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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

ملـــاذا كليــة الدفـــاع الوطنــي؟ 
تحظـى قواتنـا املســلحـة بدعـم كبري من قيادتنـا الرشــيـدة وعلـى رأســها قائـد املسيـرة سيـدي 
صاحـب الســمـو الشــيـخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـــان رئيـس الدولـة القائـــد األعلـى للقـوات 
املسلحـة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحـب السمـو الشيـخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيـس 
الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكم دبـي "رعاه الله"، ومتابعـة مـن سيـدي الفريـق أول سمـو 
الشــيـخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة حتى 
أصبحت يف مصاف جيوش الدول املتقدمـة تســليحـاً وتنظيمـاً وتدريبـاً وتقنيـة ومستـوى علمـياً، 
حيـث اســتطاعـت وخـالل الســنـوات املاضيــة إنشـــاء العديد من الكليات واملعاهد واملدارس 
العســكرية التي تعنـي جميعهـــا بتأهيـل وتدريـب ضبـاط القـوات املســلحة، وقد متكنت هذه 
الكليات من مســايرة مثيالتها من الكليـات العامليـة العريقـة، ولعـل هـذا مـن أسبـاب التنافـس 
الكبيـــر مـن قبل الدول الشــقيقـة والصديقـة للحصـول علـى مقاعـد يف أكادميياتنـا العســكريـة 

املتنوعـة.
ومواكبـــًة لهـذا التطـور العلمـي الكبيـر، ووفقاً للخطط اإلســراتيجية لتطوير قواتنا املســلحة 
أصـدر سيدي صاحب السمو الشيـخ خليفـة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة "حفظه الله" املرســوم االتحادي رقم )1( لسنـة 2012 بإنشـــاء كليـة الدفـاع الوطنـي 
لتتخـذ مـــن العاصمة أبوظبي مقراً لهـا، وتختـص بإعـداد وتأهيل القيادات العســكرية واملدنية 
ورفع قدراتهم يف مجاالت تحديد وتقييم تحديات األمن الوطني واإلقليمي والدويل وفهـم أســس 
ومتطلبـــات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حامية املصالـح الوطنيـة، ومتنـح الكليـة درجة 

املاجستري أو الدكتوراه يف الدراسات اإلسراتيجية واألمنية.
السـؤال الـذي يخطر علـى البـال، ملاذا كليـة الدفـاع الوطنـي؟ واإلجابـة، إن إنشـاء هـذه الكليـة 
يأتـي من إميان قيادتنـا الرشيـدة بأهميـة التأهيـل العلمـي العسكـري واملدنـي، واملساهمـة فـي 
تحقيـــق األمـن الوطني مـن خـالل تأهيـل قيـادات املســتقبـل، وإعـداد الدراســـات والبحـوث 
اإلســراتيجيـة املتطـورة، وتنســيـق الـرؤى العلميـة، وتوحيـد مفاهيـم التنفيـذ واألداء املتناسـق 
داخـل أجهـزة الدولـة ذات العالقـة، وتبـادل الخبـرات لبلـورة إسراتيجيـة الدفـاع الشامـل واألمـن 
الجامعـــي الوطنـي، وإيجـاد الحلـول املناســبـة ملواجهـة مختلـف التحديـات والتهديـدات التـي 
تواجـه األمـن الوطنـي، واالســتغـالل األمثـل ملختلـــف عناصـر قـوة الدولـة، ولتحقيـق املصالـح 
اإلسراتيجيـة للدولـة، وللمساهمـة فـي تبنـي أفضـل السياسـات واإلسراتيجيـات وأنسـب خطـط 

التنفيـذ مـن أجـل الحفـاظ علـى األمـن الوطنـي للدولـة.
وتعــد الكليــة التي مــن املتوقع أن تســتقبل أول دفعة من الدارســن يف ســبتمرب مـن العـام 
الحالـي، علـى املســتـوى اإلسراتيجـي والعسكـري مـن األكادمييـات التـي يشـارك فيهـا املدنيـون 
والعســكريـون الذين سيناط بهم يف املســتقبل تويل وإدارة املناصب القيادية يف املواقع املختلفة، 
فهـي تخـرج مـن يســتطيعـون املســاهمة يف نقـل الدولـة إلـى مصـاف أحـدث الـدول وأكرثهـا 
تقدمـــاً مـن خـالل مســاهمتهـم فـي اقتـراح الحلـول الناجعـة مـن منظـور إســراتيجـي علمـي 

أكادميـي.
كـل األمنيـات بالتوفيـق والنجـاح لكليـة الدفـاع الوطنـي لتحقيـق أهدافهـا وخططهـا ولتلبيـة 

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

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

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971
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حممد بن راشد يدعو خريجي كلية زايد الثاين العســــــــــــكرية إىل مواصلة التعلم خلدمة القوات املسلحة
شهـــــــد تخريـــــــــج الــــــــــــدورة 37 من املــــــــــرشحـــني

يرافقه س��مو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

الحاك��م يف املنطقة الرشقية، بالس��ام الوطني، ثم قام 

صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن راش��د آل مكتوم 

بالتفتي��ش ع��ى طاب��ور الخريجني الذي��ن اصطفوا يف 

ميدان االحتفال يف الكلية بعدها تليت آيات من الذكر 

الحكيم. 

وأدى الخريجون القس��م أمام صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحفل والحضور. 

حرض االحتفال، س��مو الش��يخ الدكتور س��لطان بن 

خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، 

والش��يخ الدكتور س��عيد بن محمد آل نهيان، والشيخ 

هزاع بن طحن��ون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم 

تصوير: زايد الشامسي
هنيدي الصريدي

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

نائ��ب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

رعاه الله، حفل تخريج الدورة ال� 37 من املرش��حني يف 

كلية زايد الثاين العسكرية يف مدينة العني، وهنأ سموه 

الخريج��ني باالنتق��ال إىل مرحلة جدي��دة يف حياتهم، 

ودعاهم إىل مواصلة السري عى درب التعلم واالستفادة 

م��ن مناهل العلوم العس��كرية الت��ي تفيدهم وتخدم 

قواتنا املسلحة. 

وب��دأ االحتفال لدى وصول س��موه إىل مقر الكلية، 

يف املنطقة الرشقية، والفريق الركن عبيد محمد عبدالله 

الكعبي وكيل وزارة الدفاع، والفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميث��ي رئيس أركان القوات املس��لحة، والفريق 

س��يف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق 

مصبح راش��د الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب 

رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وخليفة 

سعيد سليامن مدير عام دائرة الترشيفات والضيافة يف 

ديب، إىل جان��ب عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة 

والرشط��ة والقيادات العس��كرية العربي��ة واألجنبية، 

وضي��وف االحتفال وأعضاء الس��لك الدبلومايس العريب 

واألجنبي لدى الدولة، إضافة إىل ذوي الخريجني. 

وق����دم طاب������ور الخريجني عرضاً عس��كرياً أمام 

األخباراألخبار

6
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بدء اإلحتفال بالسالم الوطني

سموه يف حضور الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ونائب رئيس األركان

استعرضت كلمة 
الرتحيب تاريخ الكلية 

التي أسسها املغفور 
له بإذن اهلل الشيخ 
زايـــد بن سلطــــان 
آل نهيان رحمه اهلل

497
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صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي 

الحفل والحضور، ثم أدوا قسم الوالء للدولة، ولصاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة حفظه الله.

وألق��ى بعد ذل��ك اللواء الركن س��امل ه��ال رسور 

الكعب��ي قائد الكلية كلمة رحب فيها بصاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور، مستعرضاً 

تاريخ الكلية التي أسس��ها املغفور له بإذن الله الش��يخ 

زاي��د بن س��لطان آل نهي��ان طيب الله ث��راه، قبل 40 

عام��اً ونيّف، مؤكداً أهداف الكلي��ة املتمثلة يف التعليم 

والتأهيل وإع��داد أجيال من الضب��اط ذوي الكفاءات 

العلمية العالية والقادرين عىل فهم واس��تيعاب كل ما 

هو جديد يف حقول العلوم العسكرية.

وأش��ار قائد الكلية يف كلمت��ه إىل أن خريجي الدورة 

ال��37 ه��م أول الحاصلني عىل درج��ة البكالوريوس يف 

العلوم العسكرية واإلدارة املتخصصة من الكلية.

وهنأ قائد الكلية صاحب السمو رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املس��لحة، وصاحب الس��مو نائب رئيس 

الدولة، والقيادة الرشيدة وشعب اإلمارات بتخرج هذه 

النخبة من ش��باب الوطن الذي��ن يدركون أهمية رشف 

الجندي��ة وواجبهم الوطن��ي يف الدفاع عن أرض الوطن 

وحامية سيادته واستقاله.

سموه يستعرض طابور الخريجني

سموه لدى تسليمه الخريجني لشهاداتهم

األخباراألخبار
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خريجي الدورة 37 هم 
أول احلاصلني على 
درجة البكالوريوس 

يف العلوم العسكرية 
واإلدارة املتخصصة 

من الكلية

وتوال��ت فقرات الحفل، حيث كرم صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم املتفوقني الس��تة 

عىل ال��دورة، وس��لمهم الجوائز التي اس��تحقوها، ثم 

متت مراسم تس��ليم وتسلم العلم من الدورة ال�37 إىل 

ال�دورة ال� 38 وس��ط القس��م بأن يحافظ��وا عىل علم 

دولتنا مرفوعاً عالياً.

ثم اس��تأذن قائد طابور الخريجني صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكت��وم راع��ي الحفل 

باالن��راف والتقط��ت لس��موه والخريج��ني الص��ور 

التذكاري��ة، حيث هنأهم س��موه بالتخ��رج واالنتقال 

إىل مرحل��ة جدي��دة يف حياتهم، ودعاه��م إىل مواصلة 

السري عىل درب التعلم واالس��تفادة من مناهل العلوم 

العسكرية التي تفيدهم وتخدم قواتنا املسلحة.

وقال لهم س��موه "إنك��م يف بداي��ة الطريق وهذه 

الخط��وة األوىل ع��ىل طريق طوي��ل عليك��م متابعته 

للوص��ول إىل النهاية التي تؤهلك��م ألن تكونوا قادة يف 

قواتكم املسلحة".•

أهداف الكلية تتمثل 
يف إعداد أجيال 

من الضباط ذوي 
الكفاءات العلمية 

العالية القادرين 
على إستيعاب 

كل ما هو جديد 
يف حقول العلوم 

العسكرية
لدى سالمه عىل كبار القادة العسكريني 

سموه لدى توقيعه يف سجل الكلية
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حممـد بن زايد يفتتـح قمتـي "طاقـة املستقبـل" و"امليـاه" 

بحضور صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه 

الله"، افتتح الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

"أسبوع أبوظبي لالستدامة 2013" و"القمة العاملية لطاقة 

املستقبل"، و"القمة العاملية للمياه" واملؤمتر الدويل للطاقة 

املتجددة التي استضافتها "مصدر" يف مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض، خالل الفرتة من 15 ولغاية 17 يناير املايض.

وش��ارك يف الفعالي��ات نح��و 150 دول��ة ح��ول العامل، 

بحضور عدد من قادة ورؤس��اء الدول الشقيقة والصديقة 

منهم فرانس��وا أوالند الرئيس الفرنيس وكريستينا فرينانديز 

دي كوشنري رئيس��ة جمهورية األرجنتني وعاطفة يحي آغا 

رئيسة جمهورية كوسوفا وأوالفور راجنار جرميسون رئيس 

أيسلندا ومحمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية اإلسالمية 

املوريتانية وامللكة رانيا العبد الله حرم امللك عبدالله الثاين 

عاهل اململكة األردنية الهاشمية.

كام حرض الحدث الش��يخ حمد بن جاس��م بن جرب آل 

ثاين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وإيفيكا 

داس��يتش رئيس وزراء رصبيا وميل��و دوكانوفييتش رئيس 

وزراء الجب��ل األس��ود إىل جان��ب كب��ار ال��وزراء والخرباء 

واملختص��ني والعلامء وصناع الق��رار واملهتمني يف قطاعات 

البيئ��ة والطاقة واملياه والغ��ذاء يصل عددهم إىل أكرث من 

30 ألف مشارك.

وأكد الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

خالل افتتاحه الفعاليات، أن جهود دولة اإلمارات يف مجال 

الطاق��ة والتنمية املس��تدامة هي نتيج��ة النظرة الحكيمة 

لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدول��ة "حفظه الله"، وأنها تش��كل امت��داداً إلرث الوالد 

املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ورحب س��موه بالقادة والخرباء العاملي��ني الذين جاؤوا 

ملشاركة اإلمارات يف جهودها الهادفة إىل التصدي لتحديات 

ض��امن أم��ن الطاقة واملي��اه والغ��ذاء، وتحقي��ق التنمية 

املستدامة.

وقال س��موه يف كلمته" "إن دول��ة اإلمارات تزود العامل 

بالطاق��ة منذ نح��و نصف قرن، ونحن ماض��ون يف التزامنا 

مبس��ؤولياتنا كعض��و فع��ال يف املجتم��ع ال��دويل، حيث 

نعم��ل لضامن أم��ن الطاق��ة واملي��اه والغ��ذاء وتحقيق 

التنمية املس��تدامة، وتوفري الحياة الكرمية ألجيال الحارض 

واملستقبل".

وأكد س��موه أن أبوظب��ي توفر منصة عاملي��ة للتعاون 

وإبرام الرشاكات اإلس��رتاتيجية بهدف إيجاد حلول عملية 

له��ذه التحديات، وذل��ك من خالل مب��ادرات، مثل القمة 

العاملية لطاقة املس��تقبل والقمة العاملية للمياه واستضافة 

الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "آيرينا" عىل أرض الدولة، 

منوهاً سموه بأن مشاريع "مصدر" املحلية والعاملية تقدم 

منوذجاً لهذا التعاون الناجح. وش��دد س��موه عىل أن دولة 

اإلم��ارات تدعو دوماً إىل تضافر الجهود والتعاون البناء مع 

املجتمع الدويل عىل املستويات كافة، سواء مع الحكومات 

أو املنظامت أو الرشكات أو املبتكرين األفراد، وذلك س��عياً 

للوصول إىل الحلول املنشودة.

ويف ختام كلمته، متنى سموه النجاح والتوفيق ملؤمترات 

وجلس��ات أس��بوع أبوظبي لالس��تدامة، داعياً الجميع إىل 

مضاعفة الجهود، ألن املستقبل يعتمد عىل الخطوات التي 

نتخذها اليوم.

الحضور 
حرض االفتتاح عدد من الش��يوخ وأعي��ان البالد، وأصحاب 

املعايل الوزراء وكبار املس��ؤولني يف الدولة ورؤساء البعثات 

الدبلوماسية لدى الدولة.

وكان الحفل بدأ بالس��الم الوطني لدول��ة اإلمارات، ثم 

عرض��ت مادة فيلمي��ة توضح التداعي��ات التي قد تحدث 

ما مل تضاع��ف الجهود لضامن أمن الطاقة واملياه وتحقيق 

التنمي��ة املس��تدامة، ودرء مخاط��ر تغري املن��اخ. وأوضح 

الفيل��م دور براعم الغد وأجيال املس��تقبل يف املس��اهمة 

ببناء املستقبل املس��تدام. ثم ألقى فرانسوا أوالند الرئيس 

الفرنيس كلمة أش��اد فيها بجهود دول��ة اإلمارات يف مجال 

التنمية املس��تدامة وباس��تضافتها الوكال��ة الدولية للطاقة 

املتجددة "آيرينا". وقال "لقد زرت مدينة املس��تقبل التي 

قـادة ورؤسـاء ووزراء يناقشـون يف أبوظبـي أمـن الطاقـة وامليـاه

بحظور محمد بن راشد محمد بن زايد يفتتح القمة العاملية لطاقة املستقبل يف أبوظبي
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تبنيها مصدر، وإننا نش��يد بهذه الجهود إذ البد من امتالك 

ثقة كبرية لالستثامر يف الطاقة املتجددة".

وأض��اف "علينا جميعاً التعاون لنرش اس��تخدام الطاقة 

املتج��ددة يف العامل..وهن��اك الكثري مام ينبغ��ي القيام به 

س��واء يف مجال الهندسة والتخطيط العمراين والتغلب عىل 

التحديات االقتصادية".

وقال: "م��ن واجبنا الرتوي��ج للطاقة املتج��ددة وعلينا 

املحافظة عىل كوكبنا لتتمكن أجيال املس��تقبل من العيش 

فيه..وتقدم لن��ا دولة اإلمارات منوذج��اً يقتدى به يف هذا 

املجال".

أمن الطاقة واملياه
أك��د الدكت��ور س��لطان أحمد الجاب��ر الرئي��س التنفيذي 

ل�مص��در يف كلم��ة للحضور ألقاها يف املؤمت��ر أن فعاليات 

أس��بوع أبوظبي لالس��تدامة ت��أيت "ألننا نواجه مس��ؤولية 

مش��رتكة تفرض علينا تحقيق التوازن الدقيق املطلوب بني 

النمو االقتصادي والسكاين ومواردنا املحدودة".

وقال إن هذا التوازن رضوري لبناء مس��تقبل مس��تدام، 

وه��و يقوم عىل عنرصين حاس��مني ومرتابطني هام الطاقة 

واملي��اه، فمن دونهام ال ميكن تحقي��ق التنمية االقتصادية 

والبرشي��ة، وال ميك��ن مكافح��ة الفق��ر وتفادي نش��وب 

النزاعات.

وأض��اف أن "يف دولة اإلم��ارات التي متتلك خامس أكرب 

مخ��زون نفطي يف العامل تؤمن قيادتن��ا بأن املياه أهم من 

النفط، ونعتقد أن الطاقة واملياه يس��تحقان نفس مستوى 

االهتامم من زعامء العامل".

وأوض��ح أن��ه ال ميكن غ��ض النظر عن الرتاب��ط الوثيق 

بينه��ام، إذ ال ميكننا التصدي لتحديات املياه دون األخذ يف 

االعتبار الطاقة الرضورية الستخراجها ومعالجتها وتوزيعها، 

وال ميكنن��ا التصدي لتحديات الطاقة دون األخذ يف االعتبار 

املياه الرضورية الستخراجها وتوليدها وإنتاجها.

وأوض��ح أنه يف الوقت الحارض يتم اس��تخدام نحو 7 % 

من إجاميل اس��تهالك العامل م��ن الطاقة إلنتاج املياه، ويتم 

استخدام نحو 50 % من املياه إلنتاج الطاقة، وسيزداد هذا 

الرتابط الوثيق مبرور الوقت.

وق��ال "هنا يف منطقة الخليج التي تزود العامل بنحو 20 

% من إم��دادات النفط والتي تقوم ب�50 % من أنش��طة 

تحلي��ة املياه يف الع��امل، تزداد أهمية العالق��ة الوثيقة بني 

الطاقة واملياه".

وأكد الرئيس التنفيذي ل�"مصدر" أن ضامن أمن الطاقة 

واملياه يس��تند إىل ركيزتني أساس��يتني، هام خفض الطلب 

وترسي��ع ابت��كار التكنولوجي��ا التي تس��هل الحصول عىل 

هذين املوردين.

وقال إنه ينبغي التص��دي لتحديات الطاقة واملياه، من 

خالل إس��رتاتيجية موحدة ومتكاملة مب��ا يتيح دفع عجلة 

النم��و االقتص��ادي والتنمية البرشية وتعزي��ز أمن املوارد، 

والتخفيف من التوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن تحقي��ق التوازن الرضوري للنمو املس��تدام 

يتطلب س��ن الترشيعات والتنظيامت وتشجيع الرشاكات 

بني القطاعني الحكومي والخاص وتعزيز تدفق االستثامرات 

للوص��ول إىل حلول عملية. وقال "إن كان البعض ينظر إىل 

هذه الجه��ود عىل أنها تحديات ف��إن قيادتنا الحكيمة يف 

دول��ة اإلمارات علمتن��ا النظر إليها كف��رص فريدة لتنويع 

االقتصاد، من خالل التوسع وتطوير قطاعات جديدة".

وأوضح أن قط��اع الطاقة املتجددة يزخ��ر باالبتكارات 

الجدي��دة واملتس��ارعة، ولكن��ه بحاجة إىل نظرة ش��املة 

ومتكاملة تعزز منوه.

وألقت كريس��تينا فرنانديز دي كريشرن رئيسة األرجنتني 

كلمة قال��ت فيها "من املهم العمل ع��ىل مكافحة الفقر.. 

ونحن نعمل جميعاً لضامن إمكانية استفادة جميع سكان 

األرض من خدمات الكهرباء بحلول عام 2030، ومن املهم 

ج��داً أن نعتمد عىل الطاقة املتجددة لنس��هم يف تحس��ني 

جودة الحياة فهذه مسؤولية مشرتكة".

وألق��ت جاللة امللكة رانيا العبد الله عقيلة جاللة امللك 

عبد الل��ه الثاين عاه��ل اململكة األردنية الهاش��مية كلمة 

أعرب��ت فيها عن فخره��ا بالدور القي��ادي والعاملي الذي 

تق��وم ب��ه أبوظبي يف مج��ال التنمية املس��تدامة ومبدينة 

"مصدر" التي يجري العم��ل فيها كنموذج ريادي لتجارب 

الطاقة املتجددة والتكنولوجيا.

وقدمت جاللتها الشكر للفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة وألبوظبي وملصدر عىل هذا الجهد بحشد 

هذه النخبة من املهتمني وصناع القرار معاً لرسم خطوات 

املستقبل.

وقال��ت جاللته��ا مخاطبة املش��اركني "بحضوركم اليوم 

كنتم بالفعل جزءاً للمساهمة يف الحل ألزمة الطاقة العاملية 

ولدفع مستقبلنا باالبتكار والطاقة اإلنسانية ومتكني املاليني 

يف جميع أنحاء العامل". وأكدت أن أي تطور تنموي سيكون 

بطيئاً وغري منتظم يف ظل غياب الحلول املستدامة وطويلة 

األمد لحاجاتنا من الطاقة ليس يف دول املنطقة فقط ولكن 

يف جمي��ع أنحاء العامل. وقال��ت جاللتها "من خالل مصادر 

الطاقة الجديدة نستطيع إحداث ثورة يف الطاقة الشمسية 

وتحقيق قفزة يف املجاالت العلمية والهندس��ية والصناعية 

وإنش��اء الصناعات وفرص العمل الصديق��ة للبيئة وخلق 

أسواق جديدة ألصحاب املشاريع الطموحني".

وأش��ارت جاللته��ا إىل وجود نحو 1,4 مليار ش��خص ما 

يعادل 1 من بني كل خمسة أشخاص يف العامل غري موصولني 

بش��بكات كهربائية ومليار آخر ال تصلهم الكهرباء بش��كل 

منتظم.

وقالت إن "األطفال هم أكرث من يش��عر باآلثار املعيقة 

لنقص الطاقة ومن املؤس��ف أن يدف��ع أطفالنا هذا الثمن 

األغ��ىل يف ح��ني مل تك��ن لهم أي ي��د يف التس��بب بالتغري 

املناخ��ي وأزمة نقص الطاقة". وأملح��ت جاللتها إىل وجود 

حل��ول مبتكرة يأيت العديد منها م��ن العامل العريب. وقالت 

"أش��عر بالفخر ألن نساء البادية يف األردن يتمرن ليصبحن 

مهندس��ات يف الطاقة الشمسية واس��تخداماتها عىل ارض 

الواق��ع، مام يرفع من املس��توى املادي ل��أرس أو يف مرص 

حي��ث اتج��ه املزارع��ون إىل الزراعة العضوي��ة املتجددة، 

مستخدمني األسمدة العضوية لتحويل األرايض الصحراوية 

إىل ترب��ة خصب��ة إضافة إىل اكتش��اف ط��رق ري جديدة 

للحد من نقص املي��اه". وأكدت جاللتها أنه "بدون الطاقة 

املس��تدامة ال ميكن تحقيق التنمية املس��تدامة ومن خالل 

استثامر رؤوس األموال وبتواجد اإلرادة السياسية سنتمكن 

من إض��اءة املدارس ألطفالن��ا وتزويد العي��ادات الصحية 

لأمهات واألطفال بالطاقة وضخ املياه النظيفة لأرس"•

قـادة ورؤسـاء ووزراء يناقشـون يف أبوظبـي أمـن الطاقـة وامليـاه

ألواح لتوليد الطاقة الشمسية يف أبوظبي
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وكيل وزارة الدفاع يشهد تخريج دورات يف جمموعة حرس احلدود
شهد سعادة الفريق الركن عبيد محمد عبدالله الكعبي 

وكي��ل وزارة الدف��اع، االحتف��ال ال��ذي أقامت��ه قيادة 

مجموعة ح��رس الح��دود بالقوات املس��لحة يف يناير 

املايض، مبناس��بة تخريج عدد من الدورات التخصصية 

الخاصة بالليبيني التي تأيت يف إطار التعاون العس��كري 

والتدريبي القائم بني القوات املس��لحة لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة والجي��ش الليبي. ك��ام حرض الحفل 

الصدي��ق املربوك الغيث��ي وكيل وزارة الدفاع لش��ؤون 

الح��دود يف ليبيا، وس��عيد عبيد محمد الكعبي س��فري 

الدولة ل��دى ليبيا، والدكتور عارف عيل النايض س��فري 

ليبي��ا ل��دى الدول��ة، وعدد م��ن كبار ضب��اط القوات 

املسلحة ووزارة الدفاع واملدعوين. 

وبدأت فعالي��ات االحتفال بتالوة عط��رة من آيات 

الذك��ر الحكي��م، ألقى بعده��ا قائ��د مجموعة حرس 

الحدود بالقوات املس��لحة كلمة بهذه املناس��بة، رحب 

فيه��ا براعي الحفل والحضور. وأش��ار إىل أن الخريجني 

تلق��وا خالل الدورات عدداً من املحارضات والتدريبات 

والتامرين العملية التي من خاللها تم تأهيلهم التأهيل 

ال��الزم وصق��ل مهاراته��م وتهيئته��م يف كل الجوانب 

البدنية منه��ا واملعنوية، وتوجه قائ��د مجموعة حرس 

              وكيل الوزارة يكرم أحد الخريجني                                    تصوير: أحمد البلويش

الحدود بالشكر والتقدير لكل من ساهم يف نجاح هذه 

الدورات، وعىل ما بذل��وه من جهد يف تأهيل وتدريب 

الخريجني. بعدها وج��ه كلمته للخريجني، داعياً إياهم 

للتمس��ك بكتاب الله وس��نة رس��وله الكريم، ملتزمني 

طاع��ة الله ووالة األم��ر والقادة، متمني��اً لهم التوفيق 

والسداد. ويف ختام االحتفال، قام سعادة الفريق الركن 

عبيد محمد الكعبي وكيل وزارة الدفاع، يرافقه الصديق 

امل��ربوك الغيثي وكيل وزارة الدفاع لش��ؤون الحدود يف 

ليبي��ا، بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني والش��هادات عىل 

الخريجني.

السفينة األمريكية »رشمور« يف زيارتها األوىل مليناء خليفة
أش��اد س��عادة الس��فري األمرييك لدى دولة اإلمارات العربية املتح��دة مايكل كورين 

بإفتتاح ميناء خليفة، وأبدى اعجابه بهذا الرصح الفريد الذي شيد عىل أحدث النظم، 

وأش��ار خالل إقامته ألول حفل إس��تقبال عىل منت السفينة األمريكية "رشمور" مبيناء 

خليفة حرضه كبار املسؤولني اإلماراتيني ورجال األعامل وأعضاء السلك الدبلومايس إىل 

افتتاح هذا امليناء وزيارة الس��فينة تعترب لحظة تاريخية تؤكد متانة العالقات الثنائية 

بني البلدين، كام تؤكد أهمية الروابط العسكرية القوية واملشرتكة بني الجانبني، وأبدى 

رغبته يف أن تقوم الس��فن األمريكية بزيارات منتظمة إىل ميناء خليفة حيث يجس��د 

إس��تخدام السفن األمريكية لهذا امليناء منوذجاً آخر ملتانة واسرتاتيجية العالقات التي 

تربط بني البلدين.

وأضاف س��عادة الس��فري: "أن ميناء خليفة مزود بكل التسهيالت وهي اسرتاتيجية 

بالنس��بة لنا، وقد أضاف هذا امليناء بعداً للعمليات اإلسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة 

خاصة وأنها س��رتتبط بنظام السكك الحديدية لإلمارات، والقريبة من كل من مطاري 

أبوظبي الدويل وآل مكتوم بديب.

هذا ويس��اهم األس��طول الخامس األمرييك خالل وج��وده يف تأمني مضيق هرمز، 

ومطار آل مكتوم كام يقوم بعمليات محاربة القرصنة يف املنطقة.

 ويعت��رب ميناء خليفة ال��ذي تديره رشكة موانئ أبوظبي أول ميناء حاويات يُش��غل 

بصورة ش��به أوتوماتيكية يف املنطقة، وهو جزء رئيس ملرشوع منطقة خليفة الصناعية 

العمالق بأبوظبي، فمن خالل التطور املرحيل للمرشوع من املنتظر أن تصل سعة امليناء 

اإلستيعابية يف عام 2030 إىل 15 مليون حاوية و 35 مليون طن من بضائع الشحن.

وتعترب الس��فينة "رشمور" التي دخلت الخدمة عام 1991 من فئة السفن الربمائية 

"لويد باي أيالند" بنظام الرس��و الربي تعمل تحت إدارة األس��طول الخامس األمرييك. 

 السفينة األمريكية رشمور                                      تصوير: عبد الرحمن بن عباد

وقد أطلق عليها إس��م "رشمور" نس��بة إىل معلم جبل "رشمور" الوطني، الذي يضم 

مجس��م صور أربعة من رؤس��اء الواليات املتحدة وهم جورج واش��نطن و"توماس 

جيفرسون" و"ثيودور روزفلت" و"أبراهام لينكولن". 

وتتواجد الس��فينة "رشمور" ضمن األسطول الخامس يف مملكة البحرين، وقد تم 

تدشينها للعمل عام 1991، وكانت من أول مهامها املشاركة يف عملية استعادة األمل 

بالصومال حيث قدمت معدات عسكرية ومساعدات غذائية وطبية، وتضم السفينة 

عىل متنها 45 ضباطاً وضباط صف، و 302 بحاراً و 400 من مشاة البحرية.

وتتميز الس��فينة "رش��مور" بقدرتها عىل العمل لفرتة أس��بوع دون حاجة للتزود 

بالوقود تقطع خاللها ما يزيد عىل 3000 ميل بحري وهي تعرب املضائق والبحار.
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رئيس حماية املنشآت يستقبل وكيل وزارة الدفاع الليبي
استقبل س��عادة اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان املزروعي 

رئيس جهاز حامية املنش��آت الحيوية والسواحل، مبكتبه يف قيادة 

الجهاز أمس، الصديق املربوك الغيثي وكيل وزارة الدفاع لش��ؤون 

الح��دود يف الحكومة الليبي��ة الذي قام بزيارة البالد ش��هر يناير 

امل��ايض، يف إطار تعزيز العالقات الثنائية ب��ني البلدين، مبا يخدم 

املصالح املشرتكة.

وأكد سعادة اللواء املزروعي خالل اللقاء الذي حرضه كبار ضباط 

جهاز حامية املنش��آت الحيوية والسواحل والوفد املرافق للضيف، 

حرص��ه عىل تطوير عالقات التعاون املش��رتك، وتبادل الخربات مع 

الجان��ب الليبي. واطل��ع الوفد خالل الزيارة ع��ىل مهام وواجبات 

رئيس جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل يلتقي وكيل وزارة الدفاع الليبيالجهاز، كام زار معهد حامية املنشآت الحيوية والسواحل. 

القوات املسلحة والشرطة يستقبالن اجلماهري بالورود
قام عدد من منتس��بي القوات املسلحة والرشطة باستقبال جامهري منتخبنا 

لكرة الق��دم "األبيض"، العائدين من دولة البحرين الش��قيقة بالورود، عرب 

مختلف منافذ الدولة، احتفاء بف��وز منتخبنا الوطني بكأس "خليجي 21". 

وبلغ عدد املشجعني القادمني 18 ألفاً و385 مشجعاً، من بينهم نحو 11 ألفاً 

و255 قدموا عرب مطارات الدولة، و7130 عرب منفذ الغويفات.

وكان��ت وزارة الداخلي��ة أرس��لت رس��ائل توعي��ة عرب مواق��ع التواصل 

االجتامعي عىل ش��بكة اإلنرتنت، ومن خالل اإلذاعة والتلفزيون باركت فيها 

لشعب اإلمارات فوز منتخبنا الوطني بكأس بطولة "خليجي 21"، معربة فيها 

عن متنياتها لكافة الس��ائقني االلتزام بقانون وأنظمة السري واملرور، والحرص 

عىل س��المتهم خالل طريق عودته��م إىل أرض الوطن. وعربت الجامهري من 

مش��جعي منتخبنا عن فرحته��ا الكبرية بتحقيق هذا الف��وز الكبري، وقررت 

استقبالهم بالورود تعبرياً عن تحقيق هذا اإلنجاز الوطني والتاريخي.

بدء فعاليات التمرين العسكري »حافة الريادة 2013 «
انطلق��ت يف 27 يناي��ر امل��ايض ع��ىل أرايض دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، فعاليات التمرين العسكري 

)حاف��ة الري��ادة 2013( املخطط له مس��بقاً، والذي 

تنفذه القيادة العامة للقوات املسلحة لدولة اإلمارات 

بالتعاون مع القيادة املركزية األمريكية ومبشاركة عدد 

من قوات الدول األخرى الصديقة والشقيقة، باإلضافة 

إىل الهيئات واملؤسس��ات االتحادي��ة يف الدولة، وذلك 

خالل الفرتة من 27 ولغاية 7 فرباي�ر، ويتخلل التمرين 

عدداً من الفعاليات البحرية والجوية والربية.

يأيت هذا التمرين ضمن سلس��لة التامرين املشرتكة 

بهدف تحسني اإلجراءات والقدرات الوطنية والتعاون 

الدويل ملنع انتش��ار وتداول أس��لحة الدمار الش��امل، 

واملواد ذات االستخدام املزدوج، ولتبادل الخربات ذات 

العالقة مبكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يذك��ر أن قواتنا املس��لحة دأبت ع��ىل تنفيذ مثل 

ه��ذه التامري��ن املش��رتكة به��دف صق��ل القدرات 

واإلمكانات لدى منتس��بيها انطالقاً من حرص القيادة 

العام��ة للق��وات املس��لحة الدائم عىل رفع مس��توى 

األداء، والكفاءة، والعمل ب��روح الفريق الواحد، وفق 

اس��رتاتيجية واضحة املعامل بهدف اإلرتقاء باملس��توى 

العام والجاهزية القتالية لقواتنا املسلحة.

قواتنا املسلحة يف استقبال الجامهري

  الفعاليات البحرية لتمرين حافة الريادة 2013                    تصوير:محمود الرشفا



ونص��ت املادة )2( عىل تش��كيل املجلس األعىل لكلية 

الدفاع الوطني من كل من نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير الخارجية 

عض��واً ووزير التعلي��م العايل والبح��ث العلمي عضواً 

ووزير ش��ؤون مجلس الوزراء عضواً ومستش��ار األمن 

الوطني عض��واً ورئيس أركان القوات املس��لحة عضواً 

واألم��ن العام للمجل��س األعىل لألم��ن الوطني عضواً 

ومدير مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية 

عضواً وقائ��د كلية الدفاع الوطني عض��واً ونائب قائد 

كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس.

ونصت املادة )3( ع��ىل اختصاصات املجلس األعىل 

لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط اإلس��رتاتيجية 

إلعداد وتأهي��ل القيادات العس��كرية واملدنية وإقرار 

األنظم��ة واملناه��ج والربام��ج التعليمي��ة والتدريبية 

وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم 

السياسة العامة للكلية فيام يتعلق بالقبول والتسجيل 

فيها وتحديد األولويات اإلس��رتاتيجية والقضايا األمنية 

الوطني��ة واإلقليمية والدولية واملطل��وب الرتكيز عليها 

وتضمينه��ا يف منهاج والتصديق ع��ىل النتائج النهائية 

للدارسن واعتامد ش��هادات تخرجهم ومراجعة وإقرار 

امليزانية السنوية للكلية واملوافقة عىل توجيه الدعوات 

وقبول الدارسن من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد 

شواغر الدارس��ن بناًء عىل احتياجات القوات املسلحة 

والقطاع��ات املدنية ودراس��ة املقرتح��ات والتوصيات 

املرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها 

ومراجع��ة واعت��امد مش��اريع االتفاقي��ات ومذكرات 

التفاه��م والعق��ود التي أعده��ا مجل��س الكلية مع 

املؤسس��ات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها 

لتنفيذ الربامج التعليمي��ة والتدريبية للكلية ومراجعة 

وإقرار التقارير الس��نوية العلمي��ة والتدريبية واملالية 

املرفوعة من مجلس الكلية.

وتضمن��ت امل��ادة )4( اجتامع��ات املجلس األعىل 

وقرارات��ه بحيث يجتمع املجلس األع��ىل لكلية الدفاع 

الوطني مرة واحدة يف نهاية كل عام درايس بدعوة من 

رئيسه أو نائبه أو كلام دعت الحاجة إىل ذلك وال يكون 

اجتامعه قانونياً إال بحضور ستة من األعضاء عىل األقل 

عىل أن يكون من بينهم رئيس املجلس أو نائبه. 

وتصدر ق��رارات املجلس بأغلبية أص��وات األعضاء 

الحارضين وعند تس��اوي األصوات يرجح رأي الجانب 

ال��ذي صوت معه رئيس املجلس أو نائبه يف حالة عدم 

وجود رئيس املجلس.

ويخول املجلس األعىل للكلية يف اس��تدعاء من يراه 

رئيس الدولـــة يصــــدر مرســوم إنشـــاء.. كليـــــــــــــــــة الدفـــــاع الوطنــــــــــي
تختــــــص بإعـــــداد وتأهيــــــل القيـــــادات العسكريــــــــة واملدنيـــــــة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« مرسوماً 

بقانون اتحادي رقم )1( لسنة 2012 بإنشاء كلية تسمى 

»كلية الدفاع الوطني« تتبع القيادة العامة للقوات املسلحة 

ويكون مقرها يف مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل 

القيادات العسكرية واملدنية ورفع قدراتهم عىل تحديد 

وتقييم تحديات األمن الوطني واإلقليمي والدويل وفهم 

أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل 

حامية املصالح الوطنية.
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رئيس الدولـــة يصــــدر مرســوم إنشـــاء.. كليـــــــــــــــــة الدفـــــاع الوطنــــــــــي
تختــــــص بإعـــــداد وتأهيــــــل القيـــــادات العسكريــــــــة واملدنيـــــــة

مناس��باً من املستش��ارين والخرباء لالستعانة بخرباتهم 

الفني��ة والعلمي��ة للمعاونة دون أن يك��ون لهم حق 

التصويت.

ونص��ت امل��ادة )5( ع��ىل أن تنظم الكلي��ة وتدار 

ش��ؤونها من خالل مجلس وقائد الكلية ويحدد النظام 

األس��ايس مهام وأه��داف الكلية باإلضافة إىل تش��كيل 

مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.

ونصت املادة )6( عىل أن متنح كلية الدفاع الوطني 

درجة املاجستري أو الدكتوراه يف الدراسات اإلسرتاتيجية 

واألمنية أو أية ش��هادة أو درجة علمي��ة أخرى يتقرر 

اس��تحداثها ومنحها يف املستقبل ويجوز منح الدارسن 

الذي��ن ال تنطب��ق عليه��م رشوط القب��ول بالجامع��ة 

املتعاقد معه��ا درجة الدبلوم يف اإلدارة اإلس��رتاتيجية 

ملوارد الدولة.

ونص��ت امل��ادة )7( يك��ون لكلية الدف��اع الوطني 

ميزانية س��نوية مستقلة مدرجة ضمن ميزانية القوات 

املسلحة حس��ب ما يحدده نائب القائد األعىل لقوات 

املس��لحة عىل أن يتم الرصف منها وفقاً ألوجه الرصف 

واآللية التي يتم اعتامدها من قبل رئيس أركان القوات 

املسلحة.

ونصت املادة )8( عىل أن يصدر نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة النظام األس��ايس للكلي��ة والقرارات 

واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا املرسوم.

ويجوز لنائب القائد األعىل للقوات املس��لحة رصف 

أية ع��الوة أو مكافأة للعامل��ن أو املحارضين يف كلية 

الدفاع الوطني.

ونصت املادة )9( عىل الجهات املعنية تنفيذ أحكام 

هذا املرسوم بقانون كل ضمن اختصاصه.

القوات املسلحة تثمن مرسوم رئيس الدولة
أش��اد عدد من كبار الضباط بالقوات املس��لحة وكبار 

املس��ؤولن بوزاريت الداخلية والخارجية باملرسوم الذي 

أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء كلية الدفاع الوطني، 

مؤكدين أن��ه يعترب قراراً اس��رتاتيجياً يلب��ي متطلبات 

القوات املسلحة ويخدم املصالح العليا للدولة.

اجمللس األعلى 
للكلية برئاسة 

نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة 

يختص بإقرار اخلطط 
اإلسرتاتيجية لإلعداد 

والتأهيل والربامج 
التعليمية

وأوض��ح الجمي��ع أن إنش��اء كلية للدف��اع الوطني 

يرتقي بالتعليم العس��كري إىل قم��ة الهرم، من خالل 

مؤسس��ة تعنى بتنمية الفكر العس��كري االسرتاتيجي 

يلتقي فيها العس��كريون واملدنيون، لتب��ادل الخربات 

لبل��ورة إس��رتاتيجية الدفاع الش��امل واألمن الجامعي 

الوطني يف إط��ار علمي، ومبنهجية مع��ارصة، وإعداد 

رجال منتق��ن ليتبوؤوا املناصب العلي��ا ذات االرتباط 

بالتخطيط االسرتاتيجي عىل املستوى الوطني.

القرار الحكيم
وق��ال الفريق الركن عبيد محم��د الكعبي وكيل وزارة 

الدفاع، إن القرار الحكيم الذي أصدره صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائد 

األع��ىل للقوات املس��لحة "حفظه الله"، بإنش��اء كلية 

الدفاع الوطن��ي يعد قراراً اس��رتاتيجياً يلبي متطلبات 

القوات املس��لحة، ويخدم املصالح العليا للدولة، حيث 

كان ه��ذا املرشوع من ضمن خطط القوات املس��لحة 

اإلسرتاتيجية املعتمدة منذ أعوام عديدة، ولنا أن نفخر 

ب��والدة هذا ال��رصح العلمي الكبري. وأض��اف أن كلية 

الدفاع الوطني تعد أعىل مراكز الدراس��ات العسكرية 

فيام يتعلق مبوضوعات األمن الوطني واالس��رتاتيجيات 

الوطنية، حي��ث تعمل عىل توحي��د وتطوير املفاهيم 

اإلس��رتاتيجية للدارس��ن العس��كرين واملدنين الذين 
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يلتحقون بها وإعدادهم ملواجهة التحديات والتهديدات 

الت��ي تواجه األم��ن الوطني، وإيجاد الحلول املناس��بة 

لها بنظرة ش��املة ومنطقية تضم كل األبعاد السياسية 

والعسكرية واألمنية واالقتصادية واالجتامعية. 

أكادميية متميزة
من جانبه، قال الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، 

رئي��س أركان الق��وات املس��لحة، إن القيادة الرش��يدة 

أدركت أن الوقت قد حان الستكامل الرصوح التعليمية 

األكادميية العسكرية بالقوات املسلحة، بإنشاء أكادميية 

علمي��ة متمي��زة لتأهي��ل قي��ادات املس��تقبل وإجراء 

الدراسات والبحوث املتطورة، يف مجاالت الدفاع واألمن 

والتخطيط االسرتاتيجي الشامل بهدف تحقيق األهداف 

اإلس��رتاتيجية العليا للدولة للحفاظ عىل أمنها الوطني. 

وأوضح أن صدور مرس��وم صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة "حفظه الله"، بإنش��اء كلية الدف��اع الوطني 

بأبعادها املختلفة التي تهدف إىل جانب بناء وتش��كيل 

مفه��وم الدفاع واألمن يف الدولة، إىل التوحيد والتجانس 

للمفاهيم القومية واإلس��رتاتيجية لدى قادة املس��تقبل 

يف املنظوم��ة الدفاعي��ة واألمنية والقي��ادات املؤثرة يف 

القطاعات املدنية، وتأهيل القيادات العسكرية واألمنية 

والقي��ادات العليا يف منظوم��ة إدارة الدولة يف مجاالت 

التخطي��ط االس��رتاتيجي القوم��ي، وإعداده��م لت��ويل 

الوظائف القيادية العليا مع توفري كوادر قيادية متميزة 

يف مجال األمن الوطني إلدارة األزمات وصناعة القرار.

تنمية الفكر العسكري
م��ن جانب��ه، أكد الل��واء الرك��ن عيىس س��يف محمد 

املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة إن إصدار 

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

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

مرس��وم القانون االتحادي رقم )1( لسنة 2012 بإنشاء 

كلية الدفاع الوطني يرتقي بالتعليم العسكري إىل قمة 

الهرم، من خالل مؤسسة تعنى بتنمية الفكر العسكري 

االسرتاتيجي يلتقي فيها العسكريون واملدنيون ليتبادلوا 

الخ��رات لبل��ورة إس��رتاتيجية الدفاع الش��امل واألمن 

الجامع��ي الوطني، يف إطار علم��ي ومبنهجية معارصة 

وإع��داد رجال منتق��ن ليتبوؤوا املناص��ب العليا ذات 

االرتباط بالتخطيط االسرتاتيجي عىل املستوى الوطني.

وأكد أنها بحق كلية مكملة ألربع مراحل س��ابقة يف 

مجال البناء العسكري لقواتنا املسلحة، شملت املدارس 

واملعاهد والكليات العس��كرية الت��ي وصلت إىل منح 

درجة البكالوريوس يف اإلدارة والعلوم العسكرية، وكلية 

القي��ادة واألركان التي متنح درجة املاجس��تري يف املوارد 

البرشية ليصبح حاملها مؤهالً للقيام باألعامل القيادية، 

واليوم تكتمل الحلقة بهذا املرسوم السامي.

فهم أسس ومتطلبات 
إدارة وتوظيف موارد 

الدولة من أجل حماية 
املصالح الوطنية

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيانسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيانسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان

معايل محمد عبدالله القرقاويمعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
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مرسوم بقانون احتادي رقم )1( لسنة 2012
بإنشاء كلية الدفاع الوطني

"نحن خليفة بن زايد بن س��لطان آل نهيان رئيس دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة بعد االطالع عىل الدس��تور 

وعىل القانون االتحادي رقم )1( لس��نة 1972 يف ش��أن 

اختصاص��ات ال��وزارات وصالحيات ال��وزراء والقوانن 

املعدل��ة له وعىل القان��ون االتحادي رقم )12( لس��نة 

1976 يف ش��أن ق��وة الرشطة واألم��ن والقوانن املعدلة 

له وع��ىل القانون االتح��ادي رقم )6( لس��نة 2004 يف 

ش��أن خدمة الضباط يف القوات املسلحة وعىل القانون 

االتحادي رقم )8( لسنة 2006 يف شأن القوات املسلحة 

وعىل القانون االتحادي رقم )17( لس��نة 2006 يف شأن 

املجل��س األعىل لألم��ن الوطني وعىل املرس��وم بقانون 

اتحادي رقم )10( لس��نة 2007 يف شأن الخدمة املدنية 

يف وزارة الدفاع والقوات املسلحة وعىل املرسوم بقانون 

اتحادي رقم )11( لس��نة 2008 يف شأن املوارد البرشية 

يف الحكوم��ة االتحادية وبناء عىل ما عرضه وزير الدفاع 

وموافقة نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ومجلس 

الوزراء أصدرنا املرسوم بقانون اآليت:

املادة )1(

تنشأ كلية تس��مى “كلية الدفاع الوطني” تتبع القيادة 

العامة للقوات املسلحة ويكون مقرها يف مدينة أبوظبي 

وتخت��ص بإعداد وتأهيل القيادات العس��كرية واملدنية 

ورف��ع قدراته��م عىل تحدي��د وتقييم تحدي��ات األمن 

الوطني واإلقليمي والدويل وفهم أسس ومتطلبات إدارة 

وتوظيف موارد الدولة من أجل حامية املصالح الوطنية.

املادة )2(

تشكيل املجلس األعىل لكلية الدفاع الوطني

يشكل املجلس األعىل للكلية من:
1. نائب القائد األعىل للقوات املسلحة رئيساً

2. وزير الداخلية عضواً
3. وزير الخارجية عضواً

4. وزير التعليم العايل والبحث العلمي عضواً
5. وزير شؤون مجلس الوزراء عضواً

6. مستشار األمن الوطني عضواً
7. رئيس أركان القوات املسلحة عضواً

8. األمن العام للمجلس األعىل لألمن الوطني عضواً

9. مدير مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية 
عضواً

10. قائد كلية الدفاع الوطني عضواً

11. نائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس

املادة )3(

اختصاصات املجلس األعىل لكلية الدفاع الوطني

يختص املجلس األعىل باآليت:

1. إقرار الخطط اإلس��رتاتيجية إلعداد وتأهيل القيادات 

العسكرية واملدنية.

2. إقرار األنظمة واملناهج والربامج التعليمية والتدريبية 

وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية.

3. رس��م السياس��ة العامة للكلية في��ام يتعلق بالقبول 

والتسجيل فيها.

4. تحدي��د األولوي��ات اإلس��رتاتيجية والقضاي��ا األمنية 

الوطنية واإلقليمي��ة والدولية واملطل��وب الرتكيز عليها 

وتضمينها يف منهاج.

5. التصدي��ق عىل النتائ��ج النهائية للدارس��ن واعتامد 

شهادات تخرجهم.

6. مراجعة وإقرار امليزانية السنوية للكلية.

7. املوافق��ة عىل توجيه الدعوات وقبول الدارس��ن من 

الدول الشقيقة والصديقة.

8. تحديد ش��واغر الدارسن بناًء عىل احتياجات القوات 

املسلحة والقطاعات املدنية.

9. دراس��ة املقرتحات والتوصي��ات املرفوعة من مجلس 

الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها.

10. مراجع��ة واعتامد مش��اريع االتفاقي��ات ومذكرات 

التفاه��م والعق��ود الت��ي أعده��ا مجل��س الكلية مع 

املؤسس��ات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها 

لتنفيذ الربامج التعليمية والتدريبية للكلية.

11. مراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية 

واملالية املرفوعة من مجلس الكلية.

املادة )4(

اجتامعات املجلس األعىل وقراراته

1. يجتم��ع املجل��س األعىل لكلية الدف��اع الوطني مرة 

واح��دة يف نهاي��ة كل عام درايس بدعوة من رئيس��ه أو 

نائب��ه أو كلام دعت الحاجة إىل ذلك وال يكون اجتامعه 

قانونياً إال بحضور س��تة من األعضاء عىل األقل عىل أن 

يكون من بينهم رئيس املجلس أو نائبه.

2. تص��در ق��رارات املجل��س بأغلبية أص��وات األعضاء 

الحارضين وعند تس��اوي األص��وات يرجح رأي الجانب 

الذي صوت معه رئي��س املجلس أو نائبه يف حالة عدم 

وجود رئيس املجلس.

3. يخ��ول املجل��س األعىل للكلية يف اس��تدعاء من يراه 

مناسباً من املستش��ارين والخرباء لالس��تعانة بخرباتهم 

الفني��ة والعلمي��ة للمعاون��ة دون أن يك��ون لهم حق 

التصويت.

املادة )5(

1. تنظم الكلية وتدار ش��ؤونها من خالل مجلس وقائد 

الكلية.

2. يحدد النظام األسايس مهام وأهداف الكلية باإلضافة 

إىل تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته.

املادة )6(

1. متن��ح كلي��ة الدف��اع الوطن��ي درجة املاجس��تري أو 

الدكت��وراه يف الدراس��ات اإلس��رتاتيجية واألمنية أو أية 

ش��هادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها 

يف املستقبل.

2. يجوز منح الدارس��ن الذي��ن ال تنطبق عليهم رشوط 

القبول بالجامعة املتعاقد معها درجة الدبلوم يف اإلدارة 

اإلسرتاتيجية ملوارد الدولة.

املادة )7(

يك��ون لكلية الدفاع الوطني ميزانية س��نوية مس��تقلة 

مدرجة ضمن ميزانية القوات املسلحة حسب ما يحدده 

نائب القائد األعىل لقوات املس��لحة عىل أن يتم الرصف 

منها وفقاً ألوجه الرصف واآللية التي يتم اعتامدها من 

قبل رئيس أركان القوات املسلحة.

املادة )8(

1. يص��در نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة النظام 

األسايس للكلية والقرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام 

هذا املرسوم.

2. يج��وز لنائب القائد األعىل للقوات املس��لحة رصف 

أي��ة ع��الوة أو مكافأة للعامل��ن أو املحارضين يف كلية 

الدفاع الوطني.

املادة )9(

عىل الجهات املعنية تنفيذ أحكام هذا املرس��وم بقانون 

كل ضمن اختصاصه.

املادة )10(

ينرش هذا املرس��وم بقانون يف الجريدة الرسمية ويعمل 

به اعتباراً من تاريخ 01/ 08 / 2012م

"األصل موقع"

خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

صدر عنا بقرص الرئاسة يف أبوظبي:

بتاريخ: 25 / رمضان/ 1433 هـ

املوافق: 13/ أغسطس / 2012 م



اللواء الركن عيىس سيف محمد املزروعيالفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثيالفريق الركن عبيد محمد الكعبي

وهي مؤسس��ة أكادميية عسكرية تتبع القيادة العامة 

للقوات املسلحة، وتختص بإجراء الدراسات والبحوث 

املتطورة ب��كل ما يتصل مبجال الدفاع واألمن الوطني 

والتخطيط االسرتاتيجي الشامل، وذلك بهدف تحقيق 

أه��داف اإلس��رتاتيجية الوطنية والحف��اظ عىل األمن 

الوطني.

وأش��ار إىل أنه وفقاً لتوجيهات القيادة العليا، فإن 

القطاعات والكوادر التي تقوم الكلية بتأهيلها تشمل 

القادة العس��كرين املتوقع تصعيدهم لتويل مناصب 

قيادية يف القوات املسلحة، وقادة املستقبل يف أجهزة 

األم��ن والرشط��ة والقوى الس��يادية األخ��رى، وقادة 

العمل الدبلومايس والقنصيل وكبار موظفي الخدمات 

العام��ة املتوقع تصعيدهم لتويل مس��ؤوليات عليا أو 

إرشاكهم يف لجان إدارة األزمات.

االستقرار اإلقليمي والدويل
م��ن جانبه، قال اللواء الركن جمع��ة أحمد البواردي 

الفاليس قائد القوات الربية، إن دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة، أثبتت تقدمه��ا خالل فرتة وجي��زة للعامل 

وقدرته��ا عىل التطور ومس��ايرة أرقى ما وصلت إليه 

دول العامل املتقدم حضارة ورقياً يف الجوانب املختلفة، 

وألهمية الجانب االس��رتاتيجي العسكري وكونه أحد 

عنارص قوة الدولة وارتباطه باالس��رتاتيجيات األخرى 

االقتصادية والعلمية والسياسية واالجتامعية، وللدور 

الذي تلعبه قواتنا املس��لحة لدعم األمن واالس��تقرار 

اإلقليم��ي وال��دويل يف مجال اإلغاثة وحفظ الس��الم 

واالس��تقرار يف كثري م��ن دول العامل، ارت��أت قيادتنا 

السياس��ية العس��كرية العليا ممثلة بصاحب السمو 

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

األع��ىل للق��وات املس��لحة "حفظه الل��ه"، وصاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكت��وم نائب 

رئي��س الدول��ة رئي��س مجل��س ال��وزراء حاكم ديب 

إعداد القيادات العليا
م��ن جانبه قال اللواء الركن عيل محمد صبيح الكعبي 

املستشار العسكري لسمو نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة إن قرار إنشاء كلية الدفاع الوطني اإلماراتية 

اتخ��ذ منذ عدة س��نوات من قبل س��يدي الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة بهدف دراس��ة 

أفضل الربامج واملناهج التي تدرس يف كليات الدفاع يف 

العامل واالستفادة من تلك الخربات يف بناء منهج إمارايت 

يتناسب مع تطلعات ومتطلبات دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف مجال إعداد القيادات العليا يف الدولة، وقد 

كان قرار س��موه قراراً اس��رتاتيجياً مفصلياً يف التأسيس 

لهذه الكلية العمالقة التي تس��تهدف استكامل الحلقة 

العلمية والثقافية يف مجال البحث العلمي يف املجاالت 

الت��ي تع��زز األمن الوطن��ي كالتخطيط اإلس��رتاتيجي 

للدف��اع وذلك بدراس��ة عنارص الدولة الش��املة ومنها 

األمن والدفاع والسياس��ة واالقتصاد واملجتمع وكل ما 

يتعل��ق باألمن الوطني والبح��ث يف مجاالت تطويرها 

وكيفية تس��خريها وتنميتها لخدمة األمن والدفاع عن 

الدولة.

وبهذه املناس��بة نب��ارك لقيادتنا الحكيم��ة ولدولتنا 

ولقواتنا املس��لحة هذا اإلنجاز الكبري ونتمنى للكلية أن 

تولد عمالقة يحتذى بها من قبل دول اإلقليم والعامل.

التخطيط االسرتاتيجي
ويف الس��ياق ذاته، قال اللواء الرك��ن طيار محمد بن 

سويدان س��عيد القمزي قائد القوات الجوية والدفاع 

الجوي، إنه تواصالً للتطور الكبري يف القدرات الدفاعية 

للقوات املس��لحة املتمثلة يف القوات الربية والبحرية 

والق��وات الجوية والدفاع الجوي، ومع االعتبار الكايف 

للتحدي��ات التي تواجه مس��رية الس��الم واالس��تقرار 

والن��امء، تنبع أهمي��ة مرشوع كلية الدف��اع الوطني 

الكلية متنح درجة 
املاجستري أو الدكتوراه 

يف الدراسات اإلسرتاتيجية 
واألمنية

رفع القدرات على حتديد 
وتقييم حتديات األمن 

الوطني واإلقليمي 
والدويل

يجتمع اجمللس األعلى 
للكلية مرة واحدة يف 

نهاية كل عام دراسي 
بدعوة من رئيسه أو 

نائبه
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اللواء الركن جمعة أحمد البواردياللواء الركن طيار محمد بن سويدان القمزي

اللواء الركن سيف مصبح عبدالله املسافري

"رع��اه الله"، والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، إنشاء كلية الدفاع الوطني، لتأهيل 

القيادات الوطنية يف مجال التخطيط والعمل املشرتك 

عىل املس��توى االس��رتاتيجي، وذلك لالستغالل األمثل 

ملختلف عنارص قوة الدولة العس��كرية واالقتصادية 

والسياس��ية واالجتامعية والعلمية، لتحقيق املصالح 

اإلسرتاتيجية للدولة.

تأهيل قادة املستقبل
وق��ال اللواء الركن محمد س��عيد ع��يل الظاهري قائد 

اإلمداد املشرتك: "من أجل تشكيل وبناء مفهوم موحد 

لألم��ن والدفاع ع��ن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

واملس��اهمة يف تحقيق األمن الوطني من خالل إعداد 

الدراسات الدفاعية اإلس��رتاتيجية املطلوبة يف الحارض 

واملس��تقبل، وتنس��يق الرؤى العلمية الخاصة بالدفاع 

واألمن واإلس��رتاتيجية، وتوحيد مفاهيم التنفيذ واألداء 

املتناس��ق داخل أجه��زة الدولة، ومتابع��ة التطورات 

العاملي��ة يف مج��االت الدفاع واألمن وتوثي��ق الروابط 

العلمية يف هذه املجاالت، وتأسيس قاعدة أمنية ملراكز 

دعم وإعداد القرار كان الب��د من إعداد نخبة مختارة 

من كبار ضباط القوات املسلحة وموظفي الدولة لتويل 

مسؤوليات عليا.

ومن منطل��ق هذه ال��رؤى صدر الق��رار التاريخي 

من قبل س��ي��دي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهي��ان رئيس الدول��ة "حفظه الله" بإنش��اء 

كلية الدفاع الوطن��ي باعتبارها أكادميية علمية متميزة 

لتأهيل قادة املس��تقبل، وذلك من خالل إعداد برنامج 

دراسات يف األمن الوطني واإلسرتاتيجية، ويكون مصمامً 

لتغطية أبعاد األمن الوطن��ي االجتامعية، واالقتصادية 

والعسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية.

وألهمية هذا املرشوع األكادميي تم تشكيل املجلس 

اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي

األعىل لكلية الدفاع الوطني برئاسة سيدي الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، وعضوية كل من 

وزراء الداخلي��ة والخارجي��ة والتعلي��م العايل والبحث 

العلمي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، ومستشار األمن 

الوطني، ورئيس أركان القوات املسلحة، إضافة إىل عدد 

آخر من األعضاء ذوي العالقة بكلية الدفاع الوطني.

ويأيت تأهي��ل الكادر البرشي القيادي يف كلية الدفاع 

الوطني كأس��بقية عليا حيث تتوحد مفاهيم الدارسن 

حول تفاصيل البنية األساس��ية للدولة والتحديات التي 

تواجهها يف كافة املجاالت. 

القدرات الدفاعية
م��ن جانبه، أك��د اللواء الركن س��يف مصب��ح عبدالله 

املس��افري رئيس هيئ��ة العمليات أن إص��دار صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

اللواء الركن عيل محمد صبيح الكعبي 

اللواء الركن محمد سعيد عيل الظاهري
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يخول جملس الكلية يف 
استدعاء من يراه مناسبًا 

من املستشارين 
لالستعانة بخرباتهم

إنشاء كلية الدفاع 
الوطني يأتي استكماالً 

للتطور الكبري يف القدرات 
الدفاعية للقوات 

املسلحة لدولة اإلمارات

اللواء الركن سامل هالل الكعبي

"حفظه الله"، مرسوماً بشأن إنشاء كلية الدفاع الوطني 

ي��أيت اس��تكامالً للتطور الكب��ري يف الق��درات الدفاعية 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية، ومع الوضع يف 

االعتبار التحديات التي تواجه مسرية السالم واالستقرار، 

ف��إن كليات الدفاع الوطني تعد من املكونات الهامة يف 

بن��اء القدرات الدفاعية للدول��ة العرصية، حيث تعمل 

كعنرص مهم يف بناء املنظومة الدفاعية عرب الدراس��ات 

يف كل املجاالت، مام يساعد عىل تبني أفضل السياسات 

واالسرتاتيجيات وأنسب خطط التنفيذ من أجل الحفاظ 

عىل األمن الوطني للدولة.

وق��ال "يأيت تأهي��ل الكادر الب��رشي يف كلية الدفاع 

الوطني كأس��بقية عليا حيث تبني مفاهيمها الدراسية 

حول تفاصيل البنية األساس��ية للدولة والتحديات التي 

تواجهها يف كافة املجاالت، كام تؤصل فيهم قيم املبادئ 

األساس��ية لألمن وقدرات التنس��يق والعمل املش��رتك 

املطلوب من كافة أجهزة الدولة".

األمن الوطني 
ويف الس��ياق ذاته، قال اللواء الدكت��ور خليفة محمد 

ثاين الرميثي رئيس هيئة اإلمداد "لقد أدركت القيادة 

العلي��ا بثاقب فكرها أن كلية الدفاع الوطني تش��كل 

الدعامة األساس��ية يف بنية التعليم العس��كري العايل 

عىل نطاق قواتنا املس��لحة، ومن هذا املنطلق أصدر 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" 

مرس��وماً بإنش��اء هذه الكلية لتكون مبثابة مؤسس��ة 

لتنمية الفكر االسرتاتيجي".

وأضاف أن كلية الدف��اع الوطني يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة تعد أعىل مراكز الدراسات العسكرية 

في��ام يتعلق مبوضوعات األمن الوطني االس��رتاتيجي، 

وإعداد الدول��ة للدفاع وهي مؤسس��ة لتنمية الفكر 

أكادميية وطنية
وقال اللواء الركن طيار رش��اد محمد س��امل السعدي 

قائد كلي��ة الدفاع الوطن��ي، إن قيادة كلي��ة الدفاع 

الوطن��ي ت��ويل توجيه��ات صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدول��ة القائد 

األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله"، كل االهتامم 

والتقدي��ر وتجعل من توصيات س��موه ركيزة لخطة 

إس��رتاتيجية للكلية، معززة مبنهاج عىل أعىل مستوى 

ومحاور لدراس��ات منتقاة تعدها ملنتس��بيها، حيث 

تعترب كلية الدفاع الوطني مؤسس��ة أكادميية وطنية 

لتنمية الفكر االس��رتاتيجي يلتقي فيها العس��كريون 

واملدني��ون ليتبادلوا الخ��ربات واآلراء، س��عياً لبلورة 

رؤى وأف��كار مش��رتكة نح��و تحقي��ق إس��رتاتيجية 

الدفاع الش��امل وتحقيق األمن الوطني واملس��اهمة 

يف إع��داد وصق��ل القي��ادات العس��كرية واملدنية، 

لش��غل الوظائف القيادية العليا يف القوات املسلحة 

وأجهزة الدولة واملؤسس��ات والهيئات الوطنية التي 

لها دور يف منظومة األمن الوطني الش��امل. وأكد "أن 

إنش��اء كلية الدفاع الوطني يعترب ترجمة لطموحات 

قيادتنا الرشيدة والحكيمة يف مواكبة متغريات البيئة 

اإلسرتاتيجية، وإعداد قيادات الدولة عىل كافة الُصُعد 

وعىل هذا األس��اس فإننا نأمل أن نوفق للمس��اهمة 

يف إعداد ق��ادة قادرين عىل التفاع��ل مع املعطيات 

اإلس��رتاتيجية واملتغريات املتالحقة وتفاقم التحديات 

اآلخ��ذة بالتنوع، وقادرين عىل املس��اهمة يف اقرتاح 

الحل��ول الس��ليمة م��ن منظ��ور اس��رتاتيجي رصف 

وبشمولية تنم عن نضج فكري متفتح".

تأهيل القيادات
ويف الس��ياق ذاته قال اللواء الركن س��امل هالل رسور 

الكعبي قائد كلية زايد الثاين العسكرية إن إنشاء كلية 

اللواء مطر سامل عيل الظاهري اللواء الركن طيار رشاد محمد سامل السعدي

االسرتاتيجي، يلتقي فيها العس��كريون واملدنيون من 

قطاعات الدول��ة املختلفة ليتبادل��وا الخربات واآلراء 

لبلورة إس��رتاتيجية الدفاع الش��امل واألمن الجامعي 

الوطني، وهي تجّمع أكادميي يضم فئات مختارة من 

العسكرين واملدنين من أبناء الوطن والدول الشقيقة 

والصديقة، يطرح الحلول اإلسرتاتيجية الجادة لقضايا 

األم��ن والدفاع يف إط��ار علمي ومبنهجي��ة معارصة، 

وذلك من خالل توس��يع آفاق الدارس��ن العسكرين 

واملدنين يف مجال اسرتاتيجيات األمن الوطني، والنظر 

إىل املش��اكل الوطنية نظرة ش��املة تض��م كل األبعاد 

السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتامعية.

20

تقرير

|  العدد 493  |  فرباير 2013  |



اللواء الركن فارس خلف املزروعي

الدفاع الوطني بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املسلحة "حفظه الله" بهدف إعداد وتأهيل القيادات 

العس��كرية ورفع قدراتهم عىل تقييم تحديات األمن 

الوطن��ي وال��دويل هي امت��داد للكليات العس��كرية 

وبخاصة كلية زايد الثاين العس��كرية، وتشكل إحدى 

املكون��ات الهام��ة يف بناء الق��درات الدفاعية للدولة 

العرصي��ة حي��ث تعمل يف بن��اء املنظوم��ة الدفاعية 

ع��رب الدراس��ات يف كاف��ة املجاالت مام يس��اعد عىل 

تبني أفضل السياس��ات واإلسرتاتيجيات عىل املستوى 

العسكري واألمن الوطني، وأنسب خطط التنفيذ من 

أجل الحفاظ عىل األمن الوطني للدولة.

وي��أيت هذا الكادر الب��رشي القي��ادي يف كلية الدفاع 

الوطني كأسبقية عليا، حيث تتوحد مفاهيم الدارسن 

ح��ول تفاصيل البنية األساس��ية للدول��ة والتحديات 

التي تواجهها يف كل املج��االت، كام تتأصل فيهم قيم 

املب��ادئ األساس��ية لألمن وقدرات التنس��يق والعمل 

املش��رتك املطلوب من كافة أجهزة الدولة الس��يادية 

بصفة خاصة.

مام ال ش��ك فيه أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

تش��هد تطوراً حضارياً ومن��واً اقتصادي��اً مذهالً يعترب 

م��ن أعىل مع��دالت النمو وفق تصنيف املؤسس��ات 

االقتصادي��ة العاملية، وبنف��س القدر تواج��ه الدولة 

جملة م��ن التحديات فرضها الواقع اإلقليمي والرصاع 

الدويل يف املنطقة.
ويأيت هذا القرار يف وقت مناسب لتأسيس كلية متميزة 

للدراسات والبحوث املتطورة يف مجاالت الدفاع واألمن 

والتخطيط اإلسرتاتيجي من أجل تحقيق أقىص معدالت 

األمن واالستقرار والتقدم، وهي بال شك تكمل ما سبقها 

من كليات ومعاهدة عس��كرية تش��كل راف��داً لقواتنا 

املسلحة وأمننا الوطني.

منارة علم وتنوير
وقال اللواء مطر سامل عيل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة 

والق��وى البرشي��ة، إن كلية الدفاع الوطن��ي باعتبارها 

أعىل مراكز الدراس��ات العس��كرية، فإنه��ا تعمل عىل 

توس��يع آفاق الدارس��ن العس��كرين واملدنين الذين 

يلتحقون بها وتعريفهم بحقائق التهديدات التي تواجه 

األمن الوطني، وإعدادهم ملواجه��ة كافة التهديدات، 

وتبصريهم بالنظر إىل املش��اكل الوطنية نظرة ش��املة 

تضم كل األبعاد السياس��ية والعس��كرية واالقتصادية 

واالجتامعي��ة، وتبقى كلية الدف��اع الوطني منارة علم 

وتنوير متجدد تلبي طموحات القيادة الرش��يدة وعىل 

رأس��ها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة حفظه 

الله، يف بناء نخبة من العس��كرين واملدنين املختارين 

بعناية من قطاعات مختلفة لدراس��ة وتحليل العنارص 

األساس��ية واملؤثرة عىل األمن الوطني، متهيداً لتسلمهم 

مناصب عليا ذات ارتباط بالتخطيط االس��رتاتيجي عىل 

املستوين العسكري واملدين.

تبادل الخربات العسكرية واملدنية
ويف الس��ياق ذاته قال اللواء الركن فارس خلف خلفان 

املزروع��ي رئي��س جه��از حامي��ة املنش��آت الحيوية 

والس��واحل: كان للمرس��وم بقانون اتح��ادي رقم )1( 

لسنة 2012 بإنش��اء كلية الدفاع الوطني تتبع القيادة 

العامة للقوات املس��لحة الصادر عن س��يدي صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائ��د األع��ىل للقوات املس��لحة صدًى واس��عاً وأثراً 

طيباً، واس��تقبلته جميع األوس��اط من قيادات وطنية 

وأكادميين وخرباء إس��رتاتيجين وصناع ق��رار برتحيٍب 

كبري ألن��ه تضمن إنش��اء رصح أكادميي يت��وىل مهمة 

إعداد وتأهي��ل القيادات العس��كرية واملدنية بهدف 

خل��ق جي��ل جديد من ه��ذه القيادات ق��ادر بامتياز 

عىل تقلّد املناصب الُعلي��ا والقيادية، وحامية املصالح 

الوطني��ة، وذلك وفق أعىل املعايري العلمية واألكادميية 

الت��ي ترتكز عىل الفهم الصحيح للتحديات التي تحيط 

باألمن الوطن��ي واإلقليمي والعاملي، والتوظيف األمثل 

مل��وارد الدولة، رصٌح وطن��ّي يحمل ع��ىل عاتقه هذا 

اله��دف الجليل يجعلنا نرفع رؤوس��نا فخ��راً واعتزازاً 

بقيادتنا الرش��يدة صاحبة الرؤية السديدة التي تعمل 

ع��ىل ق��دٍم وس��اق لتنمية ومتك��ن الك��وادر الوطنية 

واملحافظة عىل مقدرات الوطن.

إّن قرار إنشاء كلية الدفاع الوطني يُعترب قراراً اسرتاتيجياً 

صائباً ألنه جاء يف وقت تشهد فيه دول العامل تحديات 

كثرية عىل املس��توى الس��يايس واألمن��ي واالقتصادي، 

تحدي��اٌت ال ميك��ن إغفالها أو تجاهلها ب��ل تحتاج إىل 

عق��ول تتدبرها وتعرف كيف يت��م التعامل معها وفق 

أس��ٍس علمية، فكلي��ة الدفاع الوطني س��تؤمن مناخاً 

أكادميياً مناس��باً للقادة للتعلم والتدبر وتبادل الخربات 

العس��كرية واملدنية، وفهم املصطلحات اإلس��رتاتيجية 

الحديثة، وبالتايل س��يتحقق الهدف املنش��ود يف إيجاد 

كوكب��ة من ق��ادة املس��تقبل املدرب��ن واملؤهلن من 

أصحاب الخربة والكفاءة العالية.

كل التوفي��ق لكلي��ة الدف��اع الوطن��ي يف مش��وارها 

األكادمي��ي، ونحن ع��ىل ثقة تاّمة بأنها س��تصبح رافداً 

حيوي��اً مهامً للعلم واملعرفة وس��تحتل بإذن الله تعاىل 

مكانة مرموقة محلياً وإقليمياً.

حامية املصالح الوطنية
وقال اللواء الركن بحري إبراهيم س��امل محمد املرشخ 

قائد القوات البحرية: "ال ش��ك أن قرار صاحب السمو 

اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرشخ 

 تعمل الكلية على 
توسيع آفاق الدارسني 
العسكريني واملدنيني 

الذين يلتحقون بها 
وتعريفهم بحقائق 

التهديدات التي تواجه 
األمن الوطني

كلية الدفاع منارة علم 
وتنوير تلبي طموحت

ات القيادة الرشيدة
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 الفريق سيف عبدالله الشعفارسعادة فارس املزروعي

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائد 

األع��ىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" بإنش��اء كلية 

الدف��اع الوطن��ي لتق��ود مس��رية التعليم العس��كري 

واألمن��ي يف الدولة، يأيت اس��تكامالً واس��تجابة لحاجة 

رضوري��ة وملحة ته��دف إلع��داد أجيال م��ن القادة 

العسكرين واملدنين ليكونوا مبستوى النهضة الضخمة 

الت��ي انتظمت كل مناحي الحي��اة، ووضعت اإلمارات 

العربية املتحدة يف مصاف الدول املتقدمة، كام تهدف 

إىل رف��ع قدراتهم عىل فه��م وتقيي��م تحديات األمن 

الوطن��ي واإلقليمي والدويل، وفهم أس��س ومتطلبات 

إدارة وتوظيف م��وارد الدولة من أجل حامية املصالح 

الوطنية”.

الكلية تحقق األمن الوطني
قال فارس املزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون 

الدفاعي��ة األمني��ة، إن قرار صاحب الس��مو رئيس 

الدولة حفظه الله، بتأس��يس كلي��ة الدفاع الوطني 

جاء به��دف املس��اهمة يف تحقيق األم��ن الوطني 

من خالل إعداد الدراس��ات الدفاعية واإلسرتاتيجية 

املطلوبة حارضاً ومستقبالً، ولتنسيق الرؤى العلمية 

الخاص��ة بالدف��اع واألم��ن واإلس��رتاتيجية وتوحيد 

مفاهيم التنفيذ واألداء املتناسق داخل أجهزة الدولة 

وتأسيس قاعدة أمنية ملراكز دعم وإعداد القرار، كام 

جاء القرار يف الوقت املناس��ب يف عامل يس��وده كثري 

م��ن التحديات والتهدي��دات، ومن منطلق أن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بل ومنطقة الخليج العريب 

بكامله��ا إمنا هي جزء من ع��امل تتأثر به وتؤثر فيه. 

وأكد أن نقل تفكري القيادات العس��كرية إىل خارج 

املجال العسكري، يفتح لها أبواب املعرفة يف املجاالت 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية ويساعدها عىل 

فهم أكرب للتحديات والتعامل معها بنظرة ش��مولية 

أوسع، وكذلك عىل تقييم وتحديد التحديات األمنية 

من منظور األمن الش��امل وتقييمها عىل املس��توى 

الوطن��ي واإلقليمي وال��دويل واقرتاح السياس��ات 

األمنية املناسبة، من خالل توظيف واستقالل موارد 

الدولة امليرسة من أجل حامية مصالح الدولة.

رشيان يدعم القوات املسلحة
ق��ال الفريق س��يف عبدالله الش��عفار وكيل وزارة 

الداخلي��ة، إن قرار صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإنش��اء 

كلي��ة الدفاع الوطني جاء تلبيًة الس��تكامل البنيات 

األساس��ية للدول��ة يف إط��ار التطور الذي تش��هده 

مؤسس��اتنا العس��كرية واملدنية يف مرحلة التمكن، 

وه��ي تعد م��ن أفض��ل الكليات العس��كرية ذات 

التخص��ص األكادميي يف املنطقة، وتؤدي دوراً وطنياً 

رائداً منطلقًة من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة 

التي أمرت بإقامتها وإنش��ائها وتطويرها. وقال: إن 

كلية الدفاع الوطني تعد رشياناً حيوياً ومهامً يدعم 

ويطور خطط القوات املس��لحة بالدولة، فهي تقوم 

بإعداد كف��اءات وطنية عس��كرية مؤهل��ة تأهيالً 

علمياً وعسكرياً لسد حاجات القطاعات العسكرية 

واألمني��ة املختلف��ة، وتطوي��ر مس��توى األداء فيها 

وتس��هم يف عملية التطور العلم��ي واملهني لقواتنا 

املس��لحة وأن خط��ط األكادميية متصف��ة بالحداثة 

واملعارصة من ناحية، وعىل درجة عالية من التكامل 

والتجدي��د من ناحية أخرى، كام أنها تعد مؤسس��ة 

لتنمية التفكري االس��رتاتيجي تلتقي فيها النخبة من 

العس��كرين واملدنين لتبادل اآلراء والخربات لبلورة 

إسرتاتيجية الدفاع الشامل واألمن الوطني الجامعي•

قفزة يف اجملال العسكري

الدكتور جامل سند السويدي

قال الدكتور جامل ســند الســويدي مدير 

عام مركز اإلمــارات للدراســات والبحوث 

اإلسرتاتيجية: إن إنشاء كلية الدفاع الوطني 

يف دولــة اإلمــارات، ميثــل نقلــة نوعيــة، 

وقفزة حضارية يف مجال العلم العســكري 

واألمن الوطني، فهــي كلية متثل خطوة يف 

اتجاه تنســيق جهود قوى الدولة الشــاملة 

للتخطيط االســرتاتيجي لألمن الوطني، كام 

أنها قفزة علمية لفهم صحيح ألبعاد األمن 

الوطنــي وإدراك مســتوياته والوقوف عىل 

التحديــات واملخاطــر والتهديدات، ولذلك 

فإن صــدور قرار صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 

حفظه اللــه ورعاه، بإنشــاء الكلية ينطلق 

مــن إميان صادق بأهميــة التأهيل العلمي 

العســكري واملدين، ويــأيت التوقيت ليكون 

حاسامً بعد أن بلغت دولتنا الغالية مرحلة 

التمكني يف املجاالت كلها.

وأوضــح أن الكليــة متثل إضافــة مهمة إىل 

الوطــن واملجتمع، فهــي تعمل عىل تأهيل 

املســؤولني من مدنيني وعســكريني للعمل 

معــاً من أجــل بنــاء اســرتاتيجيات األمن 

الوطنــي من جانب، كام أنهــا توضح رؤية 

الدولة ألمنها الوطني للحارضين من الدول 

األخرى خاصــة دول مجلس التعاون لدول 

الخليــج من ناحيــة أخرى، مبــا يؤكد دور 

الدولــة للمحافظة عىل االســتقرار واألمن 

اإلقليميني والدوليني.
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة اإلمارات.. وصناعة قادة

أنشــأت اإلمارات مؤخراً كلية الدفاع الوطني وأعلنت عنها رســمياً يف مرســوم رئايس تضمنت بنوده 

أســامء أعضاء مجلس إدارة الكلية وآلية تشكيله وانعقاده، وبالتايل ال ميكننا كمراقبني أن نعترب القرار 

أمراً عادياً يف دولة اإلمارات وال يف إقليمنا، باعتبار أن مؤسســات بهذا الحجم تحتاج إىل اســتعدادات 

ودراســات تؤكــد مدى الحاجة إليها قبل إعالنهــا؛ وهذا ما فعلته اإلمارات قبل إعالنها عن تأســيس 

الكليــة، فالتجربة اإلماراتية تخربنــا دامئاً أن القرارات تأخذ وقتها من الدراســة والتدقيق والتمحيص 

لتخرج مكتملة. أكدت ذلك تلك الترصيحات لعدد من املسؤولني العسكريني يف الصحف املحلية حني 

صدور املرســوم، كام تؤكده الترصيحات التي يحملها هذا العدد من مجلة "درع الوطن"؛ التي تعد 

النافذة اإلعالمية لكل األحداث العســكرية يف اإلمارات، ولو وّسعنا دائرة تأكيد حاجة اإلمارات لكلية 

الدفــاع الوطنــي إقليمياً فقد تبع القــرار اإلمارايت خطوة خليجية مامثلة يف ســلطنة عامن، وهو أمر 

يرسخ الصورة الذهنية للدولة النموذج.

تدهشــنا القراءة التفصيلية للمرسوم يف داخل الدولة وخارجها؛ باعتبار أنها ستستقبل دارسني من 

الســلك العســكري ومن خارجه "املدنيني" ولكن لو أخضعنا تلك التفاصيل ملتطلبات األمن الشــامل 

ســنجد أن بــاب "االجتهاد" يف تعريف مفهوم األمن الوطني للــدول وليس لدولة اإلمارات فقط؛ قد 

اتســع بشكل كبري، وبات يشــمل الكثري من تفاصيل املجتمع إن مل يكن كله، وبالتايل يكون ما يعنيه 

هــذا القرار بالتفاصيل املوجودة فيه، والتي تحتاج إىل تفكيكها من أجل فهمه بالشــكل الصحيح، أن 

مســألة الحفاظ عىل األوطان مل يعد أمــراً مقترصاً عىل األمنيني والعســكريني فقط، باعتبار أن هذه 

هــي الوظيفــة التقليدية لهذا القطاع يف املجتمع، بــل كل أفراد املجتمع، ومن هنــا فإنه ينبغي منا 

أن ال نســتغرب عندما نجد أن امللتحقني بالكلية يعملون يف مجــاالت التعليم والصحة وحتى املجال 

الريــايض، ففي عامل اليوم امليلء بالكثري من التحديات األمنية نحتاج إىل مؤسســات أكادميية إلعداد 

قادة "وصناعتهم" عىل درجة عالية من الوعي والفهم  يف كل مناحي الحياة ألســباب مختلفة يتمثل 

بعضها يف: أن مســألة صناعة قائد باتت حرفة ومهنة تقوم بها مثل هذه الكليات، وهي مهنة صعبة، 

ولكنها مهمة، وتتمثل تلك األســباب أيضاً يف الحفاظ عىل املكتســبات التــي حققتها الدول يف مجال 

التنميــة خاصــة يف ظل تعدد مصادر التهديد التي مل تعد تقترص عىل الخارج فقط، بل إن التهديدات 

الداخلية باتت ال تقل خطورة عن الخارج، وأحياناً تكون أكرث تأثرياً، وتتمثل تلك األســباب يف ترجيح 

كفة املجتمعات يف السباق نحو املقدمة بني األمم، واليوم اإلمارات هي منوذج حقيقي لدولة متقدمة 

يف جغرافية الرشق األوسط؛ الذي يعاين من فوىض إسرتاتيجية.

هناك ربط بني قدرة الدولة عىل التأثري يف الساحة الخارجية وبني نجاحها يف تحقيق األمن واالستقرار 

الداخيل، ولو طبقنا هذا األمر عىل اإلمارات سنجد أنها باتت مرجعاً سياسياً للدول الكربى يف إقليمنا، 

وهذا ناتج من ســجل اإلنجازات يف الداخل والتي من أهمها قدرتها يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار 

الداخيل، وبتوسيع يف هذه النقطة فإن املجتمعات ال ميكن أن تنجح تنموياً واقتصادياً بدونها، وأعتقد 

أن هذا الدور سيكون مناطاً بهذه املؤسسة األكادميية الجديدة وفق املفهوم الشامل لألمن. 

كلية الدفاع الوطني هي رؤية قيادة دولة اإلمارات يف أن دولة املؤسســات تحتاج إىل مراكز صنع 

القرار، تســتطيع من خاللها إبقاء الدولة يف املكانة التي تســتحقها، ويف االستمرار يف إبهار العامل من 

خالل صناعة قادة يصنعون فارقاً مع املنافسني •
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القـوات املسلحـة تستضيـف مؤمتـر احلرب اإللكرتونيـة 
قيــادة احلـرب اإللكرتونيـة عنوان جديــد للمؤمتـر الثالـث

اختتمت فعاليات مؤمتر الحرب اإللكرتونية الثالث يف نادي 

ضباط القوات املس��لحة، والذي استضافته القيادة العامة 

للقوات املسلحة تحت عنوان "قيادة الحرب اإللكرتونية"، 

واستمر ملدة يومني 8 و9 يناير املايض مبشاركة كبار الخرباء 

واملهتمني بشؤون الحرب اإللكرتونية وممثيل دول مجلس 

التعاون ل��دول الخليج العربية والوزارات إىل جانب عدد 

من كبار ضباط القوات املسلحة.

وس��لط املؤمتر الض��وء عىل عدد من أنش��طة الحرب 

اإللكرتونية ألقاها نخبة من املحارضين هدفت إىل توسيع 

وزيادة املعرفة وتبادل وجهات النظر حول هذا املوضوع 

الحيوي، وش��كل املؤمتر فرصة للمهتمني بش��ؤون الحرب 

اإللكرتونية لإلطالع عىل تجارب وخربات عملية من بلدان 

مختلفة عىل مستوى العامل. 

افتتاح املؤمتر
تم افتتاح فعاليات املؤمتر بحضور قائد الحرب اإللكرتونية 

بالقوات املسلحة، وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة، 

وممث��يل دول مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية، 

وممث��يل مختلف الوزارات وكربيات ال��ركات واملهتمني 

بأعامل الحرب اإللكرتونية.

وألقى قائد الحرب اإللكرتونية، بالقوات املسلحة كلمة 

خ��الل افتتاح املؤمتر رح��ب فيها باملش��اركني والحضور، 

وتح��دث فيها ع��ن أه��م املواضيع الت��ي طرحت خالل 

فرتة املؤمت��ر، والتي متثلت يف "أس��لحة الطاق��ة املوجهة 

وتدابر تحس��ني التأث��ر العملي��ايت للح��رب اإللكرتونية 

والحرب اإللكرتونية املغناطيس��ية والعمليات املعلوماتية 

والعملي��ات املضادة ألجهزة التفج��ر والطيف اإللكرتوين 

املغناطييس وإس��ناد عمليات الحرب اإللكرتونية، وغرها 

م��ن املواضي��ع الهامة"، داعياً املش��اركني إىل االس��تفادة 

القصوى من املحارضات، التي تهدف إىل إثراء املناقشات، 

ومنح الوفود املشاركة فرصة االلتقاء بالركات املشاركة، 

والخاصة بتطوير معدات الحرب اإللكرتونية. 

وتن��اول املش��اركون يف الي��وم األول للمؤمت��ر ع��دداً 

م��ن املواضي��ع الهام��ة منه��ا أس��لحة الطاق��ة املوجهة 

وتعريف االس��تعداد للحرب اإللكرتونية، ومفهوم الحرب 

اإللكرتونية، وأهميته يف رفع مس��توى األداء، وكيف تكون 

القوات الجوية أكرث تأثراً باستخدام ميادين رماية الحرب 

اإللكرتوني��ة والح��رب اإللكرتونية املغناطيس��ية والحرب 

اإللكرتونية الشبكية وجهود وكالة االتصاالت واملعلومات 

وغرها من املواضيع.

اليوم الختامي
ش��ملت املوضوعات التي نوقش��ت خالل اليوم الختامي 

للمؤمت��ر عدداً م��ن املوضوع��ات الحيوي��ة والهامة كان 

أبرزها توجهات تطوير أنظمة الحامية الذاتية للعمل ضد 

الصواريخ العاملة باألشعة تحت الحمراء وإدارة البيانات 

وتحس��ني عمليات الح��رب اإللكرتونية وإس��ناد عمليات 

الح��رب اإللكرتونية والجي��ل الرابع للح��رب اإللكرتونية 

وتوفر معلومات الحرب اإللكرتوني��ة للقادة العملياتيني 

والتعبويني وغرها من املوضوعات املتعلقة بهذا الشأن.

وأجم��ع املش��اركون عىل الفائ��دة القص��وى التي تم 

تحقيقه��ا خالل املؤمتر ومن خالله��ا جرى تبادل الخربات 

والتج��ارب حول موضوع الحرب اإللكرتونية، كام أس��هم 

املؤمت��ر يف بناء عالق��ات مبارشة للمش��اركني مع كربيات 

الركات املهتمة بتطوير معدات الحرب اإللكرتونية، مام 

حقق فرصاً أكرب لتبادل األفكار والخربات والعمل عىل رفع 

مستوى الخربات•

املؤمتر فرصة 
للمهتمني بشؤون 

احلرب اإللكرتونية 
لإلطالع على جتارب 
وخربات من بلدان 

خمتلفة 

تغطية:  النقيب جميل السعدي
تصويـــر: أحمد البلوشي

متحدث يف مٔومتر الحرب االٕلكرتونية

معارض ومؤتمرات
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ألجلهم.....أجنزوا

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

حينام تتش��بع النفس بالتحدي واإلرصار، وتأخذ جادة الحق والصواب فيام تقدم عليه من أعامل، وتعلم 

أن ل��كل قصة نجاح خطوات ومؤرشات ودالالت ودعامات تس��بقها، تعل��م يف نهاية املطاف بأن الصدارة 

والريادة والتميز هو ما سيكون حليفها، وليس النجاح ملجرد النجاح، والذي يكتفي به الساعون من أجل 

اللحظة أو الهنيهة.

وألجل أن يحقق املرء ما يطمح إليه من طموح، ويصبو إليه من مكانة الئقة، البد له من وضع أهداف 

واضحة جلّية أمام عينه، يس��عى لتحقيقها مبا وس��عه الجهد والعمل، فليس باألمل وحده تدرك املعايل، 

وليس بالرتجي تنتظر املعجزات، وهذا فعل أصحاب الهمم العالية والغايات النبيلة.

وهك��ذا ه��م، من كانوا بالفع��ل عىل قدر الطموح والتح��دي، وعىل قدر الوع��د والتنفيذ، وعىل قدر 

الوف��اء وال��والء والعطاء، فقد حقق منتخب اإلمارات الهدف الذي س��عى إليه منذ بدايات اللقاء، فعمل 

جاهداً ليكون كام أراد له وطنه وشعبه من حكومة وأفراد، ومتنوه منه من أن يكون دوماً يف املقدمة ويف 

الطليعة، وبأن اليخذل أحالمهم واليكدر صفو خيالهم يف أن ينال الوطن قبل أش��خاصهم رشف التتويج ، 

فأىب هؤالء الفتية عىل أنفسهم إال الفوز، وعن جدارة واستحقاق.

حدث��ت نفيس وحدثتني يف ذاك املس��اء، ال��ذي كانت بدايات يومه مفعم��ة بالحلم واألمل يف نفوس 

كل م��ن عش��ق األبيض الذي حمل أح��الم الوطن وأبناء الوطن، وكل من أق��ام وأحب هذا الوطن، يف أن 

يعود منترصاً منتش��ياً من البقاع التي احتضنت وجوده وتواجده من أرض البحرين الطيبة، فكيف كانت 

نفوسهم؟ وما هو حجم اإلرصار الذي حملوه بني جنباتهم؟ وأية مسؤولية هم كانوا بصدد إنجازها؟؟؟.

 لق��د وضعت نفيس يف مكان أحدهم، وقلت يف قرارة نف��يس البد بأن يتحقق ما نحن ذاهبون ألجله، 

والبد من أن يكون ما نحن مقدمون عىل فعله، وكل ذلك بعد مشيئة املوىل عزوجل، فالذين ينتظروننا ها 

هن��اك البد من أن نفرحهم، وليس من الالئق من أن نخذلهم، فهي القيادة التي دعمت ووفرت وأتاحت 

ومل تضن ببعض ما؟ وهم الش��عب الذي أىت دومنا دعوة، وتكبد عناء الرحلة، وهم القلوب املؤلفة املحبة 

الت��ي دع��ت بخالص الحب والود أن نعود بال��كأس مرفوعي الرأس، إذاً فحلم تل��ك األلوف الذي ضارع 

السامء بحجمه ومده؛ هو مسؤولية كربى، أنه هدف للوطن ورفعة ومكانة، وحلم للشعب وسيلة وغاية.

وبالفعل، ألجلهم أنجزوا، وعادوا بالفرحة للوطن وللقيادة والشعب، وأعلنوا لكل من راقبهم عن كثب 

أو عن بعد بأن الصدارة التي س��عووا ألجلها يف مختلف محافلهم، هي أساس مبادئهم التي استقوها من 

نه��ج القيادة" فأنا وش��عبي النرىض إال باملركز األول" و" إننا الن��رىض إال بالصدارة والريادة" هي حقيقة 

متثلها شبابنا الواعي يف لعبه الرشيف النظيف أمام  كل من واجهوه، فأعلن للجميع بأن الغايات البد لها 

من رجال، وبأن الصعب واملحال ال أس��اس له يف أرض "زايد" ووطن "خليفة" وبني أبناء ش��عب اإلمارات 

الغالية.

وبذاك الحلم الذي حققوه واإلنتصار الذي أحرزوه "وعد فصدق..... فأسعد" كل من إنتظروه ونرصوه 

وآزروه.

داللة...

 إن م��ا كان م��ن املنتخب والش��عب باألمس هو ملحم��ة تاريخية أبدية، يف الت��آزر والتالحم  والتعاضد 

والتكاتف ألجل الوطن ورفعته قبل كل يشء "فالبيت متوحد".

 كام أنه تعبري رصيح ملعنى التحدي واإلرصار وكيف له أن يكون " فال نرىض إالّ باملركز األول"؟

 وكيف للوعد أن يتحقق بعزمية تقهر الصعاب تحيل التمني إىل حقيقة واقعة، وفرحًة بالنفس واقعة.  

لله درك يا موطني، كم أنت عزيز مهيب شامخ راسخ يف الصميم، وكم أنت غال يف نفوس أبنائك ومحبيك، 

وكم أنت جميلة يا إمارايت الحبيبة، بتلك القلوب الحانية، وبتلك األرواح الصافية، وبذاك التآلف الوهاج 

ال��ذي يعمي برص وبصرية كل من أراد أن ينال منك ومن قيادتك ومن حب ش��عبك ومكانتك بني األمم، 

فأنت دوماً ستبقني يف الصدارة تتسيدين الريادة يف كل ما من شأنه عزتك ورفعتك.

حفظ الله لنا وطننا.. وقيادتنا.. وش��عبنا.. وكل من نام هانئاً مطمئناً قرير العني ..عىل أرض دولتنا..دولة 

اإلمارات العربية املتحدة•
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منصات مميزة لعرض أحدث الصناعات العسكرية

التجارية والقوات املس��لحة العاملية، وقد اجتذب هذا 

املع��رض عام 2011 1060 رشكة م��ن 52 دولة وحرضه 

أكرث من 60.000 زائر.

معرض 2013 
تعزز الحاجة القوي��ة ورضورة انعقاد املعرض وحضور 

العارضني املحليني والدوليني الذين يستفيدون من هذه 

الفرص��ة، أهمية هذا املعرض الذي ول��د عمالقاً، وهذا 

مينح أكرب الفرص لكبار الالعبني واملش��اركني مبنتجاتهم 

الدفاعية لعرض أحدث التقنيات التي توصلوا إليها مع 

مبتكراتهم.

وباالس��تفادة من خ��ربة 20 عام��اً، يحتفظ املعرض 

مبكانته الرائدة التي حققها يف عرض الصناعية الدفاعية 

املختلف��ة، والتطويرات وإدارة الربام��ج الحديثة وذلك 

ترجمة: حممد سليمان موسى
 IDEX تق��ام فعاليات مع��رض ومؤمتر الدف��اع الدويل

2013 يف الف��رة م��ن 17 - 21 16 فرباي��ر 2013 تحت 

رعاية صاحب الش��يخ خليفة ب��ن زايد أل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة – حفظه الله – 

 Abu Dhabi National "يف "مركز أبوظب��ي للمعارض

Exhibition Center: ADNEC، بالتعاون مع القيادة 

العامة للقوات املسلحة.

وقد انعق��دت الدورة األوىل من مع��رض IDEX ألول 

 tri "مرة عام 1993 ليصبح أكرب معرض "ثاليث الخدمات

service – يف منطقتي الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا 

MENA Region ويق��ام املع��رض "كل عامني" حيث 

ميثل هذا املعرض منصة "متميزة" تعمل عىل تأس��يس 

وتقوي��ة العالقات ب��ني الوزارات وال��رشكات والجهات 

للمتابعة والت��الؤم مع التوجيه��ات الصناعة الجديدة، 

وتزدحم أجنح��ة الدول بعروٍض عدي��دة من منتجات 

"األنظمة غري املأهول��ة" unmanned – Systems مع 

تواجدها أيض��اً يف عروض الصناع��ة الدفاعية البحرية 

NAVDEX وال��ذي يظل ذا مكان��ة متميزة بعمله مع 

معرض املنتج��ات الدفاعية IDEX ليمثال معاً العروض 

الدفاعية املشركة.

وتعمل مؤسس��ة "توازن" املختصة يف اإلس��تثامرات، 

عىل توف��ري املهارات والخ��ربات واملنتج��ات واألنظمة 

لقط��اع الصناعات، وهي من كبار م��ن يرعون معرض 

.IDEX 2013

 IDEX وتح��دث "صال��ح املرزوقي" مدير مع��رض

قائالً:

"يرسن��ا كث��رياً أننا نحصل ع��ىل املس��اندة دامئاً من 

       معرضا IDEX 2013 و NAVDEX الدوليني

معارض ومؤتمرات
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"ت��وازن" والتي ظلت تقف بق��وٍة وإرصار مع املعرض 

من��ذ بداية ظه��وره، ك��ام وأن الدعم واملس��اندة التي 

نحصل عليها من املنظامت الرائدة "محلياً ودولياً" متثل 

نقطة اإلرتكاز يف نجاح املع��رض، كام نتطلع للعمل يف 

رشاك��ٍة قوية مع "ت��وازن" يف دورات املع��رض القادمة 

لتعزيز وتقوية التواجد بقوة لعرض وإلقاء األضواء عىل 

الصناعات الدفاعية".

ورَصح "س��يف عيل املرزوقي" مدي��ر اإلتصاالت يف 

"ت��وازن" قائ��اًل: إن املؤسس��ة تعترب يف املع��رض مبثابة 

الدافع والداع��م املركزي الطموح وب��كل فروعها، كام 

تفخر بتقديم إسنادها الدائم، وتتَجه األنظار كل عامني 

حي��ث ينظر متخ��ذو القرارات لجه��ة تواجدهم وهي 

أبوظب��ي حيث يأت��ون لتتاح لهم الف��رص حيث تعمل 

"توازن" ع��ىل تطوير وجذب ال��رشاكات طويلة األمد، 

والتي تتم مع القادة الصناعيني حول العامل، وأضاف بأن 

"توازن" تتطلع لتعرض ع��ىل الحضور متعدد الثقافات  

قدراته��ا ومنتجاتها عاملية املس��توى، مع الحصول عىل 

الخدمات التي يتم تجهيزها بأيد إماراتية.

12 صالة للعروض الداخلية
ينتظ��ر ملئات ال��رشكات الصناعي��ة الدفاعي��ة املحلية 

والعاملي��ة وبينه��م رشكات متعاقدة، ش��غل مس��احًة 

تص��ل 35.000 مر مربع ومتث��ل 12 صالة عرض وذلك 

لعروضهم الجديدة.

املنطقة الخارجية
أما املنطق��ة الخارجي��ة outside – space واملوجودة 

خ��ارج Capital plaza فتربز مالم��ح "املركز اإلعالمي" 

media center و "ص��االت" الع��رض وأمكنة العروض 

الخارجية وشاليهات العارضني.

منطقة العارضني ألول مرَة
ت��م يف الصالة األوىل Hall 1 تجهيز منطقة املش��اركني 

يف معرض IDEX "ألول م��رة"، وتجتذب هذه املنطقة 

أع��داداً كبرية من الزوار الذين يتطلَعون لرؤية ومتابعة 

التقني��ات الجديدة والتي تع��رض ألول مرة يف معرض 

.IDEX

منطقة األنظمة غري املأهولة
 unmanned "أم��ا منطقة " األنظم��ة غري املأهول��ة

Systems فهي موَسعة لعروض األنظمة غري املأهولة، 

وبينها الطائرات "بدون طيارين" حيث أن دول الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا MENA Regions ظلَت وملا 

يزيد عن 10 س��نوات تتطلع لتوس��يع مجال املركبات 

الجوية غري املأهولة UAVs وقدراتها، ويشهد معرض 

IDEX 2013 وألول مرة تقديم هذه القدرات بتوسعٍ 

وتفصي��ل أك��رث، وتعمل ه��ذه املنطق��ة بتخصيصها 

للتقني��ات واملعدات الخاص��ة باألنظمة غري املأهولة، 

مع تنفيذ "ورشة اليوم الواحد" للتقنيات بغرض إبراز 

العروض املتحركة والثابتة والبيانات العملية الحيَة.

وتجم��ع هذه املنطقة الُصناع ورشكات توفري املواد 

لعرض أحدث األنظمة الجوية غري املأهولة وتقنياتها، 

ويحرض هذه األنش��طة الزوار من جميع أنحاء العامل 

والعدي��د من القوات املس��لحة والحكومات والوفود 

الرسمية ملتابعة األحدث يف املجاالت: التعبوية – نظم 

 HALE العم��ل يف االرتفاع العايل مع ق��وة اإلحتامل

Systems واألن��واع MALE من املركبات الجوية غري 

املأهولة واملركبات التي يحملها اإلنس��ان وتطلق من 

اليد، مع معرفة وحدات املستقبل.

وتعرض مؤسس��ة "أبوظبي إلس��تثامرات األنظمة 

الذاتي��ة" ADASI – إح��دى رشكات "توازن" – وهي 

أول رشك��ة توجد قاعدتها يف أبوظبي من إس��تثامرات 

"ت��وازن" العدي��دة، وألول م��رة م��دًى واس��عاً من 

الخدم��ات لتغطية كل تلك األنظم��ة الكبرية – وهي 

الراعي األس��ايس ملنطقة ع��رض األنظمة غري املأهولة 

يف املعرض.

ويق��وم "إتح��اد األنظمة غ��ري املأهول��ة الدويل" 

AUVSI – أكرب مؤسس��ة غ��ري ربحية حرصية للنظم 

غري  املأهولة ومجتمع أنظمة اإلنسان اآليل "الروبوت" 

حيث تعمل يف املعرض للمس��اندة بورشة تدعم مثل 

هذه التقنيات.

 NAVDEX املعرض الدفاعي البحري
أم��ا العروض الدفاعية البحرية فتربز مالمح "العروض 

املحلية والدولية" الت��ي يوفرها العارضون املختصون 

يف مجاالت األمن البحري وتقنيات األمن الساحيل مع 

عرض املعدات والس��فن والزوارق، ويتم إبراز األخرية 

ه��ذه يف أحواض الع��رض. كام يربز املع��رض البحري 

NAVDEX الع��روض "املائية" –عىل املاء – كبيانات 

 Visiting "عملية يومية مع عرض "الس��فن الزائ��رة

.navy – vessels

منطقة العموديات
يف معرض IDEX 2013 ت��م تخصيص منطقة لعروض 

البيانات العملي��ة للطائرات العمودية ملس��اندة تزايد 

طلب��ات الرشاء للطائرات العمودية يف الرشق األوس��ط 

ومنطق��ة ش��امل أفريقي��ا، وقد س��بق س��يادة مجال 

مش��ريات الطائرات العمودية فيهام بواسطة اململكة 

العربية الس��عودية واإلم��ارات العربية املتحدة، حيث 

بلغت قيم املشريات 15.2 بليون دوالراً.

البيانات العملية الحية
يس��تمر مع��رض IDEX يف منح��ه الف��رص للرشكات 

العارض��ة لع��رض املع��دات والطائ��رات، حي��ث تقام 

العروض يومياً عىل امل��اء بغرض توفري عروض البيانات 

العملي��ة يومياً، م��ع تقديم الدعوة لل��رشكات لتقديم 

"بيانات عملية خاصة" تربز خواص مركباتها وسفنها.

مؤمتر الدفاع الخليجي
ينعقد "مؤمت��ر الدفاع الخليجي" تح��ت رعاية الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة، ويقام 

هذا املؤمتر يوم السبت 16 فرباير 2013.

ويأيت هذا املؤمتر تالياً للمؤمتر GDC الذي انعقد يف 

دورة املعرض لعام 2011 ويس��تضيف يف دورته الحالية 

ما يزيد عن 400 من املش��اركني مع تواجد ومش��اركة 

العديد من كب��ار املتحدثني بينهم كبار الضباط من 10 

دول حول الع��امل مبا فيهم كبار الضب��اط من اإلمارات 

العربية املتح��دة واململك��ة املتحدة والياب��ان وكوريا 

الجنوبية وتركيا.

TATRA 7Z0R9T املركبة

       معرضا NAVDEX 2013 & IDEX الدوليني
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العارضون 
تعم��ل دولة اإلمارات العربية املتح��دة للتواجد بكثافة 

من خالل الرشكات الوطنية مثل:

توازن – مبادلة للتطوير – النظم املتكاملة املتقدمة 

- مجموع��ة بن ج��رب – املجموعة الذهبي��ة الدولية – 

اإلم��ارات لإلس��تثامرات املتطورة - بن ه��الل التجارية 

– برام��ج األوفس��ت – رشك��ة TRA للتخطي��ط، م��ع 

س��عي هذه الجهات لعرض األحدث يف مجال التقنيات 

الدفاعية واملعدات التي متتلكها.

ولقد حجزت املنظامت واملؤسسات الدولية مساحات 

عرٍض كبرية ومن بني هذه الرشكات:

أليني��ا إيرم��ايك – اير ب��وس الدفاعية – أس��يالن – 

 BAE – أغوس��تا وس��تالند – بابك��وك الدولية – ATK

Systems – – بي��ل للعمودي��ات – Boeing – بل��ورش 

 – CMN – كاس��يديان -  CAE– بيان��ات – GmbH

كوبه��ام – كيوبي��ك الدفاعي��ة – Dassault – ديهل – 

داينك��ورب – EADS – فينمكانيكا – جرنال داينامكس 

 L – 3 – لوكهيد مارتن – KBR – غل��وك – إنرم��ات –

Communications – MBDA – نكس��ر – نورثروب 

 Raytheon – – غرومان – أوشكوش – باتريا – بيالتوس

Rhode& Schwarz Rheinmetall – روكوي��ل كولينز 

– SAAB  - س��اجيم – Selex Galilio – سيكورسىك – 

.Textron Systems و Thales – تيك موثيف

 NAVDEX وفي��ام يخص كبار العارض��ني يف معرض

الدفاع��ي البحري فتش��مل القامئة كب��ار العارضني من 

الرشكات التالية:

.Abu Dhabi Mar •

.ADSB أبوظبي لبناء السفن •

.ADASI أبوظبي لإلستثامرات األنظمة الذاتية •

.AFSI الفتان لصناعة السفن •

.Atlas Elektronik GmbH أطلس – أملانيا •

.Austal أوستال •

.DCNS •

.Denel دينيل •

.Finmeccanica فينمكانيكا •

.GE Marine جرنال اليكريك البحرية •

.GAAS جرنال أتوميكس للنظم الجوية •

.Insitu إينسيتو •

.Lockheed Martin لوكهيد مارتن •

.MBDA •

.NG نورثروب غرومان •

.RUAG رواغ •

.Selex Galileo سيليكس جاليليو• 

.Thales تاليس •

دع��وة لحضور ورش��ة اتح��اد األنظمة غري 
AUVSI/ IDEX املأهولة الدويل

 MENA تتطلع منطقتا الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا

لتوس��يع قدرات النظم الجوية غ��ري املأهولة، فإن كنت 

تخطط لحضور معرض IDEX 2013 تأكد من تس��جيل 

إس��مك لحضور "ورش��ة" إتحاد األنظمة غ��ري املأهولة 

الدويل  AUVSI/ IDEX ملتابعة "ورشة عمل التقنيات" 

التي تضيف الكثري ملالمح املعرض، حيث تحشد الورشة 

أيضاً العروض الحية وفرص األعامل الشبكية مع سلسلة 

من العمليات املعلوماتية الفنية.

وتع��رض رشكة Boeing أح��دث تقنياتها يف جناحها 

رقم stand 02 – All كالعادة، وكام أن "طريان اإلمارات" 

و " االتحاد" من أكرب زبائن معرض IDEX وهام هامان 

.Boeing جداً لرشكة

 stand 01 – CO6 فتعرض يف جناحها املرقم CAE أما

معروض��ات متعددة متنوعة من أجه��زة ونظم وبرامج 

التشبيه simulation والحلول التدريبية الربية املتطورة  

يف معرض IDEX 2013  وتتواجد يف جناح الرشكة.

كام أن هناك مش��اركة كبرية من رشكة "كاس��يديان" 

 stand بجناحها وعروضه��ا يف الجناح رقم Cassidian

BO5 – 08 حي��ث تع��رض نظام املخاطبة العس��كري 

VRD املس��مى Virtual Rock Drill للجمهور وألول 

مرة يف منطقة الرشق األوسط وهو نظام ميكن له العمل 

يف جميع التضاريس بكل ثبات وكفاءة بهدف "تخطيط 

امله��ام"، وقد ط��َورت الرشكة عدة منتج��ات تعمل مع 

برام��ج التدري��ب العس��كرية لعدة عقود مس��تخدمة 

الحواسيب اآللية.

وت��زور "س��فينة الدوري��ة للمحيط��ات" املس��امة 

Gowind OPV L’Adroit مدين��ة أبوظبي للمش��اركة 

 DCNS وتعرض رشكة ،NAVDEX يف املعرض البحري

التي أنتجت هذه الس��فينة مبتكراته��ا يف جناحها عىل 

اإلس��تناد stand 07 – BO1 حي��ث اتض��ح أن قدرات 

السفن يف تنفيذ املراقبة تعتمد عىل اإلبتكار الهنديس.

وتش��ارك رشك��ة FNSS بعروضها يف جن��اح الرشكة 

رق��م stand 10 – AO5 ومتث��ل مختاراتها من العروض 

الدفاعي��ة الدولية املس��توى، مثلام تش��ارك يف معرض 

 IDEX لتضيف مبش��اركتها يف IDEF ومع��رض  DSA

مش��اركة أخرى لقامئة ظلت تس��جل هذه املش��اركات 

طيل��ة 20 عاماً، ويعرف عن ه��ذه الرشكة أنها رائدة يف 

.M113 مجال تحديث وتطوير عائلة املركبات
ومب��ا أن "املقاتل��ة األوروبية املس��امة »يوروفاير« 

Eurofighter متثل أح��دث جيل متطور من املقاتالت 

وهي متعددة املهام وقد طلبتها 6 دول وهي "أملانيا – 

ايطاليا – أس��بانيا – اململكة املتحدة – النمسا واململكة 

العربية الس��عودية"، ويتم عرضه��ا يف IDEX، وقد تم 

التعاق��د لتوف��ري 719  طائرة منها م��ع 571 أخرى من 

نف��س الن��وع، وهي متثل أح��دث االبت��كارات التقنية 

األوروبية وتعزز موقف الصناع��ات الجوية األوروبية، 

ووف��ر برنامج صنع ه��ذه الطائرة أكرث م��ن 100.000 

وظيفة يف 400 رشكة.

 jagdflugzeug وتدير برامج املقاتلة "يوروفاير" رشكة

GmbH باإلناب��ة ع��ن رشكات وفري��ق صن��ع الطائرة 

Alenia Aermacchi – إيرم��ايك"  "اليني��ا  وه��ي: 

يف   –  Finmecoanica.  BAE Systems Cassidian

أملانيا وأس��بانيا، وحقق��ت برامج املقاتل��ة "يوروفاير" 

أرباحاً بلغت 123.2 بليون يورو عام 2011 وحده.

 General تعرض رشكة stand 05 – A20 ويف جناحها

 IDEX يف معرض Atomics Aeronautical Systems

2013 منتجاته��ا الرائ��دة يف مجاالت: االس��تخبارات – 

املراقب��ة – واالس��تطالع   I SRوتقنياتها. وهذه الرشكة 

 Predator "مش��هورة إذ طَورت إنتاج عائلة "بريديتور

التي تدار عن بعد remotely – Piloted أو كام يعرف 

ذلك اختصاراً RPA، وتعمل بريديتور مع عدة دول.

 General Dynamics Land أما رشكة النظم الربية

Systems فتعرض يف جناحها stand 03 – CO6 أحدث 

 Lockheed مبتكراته��ا وتقنياته��ا، ك��ام تعرض رشك��ة

Martin يف جناحه��ا stand 02 – A03 وتعرف الرشكة 

الرائدة عاملياً يف مج��االت التصميم والتطوير والصناعة 

العس��كرية اس��تخدامها يف الدف��اع حي��ث تصّن��ع " 

الصواريخ" وحلول الدف��اع الصاروخي التي يتم الدفاع 

ض��د الهج��امت والتهدي��دات الناتجة عن اإلس��تخدام 

مدير »آيدكس« يخاطب الدبلوماسيني

معارض ومؤتمرات
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املعادي للصواريخ الباليستية.

 Raytheon ELCAN Optical وتش��ارك 

الرؤي��ة  "نظ��م  م��ن  كام��ل  بخ��ٍط   Technologies

 IDEX يف ELCAN م��ن فئ��ة SpecterTM Sights

2013، يف ع��روٍض ألول مرة تش��مل الصناعة الجديدة 

 Variable ذات ق��درة الضب��ط املتفاوتة Specter OZ

Optical – zoom والتي تستخدم يف العمليات القتالية 

خ��ارج أمريكا الش��املية، وهذا النظام يش��مل نظامني 

فرعيني: نظام التكبري 5X – 20X للرؤية الواضحة ونظام 

.CQB 1X الرؤية

وتسهم رشكة Roxel يف املعرض بعروٍض عىل جناحها  

stand 07 – B12 حيث تقتسم هذا الجناح مع رشكتي 

MBDA  و SAFRAN بإب��راز ع��دة مش��اريع يع��ود 

الفضل يف تنفيذها للمعرفة الفنية والتضامن ملبارش مع 

مطوري النظم الدوليني أو املحليني.

ويعرف عن رشكة Roxel تطويرها لوضع "املحركات 

الصاروخية" املس��تخدمة للذخائ��ر والصواريخ وجميع 

.Propulsion برامج ومتطلبات الدفع

ويت��م خ��الل مع��رض IDEX 2013 ع��رض أحدث 

أجي��ال "نظ��م الحامي��ة"  Protection لحامية األقدام 

 CBRN ضد التهديدات البيولوجية/ الكياموية/ النووية

 ،Stand 11 – A42 وهي الت��ي يتم عرضها يف الجن��اح

وبني هذه املعروضات الحذاء MALO الذي يس��تخدم 

تقنيات عالية التطوير وتم تحديث برامجه مؤخراً.

وتع��رض رشك��ة صن��ع "ال��رادار" املض��اد للكتائب 

 COBRA "من فئة "كوبرا Counter Battery Radar

ال��ذي يت��م  إنتاجه لقوات فرنس��ا – أملاني��ا – اململكة 

املتحدة والس��وق العاملية، ويلبي هذا النظام الراداري 

كل متطلب��ات ق��وات النات��و، وه��و مصمم لكش��ف 

 Small cross – section "األهداف الصغرية املقط��ع"

targets يف كل ساحة القتال، وميكن من خالل استخدام 

هذا الرادار تغطيه 40 وح��دة بكل واحدة 6 مدافع يف 

أقل من دقيقتني، كام يقوم هذا الرادار بتغطية اإلس��ناد 

املطلوب لتغطية النريان الصديقة ونتائج الرضب.

وع��ىل الجناح رق��م stand FT13 تعرض وألول مرة 

رشك��ة Survival Aids منتجاتها يف ش��كل عروض من 

مع��دات التحديد مب��ا يف ذل��ك امللبوس��ات واملهامت 

واألحذية وحقائب حمل أمتعة وعتاد املقاتل وتخزينها، 

وم��ن أهم الزبائن لهذه املنتج��ات وزارة دفاع اململكة 

املتح��دة، ويت��م توف��ري ه��ذه املنتج��ات أيض��اً خالل 

عملي��اٍت تجارية صناعية تضامني��ة عديدة مع كربيات 

 General ورشكة Augusta Westland الرشكات مث��ل

Dynamics، وتش��مل قامئ��ة الزبائ��ن الدولي��ني أيضاً 

الق��وات املس��لحة يف "مالطا – "كيني��ا"  - "جريالتار" – 

"بتسوانا" – اإلمارات العربية املتحدة  وقطر.

وظلَت رشكة SERT توفر العديد من املنافع امليدانية 

املتحركة لقطاعي الدفاع واألمن لتحسني وإسناد "قدرة 

بق��اء الق��وات life – support يف الظ��روف الحرجة، 

وللرشكة مصانع توجد عىل مس��احة 12.000 مر مربع 

تس��اعد يف اإلنت��اج والتطوي��ر ودع��م الس��وق وتوفري 

مختلف الخدمات، وتعمل SERT عىل تطوير منتجاتها 

واملكون��ات بأقل تكلفة مع توف��ري الصيانة واإلعتامدية 

ومالءمة حاج��ة أفراد القوات املس��لحة يف امليدان ويف 

مهام حفظ السالم واملهام الطارئة.

وتع��رض رشك��ة Cubic corporation عىل جناحها 

 training العديد من نظم التدريب stand  01 – C15

Systems الربية والجوية، م��ع عرض أنظمة االتصاالت 

وتقنيات األنظمة الحاس��وبية الدقيق��ة لزبائنها وملجال 

األم��ن، وتوف��ر الرشكة يف املع��رض "أنظم��ة التدريب 

الواقعي��ة" ملع��دات التدري��ع – الصواريخ – األس��لحة 

الصغرية – والعديد من الطائرات، لتوفري قدرات وبرامج 

التدريب عىل اس��تخدامها، وتفادي تهديدات ممتلكات 

الع��دو منه��ا، وظلت ه��ذه الرشكة ولس��نواٍت عديدة 

توفر املنتجات لفضاء املعرك��ة الجوية وللمعركة الربية 

وللبحري��ة، وهي توف��ر أيضاً أحدث تقني��ات التدريب 

وتقنيات أنظمة االتصاالت.

  IDEX 2013 ويتم خالل فعاليات وأنش��طة معرض

ع��رض املنتج��ات LOSBERGER – RDS املصمم��ة 

خصيصاً لردود الفعل العس��كرية وردود الفعل الطارئة، 

حي��ث تنفت��ح برسع��ة لإلس��تخدام لتوف��ري "الحامية" 

للمدنيني مع توفري الحامية للعس��كريني أيضاً، ومعظم 

هذه األنظمة مرقمة بتسلسل ومواصفات الناتو.

 LIBERVIT ويتم خ��الل املعرض عرض املنتج��ات

 breaching tools "كمدًى واسع "ملعدات س��د الثغرة

وهي مصممة لس��د ثغرات الحاجة لنظم فتح األبواب 

هايدروليكي��ة التش��غيل، وتظهر ه��ذه املعدات ألول 

GDC 2011 مؤمتر الدفاع الخليجي

تفاصيل ورشة العمل

تاريخ إقامة الورشة: الثالثاء 19 فرباير 2013.

.ADNEC مركز أبوظبي الوطني للمعارض – IDEX املكان: منطقة عرض األنظمة غري املأهولة يف معرض

الوقت: من العارشة حتى الخامسة مساًء1700 - 1000.

السعر: 150 دوالر أمرييك رسوم املشاركة.

.http://www.idexuae.a : وملزير من التفاصيل حول "أجندة" وموضوعات الورشة روزوا

• التسجيل من 10:00 إىل 10:30 صباحاً.

•  توجهات سوق النظم غري املأهولة الدولية "املحارض "غريتشني ويست" من كبار شخصيات املجال.

.SAAB": 11:00 11:30 " أبوظبي إلستثامر األنظمة الكبرية تقديم •

.UGV/ USV: 11:30 – 12:00 بيانات عملية للمركبات الجوية •

• زيارة صاالت العرض: 12:00 – 12:30.

• الغداء: 12:30 – 13:30.

• التقنيات الجديدة يف املركبات الجوية غري املأهولة: 13:30 – 14:30.

كليات التقنية العليا + نورثروب غرومان.

• تقنيات املركبات الجوية غري املأهولة UAS  التعبوية الصغرية: 14:30 – 15:00.

"بول ألن" نائب رئيس األعامل التجارية والتطوير "اينسيتو".

.Insitu Pacific  أندرو دوغان" كبري الضباط التنفيذيني يف" +

• مالحظات ختام الورشة: 16:00 – 16:30.

• استقبال األنشطة والعمل الشبيك: 16:30 – 17:00.
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 IDEX م��رة يف املع��ارض الدولية، وقد حظ��ي معرض

بهذا الع��رض، حيث ت��وزع هذه املع��دات يف اململكة 

العربي��ة الس��عودية والبحري��ن واإلم��ارات العربي��ة 

 VERTEX املتح��دة والكوي��ت وع��امن وقطر رشك��ة

.INTERNATIONAL

وتش��ارك رشك��ة MARENDRA الدفاعي��ة الت��ي 

تأسس��ت عام 1949  بالعديد من املنتجات التي تراوح 

بني "املتفجرات" و"نظم األسلحة" و "نظم قمع األسلحة" 

و "أنظمة الربط" و"أجس��ام قنابل املورتر"  و"حاويات 

الذخائ��ر" و "الذخائ��ر" والعديد من النظ��م الدفاعية، 

وللرشك��ة العدي��د من األع��امل يف الهند بينه��ا مصانع 

الرشكة التي تصنع قنابل املورتر mortar bombs عيار 

120 ملم م��ع انتاجها ذخائر مدافع الدبابات T– 54 و 

T– 72 و T– 90 الروسية.

أما رشك��ة Meteskan فهي فرع م��ن أكرب الرشكات 

الركي��ة وه��ي Bilkent ومتلكه��ا جامع��ة "بيلكنت"، 

وتعم��ل ه��ذه الرشك��ة يف مج��ال تجهيز "ال��رادارات" 

و"نظم الليزر" و "نظم ربط البيانات" و "نظم السونار" 

و "بيانات التش��بيه" و "مش��بهات التدري��ب"، وبهذه 

املنتجات اش��تهرت رشك��ة Meteskan عاملي��اً يف حقل 

التشبيه simulation وتساند عدة برامج لها يف تركيا.
 Damage وتنت��ج أيضاً نظم التحكم يف التش��بيه

 Naval البحري��ة  والنظ��م   Control Simulation

التدريبي��ة  األلع��اب  وه��ي   wargame Systems

 IDEX الحربي��ة املش��بَهة، وش��اركت الرشك��ة يف

2013 بكل هذه املعروضات ذلك.

كام تش��ارك يف IDEX 2013 رشك��ة Megaray التي 

طَورت منوذج إنتاجها األول من MR 2000 ليتم تقييمه 

يف الس��وق مع تجهيزه��ا MR 2175 الذي يعمل بقوة 

175 واط، م��ع العم��ل بالضوء املع��رَض للتربيد، وهو 

كثي��ف وعايل اإلعتامدية، ويس��تطيع هذا النظام ضبط 

صورة نقطة تبعد 3 كلم وهي بعرض 175 ملم، ويعمل 

 MIL STD ه��ذا النظام مع املدفع الراكب عىل املركبة

.810 G

وتظهر رشكة GILEP املختصة يف "الزيوت النفطية" 

 Lubricant pol "التش��حيم"  وم��واد   Petrol – oil

وتدعم الجه��ات الدفاعية واألمنية، وتش��مل منتجاتها 

ع��دة صناعات، وهن��اك أيضاً رشك��ة SMEs التي توفر 

 GILEP العدي��د من املع��دات ذات الصلة مبنتج��ات

وتعمل باسنادها ملصلحة القوات الفرنسية.

أم��ا رشكة ATK Defence الدفاعية واملعروفة كأكرب 

رشكة إلنت��اج "الذخرية" ammunition لألس��لحة ذات 

األعرية الصغرية واملتوس��طة، فتشارك مبنتجات مصانعها 

التي تلع��ب دوراً بارزاً يف إدارته��ا بالتعاون مع خرباٍت 

 Lake أخ��رى، وافتتحت هذه الرشكة مصنعاً جديداً من

city لتنتج الذخرية للقوات.

وهناك مش��اركة هامة أخرى تتمث��ل يف عمل رشكة 

Sultan RoyalBlue وهي رشكة خدمية أمنية دفاعية، 

ومتثل الجه��ة املختصة يف تحديث "الحل��ول الدفاعية" 

لتلبية االحتياجات األمنية الجدي��دة لزبائنها من "دول 

مجل��س التعاون الخليج��ي" من خالل دم��ج الخربات 

املحلي��ة والدولي��ة، وتدع��م بخدماته��ا وزارات الدفاع 

وقوات تعزيز األمن يف املنطقة.

ويف مجال "العمليات الخاصة" يش��ارك "مؤمتر قوات 

 Special Operations العمليات الخاصة" مع معرضها

 Forces Exhibition & Conference: SOFEX

 ،IDEX 2013 املعل��ن عنهام للظه��ور خالل فعالي��ات

 SOFEX وهذا املؤمتر واملعرض ميه��د إلنطالقة معرض

ال��دويل "العارش" الذي ينعق��د يف الفرة بني 5 و 8 مايو 

 SOFEX 2012 2014، ويت��م بن��اًء عىل نجاح مع��رض

الذي اس��تضاف 56 دولة م��ع 323 عارضاً محلياً ودولياً 

واقليمي��اً، م��ع 32 فريق مقات��ل و 108 وفداً رس��مياً، 

ويجم��ع SOFEX الق��وات الخاص��ة وقادتها ومتخذي 

القرارات والجهات الصناعية ملتابعة كل جديد.

 Istanbul وتشارك رشكة ريادة مجال السفن يف تركيا

Shipyard املختصة يف تصميم وصنع وإصالح الس��فن 

وصيانتها وهي متواجدة يف إقليم "توزال" Tuzla. وتعمل 

هذه الرشكة عىل تحس��ني العالقات والتعاون باملشاركة 

يف أبوظب��ي يف مع��رض IDEX 2013، وأقام��ت ه��ذه 

 Mohammed "الرشك��ة رشاكًة مع "مجموع��ة العتيبة

Al Otaiba Group EST فأوجدت الرشاكة رشكة لبناء 

السفن وإصالحها وصيانتها يف منطقة الخليج.

وتش��ارك أيض��اً رشك��ة RMK Marine يف مع��رض 

IDEX بجناحها stand 10 – C05 لتقتس��م مع حضور 

املع��رض مزايا وخواص تطويراته��ا يف عدة مجاالت من 

بينها "مرشوعات السفن" naval ship projects ويوجد 

مقر الرشكة يف "اسطنبول" لتوفر العديد من املرشوعات 

للسوقني املحيل والدويل يف مجايل السفن واليخوت.

وتشارك رشكة Allen – Vanguard التي حازت عىل 

ثق��ة القوات العس��كرية والرشط��ة والجمهور وجهات 

األمن والسالمة يف 100 دولة، كرائدة عاملية توفر الحلول 

للجهات املختلفة األمنية والدفاعية، وهذه الحلول التي 

توفرها الرشكة مخصصة لردع التهديدات خاصة أجهزة 

.IEDs التفجريات

ومتثل مشاركة ADCOM Systems كشف الحلول 

الجدي��دة للطائ��رات بدون طي��ار واألنظم��ة الفرعية 

والعب��وات، وإضاف��ة ممي��زة للمعرض وت��ربز الرشكة 

خالل عروضها العمليات يف الوقت الحاس��م، مع عرض 

تعديالت النظام yabhon – United 40 ذو املحركني.

أم��ا رشكة TATRA صَناع املركبات الربية فقد قامت 

بع��دة تطوي��رات يف صناعاته��ا يف الف��رة املاضية، مع 

تحسني موقف تواجدها يف منطقة دول مجلس التعاون 

الخليج��ي، مع تنمي��ة األع��امل العس��كرية التجارية، 

وتش��ارك الرشك��ة يف IDEX 2013 حي��ث متثلها إبنتها 

الصغرى TATRA EXPORT التي تش��ارك يف الجناح 

.CP – 400

أما رشك��ة RUAG يف عام 2012 بل��غ حجم انتاجها 

يف تطوير رشكتها RUAG Ammotec املنتج عيار 338 

Lapua Mag وهو الذخرية ذات املعدن املكثف لرضب 

األهداف القوية.

وتنس��ق هذه الرشكة صناعاتها الباليس��تية مع رشكة 

RUAG SWISS P صانعة الذخائر التي تخرق التدريع 

والتي تس��تفيد من خ��واص عديدة لتدم��ري األهداف، 

وتعمل رشكة SWISS P API عىل تعزيز الرؤية إلنتاج 

 API الذخائر RUAG الذخائر للصيادين مع انتاج رشكة

التي تتواجد يف أعرية عديدة مثل 5.56x45 و win 308 و 

.BROWNING .50 و Mag 300 وwin

الحلول الدفاعية الثالثية
تعرض خ��الل معرض IDEX 2013 عدة رشكات محلية 

ودولية منتجاتها وتقنياته��ا وخدماتها وحلولها املبتكرة 

ومن بينها الحل الدفاع��ي الثاليث الخدمات: )الخدمات 

– التقني��ات واملعدات(، وي��راوح مدى العروض بني ما 

تربزه مس��تجدات  وصناعات هي إم��ا املركبات الجوية 

واألنظم��ة – النظ��م C4 ISR – األنظم��ة البرصي��ة 

اإللكرونية – نظم التدريب – نظم األسلحة عالية الدقة 

– الصواري��خ املوَجهة – املركبات الجوية غري املأهولة – 

الح��رب اإللكرونية البحرية – املركبات الجوية البحرية 

ومدًى واسعٍ من التقنيات الدفاعية والحلول•

COBRA رادار تحديد مواقع األسلحة وهو فئة

معارض ومؤتمرات
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عدو النجاح... لوم اآلخرين!
أسهل طريقة ميكن أن ميارسها من يقع يف مشكلة، أن يلقي اللوم عىل اآلخرين!

يبدو هذا األسلوب املتبع لدى ماليني البرش، أسلوباً دارجاً، ودفاعاً ال شعورياً عن النفس.

املهم بالنسبة ملتبعي هذا األسلوب، أن يكون هناك متهم باملشكلة أو الخطأ خارج دائرتهم، سواء كان شخصاً 

أو جامداً، أو ظرفاً، أو حظاً، أو حتى طقساً!

بل وصل األمر ببعض الفالس��فة كأيب العالء املعري، التهام الوالد أو األب يف مش��كالته التي يواجهها، وصنوف 

املعاناة يف الدنيا، فقال مقولته الشهرية:

هذا ما جناه عيل أيب وما جنيت عىل أحد

يف إشارة إىل رفضه البتعاده عن الزواج، وإنجاب األوالد!

املهم أن يكون هناك مش��جباً نعلق عليه املش��كلة، عىل أن ال يصيبنا اللوم ولو قليالً، ودون أن نعاتب أنفسنا، 

أو نوجه إليها أصابع اللوم.

الناجحون الحقيقيون، أول ما يبدأون باللوم، هي أنفسهم.

وأذك��ر أن س��ائقاً أوروبياً كرم يف بلده بعد أن بلغ من الكرب عتياً، ومل يحص��ل عىل مخالفة مرورية واحدة، وال 

تعرض لحادث اصطدام واحد، فلام ُس��ئل عن الرس وراء هذا التميز، قال: كنت اعترب أين مس��ؤول عن ترصفايت 

وافرتض أن الطرف اآلخر من السائقني قد يرتكب خطأ، وأن عيل أن أحذر وأجنب نفيس هذا الخطأ.

مل يبادر هذا الس��ائق لعملية إلقاء اللوم عىل اآلخرين، وتربير املش��كلة بأن الخطأ نشأ من طرف آخر، لذا نجا 

من الحوادث واملخالفات.

كان الكيميايئ األمرييك جورج واش��نطن كارفر، يقول: تسعة وتس��عون باملائة من مجموع اإلخفاقات تأيت من 

أناس لديهم عادة تقديم األعذار واملربرات.

مث��ة بعض الناس يربمجون أنفس��هم للبحث عن أع��ذار، يربرون بها تقصريهم، بل حتى كس��لهم، وهؤالء هم 

الذي��ن يعت��ادون عىل اإلخفاق، فيربرون إخفاقهم بأنه بس��بب رئيس العمل ت��ارة، والحكومة تارة، والزوج أو 

الزوج��ة، أحياناً، والنظام التعليمي، أو الركود االقتصادي، أو غياب الحظ أو نقص املادة، أو ضيق ذات اليد، أو 

التضاريس، أو درجات الحرارة.

ومثة فريق آخر، هو فريق الناجحني، يبحث عن حلول، يبدأ بنفس��ه، فيتهمها، ويعرتف بالتقصري، ويس��عى إىل 

نفض غبار الكس��ل، ويحاول جاهداً أن يغري الس��لبي من عاداته، لينتقل من دركات الفشل، صاعداً يف درجات 

النجاح، محققاً كل يوم مكسباً جديداً، بتعلم جديد، والتخلص من عادة سيئة، والنظر إىل األشياء مبنظار بعيد 

عن التشاؤم.

يق��ول بري��ان ترييس، الخبري األمرييك يف تنمي��ة القدرات البرشية: "أنت كاملغناطي��س، فام تجذبه يف حياتك، 

ينسجم مع منط تفكريك السائد".

وهل اإلنس��ان إال مجموعة من األفكار التي آمن بها، واقتنع بها، فأصبحت تش��كل له طريقه الذي يس��ري فيه، 

ورؤاه التي يرى نفسه والناس واألشياء من حوله بها؟!•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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 Agusta Westland توقع عقودًا بقيمة 435 مليون يورو

شركة Boeing توفر الطائرات C – 40A للقوات البحريــة األمريكـيـة

حصلت رشك��ة الصناع��ة الجوي��ة Boeing عىل عقٍد 

قيمته 145 مليون دوالر لتوفري طائرتني إضافيتني طراز 

C – 40A فئة Clipper transport aircraft للقوات 

البحري��ة األمريكي��ة، لدع��م قدراتها الناقل��ة لألفراد 

والشحنات حول العامل.

الطائرت��ان C – 40A املعدلت��ان م��ن طائرة الجيل 

الت��ايل 700 – 737 هام رقم 13 ورقم 14 يف أس��طول 

الق��وات البحري��ة وتكمالن برنامج "اس��تبدال قدرات 

 C – 40A النقل" وهو برنامج التحديث الذي تحل فيه

مح��ل الطائرة املتقادم��ة DC – 9 التي يعتمد صنعها 

.C – 9B Skytrains عىل الطراز

وتوف��ر الطائ��رة C – 40A ق��درات أداٍء عالية مع 

بلوغها م��دًى أبعد مع اس��تخدام الكرتونيات الطريان 

الحديث��ة واملح��ركات الهادئ��ة ذات كف��اءة الوق��ود 

االقتصادي��ة، وجميع هذه الخ��واص تدعم قدرات رد 

الفع��ل الرسيع، حس��بام أف��اد به مدي��ر برامج النقل 

الدويل واألنظمة يف رشكة Boeing. وأضاف بأن الرشكة 

تتطَلع لالس��تمرار يف إس��ناد القوات البحري��ة وتلبية 

متطلبات النقل الجوي.

وحصل��ت الطائرة C – 40A عىل اإلجازة للعمل يف  

نقل الركاب والش��حنات. ويتم صنع ه��ذه الطائرة يف 

"رينتون" ثم تنقل إىل "سان أنطونيو" لتنفيذ التعديالت 

والحص��ول عىل اإلج��ازة، وكانت رشك��ة  Boeing قد 

س��لَمت أول طائ��رة C – 40A ع��ام 2001، واس��تمر 

التس��ليم املدعوم بخدمات اإلسناد مع الرشكاء وبينهم 

.J.K.Hill ورشكة Delta Technical Operations

 C-40 A طائرة النقل الجوي  

وقع��ت رشك��ة Agusta Westland إح��دى رشكات 

مجموعة Finmeccanica ع��دة عقود تصل قيمتها 

حوايل 435 مليون يورو يف اململكة املتحدة وأذربيجان، 

بينها عقد ثالث سنوات "يبدأ يف مارس 2013 وينتهي 

يف إبري��ل 2016" مع اململكة املتحدة وتنفذه الرشكة 

لوزارة الدف��اع وقيمته تصل حوايل 320 مليون يورو، 

وتوفر الرشكة خالل هذا العقد نظام اإلسناد العمليايت 

 Sea King Integrated Operational Support

SKIOS: العامل مع وزارة الدفاع يف القوات البحرية 

والق��وات الجوي��ة امللكية، وي��أيت هذا العق��د تابعاً 

لسابقه الذي وقعته وزارة الدفاع مع الرشكة لتغطية 

الفرتة بني عام 2005 وعام 2013.

كام وقع��ت رشكة Agusta Westland أيضاً عقداً 

قيمت��ه 115 ملي��ون دوالر م��ع خط��وط أذربيجان 

الجوي��ة لتوفري 10 طائرات عمودية بينها 8 من الفئة 

Aw 139 وطائرت��ان م��ن الفئ��ة AW 189، وينتظر 

اس��تخدام هذه الطائ��رات لتنفيذ عدة مه��ام بينها 

النقل البح��ري وخدمات الط��وارئ الطبية والبحث 

واإلنق��اذ ونقل الش��خصيات الهامة، وه��ذا التعاقد 

اله��ام يفتح ب��اب الس��وق األذربيج��اين الواعد أمام 

رشك��ة Agusta Westland ويضيف العقد مش��غالً 

جديداً لقامئة الزبائن الذين اختاروا عائلة عموديات 

AW139-Aw 169-:الرشكة التي تش��مل الطائ��رات

AW189، وه��ي طائ��رات ترفع من مس��توى التأثري 

وتقلل تكلفة التش��غيل، وتس��تفيد رشك��ة الخطوط 

الجوي��ة من التقنيات ومس��تويات األمن والس��المة 

وقدرات الصيانة وبرامج التدريب، حس��بام رصح به 

"برونو سباغنوليني" كبري الضباط التنفيذيني يف رشكة 

Agusta Westland الذي أضاف بأن الرشكة ملتزمة 

للمملك��ة املتحدة لرفع كفاءة وتواجد املنتجات التي 

تطلبها منها، وأعرب أيض��اً عن رسور الرشكة الختيار 

أذربيج��ان طائراتها، م��ع تأكي��ده أن عائلة طائرات 

الرشك��ة تناف��س بق��وة يف تلبية امله��ام العديدة مع 

قدرته��ا ع��ىل التنافس يف الس��وق العاملية وتوس��يع 

الفرص يف األسواق الجديدة.

ورصح "برون��و" ب��أن العقد SKIOS ال��ذي أبرم 

ع��ام 2005 قدم للرشكة الكثري وأن أس��طول اململكة 

املتحدة من الطائرات AW139 ميثل النموذج املختار 

بك��رة وقد طلبته الزبائن بع��دد 670 طائرة –يف 60 

دول��ة- ووصل ع��دد زبائنه 180 زبوناً ح��ول العامل، 

بين��ام بلغ عدد طائرات أس��طول Sea King وحدها 

90 طائرة لدى اململكة املتحدة.

وأعلن��ت رشك��ة Agusta Westland أن طائرتها 

العمودية ثنائي��ة املحرك أطلقت عام 2011 وتحصل 

ع��ىل اإلج��ازة يف الربع الثالث من ع��ام 2013 وهي 

طائرة مخصصة للمدى البعيد وأدواره املتعددة.
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شركـة ATR تفتـتـح مركـز تدريــب جديــد يف سنـغافــورة

افتتح��ت رشكة ATR رس��مياً مركز تدري��ب جديد يف 

س��نغافورة لتأهيل طي��اري الطائ��رات التجارية وفرق 

 Seletar Aerospace الصيانة، يف موقع الحديقة الجوية

والت��ي تضم صناعات س��نغافورة الجوي��ة، حرض حفل 

االفتتاح كبار املسئولني الحكوميني يف سنغافورة والسفري 

 ATR الفرنيس والس��فري اإليطايل وكبار مس��ئويل رشكة

وكبري الضباط التنفيذيني "فيليبو باغناتو".

ويستوعب املركز لتدريب 600 طيار وأطقم الصيانة 

س��نوياً، وبه نظام التشبيه FFS وأجهزة تدريب الطريان 

العديدة األخرى وفصول دراسية متطورة لتوفري منصات 

تدريب وتأهي��ل الطيارين وفنيي الصيانة، وتس��تخدم 

املدرس��ة النظ��ام الجدي��د FFS للتدريب ع��ىل قيادة 

الطائ��رة ATR 72-600 والطائ��رة ATR 42-600 وقد 

 EASA أجازت وكالة األمن والس��المة الجوية األوروبية

كفاءة املدرسة وجاهزيتها.

ورصح "فيليب��و باغنات��و" بأن هذه املدرس��ة أعدت 

لتلبية متطلبات منطقة جنوب رشق آسيا املتزايدة، مع 

عمل ATR واملركز للتواجد توف��رياً لالعتامدية ولتنفيذ 

برامج التدريب والبقاء قريب��اً من الزبائن، وقد عملت 

ATR م��ع مجلس التطوي��ر االقتصادي يف س��نغافورة 

بتخطيط وتنفيذ اإلس��رتاتيجية الخاص��ة باملركز لتجهيز 

برامج التدريب ومساندة منطقة آسيا الباسيفيك خالل 

هذه الربامج.

ورصح "لي��م كوك كيانغ" املدي��ر اإلداري يف مجلس 

 ATR التطوير االقتصادي عن رسور س��نغافورة باختيار

لوضع مركز التدريب يف وس��ط اإلقلي��م لتوفري الربامج 

التدريبية والحلول الالزمة ملنطقة آسيا الباسيفيك.

نظام التشبيه FSS لتدريب الطيارين

Cubic حتصل على عقد بـ 12.5 مليون دوالر
 – Cubic Defence Applications حصلت رشك��ة

 Cubic Coporation القس��م الدفاعي يف مجموعة

- عىل عقٍد قيمته 12.5 مليون دوالراً لتوفري املركبات 

التعبوية MILES التابعة لربنامج التدريب والتشبيه 

PEO STRI الذي ينفذه الجيش األمرييك.

وتعم��ل املركب��ات التعبوي��ة MILES بالنظ��ام 

اللي��زري الالس��ليك MILES TVS – 1 لتوفري تقييم 

الخس��ائر يف الوقت الحاسم خالل التدريب بالذخرية 

املبارشة يف سيناريوهات القتال.

ويوفر النظام MILES TVS – 1 تش��بيه األسلحة 

وتقييم الخس��ائر بدقة للمركبات مع مالءمته للعمل 

مع املركبات ذات العجالت واملركبات املجرورة، وهو 

ذو مالمح جديدة بينها س��هولة اس��تخدامه بواسطة 

املقاتل��ني والشاش��ة الت��ي تعمل باللم��س ووضوح 

الرسوم.

ونف��ذت رشك��ة Cubic ش��حن املجموعة األوىل 

م��ن األنظم��ة MILES TVS – 1 للجيش األمرييك 

وتتكون م��ن 1.000 نظام – يف ش��هر نوفمرب 2012 

– وتم اس��تالمها للعمل مع مرك��ز التدريب الوطني 

املش��رتك AJRTC يف "فورت بولك" ومركز التدريب 

الوطني يف "فورت أروين".

وبات منتظراً تس��ليم الرشك��ة 3.000 نظاماً تحت 

بن��د الخي��ار األول من عقٍد تم إبرام��ه عام 2010 – 

لربام��ج الجي��ش التنفي��ذي – لتجهيز التش��بيهات 

.PEO STRI والتدريب

وينتظ��ر حالياً تنفيذ الخي��ار يف مايو 2013 ويليه 

تنفيذ الخيار الثاين، وبلغ إجاميل الطلب 12.5 مليون 

دوالر.

حصلت رشكة الصناعة الدفاعية واألمنية السويدية 

Saab ع��ىل عقدي��ن جديدي��ن لتوف��ري "أنظم��ة 

التس��ليح" الت��ي تعم��ل يف األع��امق، وتبلغ قيمة 

العقدين 194 مليون كرون س��ويدي وهام يخصان 

أنظم��ة الطوربيد الثقيل Torpedo 62 مع إس��ناد 

أنظمة التسليح.

وأضيف��ت مؤخراً عدة خ��واص جديدة ألنظمة 

الطوربي��د Torpedo 62 لدع��م نظ��ام االتص��ال 

وتطوي��ر الرأس الحربية مام يعزز كفاءتها القتالية، 

ورصح "توماس ساملس��ون" رئيس القسم التجاري 

 Torpedo 62 بأن أنظمة الطوربيدSaab  يف رشكة

يت��م تطويرها بخواص جديدة لزيادة كفاءتها وهو 

ما يش��جع املزيد من الزبائ��ن لطلبها. وتم تحديد 

فرتة تس��ليم األنظمة لتب��دأ عام 2013 ويس��تمر 

التسليم لينتهي عام 2016.

عقدان جديدان من 
إدارة املواد الدفاعية 

Saab السويدية لشركة
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عقــدان لشركــة BAE Systems بقيـمـة 63 مليــون دوالر

حصل��ت رشك��ة   BAE Systems عىل عقدين بقيمة 63 

 F – 16 ملي��ون دوالر لتوف��ري معدات إس��ناد للمقاتالت

مع أنظم��ة الفحص والعديد من قط��ع الغيار لحكومتي 

إندونيسيا والعراق. ويعزز العقدان موقع الرشكة العاملي 

وقدرته��ا ع��ىل توف��ري األنظم��ة وتقديم خربتها إلس��ناد 

املقات��الت F – 16 العامل��ة مع حلف��اء الواليات املتحدة 

األمريكية.

 BAE ورصح "كارل هنش��اريك" مدير الربامج يف رشكة

Systems بأن الرشكة قد تم اختيارها يف إندونيسيا لتوفري 

األنظمة والخدمات الالزمة لتجهيز مقاتالتها لتلبية املهام، 

 F – 16 كام تم اختيارها بواسطة العراق إلسناد املقاتالت

كمستخدم جديد يحتاج لتوفري التدريب والخدمات.

وكانت الرشكة قد سلمت 25.000 من معدات اإلسناد 

وأنظم��ة الفح��ص ألكر من 24 دولة ح��ول العامل، وذلك 

بنس��بة 98 % يف دقة س��جالت التس��ليم و99 % كنسبة 

طلبات وخدمات والتدريب واإلصالح وإسناد طيلة العمر 

االفرتايض لألنظمة الت��ي حصل عليها الزبائن من الرشكة. 

وبات منتظراً تجهيز رشكة BAE Systems املواد املطلوبة 

يف بداي��ة عام 2014 يف مصنع الرشك��ة يف "فورت وورث" 

يف تكساس.

وتعترب الرشك��ة رائدًة عاملياً يف مجال توفري الكرتونيات 

الط��ريان وتطويرها. ويف ش��هر أغس��طس 2012 اختارت 

كوري��ا الجنوبي��ة رشك��ة BAE Systems كمتعاقد فردي 

لتطوير أس��طولها من املقاتالت F – 16، باإلضافة إلسناد 

الرشك��ة املقات��الت F – 16 العامل��ة يف الق��وات الجوية 

الرتكية.

BAE Systems  وتش��مل تطويرات وحل��ول رشك��ة

 Commercial Fire – الحرائ��ق  مكافح��ة  حاس��وب 

Control Computer وهو الحاس��وب األفضل ملساندة 

.F - 16 والحفاظ عىل املقاتلة

F 16  املقاتلة

الصيـن وروسـيـا متنحان شركـة CAE عــدة 
FFS عقـود لتوفـيـر مشبـهـات الطيــران

أعلن��ت رشكة CAE أنها باعت 4 مش��بهات طريان من 

 D من املس��توى Full Flight Simulators:FFS النوع

 COMAC بينها اثن��ان للصني لهيئة الط��ريان التجاري

واثن��ان لروس��يا، املش��بهات املباعة للص��ني للعمل مع 

الطائ��رات الجدي��دة C919 أم��ا التي باعته��ا الرشكة 

 Boeing 737 NG لروس��يا فيتوقع عملها مع الطائرات

والطائرات Bombardier CRJ 200، وقد باعت الرشكة 

أيضاً العديد من خدمات تحديث نظم التشبيه.

وتبل��غ قيمة العقود أكر من 50 مليون دوالر كندي، 

مع زيادة ع��دد مبيعات أنظمة التش��بيه FFS املباعة 

للع��دد 23 ويتم تس��ليمها خالل العام الح��ايل 2013، 

ورصح��ت رشكة CAE ب��أن تعاونها م��ع هيئة الطريان 

التج��اري الصيني��ة له تاري��خ طويل حي��ث وفرت لها 

ولرشكة خدمات شنغهاي SACSC العديد من األنظمة 

 ARJ 21 وطورت لألخرية أول نظم املشبهات من الفئة

FFS حسبام رصح به "جيف روبرتس" رئيس مجموعة 

CAE والذي أكد بأن الرشكة انفتحت عىل رشق أوروبا 

مع اختي��ار أنظمتها للعمل مع رشك��ة معدات الطريان 

الروسية NITA مؤخراً.

 COMAC ورصحت هيئة الطريان التجاري الصينية

أن النظامني C919 CAE 7000 ميثالن السلس��لة التي 

 CAE TROPOSTM – 6000 تضاف لنظ��م الرؤي��ة

لالس��تخدام مع رشكة خدمات شنغهاي  SACSC بدءاً 

من ع��ام 2015 عند دخول الطائ��رات الخدمة، إضافة 

لدخ��ول أجه��زة التدري��ب FMTDs - وهي مخصصة 

لتدريبات الصيانة- من املستوى الخامس الخدمة أيضاً.

وينتظ��ر اس��تخدام الطائ��رات C919 نظ��م البيئة 

الهندسية AEE وهي البيئة التشبيهية التي تتيح لرشكة 

الخدمات SACSC ورشكة CAE تطوير وتقييم وفحص 

مناذج الطائرات واألنظمة خالل مرحلة تطوير مشبهات 

الطريان وبرامجها.

أما رشك��ة معدات الطريان الروس��ية NITA فينتظر 

 Boeing 737 NG FFS فئ��ة اس��تخدامها األنظم��ة 

من��ذ عام 2013 يف مدرس��ة الط��ريان امل��دين العليا يف 

"يوليانوفس��ك" حيث وف��رت رشك��ة CAE خالل عام 

2012 طائ��رة Airbus A320 FFS التدريبي��ة، وينتظر 

أيضاً تشغيل نظام التش��بيه CRJ 200 FFS يف مدرسة 

Saint Petsburg عام 2013.

ع��ىل   General Dynamics رشك��ة  حصل��ت 

عق��ٍد قيمته 41 ملي��ون دوالراً لصيانة وتحديث 

 Electric الغواص��ات غري النووية. وتنف��ذ رشكة

 General Dynamics لرشك��ة  التابع��ة   Boat

العقد بتش��غيل قواها البرشية - ف��رق الصيانة 

- املوج��ودة يف "نيوإنغالن��د" للعم��ل يف قاعدة 

الغواص��ات البحري��ة لتوفري اإلص��الح والصيانة 

وتحديث الغواصات غري النووية مع إسناد بقية 

الغواصات واألح��واض الجافة الطافية FDD يف 

القاعدة البحرية.

ويش��مل العقد خياراٍت ألربعة أعوام، تجعل 

- إذا ت��م تطبيقها - قيم��ة العقد تصل إىل مبلغ 

222.3 مليون دوالر.

 GD حتصل على عقد 
بقيمة 41 مليون دوالر 

لصيانة وحتديث الغواصات
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Saab 2000 لتوفيــر مكونـات الطائـرة Braathens Regional تختــار Saab 

اخت��ارت رشك��ة Saab املختصة يف الصناع��ات الدفاعية 

واألمنية رشك��ة Braathens Regional لتوفري مكونات 

الطائ��رة Saab 2000 وبلغت قيم��ة التعاقد 90 مليون 

كرون سويدي ويأيت العقد امتداداً لربامج توفري املكونات 

وفحصها.

ومع��روف أن رشك��ة Braathens Regional كان��ت 

تس��مى Golden Air Flyg AB إال أنها غريت اس��مها 

ب��دءاً من أول ع��ام 2013، وهي رشكة إقليمية تش��غل 

مط��ار Trollhattan Vanersborg الس��ويدي، وتق��رر 

متديد عقد توفري املكونات السابق لخمسة أعواٍم أخرى.

ورصح "تورس��تني أوه��امن" مدي��ر قس��م اإلس��ناد 

والخدم��ات ب��أن الطائ��رة Saab 2000 توف��ر لرشكات 

الخطوط اإلقليمية األداء عايل االعتامدية وتوفر الخدمات 

املريح��ة لهذه الرشكات م��ع قلة تكلفة التش��غيل، مع 

إش��ارة التعاق��د الجديد ألن الرشكة أثبت��ت قدرتها عىل 

توفري حلول اإلس��ناد التي تقلل التكلفة وتسهم يف متكني 

الرشكات من التنافس بقوة يف أداء الخدمات.

وتعترب رشكة Braathens Regional من أكرب مشغيل 

الطائ��رات Saab 2000 حيث لديه��ا 11 طائرة منها و5 

طائ��رات من ن��وع ATR 72 – 500 وتش��مل منتجات 

وحل��ول Saab وق��درات الصيان��ة م��ا يوف��ر متطلبات 

الطائ��رات Saab 340 والطائ��رات Saab 2000 العاملة 

حول العامل، حيث تعمل 400 طائرة مع ما يزيد عن 75 

مشغل يف 37 دولة.

Tomahawk حتصــل على عقـد لتوفيـر الصواريــخ Raytheon 

حصل��ت رشكة Raytheon عىل عق��ٍد بقيمة 254.6 

ملي��ون دوالراً لتوفري الصواري��خ التعبوية التطوافية 

Tomahawk Block IV للع��ام امل��ايل 2013. العقد 

يدعو إلنت��اج الرشكة الصواري��خ وتوفريها مع تنفيذ 

تجارب الطريان وتوفري اإلسناد طيلة عمرها االفرتايض. 

وت��م تحديد اإلنتاج والتس��ليم ليكتمال بدءاً من عام 

.2013

ورصح النقيب "جو ماورس" مدير برنامج الصواريخ 

Tomahawk يف القوات البحرية األمريكية بأن هذه 

الصواريخ من الفئة Block IV توفر للمقاتلني شغل 

األهداف املدافع عنها بقوة واألهداف عالية القيمة، 

بدقة ومن مس��افاٍت بعيدة وهو أمر مطلوب لتوفري 

األمن القومي.

ولق��د أثبت��ت الصواري��خ Tomahawk نجاحه��ا 

بتنفيذ أكر من 2000 مهمة قتالية و500 فحص، مام 

أكد االعتامدية العالية وقوة التأثري. وتم تعزيز قدرات 

الصواريخ بنظام ربط البيانات باألقامر الصناعية، مام 

يجعل املراقب متمكناً م��ن متابعة توجيه الصواريخ 

نحو أهدافها الحيوية.

وتحدث "هاري ش��وتل" نائب رئيس نظم الحرب 

الجوية م��ن رشكة Raytheon حول برامج الصواريخ 

Tomahawk بقوله إنها تتميز بتس��جيل رقم قيايس 

من حي��ث االعتامدية والتأثري والدقة، حيث ال يوجد 

لها منافس يف هذه املجاالت من الصواريخ األخرى.

هذا العقد أعلنت عنه وزارة الدفاع يف 17 ديسمرب 

2012 وتم منح��ه لرشكة Raytheon يف الربع األخري 

من عام 2012.

شركــة L – 3 تفـوز بعقــد جتهـيــز مـوارد الطاقــة
أعلن��ت رشك��ة L – 3 أن قس��م Westwood حص��ل 

ع��ىل عقٍد قيمته 92.2 ملي��ون دوالر، لتصميم وتصنيع 

مول��دات الطاق��ة – من الجي��ل الق��ادم – والتي توفر 

طاق��ة kw 100 و kw 200 ويطلق عليها اس��م "املوارد 

 Large Advanced Mobile "الكبرية املتحركة املتطورة

.Power Sources: LAMPS

ويتم بناًء عىل العقد توفري املرحلة األولية الهندس��ية 

EMD وتس��تمر ه��ذه املرحلة ملدة 32 ش��هراً وتكلف 

11.5 ملي��ون دوالر، مع ثالثة خيارات إنتاج – تس��تمر 

عن��د تطبيقها ملدة 36 ش��هراً – وتكل��ف 92.2 مليون 

دوالراً.

ومتثل الربام��ج LAMPS التحديث الذي يوفر موارد 

الطاق��ة الكهربائي��ة التعبوي��ة الكب��رية املتحركة التي 

تحتاجها وزارة الدفاع خ��الل القرن الحادي والعرشين، 

وتح��ل محل م��وارد الطاقة التي دخل��ت الخدمة عام 

1980 وعمل��ت حتى 1992 م��ع اس��تبدال "املولدات 

 Tactical Quiet Generators: الهادئ��ة"  التعبوي��ة 

TQG التي دخلت الخدمة عام 2004.

 L وتح��دث "روبرت إي ليس��كاو" رئي��س مجموعة

3 – للم��واد البحرية وأنظم��ة الطاقة بقوله: إن الرشكة 

فوجئت باختي��ار قس��مها westwood لتصميم موارد 

الطاقة املتحرك��ة LAMPS من الجيل القادم، إلس��ناد 

القوات خالل األعوام القادم��ة مع تطلع الرشكة لتوفري 

املنتج��ات عالية الج��ودة بتنفيذ ف��رق الرشكة الجهود 

الالزمة.

وميثل هذا العقد ما يؤيد جهود رشكة L – 3 يف مجال 

توفري حلول الطاقة عالية الكفاءة للقوات األمريكية.

Tomahawk  الصاروخ
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CAE توفـر منتـجـات التشبـيـه والتدريـب العسـكـري

تع��د رشكة CAE منوذجاً ب��ارزاً يف إنتاج أنظمة محاكاة 

التدريب العس��كري باعتبارها متفوقة يف مجايل تشبيه 

الط��ريان وتوفري أنظم��ة التدريب. وه��ذا املفهوم نتج 

عن ثراء الرشكة بالق��درات وخرباتها الطويلة التي متثل 

.CAE التطويرات التي تتميز بها

وتعم��ل رشكة CAE بجهود جب��ارة لتطبيق تقنيات 

التش��بيه وغمر األس��واق به��ا، وبينها أنش��طة الرعاية 

الصحي��ة وأعامل املناجم، وقد يس��تغرب املراقب الذي 

يش��هد خربات وقدرات ه��ذه الرشكة يف مج��ال توفري 

التش��بيه والحلول للق��وات الربي��ة يف ذات الوقت ويف 

م��دى يرتاوح بني أنظمة تدريب رماية املدفعية املبارشة 

وأنظم��ة تدري��ب س��ائقي الدباب��ات وأنظمة تش��بيه 

وتدريب فرق القيادة.

وتش��كل خربات رشك��ة CAE يف األنظم��ة الربية ما 

فرض سيادتها يف أس��واق الصفقات اإلسرتاتيجية، ومثال 

ذلك ما نفذته من صفقات طيلة 20 عاماً متثل التصاميم 

والتطويرات املتمثلة يف صيانة أنظمة التدريب ملركبات 

 M2/ M3 واملركبة M1 Abrams القتال املدرعة مث��ل

Bradley، وه��ي مركبات املش��اة القتالي��ة العاملة مع 

الجيش األمرييك.

ونتج عن كثافة استثامرات الرشكة يف مجايل البحوث 

والتطوير ما يبلغ نس��بته %10 من أرباح الرشكة الكلية 

كل ع��ام، ما ميثل حصيلة العدي��د من القدرات وتعزيز 

أنظم��ة التدري��ب الربي��ة وحلولها. ومث��ال ذلك مولد 

 .CAE Medallion 6000 image generator الص��ور

ونظام CAE INFRONT 3D ثاليث األبعاد الذي يوفر 

التدريب األسايس واملس��تمر ملراقبي املدفعية األماميني 

واملراقب��ني الجوي��ني، وتم توفري ه��ذه األنظمة للقوات 

املس��لحة يف: بريطاني��ا وتركيا وهولن��دا وتايلند وكينيا 

ونيوزيلندة وبلجيكا وع��امن، كأنظمة تدريب متحركة 

دخل��ت الخدم��ة مع الق��وات ميدانياً ويعم��ل بعضها 

كأنظمة تدريب متحركة وبعضها يعمل كحلول تدريبية 

يف ورش الدراسة.

ويعرف عن أنظم��ة تدريب مدفعية النريان املبارشة 

 CAE كأه��م املالم��ح القوية الت��ي تعزز عالق��ة رشكة

والجي��ش الربيطاين والذي تتعاون معه الرشكة كمتعاقد 

فردي، حيث ظلت CAE توفر أنظمة التدريب ملركبات 

قتال املشاة لعدة سنوات مضت.

ك��ام توفر الرشك��ة مركبات املراقبة OPVs ملدرس��ة 

املدفعي��ة امللكي��ة والتي وس��عت برامجه��ا التدريبية 

لتش��مل األطقم ومجموعات القتال ومجموعات نريان 

اإلسناد.

ولقد وف��رت رشك��ة CAE مؤخراً للجي��ش الهندي 

العديد من الحلول التدريبية لدبابات القتال الرئيس��ية 

Arjun main battle tank م��ع االس��تمرار يف تطوير 

تدريب الس��ائقني وأطق��م املدفعية للدبابات روس��ية 

الصن��ع T – 72 و T – 90. وتش��مل األنظم��ة قدرات 

العمل الش��بكية للعديد من أنظمة التش��بيه واملعدات 

الالزمة لتأهيل األطقم والالزمة ملستوى تدريب األفراد.

اإلرث وخربات التسويق
رصح "كام��ريون ماكنزي" املدي��ر اإلداري ألعامل رشكة 

CAE يف منطق��ة الرشق األوس��ط بأن دم��ج الخربات 

الكثيف��ة التي تتميز بها الرشكة يف مجال التش��بيه، مع 

اإلرث وخربات التس��ويق، وضع الرشك��ة يف موقع قوي 

ومتمِيز يف مجال الحلول التدريبية.

وأض��اف "كامريون ماكنزي" ب��أن رشكة CAE متتلك 

قدرة الجمع ب��ني املهارات العديدة والحلول الفنية مام 

ميكنه��ا من توفري التدريب املش��رتك يف ظروف البيئات 

الصعب��ة وخالل العمليات القتالية، مع توفري التدريبات 

الت��ي تع��زز اليقظة يف املواق��ف ومجابه��ة التحديات 

التي تواج��ه املركبات واألطقم، مع رف��ع كفاءة القادة 

والعامل��ني معهم يف هيئ��ات األركان. وبهذا تس��تطيع 

منتجات الرشكة العمل يف بيئات آمنة وبتكلفٍة أقل وهو 

ما تحتاجه الجي��وش حول العامل حالياً - مبا فيها جيوش 

منطقة الرشق األوسط.

وتعرض رشك��ة CAE منتجاتها من أنظمة التش��بيه 

وحلول التدريب يف معرض آيدكس 2013 يف الجناح 01 

– C06 يف مرك��ز أبوظبي للمع��ارض )أدنيك(، وذلك يف 

الفرتة من 17 – 21 فرباير 2013•

منوذج بارز يف إنتـاج وتطويـر أنظمـة حماكـاة الطيـران

تستطيع منتجات 
الشركة العمل يف 

بيئات آمنة وبتكلفة 
أقل وهو ما حتتاجه 

اجليوش حول 
العامل حاليًا

  نظام التشبيه CAE من الداخل 

CAE نظام التشبيه  
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Roxel الريادة يف جمـال نظـم الدفـع التعبـويــة
توفــر احللـول الدفاعيـة بأحــدث التـقنـيات

تصمم رشك��ة Roxel تصنع وتط��ور كل أنواع أنظمة 

الدفع الصاروخية املس��تخدمة يف الذخائ��ر التعبوية 

والصواري��خ التطوافي��ة. وتع��د رشك��ة Roxel رائدة 

أوروبياً يف مجال أنظمة الدفع التعبوية، وهي مملوكة 

لرشكتي MBDA وSAFRAN وتنفذ تصميم وتطوير 

وصنع كل أنواع أنظمة الدفع الصاروخية املس��تخدمة 

مع الذخائر التعبوية والصواريخ التطوافية حول العامل.

وتوفر هذه الرشكة العديد من الحلول للمتعاقدين 

معه��ا لتجهي��ز الصواريخ والذخائ��ر التعبوية األخرى 

حس��ب متطلبات الدفع التي يطلبها الزبائن لألنظمة 

الجدي��دة أو لتحس��ني أداء األنظم��ة العاملة. وتعمل 

رشك��ة Roxel عىل توف��ري أفضل الحلول مس��تخدمًة 

أح��دث التقنيات لتحقي��ق الرسعات العالي��ة لتلبية 

املتطلب��ات وتحقيق قدرات املن��اورة والتخفية ورفع 

كفاءة أداء الذخائر.

ودخل��ت رشك��ة Roxel من خالل االس��تفادة من 

املعرفة والبنيات امليكانيكي��ة واملواد املركبة يف مجال 

تطوي��ر وتوفري املكون��ات الفرعية ملج��االت الصناعة 

الجوية. 

Roxel منتجات رشكة
 Propulsion أنظم��ة الدف��ع Roxel تصن��ع رشك��ة

Systems بالتع��اون م��ع معظ��م املتعاقدي��ن صناع 

 MBDA – THALES – وبينه��م:  الصواري��خ 

Lockheed Martin -  SAAB Dynamics لتنفي��ذ 

الربامج التالية:

- الصواري��خ املض��ادة للدباب��ات، وه��ي الصواريخ: 

.ERYX  MILAN – TRIGAT

 EXOCET – - الصواريخ املضادة للسفن، وهي  

.MARTE – RBS15 – OTOMAT

 ASTER – MISTRAL – - الصواريخ أرض/ جو: 

. RAPIER – CROTALE

.MICA – METEOR - الصواريخ جو/ جو 

.AASM القنابل املوجهة التي تطلق من الجو -

.GMLRS – 122 mm صواريخ املدفعية -

.68mm – 70mm – 2.75 الصواريخ جو/ أرض -

وتق��رتح رشك��ة Roxel ع��ىل عمالئه��ا العديد من 

الحل��ول التقني��ة لعس��كرة البيئات وتوف��ري املخزون 

الصاروخ��ي ومح��ركات الصواريخ، مع نق��ل الرشكة 

التقني��ات للخ��ارج وتوفريه��ا العملي��ات الهندس��ية 

 TDP/ MDPs وتأهيله��ا املصان��ع وعقد الصفق��ات

وتوفري برامج التدريب وتقديم املساعدة الفنية لفرق 

زبائنها يف مواقع عملهم•

 Roxel تقرتح شركة
على عمالئها العديد 
من احللول التقنية 

لعسكرة البيئات 
وتوفري اخملزون 

الصاروخي وحمركات 
والصواريخ

     الصواريخ AS15 TT - (c) MBDA التي يتم تزويد املقاتالت بها     
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C-130J Super Hercules 15 دولة تختار طائرة النقل العمالقة
أقـوى طائـرة نقـل يف العالـم "دون منـازع"

ع��ىل مدار تاريخ صناعة الطائ��رات، تعجز أي طائرة 

موجودة كانت أو قيد التطوي��ر، عن مجاراة املرونة 

 C-130J الكبرية التي تتمتع بها طائرة النقل العمالقة

Super Hercules ، وق��د أثبتت الطائرة التي يفوق 

تاري��خ إنتاجها إنتاج أي طائرة عس��كرية أخرى، أنها 

قادرة عىل تنفيذ كافة املهام املوكلة إليها.

وتواص��ل الطائرة املتع��ددة األدوار واملهام إثبات 

نفس��ها كل يوم من خالل نجاحها يف تلبية متطلبات 

72 دول��ة، وترتواح مه��ام الطائرة بني نقل األس��لحة 

وتنفي��ذ املهام الخاص��ة، وتزويد الطائ��رات بالوقود 

أثناء الطريان، وتنفيذ مهام البحث واإلنقاذ، ومكافحة 

الحرائق، واس��تطالع األحوال الجوي��ة، وتنفيذ مهام 

جمع املعلومات والتجسس واالستطالع IRS، وتنفيذ 

العمليات اإلس��رتاتيجية والتكتيكي��ة الخاصة بإعادة 

إم��داد الق��وات الربية، األم��ر الذي يجع��ل الطائرة 

مؤهلة وجاهزة لتنفيذ أي مهمة.

وقد وقع اختيار 15 دولة عىل طائرة النقل العمالقة 

C-130J Super Hercules لتلبي��ة متطلبات النقل 

الجوي لديها، وس��واء كان الهدف هو دعم األساطيل 

الحالي��ة أو كان أحد العمالء الجدد الباحثني عن أداء 

عال يف مجال النقل والجرس الجوي، فإن طائرة النقل 

العمالق��ة C-130J Super Hercules تعت��رب دامئ��ا 

الحل املنطقي األمثل األقل خطورة وتكلفة.

 Locheed وتعت��رب هذه الطائرة التي تنتجها رشكة

Martin أك��ر طائرات النقل الج��وي تطوراً يف العامل 

ع��ىل اإلط��الق، حي��ث تس��تخدم أحدث أس��اليب 

التكنولوجي��ا يف صناعة الطائ��رات من حيث تصميم 

الهي��كل الخارج��ي الق��وي، األمر ال��ذي مينح أطقم 

التشغيل قوة أكرب وكفاءة تشغيلية أعىل.

وقد تم تصمي��م الطائ��رة C-130J-30 عىل غرار 

تصمي��م الطائ��رة C-130J القيايس، ولكن جس��مها 

أطول من األخرية ب� 457.2 سنتيمرتات )180 بوصة(، 

وهو م��ا يؤمن ق��درة تحميل أك��رب تحتاجها معظم 

أطق��م التش��غيل، ولكن تل��ك الزي��ادة ال تؤثر عىل 

خصائص الطريان لدى الطائرة.

وعند مقارن��ة النموذج القي��ايس للطائرة نجد أن 

 463L قادرة عىل حمل مثاين باالت C-130J الطائ��رة

pallets بدال من ست، و97 معدة طبية بدالً من 74، 

وCDS bundles 24 بدالً م��ن 16، واألهم من هذا 

وذاك، أنها قادرة عىل حمل 128 فرداً مقاتالً بدالً من 

92 )كام يف النم��وذج القيايس(، و 92 مظلياً بدالً من 

64 مظلياً.

ورغ��م أن الش��كل الخارج��ي يش��به مثيله لدى 

الطائرة C-130 الس��ابقة، إال أن أنظمة تنفيذ املهام 

وأنظمة الدفع لدى الطائرة C-130J-30 جرى إعادة 

تصميمها بالكامل، وتش��مل الس��امت األساسية لدى 

ه��ذه األخرية تصمي��امً مالحياً رقمياً جدي��داً، ونظام 

دفع جديد، وشاش��تي ع��رض علويتني خاصتني بقائد 

الطائرة، تم اعتامدها كأدوات مالحية أساسية، عالوة 

عىل أجهزة كمبيوت��ر قادرة عىل تنفيذ مهمتني يف آن 

واحد وتضم��ن عمل معظم الوظائ��ف بصورة آلية، 

األمر الذي ال تحتاج فيه قيادة الطائرة إال إىل طيارين 

ومسؤول تحميل.

وقد كان لتلك التحس��ينات مردود مبارش متثل يف 

رفع مستوى أداء الطائرة وزيادة االعتامد عىل أنظمتها 

ومكوناتها، فعند مقارنته��ا بالنموذج C-130E، عىل 

سبيل املثال، نجد أن الطائرة C-130J-30 قادرة عىل 

تغطية مدى أكرب بنس��بة 40 %، وزيادة الحد األقىص 

ملستوى تحليقها بنسبة 40 %، وخفض الوقت الالزم 

لصعودها إىل مستوى الطريان املطلوب بنسبة 50%، 

وزيادة رسعتها القصوى بنس��بة 21 %، وتقليل الحد 

األقىص للجهد الالزم لإلنطالق قبل اإلقالع بنسبة 41 %.

وتعت��رب أنظم��ة الدف��ع الجديدة الس��بب األول 

واملبارش وراء ارتفاع أداء الطائرة C-130J-30، حيث 

توج��د أربعة محركات من ن��وع AE 2199D3 التي 

تنتجها رشك��ة رولزرويس يول��د كل منها طاقة بقوة 

4591 حصان، وهي بذلك تنتج قوة دفع أكرب بنس��بة 

29 % م��ع خف��ض اس��تهالك الوقود بنس��بة 15 %، 

 R391 وتتميز املروحة ذات الشفرات الست من نوع

C-13J Super Hercules العمالقة القادرة عىل تنفيذ كافة املهام 
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التي تنتجها رشك��ة Dowty Aerospace بأنها أخف 

وزناً، كام تتميز بقلة أجزائها املتحركة عن بقية مراوح 

 ،Hercules الطائرات الس��ابقة األخ��رى من ط��راز

ويق��وم نظام تحك��م إلك��رتوين رقم��ي بالتحكم يف 

املحركات.

ويف موق��ع القل��ب م��ن التكنولوجي��ا املتط��ورة 

الجدي��دة ل��دى الطائ��رة Hercules توج��د محطة 

الطريان الحديثة ذات الوظائف املتعددة، وشاش��ات 

 )LCD( العرض الت��ي تعمل بالكريس��تال الس��ائل

للتحكم يف طريان الطائرة، وتفعيل أنظمة التش��غيل، 

واألنظمة املالحية التي تم اعتامدها كوس��ائل طريان 

أساس��ية، وهي خطوة غري مس��بوقة يف عامل طائرات 

النقل العس��كرية، وتتميز شاش��ات العرض بتوافقها 

للعمل مع كافة أنظمة التصوير التي تعمل يف الرؤية 

الليلي��ة، وه��و ما ميّك��ن طاقم الطائرة من تش��غيل 

الطائرة يف املناطق التي يتطلب تنفيذ املهام الخاصة 

فيها أحواالً وظروفاً معتمة.

وتقوم أجه��زة الكمبيوتر املزدوج��ة األداء بإدارة 

وأمتت��ة عدد كبري م��ن الوظائف الت��ي كان املهندس 

وامل��الح الجويني يقوم��ان بأدائها يف مراحل س��ابقة، 

ويج��ري مراقب��ة أنظم��ة الطائرة بصورة مس��تمرة، 

ويت��م إبالغ طاقمه��ا بالوضع أو بوج��ود أعطال ما، 

وتش��مل بعض أنظمة الطائرة الجدي��دة التي تقوم 

أجه��زة الكمبيوتر بإدارتها مفاتيح التحكم الرقمي يف 

املحركات ونظام التحذير واإلنذار ومراقبة قوة الدفع 

بصورة آلي��ة وتس��جيل الصيان��ة بالكمبيوتر ونظام 

الكرتوين لفصل التيار الكهربايئ ونظام تحذير متطور 

وخريطة رقمية متط��ورة وأحدث أنظمة االتصاالت/

املالحة.

كام تس��تخدم الطائ��رة C-130J-30 نظام تحديد 

 Global Positioning املواقع عرب األق��امر الصناعية

System )GPS( واملس��اعدات املالحية ومساعدات 

تخطيط الطريق الجوي األخرى، األمر الذي يس��مح 

لطاقم الطائرة بالرتكيز عىل املهمة وعىل الطريان بدالً 

من الرتكيز عىل إدارة أنظمة الطائرة.

 Lockheed Martin رشك��ة  ب��دأت  وق��د 

 C-130J يف تطوير الطائرة Aeronautical Systems

يف عام 1991 باس��تخدام أرصدة الرشكات املخصصة 

للبحوث والتطوير، وقد خرجت أول طائرة من طراز 

C-13J، الت��ي تعترب يف الحقيقة نس��خة من الطائرة 

C-130J-30، من خط التجميع يف ش��هر أكتوبر عام 

1995، وهي نفس الطائرة التي سبق أن طلب سالح 

الج��و املليك الربيطاين رشاءها والتي حلقت ألول مرة 

يف الخامس من ش��هر إبريل عام 1996، وبعد سلسلة 

من اختب��ارات الطريان األكر ش��مولية عىل اإلطالق، 

حصلت الطائ��رة C-130J عىل الرتخي��ص الالزم من 

هيئة الطريان الفيدرالية األمريكية يف ش��هر أغسطس 

عام 1998، ورسع��ان ما بدأت عملية التس��ليم بعد 

ذلك التاريخ بقليل•

طائرة النقل 
 C-130J العمالقة
 Super Hercules
تعترب دائمًا احلل 
املنطقي األمثل 

األقل خطورة 
وتكلفة

تتميز شاشات 
العرض بتوافقها 
للعمل مع كافة 

أنظمة التصوير 
التي تعمل يف الرؤية 

الليلية

أجهزة الكمبيوتر املزدوجة األداء للطائرة تقوم بإدارة وأمتتة معظم الوظائف
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IDEX 2013 تعـرض قـدرات التدريـب واالتصـاالت يف Cubic 
توفـر أنظمـة التدريـب لعمليـات القتـال البـري واجلـوي

 IDEX 2013 خالل مع��رض Cubic تس��لط رشك��ة

الضوء عىل العديد من منتجاتها وعىل القدرات التي 

طورتها للحروب الجوية والربية والبحرية والسايبريية.

وم��ن املع��روف ع��ن رشك��ة Cubic أنه��ا رائدة 

دولي��اً يف توف��ري أنظم��ة التدريب لعملي��ات القتال 

ال��ربي والعملي��ات الجوية الحي��ة Live مع التحكم 

 Cyber يف س��وق األنظم��ة والتقني��ات الحاس��وبية

.Technologies

ويضاف لكل ذلك توف��ري الرشكة أنظمة التدريب 

والخدمات ملجتمعات التدريع والصواريخ واألس��لحة 

 IDEX  يف معرض Cubic الصغرية. وتش��ارك رشك��ة

2013 واملؤمت��ر املصاح��ب للمع��رض بكامل طيف 

منتجاتها الجوية والربية والبحرية مع عرض املنتجات 

الس��ايبريية، يف جناحه��ا رق��م C15 – 01 يف مرك��ز 

املع��ارض ADNEC يف أبوظب��ي خالل ف��رتة انعقاد 

املعرض. وتش��مل عروض الرشكة أح��دث ما أنتجته 

ملجاالت التدريب واالتصاالت التعبوية.

توفري املنتجات الدفاعية
دأب��ت رشكة  Cubic عىل توف��ري املنتجات الدفاعية 

ألس��واق الرشق األوس��ط لعدة س��نوات، وبني هذه 

املنتج��ات: نظ��م التدريب ونظ��م تحدي��د املواقع 

املستخدمة حول العامل لتأهيل الطيارين.

وق��د افتتح��ت رشك��ة Cubic  مكتبه��ا اإلقليمي 

يف دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة، حيث تم وضع 

 Injazat Data Systems فرع الرشكة مع رشيكته��ا

يف أبوظبي لتوفري الحلول املحلية الباهرة ومبس��توى 

عاملي.

وط��ورت الرشكة ووف��رت معظم آلي��ات وأجهزة 

دعم املناورة الجوي��ة ACMI ووزَعتها للزبائن حول 

العامل مبا يف ذلك توفريها للملكة العربية الس��عودية 

ومرص. وتقود الرشكة فرق تنفيذ األعامل الهندس��ية 

ملعامل بحوث القوات الجوية األمريكية لبناء مرشوع 

تدريب الطيارين LVC pilot Project وهو املرشوع 

الهادف لتوفري تدريب القتال الجوي بأقل تكلفة، مع 

انتفاع حلفاء الواليات املتحدة منه.

ويف ع��ام 2012 جه��زت رشك��ة Cubic "مرك��ز 

التدريب القتايل" للمملكة األردنية، وهو املركز الذي 

 MILES يس��تخدم نظام األس��لحة الفردية الحديث

م��ن الجيل القادم، كام وفَ��رت الرشكة مؤخراً النظام 

EST 2000 Skills Trainer لتوف��ري التأهيل املهاري 

لكٍل من األردن ولبنان واململكة العربية السعودية.

نظم ربط البيانات
تعرض رشك��ة Cubic أح��دث مبتكراته��ا التدريبية 

وأحدث نظم االتص��االت التعبوية "نظ��م البيانات" 

وأنظمة، رب��ط البيانات للمنص��ات الجوية املأهولة 

وغ��ري املأهول��ة والعاملة م��ع الق��وات الجوية ومع 

الس��فن واملحطات األرضي��ة. وتعم��ل أنظمة رشكة 

Cubic حالياً يف أفغانس��تان لتوفري اليقظة يف الوقت 

الحاسم للقوات املقاتلة هناك.

وتعت��رب نظم ربط البيانات م��ن أهم املنتجات يف 

خط إنتاج نظ��م االتصاالت الت��ي تصنعها وتطورها 

رشكة Cubic والتي بدأت مؤخراً يف توفري حلول التتبُع 

لتنفيذ مهام املراقبة املس��تمرة ح��ول العامل. ونرشت 

 Mesh Asset Tags: MATs أنظمتها Cubic رشك��ة

وأجه��زة مركز املراقب��ة والس��يطرة DMC وأنظمة 

الرؤي��ة ملتابعة أع��امل املعدات يف أفغانس��تان، كام 

اس��تخدمت هذه األنظم��ة ملتابعة خ��روج مركبات 

الجيش األمرييك من العراق.

ويضاف ل��كل ذلك توفري رشك��ة Cubic منتجات 

 Cyber – security products األم��ن الس��ايبريية

والعديد من الحلول مبا يف ذلك الهندس��ة والتصميم 

ونقل األنظمة وتأمني األعامل الشبكية وتوفري اإلسناد 

الهنديس•

تعترب نظم ربط 
البيانات من أهم 
املنتجات يف خط 

إنتاج نظم االتصاالت 
التي تصنعها 

وتطورها شركة 
Cubic

يستخدم النظام EST لتوفري التدريبات الهجومية والدفاعية للجنود الراكبني والراجلني يستخدم نظام التسليح الفردي MILES يف متارين العمليات القتالية
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IDEX 2013 تعرض منتجاتها  يف Patria
تقـدم احللـول التقنـيـة اجلويـة والربيـة وخدمـات اإلسنــاد

تش��ارك رشكة Patria يف معرض IDEX 2013 حيث 

تعرض العديد م��ن منتجاتها وبينها AMVs وأنظمة 

املورت��ر Nemo Mortar، ومعروف أن هذه الرشكة 

املختص��ة يف الصناعات الدفاعي��ة واألمنية توفر أيضاً 

الحلول التقنية الجوي��ة والربية مع توفريها خدمات 

اإلس��ناد. وتع��رض الرشكة منتجاته��ا يف الجناح 08 – 

B20، وقد اختار العديد من الزبائن الدوليني مركبات 

الرشك��ة ذات العج��الت AMVs وأنظمة املورتر فئة 

.Nemo

وتوفر رشك��ة Patria الصناعات الدفاعية واألمنية 

والجوي��ة م��ع العديد م��ن الحلول الت��ي تنافس يف 

األس��واق ويثق فها الزبائن كثرياً، وتعزى قوة ومكانة 

الرشك��ة مل��ا لها من خ��رباٍت ومنتجاٍت جي��دة تالئم 

مس��تويات الناتو، مع تركيز الرشكة املس��تقبيل عىل 

سوق شبه الجزيرة العربية.

Patria AMV املركبات
متثل املركب��ات Patria AMV أه��م املنتجات التي 

تصدره��ا الرشكة بن��امذج مدرعة، حي��ث يزيد عدد 

املركبات التي س��وقتها الرشكة عىل مستوى العامل عن 

1,400 مركبة مام ال يدع مجاالً للشك أن الزبائن تثق 

.8x8 يف جودة صناعاتها خاصة النامذج املدرعة

وتعم��ل هذه املركبات يف فنلن��دا وجنوب أفريقيا 

والسويد، كام شاركت مع قوة ISAF منذ عام 2007 

خاصًة مع القوات البولندية.

أكرث أنظمة املورتر تطوراً
تنتج رشكةPatria  أنظم��ة املورتر املتطورة وأحدثها 

Nemo، وه��و ذو برج يدار عن بع��د لتوفري النريان 

 ،MRSI املبارشة وغ��ري املبارشة مع التميز بق��درات

وميكن تركيبه عىل العديد من املركبات املدرعة ومنها 

األن��واع 6x6 و8x8 ك��ام ميكن تركيب��ه عىل املركبات 

املجرورة. 

وأصب��ح تركي��ب املورت��ر Nemo ع��ىل املركبات 

الخفيفة واملركبات عالية الرسعة ممكناً، مع إمكانية 

اس��تخدامه لتنفيذ مهام الدوريات والحامية وحراسة 

الحدود البحرية ومساندة املشاة يف العمليات.

وميكن إضافة نظ��ام القيادة والتحك��م يف النريان 

FCS – CP للمورت��ر Nemo وه��و نظ��ام مصم��م 

إلس��ناد وتنسيق النريان غري املبارش مام يجعل أنظمة 

املورت��ر Nemo ق��ادرة عىل العم��ل يف مجموعات. 

ويتي��ح النظ��ام FCS – CP للقائ��د فرصة الحصول 

عىل املعدات املأمتت��ة لتخطيط النريان وتوجيهها مع 

تحسني وتحقيق قدرة النريان املؤثرة عىل الهدف.

أقدام ثابتة يف مجال الطريان
وضعت رشك��ة Patria أقدامها ب��كل ثبات يف مجال 

الط��ريان من خ��الل توفريها خدمات اإلس��ناد طلية 

العمر االف��رتايض لألنظمة. ومتث��ل العمليات الحالية 

 F – 18 Hornet Jet النفاث��ة  املقات��الت  بإس��ناد 

Fighters والنفاث��ة التدريبي��ة Hawk والعمودي��ة 

.NH90 الناقلة

ويف مجال تدري��ب الطيارين العس��كريني بلغت 

رشكة Patria عدة نتائ��ج ممتازة حيث وقعت عقد 

تدريب الطيارين األويل مع القوات الجوية الفنلندية 

)للمرحلة األوىل والثانية( وذلك لتوفري تدريب الطلبة 

الطياري��ن وتأهيل املدربني. وتعم��ل الرشكة أيضاً يف 

املج��ال الجوي امل��دين حيث تخصص��ت يف تدريب 

الطياري��ن املحرتف��ني، وتعت��رب رشك��ة Patria رائدة 

كمنظمة تدريب طريان FTO يف شامل أوروبا.

املعرفة الفنية يف تطوير األنظمة
ومب��ا أن األنظم��ة الدفاعية الحديثة كب��رية األحجام 

فه��ي تتكون من عدة أنظمة فرعي��ة، وتؤكد املعرفة 

الفنية التي تس��تغلها رشك��ة Patria يف دعم وتوفري 

خواص هذه األنظمة وبال أخط��اء، فالرشكة مختَصة 

يف مج��االت: االس��تطالع، واملراقب��ة، وأنظمة القيادة 

والس��يطرة وخالفها مع الدعم واإلس��ناد طيلة العمر 

االف��رتايض لألنظم��ة. وظلت املعرف��ة الفنية للرشكة 

تتطَور لعدة عقود لتلبية االحتياجات التي تتواجد يف 

األنظمة املعَقدة التي يستخدمها الزبائن•

متثل املركبات 
Patria AMV أهم 

املنتجات التي 
تصدرها الشركة 

بنماذج مدرعة

Patria AMV املركبة

IDEX 2013 تعـرض قـدرات التدريـب واالتصـاالت يف Cubic 

يستخدم النظام EST لتوفري التدريبات الهجومية والدفاعية للجنود الراكبني والراجلني
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Rockwell Collins تغـزو أسـواق الشــرق األوســط
منتجاتـها تغطـي احتياجـات األسـواق العسكـرية والتجاريـة
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يف إط��ار لقاءاتها مبناس��بة معرض آيدك��س 2013، التقت 

املجلة السيد/ إيف جالتي، العضو املنتدب برشكة "روكويل 

كولين��ز" يف  منطقة الرشق األوس��ط يحدثنا عن منتجات 

الرشكة وأنشطتها.

ما هي إستتراتيجية رشكة Rockwell Collins يف الرشق 

األوسط؟

تنته��ز رشك��ة Rockwell Collins ه��ذه الفرص��ة لتؤكد 

التزامه��ا مبنطق��ة ال��رشق األوس��ط، وبتوس��يع قاع��دة 

إستثامراتها ووجودها ومساهمتها يف املنطقة، حيث تعترب 

"روكوي��ل كولين��ز" من أك��رب الرشكات امل��وردة للمعدات 

العسكرية وأجهزة الكرتونيات الطريان التجارية.

وت��درك الرشك��ة أن أمامه��ا فرص��اً عدي��دة لتس��ويق 

منتجاته��ا يف املنطقة مثل اإلتصاالت املدعومة بالش��بكة، 

ووصالت البيان��ات التكتيكية، وأنظمة التصويب املتقدمة، 

املأهول��ة  بالطائ��رات  الخاص��ة  الط��ريان  والكرتوني��ات 

وغرياملأهول��ة، والحل��ول املتحرك��ة املس��تخدمة يف تأمني 

الحدود، ومع رشكة Rockwell Collins ميكن لعمالئنا أن 

يضمن��وا إمكانية توافق أجهزتنا ومعداتنا للعمل مع قوات 

التحال��ف، وذلك بفض��ل إنتاجها من األنظم��ة والحلول، 

باإلضاف��ة إىل تقديم الدعم الالزم ط��وال العمر االفرتايض 

لهذه األجهزة.

هتتل تخطتتط رشكتتة Rockwell Collins لتوستتيع 

وجودها يف الرشق األوسط؟

بإم��كان الرشك��ة طرح كاف��ة املنتجات واإلمكاني��ات تبعاً 

ملتطلب��ات العم��الء املحلي��ني يف منطقة الرشق األوس��ط، 

وتتواجد الرشك��ة يف املنطقة منذ عرشين عاماً، ويعمل بها 

حوايل 300 فرد كموظفني يف كافة أنحاء املنطقة،

وقد كثفت الرشكة جهودها يف منطقة الرشق األوس��ط 

ع��ن طريق إقامة مق��ر إقليمي دائم له��ا يف ديب، وافتتاح 

ف��رع لها يف إم��ارة أبوظبي، وتخطط الرشك��ة لبناء املزيد 

من الفروع خالل الس��نوات الخم��س القادمة، األمر الذي 

ميك��ن أن يوفر فرص عمل جديدة لإلقتصاد املحيل، ويقوم 

الفرعان املوجودان حالياً بأداء كافة املهام املتعلقة بتطوير 

أنش��طة الرشك��ة، وإدارة الربامج وتقدي��م خدمات الدعم 

واملس��اندة الالزمة، وهي األنشطة التي رسعان ما ستلحق 

بها أنش��طة مكملة بإضافة هندس��ة األنظمة للعديد من 

التطبيقات الرئيس��ة التي تنتجها الرشك��ة، وتتطلع الرشكة 

إىل توس��يع قاع��دة وجودها ع��ن طريق إقام��ة رشاكات 

اسرتاتيجية وفتح فروع جديدة لها يف املنطقة.

ما هي أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الرشكة؟

تغط��ي رشك��ة Rockwell Collins احتياجات األس��واق 

العس��كرية والتجارية ع��ن طريق ط��رح مجموعة كبرية 

م��ن األنظمة مث��ل الكرتونيات الط��ريان الخاصة بطائرات 

النق��ل، والطائرات املقاتلة، والطائرات املروحية، واملركبات 

الجوي��ة غرياملأهول��ة، واإلتص��االت والش��بكات الخاص��ة 

بالق��وات الجوي��ة والربي��ة والبحرية وأنظم��ة التصويب 

الدقيق واملالحة والتوجيه، وأجهزة الرادار وأنظمة املراقبة 

والتنصت وإدارة املعلوم��ات، وأجهزة املحاكاة والتدريب، 

وقد أتاح هذا النموذج الناجح من األنشطة التجارية الذي 

يوازن بني األس��واق العس��كرية والتجارية للرشكة إمكانية 

تطوي��ر أنظمتها، وإطالة عمر منتجاتها مع خفض تكاليف 

اإلنتاج والتطوير، كام تركز الرشكة بشدة عىل طرح أنظمة 

ومنتجات تناس��ب متطلبات عمالئها، والتي متكن القوات 

املس��لحة من أداء مهامها بشكل مأمون ومؤكد يف ساحات 

القتال املتقلبة.

وتعرض الرشكة أحدث مبتكراتها من التكنولوجيا الرقمية 

الت��ي تضمن توافق عملها مع الق��وات املختلفة، وإليضاح 

 ،™FireStorm هذه النقطة، يقوم نظامنا املعروف باس��م

وه��و عبارة عن نظ��ام لتوجيه النريان املش��رتكة، بتحقيق 

الوع��ي امليداين مبا يحدث يف س��احة املعرك��ة عن طريق 

التصويب الدقيق املتكامل، األمر الذي ميّكن القوات الربية 

من العمل بصورة متكاملة مع بقية املنصات املحمولة جواً 

لدى قوات التحالف.

وتعترب Rockwell Collins من الرشكات العاملية الرائدة 

يف مجال االتصاالت الالسلكية، حيث تطرح مجموعة كبرية 

م��ن أنظمة اإلتص��االت مثل وصالت البيان��ات التكتيكية، 

 ،H/V/UHF وأجهزة الالسليك العاملة بالرتددات املختلفة

واإلتص��االت املتحركة عن طريق األقامر الصناعية، وأجهزة 

الالس��ليك املعتمدة عىل الربامج، حيث تقوم بإنتاج ودمج 

مجموعة كب��رية من أنظمة االتصاالت الت��ي تقوم بتزويد 

الطياري��ن الحربيني باملعلومات التي يحتاجونها فوراً، ومن 

ثم مس��اعدتها يف اتخاذ القرار املناسب بالرسعة املطلوبة، 

ع��الوة عىل ذلك، تق��وم الرشكة بتقدي��م خدمات الصيانة 

واإلص��الح والتجديد س��واء ملنتجاته��ا أواملنتجات األخرى، 

وتقديم الدعم اللوجس��تي، وإقامة الرشاكات اإلسرتاتيجية 

م��ع رشكات القطاع��ني الع��ام والخ��اص، وإدارة األنظمة 

العاملي��ة، والربامج األخ��رى التي تنتجه��ا الرشكة خصيصاً 

لعمالئها اإلقليميني ومبا يناسب متطلباتهم•

تخطط الشركة لبناء 
املزيد من الفروع 

خالل السنوات 
اخلمس القادمة 
األمر الذي ميكن 

أن يوفر فرص 
عمل جديدة تخدم 

اإلقتصاد احمللي
 السيد إيف جالتي العضو املنتدب للرشكة 
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 EADS تعترب رشكة "كاسيديان" - إحدى رشكات مجموعة

- رائ��دة عاملياً من مجال توفري التقنيات األحدث يف الدفاع 

واألمن وصناعاتها. وتش��ارك هذه الرشكة يف معرض ومؤمتر 

الدف��اع الدويل IDEX 2013 عارض��ة وللمرة األوىل "جهاز 

التخاط��ب العس��كري" VRD لجمه��ور منطق��ة الرشق 

األوس��ط ومش��اريك وزوار املعرض، وهو جهاز يستخدم يف 

"طاولة الرمل"  ألغراض التخطيط للمهام والتدريبات، وهو 

أحدث املبتكرات يف مجاله ومتت تجربته ألول مرة ليجمع 

بني التدريب العسكري وتخطيط املهام كتقنية تستفيد من 

القدرات الحاسوبية. وميكن للمتدرب االعتامد عىل منهجية 

وس��ائل التعليم التي س��بق تجربتها ونجحت، يف حني أن 

لعبة "منصات التحكم" والتي تم تجهيزها عىل غرار أنظمة 

التش��غيل تهدف لتقديم البيئة التدريبية املناس��بة لفائدة 

املتدربني الذين س��بق لهم اكتس��اب الخ��ربات. وخفضت 

رشكة "كاس��يديان" من املعدات مع التمس��ك باألساسيات 

والتي تشمل – يف سطح اإلسقاط الرأيس – سطحاً مبساحة 

x 2 2 مرت، وشاش��ة تعمل باللمس للتعرف عىل التضاريس 

مع وجود منصات التحكم الستفادة املتدربني.

 Rock Drill "وت��م ع��ىل أس��اس نظ��ام "روك دري��ل

األمري��يك، والذي يطب��ق فيه املتدربون كل ما س��بق لهم 

معرفت��ه، مع إمكانية التصحيح الفوري، أن صنعت الرشكة 

منصة تجاوزت كل إمكانيات التدريب بدون أن يفقد هذا 

النظام البساطة أو الرسعة.

وميكن – مبقارنة ط��اوالت الرمل التقليدية والتضاريس 

– التوصل لتحس��ني ونجاح التدريب واالستفادة من مزايا 

"جه��از التخاطب العس��كري" VRD إضافة للحصول عىل 

خيارات التدري��ب العدائية. ويتحقق نجاح التدريب أيضاً 

بواس��طة "املنهج املعريف" Cognitive approach والذي 

يجعل املتدربني يحققون االستفادة مبارشة.

ويعمل تحسني التدريب عىل بلوغ املعرفة بشكل أفضل 

IDEX 2013 يف معرض ومؤتـمـر CASSIDIAN
تستـعـرض طيـف واسـع مـن تقنياتـهـا األمنـيـة والدفاعـيـة

تعرض 
CASSIDIAN يف 

IDEX 2013 النظام 
 SPEXER Tm

1500 اخملصص 
لتوفري احلماية يف 

املناطق احلدودية
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وتفصي��ل أوىف خالل متابعة الربامج التدريبية عىل املنطقة 

والتضاريس نفس��ها، مام ي��ؤدي أيضاً الس��تخدام األجهزة 

والنظم بكفاءٍة عالية يف الوقت املتاح لتطبيق التدريبات.

ويتم خالل اعت��امد "طاولة الرمل" االفرتاضية عىل نظم 

البيانات واألجهزة، توزيع املحتوى التدريبي برسعة وبأقل 

تكلفة يف الوحدات.

ووفَ��رت رشكة "كاس��يديان" النظام يف نوع��ني: البديل 

الق��وي دائم الثب��ات يف غرفة التدري��ب، والثاين هو الحل 

املتني املتحرك العامل مع الوحدات.

وكال الخيارين يحتاجان ملصدٍر كهربايئ واحد لتشغيلهام، 

أما في��ام يتعلق بالربمجيات املس��تخدمة، فأخذت الرشكة 

بعني االعتبار أهمية واجهة التشغيل الضمني، وهذا يعني 

حاجة املتدرب لدقائق قليلة ليتأقلم ويركز عىل التدريبات 

خ��الل ال��دروس، كام ميك��ن تقييم الوظائ��ف التي تدعم 

التدريبات بش��كٍل أرسع وأبس��ط فهي متوافرة كوظائف 

فورية داخل السيناريوهات والعنارص، وهذا تنوع مطلوب 

توفريه كإمكانيات تدريبية مختلفة ويكر اللجوء إليه كثرياً 

يف العرص الراهن.

أنظمة الحامية املتكاملة
تعمل رشكة "كاسيديان" يف تجهيز وصنع األنظمة املتكاملة، 

وله��ا خربة وصلت إىل 30 عاماً يف ه��ذا املجال، ويف مجال 

األنظمة واملركب��ات الجوية غري املأهول��ة UAS، وعملت 

كث��رياً يف تطوي��ر خدمات الدع��م، كام وفرت كاس��يديان 

 Integrated مجموعات كامل��ة ومتكاملة من هذه النظم

UAS م��ع املنتجات التعبوية واإلس��رتاتيجية مع تطويرها 

بالرشاكة مع العم��الء. ونجحت الرشكة بكل ذلك لتحقيق 

النجاح يف تنفيذ مهام "املراقبة واالس��تخبارات واالستطالع" 

ISR يف ساحات القتال ويف العمليات املدنية أيضاً.

ونت��ج من خ��الل تع��اون رشكت��ي نورث��روب غرومان 

وكاس��يديان نظام "الصقر األورويب" وهو نظام جوي بدون 

طيار HAWK UAS EURO وتم تجهيزه ليناسب العمل 

 ،HALE يف االرتف��اع الع��ايل مع قدرة كبرية ع��ىل التحمل

وهذا النظام مزود بأحدث معدات SIGINT التي تعطى 

فرصة العمل ومراقبة منطقٍة أوسع.

أما فيام يتعلق بأمن املعلومات، توفر كاس��يديان نظام 

حلول الحامية املتكاملة يف مج��ال نظام املراقبة الصناعية 

ICS، وهو نظام يساند أنظمة التحكم أيضاً ويوفر الحصول 

ع��ىل البيانات بفضل الخ��واص SCADA وهي التي توفر 

بدورها التحليل يف منطقة آمنة، أن أي أمر دخول للمنطقة 

املحمية آمن تلقائياً من خالل املرس��ل املرصح له واملخول 

بذل��ك م��ن خالل قامئة املرس��لني املعتمدة . ك��ام أنه يتم 

تجاه��ل أوامر اإلنرتنت أو الش��بكة الخارجية أو أي مصدر 

داخيل ال يتوافق مع بروتوكوالت األمتتة املحددة.

 IDEX 2013 وتع��رض رشكة "كاس��يديان" يف مع��رض

 SPEXERTM 1500 أحدث رادار أمني أنتجته وهو النظام

والذي يفت��ح الفرص أمام املس��تخدمني لتوفري الحامية يف 

املناطق الحدودية، مع توفري الحامية يف املناطق واملنشآت 

العس��كرية والصناعي��ة، م��ع توفري الحامية للش��خصيات 

 Hall8 , وتقدم الرشكة عروضه��ا يف جناحها .VIP الهام��ة

B 05 باملعرض•
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الطائرتـان Predator و ODIN EYE تعززان اليقظـة يف املواقـف
مزودة بقـدرات االستشعـار الالزمة إلسنـاد خمتـلـف املـهـام

تقوم أنظم��ة املراقبة واالس��تطالع وتوف��ري املعلومات 

ISR بتوف��ري ق��درات اليقظ��ة يف املواق��ف بالتوجي��ه 

 General Atomics ع��ن بعد، حيث اش��تهرت رشك��ة

Aeronautical Systems الرائ��دة يف صن��ع تقني��ات 

 ISR Technologies االستخبارات واملراقبة واالستطالع

بتطوير وإنت��اج طائ��رات Predator املوجهة عن بعد 

RPA الت��ي تعمل مع العديد م��ن الزبائن حول العامل 

حالياً.

وأكملت هذه الطائرات العديد من س��اعات الطريان 

العملياتية مبعدل وصل 50.000 ساعة طريان عمليايت يف 

 GA – ASI الش��هر الواحد، بينام أكملت طائرات رشكة

طراز Predator ما زاد عن 2 مليون س��اعة طريان حتى 

اليوم.

 GA – ASI التي تصنعها رشكة XP وتحمل النامذج

بالط��راز Predator نفس األبعاد مع بلوغها االرتفاعات 

العالية وبرسعات عالية مع احتامل التشغيل لفرتات تصل 

 Predator لغاية 35 س��اعة. وقد حلقت الطائرة األوىل

RQ – 1 حين��ام اختربتها القوات الجوية األمريكية عام 

1995 وت��م تعديله��ا اآلن لتش��مل الكرتونيات الطريان 

الجدي��دة الثالثية ونظ��ام اإلقالع والهب��وط اآليل، ويتم 

حالي��اً إنتاج النموذج XP RPA إلس��ناد قاعدة الزبائن 

يف قامئ��ة التصدير مبا يف ذل��ك الزبائن يف منطقة الرشق 

األوسط ومنطقة شامل أفريقيا.

 Predator م��ن  بطي��ار  املأه��ول  النم��وذج  أم��ا 

ط��راز XP كام هو الحال يف الطراز Odin Eye فيتكون 

م��ن طائ��رة Beechcraft – Hawker King م��زودة 

بحمولة االستش��عار IMSP متاماً مثل أنظمة استشعار 

.Predator XP النموذج

وتعمل الطائرة Odin Eye ملدة بني 7 و 8 س��اعات 

وتتس��لَق الرتفاع يزيد ع��ن 25.000 ق��دم وهي ذات 

كابينة مضغوطة ومريحة.

أنظمة التشغيل
وميكن تزويد الطائرتني املذكورتني بنظام املدى البرصي 

LOS ونظ��ام ما بعد خط الب��رص BLOS وأنظمة ربط 

البيانات لتنفيذ العمليات وراء خط األفق، وميكن تزويد 

الطائرت��ني Predator XP وOdin Eye اللت��ان تنفذان 

"املهام الخاصة" بإضافة "نظم االستش��عار املتعددة" مبا 

 EO/ IR يف ذلك نظام االستش��عار اإللك��رتوين البرصي

– وهو نظ��ام الكامريات – مع إضاف��ة النظام الراداري 

Lynx Multimode Radar وال��ذي ي��ربز عدة مالمح 

بينها النتائج الراداري��ة SAR القادرة عىل الظهور ليل/ 

نهار منفذة البحث الراداري.

 Lynx’s Ground Moving ويوف��ر النظ��ام األريض

Target Indicator: GMTI ال��ذي يوف��ر نتائ��ج تتبع 

املركبات الربية املتحركة، مع توفري نظام البحث البحري 

MWAS والذي يبحث يف منطقة بحرية واس��عًة، قدرة 

الحص��ول عىل معلومات املهام املتعددة والتي تش��مل 

نتائ��ج املراقبة الس��احلية وق��درات مكافح��ة تهريب 

املخدرات ونتائج املراقبة ملدًى بعيد، مع نتائج كش��ف 

األهداف الصغرية وعمليات البحث واإلنقاذ.

 ISR ويضاف المت��الك الطائرت��ني نظم االستش��عار

Sensors حملهام عبوات التحكم يف االستشعار وتحليل 

البيان��ات، وه��ذه العب��وات تح��وى ع��روض الخرائط 

املتحرك��ة التي تتيح فرص دمج أعامل نظم االستش��عار 

وتخطيط املهام مسبقاً وتحليل البيانات.

وتحمل الطائرت��ان قدرات االستش��عار ISR الالزمة 

إلس��ناد العديد من املهام الربي��ة والبحرية للعديد من 

الدول•

تلبي الطائرتان 
متطلبات املراقبة 

الساحلية ومكافحة 
تهريب اخملدرات 
وعمليات البحث 

واإلنقاذ

 الطائرة بدون طيارPredator XP أثناء الطريان   
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الطائرتـان Predator و ODIN EYE تعززان اليقظـة يف املواقـف
مزودة بقـدرات االستشعـار الالزمة إلسنـاد خمتـلـف املـهـام

Hammer تختـبـر تأهيـل الصاروخ املوجـه باللـيـزر Sagem 
يصيـب األهـداف الربيـة والبحريـة بسرعـة ودقـة عاليـة

 AASM تم إجراء آخر فحص للصاروخ املوجه بالليزر

Hammer  برضب هدف ب��ري متحرك حيث حقق 

الص��اروخ نجاحاً تاماً، ونفذت رشكة Sagem التجربة 

 DGA ملصلحة وكالة املش��رتيات الدفاعية الفرنسية

لتأكيد تأهيل الصاروخ جو/ أرض املوَجه بعد تطويره 

الذي تم مؤخراً ليصبح مَوجها بالليزر من طراز الناتو 

NATO SBU – 54 Hammer ويعت��رب هذا النجاح 

مبثابة ذروة مرحلة تأهيل النموذج الليزري، وهو يتيح 

لرشكة Sagem الفرصة لبدء توفري اإلنتاج باملس��توى 

AASM كس��الح ليزري يتم توف��ريه للقوات الجوية 

والبحرية الفرنس��ية اس��تعداداً النفتاح��ه العمليايت 

خ��الل العام الح��ايل 2013. وتم اإلط��الق االختباري 

يف ميدان رماي��ة الصواريخ التابع لوكالة املش��رتيات 

الدفاعية الفرنسية DGA يف Biscarrosse باستخدام 

الطائرة القتالية Rafale التي يش��غلها قسم فحوص 

الطريان يف قاعدة Cazaux الجوية.

تجربة االختبار
كان ه��دف التجربة ال��ذي تحَققت إصابت��ه عبارة 

ع��ن مركبة برية ل��كل التضاريس موجه��ة عن بعد 

 Damocles متت إضاءتها بواس��طة حاوية الطائ��رة

pod الت��ي أضاءت الهدف يف الث��واين األخرية لطريان 

الص��اروخ نحو الهدف املركبة املتحركة، والتي تس��ري 

برسعٍة مختلفة تصل 50 كلم / الساعة وقت اصطدام 

الص��اروخ بها، وكانت تبعد عن الطائرة Rafale بأكر 

من 15 كلم. وكان الصاروخ قد تم إطالقه من الطائرة 

مبحور زاويته 90 درجة، وارتطم أخرياً باملركبة بزاوية 

مائلة.

واستفاد الصاروخ AASM من خوارزمياته الدقيقة 

يف كش��فة الهدف والسري يف مس��اره املحسوب بدقة 

نح��و النقط��ة الليزرية، وبكل خف��ة الحركة ليصيب 

الهدف بدق��ٍة أقل من امل��رت، وكان األداء الليزري يف 

نظام اإلطالق قد تم يف ظ��روٍف مامثلة تطابقت مع 

إضاءة الهدف بواسطة الطائرة مطلقة الصاروخ.

ويزيد هذا الصاروخ الجديد املوجه بنظام تحديد 

املواقع GPS الليزري من عدد أفراد عائلة الصواريخ 

AASM، وبه يصري عدد الصواريخ املؤهلة للعمل مع 

 GPS/ inertial صاروخان من الفئة Rafale الطائرة

.GPS/ inertial/ infrared والفئة

وم��ن مالمح ه��ذا الص��اروخ "الباح��ث الليزري" 

ال��ذي وضع بدل نظام التصوي��ر الليزري املوجود يف 

الط��راز األخري، كام يتميز بخوارزمات التتبع التي يتم 

تنشيطها خالل مرحلة الطريان يف املسار.

مميزات الصاروخ
ويعترب الصاروخ AASM SBU – 54 Hammer طفرًة 

عملياتي��ة مقارنة ببقية األس��لحة ج��و/ أرض عالية 

الدقة، ويس��تطيع ش��غل األهداف الربي��ة املتحركة 

برسعٍة عالية، كام يس��تطيع إصابة األهداف البحرية 

بدق��ٍة عالية تصل مرتاً واحداً، وه��ذا ما اتضح خالل 

تجربته يف 21 أبريل 2011 حيث أصاب هدفاً يتحرك 

برسعٍة زادت عن 80 كلم/ الس��اعة، مع نجاحه خالل 

استخدامه يف عدة رصاعاٍت مؤخراً، وأطلقت القوات 

 AASM الجوية الفرنس��ية 225 صاروخ��اً من النوع

Hammer من املقاتالت Rafale العاملة مع القوات 

البحري��ة والق��وات الجوية، حس��بام ورد يف التقرير 

الص��ادر من اللجن��ة الدفاعي��ة الوطنية الفرنس��ية، 

 INS/و INS/ GPS وتم تطوير واس��تخدام النامذج

 AASM م��ن الصاروخ GPS/ infrared guidance

Hammer املط��َورة التي تنتجها رشك��ة Sagem يف 

العديد من العمليات، وتش��مل م��دًى كبرياً من نظم 

التوجيه املالمئة للمس��توى 250 كلغ من القنابل مع 

مالءمتها القنابل زنة 1,000 و 125,500 كلج•

يعترب الصاروخ 
Hammer طفرة 
عملياتية مقارنة 

ببقية األسلحة 
جو/ أرض عالية 

الدقة

Hammer AASM  الصاروخ املوجه بالليزر
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 Oshkosh Defense توفر خدمات ومنتجات الدعم املتكاملـة
مركبـات جاهـزة وقادرة على العمـل يف مسـارح العمليـات اخملتلفـة

تعتم��د الجي��وش يف منطقة الرشق األوس��ط حالياً عىل 

أس��اطيل من املركبات التي يوشك عمرها االفرتايض عىل 

االنتهاء، وهناك بعض األساطيل التي وصلت بالفعل إىل 

نهاي��ة عمرها االف��رتايض، بينام يفتق��ر البعض اآلخر إىل 

الحامية وخفة الحركة والتطور التقني الالزم للتعامل مع 

التهديدات الجديدة والتضاريس الطوبوغرافية الصعبة، 

ومع قي��ام تلك الجي��وش بعمليات اإلح��الل والتجديد 

الس��تبدال أس��اطيلها القدمية، س��تجد الجيوش نفس��ها 

بحاج��ة إىل دع��م محيل كف��ؤ لصيانة مركباته��ا وتلبية 

متطلبات التدريب عىل تشغيل املركبات.

وتعت��رب إمكانية االعت��امد عىل املركبة جزءاً أساس��ياً 

للوص��ول إىل درج��ات االس��تعداد عىل امل��دى الطويل، 

وليك تظل الجيوش يف ذروة درجات االستعداد عليها أن 

تبحث عن حلول ش��املة تضمن اس��تدامة عمر الدورة 

الحياتية للمركبة عند التخطي��ط لرشاء مركبات جديدة 

أو تجديد أساطيلها.

كفاءة وجاهزية يف كل البيئات
أنتج��ت رشك��ة Oshkosh Defense مركب��ات عاملي��ة 

الط��راز لدول عدي��دة منها الس��عودية واألردن وعامن 

وم��رص واإلمارات وأفغانس��تان والع��راق، وقد حققت 

املركب��ات نجاحاً كب��رياً يف األحوال الجوي��ة والتضاريس 

الجغرافي��ة املختلفة، س��واء عند قطر املع��دات الثقيلة 

ملئ��ات الكيلوم��رتات، أو نق��ل األفراد ف��وق التضاريس 

الوع��رة، أو تنفيذ املهام يف مس��ارح العمليات الخطرة، 

وق��د أثبتت مركب��ات Oshkosh كفاءته��ا يف العمل يف 

الظروف الصعبة، كام تضمن ش��بكة الدعم التي توفرها 

الرشكة ضامن جاهزي��ة املركبات وقدرتها عىل العمل يف 

أي موقع.

وتتمتع رشكة Oshkosh Defense بخربة طويلة متتد 

إىل أكر من 90 عاماً يف تقديم خدمات الدعم واملساندة 

لعمالئه��ا إلدارة املركبات ع��ىل مدار دورته��ا الحياتية، 

بدءاً من البحوث والتصمي��م، مروراً باإلنتاج والتدريب، 

وانته��اء بخدمات الدعم، وبإم��كان الرشكة تقديم هذه 

الحزمة من خدمات الدعم املتكاملة للجيوش يف الرشق 

األوس��ط حيث افتتح��ت الرشك��ة فروعاً دامئ��ة لها يف 

اإلمارات العربية املتحدة والسعودية، باإلضافة إىل عقد 

رشاكة مع الرشكات املحلية يف بعض األسواق.

وتتباين الجي��وش فيام بينها، األمر الذي يفرس إرشاك 

مصمم��ي الرشكة ومهندس��يها اللوجس��تيني يف مراحل 

التصمي��م واالختبار مبا يضم��ن تصميم املركبة مبا يخدم 

متطلب��ات العم��الء املختلفني، وتقوم الرشك��ة بتصميم 

خدم��ات الدعم املتكامل��ة مبا يتامىش مع سياس��ة كل 

جي��ش يف مجال الصيانة، كام تقدم الدعم الخاص بتوفري 

قطع الغيار الالزمة لعمالئها يف جميع أنحاء العامل وعىل 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

خدمات التدريب لضامن أفضل أداء
يش��مل الدعم املي��داين للخدمات ال��ذي تقدمه الرشكة 

وجود مراكز لوجستية إقليمية يف منطقة الرشق األوسط 

ومندويب الخدمة امليدانية الذين ينتقلون إىل أي مكان يف 

العامل ملس��اعدة الجيوش يف املحافظة عىل أقىص درجات 

االس��تعداد، وقد تلقى هؤالء املندوب��ون تدريبهم عىل 

أيدي خرباء متخصصني ينتقلون من املواقع العس��كرية 

الرئيسية إىل ساحة امليدان، وقد تم تثبيت أكر من 300 

مندوب ميداين لتقديم خدمات الدعم الالزمة.

كام ميك��ن للرشكة توفري خدمات التدريب املتخصص 

ألطقم تشغيل املركبات وأطقم امليكانيكيني لدى الجيوش 

يف أي منطقة من العامل، س��واء يف مس��ارح العمليات أو 

لدى العمالء أو يف مصانع الرشكة املنترشة يف جميع أنحاء 

العامل، وقد قامت الرشكة بتدريب أكر من 12 ألف فرد 

يف ع��ام واحد، حيث جرت معظم الدورات التدريبية يف 

مواق��ع العمالء يف 23 دولة، كام تعترب خدمات التدريب 

املتحرك��ة للرشكة مناس��بة متاماً بالنس��بة للعس��كريني، 

وتتميز بقلة تكاليفها، وتأيت خدمات التدريب عن طريق 

املحاكاة والتدريب االفرتايض لتوفر قدراً آخر من الراحة 

واملالءمة بالنسبة  لعمالئها•

توفر خدمات الدعم املتكامل الذي تقدمه رشكة Oshkosh Defense أعىل مستويات األداء 

تضمن شبكة الدعم 
التي توفرها الشركة 

جاهزية املركبات 
وقدرتها على العمل 

يف أي موقع
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ATK.. يف مواجهـة حتديــات الغــد الدفاعـيــة
منتجاتها تلبي متطلبات األمن القومي والتحديات املتغرية

ت��درك رشكة ATK، بوصفها إحدى الرشكات الدفاعية 

العاملي��ة الرائ��دة، أن تلبية متطلب��ات األمن القومي 

ملواجه��ة التحدي��ات املتغ��رية ال تتوق��ف عن��د حد 

املنتج��ات فقط، حي��ث أن الق��درة الدفاعية القوية 

تتطلب وجود رشيك متفان ال يكتفي بطرح منتجات 

مبتكرة فحس��ب، بل يقف إىل ج��وار عمالئه للتأكد 

من دمج وصيانة  املنتج بطريقة س��ليمة، والتأكد من 

أن الق��وات املس��لحة قد تلقت تدريباً جيداً يس��مح 

 ATK باس��تخدامها بأقىص طاقة لها، كام تدرك رشكة

أن مس��اعدة رشكائها يف تحقي��ق اكتفائهم الذايت هي 

الس��بيل لتلبية متطلبات الدف��اع القومي لديهم عىل 

املدى الطويل.

االبتكار واإلبداع
ما ميي��ز رشكة ATK عن غريها من ال��رشكات الدفاعية 

ه��و تاريخها الطوي��ل يف مجال االبت��كار واإلبداع، فقد 

طورت حلوالً مبتكرة قادرة عىل حامية الحدود من كافة 

النواحي، عىل س��بيل املثال فق��د قامت بدمج مدافعها 

وذخائرها املتوسطة العيار وتثبيتها عىل منصات وأسلحة 

بحري��ة وبرية وجوية مختلفة من أج��ل تأمني مركبات 

قتالية قوية وطائرات اس��تطالع وسفن محصنة مسلحة 

تس��ليحاً قوياً، وع��دا عن أنظمة التس��لح، تأيت أنظمتها 

اإللكرتونية الدفاعية لتوفر قدرات غري مسبوقة لحامية 

األطقم الجوية ضد العديد م��ن األخطار املختلفة. كام 

قامت بتطوير أس��لحة دقيق��ة للمدافع وأنظمة مدافع 

الهاون )املورتر( القادرة ع��ىل تحقيق نتائج باهرة عند 

اس��تخدامها ضد الق��وات املعادية، م��ع تأمني الحامية 

الالزمة لألفراد واملنشآت تجنباً لوقوع أي أرضار ثانوية.

وميت��د تاريخ الرشك��ة يف مجال الرشاك��ة واالبتكار 

ليش��مل أيض��اً االحتياجات االجتامعي��ة واالقتصادية 

والدفاعية الخاصة بعمالئها عن طريق إقامة تحالفات 

ع��ززت بدورها قدرتها عىل عمليات اإلنتاج املش��رتك 

حتى يكون لدى الدولة الوسائل الالزمة لدعم قدراتها 

وأس��لحتها الدفاعية، كام قامت أيضاً بتزويد رشكائها 

باإلمكانيات اللوجس��تية والدع��م والتدريب لضامن 

جهوزيته��م وتحقي��ق اكتفائه��م ال��ذايت، فيام تؤمن 

االتفاقي��ات تس��ليم الش��بكات اللوجس��تية العاملية 

املس��تدامة التي تدع��م املتطلب��ات الدفاعية للدولة 

اليوم وكل يوم.

وبفضل التزامه��ا بالوفاء بتعهداته��ا وطرح أفكار 

مبتك��رة يف كل م��ا تنتجه تتمتع رشك��ة ATK مبكانة 

فري��دة ومميزة كرشك��ة دفاعية عاملي��ة رائدة تقدر 

الرشاكة الدامئة وتعمل عىل إبرامها•

معلومات

للحصتتول عىل مزيد متتن املعلومات عتتن التقنيات 
 ATK والخدمتتات املبتكتترة التتتي تقدمهتتا رشكتتة
يرجتتى املراستتلة عتتىل عنتتوان الربيتتد اإللكتتروين 
زيتتارة  أو   DefenseGroup.bdev@atk.com

www.atk.com موقعها عىل اإلنرنت

كام ميكنكم زيتتارة جناح الرشكة Booth B21 صالة 
رقم 3 مبعرض آيدكس 2013.

ATK تاريخ طويل يف مجال االبتكار واإلبداع  

 ATK طورت شركة
حلوالً مبتكرة 

حلماية احلدود 
وأنظمة إلكرتونية 

دفاعية حلماية 
األطقم اجلوية
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 Air Boss توفر منتجـات احلمايـة الفرديـةATK.. يف مواجهـة حتديــات الغــد الدفاعـيــة
أنظمـة وقايـة خمتـلـف التهديـدات احملتمـلـة

تس��اهم منتجات رشك��ة Air Boss يف حامية األفراد 

ووقايته��م من التهدي��دات الكياموي��ة والبيولوجية 

والنووية CBRN بتدريعهم مبدى واسع من منتجات 

 MALO ولب��س القدمني AMG الحامية كاللب��اس

.C4 Mask ونظام حامية الجهاز التنفيس footwear

وق��د تم صن��ع اللباس AMG مبه��ارة، وهو ناعم 

امللمس وي��دوم طويالً ويريح، كام تفوق قفازاته كل 

ما هو متواجد يف الس��وق من فئته��ا، ومن منتجاتها 

 Air Boss CBRN moulded gloves القف��ازات 

وأطرافها منسوجة، وهي خفيفة الوزن وتالئم اللبس 

 AMG مع ب��دالت الوقاي��ة، وتحمل هذه األلبس��ة

.Coolmax العالمة التجارية

وتوفر األلبس��ة فئة Air Boss الحامية يف امليدان 

من مخاطر الحرب الكياموية CW واملواد الكياموية 

والتهديدات TIC األخرى، وهي بس��مك 0.56 ملم، 

ويستخدم األفراد قفازات مضادة للتمزق وهي سهلة 

التخزين.

أم��ا أنظمة وقاية القدم��ني MALO فهي أحدث 

أجي��ال حامية القدمني م��ن التهدي��دات الكياموية 

الح��ذاء  وبينه��ا   ،CBRN والنووي��ة والبيولوجي��ة 

 Ultra املطور بأحدث التقنيات Overboot MALO

Modern Technology وأجريت عليه عدة بحوث 

وتطويرات، وهو يحمي الفرد حتى ساقيه.

وتم صن��ع حذاء MALO كقطع��ة واحدة تلبس 

يف القدم مع نظ��ام إحكام قفل يجع��ل الحذاء ثابتاً 

ومريح��اً يف امليش، مع قاعدة تنظف ذاتياً، وس��هولة 

تطه��ري الحذاء ليك��ون صحياً وآمناً الس��تخدام الفرد 

لحاميته طيلة األربعة وعرشين س��اعة ضد تهديدات 

م��واد الح��رب الكياموية  وهو ح��ذاء خفيف الوزن 

ويتم صنعه بقياس��اٍت عديدة ليالئ��م أحجام األفراد 

املختلفة، وتس��تخدمه عادة يف حل��ف الناتو وقوات 

التحالف، وميثل نظام الحامية MALO نظام الحامية 

CBRN املستقبيل.

حامية الجهاز التنفيس
أم��ا نظام حامية الجهاز التنفيس فيتمثل يف "الكاممة 

 C4 واس��مها NATO Lightest mask "الخفيف��ة

وتنت��ج الضغط الس��لبي الذي يوف��ر التنفس للوجه 

بالكام��ل وه��و س��هل اللب��س والخل��ع، وذو قطعة 

مصممة بحيث تس��مح للفرد بأداء أنشطته ومهامه 

بال إعاقة.

 Right Filter وهناك أيض��اً نظام التقنية األمي��ن

 Nato املختلف��ة  العل��ب  إضاف��ة  يتقب��ل  وال��ذي 

Canisters م��ع وجود نظام من��ع الضباب والصقيع 

عىل العدسات مام يعطى فرصة الرؤية الواضحة.

 C4 ويت��م إنت��اج نظ��ام حامي��ة الجه��از التنف��يس

respirator يف ش��كل تصاميم من ثالثة ألوان األسود 

واألخرض والصحراوي ويف أربعة أحجام، ويصنع أيضاً 

 Nose – Cup "يف تصميمني يف ش��كل "أنف الكوب

وبحجمني مختلفني•

كراكال تعزز وجودها بتقدمي أحدث منتجاتها يف الس فيغاس

قامت كراكال العاملية، إحدى ال��رشكات التابعة لتوازن 

القابض��ة بتقدي��م أحدث منتجاته��ا إماراتية الصنع إىل 

أجه��زة إنفاذ القانون وهواة الرماية والصيد يف الواليات 

املتحدة. تعترب هذه املش��اركة الثانية من نوعها لكراكال 

يف "ش��وت ش��و" الذي يعد أكرب معرض تجاري يعقد يف 

الس فيغاس.

كش��فت "كراكال ي��و اس ايه" عن أح��دث منتجاتها 

إماراتية الصنع التي تتضمن املسدس عيار 0.40  كراكال 

"اف" والبندقي��ة "يس يس 10" كارب��ني. جمع��ت هذه 

املنتجات بني التقنيات الحديثة واملتانة والدقة واألمان. 

وبهذا الصدد، علق سامل املطرويش، الرئيس التنفيذي 

لك��راكال قائالً: "أصبحت األس��واق الدفاعية وأس��واق 

الرماي��ة والصي��د أكر حيوي��ة. فمنذ تأس��يس كراكال، 

استطعنا جذب عدد كبري من العمالء من مختلف أنحاء 

العامل. يعود ذلك إىل س��عينا الدائم نحو توفري منتجات 

تتناسب مع حاجات عمالئنا ومتطلباتهم الفريدة." 

وأضاف املطرويش: "من الرضوري أن نس��تثمر وقتنا 

باملش��اركة يف مثل ه��ذه املعارض وذل��ك لنربهن عىل 

كفاءة القدرات التصنيعية االس��رتاتيجية لدولة اإلمارات 

كام نضمن توفر منتجاتنا يف السوق العاملية. كام تسلط 

مش��اركتنا الضوء ع��ىل خطوة هامة يف مس��رية تقدمنا 

وتطورن��ا حيث س��نبقى عازمني عىل تحقيق مس��اعينا 

بج��ذب رشكات عاملي��ة جديدة. يتيح لن��ا ذلك الفرصة 

لنكون جزءا من نخبة مصنعي األس��لحة الخفيفة الذين 

يقدمون منتجات ذات جودة عاملية".

يش��ار إىل أن كراكال سوف تقوم، إىل جانب الرشكات 

األخ��رى التابعة لتوازن القابضة، بالكش��ف عن أحدث 

منتجاتها يف جناح ت��وازن مبعرض ومؤمتر الدفاع الدويل 

"أيدكس 2013" والذي س��وف يقام خالل الفرتة من 17 

وحتى 21 فرباير يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

كركال وفرعها الجديد يف الواليات املتحدة األمريكية
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الطائرة  C – 17 Globemaster III تلبي متطلبات النقل العسكري
تشـارك يف مهـام حفـظ السـالم ونقـل املساعـدات اإلنسانـيـة

 Boeing C – 17 Globemaster صنع��ت الطائ��رة

III لتلبي��ة متطلبات ومهام نق��ل القوات واملعدات 

العس��كرية وتنفيذ املهام اإلنس��انية للق��رن الحادي 

والعرشين.

وتتميز ه��ذه الطائرة باألجنحة العالية واملحركات 

األربعة والذيل بشكل الحرف اإلنجليزي T مع منطقة 

 Rear Loading الشحن التي تتم تعبئتها من الخلف

Ramp وميكنها نقل املع��دات القتالية الكبرية ونقل 

القوات ومعدات املس��اندة اإلنسانية ملسافاٍت دولية 

والهبوط مبمراٍت قاسية ومطاراٍت صغرية يف أي مكاٍن 

يف العامل.

تصل حمولة هذه الطائرة 164.900 رطالً، كام أنها 

تقل��ع من ممٍر بطول 7.000 ق��دم لتطري ملدًى يصل 

2.400 مي��الً م��ع قدرتها الهبوط يف مم��ٍر غري معبد 

 Globemaster بط��ول 3.000 قدماً أو أقل. والطائرة

مزودة بنظام الجنيح الخارجي الذي يتيح لها تحقيق 

رسع��ة االنح��دار لتهبط برسعة هب��وٍط منخفضة يف 

املمرات القصرية.

وتتمي��ز هذه الطائ��رة القوية طويل��ة البدن منذ 

التس��عينات بقدرة اجتياز املس��افات وبلوغ الهدف 

بحم��والٍت كب��رية يف أحوال وظ��روٍف جوية ال ميكن 

التنبؤ بها.

القدرات والخواص
أصبحت الطائرة C – 17 وبفضل القدرة عىل الطريان 

ملدي��اٍت بعيدة والهبوط يف مط��اراٍت غري معبَدة ويف 

مناطق مغلقة، من أكفأ الطائرات التي تنقل املعدات 

واألف��راد لتنفيذ مهام النقل العس��كري ومهام حفظ 

السالم واملساعدة اإلنسانية، كام أنها تتميَز مبا ييل:

- اإلق��الع من مم��ر بطول 7,600 ق��دم وهي تحمل 

حمولًة ت��زن 160,000 رطل والط��ريان ملدى 2,400 

ميل مع الت��زُود بالوقود يف الجو خ��الل طريانها، مع 

ق��درة الهبوط يف ممٍر بطول 3,000 أو أقل رغم كونه 

غري معبد أو كونه مرصوفاً خالل الليل والنهار.

- ميكنه��ا حمل مركب��ات الجي��ش ذات العجالت يف 

صف��ني متجاورين، مبا يف ذلك دبابة القتال الرئيس��ة 

العامل��ة يف الجيش األمري��يك )الدبابة M1( أو ثالثة 

دبابات قتال مشاة "براديل" مع حمولة واحدة.

- ميكنها إسقاط شحنة واحدة بوزن 60.000 رطل أو 

إسقاط شحنة تزن 110.000 رطالً عىل دفعات.

- تس��ع لحمل 54 ف��رداً بجانب جداريه��ا أو 48 يف 

وسطها.

وللطائ��رة C – 17 كابينة تس��ع الطاق��م املكون 

من اثنني مع ف��رد التحميل Loadmaster كام ميكن 

تزويده��ا بالوق��ود يف الج��و، ويس��تفيد طاقم هذه 

الطائ��رة من إلكرتوني��ات الطريان الرقمي��ة وأنظمة 

الش��حنات املتطورة لتحقيق تقليل تكلفة الرحالت، 

وتس��تطيع C – 17 حمل املركبات العس��كرية ذات 

العج��الت  يف صف��ني بجانب بعضه��ام. وتعترب ثالث 

مركبات عس��كرية من نوع Stryker التي تعمل مع 

املش��اة مبثابة ش��حنة منفردة ميكن نقله��ا لالنفتاح 

العملي��ايت، ك��ام ميكن للطائ��رة C – 17 نقل أحدث 

.M – 1 مركبات القتال املدَرعة من النوع

وتعمل الطائ��رة C – 17 مبحركاٍت أربعة من فئة 

 Pratt & Whitney الت��ي تصنعها رشك��ة pw 2040

وه��ي مح��ركات مروحي��ة توربيني��ة مصممة عىل 

أس��اس هندس��ة املحرك F117 PW – 100 حس��ب 

طل��ب الق��وات الجوية، وينتج كل مح��رك منها قوة 

40,440 رط��الً من الضغط. وه��ذه املحركات مزودة 

بأنظم��ة ترجي��ع توجيهية تتي��ح لها االنفت��اح أثناء 

الطريان.

الزبائن
 C – 17 عدد 244 طائ��رة Boeing  س��لمت رشك��ة

لزبائنها حول العامل حتى يونيو عام 2012، مع تعاقد 

الرشكة مع القوات الجوية لتصميم وبناء 244 طائرة 

C – 17 للقوات الجوية األمريكية. ويتوقع أن تسلم 

C – 17 للهن��د ودوٍل أخرى خ��الل الفرتة بني عامي 

2013 و2014. وس��لَمت الق��وات الجوية األمريكية 

  C – 17 حتى اآلن 216 طائرة منها، وهناك 28 طائرة

تعمل مع س��تة زبائن دوليني تم تس��ليمها يف يونيو 

.2012

ويف مايو 2012 اس��تلمت الق��وات الجوية امللكية 

يف اململك��ة املتح��دة طائرة إضافي��ة C – 17 ليصل 

أس��طول اململكة املتحدة إىل 8 طائرات C – 17. ويف 

مارس 2012 وقعت القوات الجوية األسرتالية خطاب 

املوافقة م��ع الحكومة األمريكي��ة للحصول عىل 10 

طائرات C – 17 يتم تسليمها خالل الفرتة بني 2013 

وعام 2014. وتعم��ل 4 طائرات C – 17 مع القوات 

 C – 17 الجوي��ة امللكية الكندية مع عمل 5 طائرات

مع الق��وات الجوية امللكية RAAF بينام اس��تلمت 

قوة النقل االسرتاتيجي يف "الناتو" 3 طائرات. أما أول 

زب��ون لهذه الطائرة يف منطقة الرشق األوس��ط فهي 

"قطر" التي استلمت طائرتني C – 17 عام 2009  مع 

تحديدها خياراً آخر لطائرتني•

تستطيع C-17 نقل 
حموالتها الكبرية 

احلجم ملديات 
بعيدة ومناطق 

خمتلفة يف ظروف 
يصعب التنبؤ بها
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Northrop Grumman وشراكـة مع كليـات التقنيـة العليــا
اهتمامـات ودراسات حول حتـديــات إبتـكـار الطائــرات بــدون طيــار

م��ع   Northrop Grumman رشك��ة  تس��تضيف 

"كليات التقنية العليا" إهتامماٍت ودراس��ات عديدة 

حول التحديات التي تجابه عمليات ابتكار الطائرات 

بدون طيار.

ووقََع��ت الرشكة وكلي��ات التقنية العلي��ا التابعة 

 MOU لإلمارات العربي��ة املتحدة مذك��رة التفاهم

للتوصل للطرق التي تعزز العلم والتقنيات والهندسة 

والرياضي��ات املعروف��ة  والتي تجم��ع يف املصطلح 

STEM كنظ��م تعليمية ووس��ائل تعم��ل عىل بناء 

وتوس��يع الطاقات والقدرات املحلي��ة يف العديد من 

القطاعات يف اإلمارات العربية املتحدة.

 Global الدولي��ة  ديب"  "قم��ة  وانعق��دت 

Enterpreneurship Summit ع��ام 2012 للتوصل 

 Northrop التفاقية تستمر خاللها الرشاكة بني رشكة

Grumman وكلي��ات التقنية العليا والتي بدأت عام 

2010، وتعم��ل هذه االتفاقية عىل توس��يع أنش��طة 

الرشكة التي تركز عىل برامج تعليمية محلية ودولية، 

ته��دف إىل تعميق تقدير الط��الب املهتمني بالربامج 

STEM آنفة الذكر.

وظل الطالب منذ ع��ام 2010 يواجهون "تحديات 

اإلبتكار" Innovation Challenges والتي ش��اركوا 

يف برامج بحوثها وتطبيقاتها كمنافسة رشسة واجهتها 

فرق طالب كليات التقنية العليا HCT وهي الربامج 

 Northrop التي أرشف عليها وراقبها مهندسو رشكة

Grumman ليكس��ب الطالب: الخربة – قدرة تنفيذ 

الربامج – التصميم وبناء وفحص "املركبة بدون طيار" 

.UAV

ويف ع��ام 2013  ب��دأت منافس��ة تحديات املركبة 

بدون طيار وانفتحت الربامج عىل الجمهور واملتابعني.

وتنعق��د يف الفرتة م��ن 23 إىل 24 أبريل 2013 يف 

"س��تاد زاي��د للكريكيت" يف أبوظبي هذه األنش��طة 

واملنافس��ة تستمر بينام تش��مل عدة "عنارص" بينها 

التقديم الش��فهي حول التصميم ال��ذي يتوَصل إليه 

الفري��ق لبن��اء "املركب��ة" UAV مع تننفي��ذ تجربة  

الطريان كواحٍد من التحديات. وسيكون فريق الطالب 

ال��ذي يفوز – ضمن عدة فرق تم تش��كيلها مس��بقاً 

– بالقي��ام برحلٍة تحرض من خالله��ا "ندوة األنظمة 

ب��دون طياري��ن" UVSIC التي تنعقد يف واش��نطن 

يف أغس��طس 2013، ليق��دم فريق الطلب��ة الفائز يف 

املنافسة واملرشح للرحلة تصميمه ملركبته بدون طيار 

ويعرضها عىل حضور الندوة.

وأعرب��ت رشك��ة Northrop Grumman ع��ن 

رسورها للمشاركة يف املنافسة التي تشجع "اإلبتكار" 

بني الطالب اإلماراتيني، حس��بام رصَح��ت به "باميال 

 Northrop رشك��ة  يف  امل��رشوع  رئي��س  فري��زر" 

Grumman وأضافت بأن تحدي اإلبتكار يساند أهم 

عن��ارص الرؤية اإلماراتية الت��ي تراها القيادة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، من نقل التقنيات لألجيال 

الشابة.

وينتظ��ر لتحدي اإلبتكار أن يبني خالل عام 2013 

نجاحاٍت بدأت منذ األحداث السابقة، ليشهد طالبنا 

وطالباتن��ا البيان��ات العملي��ة ذات امله��ارات الت��ي 

يكتسبونها لإلستفادة مع املعرفة التي فازوا بها خالل 

تدريبه��م العم��يل، وهو ما رَصح ب��ه "طيب كاميل" 

نائب مدير كليات التقنية العليا.

وكان��ت "بامي��ال فري��ز" م��ن املتحدث��ني ضم��ن 

املناقش��ات التي دارت خالل "القم��ة الدولية" حول 

 Unified GCC SME  :تأس��يس النظ��ام املوَح��د

الخليج��ي،  التع��اون  ل��دول مجل��س   Ecosystem

ك��ام ش��اركت يف اقتس��ام إلقاء الضوء ع��ىل "تحدي 

اإلبتكار" وأهمية اإلس��تمرار يف دعم الطالب مبنحهم 

فرص ومعرفة اإلبتكار مبا يريض ش��غفهم واهتاممهم 

وفضولهم.

ومنت "كليات التقنية العليا" HCT التي تأسست 

ع��ام 1988 لتصبح أكرب مؤسس��ة تعليمية تضم عدة 

معاهد يف اإلمارات العربية املتحدة، لتكس��ب طالبها 

املعرفة مام أكس��بها ه��ي األخرى س��معًة داوية يف 

مج��ال اإلبتكار وتدريس علومه ومامرس��ة تطبيقاته 

مع مجاراة واس��تخدام أحدث التقنيات التي ظهرت 

خالل القرن 21•

أثناء توقيع مذكرة التفاهم بني الطرفني

تعمل اإلتفاقية 
على توسيع 

أنشطة الشركة 
التي تركز على 

برامج تعليمية 
حملية ودولية
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Raytheon وثـورة األنظمـة الدفاعيــة الصاروخيــة
الصاروخ S. M.-3 قـوة يف تدميــر الصواريــخ الباليسـتـيــة

حققت رشكة Raytheon ثورة يف مجال صناعات الدفاع 

الصاروخ��ي Missile – Defence م��ن خ��الل إنتاجها 

Standard Missile – 3 املستخدم مع القوات البحرية 

األمريكية والقوات البحري��ة اليابانية لتدمري الصواريخ 

الباليستية قصرية ومتوسطة املدى.

ويعت��رب ه��ذا الص��اروخ س��الحاً دفاعي��اً تدم��ر به 

البحريت��ان املذكورت��ان كل صواري��خ امل��دى القص��ري 

واملتوس��ط الباليستية التي تش��كل تهديداً خطراً، بينام 

ت��رى الق��وات األمريكية الص��اروخ SM – 3 هذا قدرة 

دفاع إقليمية regional missile – defence لعمله يف 

اإلرتف��اع العايل ومداه البعيد مام يجعله منوذجاً للعمل 

مع معظم الدول.

وبعد تنفيذ 20 عملية، نجح الصاروخ بتجربته خاللها 

من اعرتاض األهداف، وشملت التجارب استخدام القمر 

 SM – 3 الصناع��ي لتدمريه عام 2008 ، أصبح الصاروخ

أنجح وأحدث صاروخ باليس��تي، وتم حتى اآلن تسليم 

130 صاروخ��اً م��ن الفئ��ة SM – 3 Block 1A للعمل 

حول العامل. ويف أبريل 2011 استخدمته القوات البحرية 

 Launch األمريكي��ة كبيان عميل يربز الق��درة املتطورة

on remote مع اس��تخدام رادار رشكة Raytheon فئة 

TPY – 2 radar . وتم اطالق هذا الصاروخ من مدمرة 

الق��وات البحري��ة األمريكية ونجح يف تدم��ري "صاروخ 

باليستي متوسط املدى". وأطلقت عدة جهات صناعية 

 graduation "عىل هذه التجربة إس��م "مترين التخريج

exercise ليعن��ي الق��درة املطلوب��ة ملجابه��ة ع��دة 

تهديدات.

ورَصح "وي��س كرمي��ر" نائب رئيس قس��م صواريخ 

الدفاع الباليستي يف رشكة Raytheon بقوله إن اللجوء 

 SM – 3 لتجهي��ز متطلبات الزبائن الخاص��ة بالصاروخ

Block 1A للعم��ل كصاروخ أله��داٍف تعمل يف املدى 

القصري واملتوس��ط، جعل الرشكة تص��ل لتجهيز ونجاح 

هذا الصاروخ. وتم بناء الص��اروخ ليعمل بقوة ومرونة 

ل��ردع التهديدات ح��ول العامل وتدم��ري الهدف برسعة 

عندما يتم توجيهه آلياً.

وعمل��ت رشك��ة Raytheon م��ع الق��وات البحرية 

 SM األمريكية لفحص وتطوير منوذج الصاروخ من الفئة

Block 1B 3 – وه��و ص��اروخ متت في��ه عدة عمليات 

تحسني مع استخدام "الرأس الحربية" لتوسيع األثر عىل 

التهديدات.

وينتظ��ر أن يك��ون SM – 3 أول من��وذج يس��تخدم 

ل��رضب التهدي��دات بنوعيه��ا الربي والبح��ري. وتم يف 

هاواي بناء النم��وذج Aegis Ashore System لتنفيذ 

 Agis وينتظر استخدام SM – 3 اختبار طريان الصاروخ

عملياتياً بانفتاحه للعمل يف رومانيا عام 2015 مع عمله 

يف بولندا عام 2018.

ويت��م تجهي��ز تطوي��راٍت خ��الل الربنامج املش��رتك 

م��ع الياب��ان لتجهي��ز SM – 3 Block 11A مع رشكة 

"متسوبييش" Mitsubishi Heavy  Industries حيث 

يتم تصميمه بقطٍر جديد ه��و 21 بوصة عىل مرحلتني 

2 و 3 للمح��رك الصاروخي. وميث��ل الربنامج واحداً من 

رشاكات Raytheon الدولية• 

مت حتى اآلن تسليم 
130 صاروخًا من 

 SM – 3 الفئة
Block 1A للعمل 

حول العامل

الصاروخ S. M. -3 وقوة دفاع اقليمية 
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Sikorsky تشـارك Boeing لتجهيـز متطلبـات الربنامـج RaytheonJMR وثـورة األنظمـة الدفاعيــة الصاروخيــة
اندمــاج يجلــب أفضـل اإلبتكــارات مـع أقـل التكاليــف

وقع��ت رشك��ة Sikorsky Aircraft Crop. – إح��دى 

 Boeing م��ع رشك��ة United Technologies رشكات

اتفاقية العمل كفريٍق واحد ينفذ برنامج القوات الجوية 

األمريكي��ة وإثبات تواجد الق��درات والتقنية التي تنفذ 

 Joint مهاماً متعددة بطائرات عمودية ناقلة متوس��طة

 Multi – Role Technology Demonstrator : JMR

. TD كمرحلة أوىل لربامج –TD

وتساند الربامج JMR – TD برنامج النقل العمودي 

املس��تقبيل لوزارة الدف��اع ، لتوفري الجي��ل الجديد من 

طائ��رات النقل العمودي بأداء جي��د واعتامدية عالية . 

ورصح "مايك م��ورار" رئيس رشكة Sikorsky للطائرات 

بأن الرشكتان تشكالن فريقا موحداً لدمج الخربات الفنية 

االستثنائية ملصلحة الربنامج، وأضاف بأن الزبائن ميكنهم 

التأكد م��ن أن هذا االندماج يجل��ب أفضل االبتكارات 

خ��الل الخربات الهندس��ية الصناعية والت��ي تعمل مع 

املوهبة وبناء املوارد يف الرشكتني لتوفري القدرة التثويرية 

ليتوف��ر للمقاتلني املنتج األفضل مع تقليل التكلفة وكله 

ملصلحة دافع الرضائب .

ورصح "كري��س ش��ادويك" رئي��س قس��م طائرات 

Boeing العسكرية بأن تضامن الرشكتني والعمل بفريق 

موحد إمنا ميثل اس��تمرار عالقات الرشكت��ني ، مع إلقاء 

الضوء عىل رؤية مس��تقبل ط��ريان الجيش. وأضاف بأن 

القوة الفنية املش��رتكة الناتجة ع��ن اإلندماج مع خربة 

تنفيذ الربامج املش��رتكة هو ما يجعل هذه الرشاكة متثل 

. JMR التطوير الذي يلبي أهداف الربامج

وينافس فري��ق الرشكتني ليتم بن��اء وتجربة الطائرة 

 United املصَممة م��ع توفري الخدمات . وتوفَ��ر رشكة

Technologies Crop. املوج��ودة يف هارتف��ورد مدى 

واسعاً من منتجات عالية التقنية لهذه الربامج وإسنادها 

بالخدمات واألنظمة .

أما Boeing Space & Defense & Security وهي 

إح��دى وحدات رشك��ة Boeing الرائ��دة يف الصناعات 

الدفاعية املتخصصة يف االبتكارات Innovations وتوفري 

الحل��ول Solutions وهي واحدة من كربيات الرشكات 

العاملية وأكرها صنعا للمنافع املتعددة ، وتوجد رئاستها 

يف س��انت لويس ولها رأس م��ال تجاري يصل 32 بليون 

دوالراً وقواها العاملة 60,000 فرداً وتساند بقوة الربامج 

 •JMR

الشركتان تشكالن 
فريق موحد 

لدمج اخلربات 
الفنية االستثنائية 
ملصلحة الربنامج

Sikorsky وتوفري الجيل الجديد من طائرات النقل العمودي



Northrop Grumman وشراكـة مع كليـات التقنيـة العليــا
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سلسـلـة WESCAM'S MXTM اخلـدميـة

تحمل مالم��ح ومديات رشك��ة WESCAM العديد من 

املنتجات التي متت هندس��تها بتقنيات EO/IR عديدة، 

ونظ��م اتزان عظيم��ة وتحويلي��ة ، وجميعه��ا منتجات 

متعددة اإلستش��عار وعديدة األطياف ومتت تجربتها يف 

مسارح العمليات، وتحكمت يف فضاء املعركة يف مختلف 

اإلرتفاع��ات وتنترش أنظمة الرشكة ب��اآلالف حول العامل 

وبينه��ا أنظمة تصوي��ر وتحديد األه��داف، وتتواجد يف 

ش��كل أكر من 100 نوع كمنصات تشمل ثابتة األجنحة 

ودوارة األجنحة، واملركب��ات الجوية بدون طيار واألقامر 

الصناعية .

وتعيد رشكة WESCAM عمليات االستثامر يف مجال 

تطوي��ر املنتجات لتوف��ري أفضل وأوضح الصور إلس��ناد 

امله��ام، وتعمل التقنيات التالي��ة والتي أضيفت ملنتجات 

سابقة يف خط إنتاج الرشكة  يف إضافة األحدث :

 True 1080p HD م��ن الفئ��ة EO & IR كام��ريات •

.  imaging

• مديات التعريف التي زيد عملها يف ظروف ضوء النهار 

. 1500mm spotter الخافت وهي املديات

 IR & EOتغطية وكشف التفاصيل بدمج أفواج الصور •

. Image Blending وذلك ميزج الصور

 High أعامل تصميم وتخطيط األهداف ليزرياً بالنظم •

. MTBF

• س��عة العبوات والحموالت "عش��ارية اإلستشعار" 10 

. Sensor Payload Capacity

 Enhanced Customer خدم��ات الزبائ��ن املع��ززة •

Service خ��الل مرك��ز الخدمات اإلقليم��ي، والفحوص 

التشخيصية امليدانية وتش��بيهات التدريب وقدرة إعادة 

الربام��ج والتعليم اإللكرتوين وتدري��ب الطريان يف الصف 

والقاعات .

WESCAM'S MXTM- : الحلول األرضية
RSTA

 Multi – Role وجهزت الرشكة نظم اإلس��تطالع املتعدد

األه��داف  الحص��ول ع��ىل  Reconnaissance ونظ��م 

واملراقب��ة Surveillance & Target Acquisition ليتم 

استخدامها بواسطة القوات الربية والبحرية للمراقبة .

وتدخ��ل قاعدة إنتاج النظام MX – RSTA مع نظام 

الص��ور HD عايل الوضوح، واألش��عة متوس��طة املوجة 

MWIR تحت الحمراء ونظام إيجاد املدى الليزري اآلمن 

عىل العي��ون ELRF يف األعامل، كام تش��مل الحموالت 

اإلختياري��ة ونظم موجات األش��عة تحت الحمراء املربدة 

وغري املربدة الطويلة LWIR ونظام صور الضوء الخافت 

LL TV imager ونظام اإلضاءة الليزري ونظام التصميم 

الليزري، ويتيح تالؤم وتشابه األنظمة تكامل هذه النظم 

مع حموالت استشعار الليزر التبادلية ، وهذا يتيح بدوره 

وجود نظام املعاي��رة لتتالءم مع االحتياجات الواردة من 

زبائن الرشكة يف الرشق األوسط .

وك��ام ورد أعاله يف نظام اإلبصار العامل فوق التدريع 

يت��الءم النظام MX – RSTA مع فرص التش��غيل الربي 

عند عمله يف الرشق األوس��ط حيث ميك��ن عمله كنظام 

رؤية مس��تقل للقائد والس��تخدام رام��ي املدفعية، ويف 

الدورت��ني يوف��ر نظام MX – RSTA ق��درات العمل يف 

كل األحوال الجوي��ة وبكل اتزان ليل نهار يف مجال رؤية 

360 درجة لكشف وتعريف وتحديد مواقع األهداف مع 

متابعتها يف ظروف ساحات القتال .

أم��ا نظام مركبة االس��تطالع ذات الصاري )الس��ارية( 

ونظ��ام املراقب��ة فهو عميل مت��وازن متام��اً حيث يعمل 

واملركبة متحركة ، وراكب عىل الس��ارية املمدودة والتي 

ميكن رفعها ملرتين أو خمس��ة أمتار والعمل فوق مناطق 

وعرة أو زراعية .

مركز الخدمات ذو الصالحية – ومكتب امللك 
 KADDB عبد الله الثاين للتصميم والتطوير
ينتظر لزبائ��ن الرشكة يف الرشق األوس��ط الحصول عىل 

أعامل مكت��ب امللك عبد الله الث��اين للتصميم والتطوير 

 WASC وأعامل مركز الخدمة ذو الصالحيات KADDB

يف األردن، ومكتب امللك ميثل مؤسس��ة حكومية مستقلة 

أقيم��ت يف األردن ليصم��م ويطور املنتج��ات الدفاعية 

والحل��ول األمنية ملنطق��ة الرشق األوس��ط، وحتى متتد 

 WASC خدمات إسناد الزبائن ينتظر إفتتاح مركز خدمة

آخر خالل عام 2013 الحايل يف اإلمارات العربية املتحدة•

تعيد شركة 
WESCAM عمليات 

االستثمار يف جمال 
تطوير املنتجات 

لتوفري أفضل 
وأوضح الصور إلسناد 

املهام

WESCAM والتميـز يف إنتـاج أنظمـة املراقبـة وحتديـد األهـداف
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NEXTER وسنـوات ممتـدة يف خـدمــات اإلسـنــاد
IDEX 2013 عروض واسعـة ألحـدث املنتجـات يف

تم تسليم دبابة القتال الرئيسة AMX 30 MBT يف أواخر 

سبعينات القرن املايض، ومنذ ذلك الوقت ومنذ بدء إسناد 

 Nexter ظلَت رشكة Leclerc "أس��طول الدبابات "لكلريك

تس��اند القوات املسلحة اإلماراتية ألكر من 30 عاماً، حيث 

وفرَت لها ولفرنس��ا ولعدة دول  أخرى حول العامل العديد 

من أنظم��ة القتال مث��ل املركبات املدَرع��ة AFVs ومثل 

الذخائر Munitions وخدمات اإلس��ناد. وينتظر مشاركة 

Nexter يف مع��رض IDEX الذي ميثل مناس��بة لإلحتفال 

مبرور 20عاماً عىل حصول اإلم��ارات العربية املتحدة عىل 

.Leclerc "دبابة القتال الرئيسية "لكلريك

ويتوق��ع لهذه الرشك��ة وأفرعها عرض مدى واس��ع من 

املنتج��ات يف هذا املعرض، مبا يش��مل املركبات املدَرعة – 

ومركب��ات املش��اة Aravis – VB CI 8 x 8  وهي مركبة 

 ،Caesar الدوريات املدَرعة. ومتثل املدفعية عيار 155 ملم

واملداف��ع LG 105 املقط��ورة بعض الع��روض التي تظهر 

معها ألول مرة صناعة الرشكة من نوع Trajan وهي تتمثل 

يف األع��رية 155/52 ملم. وتع��رض Nexter  أيضاً الذخائر 

بكامل مداها بدءاً من األعرية املتوسطة حتى الكبرية. 

 Nexter VBCI  مركبة القتال املدَرعة
  Nexter VBCI "صنع��ت الرشكة "مركبة القتال املدرع��ة

عالية الحامية بالتدري��ع ذات خفة الحركة العالية لتحمى 

وتس��اند أفراد وحدات املش��اة وقياداته��م. وتتميز هذه 

املركبة بخواص عديدة تجعلها تلبي اإلحتياجات بس��هولة 

لتحس القوات املسلحة عىل الفوائد، عندما تنفتح عملياتياً 

ع��ىل مختلف مس��ارح العمليات حيث تواج��ه تهديدات 

قاس��ية يف مواق��ف عديدة ويف بيئات امل��دن وخالل مهام 

حفظ السالم.

 Infantry combat النم��وذج  الرشك��ة  وصمم��ت 

Vehicle: VC 1 – مركبة قتال املش��اة – لتنفيذ مهام نقل 

القوات وحاميتها وتوفري اإلس��ناد الن��اري من خالل مركبة 

مدرع��ة ودبابات تعمل مع األلوية املش��اة، وهذه املركبة 

مزَودة أساس��اً بربٍج عيار 25 ملم "مدفعه من هذا العيار" 

وبه��ا جزء خلفي مصمم ليحمل 8 أف��راد خالل القتال مع 

تحقيقهم متاماً، باإلضافة لثالثة أفراد بينهم قائد املركبة.

وصنع��ت الرشك��ة منوذجاً آخر يس��مى "مركب��ة مركز 

القيادة" Command Post vehicle: VPC ويحمل نظام 

معلومات الكتيبة SIR وتعمل هذه املركبة يف نقل وحامية 

 Leclerc "أفراد ووس��ائل القيادة ووس��ائل قيادة  "لكلريك

tank command means وللمركبة مدفع عيار 12.7 ملم 

.Cupola "وهو "كوبوال

املركبة VBCI يف مجابهة التهديدات يف لبنان 
وأفغانستان

نفَذت الرشكة تحس��ينات منعزلة عىل ه��ذه املركبة ليتم 

إرس��الها للعمل يف أفغانس��تان، خاصًة لتنفيذ الحامية ضد 

األلغام وتهديدات السالح RPG 7 والستخدام برج املركبة 

يف التوُجه لألمام خالل العمليات، مع اإلستفادة من املدافع 

الخفيف��ة MINIMI الت��ي يس��تخدمها األف��راد يف الجزء 

الخلفي من املركبة.

وينتظ��ر للمنص��ة "املركب��ة" VBCI أن يت��م توفريها 

بنموذج "عايل التدريع"  highly armoured كمركبة نقل 

جنود APC ويسمى هذا الطراز P6 ويتم استخدامه لحمل 

 digitized combat group "املجموع��ة الرقمية بالكامل"

والعمل ضد الصواريخ من نوع RGP. وتتم االستفادة من 

دمج أعامل هذه املركبة م��ع األنظمة slat Alu واألنظمة 

 VBCI أما نظام س��الح املركبة .RUAG Sidepro املدَرعة

فهو ما يتكون من املدفع "كوبوال" Cupolaعيار 12.7 ملم، 

ويتم توفري الرؤية من خالل النظام Cepia املعَزز.

ويظل ع��ام 2009 عالمة يف خارطة عقود الرشكة والتي 

جعلت بلوغ مرحلة اإلنتاج الكيل مخطط لها جيداً صناعياً 

لتأمني اإلنتاج، وش��ملت العقود األعداد الكاملة والتوزيع 

 VBCI ليتم توفري املركبات اعتامداً عىل برنامج 520 مركبة

و 110 مركب��ة VPCs، أم��ا إنتاج املركب��ة VBCI فينتظر 

استمراره حتى عام 2015 لتسليم حوايل 100 مركبة•

 Nexter ظلت شركة
تساند القوات 

املسلحة يف منطقة 
الشرق األوسط ألكرث 

من 30 عامًا

دبابة القتال املدرعة Nexter عالية الحامية

WESCAM والتميـز يف إنتـاج أنظمـة املراقبـة وحتديـد األهـداف
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Alenia Aermacchi وسوق صنع الطائرات املطلوبة دفاعيًا وجتارية

 Alenia و   General Dynamics رشكت��ي  إنض��امم 

Aermacchi للق��وات الجوي��ة األمريكي��ة للعمل معاً 

يف برنام��ج الطائرة التدريبي��ة T – X Trainer، ليعمل 

 General Dynamics الفري��ق ال��ذي تق��وده رشك��ة

يف تجهي��ز الطائ��رة النفاث��ة التدريبي��ة وتجهيز أنظمة 

التدري��ب يف القواعد األرضية وتجهي��ز النظم املعَقدة، 

ب��كل الخ��ربات واملهارات لبل��وغ اإلنت��اج بتكلفة أقل 

وملصلحة القوات الجوية األمريكية.

  Falls Church وزادت الجاهزي��ة الفنية يف رشك��ة

التابعة ملجموع��ة Finmeccani للعم��ل مع الرشكتني 

وأعلن��ت "خط��اب الني��ة" letter of Intent لإلنضامم 

للق��وات الجوية لدخول املنافس��ة بالطائ��رة التدريبية 

النفاث��ة   و T – X Trainer  واملنتظ��ر له��ا أن تح��ل 

محل التدريبية املتقادمة T – 38 Trainer النفاثة عند 

تقاعدها.

 General تجه��ز رشك��ة  أن  ع��ىل  االتف��اق  وت��م 

Dynamics والت��ي أعادت اس��تخدام مهاراتها وإرثها، 

كل النظم الكب��رية واملعَقدة للق��وات الجوية والجيش 

والق��وات البحري��ة وللزبائ��ن وذلك بعمله��ا مع رشكة 

التدريبي��ة  الطائ��رات  وإنت��اج   Alenia Aermacchi

النفاثة ودعم كل قدرات اإلنتاج.

 General Dynamice C4 Systems وتعمل رشك��ة

إحدى رشكات األع��امل التجارية يف الرشكة األم، يف هذا 

العقد كمتعاقد فردي. ويعمل الفريق املش��رتك لتكملة 

 T – نظ��ام تدريب الطيارين املبنى عىل أس��اس برنامج

100 ال��ذي جهزت��ه Alenia Aermacchi وهو منوذج 

طائرته��ا التدريبي��ة M – 346 العس��كرية. وتجل��ب   

General Dynamisc  كمتعاق��د ف��ردي يف الربنام��ج 

كل خرباته��ا لدع��م وتكمل��ة األنظم��ة وإدارة العقود 

الفرعية لتوفري عائلة أنظمة وبرامج التدريب املس��امة 

Advanced Pilot Training: APT وعائل��ة األنظمة 

FPS والت��ي تتكون من طائرة التدريب وأجهزة تدريب 

الطريان وغرف اإلعالم املتعدد مع توفري اإلس��ناد ودعم 

كل الربامج.

ويلبي الربنامج T – 100 كل متطلبات القوات الجوية 

األمريكية ويتم بناؤه يف الواليات املتحدة األمريكية مع 

الرتكي��ز عىل مكوناٍت أمريكية يف تنفيذه مع اس��تخدام 

 Alenia معداٍت أمريكي��ة أيضاً. أما برنام��ج التدريبية

Aermacchi 346 النفاث��ة املتط��ورة فيس��تخدم حالياً 

عىل مستوى العامل بتشغيل الجيلني الرابع والخامس من 

الطائرة نفسها، والتي هي اآلن يف طور التصنيع لتوفريها 

للزبائن حول العامل.

واختارت الطائرة القوات الجوية اإليطالية واإلرسائلية 

والس��نغافورية كام اختارت الطائرة اإلم��ارات العربية 

املتحدة لتكون تدريباتها النفاثة املتطورة.

ورَصح"ج��ريي دي م��ورو" نائب الرئي��س التنفيذي 

لنظم املعلومات يف رشكة General Dynamics  بقوله 

إن دمج القدرات التي تتميز بها الرشكتان اللتان تنفذان 

 Alenia يوف��ر األفضل متاماً مثلام توفر  X – T برنامج

.T – 100 برنامجها Aermacchi

أما "جيوس��يب غيوردو" كبري الضب��اط التنفيذيني يف 

هذه الرشك��ة فقد أفاد ب��أن برامج تدري��ب الطيارين 

 LOI ناجحة، وأضاف ب��أن خطاب النية APT املتط��ور

 T – يجمع أفض��ل نظم تدريب الطياري��ن يف الربنامج

100 ويق��ود املتعاق��د األمرييك الف��ردي – يعني رشكة 

General Dynamisc  للدخ��ول يف الربنام��ج والعمل 

مع الرشكة Alenia Aermacchi لتجهيز أكر التقنيات 

تطُوراً لبلوغ أفضل حل تدريبي يعتمد عليه.

وتلعب General Dynamisc دور الرائد يف السوق 

يف مجال اإلع��امل التجاري��ة الجوية ومع��دات القتال 

ال��ربي والبحري "صنع مركبات القت��ال" وتجهيز أنظمة 

املعلومات التقنيات .

أم��ا رشك��ة Alenia Aermacchi  - إح��دى رشكات 

مجموع��ة Finmeccanica – فتعم��ل دامئاً يف مجاالت 

صن��ع الطائرات املطلوبة للس��وق الدفاعي واألس��واق 

التجارية الت��ي تحتاج ملبتكرات ه��ذه الرشكة وقدرتها 

عىل التصميم وبناء وتطوير وإسناد األنظمة املعَقدة.

وتش��مل قامئ��ة منتجات ه��ذه الرشك��ة العديد من 

منتج��ات نجح��ت دولياً مث��ل M – 346 وهي الطائرة 

التدريبي��ة الوحيدة الت��ي صنعت لتلب��ي اإلحتياجات 

التدريبي��ة لتأهيل الطيارين بالجيل��ني الرابع والخامس 

كطائرة تدريب قتالية، متاماً مثلها مثل التعبوية الناقلة:

C – 27J tactical airlifter. وتلع��ب الرشك��ة دوراً 

هاماً يف العديد من الربامج الدولية مثل برنامج "املقاتلة 

األوروبي��ة" تايف��ون Eurofighter Typhoon ومث��ل 

 F – 35 Joint Strike "املقاتل��ة املش��رتكة الضارب��ة"

Fighter ومثل الطائرة بدون طيار Neuron و القتالية 

Combat Aerial Vehicle demonstrator . وتصمم 

رشك��ة   Alenia Aermacchi أيض��اً وتبن��ي البيانات 

الجوي��ة املتطورة للعديد م��ن رشكات الخطوط الجوية 

 Boeing وبرنام��ج Airbus 380 م��ع دع��م برنام��ج

Dreamliner 787 وآخ��ر منتج��ات عائلة "بومباردير" 

  •Bombardier C. series

Alenia Aermacchi من T – X  الطائرة 

 General تلعب
Dynamics دور الرائد 

يف السوق يف جمال 
األعمال التجارية 
اجلوية ومعدات 

القتال الربي والبحري

القـوات اجلويـة األمريكيــة وجاهزيـة T - X Trainer للمناقشـة
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بنيـات األغشـيـة الهندسـيـة سريعـة اإلنفـتـاحAlenia Aermacchi وسوق صنع الطائرات املطلوبة دفاعيًا وجتارية

تعترب رشك��ة Sprung يف مرتبة املكتش��ف الذي أوجد 

..membrane – structures للعامل بنيات األغشية

يف    structures -   Sprung رشك��ة   وتتواج��د 

املنامة عاصمة البحري��ن وهي إحدى رشكات مجموعة  

sprung – Group الت��ي ب��دأت أعامله��ا ع��ام 1887  

وحقق��ت تواجداً دولياً ملموس��اً خ��الل توفريها حلول 

املالجئ Shelter Solutions آلالف املنش��آت والجهات 

والتطبيقات فيام يزيد عن 90 دولة حول العامل.

ورشكة Sprung هي مكتشفة ومخرتعة "بنية الغشاء 

املم��دود" Stressed – membrane Structure الذي 

متت هندس��ته لتوفري الحاجة الدولي��ة لوجود املناطق 

املغلق��ة برسع��ة وبش��كٍل إقتصادي. ك��ام وأن الحلول 

البنائي��ة املبتك��رة ذات البنية األملونيومي��ة، متثل منتج 

الرشكة الذي جعلها قادرة عىل توفري عىل ما يؤدي املهام 

بكف��اءة، ويرتاوح عرض املنتجات بني 9 أمتار، 30 قدم 

و60 مرتا،ً 200 قدم مع أطواٍل مختلفة.

وتعترب البنيات األملنيومية من النوعية عالية الجودة 

من الصناعات التي تحم��ل العالمة التجارية التي توفر 

قدرة العمل لعمٍر إفرتايض طويل. ويوفر الغش��اء الذي 

متت هندسته أداًء يعنى بتقديم الحامية يف كل األجواء 

وبعنارص يصل عمرها اإلفرتايض إىل 20 عاماً.

وتشمل فوائد بنيات الرشكة ما ييل:
- رسعة البناء وتوفريها ملن يحتاجها.

- دواخل كبرية ومريحة ومحمية.

- تجهيزات ذات طاقات متوافرة.

- تصاميم ميكن نرشها مبواقع متباينة.

- متطلبات محدودة من حيث إمكان نرشها يف املواقع.

ويتم تصنيع بنيات ه��ذه الرشكة من منتجاٍت عالية 

الج��ودة وجيدة امل��واد وت��م فحصها كٌل ع��ىل انفراد 

مبقايي��س عالية الج��ودة، ومتتاز البني��ات الفرعية التي 

تصنعها الرشكة بأنها مصنوعة من لوائح األملونيوم عالية 

القوة. ومتت هندس��ة هذه الصناعات لتواجه تحديات 

تلبي��ة احتياج��ات معظم املب��اين واملنش��آت مبختلف 

املس��تويات. وتق��در الرشك��ة أن توفر الطلب��ات ومنح 

الزبائن هذه املنتجات خالل 3 أسابيع فقط.

وصمم��ت الرشكة "بنياتها" Structures وهندس��تها 

ليت��م تحريكها بس��هولة كام ميكن تجميعه��ا وفُكها يف 

ش��كل أقس��ام مع إم��كان تركيبها مع مختل��ف املباين 

والتصاميم األخرى.

ويتم إحضار كل املكونات للرشكة إلنتاج هذه النظم 

وه��ي تحمل عالماٍت تجارية تم وضعها مس��بقاً، ويتم 

رفع األقواس وتركيبها مع الغشاء الخارجي خالل بضعة 

أي��ام من بدء العمل. ونتج عن كل ذلك أن كل خدمات 

املتعاقدي��ن ظلت ذات  س��قٍف يحدد ق��وة تواجدها 

ودورة عمره��ا اإلف��رتايض. وه��ذا بدوره أت��اح ملصانع 

الرشك��ة أن تبن��ي منتجاته��ا حتى خالل أقىس ش��هور 

الصيف وبتأخري اليذكر.

للجه��ات  املصنوع��ة  الرشك��ة  منتج��ات  وتش��مل 

 Aircraft العس��كرية "الحظائر" املخصصة للطائ��رات

Hangers وما يوضع داخ��ل املباين واملنازل والفلل مع 

توف��ري صيانة املركبات وخطائره��ا وأماكن تخزين مواد 

اإلمداد واإلس��ناد. كام تضم ش��حن كل ما يلزم لتطبيق 

الصيانة واستالم كل ما يخص املواد عالية الحساسية•

توفـر Sprung احللـول البنائيـة املبتكـرة

متتاز البنيات الفرعية 
التي تصنعها 

الشركة باجلودة 
العالية واملتانة 

القوية

حلول املالجئ لرشكة Sprung تتوافر فيام يزيد عن 90 دولة
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الطائـرة متعـددة األدوار Rafale Ominirole كفاءة قتالية عاليـة
فرصة استخدام أحدث أجيال الصواريخ بعيدة املدى جو - جو اجلديدة

 Rafale بلغ��ت برامج املقاتلة "متع��ددة األدوار" رافال

Omni – Role Fighter يف أكتوب��ر عام 2012 نقطتني 

هامتني يف خارطة التوصل إلنتاجها: أوالهام هي تسليم 

طائ��رة اإلنتاج مزَودة بالرادار املنت��ج ألول مرة لدعمها 

وهو الرادار EBE2 AESA radar والنقطة الثانية التي 

بلغها الربنامج هي نجاح الفحص اإلبتدايئ لطائرة الجيل 

الجديد مع اس��تخدام وتجربة الصاروخ بعيد املدى جو 

.Meteor air  - to air missile "جو "متيور  -

ودفع��ت الطائ��رة Rafale B 301 الق��درات جو – 

ج��و الجديدة لألمام عندما انطلق��ت من مركز الفحص 

يف DGA Flight Test center جن��وب غ��ريب فرنس��ا، 

وبنج��اٍح تام. وأكملت الطائرة هذا الفحص الذي نَفذته 

يف 4 أكتوب��ر، ث��م يف 6 أكتوبر ونجح��ت فيهام، مرحلة 

التوصل لعم��ل الص��اروخ BVRAAM Meteor الذي 

.beyond Visual عمل يف مدى ما بعد الرؤية

ويف 22 ديس��مرب ع��ام 2012 أم��رت وزارة الدف��اع 

الفرنس��ية "مؤسسة التسليح DGA طالبًة 200 صاروخ 

"متيور". وبعد أس��بوٍع فقط تم توقيع عقد تطوير هذا 

الصاروخ وتم تسليمه لجهة صنعه.

 ramjet – وتصن��ع هذا الص��اروخ نَفاث��ات الدف��ع

powered رشك��ة MBDA بقص��د اإلس��تفادة من��ه يف 

تنفي��ذ مهام الدفاع الجوي، ليعرتض ويف مدًى بعيٍد جداً 

 MICA "أهدافه وليكمل بإتقان أعامل الصاروخ "ميكا

املس��تخدم يف املديات القصرية العرتاض األهداف جو – 

جو وتنفيذ مه��ام "القتال املتالح��م" dogfight ومهام 

الدفاع الذايت.

ويف 2 أكتوب��ر 2012 تم التوص��ل لإلنتاج األول وهو 

Rafale F3  - ذات املقع��د الواح��د C137 – امل��زَودة 

 RBE بأول راداٍر تم إنتاج��ه لها وألول مرًة وهو الرادار

AESA 1 2 الذي تم تس��ليمه لوزارة الدفاع الفرنس��ية 

ملديري��ة املش��رتيات الدفاعي��ة DGA، وكل هذا مثَل 

فرصة التق��دم لدخول الخدم��ة العملياتية ألول طائرة 

مقاتلة أوروبية تستخدم هذه التقنية AESA الرادارية.

أما القدرات املوسعة التي تجعل الطائرة تبلغ املدى 

األبعد، خالل أعامل الرادار RBE 2 AESA  بني العديد 

م��ن الفوائد العملياتي��ة – وهذا أتاح فرص اس��تخدام 

أحدث أجي��ال الصواريخ جو – جو بعي��دة املدى مثل 

.Meteor "متيور"

ومتث��ل Rafale الجيل الجديد عايل التأثري وقد أثبتت 

كفاءتها يف أفغانس��تان وليبيا كطائ��رة مقاتلة "متعددة 

األدوار" Omni – role fighter تتي��ح فرص اس��تخدام 

أح��دث أجيال  الصواريخ بعيدة امل��دى جو – جو، مع 

استمرار تطويرها لبلوغ قدراٍت أفضل وإضافات أخرى، 

ونتج عن كل ذلك أن املقاتلة Rafale أصبحت تتوقع أن 

تصبح أفضل مستقبالً.

اإللتزام والقدرات
ت��م تحديد العدي��د من املتطلب��ات العملياتي��ة املراد 

تحقيقه��ا يف ع��دد 286 مقاتل��ة Rafale تس��تلم منها 

الق��وات الجوية 228 طائرة يف منوذج��ني: مبقعد واحد 

ه��ي Rafale C وذات املقعدين Rafale B بينام ينتظر 

تش��غيل القوات البحرية 58 مقاتلة Rafale من ذوات 

املقع��د الواحد. وت��م حتى اآلن طل��ب 180 طائرة تم 

طلبه��ا للقوات الربية البحرية، وهناك خطط إلس��تمرار 

االنتاج حتى عام 2025.

فتقرر وبحلول 15 أكتوبر عام 2012 حسب التخطيط 

املسبق إنتاج 111 طائرة وهي التي تم بالفعل تسليمها 

للمقاتلني Rafale 36 فئة M للقوات البحرية الفرنسية 

و Rafale 37 فئ��ة C و Rafale 38 فئ��ة B للق��وات 

الجوية الفرنسية.

ومن "قدرات مهام" mission capabilities املقاتلة 

Rafale متعددة األدوار ما ييل: 

- قدرة أعامل الدفاع الجوي.

- السيادة والسيطرة الجوية.

- اإلسناد القريب

- ش��غل أهداف السطح "بذخائر وقنابل موجهة بالليزر 

وأس��لحة املدى البعيد عالية الدقة واستخدام الصواريخ 

التطوافية.

.DEAD و SEAD القدرات -

- املهام ضد السفن.

- توجيه الرضبات النووية.

- تنفيذ مهام اإلستطالع التعبوي واالسرتاتيجي "األهداف 

الربية والبحرية".

- التزود بالوق��ود يف الجو "مع تزويد Rafale M غريها 

بالوقود جواً.

.Meteor Missile "الصاروخ "متيور
وط��َورت رشك��ة MBDA الص��اروخ Meteor لتلبي��ة 

متطلب��ات الدول األوروبية الس��تة "فرنس��ا – أملانيا – 

إيطاليا – اسبانيا – السويد واململكة املتحدة. ومع تزايد 

انتش��ار التهديدات جو – جو ظهر التحدي الكبري الذي 

يواجه القوى الجوية الحديثة وهو التحدي الذي تجيب 

.Meteor عليه قدرات الصاروخ

 BVRAAM – كام وأن قدرات الصاروخ بعيد املدى

Meteor تتمتع بعدة مزايا هي:

- قدرات املناورة الرسيعة والعالية.

- العمل يف مدًى بعيد.

- استخدام األسلحة جو – جو.

- إحتامل اإلصابة العايل واألكيد مبا يؤكد بقاء الطاقم.

- التوجيه بواس��طة الباح��ث الراداري "م��ع التقنيات 

األحدث".

- ش��غل األهداف الجوية يف جميع األحوال الجوية ويف 

البيئات اإللكرتونية.

- مزًودة بفيوزات تؤكد إصابة الهدف يف كل الظروف•

 BVRAAM Meteor نجحت يف إكامل فحص اختباري مع تشغيل الصاروخ Rafale B301 املقاتلة

مت حتى اآلن طلب 
180 طائرة  للقوات 

الربية البحرية، 
وخطط إلستمرار 
االنتاج حتى عام 

2025



الطائـرة متعـددة األدوار Rafale Ominirole كفاءة قتالية عاليـة
فرصة استخدام أحدث أجيال الصواريخ بعيدة املدى جو - جو اجلديدة
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IDEX 2013 الدوليـة توفر حلـول  اسنادهــا يف Dyncorp
جنـاحــات مسـتـمــرة على مــدى 60 عــامــًا

أعلن��ت رشك��ة Dyncorp International عن غبطتها 

بالثقة التي جعلتها تس��اند األمن والسالم ودعم الرخاء 

يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف كونها رشكًة توفر 

الحل��ول عىل املس��توى العاملي، وتوفر املس��اندة لدول 

مجلس التعاون الخليجي.

وتوف��ر الرشكة إعت��امداً عىل نجاحاٍت اس��تمرت 60 

عاماً، إس��ناداً ميث��ل املنصات الداعمة م��ع العديد من 

الحمالت الت��ي تنفذها والتي تجعل القوات املس��لحة 

جاه��زًة لتنفيذ امله��ام بكفاءة، وتوف��ر الرشكة يف نفس 

الوقت املعرفة املكثَفة التي تنقلها مع التطوير اإلحرتايف 

إلسناد استقرار املجتمعات يف كل دولة تقدم لها الرشكة 

خدماتها.

وتق��وم  Dyncorpمن خالل الخ��ربات الدولية التي 

تتميَ��ز بها بتوفري طيٍف متميٍز م��ن الخربات ويف مجال 

كبريٍ من التخصصات.

الطريان
تعم��ل القوى البرشية يف رشكة DI يف مس��اندة القوات 

املس��لحة بتلبي��ة احتياجات الطريان وتوف��ري الخدمات 

الالزمة مع املس��اندة الفنية، بدءاً من اإلس��ناد اليومي 

للطائ��رات وم��روراً مبعدات اإلس��ناد األريض وصوالً إىل 

خدمات الصيانة والتعديالت، وتوفري قطع الغيار، وذلك 

لدعم النقل الجوي وتجهيز الس��احة الجوية ومنش��آت 

العملي��ات، م��ع توفري الخدم��ات التي تؤكد الس��المة 

واإلعتامدية وحسن األداء.

عمليات الحمالت
وتتحرك رشكة DI حول العامل ويف مواقع معَدة مس��بقاً 

للحصول ع��ىل إمكاني��ة خدم��ات ومنش��آت الصيانة 

واملع��دات وتوفريها، مع توفري األفراد املؤهلني والحلول 

لإلنفت��اج عىل العمليات العس��كرية واملهام اإلنس��انية 

والدعم خالل الك��وارث، وترتاوح هذه الخدمات بني رد 

الفع��ل امليداين الرسيع خالل م��وارد عديدة والتزاماٍت 

طويل��ة األجل، لتوف��ر الرشكة الحل��ول العديدة لتأكيد 

نجاح أعامل الزبائن.

اإلسناد الدويل والحلول املتطورة
وتوفر رشكة DI الخربة يف كل مجاالت الدعم واإلس��ناد 

ملواقع العمليات، م��ع التطوير الدويل وصيانة املركبات 

واإلم��داد والنقل وإدارة برامج الذخرية، ويدمج أفرادها 

املحرتف��ون خرباٍت حاس��مة موزعة عاملي��اً وكل الجهود 

للحصول ع��ىل توفري التخطيط اإلبت��كاري من مختلف 

املوارد إليجاد الحلول الس��ليمة ملواجهة كل التحديات 

وذلك إلسناد خفة الحركة والجاهزية العملياتية وتطبيق 

التطويرات حول العامل.

الخدمات األمنية
وتوفر DI الحلول املرنة ورسيعة التحضري والنرش لتالئم 

أي موق��ف يف أي بقعة يف العامل، وتعمل الرشكة بالقرب 

من زبائنها لتقييم املخاطر وتقديم الخدمات اإلحرتافية 

الس��ليمة حس��ب كل موق��ف، م��ع توف��ري التقنيات 

املتطورة، وتعم��ل رشكة DI كرائ��دة يف توفري الخربات 

وتعزيز قدرات األمن وعمليات��ه باحرتافيٍة تدعم املهام 

عىل مستوى العامل.

التدريب وحلول استخباراتية

وتدعم رشكة DI اإلس��تقرار ال��دويل بتوفريها التدريب 

وإس��نادها الحكوم��ات وق��وات تعزيز وف��رض األمن، 

ومعاهدها يف الدول غ��ري املتقدمة، وتلك التي خرجت 

من معمعة الرصاعات، أو عدم اإلستقرار األمني، وتوفر 

الرشك��ة التدريب مع دعم محرتيف اإلس��تخبارات، وهي 

رشكة داعمة ألعامل اإلستخبارات واألمن وتوفرمتطلباتها 

كخياٍر تحتاجه الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها•

Dyncorp وتوفري الخدمات االزمة من الصيانة والتعديالت 

 ID توفر شركة
اخلربة يف كل جماالت 

الدعم واإلسناد 
ملواقع العمليات 
وصيانة املركبات 
واإلمداد والنقل 

وإدارة برامج الذخرية
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IDEX 2013 الدوليـة توفر حلـول  اسنادهــا يف Dyncorp
جنـاحــات مسـتـمــرة على مــدى 60 عــامــًا

Gowind OPV L’- Adroit تنتـج مركبـة دوريـات احمليطـات DCNS
املركبـة التي احتلـت مكانـة عامليـة يف اإلعالم الـدويل

يتوقع لرشكة Gowind زي��ارة أبوظبي يف الفرتة بني 

 IDEX 16 و 22 فرباي��ر 2013 لتش��ارك يف مع��رض

2013 واملؤمتر املصاحب له.

 OPV L’ املسامة Gowind وتزور أبوظبي املركبة

Adroit  املخصصة لألمن البحري، وهي املركبة التي 

احتلت مكانًة عاملية كبرية واحتلت مساحة يف اإلعالم 

 Gowind الدويل. وتعترب تصاميم عائلة سفن وزوارق

تابعة للرشكة األم DCNS ومعظمها مركبات وزوارق 

دوري��ة بحري��ة، وم��ن الت��ي احتلت املرتب��ة األوىل 

املركب��ة OPV L’ Adroit املصمم��ة لتنفيذ العديد 

 Maritime "م��ن املهام مبا يف ذلك " املراقبة البحرية

Surveillance ومه��ام اإلعرتاض البحري، وكافة مهام 

مكافحة التهريب والقرصن��ة، وميكن توضيح مفهوم 

تصمي��م Gowind Design بحي��ث يالئم كل زبون 

وكل الق��وات البحري��ة وتلبي��ة اإلحتياج��ات وبكل 

التصاميم والبنيات الالزمة.

ويوفر زورق الدورية هذا، العديد من اإلبتكارات 

حيث أن قدرة املراقبة تعتمد عىل الهندس��ة املبتكرة 

ذات الس��ارية الواحدة ومجال الرؤية 140 مرت مربع 

ومالمح الس��طح العمليايت مام يتيح الرؤية يف مجال 

واس��ع، مع وج��ود القبة ف��وق الس��ارية التي متثل 

مجموعة اإلستشعار. ويراقب ضباط املراقبة من فوق 

الجرس ومبجال 360 درجة بدون أي اعرتاٍض لريوا كل 

األهداف.

أما مجموعة أجهزة اإلتصاالت التي تش��مل نظامً 

قويًة فتؤهل ه��ذا الزورق للتعامل مع كل الس��فن 

التجاري��ة لتوفري التع��اون وفرض األمن والس��يطرة. 

وميكن عمل طائرة عمودية يرتاوح بني  5 إىل 10 طن 

م��ن وزنها العمل من عىل الس��فينة الزورق أو عمل 

مركبة بدون طيار لتعمل عىل اس��تعادة زورقني ممن 

ميكن نفخهام RHIBS ويف أقل من خمسة دقائق.

ومتث��ل قدرة انفتاح الطائرات بدون طيار مع هذه 

الزوارق والس��فن إبتكاراً آخ��ر، وأن إنفتاح مركبات 

الس��طح UAVs & VSVs والت��ي تعمل العديد من 

أجهزة اإلستش��عار تس��تخدم يف جمع املعلومات يف 

 Gowind  املواقع املتقدمة، مام مينح زوارق وس��فن

فئ��ة OPVs مي��زة عملياتية واضح��ة لتحقيق مهام 

الزوارق الدورية واألمن البحري خالل املهام، واتضح 

من التج��ارب األخرية التي نفذتها الس��فن والزوارق 

OPVs أن جم��ع معلومات األه��داف التي حققتها 

املركبات بدون طيارين يف الزمن الحاسم كانت ناتجة 

عن نظم  إدارة القتال عالية الكفاءة.

ال��زوارق  ويف 21 أكتوب��ر 2011 ظه��رت ه��ذه 

والس��فن OPVsلتعمل مع القوات الفرنس��ية توفرياً 

لق��درات الس��يطرة وضبطاً للحرك��ة البحرية وتنفيذ 

مله��ام االع��رتاض ومكافح��ة للقرصن��ة والهجرة غري 

القانونية ومكافح��ة للمخدرات والقرصنة واإلرهاب. 

وحتى تتمكن الزوارق والسفن من تنفيذ هذه املهام 

ميكن تجهيزها حسب طلب ومتطلبات الزبائن، وهو 

م��ا يحقق تنفيذ امله��ام التي تش��مل األمن الوطني 

وقدرات القتال.

وتش��مل الزوارق والس��فن Gowind نظم املهام 

املتطورة م��ع القدرة عىل تنفيذ مهام حفظ الس��الم 

والتواجد العمليايت عايل الكفاءة والقدرات•

جمموعة أجهزة 
اإلتصاالت التي 

تشملها الدوريات 
تؤهله للتعامل مع 

كافة السفن التجارية 
لتوفري التعاون 

وفرض السيطرة

Gowind OPV L’- Adroit مركبة دورية املحيطات
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Thales حتتـفـل بشراكـة 35 عامـًا مـع اإلمـارات
استثمار العديد من األنشطة مع الزبائن واجلهات الصناعية اخملتلفة

طبَق��ت Thales أهدافها لتصب��ح ذات قدراٍت أهلتها 

لبلوغ كل بقاع العامل لتحقق إكتس��اب خرباٍت محلية 

ودولية..

ويعمل بالرشكة أكر من 350 فرداً متخصصاً يف ديب 

وأبوظبي لتنفي��ذ العديد من العملي��ات يف اإلمارات 

العربية املتح��دة، وهي ما ظلَت الرشك��ة تنجزه منذ 

ع��ام 1978. وقد اس��تثمرت الرشك��ة يف مجال تطوير 

ودعم العالقات طويلة األمد، العديد من األنشطة مع 

الزبائن والجهات الصناعية املختلفة.

وتطبق الرشكة استثامراتها ملصلحة زبائنها يف دولة 

اإلمارات، حيث تستثمر يف: البحوث وتطبيق التقنيات 

مب��ا يتيح للرشك��ة توف��ري الحل��ول التقني��ة الناجحة 

والخدم��ات التي تلب��ي احتياج��ات ه��ؤالء الزبائن 

ومتطلبات املستقبل.

وتوج��ه Thales إبتكاراتها إليجاد "قيم الزبائن" يف 

املجال التقني ويف اس��تخدام االبتكارات الجديدة عند 

مامرسة األعامل التجارية.

 – Thales ويوجه مدراء الحس��ابات وفرق رشك��ة

داخل مركز التطوير – جهودهم التي يدعمها الرشكاء 

وال��رشكات املتضامنة، بغرض توفري م��ا يرىض الزبائن 

عىل املدى البعيد. وتدعم األنش��طة املشرتكة هذه مع 

جهود أصحاب األسهم يف Thales فرص فهم املتطلبات 

بشكٍل جيد، مام يعزز موقف الرشكة أمام منافسيها.

وتضم��ن الرشك��ة تواجدها العملي��ايت واإلعتامدية 

يف توف��ري املنتجات واملع��َدات واألنظم��ة طيلة فرتة 

عمرها اإلفرتايض. ويع��ود الفضل يف كل ذلك للبصمة 

املحلي��ة التي تتميز بها الرشكة. وكل هذا يتيح للرشكة 

الحص��ول عىل قدرات تكفى لتوفري ما يحتاجه الزبائن 

اإلماراتيون مع توفري إس��ناد موقوت ومفَصل حس��ب 

متطلباته��م م��ع توفري أح��دث اإلبت��كارات لهم مع 

الخدمات.

دعم كل ذلك إفتتاح "مركز إس��ناد الرشق األوسط" 

 Thales يف ع��ام 2007  ليعم��ل م��ع مرك��ز MESC

للتطوي��ر املخصص للنقل واألمن ومق��ره يف ديب، كام 

وأن توفري القيمة يف اإلمارات العربية املتحدة يس��هم 

يف تطوير وجذب املواه��ب اإلماراتية ألعامل الرشكة، 

وه��ذا يجع��ل الرشك��ة تحق��ق عالقاٍت وطي��دة مع 

الجامعات واملدارس التي تعمل يف قطاع السوق الذي 

يخص الرشكة.

فخر رشكة Thales مبشاركتها االبتكار يف اإلمارات
 tactical نظم الرادي��و التعبوية Thales وفرت رشكة

radios والش��بكات للس��وق الدفاعي مع توفري نظم 

االتص��االت  الربية والجوية "بر – جو" والنظم الجوية 

الدفاعي��ة واألنظمة اإللكرتونية العاملة عىل الطائرات 

.mirage 2000 – 9 "مرياج"

وتلع��ب رشك��ة Thales دوره��ا كرشي��ك لقوات 

البحري��ة اإلماراتي��ة حي��ث تم تزويد الرشكة بس��فن 

إماراتي��ة مع العديد م��ن املنتجات والحل��ول وبينها 

"الس��ونار" Sonars والحل��ول ESM ونظ��م أس��لحة 

الدفاع الجوي.

Thales  ويف املجال الفضايئ الجوي صاحبت  رشكة

الفعالي��ات املوَجهة للتحديات الت��ي تواجه "الربنامج 

من��ذ   UAE Space program "اإلم��ارايت الفض��ايئ 

 AL yah "بدايته عام 2007  بأعامل رشكة "الياه سات

 Satellite communication company: Yahsat

وتم بنج��اح إط��الق YIA  و YIB كقمرين صناعيني 

يع��ززان الصناع��ة الجوي��ة والفضائي��ة م��ع الحلول 

واالبتكارات ذات الصلة.

ومع توزي��ع Thales رادارات ضبط الحركة الجوية 

air traffic radars م��ع األن��واع الت��ي ت��م تحديثها 

عىل مس��توى العامل، ووزعته��ا الرشكة هنا يف اإلمارات 

أيض��اً. وعملت الرشكة ع��ىل تحويل صاالت مطار ديب 

رقم 3 ورق��م 4 ملواقع أكر أمان��اً بتوفريها اإلتصاالت 

الهاتفية والنظم األمنية، مع توفري Thales عدة أنظمة 

Borogue يف أبوظبي.

وتس��هم Thales أيضاً يف تطوير املدن مثلام تنفذه 

يف ديب الت��ي متثل نجاحاً بفئ��ة عاملية يف مجال وقطاع 

النقل واملواصالت: يف ش��كل مرشوع "مرتو ديب" الذي 

أصب��ح عملياً بالكامل بفضل حلول النقل التي توفرها 

.Thales رشكة

العمل معتاً
وتعتم��د رشك��ة Thales أولوياته��ا الت��ي تتامىش مع 

 Abu Dhabi Vision 2030 "برنامج "ورؤية أبوظبي

لتطور الرشكة يف اإلمارات العربية املتحدة " التقنيات" 

Synergies technologies م��ع ال��رشكات املحلي��ة، 

بتقديم القدرات املدنية / العس��كرية التي تفيد حتى 

رشكاء اإلمارات بكل الخربات و التجارب.

وتعمل Thales  - كرد فعٍل لرؤية حكومة اإلمارات 

 Thales Advanced  عىل توطيد رشكة مشرتكة هي -

Solutions : TAS التي إنضمت لجهود رشكة الحلول 

C4AS املتطورة

وتخاط��ب جهود الحل��ول TAS متطلبات الصيانة 

والتطوي��ر إليجاد جيل جديد من أنظمة "الراديو" مع 

تطوير أعامل بيع نظم الراديو وشبكات اإلتصاالت.

وتحرَض Thales للمس��تقبل منذ اآلن، بالرتكيز عىل 

"التعليم" كجزء مكمل لألعامل التجارية واإلستثامرات، 

ك��ام وأن رشاكة Thales مع "جامع��ة خليفة للعلوم" 

والتقني��ات والبحوث، والرشاك��ة مع CERT يف معهد 

 –  Thales Technical Institute: CTI الرشك��ة 

 Center of ومركز التمي��ز Thales وهو مش��رتك بني

Excellence وذل��ك م��ع توفري "التدري��ب" يف كلية 

التقني��ة العليا مام وفَر عدة نتائ��ج  إيجابية ملصلحة 

املستقبل.

 UAE spirit of "وتظ��ل "روح اإلبتكار اإلماراتي��ة

Innovation دامئ��اً يف قل��ب أح��داث تطبي��ق رؤية 

اإلمارات واسرتاتيجيات أعاملها التجارية•

عملت الشركة على 
حتويل صاالت مطار 
دبي رقم 3 ورقم 4 

ملواقع أكرث أمانًا 
بتوفريها اإلتصاالت 

الهاتفية والنظم 
األمنية
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IDEX 2013 تعرض العديـد مـن مركباتهـا املدَرعـة يف Otokar
كوبـرا أشهـر املدرعـات التي أنتجتهـا الشركـة

تحتفل رشكة Otokar أكرب رشكات القطاع الخاص يف تركيا 

 Armoured "والرائدة يف صنع وتسويق "املركبات املدرعة

Vehicles – مب��رور 50 عاماً ع��ىل إنتاجها مع مالحظة أن 

أكر من 25.000 مركبة من تصنيعها تم توزيعها يف حوايل 

30 دول��ة، ضمن ظ��روف ومناخ��ات مناخ��اٍت وظروف 

وأحوال جوية مختلفة يف 4 قاراٍت حول العامل. وقد أثبتت 

هذه املركبات كفاءتها بنجاحها عملياتياً وبش��كٍل موًس��ع 

أب��رز كل قدراته��ا وعمله��ا يف مناطق تهدي��داٍت كثيفة. 

وتعم��ل مركبات Otokar العس��كرية املدرع��ة يف تنفيذ 

"مهام عديدة" مع الجيوش بنامذجها املختلفة وبكل طاقة 

إنتاجها وأنواعه��ا بدءاً من تلك التي تزن 4 أطنان – ناقلة 

الجنود املدًرعة – وصوالً ملركبات القتال الرئيسة – دبابات 

القتال الرئيسة.

مركبات Otokar املدرعة
دمجت رشكة Otokar يف بداية تسعينات القرن املايض 

تقنيات التدريع مع الخ��ربات لتصنع املركبات التعبوية 

ذات العجالت وتنفيذ تطويرها حالياً يف ش��كل مركبات 

تعبوي��ة ذات عجالت وهي من الفئ��ة خفيفة التدريع 

.Cobra "و "كوبرا APV 4 املسامةX4طراز

Cobra "مركبات "كوبرا
تعترب Cobra من أش��هر املركب��ات املدَرعة التي تنتجها 

Otokar ودخل��ت الخدم��ة ع��ام 1997 وت��م تعميم 

اس��تخدامها يف كل القوات الرتكية ومبختلف تصاميمها. 

وتعمل Cobra اآلن بش��كل متميز حول العامل مع أكر 

من 10 دول يف أوروبا وأفريقيا وآسيا ودول الخليج.

مركبة KAYA تقاوم األلغام
أضاف��ت رشكة Otokar مركبًة مدرع��ة "تقاوم األلغام" 

Mine Resistant التي انضمت لعائلة مركبات الرشكة 

عام 2009، وتنفذ هذه املركبة املهام مع مقاومة األلغام  

والتفج��ريات، م��ع أداء امله��ام يف التضاريس ش��ديدة 

الوع��ورة، وميكن لهذه املركبة حم��ل 12 فرداً بعتادهم 

م��ع قدرتها عىل  تنفي��ذ ردة الفعل ضد التهديدات من 

خالل اس��تغالل الربج turret، وحتى تتم حامية الطاقم 

Crew صمم مهندسو  Otokar قواعد آمنة توفر حامية 

خاص��ة ضد األلغام والتفجريات، وتم تخصيص التصميم 

الداخيل بغ��رض توفري ق��درة اإلخالء الس��هل الرسيع، 

ويع��ود الفضل يف ذل��ك للتصميم املتمي��ز، وكام ميكن 

اس��تخدام هذه املركبة لحامية األف��راد والحموالت من 

التهديدات.

 ARMA املركبة
  ARMA كثَفت الرشكة دراساتها لتنتج عام 2007 املركبة

كمركب��ة مدرعة العجالت مدرع��ة. ويف عام 2010 بعد 

إط��الق النم��وذج ARMA 6 x 6 وال��ذي حص��ل عىل 

عقدي��ن دوليني برشائه. وكان��ت مرحلة تحديد املفهوم 

Conceptual – Phase والتصمي��م توصل��ت الرشك��ة 

إلطالقها عام 2011  بع��د املرور بإنتاجها أوالً بالنموذج 

 ARMA 6 x 6 وه��و مامث��ل للنموذج ARMA 8 x 8

وتت��الءم عملياتياً مع مالمح العديد من املهام، ملا متلكه 

من خفة حركة وقدرة حامية.

وتم تصنيف ARMA كجيل جديد ذو مالمح تعبوية 

وفني��ة كبرية. ويعود الفضل يف ه��ذا التصنيف للحامية 

الجي��دة التي تم توفريها خالل تدريع قوى وبدن أصبح 

محمي��اً، لتصبح ه��ذه املركبة "متعددة امله��ام"، قادرًة 

ع��ىل أن تتيح فرص تنفيذ العدي��د من املهام وتلبي كل 

اإلحتياجات، ويس��اند تصميم ARMA املتميز قدرات 

حمل العديد من املع��دات لدعم انجاز املهام املختلفة 

مع قدرة املركبة لعبور املس��افات الطويلة يف تضاريس 

التحدي��ات الوع��رة والعم��ل يف الصح��ارى واملناط��ق 

القطبية الجليدية.

وعىل الرغم من حجم املركبة ARMA فإن النموذج 

8x8  ه��و حجم كبري من حيث قياس املنطقة الداخلية، 

كام أنها توفر برغم ه��ذا الحجم قدرة العمل "الربمايئ"  

من خالل الهايدروليكية الثنائية والتحكم بالعصا•

تتميز مركبات 
Otokar بإمتالكها 

ألكرث من 25000 
مركبة عسكرية 

مدَرعة تؤدي املهام 
فيما يقارب 30 دولة

مركبة Kaya    املدرعة ARMA وقدرة العمل يف مختلف الظروف
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طائـرة A400 النقل اجلـوي املتعددة االستخـدام للقـرن 21
مصممـة لتلبي حاجـة القـوات املسـلـحة العاملـيــة

 A400M تؤس��س طائرة النقل العس��كري الضخمة

ظرف الطريان الواس��ع الق��درات حيث أنه��ا تتميز 

بخواص مثل الرسعة وقدرة العمل بكفاءة يف اإلرتفاع 

العايل.

ويع��رف عن ه��ذه الطائرة العس��كرية الجديدة 

بالكام��ل all – new واملخَصصة لتنفيذ النقل الجوي 

أنها مصممة لتلبي حاجات القوات املس��لحة العاملية 

خ��الل القرن 21، ويع��ود الفضل يف كف��اءة الطائرة 

للتقنيات األحدث مام يجعلها تستطيع الطريان أعىل 

من س��واها وأرسع وملدًى أبع��د، مع تحقيق املناورة 

والقدرة عىل تخفيف الرسع��ة والطريان ملدًى قريب 

مع العمل يف املجاالت الجوية السهلة والصعبة.

وميكن للطائرة A400 تنفيذ ثالثة أنواع من املهام:

- تنفيذ املهام التعبوية لنقطٍة ما مبارشًة.

- امله��ام الت��ي يتطلب تنفيذها الط��ريان ملدًى بعيد 

"مهام النقل" وهي مهام النقل االسرتاتيجي.

- ومهام النقل املخصص لإلسناد.

كام تس��تطيع هذه الطائرة العمل "كخزان وقود" 

طائ��ر حيث أنها م��زَودة بأربعة مح��ركات توربينية 

الدفع وتؤس��س ظرف طريان واس��ع القدرات يشمل 

الرسع��ة واإلرتفاع، فه��ي بهذا طائرة النق��ل املثالية 

التي تلبي مختلف املتطلبات لكل الدول حول العامل 

لتنفي��ذ مه��ام النقل اإلنس��انية وعدة مه��ام مدنية 

ملصلحة املستخدم.

وتم إط��الق A400M ألول مرة عام 2003 لتمثل 

ردة الفع��ل للعدي��د م��ن االحتياج��ات التي دعت 

لوجوده��ا ولس��بعة دول أوروبية "بلجيكا – فرنس��ا 

– أملانيا – لكس��مبورج – اس��بانيا – تركيا – واململكة 

املتح��دة" وانضمت ماليزيا للربنام��ج 2005، ويعترب 

 ،Versatile هذا من أس��باب أنها تنفذ مهام متعددة

وتَفذت طريانها التجريبي يف 11 ديسمرب عام 2009.

قدرات اسراتيجية وتعبوية متداخلة
ت��م تصمي��م A400 بامتي��اٍز لتلب��ي حاج��ة "نق��ل 

الق��وات  املع��دات" equipment – transport يف 

املسلحة الحديثة حيث أنها تنِفذ مختلف املهام التي 

كان��ت تنفذ بنوعني م��ن الطائ��رات، فأصبحت هي 

الحل املثايل.

وهذه الطائ��رة ذات بدٍن عرضه من الخارج 5.64 

مرتاً/ 18 قدم و 6 بوصات وهو مس��اوي لعرض بدن 

واس��عة البدن التي تنتجها رشك��ة Airbus بالنوعني 

A330/ A340. وتس��تفيد شحنة الطائرة من منطقة 

عرضه��ا 4 مرت/ 13 قدم وترتفع لغاية 4 مرت/ 13 قدم 

مع طوٍل يس��تفاد منه لوضع الشحنات بطول 17.71 

مرتاً/ 58 قدم.

الحموالت الثقيلة والخارجية
وتحم��ل A400M حمولة قصوى تصل حتى 37 طناً 

)81600 رطل( وحجم يصل 340 مرت مكعب ) 12000 

ق��دم مكع��ب( كام ميكنه��ا حمل قط��عٍ عديدة من 

الش��حنات مبا يف ذلك: املركبات والطائرات العمودية 

أو مركبتني مدرعتني لألغراض العسكرية، وميكن لهذه 

الطائرة أيضاً حمل ش��احنة ثقيل��ة heavy truck أو 

زورق إنق��اذ أو أجهزة رفعٍ كبرية مث��ل الحَفارات أو 

الكرينات املتحركة التي تحتاجها عمليات اإلس��ناد يف 

الكوارث.

األفراد
ويعم��ل عىل A400M طاقم لتش��غيلها لتنق��ل أفراداً 

يص��ل عددهم إىل 116 ف��رداً – أو قوات مقاتلة. ويفيد 

عرضه��ا بتوفري ق��درة جلوس األف��راد يف 4 صفوف عىل 

طريف الطائرة، أو أن يجلسوا ظهراً لظهر يف خط منتصف 

الطائرة مع فراٍغ يفصل بني الصفوف.

األداء االسراتيجي 
"الرسعة العالية – االرتفاع – واملدى البعيد"

وتتميز A400M بأدائها االسرتاتيجي الذي يفِصل: 

الرسعة – االرتف��اع – واملدى وهذا يعود الفضل فيه 

التقنيات الحديثة املس��تخدمة والتي تتميز بها هذه 

 EPI TP الطائ��رة، مع املح��ركات القوية م��ن النوع

400 التوربيني��ة الدف��ع. وتس��تطيع A400M بلوغ 

مدًى يص��ل 4.700 مي��ل وعىل ارتفاع ط��ريان يصل 

37.000 ق��دم وبرسعة تصل 0.72 م��اخ فهي بذلك 

تش��به الطائرات املعززة مبح��ركات توربينية الدفع، 

كام ميكنها بل��وغ ارتفاع 40.000 قدم خالل تنفيذها 

"العمليات الخاصة"•

الفضل يعود يف 
كفاءة الطائرة 

للتقنيات األحدث 
يف جمال الطريان 

ومدياته اخملتلفة 
والتي مت تزويدها 

بها

AIRBUS Military من رشكة A400 الطائترة
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Eurosatory والتجمـع التجاري الدفـاعي األمني األكبـر
احلفـاظ على التطويـر والتواصـل مـع كافـة املتعـاقـديـن

ينعق��د يف باريس العاصمة الفرنس��ية يف الفرتة من 16 إىل 20 يونيو 2014 معرض "يوروس��اتورى" الذي ميثل أكرب تجمع تج��اري دفاعي أمني، يضم املنتجات والتقنيات 

الدفاعية الجوية والربية واألمنية. ويقام هذا املعرض كل عامني حيث تلتقي الرشكات الصناعية  -عارضة املنتجات - بالوفود الرسمية وكبار متخذي القرارات ومدراء الرشكات 

وكبار قادة القوات املسلحة ومختصيها والجهات التجارية وعاقدي الصفقات الكبريى.

الح��دث املخط��ط ل��ه أن يبدأ يف 16 يونيو لينته��ي يف 20 يونيو عام 2014 بنمو يف عدد العارضني وصل 9 % عام 2012، مع مش��اركة أكر من 50 % من الرشكات مثَلها 

رؤساء مجلس اإلدارة. وكان التمثيل  الرسمي قد شمل 450 منتجاً جديداً وجاء الزَوار للمعرض من 130 دولة مع حضور ومشاركة 684 صحفي. ويؤكد هذا املعرض يف كل 

دورة ريادته بتفوق أكرب.

يوروساتوري : الفرصة املتميزة

يلتقي فيه املتعاقدون الرئيس��يون  - الفرديون – مبختلف جنس��ياتهم، مع التقاء الجامعات OEMs والرشكات التي جًهزت العديد من اإلبتكارات واإلختصاصيون مع 

املتعاقدين الفرعيني وكبار الزوار من النوعيات املتميزة مبا يف ذلك الوفود الرسمية العديدة.

• يعمل عىل تطوير والحفاظ عىل تواصلكم وعملكم ضمن مختلف الشبكات الصناعية والتجارية.  

• ينفذ هذا املعرض – خالل فعالياته – تحليل توجهات السوق مام يفيد كل األعامل.  

• يكتشف الحلول الناجحة املجَربة بتكلفة مسيطر عليها متاماً، مع عرض منتجات عالية التقانة.  

طائـرة A400 النقل اجلـوي املتعددة االستخـدام للقـرن 21

يوروساتوري: مدًى كبري من الخدمات املطلوبة وعدة مالمح لتحقيق النجاح 

يوروساتوري: اإلجابة الحتياجات عديدة

            • تجتمع فيه الحكومات واملؤسسات والجهود بغرض تزويد القوات باملعدات ودعم قوات األمن ووحدات وقوات ردة الفعل، للحصول عىل احتياجاتها   

              ومناقشة املستجدات.

• تجد فيه الرشكات الصناعية فرص العقود وعقد الرشاكات.  

• تجد الرشكات الخاصة واملنظامت فرص اإلنفتاح عىل الجمهور ممن يحتاجون األمن وأنظمة الحامية.  

• فرصة الجتامع األطراف التجارية.  

• يوفر االستشارات االسرتاتيجية.  

• يقدم البيانات العملية داخل وخارج املعرض.  

• فرص مقارنة التقنيات ومالءمتها املرشوعات الجديدة.  

• خدمات للعارضني والزوار لتحقيق التحليل االسرتاتيجي للمنتجات.  

• توفري كتيبات وكاتلوجات رسمية مجانية.  

• 4 دورات من املؤمترات دائرية اإلنعقاد وفرص تقديم املوضوعات واألحداث  

يوروساتوري يف دورة 2014

ينتظر لهذا املعرض يف دورة 2014 أن يظهر يف شكل "صالتني" tow halls لتوفري فرص العرض واملتابعة، وهو مخطط بشكٍل مصفوف جيداً يسمح بسهولة حركة زَوار 

املعرض وتجوالهم.

وهذه الدورة مخصصة بالكامل لعرض الصناعات الربية والجوية والبحرية الدفاعية و األمنية مع توفري تسلسل الحصول عىل املنتجات والتقنيات وعقد الصفقات.

العنوان: باريس 75008 – رو دي كورسيلز.           دافني ليبتيت – مدير االتصاالت والعالقات العامة

هاتف: + 33)0( 144145153           متحرك: + 33)0( 679131296          

بيانات رئيسة وهامة "سابقة"

.OJS األرقام معتمدة من قبل مؤسسة •  

  • حرض املعرض 1.432 عارضاً من 53 دولة، 70 % منهم دوليون.

  • مساحة منطقتي العرض الداخلية والخارجية بلغت 163 523 مرت مربع.

  • حرض املعرض 53480 زائراً احرتافياً جاءوا  من 130 دولة، بينهم 8392 من القوات املسلحة من 111 دولة.

  • بلغ عدد الوفود الرسمية التي حرضت املعرض السابق 152 وفد من 87 دولة.

  • حرض عدد 224 "ضيف معرض" من 35 دولة.

  • حرض املعرض 684  صحفياً من القارات الخمس.



IDEX 2013 تعرض العديـد مـن مركباتهـا املدَرعـة يف Otokar
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FNSS.. وقيـادة قطـاع إنتــاج املعـدات الدفاعـيــة
التعاون مع دول اجمللس اخلليجي ميثل رؤية الشركة لتعاون طول األمد

 FNSS ظلت رشكة صناع��ة األنظمة الدفاعية الرتكية

Defense Systems تق��ود قط��اع إنت��اج املع��دات 

الدفاعية، وتتوسع عىل املستوى العاملي تاركة بصمتها 

عىل خارطة السوق بكل وضوح . وتحدث "كادر نيل 

ك��ورت" املدير العام كبري الضباط التنفيذيني بالرشكة 

قائ��الً: إن الرشكة تزي��د من رقع��ة تعاونها مع دول 

مجلس التع��اون الخليجي وهو ما ميثل تطبيق رؤية 

الرشك��ة لتعزيز التعاون طويل األم��د ، حينام قابلته 

مجلة "درع الوطن" .

تعتتترب رشكتتة FNSS متتن رواد إنتتتاج املعدات 

الدفاعية يف املنطقة ، ماهي أهم منتجاتكم؟

نصم��م يف رشك��ة FNSS ونط��ور وننت��ج  ونس��اند 

مبنتجات دفاعية مفصلة حسب االحتياجات وبتكلفة 

أق��ل، وهي تتمث��ل يف أنظمة القتال ال��ربي والحلول 

التي تشمل عائلة دولية من مركبات القتال املجرورة 

واملركب��ات ذات العج��الت مع إنت��اج وتوفري مركبة 

عدي��دة املنافع. ونعترب رشكة FNSS رائ��داً عاملياً يف 

تطوير وتحديث عائل��ة املركبات M113 من الفئات 

A350/300 والت��ي تض��م العديد من التحس��ينات 

لدعم قدرات البقاء وقوة الفتك، وتعمل FNSS أيضاً 

ع��ىل تطوير وإنت��اج األبراج املأهولة وغ��ري املأهولة 

ومحطات األسلحة مع مس��اندة كل منتجات الرشكة 

بكم هائل متكامل من متطلبات اإلسناد .

إىل أي متتدى تعتتتربون القوات املستتلحة الركية 

زبوناً رئيساً للرشكة ؟

إن الق��وات املس��لحة الرتكية متثل الس��بب الرئيس 

لتأسيس رشكة FNSS حيث أن برامجنا األكرب ومعظم 

الربامج التي تم تنفيذها حتى اآلن لهذه القوات وهي 

جميعه��ا هامة. ويجب أن أؤكد لكم أننا وبينام نحن 

أكرب مصدر تريك يوفر للسوق العاملي النظم الدفاعية 

الربي��ة، فنحن أيضاً أكرب ممول يوف��ر للقوات الرتكية 

حجامً كبرياً من حاجاتها وبنوعية جيدة وهو ما دأبنا 

عليه طيلة 20 عاما .

لديكتتم مدى كامتتل من عائالت مركبتتات القتال 

املدرعتتة املجتترورة ACVs. كيتتف تالئتتم هذه 

املنتجات العمليات الربمائية مام يتم يف تضاريس 

وعرة ؟

أثبت��ت مركبات القتال املدرع��ة ACVs التي تنتجها 

FNSS م��ن ذوات الوزن املتوس��ط ، أنها قادرة متاماً 

ع��ىل العمل بخفة الحرك��ة التي تتميز به��ا مركباتنا 

املدرعة الخفيفة ، يف كل أنواع التضاريس مع تنفيذها 

العملي��ات الربمائي��ة وعملي��ات األنه��ار والبحريات 

والط��رق املائية الداخلية يف املناطق، وتش��مل هذه 

املركب��ات كل ما يلبي املتطلبات بخف��ة حركة وقوة 

ن��ريان قصوى مع توفري الحامية، ك��ام وأن كل مناذج 

ACVs برمائية بالكامل وال تحتاج عملياتها لتحضري، 

وتس��تطيع هذه املركب��ات عبور البح��ريات واألنهار 

واملعابر املائية الداخلية ، مع إمكانية نقل كل مركبة 

فيها ع��ىل LTC - الدبابة ال��زورق الربي -  وأنتجت 

رشك��ة FNSS ح��وايل 3.000 مركبة قت��ال مدرعة يف 

شكل 20 منوذجاً ويتم تش��غيلها يف القوات املسلحة 

يف عدة دول بينها تركيا - اململكة العربية الس��عودية 

- اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة - ماليزي��ا - البحرين 

والفلبني .

 .ACV – S عائلتتة املركبات FNSS طَورت رشكة

كيف نجح أداؤها؟

"الح��رف S يعني مم��َدد stretched وهو يدخل يف 

املس��مى ACV – S ليصبح إسامً عاماً لفئة املركبات 

التي ت��زن ب��ني 15 و 19 طناً عالية األداء، املش��تقة 

من املركب��ات FNSS ACV وأثبت��ت هذه املركبات 

نجاحها مع العديد من الجيوش حول العامل، وتم بناء 

املركبات ACV – S وتسليمها للقوات الربية اململكة 

العربية السعودية يف شكل مركباٍت للقيادة، مع بناء 

نوع يحمل املورتر عيار 120 ملم وهي املركبات التي 

ت��م تس��ليمها ملاليزيا، وعرضت رشك��ة FNSS خالل 

مع��رض IDEX – 2005 املركب��ة ACV – s املطَورة 

ذات املدف��ع عيار 100 ملم من الن��وع الراكب عىل 

ال��ربج BMP – 3 turret وهذه املركبة حصلت عىل 

اهت��امم دويل كبري خالل املعرض ألنها تجمع بني قوة 

النريان القص��وى وخفة الحركة العالي��ة ضمن فئتها 

املجرورة".

متتا هي أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بني 

زبائنكم الدوليني؟

إن منطق��ة ودول مجل��س التع��اون الخليجي متثل 

بالنسبة لنا أهمية كبرية، وقد تواجدنا بقوة خالل 10 

سنوات يف اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

السعودية، ونحن نعترب هاتني الدولتني كأسواق كبرية 

وطني��ة، ونق��وم حالياً بتنفيذ رشكة كب��رية مع رشكاء 

سعوديني.

وظل��ت FNSS تتواج��د يف اإلم��ارات طيل��ة 16 

عام��اً مام منحنا فرصة مراقبة هذه األس��واق ملتابعة 

معظم الربامج 
وأكربها التي مت 

تنفيذها حتى اآلن 
كانت لصالح القوات 

املسلحة الرتكية

السيد كادر نيل كورت املدير العام للرشكة 
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املس��تخدم األول للمنتج، وهو متام��اً ما ميثل متابعة FNSS.. وقيـادة قطـاع إنتــاج املعـدات الدفاعـيــة

الرؤي��ة العامة  "أبوظبي 2030" مع متابعة اإلهتامم 

وخطوات "ت��وازن" الرامية لتأس��يس وتطوير البنية 

الصناعية باملنطقة.

ونعت��رب خرباتنا املكتس��بة حول الع��امل ويف مجال 

الجهود املش��رتكة والرغبة لنق��ل التقنيات مبا تحقق 

بنج��اح خالل التعاون الطويل م��ع اإلمارات العربية 

املتحدة، نجاح��اً منقطعاً كام تتاب��ع الرشكة جهدها 

لتوسيع الفرص مع دول املجلس األخرى.

هتتالَ علقتتتم عتتىل التطويتترات التتتي نَفذمتوها 

لزبائنكتتم متتن دول مجلتتس التعتتاون الخليجي 

لتحديث املركبات M113s املتقادمة؟

نعت��رب اململكة العربية الس��عودية أه��م زبون لهذه 

الربامج، حيث قمن��ا بتحديث مركباتها املتقادمة من 

الفئة M113 للقوات السعودية امللكية RSLF الربية، 

ولقد نفذنا برنامجني مامثلني يف البحرين ومبس��توى 

عدد أقل.

هتتل ميكتتن أن تحدثنتتا عتتن قدراتكتتم املتمثلة 

يف تطويتتر وإنتتتاج األبتتراج ومحطات األستتلحة 

كصناعات متقنة؟

تس��عينيات  يف  األس��لحة  نظ��م  تطوي��ر  يف  بدأن��ا 

الق��رن امل��ايض، وكان أول إنتاج هو الربج املس��مى 

Sharpshooter one Man turret ذو الفرد الواحد 

للعم��ل كعياٍر متوس��ط وإنتاج الربج ثن��ايئ املحاور 

املت��وازن tow – axis stabilized ول��ه منوذج يعمل 

باملدف��ع عيار 12.7 ملم واملدفع عيار 40 ملم والذي 

تم تسليمه ملاليزيا وبدأت اس��تخدامه فعالً، وهناك 

الن��وع املحَس��ن وهو الربج عيار 25 مل��م ذو الجيل 

الثالث من أنظم��ة الرؤية اإللكرتوبرصية واس��تلمه 

الجي��ش املالي��زي من خ��الل العق��د 8x8 كنوٍع تم 

تحدي��ده. وبدأن��ا تطوي��ر األس��لحة CLAW كربج 

متوسط العيار يدخل السوق قريباً.

لقتتد طَورتم الجيل الجديد متتن "مركبات القتال 

املدَرعتتة ذات العجتتالت". كيتتف كان استتتقبال 

زبائنكم لهذا الجيل؟

بدأت أنشطة تطويرنا وتصميم هذه املركبات بالنوع 

)PARS 8 x 8( كم��رشوٍع بدأ يف ع��ام 2000، وأدى 

ه��ذا الن��وع املهام بخف��ة حركة عالي��ة وتحَمل كل 

الفح��وص بجدارة بعمله يف عدة تج��ارب صيفية يف 

اإلمارات وحققت نتائج مذهله بنجاحها، وكان ألداء 

الن��وع )PARS 8 x 8( مع أداء النامذج التي نجحت 

هي األخرى، من خالل التعاون الدويل، جعل الجيش 

املاليزي يخت��اره. أما مرشوع��ات التصميم والتطوير 

واالنت��اج التعاون فغط��ى 250 مركبة يف عدة مناذج. 

وحالي��اً نعم��ل يف رشك��ة FNSS كمنت��ج كبري يعلم 

كيف يلب��ي احتياجات زبائنه يف منطقة دول مجلس 

التعاون الخليجي، ولقد قَدمنا العديد من املقرتحات 

الجاذبة لهذه الدول ليتم اإلنتاج خالل نقل التقنيات 

وخالل التعاون املتبادل".

من هم زبائنكم الدوليتتني، وهل تنظرون يف أمر 

وشؤون قاعدة الزبائن الدوليني؟

إن ال��دول التي توفر لها FNSS املنتجات والخدمات 

ميكن وضعها يف قامئة تضم:

اململك��ة العربية الس��عودية – ماليزيا – اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة – الفلبني – البحري��ن -  األردن – 

الوالي��ات املتح��دة األمريكية – بلجي��كا – هولندا – 

ايطاليا – مرص – والنمس��ا. ونح��ن نهدف إىل توفري 

الف��رص الجدي��دة لنحص��ل عليه��ا يف دول مجلس 

التعاون الخليجي وجنوب رشق آسيا لتدخل مركباتنا 

ACV فئ��ة M113 وتطويره��ا م��ع تطوي��ر األنواع 

.)PARS 6 x 6( و )PARS 8 x 8(

هل تعترب جسورالهجوم الربمايئ AABS املركبات 

الكبرية واملعَقدة ضمن قدراتكم الرئيستتة الهامة، 

وما هي نجاحاتكم يف هذا املجال؟

تعترب جس��ور الهجوم الربمايئ AABs مركبات ٍ كبرية 

ومعَقدة، ك��ام وأن تصميمها وإنتاجها يف وقٍت قصري 

ميثل قصة نجاح كاملة، فنحن بهذا أوضحنا أننا منلك 

املعرف��ة الفنية لتصميم وصنع النظم املَعقدة، وحتى 

اآلن سلَمنا 28 جرساً منها للقوات املسلحة الرتكية مع 

كٍم مامثل ينتظر تس��ليمه خالل فرتة منتصف العام 

الحايل 2013.

ما هو انطباعكم عن املعارض الدفاعية املتعددة؟

ظلت FNSS تش��ارك يف مع��ارض دفاعية دولية منتقاه 

مث��ل IDEX و DSA و IDEF وألك��ر م��ن 20 عاماً. 

وه��ذه املع��ارض متنحنا فرص��ًة جيدة لع��رض قدراتنا 

ومنتجاتن��ا للوف��ود القادمة من كل بق��اع األرض، ويف 

عام 2012 حرضنا مع��رض DSA يف كواالمبور واملعرض 

الهن��دي يف جاكرت��ا Indo Defence ويف ه��ذا الع��ام 

ستش��ارك يف IDEX 2013 يف أبوظب��ي كام نش��ارك يف 

IDEF يف اسطنبول•

تعترب جسور 
الهجوم الربمائي 

AABs مركبات 
كبرية ومعقدة وأن 
تصميمها وإنتاجها 
يف وقت قصري مثل 

قصة جناح كاملة



ال تقترص أهمية الصناعات 

العسكرية عىل كونها أحد 

مظاهر التقدم الصناعي والتقني 

فقط، بل تعد أيضاً ركيزة حيوية 

للسيادة الوطنية من خالل توفري 

االحتياجات املطلوبة للقوات 

املسلحة، مع توفري هامش مناورة 

مناسب الستقاللية القرار السيايس 

والتخطيط اإلسرتاتيجي للدول، 

فضالً عن ماميكن أن متثله من 

إضافة نوعية القتصادات الدول 

من خالل توسيع قاعدة التصدير 

وبناء شبكات التعاون مع الدول، 

ووفقاً لهذا املنظور، تكتسب قاعدة 

التصنيع العسكري التي تنمو وفق 

خطط مدروسة بدولة االمارات 

العربية املتحدة، تطوراً بالغ 

األهمية تسعى "درع الوطن" إىل 

تسليط الضوء عليه يف هذا امللف، 

راصدة أبرز معامل هذه املرشوع 

اإلسرتاتيجي وأهدافه وأبعاده.

إعداد:
التحرير

الصناعـــات العسكريـــــة يف اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات...مؤشرات وأبعاد إسرتاتيجية
انعكاس للتطور الصناعي ودعم للسيادة الوطنية
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خالل ش��هر فرباي��ر 2011، كش��فت القوات املس��لحة 

اإلماراتية عن خطة إس��راتيجية لبن��اء قاعدة صناعات 

عس��كرية يف مختلف املجاالت يف الدول��ة، وقال معايل 

اللواء عبيد الحريي سامل الكتبي املتحدث الرسمي باسم 

معرض الدويل الدويل »آيدكس« هناك خطة إسراتيجية 

لبناء قاعدة صناعات عس��كرية يف مختلف املجاالت يف 

الدولة، مش��رياً إىل تحفيز املصّنعني اإلماراتيني عرب إبرام 

صفقات عدة معهم لتأس��يس تلك القاعدة« وقال »إننا 

نش��جع ال��ركات الوطنية التي متتلك ج��ودة تضاهي 

مثيالته��ا األجنبية«، موضحاً أن اإلم��ارات متتلك أفضل 

موقع عىل الخارطة العاملية لتجربة األس��لحة الخاضعة 

للتجارب، وأن تلك التجارب واالختبارات تدعم الخربات 

التصنيعي��ة للمواطن��ني يف املجال العس��كري، وذكر أن 

»الق��وات املس��لحة اإلماراتي��ة تحرص عىل اإلس��تفادة 

م��ن التقنيات الحديث��ة، لتوفري أكرب ق��در من الحامية 

اإللكروني��ة لها، مثل غريها من دول الع��امل«، مبيناً أن 

اإلمارات س��تصبح يف املس��تقبل القري��ب موقعاً مهامً 

لتوريد األنظمة العس��كرية عىل مستوى منطقة الرق 

األوس��ط، بفضل جودة منتجها، وتنافسية أسعارها، وما 

تقدمه الركات الوطنية من خدمات ما بعد البيع«.

ويعك��س اإلهتامم بتطوي��ر الصناعات العس��كرية 

يف دول��ة االمارات العربية املتح��دة، العديد من األبعاد 

الحيوية، ومن أهمها:

� متث��ل الصناعات العس��كرية يف دولة اإلمارات أحد 

مظاهر التقدم الصناعي والتقني الذي تش��هده الدولة، 

حي��ث يعد هذا القطاع مكمالً ملنظومة التقدم والتطور 

يف الكثري من مجاالت التصنيع املدين مبختلف املجاالت، 

إذ أصبحت اإلمارات قاعدة صناعية لس��لع إسراتيجية 

ع��دة منه��ا األملوني��وم وصناع��ات البن��اء والتش��ييد، 

والبروكيامويات والصناع��ات التقنية بالغة الدقة وغري 

ذل��ك، وبالتايل فإن اإلهتامم بقطاع التصنيع العس��كري 

إمن��ا يندرج ضمن منظومة متكامل��ة للتطوير الصناعي 

والتقني يف الدولة.

� ميث��ل التصنيع العس��كري البعد اآلخر لالس��تفادة 

م��ن االنجازات النوعية التي حققته��ا الدولة يف محاور 

اقتصادية أخرى مثل صناعة املعارض، حيث يعد معرض 

»آيدكس« أح��د أضخم وأهم الواجه��ات العاملية التي 

تتبارى كربي��ات الركات الدفاعية يف ع��رض منتجاتها 

من خالله، وبالتايل فإن التصنيع العس��كري يبدو مبنزلة 

خطوة الزمة لإلس��تفادة من الفرص التي توفرها الدولة 

آلخرين يف مجال التصنيع العسكري.

� ميكن النظر إىل التصنيع العس��كري باعتباره دعامة 

جدي��دة لربام��ج وخطط تنوي��ع مصادر الدخ��ل التي 

قطعت دولة اإلمارات فيها شوطاً كبرياً وإنجازات نوعية 

يعتد بها، ومن ش��أن التصنيع العسكري أن يعزز التقدم 

املحقق عىل هذا الصعيد.

� تع��د قاعدة التصنيع العس��كري مظه��راً مهامً من 

مظاهر السيادة الوطنية، وتوفري هامش مناورة حقيقي 

لصناع��ة القرار الس��يايس، لتبني السياس��ات املناس��بة 

التي تحق��ق املصالح الوطنية، وبالت��ايل فإن الصناعات 

العس��كرية ذات ارتب��اط وثي��ق، ب��ل وق��د انطلق��ت 

إسراتيجيات التصنيع العسكري من محاور عديدة، كان 

أهمها تعزيز دور االستثامرات اإلماراتية وتوجهيها شطر 

اإلستثامر يف قطاعات التصنيع العسكري.

� متتلك دولة االمارات العربية املتحدة شبكة عالقات 

تعاوني��ة متميزة م��ع الدول الرائ��دة يف مجال التصنيع 

العس��كري، ويف مقدمته��ا الواليات املتح��دة األمريكية 

وبريطانيا وفرنس��ا وروس��يا، فضالً عن عالقات التعاون 

القوية الت��ي تربطها بدول أخرى متفوق��ة تكنولوجياً، 

الصناعات العسكرية 
يف اإلمارات أحد 

مظاهر التقدم 
الصناعي والتقني 

الذي تشهده يف 
خمتلف اجملاالت

تدعم القيادة يف اإلمارات مختلف الصناعات العسكرية الحديثة
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ومتتلك أيضاً رصيداً جيداً يف مجال التصنيع العس��كري، 

مثل كوريا الجنوبية والهند وغريهام، وبالتايل فإن فرص 

بن��اء رشاكات قوية مع هذه الدول قامئة، ما يعزز فرص 

نج��اح ه��ذا القطاع الولي��د يف دولة االم��ارات العربية 

املتح��دة ويوفر ل��ه آفاق وف��رص النجاح، الس��يام أن 

الدولة تتبنى سياس��ات قامئة عىل تشجيع االستثامرات 

يف هذا املج��ال الحيوي، كام توفر أيضاً غطاء دعم قوي 

للصناعات العس��كرية الناشئة بالدولة من خالل منحها 

أولوية تزويد القوات املسلحة اإلماراتية باحتياجاتها من 

املعدات العس��كرية التي يتم تصنيعه��ا يف مروعات 

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة.

� إن وج��ود مئ��ات ال��ركات الدفاعي��ة عىل أرض 

اإلمارات كل س��نتني خالل فعالي��ات معرض »آيدكس« 

ميث��ل أفضل فرص��ة لإلحت��كاك بالخ��ربات والتطورات 

التقني��ة العاملية يف ه��ذا املجال، كام تع��د أيضاً فرصة 

مثالية للركات العاملية للتعرف عىل إمكانيات وقدرات 

دولة االم��ارات، ما يول��د فرصاً هائل��ة إلقامة رشاكات 

التعاون من خالل ضامن مصالح مشركة للجانبني.

� إن التق��دم والتط��ور يف قطاع الصناع��ات املدنية 

بدول��ة اإلم��ارات يف مجاالت كثرية س��ينعكس بالتبعية 

عىل الصناعات العس��كرية القامئ��ة يف الدولة، ويجعل 

تطورها ومنوها أمراً بديهي��اً يف ظل بيئة العمل املحلية 

التي تتواجد بها.

� إذا كان املس��توى الثقايف والتأهي��ل العلمي ألفراد 

القوات املس��لحة محدداً رئيس��ياً ملدى ق��درة الجيوش 

عىل إس��تيعاب التقني��ات والعتاد العس��كري الحديث 

وإس��تخدامها بفعالية عىل س��احة املعركة، فإن إهتامم 

القوات املس��لحة اإلماراتية بتأهي��ل وتدريب أفرادها، 

ضباط��اً وجنوداً علمياً ومعرفياً، يعظم فرص اإلس��تفادة 

م��ن التط��ور الحاص��ل يف مج��ال التصنيع العس��كري 

بالدول��ة، ويجعل ه��ذه الصناعات تس��اير احتياجات 

القوات املس��لحة واملهام السلمية التي تقوم بها يف كثري 

من الظروف واملناطق الجغرافية.

الصناعات العسكرية والتوجهات السياسية
رغ��م أن الصناع��ات العس��كرية يف أي دول��ة من دول 

الع��امل تصب مبارشة يف س��لة دعم قدراتها التس��ليحية 

والقتالي��ة والعملياتية، فإن هذا الدعم النوعي ال يعني 

بالرضورة ميل هذه الدولة إىل تبني سياس��ات عدوانية 

تجاه اآلخرين، وال يعني أيضاً »عس��كرة السياسة« سواء 

من خ��الل فكرة االعت��داد بالقوة العس��كرية املتوافرة 

لدى الدولة، أو بروز نفوذ مجمعات التصنيع العسكري 

هائل��ة االس��تثامر يف صناعة القرار الس��يايس وتوجيهه 

لخدمة مصال��ح هذه الصناع��ات، فهن��اك العديد من 

الدول التي متتلك قاعدة تصنيع عسكري قوية وتتمسك 

بسياس��اتها السلمية وتحرص عىل دعم األمن واالستقرار 

العاملي، ول��ذا ال ميكن اعتب��ار اهتامم دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة بالتصنيع العس��كري مبنزل��ة توجه 

جديد من ش��أنه حدوث تعديل أو تغيري يف السياسات 

الخارحية، إذ تؤكد دولة اإلمارات دوماً حرصها الش��ديد 

ع��ىل األمن والس��لم العامليني، وتحرص ع��ىل أن تكون 

منوذجاً يف االلتزام بالقانون واألعراف الدولية، وسياس��ة 

حس��ن الجوار وع��دم التدخ��ل يف الش��ؤون الداخلية 

للدول، وبالتايل يبقى من البديهي القول بأن االنجازات 

التنموية املحققة تحتاج إىل داعم رديف من الصناعات 

العس��كرية، وأيضاً بالدرجة ذاتها من األهمية إىل غطاء 

قوي يردع اآلخري��ن عن أي تفكري يف النيل من التجربة 

التنموي��ة املتميزة يف دولة االمارات العربية املتحدة، أو 

 توازن القابضة
لإلس��تثامرات  رشك��ة  ه��ي  القابض��ة  ت��وازن 

اإلس��راتيجية تركز عىل املس��اهمة يف تطوير قطاع 

التصني��ع بدولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، وعىل 

نق��ل املعرفة والكف��اءات التكنولوجية م��ع الركيز 

عىل قطاع التصنيع الدفاعي،  وتتمثل أهداف توازن 

الق�ابضة والتي تأسس��ت عام 2007 كركة مملوكة 

بالكام��ل ملجلس الت��وازن االقتصادي اإلم��ارايت، يف 

إقامة مش��اريع مربحة ومجدية من خالل الراكات 

الصناعية، واإلستثامرات اإلسراتيجية التي من شأنها 

إضافة قيمة ملموسة للقطاعات التصنيعية يف الدولة 

يف مجاالت التصنيع الدفاعي وتكنولوجيا التصنيع.

تتنامى األجنحة اإلماراتية يف مشاركاتها يف مختلف املعارض 

مهارات الكوادر الوطنية قادرة عىل تأسيس قاعدة صناعية متطورةتستحوذ املرأة اإلماراتية عىل وجود قوي يف الرشكات املحلية
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التأثري فيها س��لباً بأي طريقة من الطرق، وهناك العديد 

من الرباهني والدالئل عىل ذل��ك منها أن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، ورغم امتالكها منظومة تسلح متقدمة 

جداً مقارنة بالعديد من دول الرق األوسط، ال متيل إىل 

استعراض القوة والنفوذ مثلام يحدث بشكل معتاد من 

جانب بعض الدول، وتجري مناورات أو تدريبات خارج 

األطر املهنية االحرافية التي تس��تهدف تطوير القدرات 

العملياتي��ة والخططي��ة والتكتيكية للقوات املس��لحة، 

حيث يالحظ املراقب أن السياس��ات يف هذا الش��أن ال 

تنفصل، فالهدوء والكياس��ة والرصانة التي متيز السياسة 

الخارجي��ة لدولة االم��ارات العربية املتح��دة هي أيضاً 

م��ا يحكم توجهات ومبادىء الفك��ر القتايل والتنظيمي 

والعقيدة العس��كرية املطبقة يف القوات املسلحة لدولة 

االمارات.

طف��رة نوعي��ة يف الصناع��ات العس��كرية 
اإلماراتية

شهدت الصناعات العس��كرية اإلماراتية تطورات فارقة 

يف الس��نوات األخ��رية، وب��دأت يف الدخول يف منافس��ة 

حقيقي��ة مع نظرياته��ا عىل املس��توى العاملي، ويف هذا 

اإلطار تحديداً يش��ار إىل  »رشكة أبو ظبي لبناء السفن« 

وصناعة األس��لحة الفردية يف مجمع »كراكال« وتصنيع 

طائرات بدون طيار يف رشك��ة »أدايس« ورشكة »بركان« 

لتصني��ع الذخائر، وقد يكون من باب املفارقة أن غالبية 

هذه الركات ميكن أن تك��ون معروفة عاملياً، خصوصاً 

للمهتم��ني والخرباء يف هذا املج��ال، ولكنها قد ال تكون 

عىل املستوى ذاته من الس��معة والشهرة عىل املستوى 

املح��ي بس��بب تخصصية إنتاجها، ولك��ن هذا ال ينفي 

قدراته��ا ومكانتها التصنيعية املتنامي��ة، والتي وضعتها 

يف مضامر املنافسة العاملية بني كربيات رشكات التصنيع 

العسكري يف العامل.

وق��د بدأت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف إنتاج 

أكرب كمية من املعدات العسكرية، يف محاولة للحد من 

التبعية األجنبية يف هذا املجال اإلسراتيجي، واملساعدة 

يف التصنيع الوطني، فتمكنت رشكة أبوظبي لبناء السفن 

ADSB من إنتاج مجموعة من السفن، ولدى اإلمارات 

برنامج مخصص لتصمي��م وتطوير وإنتاج 5 إىل 6 أنواع 

من السفن الحربية املخصصة لإلبحار يف مياه ضحلة يف   

الخليج العريب، كام أنها أنتجت وتنتج الذخائر، ومركبات 

النقل العس��كرية، والطائ��رات التي تطري ب��دون طيار 

واألس��لحة الصغرية، باإلضاف��ة إىل تطوير طائرة تدريب 

ومقاتل��ة خفيف��ة تعتم��د ع��ىل تقني�ة التخفي تدعى 

»ماك��و« وذلك يف تعاون بني الق��وات الجوية اإلماراتية 

.EADS ورشكة

وكانعكاس للتطور الحاصل يف الصناعات العس��كرية 

اإلماراتية ش��اركت دولة اإلمارات بأكرب جناح يف معرض 

»آيدكس 2011« مبس��احة تجاوزت 12 ألف مر مربع، 

حي��ث ضم الجناح معظم الركات اإلماراتية املش��اركة 

يف الح��دث، والتي بلغ عددها 169 رشكة، ضمت توازن 

القابضة، ورشكة مبادلة للتنمية، وهيئة تنظيم االتصاالت 

وغريها من الركات الوطنية البارزة.

وكان م��ن أب��رز الصناع��ات العس��كرية الوطني��ة 

املعروض��ة يف »آيدك��س 2011«، س��يارة النم��ر، التي 

أنتجته��ا رشك��ة من��ر للس��يارات التابعة لرك��ة توازن 

القابضة، لتكون أول آلية عس��كرية من هذا النوع يتم 

إنتاجها يف الدولة، حيث تتميّز بأدائها العايل يف الظروف 

الصحراوي��ة الصعبة، وتتمتع بدفع س��دايس أو رباعي، 

ويتم إنتاج هذه الس��يارة الستخدامات القوات املسلحة 

بنوع��ني: م��دّرع وآخر غري م��دّرع، ك��ام عرضت رشكة 

كاراكال الدولية، املُصّنع الوطني األول لألسلحة الخفيفة 

يف الدول��ة، مجموعة من أحدث األس��لحة التي تضعها 

كمناف��س حقيقي لكب��ار منتجي األس��لحة الخفيفة يف 

العامل، كام عرضت مجموعة الركات التابعة ل�»مبادلة« 

مثل »بيانات«، مجموعة من أح��دث التقنيات لتقديم 

خدمات املسح الجوي وجمع املعلومات، و»الياه سات« 

التي تس��تعرض مجموعة مميّزة من خدمات االتصاالت 

الفضائية متعددة األغراض لعمالئها يف املنطقة. 

ADSB رشكة أبو ظبي لبناء السفن
تأسس��ت رشكة »أبو ظبي لبناء الس��فن« يف عام 1996 

كركة مس��اهمة عامة إماراتية تعم��ل يف بناء وإصالح 

 اإلمارات المتقدمة لإلستثمارات

هي رشكة إماراتية تأسس��ت ع��ام 2006 وتتخذ 

من أبوظبي مقراً رئيس��اً لها، تهدف  الركة إىل نقل 

التكنولوجيا املتقدمة من الركات العاملية الصديقة 

وتوف��ري التقني��ات املتقدم��ة التي تس��اعد القوات 

املس��لحة يف أداء مهامها يف حامية الوطن والحفاظ 

عىل مكتس��باته، باإلضافة إىل رفد االقتصاد الوطني 

مبزيد م��ن التكنولوجيا واملعرف��ة املتقدمة، وتأهيل 

الكفاءات الوطنية التي تستطيع أن تحايك املتغريات 

التكنولوجية والتقنية يف العامل، وتس��اهم يف تحقيق 

الرؤي��ة اإلس��راتيجية بعيدة املدى إلم��ارة أبوظبي، 

وتدعم نهج التنويع االقتصادي وتطوير نظم التعليم 

مبا يتواكب مع الرؤية االقتصادية املتطورة وينسجم 

مع إحتياجات سوق العمل. 

وتعم��ل مجموعة اإلمارات يف مج��االت مختلفة 

يف إط��ار العل��وم والتقني��ات الحديث��ة م��ن خالل 

ال��ركات التابعة لها، وال��راكات التي تنفذ تحت 

مظلة املجموع��ة، والتي تختص بالخدمات الدفاعية 

واملدنية، باإلضافة إىل مجاالت أخرى تش��هد اعتامداً 

كبرياً عىل الربمجيات والتكنولوجيا الحديثة مثل نظم 

الرعاية الصحية والتدريب املتخصص واإلستش��ارات 

وإدارة املشاريع والتنمية. 

وتع��د املجموع��ة داع��امً رئيس��اً ومتعاون��اً مع 

العدي��د م��ن املعاهد التقني��ة للتعلي��م العايل، مع 

التزامها الكبري مبعايري الجودة العاملية، كام أنش��أت 

املجموعة رشكة » جلوبال أيرواسبيس لوجستكس« 

، وه��ي من ال��ركات امل��زودة الرئيس��ة لخدمات 

الدفاع وصيانة الطائرات والنظم وإدارة واستشارات 

مشاريع الطريان يف اإلمارات العربية املتحدة ألنظمة 

التحكم، ومشاريع التقنية وبرمجيات الدفاع واألمن 

يف اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، كام تم 

إنش��اء رشكة » تاليس أدفانس��د سوليوشنز« لحلول 

الدف��اع للقوات املس��لحة اإلماراتية وس��وق الدفاع 

بناء السفن وقدرات صناعية إماراتية متناميةالعاملي، و رشكة » إميرياج سيستمز« . 
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وترميم وصيانة وتطوير الس��فن الحربية التابعة لدول 

مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية، ومتتلك حكومة 

أب��و ظبي 10 % من أس��هم الركة، في��ام متتلك رشكة 

مبادل��ة للتنمي��ة  40 % أم��ا ال��� 50 % املتبقي��ة فهي 

مملوكة لعدة آالف من املس��اهمني األفراد، فيام تشكل 

صناعة الس��فن الحربي��ة ما نس��بته 80 % من إجاميل 

أعامل الركة.

وتدي��ر »رشكة أب��و ظبي لبناء الس��فن« أحد أحدث 

أحواض بناء السفن الحربية يف منطقة الخليج العريب؛ إذ 

تتوىل انجاز أكرث من 200 عملية إصالح وصيانة للس��فن 

س��نوياً، ويركز معظمها يف األحواض الجافة، فيام متتلك 

حوض بناء الس��فن الوحيد يف املنطقة القادر عىل توفري 

خدمات بناء وتجديد وإصالح وتحديث السفن الحربية 

املعقدة بطول يتجاوز 80 مراً وعرض يفوق 20 مراً.

وتق��وم الرك��ة ببن��اء ال��زوارق الحربية م��ن فئة 

RHIB بطول 10 أمتار، والط��رادات الحربية من طراز 

Corvettes بط��ول 72 مراً، وخدم��ات إصالح وتجديد 

وتحديث الس��فن الحربي��ة كصيانة املنصة الرئيس��ية 

لالرتقاء مبستوى أداء وكفاءة أنظمة القتال.

وتتمت��ع رشكة أبو ظبي لبناء الس��فن مبس��توى عال 

من الخربة الفنية، والقدرات املهنية، فيام تعترب البحرية 

اإلماراتي��ة أك��رب زبائن الرك��ة التي أطلق��ت يف يوليو 

2009 فرعاً جديداً لها باس��م رشك��ة »الخليج للخدمات 

اللوجس��تية واإلس��ناد البحري«، من خ��الل تحالف مع 

»يب يف يت س��ريفيس فليت«، وتستهدف الركة املتفرعة 

الجدي��دة توفري حزمة متكاملة م��ن الخدمات البحرية 

اللوجس��تية والفنية والتدريب، إضافة إىل االستش��ارات 

الفنية لدعم األساطيل البحرية، حرس السواحل، الرطة 

البحرية، الجهات األمنية، والقوات الخاصة.

ويف األول م��ن يولي��و عام 2011  دش��نت »أبوظبي 

لبن��اء الس��فن« الركة الرائ��دة يف مجال بناء الس��فن 

وتوفري خدمات الدعم البحري يف منطقة الخليج العريب، 

أول س��فينة مجه��زة بالصواري��خ من ط��راز »غناطة« 

Ghannatha لصال��ح القوات البحري��ة لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، وذل��ك يف حوض بناء الس��فن التابع 

للركة يف منطقة املصفح يف العاصمة أبوظبي.

قاعدة التصنيع 
العسكري مظهر 

مهم من مظاهر 
السيادة الوطنية 

وتوفري هامش 
مناورة حقيقي 

لصناعة القرار 
السياسي

خربات فنية وقدرات مهنية تتمتع بها األيدي اإلماراتية
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وكان��ت رشك��ة »أبوظبي لبناء الس��فن« قد حصلت 

ع��ىل عقد تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج »غناطة« يف 

العام 2009، واشتمل العقد عىل بناء 12 سفينة صواريخ 

جدي��دة، وتطوي��ر وتحديث ناقالت الجن��ود املبنية يف 

املرحلة األوىل م��ن الربنامج، وتحويلها إىل زوارق قتالية 

وزوارق مدفعية.

وعىل غرار املرحلة األوىل من الربنامج، تشارك الركة 

 ،Swedeship Marine »السويدية »سويدشيب مارين

وهي الريك االس��راتيجي ل� »أبوظبي لبناء الس��فن«، 

يف تطوير املرحلة الثانية عرب بناء 3 س��فن صواريخ من 

أصل 12 س��فينة، يف حني تتوىل »أبوظبي لبناء السفن« 

مسؤولية إنشاء السفن التسع املتبقية، ونظراً للمعدات 

القتالي��ة املعق��دة واملنظوم��ة الصاروخي��ة املتط��ورة 

املوج��ودة يف الس��فن، تُعنى رشكة »أبوظبي سيس��تمز 

انتجريش��ن« ADSI بإنج��از كاف��ة عملي��ات مكاملة 

املعدات واألنظمة الصاروخية.

ويع��د برنام��ج تنفيذ املرحل��ة الثاني��ة من مروع 

»غناط��ة« لصالح القوات البحري��ة لدولة اإلمارات أحد 

أهم مش��اريع بناء الس��فن الحربية التي يجري العمل 

عليها حالياً يف املنطقة، ويش��تمل الربنامج عىل عمليات 

تجهيز السفن بأحدث أنظمة الدفع املساعدة والتقنيات 

املتقدمة واألسلحة املتطورة، إىل جانب أجهزة االستشعار 

عن بعد ونظام اإلدارة القتالية، ما يجعلها من أبرز وأهم 

املنص��ات البحرية القتالي��ة الصغرية املدمج��ة املتاحة 

حالي��اً، وتحم��ل الس��فن منظومة صواري��خ ومدفعية، 

ويت��م تصنيعها بط��ول 27 مراً من س��بائك األلومنيوم 

املخصصة للصناعات البحري��ة، كام تُجهز مبحريك ديزل 

من ط��راز MTU باإلضافة إىل وح��دات نفث مايئ من 

Rolls Royce والتي تعطي السفينة القدرة عىل اإلبحار 

برسعة تصل إىل أكرث من 23 عقدة بحرية. 

وتعليقاً عىل تلك املناسبة، قال محمد سامل الجنيبي، 

املدير التنفيذي لركة »أبوظبي لبناء الس��فن«: »نفخر 

بإطالق س��فينة حربي��ة أخرى لصالح الق��وات البحرية 

لدول��ة اإلمارات، ويحظ��ى مروع »غناط��ة« بأهمية 

خاصة كونه ميثل مبادرة اسراتيجية أحدثت نقلة نوعية 

عىل مس��توى املفاهيم واإلمكانات البحرية، ونحن عىل 

ثق��ة ب��أّن بناء س��فينة حربية بطول يقل ع��ن 30 مراً 

ومزودة مبدفعية ومنظومة صاروخية سيحظى باهتامم 

واس��ع من قبل أبرز مشغي الس��فن اإلقليميني، وميكن 

الق��ول بأن هذا الن��وع  يطرح مفهوم��اً جديداً يف عامل 

الس��فن الحربية، ومن املقرر أن يتم استكامل وتسليم 

الس��فن اإلثنت��ي عر لصال��ح الق��وات البحرية لدولة 

اإلمارات تباعاً، عىل أن يكون التس��ليم النهايئ لس��فينة 

الصواريخ األخرية خالل العام 2014.

»أدايس« مستقبل واعد يف الصناعات الجوية
تعد رشكة أبوظبي الستثامرات األنظمة الذاتية »أدايس« 

إحدى الركات الفريدة يف مجال الصناعات العسكرية 

بدولة اإلمارات العربية املتح��دة، حيث يالحظ الخرباء 

واملتخصص��ون أن الركة تحقق قفزات نوعية يف مجال 

عملها بش��كل مدروس، إذ انتقلت يف السنوات األخرية 

من صناع��ة الطائرات بدون طي��ار إىل أنظمة املناطيد 

عرب إنش��اء وحدة لتزويد أنظمة املناطيد، لتلبية الطلب 

املتزايد عىل هذا النوع من األنظمة من قبل القطاعات 

الحكومية والخاصة يف الدولة ويف منطقة جنوب آس��يا 

والرق األوسط وشامل أفريقيا، وقالت أدايس، اململوكة 

بالكامل لركة »ت��وازن« اإلماراتي��ة القابضة، أن هذه 

الخطوة قد ج��اءت كثمرة لتعاونها م��ع عدد من أبرز 

املؤسس��ات املتخصص��ة يف أنظمة املناطي��د يف أوروبا 

وأمريكا الش��املية، ويف إطار توجه��ات الركة لتوجيه 

خرباته��ا املكتس��بة يف مج��ال األنظمة الذاتي��ة لتوفري 

خدمات متكاملة لعمالئها.

وقالت الركة التي تتمتع بخربات واسعة يف تصميم 

وتصنيع املناطيد الهوائية وأنظمتها، إنه سوف يتم توفري 

املناطي��د، بحي��ث تكون جاهزة لالس��تخدام مع وحدة 

توجيه مثبتة عىل مقطورة وش��احنة لسحب املقطورة، 

يت��م اس��تخدامها أيضاً لحم��ل قطع الغي��ار واملعدات 

اإلضافية وغ��از الهيليوم، أما الخدمات املقدمة للجهات 

الحكومي��ة فس��وف تش��تمل أيضاً عىل س��يارة مجهزة 

لالس��تخدام كمحطة تحكم أرضي��ة، وصممت املناطيد 

بحيث يتم تش��غيلها بواس��طة فريق من ثالث��ة أفراد، 

يذك��ر أن "رشكة أبوظبي الس��تثامرات األنظمة الذاتية" 

ه��ي رشكة تقوم بتصنيع الطائرات بدون طيار التي يتم 

التحك��م فيها عن بع��د، ويتم اس��تخدامها يف الحاالت 

التي يكون فيها وجود اإلنسان خطراً أو غري ذي جدوى 

إقتصادية. 

وتأسس��ت رشك��ة »أدايس« يف م��ارس 2007 كركة 

مملوك��ة بالكامل لتوازن القابضة، الركة االس��تثامرية 

ملكت��ب برنامج الت��وازن اإلقتصادي اإلمارايت، وتش��مل 

منتج��ات الركة األنظمة الجوي��ة واألرضية والبحرية، 

وتتعاون الركة بش��كل وثيق مع القوات املس��لحة يف 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة، حي��ث تقوم بتطوير 

أنظم��ة ذات مق��درات متين��ة يف حق��ول االستش��عار 

واملالحة والتصنيف وتخطيط املهام، وهي تبحث حالياً 

إمكانية إقامة مش��اريع مش��ركة مع عدد من الركات 

العاملية، وإطالق منتجاتها يف السوق العاملية. 

بركان ... أول رشكة وطنية لصناعة الذخائر
تعترب »بركان ميونيش��نز سيس��تمز«، أول رشكة وطنية 

متخصصة يف صناعة الذخائر املتوسطة والثقيلة متعددة 

ADCOM وصناعة الطائرات املتطورة بدون طيار
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اإلس��تخدامات ويؤكد الخرباء أن النج��اح الذي حققته 

هذه الركة يف غضون س��نوات قليلة يعود باألساس إىل 

الدعم الذي تلقاه من جانب الفريق أول س��مو الشيخ 

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

األعىل للقوات املسلحة، حيث يوجه سموه دوماً برضورة 

االهتامم ببن��اء قاعدة صناعية وطني��ة توفر متطلبات 

القوات املس��لحة اإلماراتية، ووفق��اً لذلك تعمل رشكة 

»ب��ركان« اآلن ع��ىل تلبية احتياجات القوات املس��لحة 

لدول��ة اإلمارات العربية املتحدة م��ن الذخائر متعددة 

االس��تخدامات، وتخطط الركة لتصدي��ر منتجاتها إىل 

دول مجل��س التع��اون ل��دول الخليج العربي��ة، ويعد 

املصن��ع األول من نوع��ه يف اإلم��ارات ومنطقة الخليج 

العريب الذي يقوم بإنتاج واختبار وتجميع مختلف أنواع 

الذخائر، مبا يف ذلك قناب��ل الطائرات، صواريخ وذخائر 

املدفعية، الهاونات، وذخائر املشاة والقوات البحرية.

ويؤكد مس��ؤولوا الركة أن منتجاتها عالية الجودة، 

وتطاب��ق املواصفات العاملية يف هذا املج��ال، وتحديداً 

فهي تق��وم بإنتاج ذخائ��ر طبقاً للمواصف��ات املطبقة 

عاملياً، خاصة حلف ش��امل األطليس )الناتو( فيام يتعلق 

بالذخائر التي تس��تخدمها قوات الحل��ف، كام يالحظ 

أن ه��ذه الركة قد اقتحمت مج��االً فريداً عىل صعيد 

عملها املتخصص، حي��ث تقدم خدمة فريدة من نوعها 

عىل مستوى املنطقتني الخليجية والعربية، وهي خدمة 

تفكيك وتدوير الذخائر القدمية وغري الصالحة باستخدام 

وسائل حديثة وصديقة للبيئة، كام تخطط الركة لتلبية 

إحتياجات القوات املس��لحة اإلماراتية للسنوات العر 

املقبلة من الذخائر.

وبفضل امتالك »بركان« منطق��ة مخصصة للتخلص 

بيئياً من املتفجرات والذخائر باستخدام أحدث تقنيات 

التخلص الحراري من املتفجرات، يصنف الخرباء الركة 

يف مقدم��ة ال��ركات العامل��ة يف هذا املجال، بس��بب 

استخدامها أفضل أنواع تكنولوجيا التدوير والتخلص من 

مخلفات الذخائر، وكذلك مراعاة كافة الجوانب البيئية 

الناجمة عن عمليات التخلص والتدوير.

ويذكر أن »بركان ميونيش��نز سيستمز« هي مروع 

مش��رك بني توازن القابضة، ومؤسسة الجابر التجارية، 

 Rheinmetall Waffe »و«رينميت��ال وايف ميونيش��نز

Munitions األملاني��ة، وت��أيت القوات املس��لحة لدولة 

اإلمارات يف مقدمة املتعاقدين والركاء االس��راتيجيني 

مع »ب��ركان«، وهي أهم عمالء الركة، فيام تعترب دول 

مجلس التعاون الخليجي من أهم األس��واق املستقبلية 

للركة يف املنطقة.

 بينونة

إحدى أك��رب الفرقاطات الحربية املزودة مبنظومة 

تس��ليح متقدمة ومتعددة املهام إلطالق الصواريخ، 

وكذلك زوارق اإلنزال البحري بطول 16 مراً املصممة 

لإلنزال البحري الرسيع للقوات واإلمدادات، وقوارب 

القت��ال الرسيعة، وزوارق اإلع��راض بطول 16 مراً، 

وتستخدم لحامية املنشآت واملرافق الحيوية، وسفن 

إن��زال بطول 42 مراً لنقل القوات واملركبات وتنفيذ 

عمليات اإلنزال عىل الش��واطئ حيث تستطيع نقل 

136 جندي��اً بكامل عتادهم، وقد بنيت من الفوالذ، 

ويبلغ عرضها 10 أمتار ومداها 120 ميالً بحرياً.

يؤكد اخلرباء 
االهتمام الشديد 

والدعم القوي الذي 
حتظى به هذه 

الصناعة من القيادة 
السياسية يف الدولة

الصناعات الدقيقة عالية الجودة ما مييز الصناعات العسكرية اإلماراتية

رشكة أبوظبي لبناء السفن .. وبناء الزوارق والطرادات الحديثة
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»كراكال«... قصة نجاح إماراتية  
تعد »منتجات »كراكال« من األسلحة الخفيفة منتجات 

وطني��ة 100 ٪، وتحظى مبميزات تنافس��ية عاملية من 

حيث الجودة والس��عر، ومنتجاتها حاصلة عىل شهادة 

اعتامد من الناتو، ومتثل الهدف من إنش��ائها يف تصنيع 

منت��ج فري��د وع��ايل الج��ودة، ودخول مج��ال صناعة 

األس��لحة الخفيف��ة التي ع��ادة ما تق��وم دول املنطقة 

باس��تريادها، واش��تهرت الركة إقليمياً وعاملياً بش��كل 

الفت بعد أن ذاع صيت مسدس »كراكال« بوصفه أحد 

أجود وأكفأ املسدس��ات يف العامل، وقد سجلت مبيعات 

املس��دس الوطن��ي الذي تنتج��ه »ك��راكال« أول رشكة 

وطنية متخصصة يف تصنيع األس��لحة الخفيفة يف الدولة 

ارتفاع��اً تلبية للطل��ب العاملي املتزاي��د، إذ بلغ معدل 

اإلنتاج الس��نوي 40 ألف مس��دس تصدر إىل  أس��واق 

عربية وعاملية.

وكانت »ك��راكال« عقدت صفقات خ��الل إنطالقتها 

األوىل يف مع��رض »آيدك��س 2007« إذ اش��رت القوات 

املس��لحة اإلماراتية  10 آالف مس��دس، واشرت وزارة 

الداخلي��ة بدورها 10 آالف مس��دس من ه��ذا النوع، 

بعدما اعتمدته مسدس��اً رس��مياً لضباط الوزارة وقوات 

األمن الداخ��ي، كام اش��رت وزارة الداخلية يف مملكة 

البحري��ن 500 قطعة، وم��ن األم��ور اإليجابية يف هذا 

ال��رح الوطني أيض��اً أن إنتاج مسدس��ات »كراكال« 

يعتم��د بصورة كبرية عىل الس��واعد الوطنية من كوادر 

الركة، إذ يش��كل املواطن��ون 80 ٪ من إجاميل القوى 

العاملة ، كام تس��تحوذ املرأة اإلماراتية عىل وجود قوي 

وملح��وظ يف الرك��ة، خصوصاً يف قس��م التجميع، ويف 

س��بتمرب 2012، دشن سمو الش��يخ حمدان بن زايد آل 

نهي��ان ممثل الحاك��م يف املنطقة الغربي��ة رئيس نادي 

صقاري اإلمارات، خالل افتتاح س��موه فعاليات املعرض 

ال��دويل للصي��د والفروس��ية، الخط اإلنتاج��ي الجديد 

لذخائ��ر »الش��وزن« لركة كراكال للذخائ��ر الخفيفة، 

حي��ث يع��د األول من نوع��ه الذي يج��ري تصنيعه يف 

منطق��ة دول مجلس التع��اون لدول الخلي��ج العربية 

ويستهدف أسواق رياضة الرماية.

ويق��وم أحدث خط��وط إنت��اج ذخائر »الش��وزن« 

التابعة »لكراكال« للذخائ��ر الخفيفة بتلبية احتياجات 

الرماة الرياضيني، وتس��تهدف كراكال للذخائر الخفيفة 

طيفاً واس��عاً من العمالء من خالل هذا الخط اإلنتاجي 

الجديد، وتتضمن قامئة العم��الء كالً من نوادي الرماية 

والرم��اة املتخصص��ني واملحرف��ني، باإلضاف��ة إىل أبرز 

الشخصيات املهتمة برياضة الرماية.

وأعلن��ت الركة من��ذ نحو عام تقريب��اً أنها تخطط 

إلرتياد األس��واق بالوالي��ات املتح��دة األمريكية حيث 

قامت بتأس��يس رشك��ة »ك��راكال USA« فيام تعكف 

حالياً عىل بلورة اتفاقيات مع موزعني أمريكيني وتهدف 

الرك��ة الرائدة يف تصنيع األس��لحة الخفيف��ة، إىل بيع 

عرة آالف قطعة من مسدس��اتها املتطورة س��نوياً يف 

الواليات املتحدة، التي تعد أكرب سوق يف العامل لألسلحة 

املدنية وس��وف تقوم »كراكال« مبدئياً بطرح إثنني من 

منتجاتها يف األس��واق األمريكية، وهام املسدس »كراكال 

اف« واملسدس »كراكال يس«، ويذكر أن »كراكال« التي 

تأسس��ت عام 2007 يف أبوظبي مملوكة بالكامل لركة 

توازن القابضة، وهي رشكة لالس��تثامرات االس��راتيجية 

تركز ع��ىل تطوير الكفاءات التصنيعي��ة والتكنولوجية، 

ونق��ل املعرفة عىل امل��دى الطويل مع الركيز بش��كل 

محدد عىل القطاعات الدفاعية.

الياه سات .... تقنيات متقدمة
م��ن ال��رضوري عن��د الحديث ع��ن التط��ور الحاصل 

يف قط��اع الصناعات العس��كرية اإلمارايت، اإلش��ارة إىل 

أن ه��ذا القطاع ال يش��مل الصناعات فق��ط، بل يضم 

أيض��اً تقني��ات اإلتص��االت الحديثة التي تلع��ب دوراً 

ب��ارزاً يف اإلس��راتيجيات العس��كرية يف الوقت الراهن، 

ويتوق��ع له��ا أن تك��ون مح��ور التخطيط العس��كري 

مستقبالً، ويف هذا اإلطار يشار إىل مروع »الياه سات« 

وهو م��روع وطني إم��ارايت، وأول من��وذج من نوعه 

يخ��دم القطاعني العس��كري وامل��دين يف منطقة الرق 

األوسط حيث يركز عىل نقل املعرفة والخربة الفضائية، 

إضافة إىل رشاء األنظمة وصناعتها،

و ب��دأ تنفيذ هذا املروع العمالق عام 2007 حيث 

رأت القيادة الرشيدة أن القوات املسلحة تحتاج إىل أداة 

تس��اعدها يف أداء عملها يف املس��تقبل، وتكون يف ذات 

الوقت أداة لإلستخدامات العسكرية الحديثة.

ويؤك��د خ��رباء ومتخصص��ون أن العمل العس��كري 

الش��بيك املرك��زي أصبح ل��ه مفهوم جدي��د يبنى عىل 

املعلومات، وكيفية استغاللها واإلستفادة منها يف خدمة 

الجوان��ب العس��كرية، ومتطلبات الجي��وش الحديثة، 

ولتبن��ي ه��ذا املفه��وم يجب إمت��الك أدوات تس��اعد 

ع��ىل نقل املعلومات وتربط وحدات القوات املس��لحة 

ببعضه��ا البعض س��واء داخل أو خارج الدولة بوس��يلة 

اتصاالت مأمونة ومس��تقلة ووطنية تغني عن االعتامد 

عىل اآلخرين، ويش��ار إىل أن��ه كان للقيادة العليا توجه 

بأن يكون هناك مروع وطني يخدم القوات املس��لحة 

 أدفانسد انتجريتد سيستمز

ه��ي أول رشك��ة إماراتي��ة وطنية تق��دم حلوالً 

متكامل��ة لألمن الداخ��ي، وقد كان��ت الركة قد 

منت من خالل عمليات اإلندماج واإلس��تحواذ عىل 

رشكات التكنولوجي��ا والبح��وث الداخلي��ة املهمة 

وجه��ود التنمي��ة، وحالياً لدى الرك��ة مروعات 

مبلي��ارات الدوالرات يف جميع أنح��اء العامل تهدف 

إىل حامية األصول الهام��ة ومراكز النقل، والحدود 

أدفانس��د  واملراك��ز الحرضي��ة، وتعك��ف رشك��ة 

انتجريتد سيس��تمز ع��ىل تطبي��ق برامجها بأقىص 

درج��ات الكف��اءة والفعالية عن طريق اس��تخدام 

أحدث أساليب التكنولوجيا التي تلبي اإلحتياجات 

املتزايدة.

على الصناعات 
العسكرية يف اإلمارات 

بذل جهد كبري لكسب 
ثقة العمالء يف اخلارج 

فيما يتعلق بجودة 
املنتج

كراكال اإلمارتية ومسدساتها األكفأ واألجود عاملياً
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لدول��ة اإلم��ارات، كام يخ��دم املنطق��ة ودول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

وق��د وقعت القوات املس��لحة و«مبادل��ة للتنمية« 

الذراع اإلسراتيجي اإلس��تثامري إلمارة أبوظبي إتفاقية 

ت��م مبوجبها تأس��يس رشكة » الياه س��ات » لإلتصاالت 

الفضائي��ة إلدارة امل��روع، وتكون رشيكاً إس��راتيجياً 

للقوات املسلحة، وقد تم بنجاح إطالق القمر األول يوم 

23 أبريل 2011 من محطة »إيريان س��بيس« الفضائية 

يف مدينة »كورو« يف غوايانا الفرنس��ية، بينام تم إطالق 

القمر الثاين يف أبريل 2012 بواسطة الصاروخ »بورتون« 

من قاع��دة »بايكونور كوزم��ودروم« يف كازاخس��تان، 

ويش��مل املروع محطات طرفية لإلستخدام العسكري 

واملدين داخل وخارج اإلمارات.

وتوفر األق��امر التي أطلقتها »الياه س��ات« خدمات 

حلول اإلتصاالت املدنية والعس��كرية، وتلبي إحتياجات 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات، إضافة إىل دول مجلس 

التعاون والدول الش��قيقة والصديق��ة، فضالً عن ربطه 

س��فارات اإلمارات يف الخارج، وتوفري وس��يلة إتصاالت 

مؤمن��ة متكنها من التواصل مع أجهزة الدولة، خاصة يف 

ح��االت الطوارئ والكوارث التي ق��د تتعرض لها الدول 

التي تتواجد فيها سفارات اإلمارات، ويوفر القمر حلول 

اإلتصاالت الصوتية واملرئي��ة واتصاالت البيانات، ويوفر 

للجانب العسكري حلول اإلتصاالت الفضائية العسكرية 

املؤمن��ة التي يصعب التقاطها، وتكون بياناتها مش��فرة 

إىل ح��د ما، وتتمتع مبواصفات عس��كرية أمنية يصعب 

إخراقها م��ن أي جهة مضادة، وقد اس��تفادت القوات 

املس��لحة من »الياه سات« خالل مش��اركاتها الخارجية 

يف مهام حفظ الس��الم واإلغاثة اإلنس��انية حيث وفرت 

اإلتصاالت املرتبط��ة باألقامر الصناعي��ة املرونة ورسعة 

اإلتص��ال املأم��ون للق��وات املتواج��دة هن��اك بفضل 

اس��تخدام أجهزة اإلتصال الطرفية املحمولة عىل الظهر، 

أو التي يتم تركيبها عىل اآلليات، ومن املعروف أن الدول 

التي متتلك برامجاً فضائية وأقامراً صناعية تصنف ضمن 

الدول املتقدمة، ويكون لها وزنها اإلسراتيجي وسمعتها 

الطيبة يف مجال التكنولوجيا حيث تعد الربامج الفضائية 

مقياس التقدم.

ويؤكد الخرباء أن دولة اإلمارات تقود املنطقة اليوم يف 

مجال الربامج الفضائية من خالل أقامرها »الياه سات« 

و»الرثيا« و»نظام ديب س��ات« ول��كل قمر ميزاته حيث 

يوفر »ديب س��ات« الحلول للتصوير الفضايئ، أما »الياه 

س��ات« و»الرثيا« فتوفران الحلول يف مجال اإلتصاالت، 

ويلب��ي قم��ر »الي��اه س��ات« املتطلب��ات العس��كرية 

العملياتي��ة، ويتمي��ز مبواصفات عس��كرية تلبي حاجة 

القوات املس��لحة ومتطلباتها عىل م��دى 15 عاما، وتم 

تطوير املروع من خدمة األغراض العسكرية فقط إىل 

توفري الخدمات التجارية متعددة اإلس��تخدامات حيث 

يوفر القمر خدمة اإلنرنت واالتصاالت للمناطق النائية 

غري املأهولة، وتس��تفيد من��ه رشكات البرول العاملة يف 

الصحراء، أو املستش��فيات وامل��دارس والبيوت الواقعة 

يف ق��رى بعيدة عن املدن، وتتميز الخدمات بأس��عارها 

املنخفض��ة التكالي��ف، وق��د أنه��ت رشك��ة االتصاالت 

الفضائي��ة »ي��اه س��ات« مؤخ��راً املرحل��ة األوىل م��ن 

الدراسات الفنية املتعلقة بإطالق قمر أبوظبي الصناعي 

الثال��ث املتخص��ص يف قطاع التعلي��م والبحث العلمي 

والجامع��ات بالراك��ة مع ك��ربى الجامع��ات العلمية 

الدولي��ة يف بريطانيا والهند. يذكر أن املرحلة األوىل من 

الدراس��ات الفنية للقم��ر الصناعي الثال��ث املتخصص 

يف األغ��راض العلمي��ة والبحث والتطوي��ر حددت أهم 

الركاء اإلس��راتيجيني ع��ىل الصعيد املح��ي املتمثلني 

يف جامع��ة خليفة، وهيئة تنظي��م اإلتصاالت وعدد من 

الجامع��ات الوطنية، فيام ت��درس املرحلة الثانية نوعية 

األبحاث العلمية املطلوبة لتحميلها عىل القمر الصناعي 

الثالث، فضالً عن املهارات الفنية والتقنية للعاملني عىل 

تش��غيل القمر، إىل جانب املدة الزمنية ملراحل اإلطالق 

والتش��غيل الفع��ي وأهم األبع��اد اإلس��راتيجية وتأثر 

القطاع البحثي والعلمي بدولة اإلمارات بعملية اإلطالق 

والتي قد تستمر لفرة ثالث سنوات مقبلة.

وت��أيت تلك الدراس��ات األولي��ة لتؤك��د أن منظومة 

إمارة أبوظبي الفضائية س��تحتل مكانة مرموقة يف قامئة 

األنظمة العاملي��ة العاملة يف مجال اإلتصاالت الفضائية، 

والت��ي تخاط��ب كافة الفئ��ات من العمالء س��واء عىل 

الصعيد الحكومي أو الركات أو حتى األفراد.

وتغطي املنظومة الفضائية لركة »ياه س��ات« أكرث 

م��ن 100 دول��ة يف كافة ال��دول األوروبي��ة واألفريقية 

وبع��ض البل��دان اآلس��يوية، وق��د نجح��ت يف إطالق 

العملي��ات التجاري��ة يف خم��س دول حت��ى اآلن هي 

أفغانس��تان ونيجرييا وجنوب أفريقيا والعراق وأنجوال، 

وم��ن املتوقع أن تصل خدم��ات اإلنرنت الفضايئ ألكرث 

من 28 دولة بحلول العام 2015، وقد إستثمرت الركة 

نحو 7.2 مليار درهم خالل أربع س��نوات، ومن املتوقع 

أن تباع خدمات تلك املنظوم��ة تجارياً بالكامل بحلول 

العام 2015 خصوصاً تلك الخدمات املخصصة للركات 

التجارية والحكومات واألفراد.

تحديات صعبة
إذا كانت املؤرشات تش��ري إىل تطور نوعي يف الصناعات 

العس��كرية يف دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة، فإن 

إستقصاء الوضع بش��كل تحليل عميق يرجع إىل وجود 

العديد من التحديات الت��ي ينبغي التعاطي معها بكل 

إهت��امم يك ميكن أن يواصل هذا القطاع الحيوي قفزاته 

النوعية محققاً تطلعات القيادة الرش��يدة وعىل رأس��ها 

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

الدول��ة حفظه الل��ه يف بناء قاعدة صناعات عس��كرية 

وطنية متقدمة، وفيام يي رصد ألبرز هذه التحديات:

 يعت��رب نق��ل التكنولوجي��ا ث��م توطينها أح��د أبرز 

التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتقني يف دولة 

اإلمارات بش��كل عام، حيث تح��رص الدولة عىل توفري 

الس��بل لتوطني تكنولوجي��ا الصناعة والخ��ربات الفنية 

الالزم��ة، ومن املفيد اإلش��ارة إىل أن اإلمارات عىل وجه 

التحدي��د متتلك موروثاً هائالً من خ��ربات التعاطي مع 

الركات العاملية الكربى ع��رب صفقات وعقود املبادلة، 

حي��ث نجح��ت الدول��ة يف توظي��ف ورق��ة املغريات 

اإلقتصادي��ة الت��ي تتيحه��ا إمكانات وقدرات الس��وق 

اإلم��ارايت يف اإلتفاق ع��ىل الروط املناس��بة لإلمارات، 

الس��يام مايتعلق بنق��ل التكنولوجي��ا وتدريب وتأهيل 

الكوادر البرية املواطنة، ويف هذا اإلطار ميكن اإلش��ارة 

إىل أن تحدي نقل التكنولوجيا سيظل ماثالً ولن يختفي 

يف امل��دى املنظور؛ لس��بب مبارش يتمث��ل يف أن هناك 

الياه سات أول منوذج اتصاالت يخدم القطاعني العسكري واملدين
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إعتامداً كبرياً من رشكات تصنيع السالح الكربى يف العامل 

عىل التعاقدات الواردة من دول الرق األوسط، وبالتايل 

ليس من الس��هل توقع استجابة هذه الركات بسهولة 

عىل صعيد التعاون يف نقل التكنولوجيا، حيث ميكن أن 

تنجح الصناعات العسكرية يف دولة اإلمارات يف حرمان 

ال��ركات العاملية الكربى م��ن عقود ضخمة ليس فقط 

يف دول��ة اإلمارات بل أيضاً يف بقية دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

 يتع��ني عىل الصناعات العس��كرية يف دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة ب��ذل جهد كبري لكس��ب ثقة العمالء 

يف الخ��ارج فيام يتعلق بجودة املنت��ج، ومعايري الجودة 

املطبقة يف هذا الشأن، ويف هذا اإلطار يالحظ أن الشهرة 

العاملية الواسعة التي يحظى بها مسدس »كاراكال« قد 

تحققت بعد ثقة األوساط الدولية املتخصصة يف جودة 

املنتج، ومل يكن كس��به يف هذا الصعيد سهالً، بل خاض 

مسرية شاقة النتزاع املرتبة التي يربع عليها اآلن عاملياً.

هن��اك تحد مه��م يتعل��ق بطبيعة اإلس��تثامرات يف 

الصناع��ات العس��كرية بش��كل عام، حي��ث يالحظ أن 

أغلب مجمع��ات التصنيع العس��كري تحظ��ى برعاية 

الحكوم��ات، بل تق��وم أحياناً بتوجيه سياس��ات بعض 

ال��دول من أجل انتش��ال بع��ض رشكات ه��ذا القطاع 

الحيوي من ع��رثات إقتصادية ورغم مع��دالت األرباح 

العالية الت��ي تحققها رشكات هذا القطاع يف العامل، فإن 

استمرار هذه املعدالت الربحية يظل رهن رعاية مصالح 

هذه الركات من جانب الحكومات، التي ميكن لها أن 

توظف عالقاتها مع دول العامل يف عقد صفقات التسلح 

وغ��ري ذلك، ولكن املالحظ أن الصناعات العس��كرية يف 

دولة اإلمارات قد اعتمدت بش��كل ق��وي عىل جودتها 

النوعية يف اإلنتش��ار والتس��ويق، فضالً عن كونها تختار 

اقتحام ميادين ومجاالت تستجيب إلحتياجات األسواق 

املحلية خصوصاً يف دول الخليج العربية من أجل ضامن 

التسويق وانتزاع امليزة النسبية لها يف هذا املضامر.

آفاق مستقبلية
يش��ري تحلي��ل الش��واهد القامئ��ة إىل مس��تقبل واعد 

للصناعات العسكرية يف دولة اإلمارات ، فرغم الحديث 

ع��ن التحديات الس��ابق ذكرها ف��إن تجاوزها يف دولة 

اإلمارات يبدو أمراً ليس عسرياً، خصوصاً أن الدولة تبدي 

اهتامماً متعاظامً بهذا القطاع اإلسراتيجي وتربط أهدافه 

بروزنامة السياس��ات والخطط العام��ة للدولة، وبالتايل 

يصبح توقع تطوره مس��ألة ال ج��دال فيها، ومن أحدث 

الش��واهد يف هذا املضامر، البيان الص��ادر عن الجانبني 

اإلمارايت والربيطاين يف ختام زيارة رئيس الوزراء الربيطاين 

ديفيد كامريون إىل دولة اإلمارات يف نوفمرب 2012 حيث 

إتف��ق الطرفان عىل »إقامة رشاكة صناعية دفاعية تقوم 

عىل التعاون الوثيق بش��أن مقات��الت يوروفاير تايفون 

وعدد م��ن الصناعات التكنولوجي��ة الجديدة«،كام أكد 

البلدان أنهام اتفقا عىل »تنمية اإلس��تثامرات اإلماراتية 

يف البنية التحتي��ة الربيطانية واالس��تثامرات الربيطانية 

يف اإلمارات يف الصناع��ة الجوية وتكنولوجيا املعلومات 

واإلتص��ال واملروعات الخدمي��ة واإلتصاالت والذخائر 

والق��درات وتوس��يع ال��راكات الصناعي��ة والتجارية 

بني ال��ركات اإلماراتية والربيطانية مب��ا يدعم التنويع 

والتطوير التكنولوجي«، إضافة إىل ذلك أن يؤكد الخرباء 

أن مواصفات املنتج العسكري اإلمارايت أصبحت تؤهله 

لدخول أس��واق خارجية، الفتني إىل أن السوق املحلية ال 

تس��توعب املُنتَج اإلمارايت كامالً، لوجود نحو 200 رشكة 

محلي��ة عاملة يف هذا املجال، إضافة إىل التنافس��ية مع 

ال��ركات األجنبية، ومحددات الطل��ب، ويبدي هؤالء 

الخرباء تفاؤلهم مبستقبل الصناعات العسكرية يف دولة 

اإلم��ارات يف ظل حرص رشكات ه��ذا القطاع العاملة يف 

الدولة عىل التميز من خالل بعض الخدمات التنافس��ية 

مث��ل خدمات ما بعد البي��ع، وتوفري قطع غيار، وبرامج 

تدريب، وصيانة بأس��عار منافس��ة، ولو أضفنا إىل ذلك 

الدعم الحكومي القوي لهذا القطاع والتسهيالت املالية 

الت��ي يحصل عليها وخلو بيئة االس��تثامر من الرضائب، 

وتوافر الخربات الفنية العالي��ة، فضالً عن مزايا إضافية 

قوي��ة ال يس��تهان بها، وتلع��ب دوراً جوهري��اً يف فتح 

األسواق الخارجية أمام الصادرات اإلماراتية يف أي مجال 

مثل السياس��ة الخارجية وشبكات العالقات القوية التي 

تربط الدول��ة بجميع دول العامل، ألدركنا تعاظم الفرص 

املتاحة أمام مس��تقبل هذا القط��اع يف الدولة رغم قوة 

املنافسة العاملية الرسة يف هذا املجال.

ولعل أكرث ما يبعث عىل التفاؤل مبستقبل الصناعات 

العس��كرية يف دول��ة اإلم��ارات أن الكثري م��ن الخرباء 

يؤكدون اإلهتامم الشديد والدعم القوي الذي تحظى به 

هذه الصناعة من لدن القيادة السياسية يف الدولة وعىل 

رأس��ها صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة حفظه الله، كام تحظى برعاية كرمية من 

جانب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

مشاركات واسعة للصناعات العسكرية اإلماراتية يف معارض الدفاع املختلفة
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حيث يرى الخ��رباء أن أهم ما ميي��ز الصناعة اإلماراتية 

نجاحها يف إس��تقطاب أفضل الخ��رباء والعقول النرّية يف 

املنطق��ة العربية، ويرى هؤالء الخرباء أن اإلمارات تأخذ 

عىل محمل الجد مس��ألة إتقان الصناعات العس��كرية، 

 SDA ويف هذا اإلطار يشري موقع األمن والدفاع العريب,

املتخصص إىل أن��ه عند زيارة مراس��له زيارة إىل مصنع 

مسدس��ات Caracal اإلماراتي��ة يف أبوظبي يف ش��باط/

فرباي��ر 2009 الحظ م��دى الدقة واالهت��امم واإلتقان، 

واملس��توى العايل من الخ��ربة والتدريب والتأهيل الذي 

يتمت��ع به العامل��ون يف املصنع، باإلضاف��ة إىل التحكم 

اإللك��روين والليزري يف س��ري عملي��ة التصنيع، وفحص 

ومعاي��رة املنتجات لض��امن إس��تيفائها رشوط اإلنتاج 

بحسب أعىل املواصفات العاملية.

محطات مهمة
يف ش��هر فرباير 2011 ش��هد معرض »آيدكس« أول آلية 

عس��كرية يتم تصنيعها بالكامل يف دولة اإلمارات، وهي 

النم��ر اإلم��ارايت التي تناف��س بقوة نظريته��ا من طراز 

»الهمر« األمرييك، حيث أزاح  صاحب الس��مو الش��يخ 

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

مجل��س الوزراء حاك��م ديب، يف مع��رض آيدكس 2011 

الس��تار عن أول آلية عس��كرية يت��م تصنيعها بالكامل 

يف دول��ة اإلمارات من ن��وع »النمر«، وتنتج هذه اآللية 

التي لفت��ت أنظار كبار املس��ؤولني وال��زوار، رشكة منر 

للس��يارات ومقرها أبوظبي به��دف توفري أكرب قدر من 

املرونة والحامي��ة والحركة متعددة األغراض، وتم إنتاج 

نوعني من هذه السيارة املخصصة الستخدامات القوات 

املس��لحة بأيٍد إماراتية 100 %، ومنها طراز مدرع وآخر 

غري مدرع، وتفي جميع آليات النمر باملتطلبات الصارمة 

للح��رب، وتتضم��ن إنتاج س��يارات بالدفع الس��دايس 

والرباعي، وهي ذات قدرة عالية عىل األداء، وإمكانات 

هائل��ة للتحمي��ل والتنقل ملس��افات بعيدة، وحس��ب 

الخرباء فإن آليات »النمر« الذي يصنعها أبناء اإلمارات، 

تنافس سيارة »التايغر« العسكرية األمريكية التي كانت 

تصنف بأنها األوىل يف العامل وهي »الهمر«.

يُعت��رب »ياه س��ات« الّنموذج األول م��ن نوعه الذي 

يخ��دم القطاعني العس��كري وامل��دين، ويعترب املروع 

اإلمارايت الرائد مثاالً عىل التّنوع االقتصادي واإلس��تثامر 

يف التكنولوجي��ا املتطورة والفض��اء، وبدأ العمل يف هذا 

املروع س��نة 2008 وأطلق القمر الصناعي األول »ياه 

س��ات 1« يف أبريل 2011 ليحمل اسم اإلمارات عالياً يف 

الفضاء، بينام تم إطالق القمر الثاين يف أبريل 2012.

خالل نهاية شهر يوليو 2012 متّكنت »توازن القابضة« 

من دخول سوق الصناعات الدفاعية األفريقية بتوقيعها 

إتفاقي��ة مروٍع مش��رك مع مجمع ترقي��ة الصناعات 

امليكانيكية GPIM، وهي رشك��ة تندرج تحت مديرية 

الصناع��ات العس��كرية التابعة لوزارة الدف��اع الوطني 

بالجزائر، وتنص االتفاقية عىل تأس��يس رشكة متخصصة 

بتصني��ع املركبات املدرعة يف الجزائر، تحمل اس��م »منر 

الجزائ��ر«، ويعد مجم��ع تنمية الصناع��ات امليكانيكية 

ال��ذراع التصنيعي لآلليات العس��كرية ب��وزارة الدفاع 

الوطني بالجزائر، وتش��ري اإلتفاقية التي ستش��هد إنتاج 

املروع الجديد ملركبات »منر« املدرعة املصممة إماراتياً 

يف الجزائ��ر برخيٍص من »ت��وازن القابضة« إىل أن دولة 

اإلمارات تقوم حالياً بتصدير تقنياتها الدفاعية املتطورة 

واملجه��زة بامله��ارات واملع��ارف املطلوبة إىل أس��واٍق 

أخ��رى يف مختلف أنحاء الع��امل، كام تس��ّهل اإلتفاقية 

وصول »توازن« إىل سوق الصناعات الدفاعية األفريقية 

ع��رب تقديم ف��رٍص تجاري��ة جديدة للرك��ة الصناعية 

اإلسراتيجية التي متتاز بنموها الرسيع، وتهدف الركة 

الجدي��دة، إىل تصنيع ما يزيد ع��ن 200 مركبة مدرعة 

رباعي��ة الدفع مبجرد اإلنتهاء من إنش��ائه، وتعليقاً عىل 

اإلتفاقية الجديدة، قال س��عادة سيف الهاجري، الرئيس 

التنفي��ذي لرك��ة »ت��وازن القابضة«: »يف ظ��ل تنامي 

التنافس��ية يف قطاع الصناعات الدفاعية عىل املس��توى 

العاملي، تربز أهمية سعي الركات املصّنعة نحو إيجاد 

طرٍق جديدة لتوس��يع أعاملها، وقد قمنا باختيار مجّمع 

تنمي��ة الصناعات امليكانيكية ليك��ون رشيكاً لنا نظراً ملا 

يتمتع به من قدرٍة عىل الجمع بني املعايري العالية والقيم 

الت��ي تتامىش مع قيمنا، ويض��اف إىل ذلك كون الجزائر 

بوابة طبيعية لألسواق اإلفريقية الجديدة التي ستسمح 

لن��ا بالبحث ع��ن ف��رٍص تجارية جديدة يف املس��تقبل 

القريب«، وأضاف س��عادة الهاج��ري: »باتت املنتجات 

الدفاعي��ة املصنوعة يف دولة اإلم��ارات مرادفاً للتصميم 

املبتكر والج��ودة العالية برسعٍة كبرية، األمر الذي يعّزز 

ما تشهده الدولة من تطور وتنمية، وتفخر رشكة »منر« 

بقدرته��ا عىل تصدير التقنيات املطّورة محلّياً واملصممة 

لتوف��ر املعارف واملهارات التقنية املطلوبة يف األس��واق 

األخرى ضمن فرٍة زمني��ٍة قصرية، ونحن عىل ثقٍة عالية 

من تعزيز »منر الجزائر« للسمعة اإلستثنائية التي تقوم 

العملية اإلماراتية بتطويرها مع مش��ري ومس��تخدمي 

املنتجات الدفاعية يف املنطقة وخارجها«، وس��وف يقوم 

املروع املش��رك بإنتاج مركبات »منر« لتلبية متطلبات 

عمالء مثل القوات املسلحة الجزائرية ووزارة الداخلية، 

يف ظل القدرة عىل تزويد القوات املس��لحة مبا يصل إىل 

2500 مركبة خالل الف��رة الزمنية املقبلة التي متتد بني 

10 و15 سنة.

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير 

الداخلية نائب رئيس مجلس ال��وزراء عىل أهمية قيام 

صناعة عسكرية وطنية يف دولة اإلمارات، وأوضح خالل 

زيارته إىل جناح رشكة » كاراكال الدولية » مبعرض األمن 

الدويل ودرء املخاطر )آيسنار 2008 ( أن »كاراكال« تعد 

أول رشكة وطنية متخصصة يف صناعة األسلحة الخفيفة 

بدولة اإلمارات، وأشاد بالصناعة الدفاعية املتطورة التي 

تنتجها رشكة » كاراكال الدولية » ضمن أفضل املواصفات 

واملعايري العاملية مام يؤكد القدرات الكبرية التي متتلكها 

اإلمارات يف مجال التصنيع الدفاعي والعس��كري، وأكد 

س��موه دعمه وتش��جيعه للصناعة الدفاعي��ة الوطنية 

القامئة، منوهاً بإمكانيات ومهارات الكوادر القادرة عىل 

تأسيس قاعدة صناعية إماراتية متطورة تحقق االكتفاء 

ال��ذايت ملتطلبات األمن، وتفي باحتياجات دول املنطقة، 

وأثنى ع��ىل جهود القامئني عىل الرك��ة وخربات فريق 

» كاركال » يف التصني��ع الدفاع��ي، معرب��اً عن أمله يف 

استمرار إنجازات الركة العاملية خالل املرحلة القادمة 

ورفع اسم اإلمارات عالياً ضمن الدول املتقدمة املصنعة 

لألسلحة الدفاعية•

املصادر:

� مجلة »درع الوطن«، أعداد سابقة، مقابالت 

منشورة.

� صحيفة »االتحاد«، األرشيف اإللكروين، أعداد 

متفرقة، أخبار وتقارير صحفية منشورة

� صحيفة »اإلمارات اليوم« � االرشيف اإللكروين، 

أعداد متفرقة

� وكالة انباء اإلمارات- تقارير منشورة

� صحيفة الرق األوسط اللندنية، تقارير منشورة. 

http://www. موقع األمن والدفاع العريب �

sdarabia.com/print.php?id=21778� تقرير 

بعنوان واقع وإمكانيات ومستقبل التصنيع العسكري 

العريب، منشور بتاريخ 14/3/2011

http://www.arabic-military.com/  موقع �

t44204-topic

� مجلة جينس ديفنس ويكي � تقارير وتحليالت 

متفرقة

 � شبكة BBC ، تقارير منشورة 

� شبكة CNN  تقارير وأخبار 

� موقع »ميدل إيست أونالين« ، تقارير منشورة

http://www.zawya.com/story موقع �

الدعم النوعي 
للصناعات العسكرية 

ال يعني بالضرورة 
ميل الدولة إىل تبني 

سياسات عدوانية 
جتاه اآلخرين 

والعسكرة السياسة
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األمن قضية كربى، وهاجس 

بات يشغل املجتمع اإلنساين 

املعارص ويطغى عىل اهتاممه، 

فالدول اليوم تتخذ لتأمينه 

ترتيبات وإجراءات ظاهرة 

وخفية، وتخصص من أجل 

ذلك موارد ضخمة، وجهوداً 

وطاقات هائلة، ألنها قضية 

تستحق كل ما تلقاه من عناية 

خاصة يف الدولة الحديثة.

إعداد: د.صالح املعايطة

تس��تدعي رضورة التحصني ألي بلد م��ن البلدان خاصة 

يف ظل البيئة الس��ائدة حالياً يف اإلقليم والعامل من صانع 

الق��رار الس��يايس واالقتص��ادي واملخطط اإلس��راتيجي 

التوقف واإلمعان ملياً يف مفاهيم السالمة الوطنية واألمن 

الوطن��ي، ورضورة أن يدرك الجميع أبعاد هذه املفاهيم، 

وكي��ف يتم بناؤها باألصل؟ وما هي املؤثرات عليها؟ وما 

هي املحاذير الت��ي يجب مراعاتها تفادي��اً ومنعاً لجعل 

الس��المة الوطنية واألمن الوطني يف ذلك البلد يواجهان 

مأزق��اً إن عاجالً أو آج��الً، وذلك باملحافظ��ة عىل إدامة 

مكونات هذه املفاهيم مهام كانت الظروف والتحديات.

وس��نحاول يف هذا املق��ال بيان ه��ذه املفاهيم وما 

هي مكوناتها؟ وأيهام يقود إىل اآلخر؟ وما هي محاذير 

اخت��الل مفهوم الس��المة الوطني��ة وأثره ع��ىل األمن 

واالس��تقرار، م��ع التدليل عىل ذل��ك باألمثلة والرباهني 

الواقعي��ة من اإلقلي��م والعامل، ومؤكدي��ن عىل رضورة 
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اإلهت��امم مبفهوم الس��المة الوطنية عىل ال��دوام، وأن 

املحافظة عىل بنائها الس��ليم تعترب رضورة ملحة تصب 

يف بناء نظرية األمن الوطني السليمة ألي دولة.

National Safety السالمة الوطنية
ه��ي حالة األمان الوطني املوثوقة التي يتم بناؤها عند 

قيام الدولة باالعتامد عىل ال��ذات فقط، ومبا يتوفر لها 

م��ن قدرات دون أي مس��اعدة من اآلخري��ن، وتأيت يف 

درجة متقدمة عىل األمن الوطني عادًة عىل أساس أنها 

تبنى قبل التفك��ر يف وضع نظرية األمن الوطني يف أي 

بلد يف العامل، وعندما نقول  موثوقة إمنا نعني بذلك أنها 

مبنية عىل أسس سليمة ال تتأثر بأية مؤثرات، وباملقابل 

فإن هناك الكثر من الدول تبني عنرص السالمة الوطنية 

فيها يف ظ��روف أمنية أو مرحلي��ة أو يتم إكراهها عىل 

تبن��ي هذا العن��رص، م��ام أدى فيام بع��د إىل االقتتال 

الداخيل ثم التش��ظي  والفرقة، وخر مثال عىل ذلك ما 

حصل يف يوغسالفيا السابقة والكثر من اإلمرباطوريات 

وآخرها االتحاد السوفيتي سابقاً.

 National Security األمن الوطني
نعني به الحالة األمنية الضامنة أو الكفيلة بدرء الخطر 

أو دح��ره، ويتم بناء النظرية األمنية باالعتامد عىل قوة 

الس��المة الوطنية مبكوناتها األساس��ية، مضافاً إليها أية 

قوى مبارشة أو غر مبارشة ميكن استثامرها عىل الصعيد 

الوطن��ي، أو عىل صعيد اإلقلي��م أو العامل لتحقيق هذه 

الحالة، ويأيت عادة يف درجة متأخرة عن مفهوم السالمة 

الوطني��ة، ولألمن الوطن��ي وظيفتان )األم��ن والدفاع( 

حيث تقوم بوظيفة الدفاع القوات املس��لحة واألجهزة 

األمنية بشكل رئيس، وتسهم أجهزة الدولة بدور ثانوي، 

يف حني يقوم بوظيفة األمن مؤسس��ات الدولة بش��كل 

رئي��س، وتؤدي القوات املس��لحة واألجهزة األمنية دوراً 

ثانوياً يف ذلك.

مكونات السالمة الوطنية
يرتكز بناء الس��المة الوطنية يف األصل عىل 3 مكونات 

أساس��ية، وه��ي مكون��ات أي دولة يف الع��امل )رقعة 

جغرافية - شعب- قيادة(، حيث تسهم حالة االندماج 

بني هذه املكونات الثالثة يف إيجاد حالة األمان الوطني 

التي تسود املجتمع دون تدخل من أية قوى خارجية، 

لذا تطلق عىل املجتم��ع صفة مجتمع آمن أو نظيف 

بناء عىل قوة االنس��جام أو التالحم بني هذه املكونات 

الرئيسة املندمجة، فمن حب الشعب والقيادة لألرض 

يتش��كل ال��والء الوطني، ومن التفاف الش��عب حول 

القيادة يتش��كل ال��والء الوطني له��ذه القيادة، ومن 

اهتامم القيادة باألرض والش��عب تتش��كل الحاكمية 

الرش��يدة لحفظ األرض والرعي��ة وضامن عنرص البقاء 

ذاتياً، وبالتايل تتش��كل السيادة الوطنية ذاتياً وإقليمياً  

ودولياً.

تؤدي األجهزة األمنية دوراً بارزاً يف ضامن السالمة الوطنية

تساهم الحروب األهلية والطائفية يف إختالل مكونات األمن والسالمة الوطنية

مكونات األمن الوطني
 يرتك��ز بن��اء نظرية أمنية س��ليمة يف األصل عىل مدى 

س��المة بن��اء مكونات الس��المة الوطنية، مضاف��اً اليها 

استغالل أية قوى مبارشة أو غر مبارشة مثل حالة الدفاع 

الوطني، أوالتكتالت أو األحالف أو التحالفات السياسية 

واالقتصادية والعس��كرية عىل صعي��د اإلقليم والعامل، 

حي��ث ينتج عن هذه الحالة القدرة عىل درء الخطر أو 

التهديد )سياس��ياً، اقتصادياً، اجتامعياً، عسكرياً( الذي 

يحيق بالدولة لضامن س��المتها وس��يادتها واس��تقاللها 

وحامية الرشعية السياسة فيها، ونجد أن األمن الوطني 

يعت��رب خط الدفاع الوطن��ي األول يف أي دولة يف العامل، 

حي��ث يقوم األمن الوطني بوظيفت��ه باتجاهني داخيل 

وخارجي، وتلعب س��المة الجبه��ة الداخلية )أي عنرص 

الس��المة الوطنية ( بركيز األم��ن الوطني عىل االتجاه 

الخارجي وتقويته باستمرار.

يتم بناء النظرية 
األمنية باالعتماد 

على قوة السالمة 
الوطنية مبكوناتها 

األساسية مضافًا 
إليها أية قوى 

مباشرة أو غري 
مباشرة
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خلفية طرح مفهوم السالمة الوطنية
 ينطلق طرح هذا املفهوم الجديد يف ظل عرص املتغرات 

التي طرأت عىل البيئة اإلسراتيجية والدولية، وتداعيات 

ث��ورات الربيع العريب، وظهور ال��والءات للطائفية، مام 

أدى إىل ظه��ور الرصاع��ات اإلقليمي��ة والدولية املركبة 

واملعقدة واملتداخلة وظهور الرصاعات املس��لحة، األمر 

ال��ذي أصبحنا نرى معه أن هن��اك الكثر من املعطيات 

تحيّ��د نظريات األمن الوطني التي ت��م بناءها ملواجهة 

التحدي��ات والتهديدات، حيث أخ��ذت هذه املعطيات 

ترضب يف الداخل مس��تهدفة مفهوم الس��المة الوطنية 

لكثر م��ن البلدان، فمثالً يعترب ارتفاع األس��عار وقضايا 

الغ��ذاء يف العامل أحد أهم ه��ذه املعطيات التي تالمس 

متطلبات عنرص أس��ايس يف الس��المة الوطني��ة للدول، 

وبش��كل أصبحت مع��ه الخش��ية أو التهدي��د ينطلق 

من الداخ��ل وليس من الخارج، ه��ذا من جانب، ومن 

جانب آخ��ر؛ أصبح التغررُ يف طبيعة الرصاع يس��تهدف 

بنية املجتمع س��واء العرقية أو الدينية أو االجتامعية أو 

املش��اركة السياسية كوسيلة  للتثوير أو إحداث القالقل 

او البلبل��ة أو الفتن��ة، وأحيان��اً أخرى فإن املش��اكل أو 

الح��روب أو الرصاعات التي تحص��ل يف إقليم يف العامل 

تلقي بأعباء كب��رة عىل الدول اآلمنة واملس��تقرة أو ما 

يس��مى باملالذات اآلمنة يف ذل��ك االقليم ، خاصة عندما 

يه��رب الناس من القت��ل والدمار والترشي��د  إىل هذه 

املالذات، وعليه البد م��ن التنبه لكل ما يدور؛ ألن مثل 

هذه األحداث قد تجعل بلداً من البلدان غر قادر عىل 

االس��تمرار أو مواجهة ما يدور إذا ما وصل األمر إىل حد 

يفوق طاقاته وقدراته وبناه التحتية.

األمثلة عىل اختالل مفهوم السالمة الوطنية
م��ن خالل ق��راءة التاري��خ القديم والحدي��ث وتحليل 

املتغرات واألحداث املتس��ارعة، نجد أن األمثلة واألدلة 

والرباهني كثرة عىل هذا الطرح، وأقربها الحالة العراقية 

الس��ائدة اآلن، حي��ث مل يتم حتى اآلن إح��داث حالة 

من األمن واالس��تقرار  يف العراق، وذلك بسبب إختالل 

معادلة السالمة الوطنية طاملا استمر هذا الخلل )رصاع 

طائفي � س��ني � شيعي( و)رصاع عرقي � عريب � كردي( 

وغرها، األمر الذي يؤكد أن األمن واالستقرار لن يتحققا 

إال إذا ت��م تصحي��ح معادلة الس��المة الوطنية من قبل 

العراقي��ني أنفس��هم، أو أي دولة تعاين مث��ل ما يعانيه 

العراق الشقيق، وخصوصاً بعد تداعيات الربيع العريب، 

وهن��اك مثال آخر ه��و ما حصل يف لبن��ان بعد الحرب 

األهلي��ة عام 1975  حي��ث اختلت مكونات الس��المة 

الوطنية يف لبنان بس��بب التج��اذب الذي حصل  ما بني 

املعارض��ة وامل��واالة بأطيافها املختلف��ة، وذات األمر ما 

يحصل يف الصوم��ال وبعض دول أفريقي��ا التي الزالت 

تعاين من خلل كبر يف مفهوم الس��المة الوطنية، وكذلك 

أيض��اً الحالة األفغانية الت��ي الزالت تعاين  منذ أكرث من 

20 عاماً عندما غزاها االتحاد السوفيتي � سابقاً � وصوالً  سالمة الجبهة الداخلية مرتكز أسايس لألمن الوطني
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إىل اإلحت��الل األمرييك عام 2001، وتدخل حلف الناتو، 

حيث أصبحت الحالة األفغانية هي األنس��ب للدراسة 

والتحليل  بس��بب التعقيدات واملعاناة  التي يعيش��ها 

الشعب األفغاين.

ما بني السالمة الوطنية واألمن الوطني
ع��ىل ضوء ما س��بق نس��تطيع الق��ول أن الحالة التي 

تبنى فيها الس��المة الوطنية )األم��ان الوطني املوثوق( 

بش��كل س��ليم تقود إىل بناء نظرية أمنية قوية وقادرة 

عل تحصني الدولة ض��د كل املخاطر التي قد تواجهها، 

وبنفس املقدار نس��تطيع القول أن أي خلل يصيب أياً 

مفهــوم الــدولـــة

الدولة هي تجمع س��يايس يؤس��س كيان��اً ذا اختصاص 
س��يادي يف نطاق إقليمي محدد، وميارس الس��لطة عرب 
منظومة من املؤسس��ات الدامئة، وبالتايل فإن العنارص 
األساس��ية ألي دولة هي الحكومة والش��عب واإلقليم، 
باإلضافة إىل السيادة واالعرتاف بهذه الدولة مبا يكسبها 
الش��خصية القانوني��ة الدولي��ة، وميكنها من مامرس��ة 
اختصاصات الس��يادة الس��يام الخارجية منها، وتتس��م 
الدولة بخمس خصائص أساس��ية متيزها عن املؤسسات 

األخرى وهي:
- مامرس��ة الس��يادة: فالدولة هي صاحبة القوة العليا 
غ��ر املقي��دة يف املجتمع، وه��ي بهذا تعل��و فوق أية 

تنظيامت أو جامعات أخرى داخل الدولة.
- الطاب��ع العام ملؤسس��ات الدول��ة: وذلك عىل خالف 
املؤسس��ات الخاصة للمجتمع امل��دين، فأجهزة الدولة 
مسؤولة عن صياغة القرارات الجمعية العامة وتنفيذها 

يف املجتمع.
- التعبر ع��ن الرشعية: فعادة وليس بالرضورة دامئا ما 
ينظر إىل قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنني حيث 
يفرتض أن تعرب هذه القرارات عن املصالح األكرث أهمية 

للمجتمع.
- الدول��ة أداة للهيمنة: حيث متلك الدولة قوة اإلرغام 

لضامن االلتزام بقوانينها، ومعاقبة املخالفني. 
- الطاب��ع اإلقليم��ي للدول��ة: فالدولة تجّم��ع إقليمي 
مرتبط بإقلي��م جغرايف ذي حدود معين��ة متارس عليه 
الدول��ة اختصاصاته��ا، ك��ام أن هذا التجم��ع اإلقليمي 

يعامل كوحدة مستقلة يف السياسة الدولية.

متاسك اجلبهة 
الداخلية حجر 

الزاوية يف استمرار 
احملافظة على 

مفهوم السالمة 
الوطنية

من مكونات الس��المة الوطنية الثالثة)جغرافيا/شعب/

قيادة( فإنها قد تكون س��بباً يف مغ��ادرة األمن الوطني 

إىل غر رجعة، و لتوضيح هذا املفهوم وتبس��يطه ميكننا 

أن نش��به الدولة بالقلب، وعليه فإن الس��المة الوطنية 

مبكوناتها الثالث )جغرافيا/ ش��عب/قيادة( تشكل خط 

الدفاع األس��ايس واألول عنها، وتقع عىل الدائرة مبارشة 

ح��ول هذا القلب، يف حني أن األمن الوطني أو النظرية 

األمنية تشكل خط الدفاع الثاين، وتقع عىل الحلقة من 

القلب يف مواجهة التهديد مبارشة.

كذلك نرى أن كثراً من الدول يف العامل تهتم بتامسك 

النسيج االجتامعي للجبهة الداخلية ووحدتها الوطنية، 

حيث أن متاس��ك الجبهة الداخلي��ة يعترب حجر الزاوية 

يف اس��تمرار املحافظة ع��ىل مفهوم الس��المة الوطنية 

متامس��كاً وقوياً، ويعطي أكرب ق��در من الصالبة والقوة 

ألية مواقف وطنية ق��د تأخذها القيادة الوطنية إذا ما 

داهمت الوطن أية تهديدات أو تحديات.

لذا تقوم اس��راتيجيات كل الدول واألمم عىل تعزيز 

الش��عور الوطني، أو ما يس��مى أحياناً الحس الوطني 

وال��والء واالنت��امء، وذل��ك أن بق��اء الدول��ة  وتقدمها 

وازدهارها يعتمد عىل عنارص القوة التي متتلكها الدولة 

م��ن موارد برشية واقتصادية وثروات، وبحيث تنعكس 

هذه القدرات عىل الرفاه االجتامعي واألمن الوطني •

الحروب األفريقية مثال عىل اختالل مفهوم السالمة الوطنية
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كليــــة الدفــــاع الوطنـــــي

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

أُعلن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عن إنشاء كلية للدفاع الوطني تكون مهمتها تطوير القيادات الوطنية يف مجال 

التفكر والتخطيط اإلسرتاتيجي لألمن الوطني، ولعلنا يف دولة اإلمارات يف حاجة إىل مثل هذه الكليات نظراً لغيابها عن 

الس��احة الوطنية، فام لدينا هو بعض األقس��ام العلمية يف جامعات الدولة والتي عىل رأسها قسم العلوم السياسية يف 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة التي لديها بعض جوانب البعد اإلسرتاتيجي يف خطتها الدراسية، باإلضافة إىل الكليات 

العس��كرية والرشطي��ة التي تقدم العلوم العس��كرية، كليات وجامعات الدفاع الوطني متواج��دة يف العديد من دول 

العامل، وكان يل يف الش��هر املايض رشف الحصول عىل دعوة م��ن إحداها وهي كلية دفاع الناتو يف روما إللقاء محارضة 

إسرتاتيجية لطلبة إحدى برامج الكلية.

أهمي��ة مثل هذه الكليات تكمن يف كونها تعمل عىل تطوير إس��رتاتيجيات األمن الوطني من خالل تأهيل الكوادر 

القادرة عىل التعامل مع مثل تلك القضايا، فالعمل اإلسرتاتيجي من الناحية السياسية مرتبط بالسعي لتحقيق املصلحة 

الوطني��ة العلي��ا للدول، وبالتايل ردع التهديدات وإبعاد املخاطر التي من ش��أنها أن تؤثر عىل املصلحة الوطنية، فمثل 

ه��ذه الكليات تأيت لس��د الفراغ النات��ج عن غياب اإلس��رتاتيجيني القادرين عىل التعامل مع القضاي��ا واملواضيع ذات 

البعد اإلس��رتاتيجي بثقة واقتدار، فام من ش��ك أن مؤسساتنا العسكرية والسياس��ية تتمتع بالتأهيل والتدريب العايل 

املس��توى ألفراده��ا وقياداتها، إال أنها مازالت بحاج��ة إىل املزيد من التطوير يف مجال التفكر اإلس��رتاتيجي يف كيفية 

التعام��ل م��ع القضايا العاملية واإلقليمية التي لها تأثر مبارش أو غر مبارش عىل أمن واس��تقرار دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة، كالعالقة بالدول الفاعلة يف النظام الدويل والنظام اإلقليمي، وكيفية التعامل مع املنظامت الدولية الحكومية 

وغر الحكومية، وقضايا التس��لح مبختلف مس��توياتها، وكيفية التعامل وإدارة األزمات والتأثرات البيئية، وفهم أسس 

املفاوض��ات وكيفي��ة النجاح فيها، والتعامل مع القانون الدويل مبختلف جوانبه وغرها من القضايا الهامة التي تتطلب 

قدرات ومهارات عالية املس��توى من األش��خاص الذين يتولون التعامل معها عىل مختلف الصعد. فالدفاع الوطني ال 

يعن��ي الدف��اع عن أمن الدولة من التهدي��دات واملخاطر التي تأيت من الخارج، بل يش��مل الدفاع الوطني التهديدات 

واملخاطر الداخلية أيضاً والتي لها تأثر عىل أمن واستقرار الدولة.

ويف هذا الخصوص أود اإلش��ارة إىل ثالثة نقاط أساس��ية يف هذا املجال اعتربها هامة جداً بخصوص إنشاء مثل هذه 

الكلية يف دولة اإلمارات، أوالً: أن هذه الكلية ال تقترص يف برامجها عىل العسكريني كام هو الحال مع الكليات األخرى، 

بل أنها تعطي غر العسكريني الذين يتولون مهاماً ترتبط باملصلحة العليا للدولة الفرصة لدخولها، والدراسة من خالل 

برامجه��ا، فهذه الكلية من املفرتض أن تقدم برامج علمية تس��تطيع أن تف��ي مبتطلبات األمن الوطني لكافة األطراف، 

وليس من هم يف الس��لك العس��كري وحس��ب، فاملضطلعني باألمن الوطني هم من مختلف مش��ارب الحياة العملية 

وليس��وا مقترصي��ن عىل الحقل العس��كري. ثانياً: أن جل اهت��امم الكلية ال ينصب عىل الجان��ب التعليمي والتدريبي 

وإغف��ال الجانب البحث��ي، فالبحث العلمي يف مجال األمن الوطني مطلب أس��ايس إلنجاح هدف مثل هذه الكلية يف 

تطوير قيادات قادرة عىل مواجهة التحديات الراهنة، فالتخطيط السليم البد أن يقوم عىل أسس علمية قوامها التحليل 

اإلسرتاتيجي ملختلف القضايا واملواضيع ذات الصلة باألمن الوطني، لذلك فإن مثل هذه الكلية يجب أن تضطلع مبهمة 

تخريج كوادر وطنية لديها القدرة عىل دراس��ة الظواهر ذات البعد اإلس��رتاتيجي وتحليله��ا تحليالً علمياً، كام يفرتض 

منه��ا أن تكون هي أيضاً مركزاً بحثياً لجوانب األم��ن الوطني املختلفة، وثالثاً: إذا ما أرادت هذه الكلية النجاح فعليها 

أن تجع��ل عملي��ة اإلدارة األكادميية لعمل الكلية يف يد األكادمييني ذوي الصبغة اإلس��رتاتيجية وليس فقط من هم يف 

املؤسس��ة العس��كرية والذين من دون أدىن شك يعتربون كوادر عس��كرية أكادميية وطنية مؤهلة، فالهدف هو أن ال 

تصبح هذه الكلية منجرفة كل اإلنجراف نحو الصبغة العسكرية وتفقد حسها األكادميي غر العسكري •
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هن��اك العديد من وس��ائل االس��تطالع الحديث��ة، التي 

تلع��ب دوراً هاماً يف توف��ر املعلوم��ات، فقد تطورت 

األق��ار الصناعي��ة، حيث بلغ��ت الص��ور واملعلومات 

الواردة منها حداً فائقاً من الجودة والدقة مل تبلغها من 

قبل ،  والرادارات ميكنها كش��ف التحركات املعادية فوق 

مساحة شاس��عة من األرض ،  وتم تزويد أغلب األسلحة 

مبستشعرات ، تس��تطيع الحصول عىل معلومات دقيقه 

ع��ن ميدان الرصاع ، إىل جان��ب أدوات أخرى كالتصوير 

الجوي، والطائرات غر املأهولة .  

وهذه الوس��ائل تس��تخدم يف أغل��ب األحوال لجمع 

املعلومات من خارج نطاق البنية األساس��ية املعلوماتية 

للع��دو، واملتمثلة يف ش��بكات االتص��االت واملعلومات،   

وقواعد البيانات ، ونظم املعلومات ،  والتحكم والسيطرة ،  

ألن جم��ع املعلومات من داخل ه��ذه البنية يحتاج إىل 

أدوات مختلفة ومس��تحدثة، تناس��ب طبيعتها كفضاء 

إلكرتوين تتدفق من خالله املعلومات يف اتجاهات شتى.

ولقد أدى التقدم التكنولوجي يف نظم االس��تطالع إىل 

تعقيد الس��باق بني ال��دول يف الحصول عىل املعلومات، 

وكان لذل��ك أث��ره الواضح عىل ش��كل املنظومة العامة 

لالس��تطالع التي أصبحت تشتمل عىل وسائل فنية، من 

مستش��عرات، ومنصات حاملة، ووص��الت نقل بيانات، 

عالوة عىل مراكز للمعالجة اإلشارية واملعلوماتية.

وأدى احت��دام التب��اري بني ال��دول يف الحصول عىل 

املعلومات إىل استغالل التقدم التكنولوجي يف اتجاهني 

متضادي��ن: األول، يعمل عىل رفع كف��اءة أداء منظومة 

االس��تطالع، والثاين يعمل عىل إعاق��ة العدو عن قيامه 

بعملي��ات االس��تطالع، فبفضل ه��ذا التق��دم تنوعت 

املستش��عرات م��ن كام��رات برصي��ة أو تلفزيونية أو 

حرارية، إىل أجهزة اس��تطالع اليكرتوين أو السليك، ومن 

أجهزة رادار أو سونار، إىل مستشعرات سيزمية، وأمكن 

جعلها فائقة الحساسية، مع قابليتها للمواءمة من حيث 

الحجم، والوزن، والقدرة الكهربي��ة املطلوبة، والحدود 

املسموح بها لحرية حركتها.

وميكن تنفيذ االس��تطالع بالعن��ارص البرشية، ويعني 

ذل��ك التجس��س يف أوقات الحرب والس��لم بواس��طة 

العمالء، س��واء كان هذا التجس��س عىل العدو أو عىل 

الحلفاء )يف بعض األحيان(.
أم��ا االس��تطالع التصوي��ري فيت��م م��ن خ��الل الصور 

الفوتوغرافية، والتصوير باألش��عة تحت الحمراء لألهداف 

العسكرية، والوسائل الرئيسة املستخدمة هنا هي طائرات 

اإلنذار، واملستشعرات الفضائية التي تغطي مساحات كبرة 

لها قيمة إس��رتاتيجية أو تكتيكية، وميكن لهذه الوسائل أن 

تكتش��ف أي تغرات تح��دث خالل فرتة زمني��ة محددة، 

وغالباً ما تس��تعني وسائل االس��تطالع التصويري بالعنارص 

البرشية التي تحدد املناطق ذات األهمية الخاصة.

تكامل تقنيات االستطالع 
تنوعت تقنيات االس��تطالع لتحقيق التكامل فيا بينها، 

تنـــوع وسـائــــل وتقنيــــات االستطـــــــــــــالع يف اجليـــــوش العصريــــــة 
من أهــم التدابيــر القتاليــة التــي تعتمــد عليــها القــوات املسلحــة

يعترب االستطالع مصدراً من مصادر جمع املعلومات عن 

العدو ومواقعه وتحركاته ونواياه، وتدقيقها مع مصادر 

املعلومات األخرى التي ترد إىل القيادات العسكرية 

للمساعدة عىل اتخاذ القرار السليم يف الوقت املناسب، دون 

التعرض ملفاجآت، وكان االستطالع عىل مر العصور من أهم 

التدابري القتالية التي تعتمد عليها القوات املسلحة لكشف 

نوايا العدو وقدراته وأماكن تجمعه، بغية إعداد الخطط 

املالمئة لخط سري املعركة، ودخول الحرب دون معلومات 

استطالع يعد من قبيل املغامرة واملخاطرة، فاالستطالع يتيح 

املعلومات األساسية لوضع الخطط واتخاذ القرارات، ويف 

نفس الوقت، فإنه يقلل من احتامالت التعامل مع املجهول.

إعداد: د. شريف علي حممد
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تنـــوع وسـائــــل وتقنيــــات االستطـــــــــــــالع يف اجليـــــوش العصريــــــة 
من أهــم التدابيــر القتاليــة التــي تعتمــد عليــها القــوات املسلحــة

فمنها االس��تطالع الفوتوغرايف الذي يستخدم يف العمل 

النهاري، ويق��وم بتوفر املعلوم��ات الرضورية للقوات 

قب��ل ب��دء املعركة، أما االس��تطالع التليفزي��وين فينقل 

املعلوم��ات فوري��اً إىل املراك��ز األرضية، واالس��تطالع 

الراداري ميكنه تحقيق املدى املطلوب إذا كان استطالعاً 

جوياً، كا أنه يحقق قدرة يف مجال إكتش��اف األهداف 

األرضية، ويستخدم االستطالع الراداري املائل الستطالع 

األه��داف ومرسح العملي��ات، وهو يوفر ق��درة متييز 

عالية لألهداف األرضية املتحركة والثابتة، دون الدخول 

يف عمق دفاعات العدو. 

وال��رادارات الحديثة الجاري تطويرها، كنظم كش��ف 

األه��داف خلف األف��ق، والت��ي تعتمد عىل اس��تخدام 

موجات ال��رتدد العايل التي تنعكس ع��ىل طبقة الغالف 

الجوي اللتقاط األهداف خلف مدى البرص، أصبحت من 

الوسائل بالغة األهمية يف نظم اإلنذار، والتي سوف يكون 

لها تأثر كبر يف املعركة الحديثة يف السنوات القادمة.

أما االستطالع باألش��عة تحت الحمراء ليالً، فهو أحد 

األن��واع الحديثة يف مجال االس��تطالع، ومن املنتظر أن 

يتط��ور بدرج��ة كبرة يف املس��تقبل، فه��و يعتمد عىل 

التقاط اإلش��عاع الحراري الناتج من األه��داف، مقارناً 

بالخلفية املحيطة بهذه األهداف، وبالتايل ميكن متييزها 

بسهولة والتعرف عليها.

وصالت البيانات
كان اس��تخدام التصوير التقليدي يتضمن تعطيالً زمنياً 

بني الحصول عىل الص��ورة وبني معالجة الفيلم وتوزيع 

البيان��ات املس��تقاة منه عىل القادة يف مي��دان القتال، 

وبالت��ايل مل تك��ن املعلومات متاحة يف م��ا يعرف اليوم 

ب� "الوقت الحقيقي "، ومع الس��يناريوهات العسكرية 

رسيع��ة الحركة، كثراً ما تفق��د املعلومات قيمتها قبل 

دخولها يف االس��تخدام العميل، وجاء التقدم يف تخفيض 

ه��ذا التعطيل الزمني من خالل اس��تخدام التس��جيل 

االلكرتوين للصور، وذلك لتحقيق رسعة تفسرها ونرشها، 

إال أن توفرها يف الوقت الحقيقي كان اليزال هو الهدف 

املنش��ود، وقد تزامن استخدام التقنيات اإللكرتونية مع 

تط��ور وصالت البيان��ات املبنية عىل الالس��ليك، والتي 

مكنت من اإلرس��ال املبارش للمستخدمني النهائيني، أال 

وهم القادة عىل األرض.

الحامل��ة  املنص��ات  يف  التط��ور  تطل��ب  ولق��د 

للمستش��عرات إح��داث تطور ماث��ل يف وصالت نقل 

البيانات، التي تقوم بإعادة إذاعة اإلشارات امللتقطة بعد 

معالجتها جزئياً إىل مراكز أرضية تقوم مبهام ثالث، وهي 

إرس��ال األوامر للمنصات الحامل��ة للتحكم يف أوضاعها 

وأوضاع املستش��عرات بها، واستكال معالجة وتحليل 

اإلش��ارات املس��تقبلة الس��تخالص محتواها املعلوماىت، 

وإرس��ال املعلومات الواردة من مصادر مختلفة بغرض 

تدقي��ق املعلومات، وحذف غر الرضوري منها، وتقدير 

األهمية، وتحديد أسلوب االستفادة، ويطلق عىل املراكز 
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التي تقوم بذلك اسم "مراكز صهر املعلومات".

يف  التكنولوج��ي  للتط��ور  الس��لبية  اآلث��ار  وم��ن 

املستش��عرات أن التدقي��ق الهائل للبيان��ات املطلوب 

إرس��الها مبعدالت وص��الت نقل البيان��ات فرض وضعاً 

صعباً عىل تلك الوصالت، من حيث االضطرار إىل زيادة 

عرض النطاق الرتددي لرفع معدالت اإلرس��ال، وتعارض 

ذلك مع االحتفاظ مبعدالت ضئيلة ألخطار االس��تقبال 

ومناعة عالية ضد التدخالت.

وللتغل��ب ع��ىل ذل��ك ظه��رت تكتي��كات تكثيف 

املعطيات لإلش��ارات قبل إرس��الها حت��ى ميكن خفض 

معدالت اإلرس��ال، ولنفس الس��بب أيضاً كان من مهام 

املراك��ز األرضية اس��تكال معالجة وتحليل اإلش��ارات 

املس��تقبلية واس��تخالص محتواها املعلوم��ايت، إذ ينتج 

ع��ن ذلك تخفيف الطلب عىل قنوات االتصال بني تلك 

املراك��ز ومركز صه��ر املعلومات، وذل��ك بتقليل حجم 

الذاكرة وكم املعلومات مبركز صهر املعلومات.

العمل يف ظروف الحرب اإللكرتونية
أصب��ح ع��ىل نظ��م االس��تطالع املختلف��ة أن تعمل يف 

ظروف الح��رب اإللكرتوني��ة التي أصبح��ت مضاعف 

قوة ال يس��تهان به يف املعركة الحديث��ة، وأصبح هناك 

اعت��اد بدرج��ة أكرب م��ن أي وقت مىض ع��ىل املجال 

الكهرومغناطييس لتوفر االتصاالت واكتشاف األهداف 

وتوجي��ه األس��لحة، وعىل ذلك، ف��إن مي��دان املعركة 

الحديث��ة يكون مملوء باملئات بل باآلالف من املنصات 

الكهرومغناطيسية.

وته��دف الح��رب اإللكرتوني��ة إىل اس��تغالل البيئة 

املحيطة اس��تغالالً كامالً، وتس��تخدم التقنيات السلبية 

للحرب اإللكرتونية يف الغالب للحصول عىل املعلومات 

ذات القيمة الكبرة، ومراقبة وس��ائل االتصال املعادية، 

وهذه توفر املعلوم��ات عن موقف العدو وتخطيطاته 

وراداراته ومصادر انبعاث األشعة تحت الحمراء وأشعة 

الليزر، وبذل��ك توفر للق��وات الصديقة إن��ذاراً مبكراً 

ومعلومات محددة.

االستطالع اإللكرتوين
االس��تطالع اإللكرتوين هو مجموعة ما تتخذه الوحدات 

املتخصصة م��ن تدابر لجمع املعلوم��ات الدقيقة عن 

العدو باستخدام املعدات االلكرتونية واألقار الصناعية، 

وطائ��رات التجس��س، واألجهزة املتط��ورة املحمولة يف 

طائرات االس��تطالع، ويغطي هذا االس��تطالع مجاالت 

تفسر ومتييز وتحليل وحل شفرة اإلشارات، وهو يغطي 

أيضاً متييز وتحليل مصادر البث الكهرومغناطييس، مثل 

إرس��ال الرادار والراديو، ويعتمد االس��تطالع اإللكرتوين 

ع��ىل التقاط املوج��ات الص��ادرة من مراكز اإلش��عاع 

الراداري واإلشاري، الربي والبحري والجوي.

وم��ن أحدث نظ��م االس��تطالع اإللك��رتوين النظام 

الربيط��اين MS3360، ال��ذى يقوم باس��تقبال املوجات 

الكهرومغناطيس��ية وتحليلها وتقسيمها وعرض بيانات 

البحث والتحلي��ل، وتتم هذه العمليات جميعها داخل 

وحدة واحدة، تحوي بداخلها املس��تقبل وجهاز تحليل 

الرتددات، وشاش��ة عرض بيان��ات، ويعمل الجهاز عىل 

مس��ح حيز الرتددات م��ن 5-18 جيجا هرتز، وهو حيز 

يش��مل معظم ت��رددات عمل أنظم��ة رادارات الدفاع 

الج��وي الحديثة، ويتمي��ز بالرسعة العالي��ة يف عملية 

املس��ح، والدقة يف عرض البيانات، مع إمكانية التحكم 

يف رسعة املس��ح لحيز الرتددات، وك��ذا إمكانية اختيار 

حيز مح��دد لعمل الجهاز لتقليل زمن املس��ح، ويعترب 

ه��ذا الجهاز م��ن األنواع  املتطورة ألنظمة االس��تطالع 

اإللك��رتوين حيث يقوم بالكش��ف والتحلي��ل والعرض 

م��ن خالل وحدة واح��دة ميكنها العمل أثن��اء التحرك 

من داخل املركبات، وميكن اس��تخدامه منفصالً كجهاز 

اس��تطالع إلك��رتوين أو ضمن نظ��ام متكام��ل للحرب 

اإللكرتونية باالس��تفادة من بياناته لتغذية نظام إعاقة 

الكرتونية بعد إنتاج الجهاز للعمل داخل الحيز املذكور 

م��ن الرتددات لتغطي��ة عمليات االس��تطالع التكتيكية 

واإلس��رتاتيجية، م��ع اخت��الف الهوائيات املس��تخدمة، 

وتج��ري عمليات تطوير للجهاز لزي��ادة حيز الرتددات 

ليصل م��ن 40 إىل 50 جيجا هرتز، وبذلك ميكن العمل 

مع ترددات ال��ردارات املليمرتية التي يتم التوس��ع يف 

اس��تخدامها حالياً، وخاصة يف املقات��الت، وقيادة نران 

الطائرات العمودية املسلحة
ولقد أحدث التقدم يف تكنولوجيا بناء الدوائر الرقمية 

طف��رات يف ق��درات الحواس��ب اإللكرتوني��ة من حيث 

الرسع��ة واتس��اع الذاكرة، وظهرت املعالج��ات متناهية 

الصغر، وأصبح من املمك��ن تنفيذ العديد من تكتيكات 

املعالج��ات اإلش��ارية يف فرتة زمنية مح��دودة، وبدوائر 

رقمي��ة ذات حج��م محدد، وس��هل ذل��ك تنفيذ بعض 

املعالجات اإلشارية فائقة التعقيد، وقد كان لهذا التقدم 

آث��اره اإليجابية والس��لبية عىل منظومة االس��تطالع يف 

مجاالت االستطالع الراداري والالسليك وتحديد االتجاه.

وتطور بعض الرشكات الغربية نظام إدارة االستطالع 

الرقمي الس��تخدامه يف الطائرات التكتيكية التي ميكنها 

التعام��ل م��ع اإلش��ارات التي ت��أيت من مستش��عرات 

كهروضوئية متعددة، ويعترب هذا النظام تطويراً لنظام 

االس��تطالع الذي صمم لتس��تخدمه الطائرة السويدية 

الجدي��دة JAS 39 GRIPEN املتع��ددة املهام، والذي 

س��يحتوى عىل املستش��عرات ووس��ائل عرض وتصغر 

وتكبر وتحليل الصور، وس��يتم تخزين املعلومات عىل 

مس��جل رقمي، وميكن نقل ه��ذه البيانات إىل محطة 

أرضية م��ن خالل وصلة نقل البيان��ات، ووفقاً للحاجة 

فإن��ه ميكن أيضاً عرض املعلوم��ات وتحليلها يف الطائرة 

نفس��ها، وميك��ن للنظام اس��تقبال املعلوم��ات من أي 

مستشعر كهروضويئ، مثل نظام الرؤية األمامية باألشعة 

تحت الحمراء، أو من كامرات تلفزيونية، فيتم التقاط 

األهداف وتصنيفها يف وحدة تحليل الصور، وتستخلص 

الصور املش��كوك فيها آلياً، وتتعرض ملزيد من التحليل 

للحص��ول عىل معلوم��ات أكرث مثل املس��احة، ودرجة 

الحرارة، وميكن التعامل مع معلومات املستش��عرات يف 

الزمن الحقيقي، أو تس��تدعى من ذاكرة النظام، أو من 

جهاز التسجيل والصور التلفزيونية، وميكن عرضها عىل 

شاشة.

االستطالع الربي
تقوم باالس��تطالع الربي دوريات الوحدات املقاتلة، أو 

وحدات االستطالع، وتكون مهمتها تحديد قوة ومواقع 

العدو وتحركاته، مع تجنب االلتحام واالش��تباك املبارش 

مع��ه، أو احت��الل األرايض يف العم��ق، وتلعب عنارص 

االس��تطالع هنا دوراً هام��اً وفعاالً، يتطلب اس��تخدام 

كافة الوس��ائل الالزمة لتوفر املعلومات الرضورية عن 

تحركات العدو ونواياه، بدقة متناهية، ويقظة عالية، ملا 

يتطلبه املوقف من الرسعة يف اتخاذ ا لقرار.

املركبة براديل مزودة بأنظمة استطالع بري
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ويس��تخدم الرادار الربيطاين MSTAR، الذي يحمله 

األفراد، الكتش��اف األه��داف املتحركة، وق��د أعد هذا 

ال��رادار يف األصل ليس��تخدمه أفراد املراقب��ة املتقدمة 

للمدفعية ووحدات االستطالع والرصد، ويتميز بسهولة 

فك��ه وتجميعه ليحمله ف��ردان أو ثالثة، وميكن تركيبه 

ع��ىل أي نوع من املركب��ات العس��كرية، وهو خفيف 

الوزن )35 كيلوجرام(.

وال ش��ك أن االهتام الدويل بس��الح اإلغاء بالليزر 

ي��زداد عىل نطاق واس��ع، ك��ا أن ف��رتة التعمية التي 

تصيب الطاقم املعادي ميكن أن تس��تغل بصورة جيدة 

لصالح أطقم االستطالع الصديقة لتوفر الهروب اآلمن، 

ولقد قام��ت أمريكا أخ��راً بتجهيز عدد م��ن مركبات 

االستطالع املدرعة "براديل" بسالح ليزر لإلغاء أطلقت 

عليه اس��م "الش��عاع القارص" وذلك بغرض التأثر عىل 

أطقم مركبات القتال املعادية من خالل وس��ائل الرؤية 

البرصي��ة، ك��ا ميكن للجه��از إعطاب وإعاق��ة أنظمة 

الرؤية الليلية وأنظمة التصوير، حيث يتسبب يف عمى 

مؤقت أو دائم لألطقم التي تقبع خلف تلك الوس��ائل 

املستخدمة للرصد والرؤية.

ومتت تجربة السالح الليزري يف الظروف الصحراوية 

الحارة، وتم تطويره لزي��ادة مدى التأثر وحيز الطيف 

الذي يؤث��ر فيه، وميثل ذلك أحد التط��ورات الهامة يف 

مركبات االس��تطالع لزي��ادة فاعليتها، حي��ث يتيح لها 

فرص��ة الهرب تحت تأثر العمى املؤق��ت أو الدائم أو 

إعط��اب أنظمة الرؤية الليلي��ة املعادية، وعىل الجانب 

اآلخر فإن ذلك س��وف يضيف تكلف��ة إضافية ملركبات 

االس��تطالع قد تص��ل إىل حوايل ملي��ون دوالر للمركبة 

الواحدة.

وتق��ود رشك��ة BAE تحالف��اً من الباحث��ني وعلاء 

الجيش واألكادمييات ومؤسس��ات الصناعات العسكرية 

األمريكية لتطوير أنظمة روبوت عس��كرية لالستخدام 

يف عمليات تجميع البيانات واالس��تطالع امليداين، وذلك 

مبوج��ب اتفاقي��ة وقعتها الرشكة مع وح��دة مختربات 

أبح��اث الجيش األمرييك، وقد أطلق عىل هذا التحالف 

اسم "تحالف التقنيات املشرتكة لألنظمة املصغرة ذاتية 

التحك��م"، وسيس��اهم يف دعم أبحاث عل��وم التقنيات 

األساس��ية ألنظم��ة الروبوت يف املس��تقبل يف مجاالت 

رئيسية عديدة، منها أنظمة االستطالع املتحركة صغرة 

الحجم، ووحدات الدفع وال��رادار ومعالجة املعلومات 

واالتصاالت واملالح��ة والتحكم واألجهزة دقيقة الحجم 

ومكمالتها وأغطية املنصات اإللكرتونية.

ومته��د منص��ات الروب��وت ذاتية التحك��م الطريق 

لالرتقاء بكفاءة مناهج تجميع املعلومات يف العمليات 

العس��كرية، إىل جانب توفر أدوات وقدرات ميدانية مل 

تكن متاحة من قبل.

وتش��مل مه��ام التحال��ف تنفي��ذ أبح��اث وتطوير 

تجهي��زات إلكرتوني��ة ذاتي��ة التحك��م متقدمة ميكن 

االس��تعانة بها يف امليادين التي تتسم بتضاريس وأجواء 

صعبة، مث��ل الجب��ال والكهوف، ويس��عى الفريق إىل 

تصميم وتصنيع مجموعة من أنظمة الروبوت متعددة 

القدرات، تستطيع تجميع املعلومات العسكرية، بحيث 

ميكن االعتاد عليها يف املناطق الخطرة، أو التي يتعذر 

الوصول إليها.

االستطالع الجوي 
كان��ت رغب��ة القادة عىل ال��دوام، ومنذ فج��ر التاريخ 

العس��كري هي أن يروا خلف الخط األمامي ىف املنطقة 

التي يس��يطر عليه��ا العدو، وقد تحق��ق هذا الطموح 

جزئياً بظه��ور املنصات الجوية، بدءاً بالبالونات األخف 

من الهواء، والت��ي كانت تحمل املراقبني ليمعنوا النظر 

ع��رب الط��رف األمامي ملي��دان القتال، وم��ن ثم خالل 

املركب��ات األثقل من الهواء التي كانت تقوم رغم بعض 

املخاطر، باخرتاق املجال الجوي للعدو.

ويع��د االس��تطالع أول املهام التي اس��تخدمت فيها 

الطائ��رة للحصول ع��ىل املعلومات عن الع��دو، فقبل 

الحرب العاملية األوىل ) 1914 – 1918(، كان االستخدام 

الش��ائع للطائرات يف املعركة هو االستطالع الجوي، إىل 

أن استخدمها اإليطاليون يف عام 1911 يف قصف القنابل 

عىل طرابلس، ثم استخدموها يف العام التايل يف اعرتاض 

الطائرات املعادية.

ومرت طائرات االس��تطالع بتطورات أكرث من غرها 

م��ن الطائ��رات األخ��رى؛ إذ زودت ب��آالت التصوي��ر، 

واألجه��زة الالس��لكية، واإللكرتونية بع��د أن كان الفرد 

املراق��ب يحم��ل ورقة وقل��اً وي��دون مالحظاته عن 

األرض والعدو أوالً بأول طوال خط سر الطائرة، وأصبح 

االس��تطالع اإللكرتوين فن��اً قادراً عىل اكتش��اف جميع 

أنواع البث وتسجيلها: الالس��ليك، والراداري، والليزري، 

والح��راري، والتلفزي��وين، وكذل��ك إرس��ال املعلومات 

الفورية إىل مراكز اإلستقبال.

وتجه��ز طائرات االس��تطالع الحديث��ة بنظم تصوير 

متطورة، كا أن هناك أنواعاً منها تعمل باألشعة تحت 

الحمراء، أو باملستش��عرات الحرارية، وقد تجهز طائرة 

االس��تطالع مبستش��عرات راداري��ة؛ إلجراء االس��تطالع 

الجوي اإللكرتوين، واس��تخدم التصوير التلفزيوين كذلك 

ضمن ما استخدم من وسائل ومعدات التصوير الجوي؛ 

إذ ترس��ل الص��ور امللتقط��ة بش��كل ف��وري إىل مراكز 

اس��تقبال أرضية، ما يس��هل عملية تحليل املعلومات 

وتداولها لإلستفادة منها.

وم��ن ممي��زات التصوير الجوي أنه يتيح اس��تطالع 

مساحات شاسعة يف زمن قصر، ومن زوايا مختلفة، كا 

توفر الصور الجوية الفرصة لدراس��ة املوقف، واألوضاع 

الجاري��ة يف مرسح القتال م��ع إمكانية إجراء املقارنات 

ع��ىل التغرات الحادث��ة بني القوات م��ن فرتة ألخرى، 

وتتميز مع��دات التصوير اإللكرتوني��ة، والكهروبرصية 

الحديث��ة بإمكاني��ة اس��تخدامها يف كل األوق��ات، ليالً 

ونهاراً، وتحت مختلف الظروف الجوية.

أدى التقدم 
التكنولوجي يف نظم 
االستطالع إىل تعقيد 

السباق بني الدول 
يف احلصول على 

املعلومات

الطائرات بدون طيار إحدى منصات مستشعرات االستطالع
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واالس��تطالع الج��وي تقوم ب��ه طائرات االس��تطالع 

بعي��دة امل��دى، امل��زودة ب��آالت التصوي��ر الدقيق��ة، 

والطائ��رات املقودة بدون طيار، وذلك بهدف كش��ف 

األهداف املعادية يف العمق، وتحديد مرابض بطاريات 

الدفاع الجوي، والتحقق من إصابة أهداف تم تصويرها 

مس��بقاً، وكانت الظروف الجوي��ة يف املايض تعيق هذا 

الن��وع من االس��تطالع، إال أن تقنية مع��دات التصوير 

الحديث��ة مكنت من تنفيذ مهام االس��تطالع الجوي يف 

كافة األحوال الجوية الصعبة، وظروف الرؤية الس��يئة، 

ليالً ونهاراً.

وكانت أنظمة الرادار املوجهة إىل أس��فل مستخدمة 

من��ذ عهد بعي��د للمالح��ة الجوية ولتس��ديد القنابل، 

وكانت هذه الرادارات تص��ور املعامل األرضية بوضوح، 

ما ميكن من تحديد األه��داف األرضية من ارتفاعات 

عالية، وكان من الس��هل إدارة هوائي��ات الرادارات يف 

90 درج��ة بحي��ث يتم توجيه أش��عتها أفقي��اً لتكوين 

رادارات "تنظ��ر" جانبياً، وكانت ه��ذه الرادارات عبارة 

عن أنظمة مكملة ألنظمة االستطالع األخرى، ولكن لها 

مي��زة إضافية، وهي أنه مل يكن من الالزم للطائرات أن 

تطر فوق املناط��ق ذات األهمية بحيث تصبح عرضة 

لدفاعات العدو.

وقد أمن الرادار التغطية ملساحات واسعة مع تأمينه 

يف نفس الوقت ملس��تويات من التفاصي��ل التي متكن 

م��ن متييز األهداف الكبرة نس��بياً، كاملطارات والطرق 

والجسور، وحتى البنايات املتوسطة الحجم، مع تحديد 

مناط��ق املدن من خالل ش��وارعها، وذلك اعتاداً عىل 

االرتفاع الذي تطر عليه الطائرة الحاملة للرادار.

وقد تتطلب مهام االس��تطالع اس��تخدام نوعني من 

أنظمة الرادار مدمجان ع��ادة يف جهاز الكرتوين واحد، 

ويس��تخدمان مصفوف��ة هوايئ واحدة مش��رتكة مركبة 

أس��فل بطن الطائرة، وها ال��رادار SAR ورادار متييز 

األه��داف املتحركة، حي��ث يف��ي األول مبطالب متييز 

األه��داف الثابت��ة من م��دى بعيد، بين��ا يفي األخر 

بتميي��ز األهداف املتحرك��ة كاملركبات عىل مس��افات 

أقرص نس��بية، وأحد األنظمة من منط SAR ميكنه متييز 

مركب��ة عىل بعد يصل إىل 300 كل��م، أما يف منط  متييز 

األهداف املتحركة فيمكن��ه تحقيق تحليل ماثل عىل 

حوايل نصف هذا املدى، ه��ذا وتعمل الطائرة املجهزة 

بالرادار املش��رتك أساس��اً عىل االرتفاعات العالية، حتى 

ال تتع��رض لالعرتاض بواس��طة أغل��ب صواريخ الدفاع 

الجوي ونادراً ما تعمل هذه الطائرات يف ما وراء املواقع 

األمامية لقواتها الربية، وبذلك يش��ار إليها بأنها أنظمة 

"عند بعد".

ومل تعد الطائرات املتحكم فيها عن بعد والتي تطر 

ب��دون طيار فوق جبه��ة القتال لتعق��ب وقتل العدو 

رضباً من الخيال، فقد أصبحت حقيقة، وثبتت فوائدها 

لدرج��ة دفعت البنتاج��ون إىل إنف��اق 13 مليار دوالر 

عىل جيل جديد من هذه الطائرات، ويبحث الجيش��ان 

األمرييك والربيطاين يف س��بل جع��ل هذه الطائرات غر 

مرئية للرادار أو للعني املجردة، أو حتى للمجسات التي 

تعمل باألشعة تحت الحمراء. 

وه��ذه الطائ��رات الجدي��دة ال تس��اهم يف جم��ع 

املعلوم��ات فقط، ب��ل تتعقب الع��دو وتقتل��ه أيضاً، 

وأش��هرها طائ��رات Predator األمريكية املتحكم فيها 

عن بعد، واملسلحة بصواريخ Hellfire، وتطر برسعات 

منخفضة تصل لثانني ميالً يف الساعة، وميكن أن تحلق 

ملدة 24 س��اعة ع��ىل إرتفاع 15 ألف ق��دم فوق جبهة 

القتال، وهي مزودة بعدس��ة مكربة ورادار ومجس��ات 

تعمل باألشعة تحت الحمراء، وميكنها إرسال صور حية 

إىل القوات املزودة بأجهزة كمبيوتر خاصة. 

ومن أح��دث املركبات الجوية غ��ر املأهولة املركبة 

األمريكية Global Hawk التي تؤدي عادة مهاماً عىل 

نص��ف قطر عميل يزيد ع��ىل 7 آالف ميل بحري، ولها 

قدرة تحم��ل تبلغ حوايل 35 س��اعة، وبذلك فإن هذه 

األنظمة ذات صفة اس��رتاتيجية، وليس هناك ما يفوقها 

م��ن حيث مس��احة التغطية وق��درة التحمل إال أقار 

االستطالع الصناعية.

 WATCHKEEPER ويؤم��ن الربنام��ج الربيط��اين

للقوات املسلحة الربيطانية القدرات األساسية يف مجال 

اإلس��تخبار واملراقبة واكتس��اب الهدف واإلستكش��اف، 

املستندة إىل نظام املركبة الجوية بدون طيار، وذلك من 

خ��الل مراقبة ليلية ونهاري��ة يف الظروف املناخية كافة 

إبان الح��روب واالضطرابات وعمليات حفظ الس��الم، 

وذلك دون حاجة لنرش القوات يف بقع حساسة أو خالل 

أوضاع حرجة، وبإمكان نظام "ووتشكيرب" تأمني مراقبة 

مستمرة عىل مدار الساعة، مستعمالً مركبات جوية غر 

مأهولة باس��تطاعة كل منها البقاء محلقة أكرث من 16 

س��اعة، ويتألف النظام من مركبة جوي��ة غر مأهولة، 

تحمل مستش��عرات ليلية/ نهارية، وجهاز تعيني ليزري 

لألهداف، موصول مبحطات للمراقبة األرضية، موضوعة 

يف حاويات، من خالل بيئة شبكية قادرة.

وس��وف يتم اس��تثار التصوير الب��رصي والراداري 

العايل الوضوح، ويوزع عىل القادة ليوفر لهم معلومات 

اس��تخباراتية قيمة، وهذا النظام ميك��ن نرشه برسعة، 

والعمل يف أي مكان يف العامل لدعم متطلبات املعلومات 

للقوات الجوية والبحرية والربية، وسوف يقوم بتشغيله 

سالح املدفعية املليك الربيطاين.

كان��ت املعلومات دامئاً، وس��تظل، عامالً حاس��اً يف 

س��احات املعارك، ومع املزيد من التحكم يف املعلومات 

ستقل الحاجة لقوات مس��لحة كبرة ومسلحة تسليحاً 

ثقي��الً، لكن الخطر الذي يواج��ه الجيوش الحديثة هو 

أن التكنولوجي��ا حققت درجة من الرضا جعلها تهيمن 

ع��ىل جم��ع املعلوم��ات بص��ورة أثرت بالس��لب عىل 

اإلستخبارات البرشية.

وقد ظهرت أجهزة استشعار متعددة لها نفس ميزة 

االس��تخدام يف مجال االس��تطالع، ومن ذل��ك التصوير 

باألش��عة تحت الحمراء وأنظم��ة التلفزيون املنخفض 

الض��وء والتصوير الح��راري، وأهم من ذل��ك التقنيات 

الجدي��دة يف مج��ال ال��رادار، وجميعها وف��رت قدرة 

إضافي��ة لألنظمة املوج��ودة، وذلك من خ��الل قدرتها 

عىل الحصول عىل معلومات االس��تطالع بتفاصيل أكرث، 

ب��رصف النظر ع��ن األحوال الجوية وظ��روف االضاءة، 

وبصفة خاصة بالنس��بة للرادار عىل مديات أبعد بكثر، 

مقارنة باألنظمة البرصية •

املصادر:

-www.c4isr.com

-www.defensenews.com

-www.mokatel.com  

-www.janesintelligencereview.com

-www.armada.com   

-www.militarytechnology.com

مت تطوير 
املنصات احلاملة 

للمستشعرات من 
منصة ثابتة إىل قمر 

صناعي

منصات مستشعرات االستطالع

رغب��ة يف تحقي��ق أوض��اع أفضل اللتق��اط املعلومات 
بتوفري خطوط رؤية مبارشة بني املستشعرات ومصادر 
املعلوم��ات، وكذلك لتتمكن املستش��عرات من جلب 
املعلوم��ات من مصادر أعمق، فقد تم تطوير املنصات 
الحاملة لتلك املستش��عرات من مجرد منصة ثابتة، إىل 
مركب��ة بري��ة، إىل قطعة بحرية، إىل طائ��رة بطيار، إىل 
طائرة بدون طي��ار، إىل قمر صناعي، ويالحظ أن مدى 
املنصة يضاف إىل مدى عمل املستش��عرات، وأن هناك 
ارتباط��اً كبرياً بني أهمية املعلوم��ات وعمق مصادرها، 
إذ أن تل��ك املعلومات توف��ر إنذاراً مبك��راً عن النوايا 

الحقيقية للخصم.
ولق��د اس��تلزم تطوي��ر املنص��ات الحامل��ة تطويرات 
تكنولوجي��ة، مثل تقلي��ل البصمة الراداري��ة والبصمة 
الحرارية للطائرات، وتطوير تكنولوجيا رادارات التتبع، 
وك��ذا األنظمة املالحي��ة، وجدير بالذكر أن��ه يف حالة 
املنص��ات الحاملة ألكرث من مستش��عر، أمكن تحقيق 
التع��اون الوثي��ق بني املستش��عرات املختلف��ة لزيادة 
نج��اح كل منه��ا يف أداء مهام��ه، كام حدث بالنس��بة 
للتعاون بني مستشعرات االستطالع الالسليك والراداري 

واملستشعرات البرصية.
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غري قابل للنشر !!
الشباب الذين وضعوا أسس املواقع والتطبيقات الشهرية مثل "تويرت" و"فيس بوك" و"انستغرام" و"كييك" وغريها 

أردوا من وراء ذلك تحقيق نس��بة تواصل عالية بني  األش��خاص املس��جلني ضمن هذه الربامج، إضافة إىل تحقيق 

الربح املادي، لكنهم مل يقولوا للناس ماذا يدونون؟ وماذا يكتبون؟ وكيف يعربون عن أفكارهم وقناعاتهم؟ مل يضع 

أحد كتيباً باملواصفات العامة للتغريدات عىل  تويرت، ومل تقدم نصائح أو توجيهات حول املجال أو االهتامم الذي 

تعرب عنه املادة املنشورة عىل فيس بوك، وال منسوب الحرية  يف الفيديو  املراد نرشه عىل كييك،  أنت حر تكتب 

ما تريد ، تغرد مبا تشاء، وتضع الروابط والتسجيالت التي تعرب عن إهتامماتك وهواياتك وطريقة تفكريك ونظرتك 

للحي��اة، ال أح��د يقول لك ماذا تنرش؟ أو متى؟ أو خالل كم من الوقت؟ الرشط الوحيد يخص عدد األحرف ومدة 

الفيديو وهذه أمور تقنية خالصة ! فنحن إذن حيال مترين حقيقي يف مامرسة حرية التعبري !

ومن��ذ أن بدأ التلفزيون يق��دم عروضه الحية ويتغلغل يف أوقات وتفاصيل يومي��ات األرسة األمريكية أوالً ثم 

األرسة يف كل العامل، والعامل يف نقاش مل يحس��م حول آثار برامج وس��اعات مش��اهدة التلفزيون، وتأثريات الصورة 

والخرب، والبث املبارش عىل املشاهد، لقد قيل الكثري عن اآلثار واالنعكاسات املدمرة واألخرى اإليجابية للتلفزيون 

عىل األطفال واملراهقني، كام قدمت أبحاث معمقة ودراسات رصينة حول هذه االنعكاسات والتي مل تتوقف حتى 

هذه اللحظة، ما يعني أن إنتقال الجدل حول هذه اآلثار املتباينة س��تنتقل حتامً إىل اإلعالم والوس��ائط الجديدة 

التي ظهرت مؤخراً ك�"اإلنرتنت" و"تويرت" و"انس��تغرام" وغريه ، وتبقى األسئلة وعالمات االستفهام مرشوعة عىل 

أية حال!

ليس التلفزيون كجهاز هو املدمر؛ ولكن الرسالة التي يرسلها القائم باالتصال هي األكرث خطراً، التلفزيون هذا 

الجهاز الذي يبث الربنامج الديني والثقايف واألخبار واألغنية وخطبة الجمعة هو نفس��ه الذي يبث األفالم السيئة 

والصور الخادشة للحياء واملشاعر، وهو نفسه الذي يهدر الوقت فيام ال طائل منه، ويستغل الوقت لنقل املعارف 

والثقافات واملعلومات، الوس��يلة إذن هي الرسالة وليس الجهاز، واألمر ينطبق عىل كل وسائل وتطبيقات اإلعالم 

الجديد، ومن هنا فإن من يقول أن "تويرت" تطبيق خطري وأن "االنس��تغرام" داء فتاك البد من الخالص منه، عليه 

أن يراجع قناعته هذه وأن يتمعن يف املستقبل ويف الرسالة  وليس يف الوسيلة.

إن مربمج الكمبيوتر األمرييك "جاك دوريس" الذي اخرتع "تويرت"، و"زوكربريج" مخرتع "الفيس��بوك" وغريهم، 

مل يدر يف بالهم أن املس��تخدمني س��وف يحولون هذه املواقع إىل مواقع للتشائم والرصاعات األيديولوجية واألفالم 

الجنسية ونرش تفاصيل الحياة الخاصة، لقد أرادوها مواقع للتواصل االجتامعي بني طالب الجامعة أوالً، لكنهم مل 

يهدف��وا إىل جع��ل الناس تضع حياتها الخاصة عىل خط الوقت طيلة الوقت ليعرف الجميع ماذا أكلنا، ومتى آوينا 

إىل الفراش؟ وما لون مالبسنا الداخلية؟ ومن هم أبناؤنا وعائلتنا، وأين نسكن و،،، إن للحياة الخاصة قدسية البد 

أن نحرتمه��ا ونحاف��ظ عليها من أي تلصص، واألمر ينطبق عىل "انس��تغرام" و"كييك" وغ��ريه ، إن الحياة الخاصة 

خط أحمر ال يجوز التالعب به، وأن اخرتاقها وجعلها يف متناول الجميع هي مسؤولية مستخدمي الربنامج، وليس 

مربمجي املواقع أو منشئيه !!
لقد ثارت مش��اكل مختلفة تس��ببت بها صور اكتشفت بالصدفة، فقادت إىل إش��كاالت داخل األرسة وبني أفراد 

العائل��ة، م��ن هنا نؤكد أن الحياة الخاصة ليس��ت للعرض أو التالعب أو التوزيع املجاين، ه��ذا األمر يحتاج تربية 

خاص��ة، وتوجيهات مس��تمرة وحمالت توعية، ألن اإلنس��ان إن مل يحرتم حياته، وخصوصيات��ه وأرساره، فلن يجيد 

التعامل مع مفهوم حرية التعبري وحرية الحياة، إن لحياتنا قدسية ال يجوز إشاعة تفاصيلها للناس تحت أي سبب، 

فام لهذا اخرتع "التويرت" و"فيسبوك" وكل اإلعالم اإلجتامعي الجديد، الكثريون يسيئون اإلستخدام ويتخبطون وقد 

يضعون أنفسهم وأرسهم يف مآزق ال تحمد نهايتها، وأقسام الرشطة يف أوروبا وعندنا لديها الكثري من قصص الجرائم 

االلكرتونية، وخاصة التي يكون الش��باب هم أنفس��هم س��بباً يف تعريض حياتهم للخطر بنرش أرسارهم وعناوينهم 

وشؤون بيوتهم، هذه القضايا تحتاج توعية مكثفة ومستمرة من قبل الجهات املسؤولة وكلنا مسؤولون! •

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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يوفر النظام DIAMONDSHield لقادة العمليات الجوية صور دقيقة ومقروءة

م��ن الس��هل أن نتصور س��يناريو يتس��ارع فيه حجم 

املعلومات الواردة من أنظمة االستش��عار بدرجة كبرية 

يف غض��ون دقائ��ق قليل��ة. فعىل س��بيل املث��ال: تقوم 

رادارات الدف��اع الج��وي برص��د أس��لحة جوية تحلق 

عىل ارتفاع��ات منخفضة تقرتب م��ن القواعد الجوية، 

بينام ترص��د أنظمة رادار اإلنذار املبكر إطالق صواريخ 

باليس��تية مرسحية )عملياتية( من عدة مواقع متفرقة 

ضد أهداف متعددة، ويف الوقت نفس��ه، يتم تس��ليح 

الطائ��رات تس��ليحاً كامالً انتظ��اراً ألم��ر التحرك، فيام 

تس��تعد أنظمة الدفاع الجوي إلط��الق النريان، وتيضء 

قوات االتصال يف عدة مراكز للقيادة.

وتق��وم أنظم��ة استش��عار الدف��اع الصاروخ��ي 

واألنظم��ة األخرى بنقل معلوم��ات مهمة إىل مراكز 

القيادة والتحكم الستخدامها يف معرفة أي الصواريخ 

الباليس��تية املرسحي��ة )العملياتي��ة( يرتبط باملواقع 

العس��كرية والتجمع��ات الس��كانية الحيوية يف أقل 

من أربع دقائق، ثم فجأة يتوقف س��يل املعلومات، 

ليب���ادر الفني��ون مبحاول��ة معرفة األس��باب، ولكن 

تتدفق املعلومات بصورة غزيرة يف مراكز العمليات 

الجوية أثناء الهجوم ضد قوات معادية تتمتع بإمكانيات 

هائلة مثل القدرة عىل شن الحروب السايربية )تخريب 

املعلومات والشبكات اإللكرتونية( واستخدام الطائرات 

وصواريخ كروز والطائرات والصواريخ الباليستية التكتيكية 

)التعبوية(.

إعداد:بي. راج
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الربامج الخاصة بإدارة الشبكة ال تستجيب.

وقد ب��دأ الهجوم لت��وه، وتبدأ فرق الدف��اع الجوي 

مواجهة ع��دداً ال يحىص من الخيارات، اس��تناداً إىل ما 

يعرفون��ه وما ال يعرفونه، وقد نجح العدو يف نرش أقوى 

س��الحني لديه- اإلرباك والغموض- قبل أن تبدأ املعركة 

بالفعل.

حقيقة جديدة
بالنس��بة إىل قادة العمليات الجوية، فإن الحقيقة هي 

أن��ه حتى مع وجود أحدث الدفاع��ات الجوية وأنظمة 

الدف��اع الصاروخ��ي، وارتباطها بأكرث الش��بكات تطوراً 

فإن القادة ومس��اعديهم رمبا وجدوا أنفس��هم يف حرية 

ش��ديدة بسبب تسارع املعلومات الواردة إىل أنظمتهم، 

وتزداد املشكلة تعقيداً يف حالة التعرض لهجوم سايربي 

)تخري��ب املعلوم��ات واألجهزة اإللكرتوني��ة( ميكن أن 

يقل��ل من كفاءة الش��بكات الحيوي��ة أو حتى تعطيلها 

متاماً.

التحدي الذي يواجهه القادة عند التعامل مع أنظمة 

الدف��اع الجوي وأنظمة الدف��اع الصاروخي ال يكمن يف 

قل��ة املعلومات، بل يف زيادة تدفقه��ا، وقلة املعلومات 

املتكاملة وأس��اليب دعم القرار، ويف املسارح العملياتية 

الراهن��ة غالب��اً م��ا يعتمد مش��غلو األنظم��ة الجوية 

واألنظمة الدفاعية عىل االتصاالت الش��فهية واملهارات 

التحليلي��ة يف تقيي��م املعلوم��ات لتقدي��م املعلومات 

الخاص��ة بصناعة القرار، وتوفري الوعي امليداين لس��احة 

القت��ال ككل يف الوقت املناس��ب، ولكن عندما نصادف 

مرسحاً قتالياً يتسم بالرسعة الشديدة ال يستطيع األفراد 

تجهيز املعلومات برسعة كافية مهام بلغت مواهبهم أو 

مستوى تدريبهم.

تصف الوثيقة رقم 6 - القيادة والس��يطرة- الخاصة 

بعقيدة سالح الجو األمرييك املشكلة بكل دقة ووضوح 

عىل النحو التايل: "ميكن ألنظمة املعلومات اليوم تجهيز 

كميات هائلة من املعلومات وبثها بصورة ش��به فورية، 

ويف حالة الطوارئ ال يس��تطيع القائد عادة فرز كميات 

هائلة من املعلومات بس��بب كرثتها وقلة الوقت املتاح 

لفرزها، ويتعني عىل الطاقم املس��اعد تحليل املعلومات 

التحدي الذي 
يواجهه القادة 

عند التعامل مع 
أنظمة الدفاع 

اجلوي ال يكمن يف 
قلة املعلومات بل 

يف زيادة تدفقها

يوفر النظام DIAMONDSHield لقادة العمليات الجوية صور دقيقة ومقروءة
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وفرزه��ا، ومن ث��م عرضها ع��ىل القائد التخ��اذ القرار 

املناس��ب، األم��ر املثري للقل��ق هو أن القائ��د وطاقمه 

س��يعانون م��ن "كرثة املعلوم��ات"، وحينئ��ذ ميكن أن 

تفوتهم معلومات قيمة للغاية أثناء عملية الفرز".

ويكم��ن حل تلك املش��كلة يف أنظمة الدفاع الجوي 

والدفاع الصاروخ��ي الرقمية املدمجة التي تقوم بجمع 

املعلومات من ع��دة مصادر مختلفة، ومن ثم تحويلها 

إىل معلوم��ات مقروءة ومفهومة، وميكن لهذه األنظمة 

املتط��ورة تزويد الق��ادة وأطقمهم املس��اعدة بتقارير 

تحليلية وتخطيطية وتنفيذية للوفاء بوعودهم بتطوير 

الوعي امليداين وتحقيق السيطرة عىل املعلومات.

 DIAMONDShield C2 
للتعام��ل م��ع عنارص ه��ذه املش��كلة بطريق��ة فعالة 

استخدمت القوات املسلحة األمريكية "النظام الجوهري 

 Theater Battle "إلدارة املع��ارك يف مرسح العملي��ات

Management Core System: TBMCS الذي طورته 

رشكة لوكهيد مارتن وجرى نرشه يف عام 2000 ألول مرة، 

ويت��م تركيب هذا النظام يف خم��س قيادات للعمليات 

الجوية وأكرث من 20 مركز قيادة مشرتك وسفينة بحرية 

عىل مس��توى العامل، وجرى تطويره بصورة مستمرة مبا 

يسمح بدمج أنظمة جديدة وإضافة إمكانيات جديدة، 

ومن بني األنظمة األمريكي��ة األخرى التي تلبي الحاجة 

إىل معلوم��ات ووعي ميداين بصورة ش��به فورية "نظام 

 C2BMC "القيادة والتحكم وإدارة املعارك واالتصاالت

وهو نظام الدفاع الصاروخي الباليسيتي األمرييك الذي 

ط��وره فريق رشك��ة لوكهيد مارتن، ويق��وم هذا النظام 

املتزام��ن وقريب املدى بدمج أنظمة الدفاع الصاروخي 

املنصوبة عاملياً وإقليمياً.

وبفض��ل املعلومات الت��ي يتم الحص��ول عليها من 

 TBMCS "النظام الرئييس إلدارة املع��ارك العملياتية"

تطوير القدرات العسكرية السايربية

يف عرص ينذر بحروب "سايربية" مل يعد تطوير قدرات 
دفاعية س��ايربية م��ن قبيل الرفاهية، ب��ل صار حتمية 
يفرضه��ا الواق��ع، وأصبح عن��رصاً أساس��ياً يف الجيوش 
ومكوناً هاماً يف املناورات، بل دخلت الدول يف س��باق 
محموم لتطوير ق��درات هجومية علّه��ا متنحها تفوقاً 
يف أي رصاع مس��تقبيل، ويف ظ��ل تنام��ي القل��ق، قال 
تقرير نرشته وكالة "رويرتز" يف نس��ختها اإلنجليزية أن 
املؤسسات العس��كرية حول العامل تتسابق الستقطاب 
متخصص��ن يف مجال الكمبيوتر، ع��ىل اعتقاد أنهم قد 
يصبحون عنرصاً حيوي��اً يف الرصاعات الدولية يف القرن 
الح��ادي والعرشي��ن، يف ح��ن أن هن��اك متويل وفري 
الس��تقطاب قوات جديدة من "املقاتلن الس��ايربين"، 
إال أن ج��ذب متخصص��ن فني��ن وهاك��رز إىل الرتب 
العس��كرية الهرمي��ة أمر آخ��ر، وإيجاد م��ن يقودهم 
أم��ر صع��ب، ورغ��م انك��اش وتقلي��ص امليزاني��ات 
العس��كرية الغربية يف الس��نوات األخ��رية تحت وطأة 
األزم��ات املالي��ة املتوالية الت��ي تعانيه��ا االقتصادات 
الك��ربى، إال أن معدالت متويل األمن الس��ايربي ترتفع 
بص��ورة هائلة، ومنذ نحو عام��ن تقريباً، أعلن الجيش 
األمرييك عن تش��غيل أول "لواء سايربي"، فيا أعلنت 
البحري��ة والقوات الجوية األمريكية عن "األس��اطيل" 

و"األجنحة" السايربية الخاصة بها.

ونظ��ام القي��ادة والتحكم وإدارة املع��ارك واالتصاالت 

C2BMC، باإلضاف��ة إىل نظ��ام القي��ادة والس��يطرة 

 Integrated Space Command املدم��ج  الفض��ايئ 

ISC2( system( and Control )نظ��ام الدفاع الجوي 

املس��ؤول عن دعم الدفاع الجوي يف أمريكا الش��املية 

والقي��ادة الش��املية األمريكية والقيادة اإلس��رتاتيجية 

األمريكي��ة(، أصبحت رشكة لوكهيد مارت��ن قادرة متاماً 

عىل فه��م متطلبات قادة ومش��غيل قي��ادة العمليات 

الجوي��ة، وأصبح لديها خربة كافية إلنتاج وتأمني أنظمة 

القيادة والسيطرة.

وقد اس��تغلت رشكة لوكهيد مارت��ن خربتها يف إنتاج 

نظام مدمج للقيادة والتحكم لتلبية احتياجات رشكائها 

الدفاعي��ني عىل مس��توى العامل، وهو نظ��ام يقوم عىل 

اس��تغالل الخربة الفعلية التي اكتس��بتها قوات الحلفاء 

من األنظمة املستخدمة اليوم، مع ضامن مالءمة الجيل 

الت��ايل لألنظمة م��ع األنظم��ة الحالية، وه��ذا النظام، 

الذي أطل��ق عليه اس��م DIAMONDShield، عبارة 

ع��ن مجموعة من األنظمة املتكامل��ة التي تزود قوات 

الدفاع الجوي والقوات الجوية املساندة بأجهزة وبرامج 

لتخطيط وتنفي��ذ عمليات هجومية ودفاعية وعمليات 

مس��اندة، وينفذ النظام عدة مس��تويات للتحكم، بدءاً 

م��ن توجي��ه القائد عىل املس��توى العملي��ايت، وانتهاء 

بتوجيه عمليات االش��تباك التكتي��يك للطائرات املقاتلة 

والدفاعات األرضية املنصوبة عىل األرض.
وباإلضاف��ة إىل دع��م عملية التنس��يق بني األس��لحة 

الجوي��ة والربية والبحرية والس��ايربية، م��ن املفرتض أن 

يقوم الجي��ل التايل من نظ��ام القي��ادة والتحكم بدعم 

عملية املالءمة التش��غيلية مع ق��وات التحالف، ويقوم 

تصميم نظام DIAMONDShield عىل برنامج مفتوح 

ميك��ن تفصيله تبعاً لالحتياجات التش��غيلية لكل عميل، 

األم��ر ال��ذي ي��ؤدي إىل قل��ة تكلفته بفض��ل انخفاض 

التكالي��ف الفنية الخاصة بصيانته طوال مدة تش��غيله، 

وتكاليف التدريب علي��ه وتكاليف تحديثه، عالوة عىل 

التكالي��ف الخاصة بالي��د العاملة، ويعترب ه��ذا النظام 

املفتوح العمود الفقري لعملية مالءمة النظام للعمل مع 

بقية األنظمة األمريكية وأنظمة قوات التحالف األخرى.

وتس��مح كفاءة فرد التش��غيل اإلضافية عن طريق 

األدوات املؤمتت��ة ودم��ج املعلوم��ات، تس��مح لقادة 

العملي��ات الجوية بالعمل مع ف��رق أقل عدداً، ويقوم 

DIAMONDShield خالل التحكم يف النظام
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يوفر النظام عرضًا 
بصريًا لساحة القتال 

عن طريق الربط 
بني املعلومات 

الواردة من األسلحة 
املشرتكة وأجهزة 

االستشعار وأجهزة 
الرادار غري العسكرية

نظام DIAMONDShield بتقليل الحاجة إىل تدريب 

أفراد التشغيل، كام يقوم نظامه املفتوح بدعم عمليات 

اإلضافة والتحديث بتكاليف أقل.

القدرات والتحمل والتالؤم
يتميز نظام DIAMONDShield بقدرته عىل مساعدة 

قادة العمليات الجوية عىل تلبية متطلباتهم عن طريق 

توفري صورة مقروءة ودقيقة لساحة الفضاء، عالوة عىل 

األدوات الالزم��ة لتخطيط وتنفي��ذ املهام برسعة وبقدر 

كبري من الفعالي��ة، ويوفر النظام عرضاً برصياً لس��احة 

القت��ال عن طريق الرب��ط بني املعلوم��ات الواردة من 

األسلحة املشرتكة وأجهزة االستشعار وأجهزة الرادار غري 

العسكرية.

وتق��وم القدرات الخاص��ة بتنفيذ امله��ام بالربط بني 

خطط الط��ريان وأوامر التش��غيل الج��وي بطريقة آلية 

بهدف رص��د وتنفيذ مجموعة القواع��د املحددة ألطقم 

التش��غيل من أجل تحديد الهدف والتعرف عليه بصورة 

آلية، ويقوم النظام بعمل املس��وحات بطريقة مس��تمرة 

لرصد أي أنش��طة غ��ري عادية أو خطرية ق��د تنفذها أي 

مركبات جوية محمولة أو مركبات فضائية، ومن ثم إخطار 

أطقم التش��غيل بطريقة آلية، وتقوم وسائل االشتباك مع 

األسلحة بتزويد أطقم الدفاع الجوي بتوصيات آلية حول 

االش��تباك اس��تناداً إىل معايري محددة، وميكن إعطاء أمر 

االش��تباك أو إلغاؤه عن طريق وص��الت بيانات أحادية 

العمل، ويت��م تقديم الخيارات الخاصة باالش��تباك التي 

تم التوصية بها بالنس��بة لألهداف الحساس��ة عن طريق 

اس��تخدام معلومات ش��به فورية مثل الوقود واألسلحة 

واملوقع بالنسبة لألهداف األرضية والجوية.

وتقوم قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية املساندة 

بوضع خطط التشغيل واملهام التكتيكية باستخدام رسم 

تخطيط��ي يقوم بربط أه��داف القائد بامله��ام وأوامر 

التش��غيل، ويت��م تقييم الخط��ط ومضاهاته��ا مبلفات 

األهداف املختلفة، وميكن عمل مراجعة مسبقة للتنفيذ 

النه��ايئ للخطة عن طريق اس��تخدام آل��ة زمنية، ويتم 

تخطيط الفضاء الجوي باس��تخدام أدوات رس��م ثالثية 

األبعاد تقوم بتقييم النزاعات املحتملة، ويتم نرش أوامر 

التشغيل الجوي وأوامر مراقبة الفضاء الجوي عىل شكل 

نرشات موحدة للقوات املشرتكة وقوات التحالف.

ويوف��ر نظ��ام DIAMONDShield دفاعاً متعدد 

املس��تويات يش��مل األمن الفعيل ورص��د أي خروقات 

للش��بكات وحامية أجهزة "الس��ريفر" والعم��الء، ويتم 

مراقبة الشبكة وإدارتها من خالل مركز عمليات الشبكة 

املركزي��ة حيث يتم تنبيه أطقم التش��غيل بطريقة آلية 

ألي مش��اكل، وتوجيههم ح��ول كيفية حله��ا من أجل 

إعادة تشغيل الشبكة.

كام يوفر نظام DIAMONDShield أيضاً أس��اليب 

دفاعية سايربية قوية )ضد تخريب املعلومات والشبكات 

اإللكرتونية( واسرتاتيجيات الرد من أجل التعامل مع أي 

هجوم تتعرض له الش��بكات السايربية، وعادة ما تكون 

مراكز عمليات الش��بكة مس��ؤولة عن دفاع الش��بكات 

باس��تخدام مجموعة م��ن اإلمكانيات والق��درات التي 

توفره��ا الرشك��ة البائعة، والس��تكامل مراك��ز عمليات 

الش��بكة كان��ت لوكهيد مارت��ن رشكة رائدة بتأس��يس 

مركز اس��تخبارايت ألمن املعلومات والشبكات السايربية 

)اإللكرتوني��ة( بهدف جم��ع املعلومات االس��تخباراتية 

ملراقبة ورصد وردع األس��لحة املتطورة التي ال تستطيع 

مراكز عملي��ات الش��بكة رصدها، وعن طري��ق تنفيذ 

األس��اليب السايربية واألس��اليب املتطورة األخرى، مثل 

التحليل املتسلس��ل للتخلص من التهديدات السايربية، 

يعم��ل مركز املعلومات االس��تخباراتية عىل دعم مراكز 

عمليات الش��بكة، ويعترب رشيكاً فع��االً ألي نظام أمني 

متعدد املستويات.

وتتلقى أطقم التش��غيل تدريبها باس��تخدام برنامج 

DIAMONDShield أص��يل يق��وم بتش��غيله نظ��ام 

متكام��ل للتصمي��م واملح��اكاة يعمل آلي��اً عىل وضع 

سيناريوهات تستند إىل خطط حقيقية وخطط تدريب، 

ويق��وم املدربون بتدري��ب كل من األفراد املس��ؤولني 

ع��ن التخطيط والدفاع الجوي باس��تخدام نهاية طرفية 

واح��دة، ويتم تس��جيل كاف��ة س��يناريوهات التدريب 

بغرض االستفادة منها يف مرحلة الحقة.

االستعداد للمستقبل
ومثل��ام ه��و الح��ال غالب��اً بالنس��بة إىل التكنولوجي��ا 

والتحس��ينات املتطورة يوماً بعد يوم يف مجال األنظمة 

الدفاعي��ة، ورغم طرح قدرات متقدم��ة لحامية الدول 

وحدودها ف��إن تحديات جديدة تظه��ر يوماً بعد يوم 

أمام الق��ادة املكلفني بتعظيم آليات الرد عىل الهجامت 

املعادية.

وعندما يتع��رض قادة العمليات الجوية لس��يل من 

املعلوم��ات الواردة م��ن مصادر متع��ددة تجد فعالية 

األنظمة الدفاعية وأنظمة القيادة ككل معرضة لالهتزاز، 

ويعترب نظام القيادة والتحكم الحل املناسب لعالج هذه 

املشكلة، حيث ال يوفر صورة متكاملة عن ساحة القتال 

فحس��ب، وإمنا يس��اهم أيضاً يف مس��اعدة القادة عند 

اتخاذ قرارات مصريية حساس��ة تتعلق بتخطيط وتنفيذ 

املعركة، س��واء كسالح دفاعي مس��تقل وقائم بذاته أو 

كسالح يعمل بالتعاون والتنسيق مع رشكاء التحالف•

املصادر والصور:

-www.lockheed martin.com 

يوفر نظام DIAMONDShield دفاع متعدد املستويات
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يعترب جمع املعلومات 

واملراقبة واالستطالع العمود 

الفقري ألي شبكة قوية 

ألنظمة االستشعار املتكاملة 

والطائرات والقوى العاملة 

لدى أي جيش عرصي، 

وتعترب وظائفها عنرصاً 

أساسياً بالنسبة إىل القدرات 

العسكرية األمريكية، وهي 

تشمل مجموعة كبرية من 

األنظمة الالزمة للحصول عىل 

املعلومات وتجهيزها، وهي 

املعلومات التي يحتاجها 

الخرباء األمنيون وصناع 

القرار والقادة العسكريون 

حتى يكونوا قادرين عىل 

التعامل مع املعلومات 

املوثوق بها يف عملية اتخاذ 

القرار.

إعداد: يل يادف

مركبة جوية لجمع املعلومات املتعددة
تعترب الطائرة Firebird نوعاً جديداً من األنظمة الجوية 

التي ترسع عملية جم��ع املعلومات بصورة فورية عن 

طريق االس��تخدام املتزامن ألنظمة االستشعار املكلفة 

بجمع املعلومات واملراقبة واالس��تطالع من عىل منصة 

واح��دة، وقد جرى تصميم الطائ��رة للتحليق بطيار أو 

ب��دون طيار، ويتم إدخال املعلومات التي تحصل عليها 

Firebird يف نظام واحد يس��مح ملستخدميه باستخدام 

املعلوم��ات بكل يرس وس��هولة، ومن ث��م اتخاذ القرار 

املناسب.

ويس��تطيع العسكريون الحصول عىل صور فيديوية 

عالية الوضوح وصور باألشعة تحت الحمراء واستخدام 

ال��رادار، ب��ل وحتى التنص��ت عىل اإلش��ارات الواردة 

م��ن االتص��االت يف آن واحد، ع��ن طريق اس��تخدام 

مركب��ة جمع املعلومات الجدي��دة التي صممتها رشكة 

.Northrop Grumman

ويوج��د بالطائ��رة مس��احة داخلية كب��رة، وتتميز 

بقدرته��ا ع��ىل تش��غيل ع��دة أنظم��ة خاص��ة بجمع 

املعلومات واملراقبة واالستطالع واالتصاالت يف آن واحد 

من خالل وصلة طرفية واحدة.

تطوير املركبة
 Northrop Grumman وق�����د قام������ت رشك��ت��ا

و Scaled Composites LLC بتطوير نظام غر مسبوق 

 Scaled Composites LLC لجمع املعلومات، وتعترب

إح��دى رشكات الطران املتخصص��ة يف تطوير الصفائح 

املضغوط��ة Composites وقد تأسس��ت الرشكة التي 

تتخذ من موهايف بوالي��ة كاليفورنيا األمريكية مقراً لها 

يف ع��ام 1982 عىل يد برت روتان ال��ذي قام بتصميم 

سفينة الفضاء SpaceShipOne التي تعترب أول سفينة 

فضاء ميول القطاع الخاص بناءها.

وتتمت��ع رشك��ة Scaled Composites LLC بخربة 

طويلة يف مج��ال تصمي��م وتجهيز وتصني��ع املركبات 

الجوية، وتصميم وتحلي��ل وتصنيع الهياكل املتخصصة 

املصنوع��ة من الصفائ��ح املضغوطة، وقد اس��تحوذت 

رشك��ة Northrop Grumman، م��ن خ��الل رشك��ة 

Allied Holdings, Inc – إح��دى ال��رشكات اململوكة 

 Scaled Composites بالكامل للرشكة األم- عىل رشكة

LLC يف ع��ام 2007، وتق��وم األخ��رة بتقديم خدمات 

الدعم الالزمة لرشك��ة Northrop Grumman وبقية 

العمالء اآلخرين.

وبوصفها الرشكة املسؤولة عن برنامج املركبة الجوية 

 Northrop Grumman رشك��ة  قام��ت   Firebird

بتطوير هيكل األنظمة غ��ر املأهولة »اآللية« وأنظمة 

املراقبة وتنفيذ املهام، ووق��ع اختيار الرشكة عىل رشكة 

Scaled Composites LLC لتصمي��م وبن��اء واختبار 

املركب��ة، وجرت أول تجربة يف ع��ام 2010، أي بعد 11 

شهراً فقط من املحادثات التمهيدية حول فكرة الطائرة 

والهدف منها.

االختبارات الجوية
قامت الطائرة Firebird بأول اختبار جوي يف ش��هر 

فرباي��ر ع��ام 2010، وتس��تطيع الطائ��رة التحليق عىل 

ارتفاع 30 ألف قدم والطران ملدة 40 س��اعة متواصلة 

إذا كانت غر مأهول��ة، وتصل حملة الطائرة إىل 1240 

رط��الً، ويصل ط��ول جناحه��ا إىل 65 قدم��اً، والطائرة 

مجه��زة بجهاز فيديو عايل الوضوح وأنظمة استش��عار 

إلكرتو– برصية وأنظمة استشعار تعمل باألشعة تحت 

 Synthetic Aperture الحمراء، عالوة عىل جهاز رادار

Radar :SAR، وأنظمة رصد األهداف األرضية املتحركة 

ground moving target indicator :GMTI وترتكز 

األسلحة يف نقطتني مثبتتني عىل الجناحني.

 Empire Challenge 2011 :EC11 وخالل املناورة

التابع��ة للقي��ادة األمريكية للقوات املش��رتكة التي تم 

تنفيذها قامت رشك��ة Northrop Grumman بدمج 

أنظم��ة املهام مع مرسح العملي��ات الحقيقي يك تثبت 

الرشك��ة أن التقني��ات الجدي��دة قادرة عىل مس��اعدة 

الطائرات الحربية يف أداء مهامها.

أنظمة االستشعار
تتامىش الطائ��رة Firebird مع القي��ود املفروضة عىل 

تستخدم الطائرة 
أنظمة استشعار 

متعددة جلمع 
املعلومات 

واملراقبة 
واالستطالع
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امليزانية مس��تقبالً عن طريق دمج أفضل أنظمة جمع 

املعلوم��ات واملراقبة واالس��تطالع الخاص��ة بالطائرات 

املأهولة وغ��ر املأهولة يف نظام واح��د قادر عىل أداء 

مجموع��ة كبرة من مه��ام جمع املعلوم��ات واملراقبة 

واالستطالع.

وقد قامت رشك��ة Northrop Grumman بزيادة 

عدد أنظمة جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع التي 

تعم��ل بالتزامن داخل طائرة به��ذا الحجم، بل وقامت 

أيض��اً بدمج عدة أنظمة مختلف��ة يكمل بعضها اآلخر، 

األمر الذي ي��ؤدي إىل تعظيم فائ��دة جمع املعلومات 

بالنسبة للطائرات الحربية املقاتلة بدرجة كبرة، وتعترب 

Firebird طائ��رة قادرة عىل التكي��ف، وهو ما يجعلها 

قليلة التكلفة إىل ح��د كبر بفضل عدد املهام املختلفة 

الت��ي ميكنها تنفيذها يف رحلة واح��دة، وتعترب الطائرة 

ثورة حقيقية يف عامل الطائرات، كام أن نهاياتها الطرفية 

القابلة لالستخدام يف أي طائرة أخرى تشبه عملية وضع 

بطاق��ة الذاكرة داخل جهاز الكمبيوتر الش��خيص الذي 

ميكنه التع��رف عليها آلياً دون الحاج��ة إىل تحميل أي 

برامج إضافية، وهذه النهايات الطرفية هي التي تجعل 

كل هذه العمليات ممكن��ة، وبفضل هذه التكنولوجيا 

 plug and play technology »املفرطة يف البس��اطة«

ميك��ن تثبيت ع��دد كبر م��ن األنظم��ة املختلفة عىل 

الطائرة Firebird وتشغيلها يف غضون دقائق قليلة.

وبفض��ل هذه التقني��ة ميكن إىل حد كب��ر اختصار 

الوق��ت الالزم الس��تبدال أنظم��ة االستش��عار لتجهيز 

الطائ��رة Firebird برسعة ألداء املهام املختلفة، وميكن 

للطاقم الجوي تركيب ثالث أنظمة استش��عار فيديوية 

عالي��ة الوضوح، باإلضافة إىل أجه��زة االتصاالت يف أقل 

من ساعة واحدة.

 وقد تم تصمي��م الطائ��رة Firebird منذ تطويرها 

بحي��ث ميك��ن اس��تخدامها كطائ��رة مأهول��ة أو غر 

مأهولة، وميكن تعديلها لتلبية كال الخيارين، كام سيجد 

املستخدمون العسكريون سهولة شديدة عند استخدام 

املعلومات الواردة م��ن الطائرة Firebird نظراً لتمركز 

املعلوم��ات يف نظ��ام واحد، األمر الذي يس��مح ألطقم 

التشغيل اتخاذ القرار املناسب بسهولة، كام أن مساحة 

الحمل��ة الداخلية تغني عن الحاج��ة إىل حمل أكياس 

خارجية الستيعاب حمولة أنظمة االستشعار التي ميكن 

أن تتسبب يف إبطاء رسعة الطائرة، ومن ثم إطالة مدة 

بقائها يف الجو.

والطائ��رة Firebird مصمم��ة لخف��ض التكالي��ف 

وزيادة الفعالية عن طريق اس��تخدام أحدث أس��اليب 

التكنولوجيا، كام أن نهاياتها الطرفية القابلة لالستخدام 

يف أي طائرة أخرى تسمح برسعة تغير وتشغيل وتبادل 

جنح فريق الطائرة 
Firebird يف االنتقال 

فيما بني أنظمة 
االستشعار الثمانية 

اخملتلفة أثناء 
املناورة

طول الجناح:
 19.8 أمتار

املحــــــرك: 
 Lycoming TEO-540

or Optional HFE

املواصفات الفنية:
- الوزن اإلجاميل عند اإلقالع: 2268 كيلوجرامات

- الحد األقىص للطريان املتواصل )حسب املواصفات(:  40-24 ساعة
- سعة الحمولة: 562 )داخليا وخارجيا(
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 HD الوض��وح عالي��ة  فيديوي��ة  استش��عار  أنظم��ة 

 Common Signalsأم��ا النظ��ام الرابع فه��و ،FMV

Intelligence System 1500 ال��ذي أنتجت��ه رشك��ة 

Northrop Grumman، وه��و الجهاز املس��ؤول عن 

تقديم الدعم اإللكرتوين وتحديد االتجاه.

الطائ��رة Firebird خصيص��اً  تصمي��م  ت��م  وق��د 

الس��تخدامها كمركبة جوي��ة مأهولة أو غ��ر مأهولة، 

وميك��ن تعديله��ا لتلبي��ة كال الخيارين، ويت��م إدخال 

املعلوم��ات الت��ي تجمعها الطائ��رة Firebird يف نظام 

واحد ميكن للمشغلني استخدامه بسهولة التخاذ القرار 

املناسب.

مكونات النظام
أنظمة االستش��عار املتعددة: Multi-Spectral ، يتميز 

النظام بإمكانية تش��غيله آلي��اً أو برشياً، ويحتوي عىل 

وص��الت بيان��ات متع��ددة وأماكن تخزي��ن ومعالجة 

ونهايات طرفية موحدة وبرتوكول للتعليامت•

املعلومات من أنظمة استش��عار متعددة محمولة عىل 

 Empire Challenge طائرة واح��دة، وتعترب املن��اورة

EC11: 2011 مرسحاً عملياً تم من خالله بنجاح اختبار 

 Firebird مفه��وم العمليات ودرجة اس��تعداد الطائرة

ألداء املهام املختلفة.

نظام استشعار بثالثة عيون
نجح النظام الجوي لجم��ع املعلومات الخاص بالطائرة 

 Northrop Grumman الذي أنتجته رشكة Firebird

يف اس��تخدام ثالثة أنواع مختلفة من أنظمة االستشعار 

الفيديوي��ة عالي��ة الوض��وح، باإلضاف��ة إىل نظام دعم 

إلكرتوين يف وقت واحد، وتلك إضافة مس��تقبلية يبحث 

عنها الجيش األمرييك.

كان االختب��ار الج��وي املرة األوىل الت��ي يجري فيها 

اس��تخدام ث��الث أنظم��ة استش��عار إلك��رتو – برصية 

وأنظمة استشعار تعمل باألشعة تحت الحمراء بالتزامن 

مع نظام رابع محمول عىل الطائرة، وقد أثبتت األنظمة 

فعاليتها يف Fort Huachuca بوالية أريزونا يف 20 مايو 

2011، باإلضاف��ة إىل مهام أخرى جرت حتى الثالث من 

 Empire Challenge 2011 يوني��و يف إط��ار املن��اورة

EC11: للقيادة األمريكية للقوات املشرتكة.

 Empire Challenge 2011 :EC11 وأثناء املن��اورة

أظه��ر فري��ق الطائ��رة Firebird إمكاني��ة بث صور/

أرشطة فيديوية عالية الوضوح بصورة فورية إىل املواقع 

املختلف��ة مث��ل محطات املراقب��ة األرضي��ة والنهايات 

الطرفية البعي��دة وأجهزة الكمبيوت��ر اللوحية وأجهزة 

الهواتف الخليوية، وقد تم التحكم يف أنظمة االستشعار 

بش��كل مس��تقل عن طريق املحطة األرضية والنهايات 

الطرفية البعيدة.

وق��د نج��ح الفري��ق يف االنتق��ال فيام ب��ني أنظمة 

االستش��عار الثامنية املختلفة أثناء املناورة، وقد قامت 

الطائ��رة Firebird حت��ى اآلن باس��تخدام ع��دة أنواع 

مختلفة من أنظمة االستشعار الخاصة بجمع املعلومات 

واملراقبة واالستطالع.

وبإم��كان الجنود عىل األرض وأطق��م الطائرة، ليس 

مش��اهدة الفيديو واملعلومات فحس��ب، بل والتحكم 

أيضاً يف أنظمة االستش��عار بشكل مستقل، هذه القدرة 

 Firebird املزدوج��ة عىل التحكم تجعل أنظمة الطائرة

أداة س��هلة االستخدام يف يد مس��تخدميها، وعن طريق 

الدخول إىل النهايات الطرفية البعيدة أو أجهزة الهواتف 

الخليوية نجح��ت رشك��ة Northrop Grumman يف 

متك��ني الجنود عىل خ��ط املواجهة من اس��تخدام هذه 

األنظمة بطريقة فعالة لتحقيق التفوق املطلوب.

وق��د قام��ت رشك��ة FLIR Systems بتوريد ثالث 

الطــول:
 10.3 أمتار

االرتفاع عند التحليق: 
حتى 30 ألف قدم )9.1 كيلومرتات(

االرتفاع: 
3 أمتار
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• العنوان:            دراسات وبحوث

• إصدار:             مجلة درع الوطن

• الطبعة:            األوىل

• تاريخ النرش:      2012

• عدد الصفحات:   294 صفحة

"درع الوطــن "تصــدر عــددها األول مــــــــــــــن دورياتها العلمية »دراسات وبحوث«
تعنــى بالشـــؤون السياسيـــة واإلسرتاتيجيـــة والعسكريـــة

حرصاً من شعبة اإلعالم 

العسكري عىل مد جسور 

التواصل بينها وبني قرائها 

من خالل عدد من الكتب 

التي تتناول قضايا العرص، 

وأحدث ما يتناوله 

الكتاب واإلسرتاتيجيني 

من دراسات وبحوث 

عسكرية وإسرتاتيجية 

بدأت سلسلة إصداراتها 

بالدورية العلمية األوىل 

»دراسات وبحوث«

ويصششدر الكتاب وفششق معايري النششر األكادميية 

التي تلتزم مبنهجيششة البحث العلمي الرصني، دون 

إغفال ملصششادر البحث ليكون مرجعاً لكافة القراء 

واملهتمني من دارسششني وأكادمييششني، ومصدراً لكل 

الباحثني واملثقفني.

والكتششاب الذي يتكششون من أحد عششر فصالً 

اسششتنبط فصولششه من منظومششة القيششم واملبادئ 

التششي قام عليهششا اتحاد دولششة اإلمششارات العربية 

املتحدة، كام أنه تسششجيل أمني لششدور القيادة يف 

دولة اإلمارات عرب سياسششتها الخارجية ومصالحها 

الوطنيششة ومسششاهامتها اإلنسششانية، ومشششاركاتها 

العسكرية وقضية جزر اإلمارات الثالث املحتلة.

سامت الحكم والقيادة
وقد جاء يف صدر هذه الدراسات موضوع الساعة 

تحت عنوان: سششامت الحكم والقيششادة يف دولة 

اإلمارات العربيششة املتحدة تأكيداً لششدور قيادتنا 

الرشيدة، وحرصها الدائم عىل توفري كل مقومات 

كتاب

خالله قيم املشاركة الحقة ونهج الشورى، بحيث يتاح 

للمواطنني إثبات قدراته ومهاراته من خالل املامرسششة 

الدميقراطية والتعبري عن آرائه وهموم وطنه".

وهذه الدراسششة التي تطرقت لعدد من املوضوعات 

شششملت تناول التمكني الحقيقي للمواطششن، والتعليم، 

ورؤية تنمويَة متكاملة، ودعم املرأة اإلماراتية، التجربة 

الدميقراطية، وسياسششة الدولة، ومسششألة دعم االقتصاد 

الوطنششي، وخلصششت إىل العديششد من الششدروس والعرب 

املسششتخلصة من مسششرية 41 عاماً من االنجاز والنجاح، 

لتؤكششد من خالل هششذا الطرح أن اإلمششارات واحة أمن 

واستقرار.

اإلماراتية..حيوي��ة  الخارجي��ة  السياس��ة 
وفعالية

أما واملوضوع الثاين الذي تطرقت له الدراسة فهو يدور 

حول السياسششة الخارجية لإلمارات كنمششوذج للحيوية 

والفعالية، ويعود ذلك باألساس لتبني القيادة السياسية 

الرفاهيششة والحياة الكرمية لشششعب اإلمارات، عرب 

مختلف السياسات والخطط والقرارات التي أدت 

إىل ما بات يعششرف يف أدبيات العلوم السياسششية 

اصطالحاً بش"الدولة النموذج" التي اتسمت باألمن 

واالسششتقرار، وعرف مواطنوهششا باالنتامء العميق 

للوطن، والوالء للقيادة الحكيمة التي تتفاعل مع 

مطالب الشعب، وتستجيب لتطلعاته، وكان من 

الطبيعششي أن يلحظ كل ذي عينششني هذا التفاعل 

الخالق بني القيادة والشششعب، والتفاف املواطنني 

حششول قيادتهم، ويشششهد منوذجاً للحكم الرشششيد 

ومششا يؤدي إليه مششن تقدم مجتمعنا واسششتقراره 

ومنوه عىل كافة املسششتويات، هششذا ومنذ انطالق 

دولششة االتحاد يف الثاين من شششهر ديسششمرب لعام 

1971 تتمتششع دولة اإلمششارات العربيششة املتحدة 

بخصوصية سياسششية فريدة، رسم مالمحها ووطد 

ركائزهششا املغفور له بششإذن الله الشششيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كنهج استثنايئ 

يف دميقراطية الحكم، وأسششلوب متفرد يف العالقة 

بني القائد واملواطنششني، منطلقاً من محورية دور 

املواطن باعتباره مرتكششز التنمية وهدفها، ومىض 

عىل هذا النهج الرشششيد صاحب السششمو الشششيخ 

خليفششة بن زايد آل نهيان رئيششس الدولة "حفظه 

الله" حيث عمل سششموه عىل تكريس هذا النهج 

وتعميقششه وتطويره خالل مرحلششة التمكني، التي 

امتلكت سششامت اسششتثنائية يف تأطري العالقة بني 

القيششادة والشششعب، ويف االسششتجابة الحتياجات 

املواطنششني وطموحاتهم، وهذا النهج يف مامرسششة 

الحكم والتواصل والتفاعل املبارش، واملتواصل بني 

القيادة والشششعب أوجد حالة من الرتابط القوى 

والثقششة واملصداقيششة التي تفرس حالة االسششتقرار 

السششيايس واالجتامعي واالقتصادي التي تعيشها 

اإلمششارات، وكان مششن نتيجششة الششوالء املطلق من 

املواطنششني لقيادتهم، واالنتششامء العميق لوطنهم، 

كششام عرب بحق الفريق أول سششمو الشششيخ محمد 

بن زايششد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسششلحة: "عقدنششا العزم عىل أن 

نكششون جششزءاً وعنششرصاً فاعالً يف هششذا العرص مع 

توسيع أكرب وتفعيل أكرث ملؤسسات العمل الوطني 

ويف طليعتهششا املجلششس الوطني اإلتحششادي الذي 

تحرص القيادة الحكيمة عىل متكينه ليكون سلطة 

داعمة ومساندة للمؤسسة التنفيذية وترتسخ من 
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"درع الوطــن "تصــدر عــددها األول مــــــــــــــن دورياتها العلمية »دراسات وبحوث«
تعنــى بالشـــؤون السياسيـــة واإلسرتاتيجيـــة والعسكريـــة

يف الدولششة وعىل رأسششها صاحب السششمو رئيس الدولة 

"حفظششه اللششه" رؤيششة ذات محددات وركائششز واضحة 

إلدارة العالقات مع العامل الخارجي، وقد شششهدت وزارة 

الخارجية منذ توىل رئاسششتها سمو الشششيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان حراكاً غري مسبوق وانطلقت إىل فضاءات 

أرحب، وأسششهمت بهذا يف إدارة أزمات املنطقة العربية 

وضاعف من قيمششة النجاحات ما ارتبط بالفرتة األخرية 

من إشششكاليات واضطرابات سياسششية عربيششة وأزمات 

اقتصاديششة، وكان من الطبيعي ونتيجة لهذه السياسششة 

الحكيمة أن توضع دولة اإلمارات يف مكانة بارزة ضمن 

حسابات العواصم الدولية الكربى وعواصم صنع القرار 

العاملششي، وقد حرصت الدولة كام أكد صاحب السششمو 

رئيششس الدولششة "حفظه اللششه" بحق: "عىل مد جسششور 

الصداقششة والتعاون والتسششامح بني الشششعوب مع بناء 

عالقات متوازنة مع كافة الدول املحبة للسالم".

الجزر اإلماراتية..قضية أساسية
موضششوع حيوي آخر تناوله الكتششاب ويدخل يف صميم 

السيادة، وهو قضية الجزر اإلماراتية الثالث املحتلة من 

قبل إيششران وموقفها حيالها، ورغبششة الدولة يف االلتزام 

بالوسششاطة الدولية أو املفاوضششات املبارشة للتوصل إىل 

حششل لهذا النششزاع املهدد لالسششتقرار دوليششاً، وقد ظلت 

اإلمششارات تؤكد عىل الدوام حقهششا يف الجزر الثالث من 

خششالل املذكششرات والبيانات املقدمششة إىل مجلس األمن 

الدويل.

وتشششري الوثائششق إىل أن إيششران اسششتخدمت الجزر 

اإلماراتية الثششالث املحتلة كقواعد عسششكرية لها خالل 

سششنوات الحششرب العراقية اإليرانيششة 1980 – 1988 ما 

يعكس مسششتوى الخطر الناجم عن اسششتمرار سششيطرة 

إيران عىل هذه الجزر اإلماراتية، هذا وتشري كل القرائن 

والحقائششق التاريخيششة إىل أن قواسششم الشششارقة ورأس 

الخيمة قد امتلكوا ومارسوا سلطاتهم عىل الجزر.

كام اعرتفششت بريطانيا بل وأعلنششت اعرتافها مبلكية 

القواسششم للجزر، والشششك أن زيارة نجاد للجزر ال تنفي 

حششق اإلمارات، وإمنا تؤكششد إرصار املحتل عىل احتاللها 

دون وجه حق.

هذا وقششد كان للدول الخليجيششة والعربية والعاملية 

مواقششف واضحة من قضية الجزر بتأكيد حق السششيادة 

عليها لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وهششذه الدراسششة تسششتعرض القضيششة، واألهمية 

اإلسششرتاتيجية للجششزر املحتلششة، والوضششع القانششوين، 

واملوقششف اإليراين املزعششوم، ومواقف الششدول عربياً 

احملتويات

تن��اول الكت��اب املوضوع��ات التالية: س��امت الحكم 
والقي��ادة يف دول��ة اإلم��ارات، والسياس��ة الخارجية.. 
اإلمارات منوذج للحيوية والفعالي��ة، والجزر اإلماراتية 
الث��الث املحتلة ومس��ار العالقات عرب ضفت��ي الخليج 
الع��ريب، واألم��ن املايئ..أولوية اس��تثنائية عىل أجندة 
القي��ادة اإلماراتي��ة، ومضيق هرمز ب��ني أهمية املوقع 
واحتامالت املواجهة، والدور الحيوي لقواتنا املس��لحة 
يف عمليات حفظ الس��الم الدولية، والقرصنة البحرية..

تحد عاملي متجدد، والعالقات اإليرانية الرتكية، و"آسيا 
أوالً" ركائز اإلسرتاتيجية العسكرية األمريكية الجديدة، 
والطائ��رات ب��دون طيار..ركي��زة حيوي��ة يف جي��وش 

املستقبل، والحرية الصينية واملستقبل.

حيششث تحقيق األهداف املنشششودة مششن وراء عمليات 

حفششظ السششالم الراميششة إىل تحقيق األمن واالسششتقرار 

وتقديم العون واملساعدات واإلغاثة اإلنسانية للبر يف 

مناطششق الرصاعات، ومن دون تفرقة بششني لون أو دين 

أو عرق، كام تناولت هششذا املوضوع الحيوي من حيث 

أنششه التزام أخالقي وواجب دويل، ومن حيث أنه عنرص 

استقرار إقليمي ودويل، فكان بحق تاريخاً مرفاً لقواتنا 

املسششلحة، وما تزال تقوم بدورها من وجهة نظر ورؤية 

إماراتية مع رشح ملا قامت به من مهام ومسششؤوليات، 

وما تلقته من إشادة عىل الصعيد العاملي.

وتطرقششت الدورية لقضايا أخششرى مهمة وضعت يف 

مقدمتها القرصنة البحرية يف املايض والحارض، وتناولت 

بيشء من التحليل الدور اإلمارايت للسششيطرة عىل هذه 

الظاهرة باملشششاركة الفعلية، ومن حيث استجابة دولة 

اإلمارات بشششكل عميل ملتطلبات االستقرار يف الصومال 

حيث قدمششت إعانة مالية للمسششاهمة يف رفع قدرات 

القوات البحرية والسششواحل الصومالية ملواجهة ظاهرة 

القرصنششة، وظلششت تلعششب دوراً مهامً يف هششذا امللف 

من منطلق اإلحسششاس باملسششؤولية والشششعور بأهمية 

تفعيل الششدور اإلقليمي يف التصششدي لظاهرة القرصنة، 

كام تطرقت هششذه الدراسششة إىل إسششرتاتيجية إماراتية 

وطنيششة ملكافحة القرصنة، والتعبري الدويل يف مواجهتها، 

والقرصنة مششن منظور قانوين، وموقششف األمم املتحدة 

تجاه هششذه الظاهششرة، ومل تغفل الحديششث عن الرؤى 

اإلقليميششة والجهششود الصومالية، والخطر اإلسششرتاتيجي 

للقرصنة البحرية.

وهناك دراسششات أخرى ال تقل أهمية عن سششابقاتها 

يف هذا العدد األول من "دراسششات وبحوث" كالعالقات 

اإليرانية – الرتكية، وآسيا وركائز اإلسرتاتيجية العسكرية 

األمريكيششة الجديدة، ودور الهند يف هذه اإلسششرتاتيجية 

الجديدة، ورؤى إسششرتاتيجية صينية، ومدى تأثر حلف 

األطليس بهذه اإلسرتاتيجية.

ومبششا أن مجلششة »درع الوطششن« مجلششة عسششكرية 

إسرتاتيجية فقد كان البد أن تتناول الدراسات والبحوث 

موضوعششات ذات طابع اسششرتاتيجي وعسششكري، وعىل 

سششبيل املثال البحرية الصينية واملسششتقبل، والطائرات 

بدون طيار باعتبارها ركيزة حيوية يف جيوش املستقبل.
وبعد، وكام جاء يف مقدمة هذا الكتاب: فإن هذا 

اإلصدار األول هو بداية تتبعها بإذن الله سلسلة من 

اإلصششدارات التي نرجو أن تجد لششدى القارئ قبوالً، 

وأن يجد فيها ما يضيف إىل ثقافته ومعارفه – ومن 

هنا نبدأ•

وعاملياً، مع قراءة تحليلية للموقف اإلمارايت. 

األمن املايئ..أولوية إماراتية
كام تناول الكتاب دراسششة تتعرض ملوضوع األمن املايئ 

مششن منطلق أن القيادة اإلماراتيششة تعتربه من أولويات 

أجندتهششا، تحت عنوان: "األمن املايئ أولوية اسششتثنائية 

عىل أجندة القيششادة اإلماراتية" مع التطرق إىل نسششبة 

استهالك املياه يف اإلمارات، رؤية تاريخية ثاقبة ألهمية 

امليششاه، ضامن ترشششيد املوارد املائية، مششع الحديث عن 

الوضع املايئ الخليجي أو اإلسششرتاتيجية املشرتكة، ودومنا 

إغفال ألزمة املياه العاملية.

قضايا حيوية
هذا وانتقششل الكتاب من الشششأن الداخششيل، إىل قضايا 

أخرى مهمة ليس من حيث أهمية موقع دولة اإلمارات 

االسششرتاتيجي فحسششب، بل أيضاً من حيششث احتامالت 

املواجهششة بسششببها كمضيق هرمز من جهششة والقرصنة 

البحرية من جهة أخرى، وقضايا من املهم متابعتها عن 

قششرب تتصل مبا يجري يف آسششيا التششي تعتربها الواليات 

املتحدة مثالً كإحدى أهم ركائز إسرتاتيجيتها العسكرية 

واالقتصادية.

ومبا أن مجلة »درع الوطن« هي مجلة إسششرتاتيجية 

عسششكرية كان البششد أن تضم الدوريششة موضوعات من 

هششذا الطابع.. خاصششة وأن لقواتنا املسششلحة باع طويل 

ودور حيششوي يف عمليات حفظ السششالم الدولية، وهذا 

موضششوع تطرقششت لششه الدوريششة بصفة خاصششة حيث 

سلطت الضوء عىل مشششاركات قواتنا املسلحة العديدة 

التي أتسششمت بقدر هائل مششن اإليجابية خصوصاً من 
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كان لهذا  القائد األمرييك حضور 

قيادي مميز يف ثالثة حروب كبرية 

خاضتها جيوش بالده يف النصف 

األول من القرن العرشين، وذاع 

صيته كقائد ميداين أتقن فن قيادة 

الرجال، خاصة خالل معارك الحرب 

العاملية الثانية، ومتتع بدرجة عالية 

من الشجاعة والبسالة والقدرة 

عىل تحريك التشكيالت املدرعة 

الكبرية يف عمليات سـريعة وخاطفة 

أذهلت أعداءه، وحققت انتصارات 

كانت محل اعتزاز وفخر لكل من 

عملوا تحت قيادته، والذين ظلوا 

 I served with يرددون بفخر عبارة

Patton مبا يعني: )يكفي إنني 

عملت تحت قيادة الجرنال باتون(.

إعداد: 
لواء ركن ) م ( سعود أحمد 
حسون

اجلرنال باتون قائد أتقـــن فــن قيــــــــــــــــــــــادة الرجـــال
من أشهر القادة املتخصصني يف حرب املدرعات
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كان باتون قائدًا ميدانيًا 
أفضل منه مفكرًا 

عسكريًا لكنه كان أكرث 
شهرة من القادة الذين 

وضعوا فلسفة حرب 
املدرعات

اجلرنال باتون قائد أتقـــن فــن قيــــــــــــــــــــــادة الرجـــال
 1945-1885
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يعترب باتون 
من أشهر 

القادة الغربيني 
املتخصصني يف 

املدرعات

|  العدد 493  |  فرباير 2013  |112

من التاريخ

  GEORGE SMITH ولد جورج س��ميث باتون االبن

PATTON Jr يف 11 نوفمرب 1885 يف »س��ان جابرييل« 

يف والي��ة كاليفورنيا يف غرب الواليات املتحدة، ونش��أ يف 

أرسة ثرية بريطانية األصل من والية فريجينيا.

كانت أرسته ذات تاريخ طويل يف الخدمة العسكرية، 

حيث شارك أسالف باتون يف حرب االستقالل األمريكية 

والحرب األهلي��ة األمريكية، وتعلق بات��ون منذ صغره 

بالحياة العس��كرية، وقد ازداد ش��غفاً بها نتيجة ملا كان 

يروي��ه له أس��الفه م��ن العس��كريني وأصدقاؤهم عن 

تجاربهم وأعاملهم خالل املعارك التي خاضوها، بجانب 

ذل��ك، كان باتون ش��غوفاً باإلطالع عىل كت��ب التاريخ 

العسكري، وقد متنى منذ ذلك الوقت  املبكر من حياته 

أن يكون جرناالً يف القوات املسلحة.

التح��ق بات��ون بأفضل امل��دارس االبتدائي��ة ومعهد 

فرجيني��ا العس��كري، ال��ذي درج أف��راد العائل��ة عىل 

االلتحاق به وذلك قبل التحاقه بأكادميية ويست بوينت 

العس��كرية والتي تخرج منها ع��ام 1909،  وكلف بعد 

تخرجه، بالخدمة يف سالح الفرسان.

ع��رف عن بات��ون خ��الل مراحل تعليم��ه املختلفة، 

أنه كان يتميز بنش��اط زائد ومش��اركة فعالة يف جميع 

األنش��طة املدرس��ية، وخاصة الرياضية منه��ا يف مجال 

ألعاب القوى.

نظراً ملهارته يف الفروس��ية، فقد مثل بالده يف أوملبياد 

س��توكهومل ع��ام 1912 يف أوىل بط��والت لعبة الخاميس 

الحديث )سباحة، ركض، فروس��ية، رماية، مبارزة( وقد 

أح��رز نتائج جيدة يف تلك املنافس��ات، بعد ذلك بعام، 

التحق باملدرسة الفرنسية للفروسية.

عن��د عودت��ه إىل الواليات املتحدة ق��ام بتأليف أول 

كتيب له وهو كتيب إرشادي عن سيف املبارزة.

حياته العسكرية 
يف عام 1916 انضم باتون إىل أول حملة عسكرية بقيادة 

الج��رنال ج��ورج بريش��ينج التي توجهت إىل املكس��يك 

ملطاردة »بانش��و في��ال«، وهنالك نال خربت��ه األوىل يف 

اس��تخدام العرب��ات ذات املح��ركات يف القت��ال، وقد 

اكتس��ب خالل تلك الحرب شهرة واسعة نتيجة لبسالته 

يف القت��ال، وقد قام بقي��ادة عملية هامة تم من خاللها 

القضاء عىل بعض منفذي التمرد، وش��كلت جانباً هاماً 

من تلك الحرب.

يف الحرب العاملية األوىل
يف عام 1917 ظل باتون يعمل مع  الجرنال بريشينج 

معاوناً له عند نرش القوات األمريكية يف فرنسا أثناء 

الحرب العاملية األوىل، هناك ت��م تعيينه كأول قائد 

لوح��دة مدرعات أمريكي��ة، والتي تم اس��تخدامها 

يف تلك الح��رب لكرس الجمود الذي س��اد عمليات 

الجبهة باس��تمرار حرب الخنادق لفرتة طويلة دون 

أن يحرز أح��د جانبي القتال ن��راً عىل اآلخر، مام 

استدعى تسميتها بحرب الخنادق. 

ث��م عهد إلي��ه ب��اإلرشاف ع��ىل مدرس��ة للتدريب 

عىل عملي��ات وتعبئ��ة املدرعات يف نوفم��رب 1917 يف 

»النجريه« بفرنسا.

أصيب بات��ون خالل هجوم »مي��وز� ارجون« عندما 

كان قائ��داً لوحدة دبابات من طراز »رينو« الفرنس��ية، 

وكانت إصابته بج��روح طفيفة، وقد حصل عىل صليب 

الخدمة املتميزة تقديراً لش��جاعته وبس��الته يف القتال، 

وكانت تلك مشاركته األخرية يف الحرب العاملية األوىل.

ما بني الحربني
عقب انتهاء الح��رب العاملية األوىل عاد باتون إىل بالده 

وهو ال يزال قائداً ألول س��الح مدرعات أمرييك، عرف ب� 

»لواء الدبابات 314«.

خالل فرتة عمله يف واش��نطن التقى باتون، ألول مرة، 

بالج��رنال دوايت د. ايزنهاور، ال��ذي لعب دوراً كبرياً يف 

ذاع صيت الجرنال باتون كأحد أكفأ القادة امليدانيني

باتون ميتطي صهوة حصانه يف عام  1914



اعتمدت تكتيكاته 
التي اتبعها يف 

معارك املدرعات 
على خفة احلركة 

وعامل الصدمة
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مس��تقبل حياة باتون العس��كرية، خ��الل فرتة عملهام 

س��وياً قاما بتطوير العقيدة القتالي��ة للمدرعات والتي 

اس��تخدمها الجيش األمرييك يف الح��رب العاملية الثانية، 

وق��د ظ��ل باتون خ��الل فرتة ما ب��ني الحرب��ني مدافعاً 

متحمساً ملستقبل سالح املدرعات.

س��عى باتون منذ بداية العرشينات لدى املس��ؤولني 

يف الكونج��رس األمري��يك لزي��ادة النفق��ات املرصودة 

لتطوير وتوسع القوات املدرعة، غري أن انخفاض اإلنفاق  

واملنرفات يف أمريكا خالل فرتة الس��لم وأزمة الكساد 

االقتصادي الكبري الذي س��اد الع��امل يف نهاية عرشينات 

الق��رن املايض، كان له��ام أثر كبري يف انخف��اض ميزانية 

األبحاث يف مجال الدبابات وإنتاجها.

خالل تل��ك الفرتة ق��ام بات��ون بكتاب��ة العديد من 

املقاالت حول املدرعات واستخداماتها وتعبئتها مقرتحاً 

أساليب جديدة الستخدامها، كام اجتهد من جانب آخر، 

يف اإلرشاف ع��ىل تطوي��ر الدبابات وتحدي��ث أنظمتها 

ووسائل االتصال الالسليك بها.

انتق��ل بات��ون يف بداي��ة الثالثيني��ات للعمل ضمن 

الق��وات املوجودة يف ه��اواي واملكلفة بالدفاع عن تلك 

الج��زر، وق��د قام بوض��ع وكتابة خط��ة دفاعية، أطلق 

عليه��ا اس��م »املفاج��أة« Surprise للدف��اع عن ميناء 

ب��ريل هاربور ضد الغارات الجوي��ة، وقد كان ذلك قبل 

10 سنوات من الهجوم الذي شنه األسطول الياباين عىل 

ميناء »بريل هاربور« يف 7 ديسمرب 1941.

يف الحرب العاملية الثانية
عن��د بداية الح��رب العاملية الثانية، ونج��اح الهجامت 

الخاطفة التي قام بها سالح املدرعات األملاين  البليتزكريج 

Blitzkrieg يف أوروب��ا، ب��دأت الواليات املتحدة يف بناء 

سالح مدرعات خاص بها.

يف يولي��و 1940 توىل باتون، ال��ذي كان برتبة العقيد 

آنذاك، قيادة اللواء األول مدرع والذي تم توس��يعه فيام 

بعد ليصبح الفرقة األوىل يف أبريل 1940. توىل باتون، بعد 

ذلك قي��ادة مركز التدريب الصحراوي عىل طول الحدود 

ب��ني كاليفورني��ا وأريزونا يف الفرتة ما بني م��ارس ويوليو 

1942، وق��ام خالل تل��ك الفرتة بوضع مب��ادئ ومناهج 

اس��تخدام املدرع��ات كام ق��ام باإلرشاف ع��ىل تدريب 

الق��وات املدرع��ة األمريكي��ة عىل الح��روب الصحراوية 

متهيداً واستعداداً لخوضها املعارك يف شامل أفريقيا.

بعد دخ��ول الوالي��ات  املتحدة  األمريكي��ة الحرب، 

س��اهم بات��ون يف التخطي��ط لإلنزال األمرييك يف ش��امل 

أفريقيا وقاد قوة املهام الغربية لإلنزال يف ميناء كازابالنكا 

إبان العملية الفعلية، وتوىل قيادة الفيلق األمرييك الثاين 

يف م��ارس 1943 ونجح يف تحويل ذل��ك الفيلق من قوة 

منهارة معنوياً إىل قوة مقاتلة ذات بأس شديد.

يف يوليو 1943 توىل باتون الذي وصل إىل رتبة جرنال، 

قي��ادة الجيش األمرييك الس��ابع يف أثناء غ��زو صقلية، 

وهناك اكتس��ب ش��هرة واس��عة. إال أنه، وبسبب صفع 

اثن��ني من جنوده، متهامً إياه��ام بالتامرض والجنب حرم 

باتون من املش��اركة يف العملية الكربى التي تلت ذلك، 

وهي عملية غزو إيطاليا، وكادت تلك الحادثة أن تدمر 

مس��تقبله العسكري، لوال متسك القيادة العليا ببقائه يف 

قيادة عمليات غزو أوروبا.

تم نقل باتون يف يناير 1944 إىل انجلرتا للمساعدة يف 

عملية غزو نورماندي، وتم توليته قيادة بعض الوحدات 

الثانوي��ة الت��ي كان الهدف من اس��تخدامها إبعاد نظر 

األملان عن موقع الهجوم الرئييس يف »كاليه«.

بعد ش��هر من نجاح اإلن��زال يف نورماندي تم تعيني 

الجرنال باتون قائداً للجيش الثالث األمرييك، أثناء توليه 

قيادة الجيش الثالث ذاع صيته بوصفه أحد أكفأ القادة 

امليدانيني، يف أغسطس 1944 قاد باتون الهجوم األمرييك 

عىل »افرانش��يه« انطالقاً من رأس الش��اطئ وحارص ما 

يزي��د عىل 100 ألف جن��دي أملاين يف  فتح��ة »فاليه � 

ارجننت«، ويف ديس��مرب 1944 قام بقي��ادة قواته صوب 

باتون يف فرنسا عام 1918

باتون خالل مشاركته يف مباراة للمبارزة يف أوملبياد ستوكهومل 1912



  تعريفات قانونية
وسـام اجملد العسكري - الطبقة األوىل

•أوص�اف�ه: صمم الوس��ام 

من الذهب عيار18 قرياط، 

قط��ره 40 مم، وهو عبارة 

ع��ن رأس صق��ر ذهب��ي 

تتالق��ى يف مرك��زه رؤوس 

س��بعة مثلث��ات مطلي��ة 

باملين��ا بالل��ون األحم��ر، 

ذهب��ي  بإط��ار  محاط��ة 

وبني هذه الرؤوس س��بعة 

أش��كال زخرفي��ة مذهبة 

وتح��ت رأس الصقر عبارة 

العسكري(  املجد  )وس��ام 

عىل أرضية مذهبة.

وم��ن الخل��ف ش��عار 

الق��وات املس��لحة تعلوه 

عب��ارة )دولة اإلم��ارات العربية املتحدة (، ومن األس��فل 

عبارة )القيادة العامة للقوات املسلحة( بالخط الديواين.

•رشيط الوس��ام: من الق��امش الحريري عرضه 34 مم، 

وبطول 45 مم، مقسم أفقياً كاآلت�ي:

أ. الوسط باللون األزرق بعرض 14مم.

ب. ع��ىل جانبي اللون األزرق من الداخل للخارج لون 

أصفر بع��رض 5 مم ثم لون أحمر بع��رض 5 مم ويرتبط 

الرشيط مع الوس��ام مبشبك ذهبي عىل شكل غصني غار 

معكوسني.

•ش�ارة الوس��ام: من نفس قامش الرشيط وبنفس ألوانه، 

مس��تطيل الش��كل طوله 34 مم، وعرضه 12مم، ومثبت 

عىل اللون األزرق رأس صقر ذهبي.

•تقليد الوس��ام: يقوم القائد األعىل أو من يفوضه بتقليد 

هذا الوسام

•قيم��ة املكافأة: مينح هذا الوس��ام مقروناً مبكافأة قدرها 

خمسون ألف درهم.

•أسباب املنح: مينح ملن قام بأعامل مجيدة لصالح الدولة 

أثناء العمليات العسكرية الحربية أو العمليات العسكرية 

غري الحربية، وأظهر بس��الة فائقة وق��درة فذة وتفانياً يف 

الذود والدف��اع عن تراب الدولة، وترت��ب عىل ما قام به 

إلحاق خسائر فادحة يف العدو أدت إىل إحباط خططه أو 

هزمية قواته أو أرس وحداته أو تدمري مواقعه ومعداته أو 

االس��تيالء عليها س��واء يف الرب أو البحر أو الجو، أو اإلغارة 

ع��ىل الع��دو أو تخلي��ص األرسى، كام مينح للعس��كريني 

املبدع��ني يف قيادة الوحدات العس��كرية أثن��اء القتال أو 

تنفي��ذ العمليات العس��كرية غري الحربي��ة أو يف إصدار 

الق��رارات الصائبة أثناء العمليات العس��كرية الحربية أو 

العمليات العسكرية غري الحربية.

أوسمة وميداليات

قانــون جتريــم غســل األمـــوال   )ج/3(

نس��تكمل يف هذا العدد سلس��لة القوانني التي بدأناها 

يف األع��داد املاضية فيام يتعلق بجرمية غس��ل األموال، 

والتي س��ن لها دس��تور دولة اإلمارات العربية املتحدة 

م��ادة قانوني��ة رصيحة وه��ي املادة رق��م 4 / 2002، 

وتالياً نس��تعرض م��ن هذه املادة الفص��ل الثاين والذي 

توّض��ح مواده القانوني��ة التزامات الجه��ات الحكومية 

واختصاصاتها فيام يتعلق بجرمية غسل األموال.

املادة 7
تنش��أ بامل��رف املركزي " وح��دة معلوم��ات مالية " 

ملواجهة غس��ل األموال، والحاالت املش��بوهة ترسل لها 

تقارير املعامالت املش��بوهة من كافة املنش��آت املالية 

واملنش��آت املالية األخرى، والتجارية واالقتصادية ذات 

الصلة.

املادة 8
 تت��وىل الوحدة املنصوص عليها يف امل��ادة )7( من هذا 

القانون بعد دراس��ة الحاالت املبلغ��ة إليها إبالغ النيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

إذا ورد البالغ بحاالت غس��ل أموال إىل النيابة العامة 

مب��ارشة فعليها اتخاذ االجراءات الالزمة بعد اس��تطالع 

رأي الوحدة املذكورة فيام تضمنه البالغ .

املادة 9
يشكل الوزير لجنة برئاسة املحافظ تعني مبواجهة غسل 

األموال يف الدولة تسمى " اللجنة الوطنية ملواجهة غسل 

األموال " تتكون من ممث��ل أو أكرث عن الجهات التالية 

بناء عىل ترش��يحها : املرف املرك��زي، وزارة الداخلية ، 

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وزارة املالية 

والصناع��ة، وزارة االقتص��اد والتج��ارة، الجهات املعنية 

بإصدار الرخص التجاري��ة والصناعية، مجلس الجامرك 

يف الدولة.

تابع يف العدد القادم

إعداد: جميلة الكعبي

إتحاد الدائنني
تجمع الدائن��ني بغية بيع أموال املدي��ن وتوزيع املبالغ 

الناتجة ع��ن تصفيتها، ويف حالة اإلف��الس أو عدم قبول 

التس��وية القضائية يكون الدائن��ون حتامً يف حالة اتحاد 

وذلك ملنعهم م��ن املالحقة الفردي��ة لتحصيل ديونهم، 

لذلك يعهد بهذه األعامل إىل الوكالء التفليس��ة املقبولني 

من االتحاد إلجراء هذه التصفية، أو لالستمرار املؤقت يف 

مامرسة التجارة إذا وافق الدائنون بأكرثية ثالثة أرباعهم 

يف العدد واملبالغ يف حضور قايض التفليسة.

اإلثبات باليمني
اليمني هو الحلف بالله العظيم »وقد يؤدى عىل الكتاب 

املقدس« ع��ىل صحة واقع��ة أو عمل قان��وين، واليمني 

القضائية نوعان:

•اليمني الحاس��مة الت��ي يوجهها خصم ليحس��م بها 

الن��زاع، وذلك ب��إذن املحكمة وبالصيغة الت��ي تقررها، 

ويجوز توجيه اليمني الحاسمة يف أية مرحلة من مراحل 

املحاكمة، ويجوز ملن وجهت إليه أن يردها عىل خصمه، 

ومن نكل بها خر دعواه.

•اليم��ني املتممة الت��ي توجهها املحكم��ة من تلقاء 

نفس��ها إىل أحد الخصوم الس��تكامل الدليل للتمكن من 

الحكم أو تحديد قيمة ما سيحكم به.

أصول املحاكامت املدنية
هي األصول والقواع��د التي تعتمد أمام املحاكم املدنية 

وتج��ري مبوجبها الدع��اوي وتبت عىل ضوئه��ا النقاط 

القانوني��ة م��ن اختص��اص وإثبات ومحاك��امت وطعن 

إلخ..، يف القضايا املدنية والتجارية، ويعترب القضاء سلطة 

مستقلة تجاه الس��لطات األخرى وال يجوز عدم إحقاق 

الحق بحجة غموض النص.

إفالس احتيايل
جناية تجعل الجاين قابالً للحكم عليه باألش��غال الشاقة 

املؤقتة وذلك إذا أخفى حساباته أو أتلفها أو إذا اختلس 

أو بدد كالً أو جزءاً من أمواله، أو إذا أقر مبس��تنداته أو 

بغريها أنه مدين مببالغ غري متوجبة عليه، عىل أن تكون 

ه��ذه األعامل قد اقرتفت بني��ة االحتيال حتى تؤدي إىل 

اإلدانة، ويطب��ق ذلك عىل مديري الرشكات الذين فعلوا 

ذلك ملصلحة ولحساب رشكاتهم.
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سلســة من املعارك قامت عام 1944 بني أملانيا النازية 
وقــوات الحلفــاء كجزء مــن رصاع كبري خــالل الحرب 
العامليــة الثانية، وتكمن أهمية هــذه املعركة يف نزول 
قــوات الحلفــاء إىل أوروبا ونقل املعركــة مبارشة ضد 
األملــان، وهي الجــزء املبديئ من حملة تنقســم لعدة 

مراحل عرفت مبجملها باسم حملة نورماندي.
تــم إنــزال قــوات أمريكيــة وبريطانية عىل شــواطئ 
)نورماندي( الواقعة يف شــال فرنسا، وقد شاركت فيها 
6900 من الســفن الحربية )من ضمنها 4100 ســفينة 
إنــزال(، و12,000 طائــرة حربية، ومليــون جندي من 
قوات املظالت ومشــاة البحرية، وقاد العملية الجرنال 
األمرييك إيزنهاور، ومتكّن الحلفاء من احتالل الشاطئ، 

ثم أكملوا باتجاه مدينة برلني.

إنزال النورماندي

1944
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من التاريخ

»ميتز«، ثم حّول مسار القوة يف اتجاه 90 درجة، عندما 

قام األملان بهج��وم مباغت يف األردين مهددين املناطق 

الخلفي��ة للحلفاء، ونج��ح يف إيقاف التق��دم األملاين يف 

األردين، ومن هناك انطل��ق نحو أملانيا مدمراً الحصون 

التي رفضت االستس��الم، عرب نهر الراي��ن عند اوبنهايم 

وهزم األملان يف جيب »ال��رور« واندفعت قواته صوب 

»بافاريا« واخرتقتها إىل تشيكوسلوفاكيا والنمسا وهناك 

وضعت الحرب أوزارها.

بعد الحرب العاملية الثانية
نتيجة لراحته وتريحات��ه بأن عىل الواليات املتحدة 

البدء يف محاربة الشيوعيني، آنذاك، باإلضافة إىل معاملته 

اللينة للنازيني الس��ابقني الذين وقعوا يف قبضته والذين 

كان يعتقد أنه س��وف يكون يف حاجة إليهم إلعادة بناء 

أملانيا بعد الحرب، كلفه ذلك منصبه القيادي يف الجيش 

وع��ني يف منصب غ��ري ذو أهمية نس��بية وهو منصب 

الحاكم العسكري ملقاطعة بافاريا األملانية.

وفـاته
بع��د انتهاء الح��رب العاملي��ة الثاني��ة أدت إصابته يف 

حادث س��يارة إىل وفاته يف 21 ديس��مرب 1945 وقد بلغ 

عمره الس��تون عاماً، وتم دفن��ه يف املقربة األمريكية يف 

»لوكسمربج« إىل جوار الجنود األمريكيني الذين سقطوا 

يف القتال أثناء الحرب يف أوروبا.

فكره العسكري
كان��ت تكتيكاته التي اتبعها يف معارك املدرعات تعتمد 

عىل خفة الحركة وعامل الصدمة، فكانت دباباته تش��ن 

الهج��وم بأقىص رسع��ة ممكنة وذلك ملن��ع األملان من 

تش��كيل خطوط دفاعية جديدة، وغالباً ما كانت قواته 

تتقدم أرسع مام هو متاح لخطوط اإلمداد، وكان يطلب 

اإلمداد من الوح��دات األخرى أو يرسق املؤن والذخرية 

منه��م، وقد عرب عن رأيه يف أهمي��ة عامل الرسعة، بأن 

رسعة التحركات، رغم ما عليها من مآخذ، إال أنها تؤدي 

إىل توفري الكثري من الخس��ائر يف األرواح.   كان يتجاهل 

أوامر قادة التش��كيالت األعىل، يف بعض األحيان، فيشن 

الهجامت دون االس��تفادة من احتياطي كبري ويس��خر 

كل م��ا لديه من طاقات للجهد الرئييس، وقد اس��تخدم 

نفس األسلوب األملاين يف الحرب الخاطفة، مام مكنه من 

االنتصار عليهم.

يعترب باتون من أش��هر القادة الغربيني املتخصصني يف 

املدرعات، أن مل يكن أش��هرهم ع��ىل اإلطالق، مام جعل 

األمريكيني يطلقون اس��مه عىل أقوى جيل من الدبابات 

التي صنعوها بعد الحرب العاملية الثانية، )الدبابة باتون(.

شخصيته
كان باتون رجالً استعراضياً، يظهر دامئاً وهو يرتدي زيه 

املوش��ح باألوسمة ويضع مسدس��ه ذو القبضة العاجية 

عيار 45  يف حزامه، كان ذلك سبباً يف افتتان العامة به.

متكن من إلهام رجاله روح القتال ببس��الة، وكان أن 

 Old blood »أطلقوا عيه لقب »العجوز القوي الجسور

.and Guts

كان باتون قائداً ميدانياً أفضل منه مفكراً عس��كرياً، 

لكنه كان أكرث ش��هرة من القادة الذين وضعوا فلس��فة 

ح��رب املدرع��ات، كان ذو م��زاج عني��ف ورصامة يف 

معاملت��ه لجن��وده ومعاملته لنفس��ه عىل حد س��واء، 

 الجرنال باتون خالل تكرميه أحد جنوده

فقد كان دامئاً يف مقدم��ة الصفوف، ضارباً املثل األعىل 

لجن��وده، كام كان يفتقر يف كثري من األحيان إىل اللباقة 

يف مخاطبة جنوده، إال أن شجاعته وانتصاراته جعلتهم 

يحرتمونه ويقدرون مواهبه، من أش��هر العبارات التي 

رددها )س��نهاجم ونهاجم حتى نحس باإلرهاق، وعند 

ذلك سنهاجم من جديد(.

التعليقات السياس��ية التي كان يطلقه��ا ما بني الحني 

واآلخ��ر حول القضايا السياس��ية البعي��دة كل البعد عن 

اختصاصات��ه جعلته رائج��اً إعالمياً مام جع��ل الكثري من 

القادة األمريكيون يحاولون محاكاته. نرشت مذكراته بعد 

وفاته، يف عام 1947، تحت عنوان )الحرب كام عرفتها(•

املصادر:

املوسوعة العسكرية  � م 1 � املؤسسة العربية 

للدراسات و النرش .

كتاب 100 قائد عسكري  � مايكل الننج � مركز 

اإلمارات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية .

كتاب  الحرب العاملية الثانية � رمضان الوند � دار 

العلم للماليني .

 .Wikipedia - The free encyclopedia

 The Great Commanders  Of World War

. 2 – Vol.3 The Americans



بقلم: ناصر الظاهري
كاتب إماراتي

nasser.aldhaheri@gmail.com 

علـى
مرمـــى 

قلــم

أبيض.. وأحمر.. وأسود.. وأخضر..
مل يكــن الفرح أبيضاً، كان ملوناً باألحمر واألســود واألخرض، كان مزهواً بلون علم اإلمارات الغايل، 

العايل، كان نشــيداً جميالً مبثابة فرح عارم للجميع، أبرد القلوب، وأســعد النفوس، وجعل الدموع 

ترتقرق يف املآقي والعيون، جاء الفرح تتويجاً النتصارات سابقة، وأعال زاهرة متواصلة، كان الفرح 

شأن النجاحات األخرى التي يفرحنا ظهورها وتألقها يف ساء بالدي. 

لــذا كان للجميع حق الفرح، هذا الفرح الــذي ميكن أن يصنعه فرد، أو مينحه فريق، أو تحظى 

برشفه مدينة جميلة كالعاصمة أبوظبي وشقيقاتها من إمارات الدولة، حيث كان الفرح يلعلع فيها 

ابتهاجاً بعودة األبناء بالظفر، والزهو كتاج يليق باإلمارات.. وطناً وحكاماً وشعباً، هو فرح من تلك 

األفراح الجاعية التي قلا تســمح بها األيام ، وإن ســمحت.. ال تعطينا طعمها سكراً يف الفم. كان 

فــرح الفوز والظفــر والتتويج بطعم قهوتنا املعمولة للتو، بطعــم هيلها وزعفرانها، بطعم حديث 

َمْن دّقتها وَزلّتها وصّبتها، ومن دار الرشــاد يف هاونها املعدن، وصهل فجراً فرحاً بعودة الرجال من 

مسجدهم، يسبقهم دعاء الفجر، وتسابيح الصبح، وقل هو الله أحد، كان َدّقة املنحاز يف بيت أخت 

شاء، أخت الرجال هو فرح من هذه األفراح التي تطرب بيوتنا يف زمنها الطيني، زمن يوسم بالخري 

والتسامح والتواصل والحب الذي يقتسمه الناس، وذلك املطر الذي يحيي األشياء، يجعلها خرضاء، 

أفــراح َهزّت قلوبنا، وطرقت أبوابها كــا تطرق الغيمة املظللة، املحملة، الــرشود بأغانينا وآمالنا 

وأحالمنا املؤجلة، والقابلة أن تكون نشيد الجميع.

هو فرح يشــبه رائحة أول تباشــري النخل يف مساء ممطر، معطر، تقودك روائحه إىل ذلك املكان 

املشبع بالثمر والتني والريحان، الجارية أفالجه من الغيل والسيل، املاسكة خوارصه أشجار الليمون 

والهمبا، وما تســلق الجدران من ظالل الياســمني، هو فرح يشــبه ضحكة القلب التي تأيت هكذا 

عفوية وبســيطة عىل وجه رجل نحبه، ونعّضده، وجهه وجه الخري، ومقدمه الســاحة والبشــارة، 

نتوج بفعله وأفعاله عائم رؤوسنا، هو ظل أبيه الساكن فينا بفعله وأفعاله وحسنه وإحسانه، هو 

كأخوانه، فخر الوطن وتيجانه.

فرحنا باملنجز.. أكرب من املنجز، هو أشبه بصهيل امرأة نعشقها حّد الَولَه، تحتل القلب، وتسكن 

الرأس، وحدها التي ميكن أن نناديها بالغالية أو ماء العني والنظر.

هذا الفرح الذي كان، ونتمناه أن يكون.. ويكون، يشبه لهفة العائدين املسافرين أشهراً يف بحار 

من الزرقة واملســافات، وعذابات الريح، جالبني الرزق الحالل لنفوس تتوق للحياة، ولونها،يشــبه 

متتمة أول طفل جاء متأخراً، بدا بالعافية وبضحكة أسنان اللنب، ولثغ: عييش بالدي. 

هو فرح يشــبه أول كأس من بعد رحلة الظأم، وحريق العطش، بتلك الرجفة التي تجربك عليها 

النفس، وتلك الرعدة التي متد بها اليد لهفة بفرحها البارد الرطب.

هو.. فرح يشــبه نومة الظل يف نهار القائلة، رائحة زهر الليمون والســفرجل يف تلك البســاتني 

القدمية، برودة العشب الندي فيها، ظل الصيف فيها، وعطر الجدات بحكاياتهن يف مساءاتها.

فرح يشبه مسك األماكن القدمية التي يرسبّها زمن العشق، وذكرى الناس األوليني الطيبني، تلك 

التي ال تأيت إال مع أحالم الصغار يف الزمن الجديد.

كان فرح الفوز بدورته الواحدة والعرشين.. شيئاً من العطر.. شيئاً من املطر.. شيئاً من الُسكر.. 

شيئاً من التي تعلق عىل صدر الوطن طويالً.. ومديداً.

كان فرح كأس الخليج.. غاية الرجال، وكان الرجال عزوة من نشدهم وناشدهم..كان فرحاً ملّوناً 
يف عيون الجميع بلون األبيض واألحمر.. واألسود.. واألخرض!•
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العــــالج باألكسجيـــــن O2 عــــــايل الضغـــــط
يعالج اجلروح و القروح املزمنة و غري امللتئمة

حوار: نازيل ناصر البلوشي
تصويـــر: حسني اليافعي 
يف إط��ار اللق��اءات الت��ي تجريه��ا املجلة م��ع األطباء 

واالختصاصي��ن أج��رت مجلة »درع الوط��ن« لقاء مع 

الدكتور س��امل سعيد العفريت الكويتي اختصايص طب 

أعامق بحري وعالج باألكس��جن عايل الضغط ليحدثنا 

عن تقنية العالج باألكسجن والحاالت التي يتم عالجها 

به وم��دى تأثري العالج بهكذا طريقة يف ش��فاء املرىض 

املصابن بتلك األمراض فإىل مضابط الحوار:

ه��ال حدثتنا يف بداية ه��ذا اللقاء ع��ن تقنية العالج 

باألكسجني عايل الضغط؟

هو إعطاء املريض أوكس��جن )O2( نقي بنسبة 100 %، 

و تت��م زي��ادة الضغط الجوي يف غرف��ة الضغط املتواجد 

بها املريض و حس��ب الحالة املرضية، حيث يصل الضغط 

إىل ضعف��ي أو ثالث��ة أضع��اف الضغط الج��وي العادي، 

فيتحول األكس��جن )O2( تحت ه��ذا الضغط العايل من 

الحالة الغازية إىل الحالة السائلة يف الجسم، عندها ينتقل 

)O2( إىل الخاليا و األنسجة و األعضاء عرب سوائل الجسم 

املختلفة، ويذوب األكس��جن )O2( يف س��وائل الجس��م 

املختلفة ومنها البالزما، والسائل الشويك والعيني و اللعايب 

و الليمف��اوي و الس��ائل الدماغ��ي باإلضافة إىل الس��ائل 

الخل��وي، وبهذا يصل األكس��جن )O2( إىل كل نقطة من 

الجس��م حتى الت��ي ال يصله��ا الدم نتيجة اإلنس��دادات 

الرشيانية مام يؤدي إىل تحس��ن الرتوية للمناطق املصابة 

و التالفة.

كيف تتم ه��ذه العملية أثناء العالج وما هي النتائج 

النهائية ؟

الفك��رة هي أن الضغ��ط الجوي يع��ادل 760 ملم زئبق، 

وس��ب��ب ه��ذا الضغط ه��و اله�واء املك��ون من )20 % 

أوكس��جن و80% نيرتوج��ن (، إذاً فنح��ن نتنفس هواء 

نس��بة األكس��جن )O2( به هي 20 % ، وضغطه يعادل  

20 % م��ن الضغط الجوي أي 152 ممل/زئبق ويتم إذابة 

)O2( أثن��اء تبادل الغ��ازات يف الرئ��ة، ويتم تحميله عىل 

الهيموجلوب��ن املوجود بكرات الدم الحم��راء، وينتق��ل 

خ��الل الدورة الدموية إىل جمي��ع أجزاء الجسم، وعندما 

ينتقل من األوعي��ة الدموية الكب��رية إىل األصغر فاألصغر 

يفق��د جزءاً م��ن هذا الضغ���ط حتى يصل هذا الضغط 

إىل الش��ع��ريات الدموي��ة الدقيق��ة فيصب����ح 30 ملم/

زئب����ق )أي عند مستوى سط��ح جل��د اإلنسان(، وبع��د 

ذلك يتم انتش��اره وذوبان��ه داخل الس��ائل الخلوي حتى 

األكسجني الزائد عن 
حاجة اجلسم يعمل 
على انقباض األوعية 

الدموية

يعطي��ه الطاق��ة الالزم��ة للبناء، وهذا هو م��ا يحدث يف 

جميع الحاالت الطبيعية. 

إذاً مل��اذا يتم  إعطاء أكس��جني 100 % وتحت ضغط 

عال؟

 يتم إعطاء األكس��جن 100 % وتح��ت ضغط جوي من 

1500-1800 ملم زئبق، أي 10 أضعاف الضغط الطبيعي، 

وتح��ت هذا الضغ��ط و أثناء عملية تب��ادل الغازات يتم 

إذابة كمية كبرية من األوكس��جن )O2( يف البالزما، حيث 

تع��ادل الكمية املذابة يف هذه الحالة 15 أضعاف الكمية 

العادية التي تنقله لخاليا الجسم، ويتم انتقال األكسجن 

)O2( تحت هذا الضغط، ويفق��د جزءاً منه، كلام انتقل 

م��ن األوعي��ة الدموية الكبرية للصغرية ث��م األصغر حتى 

يصل إىل الشعريات الدموية الدقيقة، حيث يكون ضغطه 

م��ن 80- 280 ملم زئب��ق )وال ننيس أن الطبيعي 30 ملم 

زئبق(، و الضغط العايل لألكسجن )O2( يعمل عىل:

•توسيع الدورة الدموية الدقيقة.

•تخليق مسارات وأوعية دقيقة أخرى يف األنسجة.

•يس��اع�د ع�ىل ط���ول و رسعة تغلغ���ل و إذابة O2 يف 

األنسج�ة.

•األكسجن)O2( عايل الضغط قاتل للبكترييا الالهوائية.

ما هي األمراض التي تعالج باألكسجني عايل الضغط؟

هناك أمراض تم االعرتاف عاملياً بنجاح اس��تخدام العالج 

باألوكس��جن )O2( لعالجه��ا وأقرت��ه الجمعي��ة الطبية 

األمريكي��ة للعالج باألوكس��جن )O2( ع��ايل الضغط يف 

اجتامعها سنة 1976 كعالج أسايس ووحيد لها وهي:

•م��رض الفقاقي��ع الهوائي��ة داخ��ل ال��دورة الدموية و 

الت��ي تح��دث أثناء عملي��ات القلب املفت��وح و املناظري 

الجراحيةوعالج تسوس العظام.

•التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

•املس��اعدة عىل ع��الج األنس��جة املتهتك��ة الناتجة عن 

الحوادث.

•مرض تقليل الضغط ) داء الغواص(.

•الج��روح و الق��روح املزمن��ة و غ��ري امللتئم��ة )جروح 

السكري(.

•عالج حاالت محددة لفقر الدم.

•الغرغرينا الغازية و ضيق تصلب الرشاين الطرفية.

•الُخراجات الدماغية.

•عدوى األنسجة الرخوة.

•النخر العظمي و النسيجي )إشعاعي املنشأ(.

• إلتهاب العظام.

• عمليات ترقيع الجلد و قصور الدورة الدموية باألطراف.

• الحروق الحرارية.

• فقدان السمع الفجايئ.

و حالياً تتم دراس��ة اس��تخدام عالج  O2عايل الضغط يف 

الحاالت التالية: 

•مرض التوحد.

•الش��لل املخي الجزيئ عند األطفال املس��مى CP نتيجة 

الطبيب أثناء فحصه ألحد املرىض الطبيب سعيد سامل العفريت الكويتي
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تأديـــــــــب الزوجــــــــــة..أسبــــاب وشــــروط 
املقصد منه التأديب فقط وليس االنتقام أو التشفي

إعداد: يوسف جمعة احلداد

جع��ل الله للرجل حق القوامة عىل الزوجة فقال تعاىل: 

»الرجال قوامون عىل النس��اء ...«، وحق القوامة يقيض 

مبن��ح الرج��ال الح��ق يف التأديب إذا كان م��ن الزوجة 

عصيان أو نش��وز، واألصل يف ذل��ك قوله تعاىل: »والاليت 

تخافون نش��وزهن فعظوه��ن واهجروهن يف املضاجع 

وارضبوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال«.

•علة التأديب: مل يجعل الله للرجل سلطاناً عىل زوجته 

إال بالق��در ال��ذي ميكنه من حراس��ة الحي��اة الزوجية 

والقي��ام عىل أمر إصالحها، وق��د علم الله أن الزوج هو 

الشخص الوحيد الذي يصح أن يناط به هذا األمر، ومن 

ثم فلم يجعل لألب أو األخ أو نحوهام سلطاناً مثله.

والواقع يكش��ف عن أن منح ال��زوج هذا الحق البد 

منه، وذلك لتحقيق مصلحة األرسة واملصلحة االجتامعية 

العام��ة من ورائها، ومنح ال��زوج هذا الحق ال ينقص يف 

الواقع من ق��در املرأة، إذ الثابت أن الزوجني ليس��ا إال 

عضوي��ن يف األرسة يتبادالن املنافع، ف��إذا صار أحدهام 

مرشف��اً عىل أعامل اآلخر بحيث يقومها إذا عوجت فإن 

ذلك يوفر النفع لهام معاً دون أن يلحق بأي منهام نقصاً 

أو تحق��رياً، ثم أن هذا الحق ال يعن��ي اإليذاء والتحقري 

واإلهانة والتس��لط ك��ام يتوهم بع��ض الجاهلني، وإمنا 

يعن��ي التهذيب والتقوي��م واإلصالح مب��ا يحقق الغاية 

القصوى للحياة الزوجية الكرمية.

•سبب التأديب: جعل الش��ارع حق التأديب قامئاً عىل 

سبب، بحيث إذا تخلف مل يجز، وهذا السبب هو خوف 

النشوز، والنشوز هو العصيان، مأخوذ من »النشز« وهو 

م��ا ارتفع عن األرض، والخوف املقصود يف اآلية ال يعني 

مجرد التوق��ع القائم عىل التوجس، وإمن��ا يعني العلم 

القائم عىل اليقني بحدوث العصيان، فيكون معنى قوله 

تعاىل: »تخافون نشوزهن« أي تخافون استمراره.

وقد أضاف الفقهاء إىل السبب السابق _ وهو النشوز 

عن طاعة الزوج _ سبباً آخر بديهي هو اقرتاف املعايص 

الت��ي ال حد فيها، فيكون فعل الزوج يف هذه الحالة هو 

صورة من صور العقوب��ات التعزيرية، يفعلها نيابة عن 

الس��لطة املختصة، وأهم تلك املعايص ت��رك الواجبات 

الرشعية كالصالة ونحوه��ا، ويكون قصده بذلك حملها 

عليها حمالً، وهو نوع من التأديب.

•رشوط التأدي��ب: يش��رتط يف التأدي��ب رشوط مادية 

ومعنوية هي:

•إتباع أس��لوب الت��درج يف وس��ائل التأديب، من خالل 

تذكريها بأمر الله لها بالطاعة، وتخويفها من وعيد الله إذا 

عص��ت، وتذكريه��ا بح��ق ال��زوج عليها، ف��إذا مل تفلح 

النصيحة ف��إن الرشع أباح لل��زوج هجرها يف املضجع، 

وهو نوع من التأديب، فإن مل يفلح لجأ إىل الرضب.

•إذا ل��زم الرضب فال بد من التقي��د بحدود، فيجب أن 

يكون خفيفاً غري جارح وال مشوه، فهو رضب غري مربح، 

أي ال يك��ر عظامً وال يدمي جس��امً وال يس��ود جلداً، 

كام يش��رتط أن ال يكون يف الوجه، أو يف أي منطقة من 

املناطق الحساسة.

•أن يصدر فعل الزوج بنية حس��نة، أي أن يبتغي بفعله 

التأديب فقط وليس االنتقام أو التش��في أو نحو ذلك، 

مبعنى أن الزوج يكون خارج��اً عن مقتىض التأديب إذا 

اتخذ ش��يئاً من الهجر أو ال��رضب ابتغاء غرض آخر غري 

مقت��ىض التأديب الذي يقصد به إرجاع الزوجة الناش��ز 

إىل حالتها من الطاعة، ولذا جاء يف آخر آية النساء قوله 

تعاىل: »إن الل��ه كان علياً كبرياً« وهو تهديد للرجال إذا 

بغوا عىل النس��اء من غري س��بب، فإن الله تعاىل وليهن 

وهو املنتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن •

الواقع يكشف 
عن أن منح الزوج 

هذا احلق البد منه 
لتحقيق مصلحة 

األسرة واملصلحة 
االجتماعية العامة
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أخبــار طبيـة

أك��د باحث��ون يف موضوع عالق��ة األم��راض بالعادات 
الغذائي��ة أن تن��اول األطفال الوجب��ات الرسيعة ثالث 
م��رات يف األس��بوع يس��اعد ع��ى إصابته��م بالرب��و 

والحساسية الجلدية )اإلكزميا(.
وقد ش��ملت الدراس��ة 500 ألف طفل من أكرث من 50 
بلداً، وبينت أن س��وء العادات الغذائية قد يكون وراء 

ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض الحساسية هذه.
فاألطف��ال الذي��ن تناولوا وجبات رسيع��ة مثل الربغر، 
معرض��ون لإلصاب��ة بالته��اب جل��دي ح��اد وتقرح يف 
العيون، بينام يبدو أن اإلكثار من تناول الفواكه يحمي 

من هذه األمراض.
ويوضح الباحثون أن الوجبات الرسيعة غالباً ما تحتوي 
عى نس��ب عالية م��ن الدهون واألح��امض، التي ترض 
باملناعة، بينام تكون الفواكه غنية مبضادات التأكس��د، 

إىل جانب منافعها األخرى.
وأظه��رت الدراس��ة أن األطفال الذين اعتادو، يف س��ن 
مبكرة، تن��اول الوجبات الرسيعة ث��الث مرات أو أكرث 
أسبوعياً معرضون لإلصابة بالتهاب الجلد بنسبة  %39  

أكرث من غريهم.

يط��رح خرباء تس��اؤالت حول إىل أي مدى ميكن أن تتس��بب 
املرشوب��ات الخالية من الس��كريات أو املح��الة صناعياً التي 
يُطلق عليها "مرشوبات الحمي��ة" يف اإلصابة باالكتئاب، بعد 

أن وجدت دراسة عالقة بني املرض وهذه املرشوبات.
ووج��د بحث أمرييك أج��ري عى 250 ألف ش��خص مصاب 
باالكتئ��اب أن الكثري منهم كانوا يتناول��ون مرشوبات محالة 
صناعي��اً، لك��ن مل تبحث الدراس��ة التي س��تعرض نتائجها يف 
االجتامع السنوي لألكادميية األمريكية لعلم األعصاب السبب 

يف هذه الصلة.
كام تبني أن تن��اول القهوة يقلل مخاط��ر اإلصابة باإلكتئاب، 
حيث وجدت الدراسة أن احتاملية إصابة َمن يتناولون أربعة 

أكواب قهوة يومياً باالكتئاب تقل بنسبة 10 %.

تناول األطفال للوجبات الرسيعة قد يسبب 

الربو واإلكزميا

هل تسبب "مرشوبات الحمية" اإلكتئاب؟

نقص  O2 بالدم.

•مرض اليم.

•الصداع النصف��ي و حاالت األنيميا الح��ادة و فقد الدم 

املفاجئ.

.MS حاالت اإللتهاب املتناثر باألعصاب•

•ما قبل و بعد بعض عمليات التجميل.

•إصابات املالعب.

•حاالت الشلل ما بعد جلطات املخ.

•كعامل مس��اعد لبناء الخاليا و تحسن وظائ��ف الجس�م 

و تقليل الهدم بالنسبة للخاليا و زيادة قدرتها.

و تجتم��ع هذه الجمعية كل عرش س��نوات إلقرار أمراض 

جديدة يتم عالجها بواس��طة O2 عايل الضغط بعد إجراء 

البحوث الالزمة.

مباذا يش��عر املريض أثن��اء وج��وده يف غرفة الضغط 

لعمل جلسة عالجية؟ 

أثن��اء وجود املريض داخل الغرفة، يك��ون الضغط الواقع 

عىل جسمه متساوياً، ومضاداً يف اإلتجاه، فاملحصلة تصبح 

صفراً، وال يش��عر املريض بأي ضغوط عىل جسمه ما عدا 

إذا كان��ت )قناة اس��تاكيوس( يف األذن مقفلة أو منقبضة 

مثل��ام يحدث أثناء نزالت الربد و عدم اس��تطاعة املريض 

معادلة الضغط، فيشعر بآالم يف إذنه. 

كيف يؤثر األكسجني عى أعضاء الجسم أثناء العالج؟ 

األكس��جن الزائد عن احتياج الجسم يف الدورة الدموية 

يعمل عىل انقباض األوعية الدموية يف األعضاء السليمة، 

وبذلك يقلل من كمية األكس��جن الكبرية الواصلة لهذه 

األعضاء، ويكون مبثابة حامية طبيعية لألعضاء السليمة 

عند تعرضها لألكس��جن عايل الضغ��ط، وبذلك ال تتأثر، 

لك��ن عندما يصل األكس��جن بكمية كافي��ة يف األجزاء 

املصابة من الجس��م يعمل عىل توسيع األوعية الدموية 

الدقيقة فيها، وبذلك يصل األكسجن إىل الخاليا املصابة 

ويعمل عىل إعادة حيويتها مرة أخرى.

كيف يتم تجهيز املريض للمعالجة؟

يس��مح فق��ط باس��تخدام مالب��س قطنية داخ��ل غرفة 

املعالجة، وال يس��مح مبستحرضات التجميل أو العطور أو 

مس��تحرضات الشعر أو مزيالت العرق أو الشعر املستعار 

أو املجوه��رات، و يجب عىل الفن��ي معرفة أية أنواع من 

األدوية يس��تخدمها املريض مبا فيه��ا األدوية التي ترصف 

دون وصف��ة طبية، و ينصح املرىض بع��دم تناول الكحول 

أو مرشوب��ات غازية قبل أربعة س��اعات م��ن املعالجة، 

كام يج��ب عىل املرىض و يف معظم الح��االت، اإلقالع عن 

التدخن أو إس��تخدام منتجات التب��غ األخرى خالل فرتة 

الع��الج، حيث أنها تتعارض مع مقدرة الجس��م عىل نقل 

األكسجن، و مينع من السفر خالل 48 ساعة بعد العالج.

م��ا هي املعلوم��ات التي يج��ب أن يعرفها الفني من 

املريض قبل بدء العالج؟

•إذا كان يع��اين من أي��ة أعراض لنزلة ب��رد أو أنفلونزا أو 

حم��ى أو إحتق��ان بالجيوب األنفية و األن��ف أو إحتقان 

بالصدر.

•إذا كان هناك احتامل أن تكون املرأة حامالً .

•إذا كان هناك تغيري يف أنواع أدويته.

•إذا مل يتناول أي من الوجبات قبل بدء العالج.

•إذا كان يعاين من مرض السكري، ومل يقم بأخذ األنسولن 

الخاص به قبل العالج.

•إذا كان يع��اين م��ن أي��ة هموم أو قل��ق أو مخاوف من 

األماكن املغلقة. 

هل هناك مضاعفات بالنسبة لهذا العالج؟ 

طبع��اً أي عالج ل��ه مضاعفات، ولك��ن املضاعفات تكون 

بنس��بة ضئيلة جداً إذ اتبع األس��لوب العلمي السليم قبل 

إعطاء العالج، فيتم عمل أش��عة  للصدر للتأكد من خلوه 

م��ن األمراض، ويتم عمل فحص لألنف و األذن للتأكد من 

سالمة قناة )إس��تاكيوس( يف األذن، و إنها مفتوحة وحرة، 

وأيضاً عمل كشف قاع العن ملرىض الشبكية•

تفاحة... تغنيك عن طبيب

الضغط باألكسجني يعالج فقدان السمع الفجايئ

أثناء وجود املريض 
داخل الغرفة

 يكون الضغط 
الواقع على جسمه 
متساويًا ومضادًا يف 

اإلجتاه
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اخلندق..أحسم الغزوات يف التاريخ اإلسالمي
مبدأ الشورى الذي جتسد بني القائد وجنوده 

إن معرك��ة األح��زاب مل تك��ن معركة خس��ائر، بل كانت 

معرك��ة أعص��اب، مل يجر فيها قتال مري��ر، إال أنها كانت 

من أحس��م املعارك يف تاريخ اإلسالم، متخضت عن تخاذل 

املرشكني.

األسباب..
 أيق��ن أعداء اإلس��الم أنهم لن يس��تطيعوا االنتصار عىل 

املس��لمني إذا حاربته��م كل طائفة مف��ردة، وكان زعامء 

اليهود أبرص بهذه الحقيق��ة فأجمعوا أمرهم عىل تأليب 

العرب ضد اإلس��الم وحش��دهم يف جيش كثي��ف ينازل 

محمداً وصحبه يف معركة حاسمة، ونجح اليهود يف إعداد 

هذا التحالف الذي دخلت فيه أهم قبائل العرب كقريش 

وغطفان.

أهمية الشورى.. 
رُفعت إىل النبي  صىل الله عليه وس��لم  التقريرات، التي 

تفيد بتح��رك جيوش التحالف صوب املدينة، فاستش��ار 

الصحابَة ما العمل ؟ فأش��ار عليه س��لامن الفاريس بحفر 

خندق يحول بني العدو وبني املدينة، وهي حيلة دفاعية 

يس��تخدمها الفرس، فقبل رس��ول الله رأي��ه فأمر بحفر 

الخندق. 

تكريم العقول املبتكرة..
 طف��ق الن��اس يهتفون بس��لامن، رسوراً بفكرت��ه، فقال 

املهاج��رون : س��لامن من��ا، وقالت األنصار: س��لامن منا، 

فقال:صىل الله عليه وسلم سلامن منا أهل البيت.

مجيء األحزاب..
 وص��ل جي��ش األحزاب )ش��وال ع��ام 5ه���( إىل حدود 

املدين��ة يف عرشة آالف مقاتل بقيادة أيب س��فيان، وخرج 

املس��لمون يف ثالث��ة آالف وجعلوا الذراري والنس��اء يف 

الحصون، ورابطوا عىل جانب الخندق، وقد وصفهم الله 

بقول��ه: )َولاَماَّ رََءا الُْمْؤِمُنوَن األَْح��زَاَب قَالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا 

اللُه َورَُس��ولُُه َوَصَدَق اللُه َورَُس��ولُُه َوَم��ا زَاَدُهْم إاِل إِميَانًا 

َوتَْسلِياًم( األحزاب: 22.

 ومل يكت��ف رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم بحفر 

الخندق، بل نظم نقاطاً لحراس��ته، وفرقاً للقتال، وكتائب 

للمقاومة، حتى مينع املرشكني من تخطي الخندق.

وكان وقع املفاجأة مهوالً عىل املرشكني، إنها مكيدة ما 

عرفها العرب من قب��ل يف فنون القتال، لقد أعدوا العدة 

لكل يشء، إال أمر هذا الخندق املدهش.

ومل يس��تطع  املرشك��ون دخ��ول  املدين��ة، واكتف��وا 

بحصارها، نحو شهر، حتى تسلل حيي بن أخطب إىل بني 

قريظ��ة، وأقنعهم بنقض عهدهم مع املس��لمني.وملا علم 

الرسول صىل الله عليه وسلم، أرسل بعض أصحابه وأكدوا 

ل��ه صحة ذلك. فبعث فرقة لحامية النس��اء واألطفال يف 

املدينة، وهك��ذا أحاط العدو باملس��لمني من كل حدب 

ن فَْوِقُكْم َوِمْن أَْس��َفَل  وصوب، قال تعاىل: )إِْذ َجاُءوكُم مِّ

ِمنُك��ْم َوإِْذ زَاَغ��ِت األَبَْص��اُر َوبَلََغ��ِت الُْقلُ��وُب الَْحَناِجَر 

َوتَظُنُّ��وَن ِباللِه الظُُّن��وَن ُهَنالَِك ابْتُِلَ الُْمْؤِمُن��وَن َوزُلْزِلُوا 

زِلْزَاالً َشِديًدا(. 

وبدأ املس��لمون يف رش��ق املرشكني بالنبال ليمنعوهم 

م��ن عب��ور الخندق، وح��اول املرشكون ب��كل رضاوة أن 

يقتحموه, واس��تطاع بعضهم العبور من مكان ضيق فيه، 

إال أن علي��اً كان له��م باملرصاد، فقتل م��ن قتل ، وهرب 

من هرب.

النتائج وأسباب النرص.. 
نرص الله املس��لمني  بعد أن بذلوا  كل األسباب، فجاءهم 

النرص اإللهي، فخذل عدوهم بجنود، منها:

•الجندي األول: نعيم بن مسعود الغطفاين حيث قال 

رسول الله صىل الله عليه وسلم فيه  :    إمنا أنت رجل واحد، 

فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة ، فذهب إليهم 

وألهمه الله بفكرة نجح بها يف تفريق األحزاب.

•الجنديان الثاين والثالث: الريح واملالئكة

 ق��ال تع��اىل: )يَا أَيَُّها الاَِّذي��َن آََمُنوا اذكُ��ُروا نِْعَمَة اللِه 

َعلَيُْكْم إِْذ َجاَءتُْكْم ُجُنوٌد فَأَرَْس��لَْنا َعلَيِْهْم ِريًحا َوُجُنوًدا لَْم 

تََرْوَها وَكَاَن اللُه ِبَا تَْعَملُوَن بَِصريًا( 

الحكم والعرب..
 بيان أهمية الشورى بني القائد وجنوده، وتكريم أصحاب 

اإلبتكارات حيث نال س��لامن وساماً نبوياً جعله من  آل 

البيت، وظهور أهمية الحيل الحربية•

فتــاوي 

س. هل العني تكون من اجلن 
      أم تكون من اإلنس فقط؟ 

ج. الع��ني كام تكون من اإلنس تكون من الجن ألنهم 

يصيبون بالعني كإصابة اإلنس أو أشد، فقد "كان صىل 

الله عليه وس��لم يتعوذ من ع��ني الجان وعني اإلنس، 

فلام نزل��ت املعوذتان أخذ ِبهام وترك ما س��واهام"، 

رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجة .

س. هل العني تكون من األعمى،       
      والصديق، والصالح ؟

ج. نع��م العني تكون من األعم��ى فيوصف له اليشء 

فيؤث��ر فيه وإن مل ي��ره، ألن كثرياً م��ن العائنني يؤثر 

بالوصف من غري رؤية، وتكون من الصديق والصالح  

كام  جاء يف قصة س��هل بن حنيف عندما عانه عامر 

بن ربيع��ة ريض الله عنهام، وه��ام صحابيان كالهام 

صال��ح ومح��ب لآلخر، وتس��مى هذه الع��ني بالعني 

املعجب��ة، أي أنها ليس��ت عني حس��د وإمنا هي عني 

إعجاب واستحسان.

س. ما الفرق بني العني واحلسد؟

ج. الحسد والعني بينهام عموم وخصوص ويفرتقان يف 

بعض املسائل منها:

 �� أن الحسد ال يقع إال من نفس خبيثة حاقدة.

 والعني ق��د تقع من نفس صالحة من جهة اإلعجاب 

باليشء.

 �� أن أصل الحسد هو بغض نعمة الله عىل املحسود 

ومتني زوالها.

 وأص��ل العني: اإلعجاب واالس��تعظام  واالستحس��ان 

دون قصد متني زوال النعمة.   

�� أن الحاس��د ال يحب املحس��ود ولو قدر عىل إزالة 

النعمة عنه ألزالها.

أما العائن فقد يعني من يحبه ويكره أن يصاب بأذى 

منه كنفسه وولده وماله.                                                           
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 مارس 1975 الشيخ زايد وحكام االٕمارات أثناء زيارتهم التفقدية ملدرسة املشاة ديسمرب 1992 تعيني محمد بن زايد رئيساً ألركان القوات املسلحة

 محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة 33 من مرشحي كلية زايد الثاين العسكرية، 2009

 مارس 1991 مكتوم يشهد تخريج دوريت املرشحني السادسة عرش والضباط الجامعيني الثامنة

123 |  فرباير 2013 |  العدد 493  |



كَْر َويَُقولُوَن إِنَُّه لََمْجُنوٌن( القلم: 51 قال تعاىل: )َوإِْن يَكَاُد الَِّذيَن كََفُروا لَُيْزلُِقونََك ِبأَبَْصارِِهْم لَمَّ َسِمُعوا الذِّ
وإن يكاد: أي وإنه كاد الذين كفروا أي قاربوا.

ليزلقونك: أي يصيبونك بالعني، فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه لبغضهم إياك. 
 لَمَّ َسِمُعواْ الذكر: أي القرآن 

 َويَُقولُوَن: حسداً عىل ما أوتيت من النبوة  »إِنَُّه لََمْجُنوٌن«. 
سبب نزول اآلية..

أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله صىل الله عليه وسلم بالعني، وكان فيهم رجل إذا أراد أن يصيب شيئاً بعينه 
جاع ثالثة أيام ثم نظر إىل ذلك اليشء وقال: ما أحسنه من يشء، فيسقط املنظور إليه يف الوقت، فسأل الكفار هذا 

الرجل أن يصيب رسول الله صىل الله عليه وسلم بالعني، فعصم الله نبيَّه، وأنزل هذه اآلية
وقيل: إنهم كانوا ينظرون إليه بالعداوة نظراً شديداً يكاد يُْزلُِقه من شدته أي: يلقيه إىل األرض.

القراءات..
قرأ نافع وحده: ليزلقونك بفتح الياء، وقرأ الباقون: بضمها. 

وهم لغتان مشهورتان عند العرب
ما يستفاد من اآلية..

 قال ابن كثري: ويف هذه اآلية دليل عىل أن العني إصابتها وتأثريها حق، بأمر الله عز وجل، كم وردت بذلك  املروية 
من طرق متعددة كثرية.

ومذهب أهل السنة أن نسلك سبيل الوسط يف العني، فال نكون من الذين أنكروها مخالفني بذلك الكتاب والسنة. 
وال من الذين  أفرطوا فيها حتى نس��بوا لها كل فش��ل أصابهم يف الحياة وإن مل تكن بهم عني، وأصبح إميانهم بأن 

العني حقٌّ أكرث من إميانهم بأن الله خري الحافظني.
 فليس الصواب مع هؤالء وال مع  أولئك، بل الصواب أن نُصدق بأن العنب حق فنحصن أنفس��نا منها  ونتعوذ من 

رشها، وبعد ذلك نتوكل عىل الله تعاىل وال نرتك وساوس العني تطاردنا يف كل يشء أصابنا.

 مصطلحـــات فقهيــــة
التورك:

أن يجل��س املصل ع��ىل وركه األيرس ويف��ي باليته 

وس��اقه إىل األرض فَتَصري رجاله معاً ِمن الجانب األمَيِن  

فينصب رجله اليمنى ويضع ساقها عىل رجله اليرسى، 

وس��مي التورك ألن املصل يلصق في��ه وركه باألرض، 

واخت��اره  املالكية: يف جلوس الصل��وات كلها، واختاره 

الشافعية: يف التش��هد األخري فقط من الصلوات كلها، 

واختاره الحنابلة: يف التشهد األخري من الصالة الرباعية 

والثالثية فقط.

االفتراش:

 أن يثن��ي املصل رجله الي��رسى بحيث يل ظهرها 

األرض ويجلس بوركه األي��رس عليها وينصب رجله 

اليمن��ى ويضع أطراف أصابعها عىل األرض متوجهة 

إىل القبلة، وس��مي باالفرتاش ألن رجل املصل تَصري 

كالف��راِش له، واختاره األحناف: يف جلوس الصلوات 

كلها، واختاره الشافعية: يف جلوس الصلوات كلها إال 

التش��هد األخري من كل ص��الة، واختاره الحنابلة: يف 

جلوس الصلوات كلها إال التش��هد األخري من الصالة 

الرباعية والثالثية فقط.

اإلقعاء:

جل��وس منه��ي عنه يف الص��الة، ويطل��ق يف اصطالح 

الفقهاء عىل الجلسات التالية: 

•الهي��أة األوىل: جل��وس املص��ل عىَل اليتي��ه ناصباً 

فِخذيه واضع��اً يديه ورجليه ب��األرِض، قال العلامء: 

كهيأة إقعاء الكلب.

•الهي��أة الثانية: أَن يجلس املصل عىَل صدور قدميه 

أي ِب��أن يجع��ل أصابعه عىل األرض ناصب��اً لَقدميه، 

ويجعل اليتيه عىل عقبيه.

•الهي��أة الثالث��ة: جل��وس املص��ل ع��ىل القدم��ني 

وظهورهام إىل األرض.

•الهي��أة الرابعة: جلوس املصل: ب��ني قدميه واليتاه 

عىل األرض وظهور قدميه لألَرض. 

•الهيأة الخامس��ة: جلوس املصل بني قدميه واليتاه 

ع��ىل األرض ورج��اله قَامئتاِن ع��ىل أصابعهام، وورد 

النه��ي يف الحديث ع��ن اإلقعاء يف الص��الة، فحمله 

بع��ض األمئة عىل الحالة األوىل فقط، وحمله املالكية 

وم��ن وافقهم عىل الح��االت الخمس، إال أنه ممنوع 

عندهم يف الحال��ة األوىل، ومكروه يف بقية الحاالت، 

وال تبطل الصالة به يف جميع الحاالت.

آيــة وتفـسـيــر

ق��ال عز وجل: )َوَما قَ��َدُروا اللاََّه َحقاَّ قَ��ْدرِِه( الزمر:76، 

وقال:)َم��ا لَُكْم ال تَرُْج��وَن لِلاَِّه َوقَاًرا( ن��وح:13، إن من 

أوجب الواجبات عىل املسلمني، األدب مع رب العاملني، 

فهو س��لوك األنبياء والصالحني، ودأب العلامء العاملني، 

وه��و أصل كل أدب، ب��ل ال يوصف أحد بأدب إن عدم 

األدب م��ع الله، وهذا األدب يش��مل:القلب واللس��ان، 

واألركان.

وقد رضب األنبياء عليهم الصالة والسالم أروع األمثلة يف 

حسن األدب مع الله تعاىل، فهذا أبو األنبياء إبراهيم عليه 

الس��الم  يتأدب مع ربه قائالً: )الاَِّذي َخلََقِن��ي فَُهَو يَْهِديِن 

َوالاَِّذي ُهَو يُطِْعُمِني َويَْس��ِقني )الشعراء آية 78(، ومل يقل: 

وإذا أمرضني فهو يش��فني، وإمنا ع��دل عن ذلك تأدباً مع 

الله تعاىل فقال: )َوإَِذا َمرِْضُت فَُهَو يَْش��ِفيني (، واألدب مع 

الل��ه يتجىل يف أبهى صوره عند رس��ول الله صىل الله عليه 

وس��لم فلقد كان آية يف حسن األدب، وقد سار عىل نهجه 

علامء السلف الصالح. 

ق��ال ابن املب��ارك: نحن إىل قليل م��ن األدب أحوج منا 

إىل كث��ري من العلم، وأرق��ي اآلداب وأكدها األدب مع الله 

سبحانه وتعاىل.

فعىل املس��لم أن ي��الزم الحياء من الله تعاىل ويش��عر 

نفس��ه دامئاً أن الله تع��اىل مطلع علي��ه يف جميع أحواله 

فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفس��ه له وقاراً وتعظيامً فيخجل 

من معصيته ويس��تحي من مخالفته والخروج عن طاعته، 

إذ لي��س م��ن األدب أن يجاهر العبد رب��ه باملعايص وهو 

يشهده وينظر إليه قال تعاىل: )َوَما تَُكوُن يِف َشأٍْن َوَما تَتْلُو 

ِمْنُه ِمْن قُرْآٍن َوال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إاِل كُناَّا َعلَيُْكْم ُشُهوًدا إِْذ 

تُِفيُض��وَن ِفيِه َوَما يَْعزُُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثَْقاِل َذراٍَّة يِف األَرِْض 

اَمِء َوال أَْصَغَر ِمْن َذٰلَِك َوال أَكَْبَ إاِل يِف كِتَاٍب ُمِبنٍي  َوال يِف الساَّ

( يونس:61

األدب مع اهلل تعاىل 
آداب إســـالمـيــة

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني
د. الحافظ العالم
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فبرايــر 1973 من الذاكرة

العدد 19 - فرباير 1973 

رئيس الدولة يزور كلية زايد العسكرية
قام صاحب الس��مو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بزيارة 

كلية زايد بن سلطان الثاين العسكرية شاهد خاللها أبناء الكلية يقتحمون 

النريان ويقفزون الحواجز بكل جس��ارة وش��جاعة وسط طلقات الذخرية 

الحية وقنابل الدخان، وتحدث سموه مع أبنائه عن التدريب والجلد وأن 

اإلميان بالله والوطن يشء ال بديل عنه.

احتفلت دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة بعيد األضحى 

املبارك حيث أدى صاحب الس��مو الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رئيس الدولة وعدد من الش��يوخ صالة العيد يف 

املس��جد الكبري وتلقى التهاين يف ق��ر املنهل العامر من 

حكام اإلمارات وأصحاب السمو الشيوخ والوزراء وأعضاء 

املجلس االستش��اري الوطني ورجال الس��لك الدبلومايس 

وكبار رجاالت الدولة، وقام صاحب الس��مو رئيس الدولة 

بعد ذلك بتفقد عدة مرافق حيوية يف مدينة أبوظبي.

تخريج الدفعة الرابعة من مدرسة التمريض
تم يف هذا الش��هر تخري��ج الدفعة الرابعة من منتس��بي 

مدرس��ة التمريض التابعة لخدمات الدف��اع الطبية. هذا 

وق��د قام قائد الخدمات الطبية بتوزيع ش��هادات التخرج 

عىل أفراد الدفعة بعد أن ألقى فيهم كلمة حثهم فيها عىل 

التحيل بالخلق الفاض��ل والتفاين يف خدمة املرىض. وحرض 

حفل التخرج آمر ومدريس وأفراد مدرسة التمريض الذين 

ساهموا يف تخريج الدفعة.

اإعداد: حنــان الذهــب

سلطان بن زايد يواصل دراسته بسانت هريسترئيس الدولة يتقبل التهاين بعيد األضحى 
غادر البالد س��مو الش��يخ س��لطان بن زاي��د آل نهيان 

متوجهاً إىل لندن لاللتحاق بكلية سانت هريست امللكية 

العسكرية، وقد رصح سمو الشيخ سلطان لدرع الوطن 

بأنه سوف يستكمل دراس��ته العسكرية ليعود ويؤدي 

دوره يف خدمة الوطن، هذا وقد رافق س��موه س��عادة 

الشيخ فيصل القاسمي وكيل وزارة الدفاع.

 صورة الغالف
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طنب الصغرى 

االبتس��امة نظام اضاءة للوجه، ونظام تربيد للعقل، ونظام 
تدفئ��ة للقلب، س��امح، صافح، ابتس��م تكس��ب نفس��ك 

واآلخرين ورضا رب العاملني.

مصطلحات عسكرية:
1. يف أي عام تأسست رشكة »أبوظبي لبناء السفن«؟

2. ما إسم أول سفينة أمريكية تزور ميناء خليفة؟

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 )492( هي: 
 - الس�ؤال األول: سعادة سلطان بن راشد الظاهري عضو املجلس الوطني 

االتحادي.

 - الس�ؤال الثاين:  عبدالله سلطان العرياين.

 الفائزان:
1. خلود عبداللَّه إبراهيم.

2.نجود عيل سامل.

مسابقة العدد )493(

من بالدي

طن��ب الصغرى واحدة من س��ت جزر تش��كل أرخبيل مضي��ق هرمز جنوب 

الخلي��ج العريب، تتبع ل� إمارة رأس الخيم��ة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

احتلته��ا ايران يف ع��ام 1971، وتقع اليوم ضمن محافظ��ة هرمزغان اإليرانية، 

وتطالب بها دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، وللجزر اإلماراتية املحتلة "طنب 

الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس" أهمية اس��رتاتيجية كبرية فهي ترشف عىل 

مضي��ق هرمز ال��ذي يربط بني خليج ُعامن والخليج الع��ريب املعرب الرئيس إىل 

املحيط الهندي، ومن يسيطر عىل هذه الجزر يسيطر تقريباً عىل حركة املرور 

املايئ يف الخليج العريب.  

تقع جزيرة طنب الصغرى عىل بعد 10 كيلومرتات، رشق جزيرة طنب الكربى، 

وإىل جهة الش��امل الرشقي م��ن جزيرة أبو موىس، تبعد عن الس��احل الغريب 

للخليج العريب 81 كيلومرتاً، وعن الس��احل الرشقي 43 كيلومرتاً، يبلغ طولها 2 

كيلومرتاً، وعرضها 1 كيلومرتاً، مام يعطيها شكل املثلث، فمساحتها صغرية تقدر 

ب 2 كيلومرتاً مربعاً.

مياهها قليلة غري صالحة للرشب، كذلك مواردها االقتصادية، مام يجعلها قليلة 

الس��كان، سطحها صخري فعىل طول طرفها الش��اميل متتد ثالث تالل صخرية 

داكنة اللون، ين��در وجود الحيوانات فيها، لخلوها م��ن املراعي، وأعىل نقطة 

ارتفاع فيها تبلغ 116 قدماً، عن مستوى البحر.

إعداد: أمل احلوسني

إشــراقـــات... 

: Credibility   املصداقية
معناه��ا الحريف أن القول أو الفعل يدل ع��ىل النوايا الحقيقية للفاعل، هذه 

االس��تنتاجات هي بطبيعة األم��ور ذاتية )subjective(، وم��ن املحتمل أن 

تعتمد املصداقية عىل س��معة الفاعل وعىل الظروف التي يجري فيها الفعل، 

بالنظ��ر لهذه الظروف، هن��اك من يجادل بأن املصداقي��ة تكون متأصلة يف 

بعض األفعال أو األقوال وغري متأصلة يف البعض اآلخر.
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موح��د املغول وارث الزعامة املنغولية وفالح أمي، أرس 

عىل ي��د إحدى القبائل املنافس��ة لقبيلته وامنع هربه 

وضع طوق خشبي حول رقبته، وكان لهذا الحادث األثر 

جنكيز خان 1162 - 1228

الكب��ري عىل مترده ليصبح أقوى وأرشس رجل يف العامل، وبعد هربه انحرص همه يف توحيد 

املغول لتصبح القوة األوىل يف العامل يف ذاك الوقت، ووجه جيوشه إىل الصني واخرتق سور 

الصني ليحتل أجزاء الصني الشاملية ومن ثم إىل أفغانستان وشامل الهند، وعرفت حروبه 

بإرت��كاب املذابح واملجازر الرهيبة، وبقيت أمربطوريت��ه قامئة من بعده حتى بالد فارس 

والشام وتركيا حيث تحدر منها تيمورلنك.

•ع��ام 637م تم بناء مدينة الكوف��ة يف عهد عمر بن الخطاب 

ريض الل��ه عنه وهي تقع جهة الغ��رب من نهر الفرات، وهي 

أول مدينة إسالمية تبنى يف العراق.

•ع��ام 789م ت��م بناء مدينة ف��اس باملغ��رب األقىص عىل يد 

إدريس بن عبدالله واتخذها عاصمة لدولة األدارسة.

•عام 935م ت��م بناء مدينة الزهراء باألندلس عىل يد الخليفة 

األم��وي عبدالرحم��ن النارص وهذه املدينة تقع ش��امل غرب 

قرطبة وفيها بنى قرص الخالفة.

•ع��ام 1177م قام صالح الدين االيويب ببناء س��ور ضخم من الحج��ارة حول مدينة القاهرة لحاميتها 

من األخطار الصليبية.

•عام 1259م قام املغول بزعامة هوالكو بالهجوم عىل الشام وقتلوا 50 ألف مسلم يف حلب.

•عام 1727م وقعت حادثة قرص القصبة يف الجزائر حني لطم حاكم الجزائر قنصل فرنس��ا وعىل أثر 

ذلك احتلت فرنسا الجزائر ملدة 132 عاماً.

•ع��ام 1935م قامت إيطاليا بغزو اثيوبيا واحتلت أديس أبابا يف 5 مايو عام 1936م وتم تتويج ملك 

أيطاليا امرباطوراً عىل أثيوبيا وانتهى االحتالل عام 1941م.

•عام 1945م قام الضباط األحرار بعزل اللواء محمد نجيب من قيادة حركتهم ومن رئاسة الجمهورية 

وتوىل جامل عبدالنارص الرئاسة.

•عام 1996م  اختار مجلس األمن الدويل السيد كويف عنان من غانا ملنصب األمني العام لألمم املتحدة 

خلفاً للدكتور املرصي بطرس غايل.

تاريخ وحدث

 قادة من التاريخ   

 همس القصيد

أَلِــف ٌأنـــَت للُهــــداِة وبـــــاُء
َسّيـــَد اخللِق جنـــدَك األنبياُء   

علْمـَك العلـُم مالعلمــَك َحـــدٌّ
حلمَك احللـُم طبعــَك اإلغضاُء   

أحمُد الفعـِل أوْ محمــُد اســـٍم
تتساَمى باسـمـــَك األسمــاُء   

جئـَت والناُس فـي ضالٍل وجهــٍل
رحمــًة أنَت أرسـلتَك السمــاُء   

كانـْت اقــرأْ بدايـَة الهــدِي فينـا
ثـــمَّ فاضــْت بنـورِك َاألنحــاُء   

ــى خّصــَك اللـُه بالكــاب املزَكَـّ
تقتديــهِ الشـريعة السـمحـاُء   

ٌ هـَو ديــن السـالم ِسمـٌح كــرمي
نهجُه الَعفـُو والّسـخا والعطـاُء   

يحفــُظ املـال والـدمـاَء ويُحيــي
ـرورِ فيه ِالنَّجــاُء منْ جميِع الشُّ   

مـنْ بهِ يقتـدي لُه الِبْشـــر ُدومـاً
طاَب منـُه اجلَنـَى وطـاَب اجلَـــاُء   

لـَك ياسيـــــدي مَن الفضِل ماال
حتتويـــهِ األرجــاُء واألنحـــــاُء   

ـــى ما يُضـــرّ ُالبـدرَ املنيـر َاملُزَكَـّ
أْن تهـــبَّ العواصـــُف الهوجاُء   

هـَو فـي قبَِّة السـمــاِء وهـــذي
َحـــدُّها األرُض مالهــــا إيــذاُء   

ـا يــاسّيـــَد اخللِق ُحـــبٌّ لَك منَـّ
دائـٌم ما لـُه في القــوِب انتهـاُء   

وعليـَك الصـالةُ حّقــا ًوصـــدقاً
منْ ضياهـا الضـيــاُء واإليضـاُء   

كلمات صاحب السمو الشيخ :        
حممــد بن راشــد آل مكتــوم  

نبي السالم 

• يكف��ي أن تدق الجرس مرة واحدة ومن ثم تنتظر، وتكرر 
األمر ثالث مرات فقط وبعدها تنرصف.

•ال تنظر إىل اليمني والشامل وأنت متجه من الباب إىل غرفة 
الجلوس.

•اجلس جلسة صحيحة، ال متد أرجلك لإلسرتخاء، واحذر من 
الجلوس عىل مسند اليد.

وطن نحبه بالوعي نحميه ... فلنقف على قلب رجٍل واحد

اتيكيت... 
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