروقة« وذل��ك بإجراء 

عمليات تخري��ب وتدمري وحرق كل م��ا يصلح ألن يكون 

مص��دراً إلمداد العصابات من مس��اكن ومزارع ومحاصيل 

وقرى وتس��ميم اآلبار ومصادر املياه األخرى، كلفت بذلك 

وح��دات خاص��ة عبارة ع��ن قوات إغ��ارة راكب��ة، للقيام 

 Sweeper »به��ذا الواجب س��ميت ب��� »قطعات الكن��س

Columns، بل��غ عدده��ا 90 وح��دة، وقد ش��اركت فيها 

قوات من املستعمرات واملسلحني من األفارقة والذين قدر 

عددهم ب� 20 ألفاً.

تم تجميع أرس »البوير« من النس��اء واألطفال، بجانب 

الع��امل الزراعي��ني م��ن البوي��ر واألفارقة يف معس��كرات 

االعتق��ال حي��ث تم وضعه��م يف تلك املعس��كرات تحت 

ظروف معيش��ية وصحية غاية يف الس��وء، ما أدى إىل وفاة 

آالف منهم بسبب األمراض والجوع وسوء املعاملة.

نصب تذكاري يف كيوبيك بكندا للجنود الذين ماتوا يف حرب البوير

سياسة األرض المحروقة

هي إسرتاتيجية عس��كرية أو طريقة عمليات يتم فيها 

إحراق أي يشء س��يفيد العدو عن��د التقدم أو الرتاجع 

يف منطقة ما، يف األصل كان املصطلح يش��ري إىل إحراق 

املحاصي��ل الزراعية لعدم اس��تعاملها من طرف العدو 

كمؤون��ة، أم��ا اآلن فهو يش��ري إىل إح��راق املنتوجات 

الغذائية وتدمري الهياكل األساس��ية مثل املأوى والنقل 

واالتص��االت وامل��وارد الصناعية، وميك��ن للمفهوم أن 

يتداخ��ل مع تدمري م��وارد العدو بش��كل عقايب، وهو 

ما يحدث كإس��رتاتيجية بحتة ألس��باب سياس��ية بدالً 

م��ن اإلس��رتاتيجية التنفيذية، ولكن تدم��ري اإلمدادات 

الغذائية للس��كان املدنيني يف منطق��ة الرصاع قد حظر 

مبوجب امل��ادة 54 م��ن الربوتوك��ول األول التفاقيات 

جني��ف لعام 1977، وج��اء يف امل��ادة: يحظر مهاجمة 

أو تدم��ري أو نق��ل أو تعطيل املواد الت��ي ال غنى عنها 

لبقاء السكان املدنيني، ومثالها املواد الغذائية واملناطق 

الزراعية الت��ي تنتج املحاصيل واملاش��ية ومرافق مياه 

الرشب وش��بكاتها وأشغال الري، من أجل غرض محدد 

ملنعها لقيمتها الحيوية عىل السكان املدنيني أو الخصم، 

مهام كان الباعث س��واء كان بقصد تجويع املدنيني أم 

لحملهم عىل االبتعاد، أو ألي سبب آخر.

ومع ذلك، فإنه ال يزال مامرس��ة شائعة، والربوتوكول ال 

ينطبق إال عىل البلدان التي صدقت عليها.
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لعبت ش��بكة خط��وط الس��كك الحديدي��ة دورا كبرياً 

وحيوي��اً يف الحمل��ة الربيطانية ملقاوم��ة العصابات، حيث 

اس��تخدمت الق��وات الربيطانية قط��ارات مدرعة يف نقل 

القطعات واإلمدادات بالرسعة املطلوبة التي تتناس��ب مع 

حرب العصابات.

ابتك��رت الق��وات الربيطاني��ة طريقة جدي��دة يف نرش 

بعض الق��وات يف مباٍن س��ميت ب� »البيوت الخرس��انية« 

Blockhouses يف النقاط الحاكمة وقرب املناطق الحيوية 

والهام��ة ولحامي��ة طرق اإلمداد، تم بن��اء 8000 من هذه 

املب��اين يف جميع أنحاء مناط��ق العمليات وت��م تطويقها 

باألس��الك الشائكة وقد أثبتت فعاليتها، وقد كان يعمل بها 

أكرث من 50 ألف مقاتل.

باإلضاف��ة إىل كل تلك اإلج��راءات الفعالة التي اتخذها 

الربيطاني��ون، فق��د اهتموا بجانب ه��ام يف معركتهم ضد 

العصاب��ات، حيث قاموا بإنش��اء أجهزة اس��تخبارات ذات 

كف��اءة عالية تعتم��د عىل مصادر املعلوم��ات املحلية من 

املتعاونني من البوير، واألفارقة الس��ود الذين تم تجنيدهم 

.National Scouts »يف ما يسمى ب� »الحرس الوطني

كان نش��اط العصاب��ات يف دولة األوران��ج الحرة تحت 

قي��ادة »كريس��تيان دي وي��ت« وقد قام بع��دة عمليات 

ناجحة، إال أن »سياس��ة األرض املحروقة« التي اتبعت من 

قب��ل الربيطانيني جعلت أرض األورانج خالية متاماً مام حد 

كثرياً من نشاط العصابات.

أم��ا مرسح نش��اط العصابات الثاين فق��د كان يف غرب 

»الرتانس��فال« حيث جرت مع��ارك عديدة يف الفرتة ما بني 

سبتمرب 1901 ومارس 1902 بقيادة »كوس دي الري« أدت 

إىل إرس��ال تعزيزات بريطانية إىل اإلقليم اشتبكت مع قوة 

م��ن البوير يف 11 أبريل 1902 وأوقع��ت بعصابات البوير 

هزمية وخس��ائر كبرية، وقد كانت تلك هي املعركة الكربى 

األخرية يف الحرب.

نتائج الحرب والدروس املستفادة
كان��ت نهاي��ة الح��رب بتوقي��ع اتفاقي��ة »فرينيجن��ج« 

Vereeniging يف 31 م��ارس 1902 بع��د أن تحقق النرص 

للقوات الربيطانية، مبقتىض تلك االتفاقية، صارت جمهورية 

جن��وب أفريقي��ا »الرتانس��فال« ودول��ة األوران��ج الحرة 

مس��تعمرتان تحت التاج الربيطاين، وقد تضمنت االتفاقية 

تعويضاً من بريطانيا مببلغ 3 ماليني جنيه إس��رتليني إلعادة 

إعامر ما خربته الحرب، ووع��داً بتوفري حكم ذايت محدود 

للبوير مستقبالً، وقد تحقق ذلك يف عامي 1906 و1907.

كانت خس��ائر الحرب كب��رية عىل وج��ه العموم، فقد 

حصدت الح��رب من األرواح البرشية م��ا يقدر ب� 75000 

قتيل، منه��م 22000 من الربيطانيني وحلفاؤهم حيث بلغ 

عدد قت��ىل املع��ارك 7894 بجانب 13250 ماتوا بس��بب 

األمراض و943 مفقوداً و22828 جريحاً.

أم��ا البوير فقد ق��ىض منهم 9098 منه��م 4000 قتىل 

املعارك، كام قىض من املدنيني منهم 27927 يف معسكرات 

االعتقال معظمهم من النس��اء واألطفال، بجانب عدد غري 

معلوم من األفارقة الس��ود، كام تم نفي 24000 من البوير 

إىل خارج البالد.

خ��رج العلم العس��كري بالكث��ري والهام م��ن الدروس 

املس��تفادة م��ن »حرب البوي��ر«، خاص��ة يف مجال حرب 

العصابات وأس��اليب مقاومتها، فقد نج��ح الربيطانيون يف 

تحديد حركة العصاب��ات وحرمانهم من كل مصادر الدعم 

باالستهداف القايس والحاسم لكل يشء أو شخص ميكن أن 

يع��ني العصابات، باإلضافة إىل اس��تخدام غارات التخريب 

والقوات الراكبة واملباين املحصنة بجانب رد الفعل الرسيع 

عىل أي نشاط تقوم أو تنوي العصابات القيام به.

دخل الربيطانيون الحرب وه��م يجيدون فقط التعبئة 

الت��ي كانوا يس��تخدمونها يف »حرب القرم« عىل مس��توى 

الكتيبة يف ش��تى أن��واع األرايض، إال أنهم مل يتدربوا بالقدر 

الكايف ع��ىل مواجهة مقاتلني متخندق��ني يف مواقع دفاعية 

غري تقليدية، ويتمتعون مبهارة عالية يف اس��تخدام األسلحة 

الصغرية.

عىل الجانب اآلخر، اتبع »البوير« أسلوباً يف القتال أثبت 

فش��له يف مرات س��ابقة، وهو أس��لوب حصار املدن الذي 

أعط��ى الوقت الكايف للقوات الربيطانية لتعزز قوتها، وكان 

تفوقهم العددي سبباً رئيسياً يف كسبهم للحرب •

املصادر:

كتاب تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء، دونالد ل. وايدنر، 

ج 2، مؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش.

 Witness From The Frontline, Ben كتاب

Turok، معهد البدائل األفريقية. 

املوسوعة العسكرية، املجلد األول، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش.

موسوعة ويكيبيديا  الحرة.

حصدت الحرب من األرواح البرشية ما يقدر ب�75000 قتيل

103 |  أبريل 2013 |  العدد 495  |



تأديـب الصغيـر واجب إذا ترتب على إهماله فساد
السبيل األمثل للتعليم والتهذيب

إعداد: يوسف جمعة احلداد

الصغيـر يحتـاج إلـى التأديـب إذا كـان هـو السبيـل 

األمثـــل للتعليـم والتهذيـــب، والتعليـم قـد يكـون 

واجبـاً، كتعليـم الصـــاة والقـرآن ونحـو ذلـك مـن 

اآلداب اإلســاميـة. وقيل عن ابـن القيـم عـن أهـل 

العلـم أن الله ســبحانـه وتعالـى يسـأل الوالـد عـن 

ولـــده يـــوم القيامـة قبـــل أن يســـأل الولـد عـن 

والـــده، فـإن كـان لـــأب علـى ابنـه حقــاً فلابن 

عــى أبيه حقاً، فكام قال تعاىل: "ووصينـا اإلنســـان 

بوالديـه حسنـاً".

ومعلوم أن األب قد ال يستطيع القيام بواجبه هذا 

إال بالرضب ونحوه فيكــون واجباً، عماً بقاعدة: "ما 

ال يتم الواجــب إال به فهو واجب"، وقد يأذن الوالد 

للمعلم بالرضب فيتعني ذلك عى املعلم عند لزومه.

والتهذيب كالتعليم يف الوجوب قد ورد يف شــأنه 

عدد من اآلثــار منها قوله صى الله عليه وســلم: " 

ألن يـؤدب أحدكـم ولـده خيـر لـه مـن أن يتصـدق 

كـــل يـــوم بنصـف صـــاع علـى املســاكيـن"، وإذا 

كـان الحديـث الســابـق يفيـد االســتحبـاب وليـس 

الوجـــوب فـإن األمـر يصبـح واجبـــاً إذا ترتب عى 

القصـــد منـه هـــو التأديب ال التنكيـــل، وقد ذكر 

بعــض العلــامء أن الــرضب ال يكـــون إال باليـد وال 

يجـــوز أن يتجـــاوز الثـــاث، اســتـدالالً بحديـث 

الرســـول صلـى الله عليـه وسلـم إذ قـال: "إيـاك أن 

تضـرب فـوق ثـاث، فإنـك إن ضـربت فـوق ثـاث 

اقتـص منـك"، ويجـب أن يكـون بقصـد التأديـب ال 

االنتقـام واإلهانـة.

صالح الصغري 
وإلتزامه بالطاعة 

يعود ملصلحة األب 
فوجب احلرص

إهامل الصغري فســاد، ألن الفســاد ممنــوع، ومنعه 

متعــني عى األب أو الــويل أو نحوهام قبل أن يتعني 

عى غريهام.

ولكن األصل يف التأديـب أنـه مجـرد حـق للوالـد 

ومـــن يقـوم مقامـه إذا كان فيمـا يتعلـق بحســـن 

أداء الصغــري لواجــب الطاعة لوالـــده، ألن صـاح 

الصغيـــر والتزامـه بالطاعـة يعـــود ملصلحـة األب، 

ومـن حقـه أن يحـرص علـــى هـذه املصلحـة، وأن 

يســلـك لتحصيلهـــا الســبيـل املـأذون بـــه، ومنـه 

الضـرب يف حدود الرشع.

رشوط تأديب الصغار
أبيحـت أفعـال التأديـب لكونهـا وسيلـة إلـى غايـة 

يريدهـا الشـــارع، وهـــي ال تكـــون كذلـك حتـى 

يوجـد املبـرر الرشعي الذي يقتضيها، أي حتى يصدر 

عن الصغيـر ما يوجـب تأديبـه، فـإذا وجـد موجـب 

التأديب لـزم أن يكـون فعـل املـؤدب بالقـدر الـازم 

لتحقيـــق التأديـب، فـإذا كـــان التأديـب بالضـرب 

فابـد أن يكـون مناســبـاً لســـن الصغيـــر وحالتـه 

الصحيـــة، وأن ال يكـون فـــي املواضيـع املحظـورة 

كالوجـــه ونحـوه، وأن ال يكــون مبالغـاً فيـه، إذ أن 
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تأديـب الصغيـر واجب إذا ترتب على إهماله فساد  تعريفات قانونية:
السبيل األمثل للتعليم والتهذيب

وسام التقديـر - الطبقة األوىل

أوصافه:
مطــي  دائــري  قــرص   

بالذهب عيــار 18 قرياط، 

قطــره 45 ملم، وبســمك 

3 ملــم، وهو محاط بإطار 

وبداخلــه  بــارز  ذهبــي 

شــكل نجمة سباعية تدل 

الســبع بني  اإلمارات  عى 

رؤوســها زخرفــة بــارزة، 

ســباعية  نجمة  وبداخلها 

األخرض،  باللــون  صغــرية 

)التقدير(  عليهــا  مكتوب 

باللون الذهبي البارز.

من الخلف شــعار القوات 

تعلــوه عبــارة  املســلحة 

) دولــة اإلمــارات العربية املتحدة (، ومن األســفل عبارة 

)القيادة العامة للقوات املسلحة( بالخط الديواين. 

شــريط الوســام:
 من القامش الحريري عرض 34 ملم وبطول 40 ملم، وهو 

من اللون األخــرض املخطط باللون الذهبي ومن أســفله 

علمي اإلمارات معكوسني مع ساريتني مذهبتني محاطتني 

بإطــار رفيع مذهــب، ويف أعى الرشيــط قطعة معدنية 

بعرض 12 ملم وباللون األخرض كتبت عليها عبارة )وســام 

التقدير(  باللون الذهبي البارز.

شــارة الوســام:
من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه، مســتطيلة الشكل  

بطول 34 ملم، وعرض 12 ملم.

تقليد الوسام:

يقوم وكيل الوزارة أو رئيس األركان أو من يفوضانه بتقليد 

هذا الوسام للممنوح له أو ألحد أفراد أرسته يف يوم توحيد 

القوات املسلحة.

أسباب املنح: 

متنح للمتويف أثناء أو بســبب عمليات مطاردة املتســللني 

أو املهربني أو املتوىف أثناء أو بســبب قيامه بعمل يف إنقاذ 

األرواح أو الطائرات أو املعدات أو اآلليات أو األجهزة.

قيمة املكافأة:
مينح الوســام مقروناً مبكافأة  شهريه قدرها 10,000عرشة 

آالف درهم.

أوسمة وميداليات

قانون امللكية الفكرية يف اإلمارات  ج/1

األصول الجوهرية:
هــي اإلجراءات القانونية الواجــب عى صاحب الحق أن 
يسلكها للوصول إىل قبول دعاويه وهي كثرية منها العادية 
وميكــن تجاوزهــا ومنهــا الجوهرية املفروضــة مبوجب 
النصــوص، مثاً يف النزاعات أمــام القضاء اإلداري يتوجب 
ربــط النــزاع مــع اإلدارة املختصة ودفع الرســوم وصحة 
الخصومــة والصفة واملصلحة لتقديــم املراجعات وكذلك 
توكيل محام، وعند الحصول عى ترخيص إذا تطلب النص 
الحصول عى موافقة مرجع ما فيجب الحصول عليها وإال 

أبطل الرتخيص.
إعالن تقديري تثميني:

عند تســجيل العقارات إذا كانت املبالغ أو القيم خاضعة 
لحقوق نســبية أو تصاعدية عند االنتقال ومل يكن مشــاراً 
إليها يف العقود، يجب عى األفرقاء أو وكائهم أن يتقدموا 

بإعان تقديري مؤيد وموقع منهم.

أموات املعية:
مــوت جامعــي، عدة أشــخاص ميوتون يف الوقت نفســه 
بسبب حادث واحد وإن وفاة أشخاص من ذوي القرىب يف 
كارثة واحدة التباســاً يف قضية التوريث منهم، وعند عدم 

معرفة توقيت الوفاة يلجأ إىل عنرص السن والجنس، إلخ.

انتقايل عابر:
كل مــا هو مؤقت أو مرحــي وال يخدم إال ملدة مؤقتة أو 
محدودة مثــل حكومة انتقالية تقوم باألعامل خال املدة 
املتبقية لها حتى تشكيل حكومة أخرى مع الثقة املطلوبة، 
أما القانون االنتقايل فهو القانون املتعلق بنزاعات القوانني 
يف الزمــن، أي النــزاع بــني القوانــني الجديــدة والقدمية، 
ويهــدف إىل وضــع نظام وســيط بــني قانونني للســامح 

للمصالح الخاصة بأن تنسجم مع الترشيع الجديد.

تعرّف امللكية الفكرية بأنها نتاج فكر اإلنسان من ابداعات 

مثل االخرتاعــات، النامذج الصناعيــة، العامات التجارية، 

األغــاىن والكتــب والرمــوز واألســامء، وال تختلف حقوق 

امللكيــة الفكرية عــن حقوق امللكية األخــرى، فهى متكن 

مالك الحق من االســتفادة بشــتى الطرق من عمله الذي 

كان مجــرد فكرة ثــم تبلور إىل أن أصبــح ىف صورة منتج، 

ويحــق للاملك منــع اآلخرين من التعامــل يف ملكه دون 

الحصول عى إذن مســبق منه، كام يحق له مقاضاتهم يف 

حالة التعدي عى حقوقه واملطالبة بوقف التعدي أو وقف 

استمراره والتعويض عام أصابه من رضر.

وألهمية هــذا املوضوع يف الحفاظ عى الحقوق اإلبداعية 

سوف نستعرض عى حلقات مسلسلة يف الصفحة القانونية، 

القوانني التي أصدرها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان »رحمه الله« يف الدســتور، عى القانون 

االتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات 

وصاحيــات الــوزراء والقوانني املعدلة لــه، وعى القانون 

اإلتحــادي رقــم )15( لســنة 1980 يف شــأن املطبوعات 

والنرش، وعى القانون اإلتحادي رقم )40( لســنة 1992 يف 

شأن حامية املصنفات الفكرية وحقوق املؤلف، وبناء عى 

مــا عرضه وزير اإلعام والثقافــة، وموافقة مجلس الوزراء 

وتصديق املجلس األعى لإلتحاد، أصدر القانون اآليت :

التعريفات:

املادة1

يف تطبيق أحــكام هذا القانون يقصد بالكلامت والعبارات 

التالية املعاين املوضحة والتي منها ما مل يقض ســياق النص 

بغري ذلك .

الدولة: دولة اإلمارات العربية املتحدة .

الوزارة: وزارة اإلعام والثقافة .

الوزير:  وزير اإلعام والثقافة .

املصنــف: أي تأليف مبتكر يف مجــال اآلداب أو الفنون أو 

العلــوم أياً كان نوعه أو طريقــة التعبري عنه أو أهميته أو 

الغرض منه .

املؤلــف: الشــخص الــذي يبتكر املصنــف ويعــد مؤلفاً 

للمصنف من يذكر اســمه عليه ، أو ينسب إليه عند نرشه 

باعتباره مؤلفاً له، ما مل يقم الدليل عى غري ذلك، كام يعترب 

مؤلفاً للمصنف من ينرشه بدون اســم أو باسم مستعار أو 

بأية طريقة أخرى، برشط أال يقوم شــك يف معرفة حقيقة 

شــخصية املؤلــف، فــإذا قام الشــك أعترب نــارش أو منتج 

املصنف، ســواء كان شــخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، نائباً عن 

املؤلف يف مبــارشة حقوقه إىل أن يتم التعرف عى حقيقة 

شخصية املؤلف .

االبتكار: الطابع اإلبداعي الذي يسبغ عى املصنف األصالة 

والتميز .

أصحاب الحقوق: فنانو األداء ومنتجو التسجيات الصوتية، 

وهيئات اإلذاعة املعرفون يف هذا القانون.

تابع يف العدد القادم

إعداد: حنان الذهب
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األعراض الدالة 
على أمراض الُكلى 

وجود جتمعات 
للماء حتت جلد 
الساقني أو ما 
يُعرف بالوذمة

أمراض الُكـــلى.. أنواعهـــا وسبـــل الوقايــــة منـــها
إكتشافها صعب للغاية لقلة األعراض الدالة عليها

إعداد: نازيل ناصر البلوشي

ت��ؤدي الُكىل وظائ��ف حيوية للغاية بالجس��م البرشي, 

لذا ينبغي عىل اإلنس��ان الحفاظ ع��ىل صحتها وكفاءتها 

واكتشاف أي أمراض تصيبها مبكراً, ألن حدوث أي قصور 

يف وظيفتها سيعرضه ملخاطر جسيمة قد تهدد حياته.

ويق��ول عضو الجمعي��ة األملانية لطب ال��ُكىل مبدينة 

هايدلربغ الربوفيسور يان غاله إن الكىل تنظف الدم من 

املواد الس��امة, لذا فإن وظيفته��ا يف غاية األهمية لحياة 

اإلنس��ان, مش��راً إىل أن الُكىل تضطل��ع بوظائف أخرى، 

موضح��اً أنها مركز إلنتاج هرمون��ات هامة لضبط ضغط 

الدم وتكوين كرات ال��دم الحمراء وعملية أيض العظام، 

فضالً عن تنظيم نسبة األمالح يف الجسم.

بينام أكد استش��اري أمراض الُكىل مبستشفى مانهايم 

الجامعي األملاين الربوفيس��ور برنهارد كرمير أن اكتشاف 

أمراض الُكىل صعب للغاي��ة، لقلة األعراض الدالة عليها، 

وأوضح أنه غالباً ما تظهر األعراض بشكل متأخر، وتتمثل 

يف ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم والبول الرغوي، أي زيادة 

إف��راز الربوتينات. كام ميكن أن يك��ون احتواء البول عىل 

دم أو الش��عور باإلرهاق والتعب أو التقيؤ مؤرشات عىل 

إصابة الُكىل. 

وقال مدير قس��م طب الباطنية مبستش��فى مونس��ر 

الجامعي الربوفيسور هرمان بافينشتيت إن من األعراض 

األخ��رى الدالة عىل أمراض ال��ُكىل وجود تجمعات للامء 

تحت جلد الساقني أو ما يُعرف بالوذمة.

وأشار الربوفيس��ور غاله إىل أن الفشل الكلوي املزمن 

يُعد أكرث أمراض الكىل شيوعاً، وأن وظيفة الكىل تتدهور 

بش��كل غر ملح��وظ إىل أن تتوقف ع��ن أداء وظيفتها 

بشكل كامل أو تصبح غر قابلة للعالج.

وأوضح أن هذا الفشل ينتج غالباً عن االرتفاع املستمر 

لضغط الدم، أو بس��بب اإلصابة مبرض السكري، وأضاف: 

تعود %60 من حاالت الفش��ل الكلوي املزمن إىل هذين 

الس��ببني, باإلضاف��ة إىل االلتهابات أو األم��راض الوراثية 

للكىل التي ميكن أن تصيب بالفشل الكلوي الدائم.

اإلصابة بالقلب
وينصح إستش��اري أمراض الُكىل األملاين بافينش��تيت بأن 

"ع��دم التدخ��ني أمر بديه��ي للمصابني بخل��ل مزمن أو 

طويل يف وظيفة الُكىل، كام يجب عىل املريض التأكد من 

أن ضغط الدم لديه عىل ما يرام، وعىل املصابني بالسكري 

التأكد من ضبط نسبة السكر, ألن املصاب بخلل يف الُكىل 

أكرث عرضة لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية".

وأضاف غاله أن الفش��ل الكلوي املفاج��ئ ميثل أيضاً 

مش��كلة إىل جانب الفش��ل املزمن، حيث "تفقد الكلية 

الس��ليمة وظيفتها خالل وقت قص��ر" موضحاً أن هذه 

الحالة ترجع ألس��باب عدة، مثل فقدان نس��بة كبرة من 

مصحوبة بحمى أو إسهال.

ك��ام أكد البورفيس��ور كرمي��ر رضورة معالجة ضعف 

القل��ب بش��كل صحي��ح؛ ألن ه��ذا الضع��ف ميكن أن 

يس��اعد عىل اإلصابة املفاجئة بالفشل الكلوي، متاماً مثل 

االلتهابات الخطرة.

ونظ��راً لقل��ة األع��راض الصحية الرضورية للكش��ف 

عن الفش��ل الكلوي، شدد الربوفيس��ور غاله عىل أهمية 

التع��رف املبك��ر عىل أع��راض هذا الفش��ل، موضحاً  أن 

االكتش��اف املبكر يس��اعد يف إيقاف التدهور يف وظائف 

الُكىل وتأجيل حدوثه عىل األقل.

وأوضح استشاري أمراض الُكىل أن تحليل البول يعطي 

مبك��راً معلومات عن مدى كفاءة الُكىل يف الرش��يح, لذا 

ي��وىص بإجراء فحص وقايئ كل عامني عىل األقل بدءاً من 

س��ن 35 عاماً باإلضافة لقياس نسبة السكر بالدم وضغط 

الدم، وإذا كانت النتيجة سيئة، فالبد من تحويل املريض 

ألخصايئ كىل.

الدم أو التع��رض لصدمات عقب الح��وادث أو التعرض 

لحاالت عدوى خطرة بتسمم الدم، كام أن هناك عقاقر 

ميك��ن أن يؤدي تعاطيها للفش��ل الكل��وي وكذلك نقص 

السوائل.

وأش��ار الربوفيس��ور األمل��اين إىل أن الفش��ل الكلوي 

املفاج��ئ ع��ادة ما ميك��ن عالجه؛ حيث يس��رد املريض 

صحت��ه دون الحاجة إىل العالج الدائم بالغس��ل الكلوي، 

غ��ر أنه ق��ال "يُعد هذا النوع من الفش��ل الكلوي حالة 

مرضي��ة خطرة ته��دد الحياة، لذا فه��ي غالباً ما تتطلب 

دخول العناية املركزة".

وأش��ار بافينش��تيت إىل أن الوقاية من الفشل الكلوي 

املفاج��ئ ممكنة، وإن كان��ت محدودة، موضح��اً أمثلة 

إلج��راءات الوقاي��ة وذل��ك باالبتعاد عن تن��اول عقاقر 

بدون رضورة وتعاطيها بعد استش��ارة الطبيب وبالجرعة 

الصحيح��ة إذا كانت رضورية، كام ي��ويص األطباء بتناول 

كميات كافية من الس��وائل خاصة عن��د اإلصابة بعدوى 
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أخبــار طبيـة

كش��ف تقري��ر جديد أن أكرث م��ن 150 مريض��اً بريطانياً 
اس��تيقظوا خ��ال خضوعه��م لعمليات جراحي��ة يف عام 
واحد، رغم إعطائهم ُحقن تخدي��ر، ووجد التقرير -الذي 
نرشته صحيفة دييل مريور- أن 153 مريضاً اس��تيقظوا من 
التخدير خال العمليات الجراحية س��نة 2011، وظل 46 
واحداً منهم مس��تيقظني طوال العمليات الجراحية لعدم 

حقنهم بالكمية الكافية من املادة املخدرة.
وقال إن املرىض املتأثرين مبا يُسمى "حالة الوعي العريض" 
يف العملي��ات الجراحية ال يس��تطيعون التحرك أو إصدار 
صوت حني يس��تيقظون، مام يعني أن الجراحني ال ميلكون 

أية فكرة عن أوضاعهم قبل انتهاء إجراءات العملية.
وأض��اف التقرير أن بعض املرىض يش��عرون بأمل حاد بعد 
استيقاظهم خال العمليات الجراحية، يف حني أن الغالبية 
ال تش��عر بأي أمل، لكن نص��ف املتأثري��ن ب�"حالة الوعي 

العريض" يُعانون من مشاكل نفسية الحقاً.

كش��فت دراس��ة حديثة أن مس��تويات الكولسرتول يف 
الدم ترتفع مع قدوم الشتاء، ثم تعود لتنخفض مجدداً 
مع عودة الطقس الدافئ، وذكر موقع هيلث داي نيوز 
األمري��ي أن الباحثني يف جامع��ة كامبيناس وجدوا أن 

مستويات الكولسرتول يف الجسم تتغري مع الفصول.
وقال الباحث املس��ؤول عن الدراس��ة فيليب مورا إنه 
يف الش��تاء ينبغي عىل األشخاص االنتباه إىل مستويات 
الكولس��رتول يف أجس��امهم، وجم��ع الفري��ق البحثي 
بيانات ألكرث من 227 ألف ش��خص، قيس��ت معدالت 

الكولسرتول لديهم بني عامي 2008 و2010.
ويقس��م الكولس��رتول إىل نوعني: جيد وه��و الربوتني 
الدهني الع��ايل الكثافة الذي يقي م��ن أمراض القلب 
والرشايني، وضار وهو املكون من بروتني دهني منخفض 

الكثافة يزيد من مخاطر األمراض القلبية والجلطات.
ووج��د العلامء أن��ه خال الش��تاء ترتفع مس��تويات 
الكولس��رتول الضار مبعدل 7 ملغ يف الديسيلرت الواحد 
مقارنة بفصل الصيف، أي ما نسبته %8، أما يف الصيف 
فق��د ارتفعت مس��تويات الكولس��رتول الجيد بنس��بة 

تقارب 9%. 

مرىض يستيقظون خال عملياتهم بربيطانيا

الكولسرتول يرتفع يف الشتاء

ال�ضحة... تاٌج على روؤو�س االأ�ِضـّحـاء ال َيراُه اإاّل املر�ضى  

السمنة غري مرتبطة بالرضاعة الطبيعية

أظهرت دراس��ة جدي��دة أن الرضاعة الطبيعي��ة ال تحمي 

من زيادة الوزن والس��منة الحقاً خالل حياة الطفل، وذكر 

موق��ع "هل��ث داي نيوز" العلم��ي األمري��ي أن الباحثني 

بجامعة بريستول نظروا يف حاالت حوايل 14 ألف طفل من 

بيالروسيا أرضعتهم أمهاتهم فرات أطول

وبعدم��ا راقب العلامء األطفال عند بلوغهم س��ن ال�11 

عام��اً، وجدوا أن ف��رة الرضاعة الطبيعي��ة ال تحدث فارقاً 

يف وزن األطف��ال الحق��اً يف حياتهم، لكن العل��امء ما زالوا 

يش��ددون عىل كثر من املنافع للرضاع��ة الطبيعية، وعىل 

رضورة تشجيع األمهات عىل إرضاع مواليدهن طبيعياً.

وقال الباحث املس��ؤول عن الدراسة ريتشارد مارتني إنه 

بالرغم من أن الرضاعة الطبيعية ال تقيض عىل وباء السمنة 

الحايل، ف��إن منافعها األخرى كافية لتربي��ر مواصلة جهود 

الصحة العامة لحاميتها ودعمها.

ارجتاج وحيد سبب لتلف دائم للمخ
كش��فت دراس��ة جدي��دة ن��رشت ع��ىل املوقع  

اإللكروين ملجل��ة »راديولوجي« أن مجرد حدوث 

ارتجاج وحيد قد يسبب تلفاً بنيوياً للمخ، وقالت 

إيفون دبليو ليو رئيس��ة قس��م أش��عة األعصاب 

وأس��تاذ مس��اعد األش��عة بكلية الطب بجامعة 

النجون »تعد هذه أول دراس��ة تكش��ف تعرض 

مناطق باملخ لتلف هائل بعد االرتجاج, ويف بعض 

امل��رىض تحدث تغيرات بنيوي��ة للمخ بعد حلقة 

ارتجاجية وحيدة«. 

وذكر موقع »س��اينس دييل« املعني بش��ؤون 

العل��م أن��ه وف��ق مرك��ز التحك��م والوقاية من 

األم��راض، هن��اك  1.7 مليون أمري��ي يتعرضون 

إلصاب��ات رضي��ة يف املخ مام ينج��م عنه حدوث 

صدمة مفاجئة للمخ. 

وعقب حدوث ارتج��اج، يتعرض بعض املرىض 

لفقدان الوعي ملدة قصرة, كام تش��مل األعراض 

األخرى لالرتجاج الشعور بصداع ودوخة وفقدان 

الذاكرة وضعف االنتباه واالكتئاب والقلق. وميكن 

لبعض هذه الحاالت أن تستمر شهوراً أو حتى سنوات. 

وتظه��ر الدراس��ات أن 10 إىل %20 من امل��رىض الذين يعانون 

من  إصابة رضية بسيطة باملخ  يستمرون يف املرور بأعراض عصبية 

ونفسية ملدة  تزيد عىل عام عقب حدوث االرتجاج.  

وتبني للباحثني أنه خالل عام بعد االرتجاج يحدث ضمور كيل أو 

جزيئ للمخ يف املرىض الذين يتعرضون لصدمة مخية بسيطة, وتظهر 

هذه النتائج أن ضمور املخ ال يقترص عىل اإلصابات الش��ديدة التي 

تحدث للمخ ولكن ميكن أن يحدث بعد ارتجاج وحيد.
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معركة الريموك
َف أسماع الدنيا وخطف أبصارها نصر شنَّ

إن يف تاريخن��ا املجيد مش��اهد ال تنىس ومواقف ال تغيب 

عن الوجدان ووقائع يقف لها طرف الزمان، وإن من أعظم 

مواقف اإلسالم ومعاركه الريموك يوم التقى الجمعان، جمع 

ال��روم وجحافلهم الضالة مع جم��ع اإلميان من خرية هذه 

األمة من صحابة النب��ي األكرم فيهم من العرشة املبرشين 

وفيهم من السابقني األولني وفيهم من املهاجرين واألنصار 

وفيهم ممن تبعهم بإحسان فهل يا ترى يستوي الجمعان؟ 

ال والله ال يستويان أبداً ! 

قبل املعركة 
ه الصديق "ريض الله عنه"  الجيوش إىل العراق والشام  وجَّ

ففتح خالد ضف��ة الفرات الغربية كله��ا وناجز أبو عبيدة 

الروم يف الش��ام فتكاثروا عليه حت��ى خيش أن يقىض عىل 

من معه فأرس��ل إىل الخليفة يستمده، فام كان منه إال أن 

اس��تنفر أهل الش��جاعة والبطولة لنجدت��ه وقال الصديق 

-خال��د لها-، وأرس��ل إىل خالد أن يتوجه م��ن العراق إىل 

الش��ام ليكون القائد العام للجيوش يف الش��ام، فاس��تناب 

املثنى بن حارثة عىل العراق وس��ار خالد مرسعاً يف تسعة 

آالف وخمس��امئة ومىض خالد بعزمي��ة ال مثيل لها يف عامل 

الحروب وقطع الصحراء بخمسة أيام وفوجئ الروم بخروج 

جيش من الصحراء يقوده سيف الله املسلول، فاجتمع بايب 

عبيدة يف س��هل الريموك وتكامل له من العدد ما يزيد عىل 

س��تة وثالثني ألفاً من أبطال اإلسالم، ويف املقابل تهيأ الروم 

بأعداد هائلة قريباً من ثالمثائة ألف من الجنود املجندة.

بدء املعركة 
اس��تلم خالد القيادة العامة ونظم جيش��ه أحسن تنظيم 

وعبأه أتم التعبئة وقس��م جيش��ه خمس��ة أقسام مقدمة 

ومؤخرة وميمنة ومي��رسة، وجعل الثقل يف القلب، ووضع 

خط��ة محكم��ة لإلطباق عىل جي��ش الروم واس��تدرجهم 

إىل س��احة القت��ال، وقام خال��د يف الناس خطيب��اً فأمرهم 

باالجتامع ونهاهم عن التفرق واالختالف، وكان من قول��ه 

» إِنَّ َهَذا يَْوٌم ِمْن أَيَّاِم اللَِّه، اَل يَْنبَِغي ِفيِه الَْفْخُر َواَل الْبَْغُي، 

أَْخلُِصوا ِجَهاَدكُْم َوأَِريُدوا اللََّه ِبَعَملُِكْم، َوإِنَّ هذا يوم له ما 

بعده لو رََدْدنَاُهُم الْيَْوَم إىَِل َخْنَدِقِهْم فاََل نَزَاُل نَرُدُُّهْم، َوإِْن 

َهزَُمونَا اَل نُْفلُِح بَْعَدَها أَبًَدا «. 

فخرج خالد يف س��تة وثالثني كردوس��اً إِىل األربعني كل 

كردوس ألف رجل عليهم أم��ري، وفرق خالد الخيل فرقتني 

وجعلها وراء امليمنة واملي��رسة فكان خالد يف أحد الخيلني 

من وراء امليمنة وجعل قيس بن هبرية يف الخيل األخرى يك 

يتمكن من االلتفاف عىل جيش الروم ويفاجئهم بالهجوم .

وا اللََّه  ووع��ظ أبو عبي��دة املس��لمني:»ِعبَاَد اللَِّه انْ��ُ�ُ

يَْنُ�ْكُْم َويُثَبِّْت أَقَْداَمُكْم، يَا َمْعرَشَ الُْمْس��لِِمنَي اْصِبُوا فَِإنَّ 

��ْبَ َمْنَجاٌة ِمَن الُْكْفِر َوَمرَْضاٌة لِلرَّبِّ َوَمْدَحَضٌة لِلَْعاِر، َواَل  الصَّ

تَْبَُح��وا َمَصافَُّك��ْم، َواَل تَْخطُوا إِلَيِْهْم ُخطْ��َوًة، َواَل تَبَْدأُوُهْم 

ْمَت إاِلَّ  َرِق َوالْزَُموا الصَّ ِبالِْقتَاِل ورشِّعوا الرَِّماَح َواْستَِتُوا ِبالدَّ

ِمْن ِذكِْر اللَِّه يِف أَنُْفِسُكْم َحتَّى آُمرَكُْم«.

ووعظهم مع��اذ :» يَا أهل الق��رآن، ومتحفظي الِْكتَاِب 

، إِنَّ رَْحَمَة اللَِّه اَل تَُن��اُل َوَجنَّتَُه اَل  َوأَنَْص��اَر الُْهَدى َوالَْح��قِّ

تُْدَخُل ِباأْلََماِنِّ، َواَل يُْؤِت اللَُّه الَْمْغِفرََة َوالرَّْحَمَة الَْواِس��َعَة إاِلَّ 

َق«.  اِدَق الُْمَصدِّ الصَّ

وابت��دأ القتال وأبىل خالد والزب��ري وأبو عبيدة وغريهم 

من األبطال بالًء عظيامً واس��تمر القت��ال إىل الليل وتزلزل 

جيش الروم حتى قتل منهم اآلالف ثم ملا أصبحوا انهزمت 

ال��روم يف كل وادي وتبعه��م املس��لمون يف أقفيتهم حتى 

بلغوا دمشق فافتتحوها .

نتيجة املعركة 
كان��ت الريم��وك عالمة س��اطعة عىل أفول ش��مس الروم، 

وتحقق بها الن� األعظم للمس��لمني، ففتحت الشام كلها 

وصارت أرض اإلس��الم إىل قيام الس��اعة وصدق الله وعده 

ون��� جنده ومتت كلم��ة ربك الحس��نى فانت�ت القلة 

املؤمنة بإميانها وصدقه��ا وانهزمت الكرثة الكافرة بعددها 

وعتادها .

دروس وعرب من الريموك
•اإلخالص التام من القادة والجنود.

•الخطة املحكمة والقيادة الفذة لخالد بن الوليد . 

•حسن اختيار القائد املناسب للتحدي من الخليفة أيب بكر 

ملعرفته وزن الرجال.

•االلتزام التام بالتعليامت حقق ن�اً ال مثيل له .

•رفع الروح املعنوية بالوعظ والتغيب والنصيحة .

•ليست العبة بكرثة األعداد بل بالعزائم واألفعال .

•البطوالت العظيمة تظهر يف امليادين .

فتــاوي 

س.  ما هي أركان عقد النكاح ؟ 

ج. للنكاح خمسة  أركان : وهي:-

 الزوج، الزوجة، الصيغة، الويل، الشاهدان.  

فالرك��ن األول والثان : العاق��دان وهام الرجل واملرأة 

املكلفان، والركن الثالث : صيغة العقد وهي اإليجاب 

والقب��ول بقول أحد الطرف��ني "زوجتك نفيس وبقول 

اآلخ��ر قبل���ت الزواج"، والرك��ن الرابع الويل وه���و 

ويل امل��رأة ال��ذي ي��أذن له�����ا بال��زواج،  والرك���ن 

الخامس :الشاهدان لتوثيق عقد النكاح .

س. متى يجوز للمرأة أن تطلب 
الطالق للضرر؟

ج: إن األرسة يف اإلس��الم  بنيت عىل املحبة والتعاون 

بني الزوج��ني فمتى ما انتفت إمكانية االس��تمرار يف 

الحياة الزوجية بس��بب إرضار الزوج بزوجته كمنعها 

من النفقة أو إيذائها بالرضب واإلهانة وسوء املعاملة 

أو أصيب بعاهة متنع الزوجة من االس��تمرار معه إذا 

أصيب بالجنون أو مب��رض منفر ال ميكنها الصب عليه 

كال��بص أو الجذام ففي هذه األحوال وما يش��ابهها 

من األمور التي تتعقد فيها حال األرسة وال تس��ري عىل 

املنه��ج الرشعي بني األزواج فحينذاك يحق للمرأة أن 

تطلب الطالق للرضر .

س. حكم من طلبت الطالق بدون 
سبب مربر؟

ج. إن عقد الزواج يف اإلس��الم عقد مقدس له مكانة 

عظيم��ة يف الرشع  ولهذا س��امه الله تع��اىل ميثاقاً 

غليظ��اً قال تع��اىل )َوأََخ��ْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقً��ا َغلِيظاً( 

النس��اء 21، وم��ن أجل ه��ذا فال يج��وز للمرأة أن 

تطل��ب الطالق بدون س��بب مبر لذل��ك وقد جاء 

الوعيد الش��ديد يف ذلك، قال رس��ول الله صىل الله 

َا اْمَرأٍَة َسأَلَْت َزْوَجَها الطَّاَلَق ِمْن َغرْيِ  عليه وسلم: "أمَيُّ

َم��ا بَأٍْس فََحرَاٌم َعلَيَْها َرائَِحُة الَْجنَِّة" رواه أحمد وابو 

داود والتمذي وابن ماجة والطبان بسند صحيح.

ولهذا فيح��رم عىل املرأة أن تطل��ب الطالق بدون 

سبب مبر له وعليها أن تقوم بواجبها تجاه زوجها .
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 مصطلحـــات فقهيــــة 
النشوز:

 لغة : النشوز: بضم النون، من نشز ينشز بضم 

الش��ني وكرسها، االرتفاع، ونشوز املرأة: تعاليها 

عىل زوجها وإساءتها معاملته قال تعاىل »والالت 

تخاف��ون نش��وزهن فعظوهن« النس��اء  وهي 

ناشز وناشزة.

اصطالحاً : نشوز املرأة: تركها بيت الزوجية من 

غري مبر مرشوع .

ومن أحكامه : أن الناشز ال نفقة لها حتى تعود 

إىل بي��ت الزوجية، وقد أمر الل��ه الزوج بوعظ 

زوجته الناش��ز ودعوتها إىل الع��ودة إىل طاعة 

زوجها بالكالم الطيب.

متعة الطالق : 
لغة : املتعة: بضم فسكون، االنتفاع بالشئ عىل 

وجه يكفل إرواء الحاجة ويدوم طويالً.

اصطالحاً: متعة الطالق: كس��وة يرس��لها الزوج 

ملطلقته بع��د الطالق وهي واجب��ة، قال تعاىل 

»َولِلُْمطَلََّق��اِت َمتَ��اٌع ِبالَْمْع��ُروِف َحّق��ً��ا َعىَل 

الُْمتَِّقنَي« البقرة  241.

الطالق املعلق:
 لغ��ة : وهو مأخوذ من علق اليشء عىل اليشء 

أي جعله متتباً عليه.

اصطالحاً : ه��و جعل الطالق معلق��اً بفعل أو 

ق��ول أو زمن معني، كأن يقول الزوج المرأته إن 

ذهب��ت إىل بيت فالنه فأنت طال��ق، فهنا يقع 

الطالق إن تحقق الرشط املعلق به .

الطالق البدعي:
لغ��ة : البدع��ة : ك��ل يشء مخت����رع عىل غ��ري 

مث��ال سابق.

رشعاً : هو إيقاع الطالق عىل غري الهيئة املرشوعة 

إليقاع��ه، كأن يطلقه��ا ثالثاً أو أك��رث بلفظ واحد 

كم��ن يقول لزوجته أنت طالق ع��رشاً أو مائة أو 

ثالثاً، ومن��ه إيقاع الطالق يف وق��ت الحيض، ألنه 

م��ن رشوط الطالق أن يطلقها يف طهر مل يجامعها 

فيه، وأما املرأة الحامل فيقع طالقها وتكون نهاية 

العدة بوضع الحمل لقوله تعاىل »َوأُواَلُت اأْلَْحاَمِل 

« سورة الطالق 4. أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَُهنَّ

آيــة وتفـسـيــر

إن م��ن حكمة الل��ه تعاىل أن جعل اإلنس��ان يتقلب يف 

حيات��ه من ح��ال إىل حال وم��ن األحوال الت��ي تعرض 

لإلنسان وال ميكنه أن يستغني عنها هي حال النوم ،  قال 

تعاىل )َوِمْن آيَاتِ��ِه َمَناُمُكْم ِباللَّيِْل َوالنََّهاِر َوابِْتَغاُؤكُْم ِمْن 

فَْضلِِه إِنَّ يِف َذلَِك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَْسَمُعوَن( سورة الروم 23. 

وقد س��ن لنا رسولنا الكريم  س��نناً وآداباً ينبغي التحيل 

بها، فمن هذه اآلداب:

• التطه��ر قبل الن��وم ومعناه أن ين��ام يف ثياب طاهرة 

وع��ىل طهارة بدنية تامة وأن يكون فراش��ه طاهراً فقد 

صح عن رسول الله صىل الله عليه وسلم قوله: "طَهُِّروا 

َهِذِه اأْلَْجَساَد طَهَّرَكُُم اللُه، فَِإنَُّه لَيَْس َعبٌْد يَِبيُت طَاِهرًا 

إاِلَّ بَاَت َمَع��ُه َملٌَك يِف ِش��َعارِِه اَل يَْنَقلُِب 

َس��اَعًة ِم��َن اللَّيْ��ِل إاِلَّ قَاَل: اللُه��مَّ اْغِفْر 

لَِعبْ��ِدَك فَِإنَُّه بَ��اَت طَاِهرًا " رواه الطبان 

وابن شاهني بسند صحيح.

• أن ينام عىل شقه األمين مستقبالً القبلة 

واضعاً كفه تحت خ��ده فصح عنه صىل 

الله عليه وس��لم قَ��ال: "إَِذا أََوى أََحُدكُْم 

إىَِل ِفرَاِش��ِه فَلْيَأُْخْذ َداِخلََة إِزَارَُه، فَلْيَْنُفْض 

ي اللََّه، فَِإنَُّه اَل يَْدِري َما  ِبَها ِفرَاَشُه، َويَُسمِّ

َخلََفُه َعلَيِْه بَْعَدُه َعىَل ِفرَاِش��ِه، َوإَِذا أََراَد 

ِه اأْلمَْيََن،  أَْن يَْضطَِجَع فَلْيَْضطَِجْع َعىَل ِش��قِّ

، ِبَك َوَضْع��ُت َجْنِبي، َوِبَك أَرْفَُعُه،  َولْيَُقْل: ُس��بَْحانََك َريبِّ

إِْن أَْمَس��ْكَت نَْفيِس فَاْغِفْر لََها، َوإِْن أَرَْس��لْتََها فَاْحَفظَْها 

الِِح��نَي" رواه مس��لم، وكان  مِبَا َحِفظْ���َت ِبِه ِعبَاَدَك الصَّ

النبي صىل الله عليه وسلم إِذا أوى إىل فراشه وضع كفه 

اليمنى تحت خده األمين وقال: "اللُهمَّ ِقِني َعَذابََك يَْوَم 

تَبَْعُث ِعبَاَدَك "أحمد وابن حبان.

• نفض الفراش والتس��مية وهي مذك��ورة يف الحديث 

أعاله. 

• الذكر واالستغفار والتوبة قبل النوم .

• ق��راءة املعوذت��ني وينفخ يف كفيه ثم ميس��ح بها عىل 

بدنه.

آداب النـــــوم
آداب إسـالميـة 

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
د. إبراهيم الجنابي

»لقد كان لكم يف رسول الله أسوة حسنة« األحزاب 21.

إن األمم تفتخر بقادته��ا ومفكريها واملصلحني فيها، حيث يكونون مصدر 

إله��ام ومكمن اعت��زاز واقتداء، ذل��ك لحاجة البرش املاس��ة للقدوات يف 

حياتهم وس��لوكهم، وإن أعظم ما يجب عىل املسلم أن يفعله هو االقتداء 

بس��يد بني آدم عليه الصالة والس��الم فهو األسوة وهو القدوة الحسنة، ال 

سيام يف زمننا هذا الذي نرى فيه التقليد األعمى ملن ال ميت لنا بصلة من 

أمم بعيدة عنا كل البعد، فرنى اليوم من يقلد صيحات الفنانني والرياضيني 

وتش��به النس��اء بالرجال والرجال بالنس��اء واالحتفال مبناس��بات غريبة وطقوس عجيبة وكل هذه األشياء من 

املخالفات التي ال تليق مبسلم يوقن بحقيقة دينه وانتامئه.

إن الله تعاىل أرس��ل الرس��ل لهداية البرش، وليك تتم الهداية، ال بد من وجود القدوة التي تكون نباساً وأصالً 

لكل من تبعهم، ويف هذه اآلية الكرمية تأصيل لهذا املبدأ وتنبيه لكل فرد من أمة اإلس��الم يف أن الواجب عليه 

التأيس برس��وله الكريم صىل الله عليه وسلم كونه هو األسوة الحسنة وأن منهجه يف الحياة والعبادة هو املنهج 

األكمل الصالح لكل زمان ومكان .

قال ابن كثري )هذه اآلية أَْصٌل كَِبرٌي يِف التَّأيَسِّ ِبرَُس��وِل اللَّه يِف أَقَْوالِِه َوأَفَْعالِِه َوأَْحَوالِِه، َولَِهَذا أُِمَر تبارك وتعاىل 

) النَّاُس ِبالتَّأيَسِّ ِبالنَِّبيِّ يَْوَم اأْلَْحزَاِب يِف َصْبِِه َوُمَصابَرَتِِه َوُمرَابَطَِتِه َوُمَجاَهَدتِِه َوانِْتظَارِِه الَْفَرَج ِمْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ

وخالصة القول: وجوب اتباع س��نة الرس��ول واالقتداء بأفعاله وأقواله وجميع أحوال��ه ونبذ ما عداها مام مل 

يرشعه لنا، ذلك أن الس��عادة الحقيقية للفرد واملجتمع والراحة والطأمنينة إمنا تكمن يف تلمس منهجه والس��ري 

عىل هديه صىل الله عليه وسلم.
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مـــارس 1973 من الذاكرة

إن ما يربطنا بشعب عامن مل يكن وليد اليوم 

أو األمس، إنه ولي��د تاريخ طويل ممتد عىل 

عصور زمنية مختلفة وهو تجس��يد ملش��اعر 

واح��دة ومس��تقبل واح��د، فف��ي 23 يوليو 

عام 1973 بدأت األخبار تتواىل من س��لطنة 

عامن..عالمات التغيري تش��ق جذورها بعنف 

يف األرض الصل��دة لتعلن ع��ىل العامل كله أن 

إرادة اإلنس��ان يف الحياة أقوى من أي يشء، 

فقد اس��تطاع الس��لطان قابوس بن سعيد يف 

ف��رة وجيزة من حكم��ه أن يقف عىل أرض 

صلدة وأن يغري من واقع شعبه اليشء الكثري، فامتدت أيدينا متمثلة بيدي رئيس الدولة 

صاحب الس��مو الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان مرحبة بكل إخالص بالخطوات التي 

يتخذها الحاكم الشاب بل وكان زايد أول زعيم عريب يحمل التهاين للسلطان الجديد.

كان رئي��س الدولة يصحب ضيفه الكبري يف كل أرجاء الدولة ليقف عىل كل مرشوع 

فيها وكان الس��لطان قابوس يبدي اهتاممه وتشجيعه بكل خطوة نخطوها نحو األمام 

وبكل بناء نرفعه، وقد جس��د قابوس هذا الش��عور عندما زار محط��ة توليد الكهرباء 

وتقطري املياه، يف الكلامت التي سجلها يف سجل الترشيفات:

"إنه ليرسين أن أس��جل هنا بأن ما ش��اهدته بهذه املحطة قد أثلج صدري وجعلني 

أش��عر بأن هناك حركة عمرانية تس��ري بخطى واس��عة يف هذا البلد، ونحمد الله الذي 

قيض لهذه الدار من يسهر عىل مصالحها".

املش��هد أكرث من رائع، أبن���اء القبائ���ل القادم���ون من 

كل حدب يف الب��الد يقفون يف حلق���ات يؤدون الرقصات 

الشعبية، العش���رات من السيارات متأل الطريق، الجمي���ع 

يعربون عن أس��مى آيات الحب والوف�����اء للوالد القائد 

يف رحلت�����ه إىل مختلف اإلمارات تعب��رياً صادقاً للرابطة 

القوي�����ة التي تربط القائد بش��عبه، حي��ث عاش معهم 

يف كل مجاالته���م يف األس��واق واملزارع، يف دور العلم، يف 

قل�����ب الصح���راء، يف أروقة اإلعالم، تعبي���راً منه وإمياناً 

بأهمي���ة سامعهم ومناقشتهم وإسداء النصيحة لهم.

سمو الشيخ خليفة يفتتح املعرض الزراعي
افتتح س��مو الش��يخ خليفة ب��ن زاي��د ويل العهد ورئيس 

مجل��س ال��وزراء يف أبوظبي املع��رض الزراعي الس��نوي 

الخامس نيابة عن صاحب الس��مو رئي��س الدولة، حيث 

طاف سموه يف جميع أجنحة املعرض واستمع لرشح واف 

ملا يحويه املعرض من منتجات زراعية. 

وقد أبدى سموه إعجابه باملنتجات الزراعية التي ضمها 

املعرض الس��نوي الخامس ووجه الش��كر إىل كل الجهود 

التي اشركت يف إعداد املعرض.

اإعداد: حنــان الذهــب

زايد مع أفراد الحرس الوطني يف الشارقةزايد القائد واألب يف رحلة الخري
أكد صاحب الس��مو الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

رئي��س الدول��ة يف حديث��ه ملجل��ة "درع الوط��ن" بعد 

زيارة تفقدية قام بها س��موه إىل قيادة الحرس الوطني 

يف الش��ارقة: إن دولة اإلم��ارات فخورة ج��داً مبا وصل 

إلي��ه الحرس الوطني من كف��اءة يف التدريب وقدرة يف 

التنظيم.

وأعل��ن س��موه دعم��ه الكام��ل للح��رس الوطني 

وتشجيعه املستمر له، وطالب الشباب من أبناء الدولة 

باالنخ��راط يف صف��وف ه��ذا الحرس ال��ذي يعد دعامً 

للقوى النظامية يف الوطن.

 صورة الغالف

العدد 21
لقــــاء القائديــــــــن
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درر 
القي��ادة مهم��ة أصعب بكثري من مج��رّد اختيار 

الجهات، إنها تقتيض جمع الجهات معاً.

جييس جاكسون 

 رجل دين و ناشط حقوق مدنية

كن يف الدنيا كعابر سبيل
وأترك وراءك كل أثر جميل

فام نحن يف الدنيا إال ضيوف 
وما عىل الضيف إال الرحيل .

• هل تعلم أن أول س��فينة طافت حول 

الكرة األرضية، هي الس��فينة »فيكتوريا« 

بقيادة ماجالن عام 1520.

• هل تعل��م أن أول من صبغ بالس��واد، 

هو فرعون.

• هل تعل��م أن أول من خلع نعليه عند 

دخوله الكعبة، هو الوليد بن املغرية.

• هل تعلم أن استخدام الرادار ألول مرة 

كان يف الحرب العاملية الثانية يف 1939.

• ه��ل تعل��م أن ص��وت النعام��ة ه��و 

هسهسة.

• هل تعلم أن االس��م القديم ألفغانستان 

ه��و »أريانا« ثم أطلق عليها املس��لمون 

خراسان.

• هل تعلم أن الودق هو املطر.

• هل تعلم أن مخ اإلنسان يتكون من 30 

بليون خلية.

• هل تعلم أن شجرة البلوط ال تثمر قبل 

بلوغها 50 عاماً.

• ه��ل تعل��م أن النعام��ة ال تس��تطيع 

الطريان لثقلها فهي من الطيور العمالقة، 

ولكنه��ا تعوض عن الطريان برسعتها التي 

تصل إىل 60 كيلو مرتاً يف الساعة. 

هل تعلم 

هل تعلم 

مصطلحات عسكرية 

1. تم اإلحتفال مؤخراً مبرور 250 عام عىل تأسيس قرص الحصن، يف عهد من تم 

تشييده؟

2. الدكتورة أسامء النعيمي حاصلة عىل جائزة أبوظبي للتميز الطبي 2013، فعن أي 

فئة حصلت عليها؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )494( هي: 
 - الس�ؤال األول: بلغت قيمة إجاميل الصفقات 14.1 مليار درهم. 

 - الس�ؤال الثاين: أكادميية »ساندهريست« العسكرية امللكية.

 الفائزان:
1. روضة عيل املال.

2. حسن محمد حسن.

مسابقة العدد )495(

إعداد: أمل احلوسني

: Disarmament   نزع السالح
عملية ووضع نهايئ، عىل حد س��واء، فهو بوصفه عملية، ينطوي عىل خفض 

أو إزال��ة أو نزع أنظمة األس��لحة املحددة، وكوضع نه��ايئ فإنه ينطوي عىل 

إقامة عامل منزوع السالح ومنع العودة إىل التسلح بعدئذ.

إشراقـــات

|  العدد 495  | أبريل 2013  |112

استراحة العدد



ملك الفرنكيني واإلمرباطورية الرومانية املقدسة، ولد يف أملانيا 

بالق��رب من الحدود الهولندي��ة 742-814 االبن األكرب للملك 

بيبني الثالث من ساللة الكارولينجيني. وقد حكم من عام 751 

إىل عام 768 مؤس��س حك��م أرسة الكارولنجيني يف حني يعترب 

ابنه ش��ارملان حكم من ع��ام 768 إىل عام 814 وهو أعظم ملوكها، وه��و أول "إمرباطور روماين 

مقدس". وس��يطر عىل الجزء الغريب ووس��ط أوروبا، وكان ش��ارملان يحث عىل الصالة يف كنيسة 

القدي��س بطرس العتيقة يف روما، حي��ث قام البابا ليو الثالث بوضع التاج عىل رأس��ه إمرباطوراً 

لإلمرباطورية الرومانية املقدسة.

  شارملان )742 - 814(

من الرتاث...

• حرفة التيل: كانت متارسها النساء عادة ، وتسمى هذه الحرفة" 

تيّل بوادل" أو " تيّل بتول" ، نس��بة إىل كلمة التيل وهو: رشيط 

مزركش بخيوط ملون��ة أبيض وأحمر، وخيوط فضيّة متداخلة 

تستخدم "الكاجوجة" يف عمل التيل.

• حرف��ة املعقص��ة: هي املاش��طة وه��ي املجدل��ة والفالية 

والعكاف��ة أو -العجاف��ة- واملضفرة، وميزتها األساس��ية أنها 

إمرأة تحسن املشط وتتخذه حرفة لها، ومثة جوانب أخرى 

تتطلبه��ا املهنة مثل رسعة البديهة وخف��ة الظل واملرح، ولكون 

املعقصة- عادًة- امرأة فقرية، مام استلزم قيامها بأكرث من عمل 

خارج نط��اق عملها، كاملس��اعدة يف إع��داد الوالئم وتجميل 

الع��روس وخدم��ة الضيوف واملس��اعدة يف إع��داد وتطريز 

مالبس العروس وقريباتها· 

• صناعة الخوص: كان للمرأة الحظ األوفر منها، فقس��وة 

الحياة قدمياً دفعها إىل توفري حاجيات أرستها، ومساعدة 

زوجها، وكانت تقوم بتجميع الخوص ونرشه يف الشمس 

لتغيري لون��ه، ثم تجمعه يف قطعة م��ن القامش بعد تنظيفه 

من األتربة،  وتقوم أيضاً بصبغه بعدة ألوان مس��توحاة من 

الطبيعة مثل: "األحمر الغامق- األخرض- البنفسجي"، وقبل 

البدء باس��تخدام الخوص يبلل بامل��اء، ويلف بقطعة من 

القامش، حتى يصبح ليناً وس��هل التشكيل، وتصنع منه 

الحصري والرسود وسجادة الصالة والسالل واألقفاص.

• صناع��ة الس��دو: ومن ه��ذه الصناعة ت��ربز القوة 

النفس��ية التي تتمت��ع بها امل��رأة اإلماراتية، فالعمل  

بالس��دو يحت��اج إىل وقت طويل وصرب جمي��ل، إىل جانب 

اإلبداع يف األشكال الهندسية وتناسق األلوان التي تنسجم 

مع البيئة اإلماراتية، ومن منتجات الس��دو "العش��ريية" 

وهي س��جادة كبرية تس��تخدم كفاص��ل يف الخيمة بني 

مجل��س الس��يدات ومجلس الرج��ال، أو بني املجلس 

وغرفة النوم يف الخيمة الواحدة، وحياكة "الس��احة" 

وهي قطعة فنية مس��تطيلة نس��جت لتوضع عىل 

ظهر الجمل.

 قـادة مـن التـاريــخ   

 همس القصيد

داري َعَلْمهــا كّل ما شــــاش ورفـــل

          يَرْفِل بعـــزّة قايـــــٍد مــا ضامهــــا

خليفه ان لـــّف الزمــن يالــه فتِـــل

       لو مــا يدنّـــق للثقيلـــــــه رامهــــا

لي به دمــا زايــد تشـّب وتشــــتعل

          البـــواب غيـــره ال تِشـــــّد لْيامهــا

مّحد َسِهْل في دارنا قــول وفِِعــــــل

           وان ِكبْـــرت القالـــه طــوينا ْخزامها

نسكن في دوله حتتهـا الكايـد نــــزل

             ونصّغــر الهامات حتــــت اقدامــها

ونكبــّر الهامـــــات ونــِفرّ الِعِقــــل

          ْنـــوت لكـــن ما يطيــــح لْثامهـــا

نِْحنا ساليل قـوم أصغرهــــم شــبل

              ناٍس دما العوجــــات رِيِّ ْحســامها

ْنَـــّدي العايــل على الــدرب العــدل

          وان مّيلـت َعنّـــــه نبيــد عظامهـــا

                                   كلمات الشاعر:                     
 جمعة بن مانع السويدي 

داري

وطن مرت�مي �لأطر�ف �ساكن يف �لقلوب، �أنت فقط من يبقى حبُه و�أنت فقط من نحُب
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