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 منذ أيام اختار ســيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيــس الدولة، حفظــه الله، عام 2017 ليكون عامــاً للخري، مؤكداً بذلك 
النهج الذي تبنته دولة اإلمارات منذ تأسيسها يف العطاء اإلنساين، وتقديم 
الخري للجميع دون مقابل، فقد أكد ســموه أن: «اإلمارات هي بلد الخري 
وشــعب اإلمارات هم أبناء زايد الخري»، مضيفــاً: «عندما يفاخر الناس 
بإنجازات.. نحن نفاخر بأننا أبناء زايد الخري، وعندما يتحدث الناس عن 

تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ من الخري بدأ مع قيام دولتنا».
تســاءل ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، رعاه اللــه، يف مقالته 
األخــرية بعنــوان: «ماذا نريد من عــام الخري؟» عن مفهــوم الخري الذي 
نسعى إليه؟ وكيف ميكن أن تستفيد اإلمارات من عام الخري؟ وماذا ميكن 

أن يقدم كل واحد فينا يف هذا العام لنفسه وملجتمعه؟
ونحــن نقول لكم ســيدي، الخري كلمة ســمعناها ورأيناها وعايشــناها 
- نحــن أبناء زايــد الخري-  يف زايد الخــري، طيب الله ثــراه، ويف خليفة، 
حفظه الله، ويف محمد بن راشــد، رعاه الله، ويف محمد بن زايد، ســدد 
الله خطاه. الخري كله أن نســري عىل نهجكم ونتتبع خطاكم، ونعمل عىل 
تحقيق رؤاكم، ونســعى لرتجمة تطلعاتكم. الخــري أن نعمل عىل تعزيز 
ثقافة املحبة والعطاء والتســامح والســعادة التي غرستموها فينا. الخري 
أن نعمــل عىل ترســيخ مبدأ خدمــة الوطن وروح التطوع واملســؤولية 
املجتمعية التي علمتمونا إياها يف األجيال القادمة. الخري أن ندعم ونعزز 
ســجل دولة اإلمارات الحافل بأعامل الخري بصوره وأشــكاله كافة. الخري 
أن نجعل املبادرات الخريية واإلنســانية عىل رأس أولوياتنا لتصل لجميع 
أنحــاء العامل. الخري أن نعزز اســم اإلمارات الــذي ارتبط بالخري والعطاء 
يف جميع املحافل الدولية. الخري أن نتســابق ونتبارى للوصول اىل جميع 
بقاع األرض ملد يد العون واملساعدة للمحتاجني. الخري أن نرتجم األقوال 
إىل أفعــال، وأن نقدم كال غاٍل ونفيس مــن أجل الوطن واملحافظة عىل 
ركــب تقدمه وازدهاره. الخري أن نضحي بأرواحنا يف ســبيل وطننا وأن 
نكون دامئا األكرث شــجاعة وانضباطاً وإقداماً عىل أداء مهامنا التي نكلف 
بها يف أي مكان بحب وسعادة. الخري أن نبذل الوقت والجهد للمساهمة 
يف االرتقاء بالحضارة اإلنســانية وترســيخ مفاهيم الوســطية والتسامح 

والسعادة.
نحن يا ســيدي نســتلهم منكم القيمة واملعنى، وننطلق عىل قلب رجل 
واحد، بعزمية ال تعــرف الكلل وال امللل، وال نرىض بغري النرص والصدارة 
هدفاً، ولقد تلقينا رســالة الخــري ووعينا مســؤوليتها وأمانتها، وإنا عىل 
حملها بـإذن الله لقادرون. وسيكون عام 2017 كام أردتم لنا ولإلنسانية، 
عامــاً للخري الذي أنتم له أهل. شــكراً لقلبكم الــذي يحمل الخري وينرش 
السعادة. ودمتم يا سيدي للخري، ودام لكم، ولتبق دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ملهمة وحاملة لراية الخري إىل أبد اآلبدين. 
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الخري كلمة سمعناها ورأيناها وعايشناها يف زايد 
رحمه اللــه .. ونراها اليوم يف أبنائه حفظهم الله 
... تعريفي للخــري أيها اإلخوة من خالل تجربتي 
املتواضعــة ليس يف التربع أو العطاء أو الســخاء 
فقط.. الخري الحقيقي هو يف إحداث فرق .. فرق 
يف حياة إنســان أو حياة مجتمع أو مسرية وطن 
.. هذا هو الخري الــذي تعلمته من زايد ... الخري 
الحقيقي الذي تركه لنا زايد ليس فقط يف عطائه 

للمحتاجــني يف البلدان األخرى ,,, الخري الحقيقي 
الــذي تركــه هو الفــرق الذي أحدثــه يف حياتنا 
وحياة أبنائنا ومســرية بالدنا لألبد .. ترك لنا زايد 
أخالق .. وبنى لنا رجال ونساء من أهل العطاء.. 
وشــيد لنا بناء .. بذل فيه حياتــه .. وواصل ليله 
بنهاره .. ومل يرتك ســبيال إال جربه .. وال طريقا إال 
مشاه .. وال ساعة من يومه إال استغلها يف إحداث 
فرق يف حياة الناس. هذا هو الخري الذي نريده .. 

أن نحدث فرقا حقيقيا يف حياة الناس .. ويف حياة 
أرسنا .. وحتى يف حياتنا.

كل فرد أو مؤسســة حكوميــة أو خاصة أو رجل 
أعامل أو صاحب علم وتخصص أو شاب ميكن أن 
يســأل نفسه سؤاال واحدا: كيف ميكن أن أحدث 

فرقا؟
الخري فطرة الله التي خلقنا عليها، ليس صعبا أن 
نفعل خريا .. ليس صعبا أن نحدث فرقا .. كل أب 
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ميكن أن يســأل نفســه ماذا ميكن أن يفعل هذا 
العام من خــري ألرسته؟ كل أم ميكــن أن تحدث 
فرقــا عظيام يف أرستها ويف حيّهــا ويف مجتمعها؟ 
كل ابن ميكن أن يســأل ماذا ميكن أن يقدم ألبيه 
وأمه يك يسعدهم ويحدث فرقا يف حياتهم؟ الخري 
يســري .. والخري كثري .. أن تطعــم طريا خري ... أن 
تبتســم يف وجه جارك خري .. أن تكون يف وظيفة 
تراعــي فيها الناس وتؤدي فيها أكرث من املطلوب 
منك هو خري .. أن تكون مســؤوال وتسعد الناس 
وترفق بهم عند تطبيق القوانني عليهم خري .. كل 
شــخص فينا عنده مســاحة للخري يتحرك فيها .. 
كل شــخص لديه إمكانية أن يحدث فرقا حقيقيا 
فيمــن حوله. بيئتنا التي نعيــش فيها تحتاج منا 
الكثري من الخري .. أن ننظف شواطئها وصحاريها 
ونرعى اشــجارها .. ونرفق مبن يعيش فيها .. كل 
ذلك خري .. وهنا يأيت دور التطوع .. تطوع بساعة 
أو بيوم أو بأســبوع .. تطوع مبهارة أو بكفاءة أو 
بعلم .. تطوع بيشء من طاقِتك .. تطوع بنصيحة 

أو مشورة .. تطوع وأحدث فرقا يف مجتمعك ..
يقيض اإلنســان أيها اإلخوة حياتــه كامال يف بناء 
مهاراتــه وكفاءاتــه وتعظيــم ممتلكاتــه وتكثري 
موجوداتــه .. ولكنــه لــن يجــد معنــى الحياة 
الحقيقي إال عندما يبدأ يف منحها ملن يســتحقها 
.. ال ميكن أن يشــعر اإلنسان باالكتفاء إال عندما 
يبدأ بالعطــاء .. عرف الكثري مــن رجال األعامل 
من أصحاب الخــري والعطاء .. وممن زادهم الله 
بعطائهم خريا وبركة وسعادة .. وأمتنى من البقية 

�E�H���H�3�k+V�� 
�l�������+'	��U�*�

�C��	�k+V��  ..��"�3
����3�9����,0���=�-�:

C	2U�.��3���Q�QU

أن يكون لهم بصمة .. وأن يســألوا أنفسهم نفس 
السؤال : كيف ميكن أن نحدث فرقا ؟ وأنا أعرف 
أن الكثــري منهم عــىل اســتعداد .. وأعرف الخري 
الــذي فيهم ألنهم أبناء بالدنا وابناء عوائل نعرف 
عنهم الخــري ونرى يف أبنائهم الخري .. وســنعمل 
عىل دعمهــم خالل عام الخري ملــن يرغب منهم 
يف إحــداث فرق .. هناك الكثــري من فرص الخري 
لهم.. فأن تبني دارا ملعاقني أو ترعى كبارا للســن 
أو تشيد عيادة أو مســتوصفا أو تجعل لك وقفا 
تعليميــا أو صحيــا أو تطلق مبــادرة معرفية أو 
بيئيــة أو إنســانية .. كل هــذه الفرص ســتكون 
موجــودة يف عام الخــري .. بل أعــرف من رجال 
األعامل من تجاوز ذلك وشــيد مجمعات سكنية 
إلخوانه املواطنني أو زوج الشباب أو ساهم حتى 
يف مشــاريع البنية التحتية .. لهــم من اإلمارات 
كل الشــكر والتحيــة ومن املجتمــع كل التقدير 
والعرفان.. وال استثني رجال األعامل من املقيمني 
عــىل أرضنــا .. فعطاؤهم مشــهود .. وبصمتهم 
موجــودة .. والخــري الــذي يقدمونــه يف دولــة 
اإلمارات لن تنســاه اإلمــارات لهم .. نريد توثيق 
خريهم .. وتسهيل عطائهم .. وإتاحة الفرصة لهم 

للمشاركة يف مسرية دولة اإلمارات.
وملؤسساتنا الحكومية أقول.. إن عملكم كله خري 
.. ألنه عطاء ال ينتهي بهدف إحداث فرق حقيقي 
يف بلدنــا .. ويف عــام الخري ككل األعــوام ننتظر 
منكــم مبــادرات رائدة .. كام أقــول لهم افتحوا 
أبوابكــم للمتطوعــني .. ورســخوا ثقافة التطوع 

وخدمة الوطن عرب مناهجنا ومدارسنا ويف شبابنا 
.. ووفــروا فرص الخري ورشاكات الخري مع القطاع 
الخاص .. وســهلوا القوانــني واإلجراءات لكل من 
يريد الخري ملجتمعنا .. وكافئوا وشــجعوا كل من 

يريد أن يحدث فرقا إيجابيا يف بالدنا ..

اإلخوة واألخوات ...

نحن عىل مشارف عام جديد .. عام خري وبركة علينا 
جميعا بإذن الله .. عام يزيد فيه مجتمعنا تالحام 
.. وتواصــال .. وتكاتفا .. عام يرعــى فيه الجميع 
الجميــع .. ويفكر فيه الجميــع بإحداث فرق يف 
حياة الجميع ... متفائــل بعام 2017 .. ومتفائل 
بتغيري دائم يف مجتمعنا ... وأخريا أقول إن أعظم 
خري ميكن أن يحــدث يف مجتمعنا مع نهاية عام 
 الخري هو ترســيخ مبادئ الخري يف نفوس أجيالنا.

حفــظ اللــه اإلمــارات .. وأدام بالخــري عزهــا 
ومجدها..
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وأثنى ســموه خالل حفل تخرجهم الذي شــهده 
يف كلية خليفة بن زايد الجوية مبدينة العني، عىل 
جهود قائــد وضباط كلية خليفة بن زايد الجوية 
ومدربيها، يف الكلية التي وصفها ســموه بالرصح 
األكادميي والعســكري الشــامخ الــذي يحتضن 
شــباب الوطن من الجنســني، ليتخرجوا من هذا 
الرصح ضباطاً طيارين وجويني حاملني راية العزة 

والكرامة واملجد. شــهد االحتفال ســمو الشــيخ 
حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم ويل عهد 
ديب، وسمو الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان، 
ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية، وســمو الشيخ 

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
كام شــهده معــايل محمد بــن أحمــد البواردي 
وزير دولة لشــؤون الدفاع، والفريق الركن حمد 
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محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، 
والشــيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان 
ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية، والفريق سيف 

عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية.
وكان الحفل قد بدأ بعزف السالم الوطني ثم قام 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
بالتفتيش عىل طابور الخريجني وتُليت بعد ذلك 
آيــات من الذكر الحكيم ثم مــر الخريجون أمام 
املنصة الرئيســية عىل هيئة اســتعراض عسكري 
متيز باملهارات العســكرية والبدنية، بعدها أدى 
الخريجون قََســم الوالء عىل أن يكونوا مخلصني 
لدولة اإلمارات ورئيســها صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان القائد األعىل للقوات 
املســلحة «حفظه اللــه»، وأن يحافظوا عىل أمن 
دولتنا واســتقاللها وأن يحموا حدودها وسامءها 
وأن يطيعــوا األوامــر الصــادرة عــن رؤســائهم 
وينفذوهــا يف الرب والبحر والجــو ويحافظوا عىل 

سالحهم.
ثم ألقى قائد كلية خليفة بن زايد الجوية العميد 
ركــن طيار خلــف نارص راشــد القبيــيس كلمًة 
رفــع خاللها التهاين والتربيكات لصاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان مبناسبة تخريج 
الــدورة السادســة واألربعني من حــامة الوطن 
املؤهلني علمياً وعســكرياً والحاصلني عىل درجة 

البكالوريوس يف علوم الطريان وتخصصاتها.
وأشــار قائد الكلية إىل أن الخريجني أمضوا ثالث 
ســنوات يف كلية خليفــة بن زايد تلقــوا خاللها 
مختلف العلوم العسكرية واملعرفة األكادميية من 
خالل استعانتهم بأحدث وسائل التقنية بالتعليم 
والتدريب حتى أصبحوا مؤهلني كضباط قادرين 
عــىل تحقيق األهداف املطلوبة منهم يف مواجهة 
التحديات بكل كفاءة واقتدار ليكونوا مستعدين 
ملواجهة هــذه التحديات بإميان راســخ وعقيدة 
صلبة دفاعاً عن حياض الوطن الغايل واســتقالل 

الدولة وأمن شعبها.
ونوه قائد الكلية مبشــاركة خريجي كلية خليفة 
بــن زايــد الجويــة الطيارين يف اليمن الشــقيق 

لنجدة إخوانهم وإعالء راية الحق والرشعية.
كام توجه بالتقدير واالمتنان إىل القيادة الرشيدة 
عــىل اهتاممها ورعايتها أرس الشــهداء والجرحى 
من أبناء قواتنا املســلحة الباسلة الذين أبلوا بالًء 
حسناً يف صفوف التحالف العريب الذي يدافع عن 

الرشعية يف اليمن الشقيق.
ودعا العميد ركن طيار خلف القبييس الخريجني 
إىل أن يكونــوا جاهزيــن وعىل أهبة االســتعداد 
للدفــاع عــن الوطــن وأداء واجبهــم الوطنــي 
وتحمل مسؤولياتهم الجسيمة أمام الله والوطن 
والقيادة، مشــدداً عىل أهمية مواصلة التدريب 
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لصقــل مواهبهــم ومهاراتهــم القتاليــة وإثراء 
معارفهم العلمية والعسكرية.

كــام توجه بالشــكر إىل القيــادة العامة للقوات 
املســلحة وإىل رئيــس وأعضــاء املجلــس األعىل 
للكليات العســكرية واىل قيــادة القوات الجوية 
والدفاع الجوي عىل جهودهم املرشفة واملخلصة 
لدفــع عملية التقــدم والتطوير لقــدرات قواتنا 

املسلحة الباسلة العسكرية.
عقب ذلك قام صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين العرشة األوائل 
الذين تفوقوا علمياً وعســكرياً وبدنياً وســلوكياً، 
ومن بــني الخريجني املكرمني ضبــاط من دولتي 

الكويت وقطر ومملكة البحرين واليمن.

واختتم الحفل باســتئذان قائد طابور الخريجني 
مــن صاحب الســمو راعــي الحفــل باالنرصاف 
حيث غادر ميدان االحتفال عىل هيئة استعراض 
عســكري تجسدت فيه كل معاين العزة والكربياء 
والكفــاءة العالية التي بــدت عىل الخريجني من 
أبنــاء وبنات الوطن. والتُقطت لصاحب الســمو 
نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 

ديب الصور التذكارية مع الخريجني.
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اســتقبل صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيــس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب رعاه الله - بحضور سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم ويل عهد 
ديب وســمو الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان 
ممثــل الحاكــم يف املنطقة الرشقيــة - يف صالة 
كبار الشــخصيات يف كلية خليفة بن زايد الجوية 
قادة وضباط القوات املســلحة وأعضاء الســلك 
الدبلومــايس املعتمدين لدى الدولــة وامللحقني 
العسكريني يف سفارات الدول الشقيقة والصديقة 
الذين هنأوا سموه عىل تخريج الدورة الــ 46 من 
املرشــحني الطيارين واملرشحني الجويني من أبناء 

وبنات الوطن يف الكلية.
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فوتيل  جوزيف  أول  بالفريق  سموه  رحب 
وبحث معه عالقات التعاون والصداقة الثنائية 
والواليات  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني 
وتطويرها  تعزيزها  وسبل  األمريكية  املتحدة 
الصديقني  للبلدين  املشرتكة  املصالح  يخدم  مبا 
الدفاعي  والتعاون  التنسيق  مجاالت  يف  خاصة 

والعسكري.
فوتيل  جوزيف  أول  والفريق  سموه  وتبادل 
املستجدات  حول  النظر  وجهات  اللقاء  خالل 
عدد  إىل  إضافة  املنطقة  يف  الراهنة  واألحداث 

من القضايا ذات االهتامم املشرتك.
البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  اللقاء  حرض 
مبارك  ومحمد  الدفاع،  لشؤون  دولة  وزير 
أبوظبي،  عهد  ويل  ديوان  وكيل  املزروعي 
والفريق الركن مهندس عيىس سيف بن عبالن 
املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  نائب  املزروعي 
وباربرا ليف سفرية الواليات املتحدة لدى الدولة 
والوفد املرافق لقائد القيادة املركزية األمريكية.

أحمد  عثامن  طه  بالفريق  سموه  ورحب 
العالقات األخوية بني  الحسني، واستعرض معه 
تعزيزها  وسبل  الشقيقني  والشعبني  البلدين 

وتطويرها مبا يخدم املصالح املتبادلة.
الشيخ محمد  السمو  من جانبه حمل صاحب 
طه  الفريق  اللقاء  خالل  نهيان  آل  زايد  بن 
عثامن أحمد الحسني تحياته إىل فخامة الرئيس 
للشعب  ومتنياته  البشري  حسن  عمر  الفريق 

السوداين الشقيق املزيد من التقدم والنامء.
ذات  القضايا  من  عدداً  الجانبان  بحث  كام 

االهتامم املشرتك.
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زار الفريق أول جوي مارك بينسكن رئيس قوات 
التي  بأبوظبي  الكرامة»  «واحة  األسرتالية  الدفاع 
تخلد ذكرى شهداء اإلمارات األبرار وتضحياتهم يف 
سبيل الوطن، واستهل الفريق أول جوي بينسكن 
الرشف  حرس  باستعراض  الكرامة  واحة  زيارة 
وقام بعدها بوضع إكليل من الزهور أمام نصب 
الشهيد، وتبع ذلك بجولة يف مختلف أنحاء واحة 
الكرامة، مبا فيها جناح الرشف، حيث استمع إىل 
إىل  ترمز  التي  ومرافقها  الواحة  عن  مفصل  رشح 

بطوالت أبناء دولة اإلمارات األبرار.

وكيل  الظاهري  عيل  سامل  مطر  سعادة  استقبل 
أبوظبي،  يف  مبكتبه  املايض  الشهر  الدفاع،  وزارة 
الدفاع  قوات  رئيس  بينسكن  مارك  أول  الفريق 

األسرتايل والوفد املرافق له.
التنسيق  مجاالت  استعراض  اللقاء  خالل  جرى 
املواضيع  االسرتاتيجي، وبحث عدد من  والتعاون 
عالقات  تعزيز  وسبل  املشرتك  االهتامم  ذات 
وأهمية  وأسرتاليا،  اإلمارات  بني  القامئة  التعاون 
تطويرها مبا يخدم البلدين. حرض اللقاء عدد من 

كبار ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع.

 :��	
���_
�5�3�	
��
2��@�S�
���W%	
�q���@-�#���
�-	
��U
�

G	
���0��3��!��,����	
�r�&� «5�3�	
»��� �

 «5�3�	
»��� �
���D*	
�GQ�'�

X�H"	


وكيل  الظاهري،  سامل  مطر  سعادة  استقبل 
وزارة الدفاع يف مكتبه يف الوزارة يف أبوظبي 
نفديب سينغ سوري، سفري  املايض،  ديسمرب 

جمهورية الهند لدى الدولة والوفد املرافق.
الهندي  بالسفري  الدفاع  وزارة  وكيل  ورحب 
البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  بعمق  وأشاد 
والتي تشهد تطوراً ملحوظاً يف املجاالت كافة. 
وأكد أهمية تطوير التعاون، مبا يخدم املصالح 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املشرتكة 
الجانبان عدداً  الهندية. وبحث  والجمهورية 
من القضايا ذات االهتامم املشرتك، إضافة إىل 
آخر املستجدات عىل الساحة العاملية. حرض 
وزارة  كبار ضباط ومسؤويل  اللقاء عدد من 

الدفاع.

شكره  عن  األسرتالية  الدفاع  قوات  رئيس  وأعرب 
الذي  الوطني  املعلم  هذا  لزيارة  الفرصة  إلتاحة 
ميثل قيمة معنوية بالغة األهمية لدولة اإلمارات 
املوقع  هذا  يعكسه  مبا  وشعبها  املتحدة  العربية 
التضحيات  ويجسد  والشجاعة  البطولة  روح  من 
التي قدمها أبناء دولة اإلمارات تجاه وطنهم. من 
نهيان  آل  طحنون  بن  خليفة  الشيخ  قال  جانبه 
مدير مكتب شؤون أرس الشهداء بديوان ويل عهد 
واحة  تشهده  ما  إن  الضيف  رافق  الذي  أبوظبي 
الزيارات  الكرامة من اهتامم شعبي ورسمي عرب 
من  الرسمية  والشخصيات  للوفود  املتوالية 
مختلف الدول العربية واألجنبية يؤكد أهمية هذا 
املعلم الحضاري كونه شاهداً عىل السجل املرشف 

ألبناء الوطن.
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الربية  القوات  مبعهد  أقيم  الذي  االحتفال  حرض 
وبدأت  املسلحة..  القوات  ضباط  كبار  من  عدد 
الحكيم  الذكر  آيات  من  عطرة  بتالوة  فعالياته 
بعدها ألقى قائد معهد القوات الربية كلمة بهذه 
املناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال: 
” إن طريق الِعلم هو طريق التميز، وهو طريق 
االحرتافية، وهو سبيلنا لتنفيذ واجباتنا يف الذود 
االجتهاد  يتطلب  طريق  لكنه  الوطن  حمى  عن 
طلب  يف  املستمر  والسعي  الرتدد  وعدم  الدائم 

الِعلم“.
املخلصني  األوفياء  الجنود  سنبقى   ”  : وأضاف 
لهذا الوطن الغايل ولقائد مسريتنا سيدي صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 

الله“.
سعيد  سامل  الركن  اللواء  قام  الحفل  ختام  ويف 
والقوى  اإلدارة  هيئة  رئيس  الجابري  غافان 
خريجي  أوائل  عىل  الجوائز  بتوزيع  البرشية 

الدورات والتقاط الصور التذكارية معهم.
من خالل  يسعى  الربية  القوات  معهد  أن  يذكر 
املزيد  إىل  سعياً  التعليم  بجودة  لالرتقاء  رسالته 
من االحرتافية والتميز املهني ويأيت هذا التخريج 
مل  التي  الرشيدة  القيادة  توجيهات  مع  متاشياً 

قواتنا  وتحديث  تطوير  سبيل  يف  جهداً  تدخر 
للسيادة  وأساسية  حيوية  ركيزة  باعتبارها  الربية 
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بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  استقبل 
طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 
سفري  جيان  ين  سعادة  مبكتبه  واإلحتياطية 

جمهورية الصني الشعبية لدى الدولة.
ذات  املوضوعات  من  الجانبان عدد   وناقش 

لتأهيل  للدولة  االسرتاتيجي  والتخطيط  الوطنية 
الكوادر البرشية املواطنة يف كل املجاالت.
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اإلهتامم املشرتك وسبل تعزيزها وتطويرها. 
الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وأشاد 
بني  القامئة  التعاون  بعالقات  واإلحتياطية 
يف  وتقدما  تطورا  تشهد  والتي  البلدين 

مختلف املجاالت.
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بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ألقت بعدها 
قائدة مدرسة خولة بنت األزور العسكرية كلمة 
يحقق  الوطنية  الخدمة  منهاج  أن  فيها  أكدت 
املتدربات  عىل  بالنفع  تعود  سامية  أهدافا 
لهن  الفعالة  القوية  الشخصية  بناء  يف  وتساهم 
الوالء  وتنمية  الوعي  تعميق  أهدافها  من  والتي 
عىل  قدراتهن  وصقل  املتدربات  لدى  والتضحية 
واإلعتزاز  النفس  واإلعتامد عىل  املسؤولية  تحمل 
بالذات وتعزيز روح اإلنتامء وخلق روح التنافس 

الواحد  الفريق  روح  ضمن  والعمل  والتعاون 
وحاميتهن من املؤثرات السلبية.

لقيادتنا  الوالء  نجدد  قائلة:  كلمتها  يف  وأضافت 
الدرع  نظل  أن  عز وجل  الله  معاهدين  الرشيدة 
الواقي والقلب الوايف والعقل النري لحامية دولتنا 

الحبيبة ومكتسباتها.
دورة  إنتهاء  للخريجات  كلمتها  ختام  يف  وباركت 
الخدمة الوطنية الخامسة وأكدت أن ما إكتسبنه 
يجب  وتدريب  ومعرفة  وعلم  ووالء  حب  من 

التي  األمانة  ألنها  وقلوبهن  عقولهن  يرسخ يف  أن 
تحملنا إياها القوات املسلحة لحامية وطننا الغايل.

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

لخدمة الوطن ورشف الذود عنه .
أحمد  طيار  الركن  اللواء  قام  الحفل  ختام  ويف 
أوائل  الجوائز عىل  بتوزيع  نهيان  آل  بن طحنون 

الدورة وإلتقاط الصور التذكارية مع الخريجات.
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بدأ االحتفال - الذي شهده عدد من كبار ضباط 
الذكر  من  عطرة  بتالوة   - املسلحة  القوات 
الحكيم ألقى بعدها مدير معهد الطريان املشرتك 
الحفل  براعي  فيها  رحب  املناسبة  بهذه  كلمة 
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والضيوف .. وقال « إن هذا املعهد أسس ليكون 
رافدا لوحدات الطريان املشرتك بالكوادراملؤهلة 
وأطقم  وفنيني  طيارين  من  وعسكريا  أكادمييا 

طريان».

وأضاف « نحتفل بإنجاز جديد تلتحق منه كوكبة 
الواجب  مبسار  املؤهلني  الطيارين  من  جديدة 
القيادة  أوامر  وعيا وسعيا وعمال وإنسجاما مع 
يف  جديدة  لبنة  لنضيف  الوطن  ومصلحة  العليا 
املتميز  للعنرصالبرشي  الشامخ  البناء  مسرية 
من  مصدر  أهم  يعد  والذي  املسلحة  لقواتنا 
املسلحة  القوات  مصادرالقوة حيث تعول عليه 
بشكل خاص والدولة بشكل عام لحامية الوطن 

ومنجزاته والحفاظ عىل مقدراته ومكتسباته.
كلمة  املشرتك  الطريان  معهد  مدير  ووجه 
للخريجني قال فيها « نبارك لكم تخريجكم هذا 
من ميادين العز واإلباء كام ونبارك لذويكم هذا 
اإلنجاز الكبري والثقة الغالية التي حظيتم بها من 
قبل القيادة العليا لقواتنا املسلحة فإليكم تتجه 
األنظار وعليكم تبنى اآلمال فأنتم من ستتولون 
املسؤولية وتحملون الراية وتضيفون اإلنجازات 
أهال  بأنكم  ولتثبتوا  املسلحة  لقواتنا  الجديدة 

للمسؤولية» .
الركن سامل هالل  اللواء  ويف ختام االحتفال قام 
املتفوقني  عىل  الجوائز  بتوزيع  الكعبي  رسور 
بتخرجهم  وهنأهم  الخريجني  عىل  والشهادات 

وأوصاهم باملثابرة وبذل املزيد من الجهد.
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املشرتك  الختامي  التمرين  فعاليات  اختتمت  
«املخلب الحديدي 2» الذي أقيم عىل أرض الدولة 
بني القوات الربية لدولة اإلمارات  والجيش األمرييك 
التامرين  ضمن  وذلك  أيام،  لعدة  استمر  والذي 
الدول  مع  الربية  القوات  بها  تشارك  التي  املشرتكة 
إىل  للوصول  القتالية  الكفاءة  لرفع  الصديقة، 

االحرتافية يف أداء املهام.

لسلسة  امتداداً   «2 الحديدي  «املخلب  جاء مترين 
اإلماراتية  الربية  القوات  بني  املشرتكة  التامرين 
والجيش االمرييك ضمن الخطط التدريبية املوضوعة 
لتطوير ورفع مستوى القدرات العسكرية القتالية، 
بني  العملية  الخربات  تبادل  إىل  التمرين  ويهدف 
من  األمرييك  والجيش  اإلماراتية  الربية  القوات 
وأن  شامل،  عميل  تدريبي  برنامج  إعداد  خالل 

صقل  يف  تساهم  التامرين  من  النوعية  هذه 
القدرات العسكرية ورفع كفاءة الجيشني واالرتقاء 
املطلوبة،  التطبيقات  تنفيذ  خالل  من  مبستوياتهم 
من  املزيد  ليعزز  املشرتك  التمرين  هذا  جاء  وكام 
بني  الخربات  وتبادل  الثنائية  والعالقات  التعاون 

البلدين. 
 “2 الحديدي  ”املخلب  املشرتك  التمرين  وتكلل 
الوجه  وعىل  عالية  باحرتافية  نفذ  والذي  بالنجاح 
األكمل، محقق األهداف املخططة له، ومعطياً الثقة 
والفنية  القتالية  واإلمكانات  القدرات  يف  الكاملة 
التمرين  يف  املشاركة  القوات  تلك  بها  تتمتع  التي 
وتنفيذ أي مهام تسند إليها دفاعاً عن ركائز األمن 

واالستقرار يف املنطقة.
القيادة  إميان  إىل  التمرين   هذا  نجاح  ويعكس 
الرشيدة بأهمية استضافة مثل هذه التامرين عىل 
أرض الدولة والتي تركز عىل صقل مهارات منتسبي 
التعاون  إلية  وصل  ما  مدى  وإىل  الربية،  القوات 
والجيش  االماراتية  الربية  القوات  بني  العسكري 
األمرييك، والكفاءة القتالية  واالحرتافية التي تتمتع 

بها يف أداء املهام املوكلة إليها .
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آيات  بتالوة عطرة من  االحتفال  فعاليات  بدأت    
مدرسة  قائد  نائب  بعدها  ألقى  الحكيم  الذكر 
براعي  فيها  رحب  املناسبة  بهذه  كلمة  الدروع 
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الحفل والحضور وأكد أن مثل هذه الدورات تقدم 
خربة نظرية وعملية تراكمية وتبادلية بني الطالب 
نتيجة تطبيقهم ملنهاج الدورة الذي يضمن اكتساب 

قاعدة  تشكل  املتبادلة حيث  واالبداعات  الخربات 
شخصيته  صقل  يف  الضابط  منها  ينطلق  جيدة 
وتوسيع مداركه وخرباته ليصل إىل مرحلة اإلبداع .

وأشار اىل أن إقامة مثل هذه الدورات يأيت انسجاما 
ضباط  وإليجاد  املسلحة  القوات  متطلبات  مع 
لديهم املعرفة والكفاءة التخصصية من خالل تلقي 
العلوم العسكرية ..مشيدا بروح املنافسة يف الدورة 

مام ساهم يف رفع مستواها .
والدراسة  البحث  ملواصلة  الخريجني  ودعا    
 ” وقال  التدريب،  عامد  وهو  العلمي  والتحصيل 
امتلكتم  قد  أنفسكم  ستجدون  الوقت  مرور  مع 
االستغناء  ميكن  ال  مرجعيات  منكم  تجعل  خربات 
عنها وسيكون ذلك مبعث فخر لنا ولقواتنا املسلحة 
من  لنخبة  ومدارسها  وحداتها  لتدريب  نعهد  بأن 
خرية أبناء الوطن األكفاء الذين تم اعدادهم بعناية 

وحرفية“ .
كام بارك لهم تخرجهم وشكرهم عىل الجهود التي 
باإلميان  بالتسلح  وأوصاهم  الدورة  خالل  بذلوها 
متمنيا  العمل  يف  واإلخالص  والتفاين  العلم  وطلب 

لهم التوفيق والسداد.
ويف ختام االحتفال قام قائد القوات الربية بتوزيع 

الجوائز والشهادات عىل املتفوقني والخريجني.
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املسلحة 7 صفقات  للقوات  العامة  القيادة  أبرمت 
خالل  درهم  و200  الفا  و499  ماليني   763 بقيمة 
األوسط  الرشق  سيال  ملعرض  األول  اليوم  فعاليات 
ديسمرب   5 أعامله  انطلقت  الذي  بأبوظبي   2016
زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  رعاية  تحت  املايض  
وزير شؤون  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل 
للرقابة  أبوظبي  جهاز  إدارة  مجلس  رئيس  الرئاسة 
الغذائية. وشملت الجهات التي تم توقيع الصفقات 
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معها .. فندق ونادي ضباط القوات املسلحة ورشكة 
األوسط  الرشق  كومباس  للفنادق  الوطنية  أبوظبي 
التموين ورشكة  ورشكة الوسطية اإلمارات لخدمات 
لخدمات  كيلفن  ورشكة  للضيافة  اإلمارات  مركز 
ابوظبي  املسلحة ورشكة  القوات  وجمعية  التموين 

الوطنية للمواد الغذائية - فودكو -.

صالح  اسحاق  طيار  الركن  اللواء  سعادة  ولفت 
املسلحة  بالقوات  اإلمداد  هيئة  رئيس  البلويش 
عقب حفل مراسم التوقيع اىل أن الصفقات التي 
تم ابرامها مع عدد من الرشكات املحلية تهدف اىل 

تعزيز التعاون بني القطاعني الحكومي والخاص.
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رعاية كرمية من صاحب  املعرضان تحت  ويقام 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة ”حفظه الله“، يف الفرتة ما بني 19 وحتى 
الوطني  أبوظبي  مركز  يف   ،2017 فرباير   23
تنظيمهام  عىل  ”أدنيك“  وترشف  للمعارض، 

بالتعاون مع القوات املسلحة لدولة اإلمارات.
التنفيذي  الرئيس  الظاهري،  مطر  حميد  وقال 
ومجموعة  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  لرشكة 
الثالثة  الدورة  إن  باإلنابة:  لها  التابعة  الرشكات 
من  قيايس  بإقبال  تحظى  املعرضني  من  عرشة 
قبل الرشكات الدولية واملحلية املصنعة لألنظمة 
من  التي  الفعاليات،  يف  للمشاركة  الدفاعية 
األوىل  االنطالقة  منذ  األكرب  تكون  أن  املنتظر 

ملعرض أيدكس قبل 23 عاماً.

اإللكرتوين  التسجيل  منصة  إطالق  إن  وأضاف 
ضمن  يأيت   2017 ونافدكس  أيدكس  ملعريض 
لتطوير كافة خدماتها  الرامية  أدنيك  اسرتاتيجية 
العارضني  وتطلعات  احتياجات  لتلبية  ومرافقها 
وجعل  املشاركني  عىل  للتسهيل  وذلك  والزوار، 
أعىل  وفق  األفضل  هي  مشاركتهم  تجربة 
صناعة  قطاع  يف  العاملية  واملقاييس  املواصفات 

املعارض واملؤمترات املتخصصة.
من جانبه.. أكد سعيد بن خادم املنصوري، مدير 
أن   2017 ونافدكس  أديكس  ومؤمتري  معريض 
الدورة املقبلة ستشهد مشاركة كربيات الرشكات 
الدولية املتخصصة بالصناعات الدفاعية واألمنية، 
ومن  الوطنية،  األجنحة  من  العديد  إىل  إضافة 
وممثيل  القرار  صناع  كبار  مشاركة  املتوقع 

بالصناعات  املتخصصة  الكربى  الدولية  الرشكات 
الدفاعية.

ملعرض  الحالية  الدورة  أن  املنصوري  وأوضح 
أيدكس ستكون األكرب منذ انطالقته األوىل يف العام 
فعاليات  بفصل  أدنيك  قرار  بعد  وذلك   ،1993
”يومكس“  املأهولة  األنظمة غري  معرض ومؤمتر 
األمر  أيدكس،  ليقام بصورة مستقلة عن معرض 
الذي ساهم يف توفري مساحات إضافية للعارضني 
فعاليات معريض  والحاليني، حيث ستقام  الجدد 
املساحة  كامل  عىل  ونافدكس  أيدكس  ومؤمتري 
املخصصة للعروض الداخلية والخارجية يف مركز 
 133 تتجاوز  والتي  للمعارض  الوطني  أبوظبي 

ألف مرت مربع.
معرض  من  املقبلة  الدورة  أن  املنصوري  ونوه 
نافدكس الذي يقام عىل هامش فعاليات معرض 
يف  نوعية  زيادة  األخرى  هي  ستشهد  أيدكس 
والتي  املشاركة،  البحرية  والسفن  الرشكات  عدد 
”املارينا“  البحرية  القناة  يف  بعرضها  ستقوم 
يف  زايد  ميناء  إىل  باإلضافة  بأدنيك  الخاصة 

العاصمة أبوظبي.
أيدكس  معريض  تنظيم  يصاحب  ذلك..  إىل 
متخصصني  مؤمترين  تنظيم  ونافدكس 
سيستقطبان العديد من أبرز الخرباء واملتخصصني 
العديد  والتحليل  بالدراسة  سيتناولون  الذين 
دول  تخص  التي  والدفاعية  األمنية  القضايا  من 

املنطقة والعامل.
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اإلمارات  أنباء  وكالة  تكريم  الحفل  وتضمن 
لدورها املتميز يف تغطية كافة فعاليات القوات 
املحلية  اإلعالم  وسائل  من  وعدد  املسلحة 
إجراء سحوبات  الحفل  تم خالل  كام  بالدولة 
حامة   » بطاقة  لحاميل  جائزة   /  440  / عىل 
والقوات  الدفاع  وزارة  منتسبي   » الوطن 
املسلحة شملت سيارات وتذاكر سفر وجوائز 

نقدية وعينية .
وأكد العميد ركن املهندس يحي الحامدي من 
أن  الحفل  خالل  كلمته  يف  املسلحة  القوات 
بأبناء  االهتامم  الحكيمة حرصت عىل  القيادة 
اإليجايب  ودورهم  اإلنساين  وعطائهم  اإلمارات 
الفاعل يف الحفاظ عىل أمن الوطن ومكتسباته 
وسيادته ال سيام أبناء القوات املسلحة الذين 

يشكلون درع الوطن وسياج األمة املنيع.
واملؤسسات  الرشكات  لجميع  الشكر  ووجه 
الدفاع  وزارة  ملنتسبي  خدماتها  تقدم  التي 
والقوات املسلحة .. و مثن دور وسائل االعالم 
املسلحة  القوات  وفعاليات  أنشطة  تغطية  يف 

واملبادرات التي تطرحها.
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رئيس  املحمود،  إبراهيم  محمد  سعادة  وقال 
والعضو  لإلعالم»  «أبوظبي  إدارة  مجلس 
املنتدب، خالل كلمة ألقاها يف املناسبة:«نحتفي 
أبطال  من  الوطن  ألبناء  جديد  بإنجاز  اليوم 
قواتنا املسلحة، يوثق له الفيلم الوثائقي «مهمة 
والذي  العسكري»،  اإلمارات  فريق   - إيفرست 
التي  الشجاعة  املغامرة  تفاصيل  عن  يكشف 
اإلماراتية،  املسلحة  القوات  من  نخبة  خاضتها 
قمته  إىل  وصوالً  العامل،  يف  جبل  أعىل  بتسلق 
 ٍ ٍومثامِنئة  ِآالف  مثانية  ارتفاعها  يبلغ  التي 
«من  سعادته:  وأضاف  مرتاً».  وأربعني  ومثانية 
ثالث  الفيلم،  هذا  يكون  أن  رسورنا  دواعي 
تعاون يجمعنا يف أبوظبي لإلعالم، ممثلة بقناة 
القوات  مع  أبوظبي  جيوغرافيك  ناشيونال   ِ
املسلحة اإلماراتية، وخطوة متقدمة عىل طريق 
رشاكتنا وتعاوننا البّناء معاً، لتقديم صورة حقيقة 
من  العايل  واملستوى  املسلحة،  قواتنا  قدرة  عن 
الجاهزية الذي بلغته، واستعدادها الدائم لتنفيذ 
تتحىل  ما  و  وجه،  أتم  عىل  إليها  املوكلة  املهام 
به من عزمية اإلرصار والتحدي لتجاوز الصعاب، 
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العربية  اإلمارات  أبناء  كل  شأن  ذلك  يف  شأنها 
املتحدة، الذين ال يرضون إال باملراكز األوىل عىل 

جميع الصعدة». 
وأوكلت القيادة العامة للقوات املسلحة ملديرية 
عىل  واألرشاف  اإلنتاج  مهمة  املعنوي  التوجيه 
إنتاج الفيلم الوثائقي ووفرت له كل اإلمكانيات 
املغامرة  هذه  وتوثيق  إلنتاج  املادية  خاصة 
فريق عسكري موحد  كأول  نوعها  من  الفريدة 

وأكربها عددا كمتسلقني من الوطن العريب.
التي  العاملية  الفرق  أوائل  من  الفريق  ويعترب 
تصل إىل نيبال بعد أن أوقفت الحكومة النيبالية 

إصدار الترصيح الالزمة لتسلق الجبل خاصة بعد 
النيبال 2015 إال أن  الزلزال املدمر الذي رضب 
إرصارهم عىل تحدي الصعاب والنجاح بتحقيق 
ورفع  إيفرست  قمة  بتسلق  األسمى  الهدف 
علم دولة اإلمارات العربية املتحدة يعد إنجازا 
مخططا له منذ سنوات عدة ووفق أعىل املعايري 
كسب  يف  والتدرج  التدرب  حيث  من  الدولية 
الخربات الالزمة لتسلق الجبال الشاهقة والتأقلم 
لالرتفاعات  املصاحب  األوكسجني  نقص  عىل 
فريق  الوثائقي  الفيلم  بتصوير  قام  الجبلية. 
ويرسد  العاملية  املغامرات  تصوير  يف  مختص 
اإلمارات  لفريق  األوىل  املغامرة  تفاصيل  كافة 
 13 منهم  عضوا   16 من  واملكون  العسكري 
العسكرية  الرتب  مختلف  من  عسكريا  متسلقا 
مختص  طبيب  بينهم  املسلحة  القوات  وأفرع 
املرتفعات  طب  وفسيولوجيا  الريايض  بالطب 
إىل  الفريق  وثالثة مدربني محرتفني منذ وصول 
يف  ونجاحه  إيفرست  لجبل  األسايس  املعسكر 
األرض  وجه  عىل  جبل  قمة  أعىل  إىل  الوصول 

والبالغ ارتفاعه 8848 مرتا من سطح البحر. 
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املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أطلقت  كام 
بنظامي  «تحدي»  الذكية  الهواتف  تطبيق 
«أندرويد وiOS»، الذي يهدف إىل رفع مستوى 
من  املجتمع  ألفراد  والصحية  البدنية  اللياقة 
مختلف األعامر الراغبني منهم يف خفض أوزانهم 

الزائدة أو زيادة أوزانهم أو بناء العضالت.
وتم خالل املؤمتر استعراض تفاصيل املبادرة التي 
تستمر 12 شهراً بهدف تسلط الضوء عىل العديد 
من  والسلوكية،  والنفسية  الصحية  املواضيع  من 
مختلف  مع  بالتعاون  متنوعة  فعاليات  خالل 
والرياضة  الصحة  مجال  يف  املختصة  املؤسسات 
معدل  لخفض  تسعى  التي  والخاصة  الحكومية 
األمراض املزمنة والسلوكيات السلبية لدى بعض 
أفراد املجتمع مبختلف فئاته العمرية، إضافة إىل 

تثقيفهم بكيفية الوقاية منها.
ويأيت إطالق املبادرة بعد النجاح امللموس ملا تم 
وغذائية  صحية  وأنظمة  مامرسات  من  تطبيقه 
الوطنية،  الخدمة  مبجندي  الخاص  الربنامج  عىل 

بنظامي  «تحدي»  الذيك  التطبيق  إطالق  ويأيت 
العامة  القيادة  أنشأته  الذي   ،«iOSو «أندرويد 
الوطنية  الخدمة  بهيئة  ممثلة  املسلحة  للقوات 
واالحتياطية، انطالقاً من الرؤية السديدة لقيادتنا 
الرشيدة بشأن تبني مبادرات ذكية، وذلك متاشياً 
التي  الطموحة  واملبادرات  التنموية  الخطط  مع 

تضعها حكومة دولة اإلمارات.
برامج  إنشاء  عىل  «تحدي»  تطبيق  يقترص  وال 
الصحي  املستوى  تالئم  التي  الرياضية  التامرين 
يتضمن  بل  فقط،  ملستخدميه  البدنية  واللياقة 
التي  الغذائية  والحمية  صحية  تغذية  برامج 
يقوم  أن  بعد  وذلك  كافة،  األجسام  مع  تتامىش 
الطول  من  مستخدميه  بيانات  بتحليل  التطبيق 
تعديل منط  إىل  الصحي، إضافة  والوزن والوضع 
املبذول  والجهد  بالنوم  ممثلة  اليومية  الحياة 

طوال اليوم.
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مبا يشمله من نواٍح نفسية واجتامعية وسلوكية، 
وتركز  املقبل،  يناير  األول من  املبادرة  تبدأ  فيام 
البدنية  اللياقة  موضوع  األول عىل  الشهر  خالل 
بصحة  واالرتقاء  األمراض،  من  الوقاية  بهدف 
ومنظمة  مشرتكة  جهود  خالل  من  الجسم 
ستعمل عىل مدى العام عىل الحد من التهديدات 
بجانب  املجتمع،  أفراد  يواجهها  التي  الصحية 
دعم السلوكيات الصحية السليمة وبعض الطرق 

البسيطة العالجية.
ومثن اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
توليه  الذي  الواسع  واالهتامم  الدور  نهيان،  آل 
مبستوى  واالرتقاء  الصحي  للقطاع  الدولة  قيادة 
الخدمات التي يقدمها ألفراد املجتمع، مؤكداً أن 
هذه املشاريع واملبادرات املجتمعية تعد امتداداً 
معايري  أفضل  وضامن  تأمني  يف  لرؤيتها  وتأكيداً 
السالمة والوقاية العالجية للمواطنني، وإخوانهم 
املقيمني دون أن تدخر جهداً يف العمل عىل أمنه 

وسالمته وسعادة املجتمع.
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الشحي  موزة  الدكتورة  املقدم  عرضت 
السمنة  معدالت  حول  خطرية  إحصائيات 
العامل  ويف  خاص  بشكل  اإلمارات  يف  والبدانة 
إىل  تعود  إحصاء  الشحي  وذكرت  عام.  بشكل 
اإلمارات  شعب  من   66% أن  تبني   2014 عام 
يعاين السمنة مقابل %68 من الشعب األمرييك.

وأشارت إىل أن العبئ االقتصادي جراء مشاكل 
مليارات دوالر، ويف  يشكل 210  عاملياً  السمنة 
مليارات   6 االقتصادي  العبء  يشكل  اإلمارات 

دوالر (22 مليار درهم).
منظمة  أعدتها  دراسة  إىل  الشحي  وتطرقت 
الصحة العاملية تشري إىل أن ربع سكان اإلمارات 
الخمول  استمر  إذا  القلب  سيعانون مشاكل يف 

البدين وارتفاع معدالت السمنة يف الدولة.
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عنوان  حملت  التي   - اللقاءات  هذه  وتهدف 
” التزم بالتعليامت لتُكمل رحلة صيدك بأمان 
” - إىل تعزيز الوعي بالسالمة البحرية واللوائح 
والقوانني البحرية املعمول بها يف الدولة فضال 

عن االستامع ملقرتحات وشكاوى الصيادين.
ويبذل جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل 
والسالمة  األمن  مفهوم  لتعزيز  حثيثة  جهوداً 
سعياً  البحرية  البيئة  عىل  واملحافظة  البحرية 
لدى  ُمتأّصلة  قيامً  املفاهيم  هذه  لجعل  منه 

جميع مرتادي البحر ومنهم الصيادون .
وتأيت هذه اللقاءات التوعوية يف إطار مساهمًة 
الجهاز يف تعزيز وعي الصيادين ليكونوا أعضاء 

البحرية وتأكيداً  البيئة  فاعلني يف الحفاظ عىل 
البيئة  بحامية  االلتزام  الجهاز عىل رضورة  من 

األماكن  يف  الصيد  تجنب  طريق  عن  البحرية 
املحظورة وعدم استخدام أدوات الصيد 
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وتأيت هذه البطولة يف إطار حرص القيادة العامة 
للقوات املسلحة عىل رفع مستوى اللياقة البدنية 
وتنمية  املسلحة،  القوات  يف  الرتب  ملختلف 
املسابقات  مختلف  يف  واملثابرة  التنافس  روح 
قيادتنا  حرص  إطار  ويف  الرياضية،  والبطوالت 
أعىل  عىل  املسلحة  قواتنا  جعل  عىل  الحكيمة 
الدعم  خالل  من  القتالية،  الكفاءة  مستويات 
الشيخ  السمو  صاحب  من  املستمرين  والرعاية 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، لألنشطة الرياضية 
والرتب  للضباط  البدنية  اللياقة  رفع  بغرض 
املشاركة  التنافس من خالل  روح  وبث  األخرى، 

يف األنشطة الرياضية املختلفة. 
وتوج فريق قيادة القوات الربية بطال ملنافسات 
البطولة ، حيث نجح العبو القوات الربية  يف إحراز 

ثالثون ميدالية متنوعة منها تسع ذهبيات و احد 
عرش فضية و عرش برونزية محققني املركز االول 
يف الرتتيب العام للفرق باإلضافة إىل حصولها عىل 
كأس الوحدة األكرث مشاركة يف البطولة و حصلت 
قيادة القوات البحرية عىل املركز الثاين بعدد /4 
/ ذهبيات وفضية و برونزية و جاء فريق القيادة 
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العامة و الوحدات املستقلة بعدد ثالث ذهبيات 
و اربع فضة و برونزيتان . 

كام حصل فريق قيادة كلية زايد الثاين العسكرية 
فيام  املشاركني  عدد  ترتيب  يف  الثاين  املركز  عىل 
جاء فريق قيادة االمداد املشرتك يف املركز الثالث.
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نبينا  فعله  ما  وهذا  الحنيف،  ديننا  مبادئ  هذه 
الكريم صىل الله عليه وسلم، وهذه هي عادات 
السمو  اليوم صاحب  يريده منا  العرب، وهذا ما 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي 
ما  وهذا  للخري،  عاماً   2017 عام  يكون  بأن  أمر 
أوضحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكم ديب يف مقاله الرائع املنشور يف نهاية الشهر  
املايض، والذي وضع فيه الخطوط العامة السهلة 
البيئة  وخدمة  املجتمع،  وإسعاد  الخري،  لنرش 

واملجتمع.
تساءل سموه يف بداية املقال: ماذا نريد من عام 
الخري؟ وما هو الخري الذي نسعى له؟ ومن دون 
شك فإن اإلجابة عىل هذه األسئلة هي الخطوط 
العامة التي يجب أن يسري عليه الجميع لتحقيق 
عاماً   2017 عام  تخصيص  من  املرجوة  األهداف 
للخري، وهي غري مقترصة عىل األجهزة الحكومية 
بل هي خطوط  الرسمية فقط،  الجهات  وال عىل 
عامة لكل فرد من أفراد املجتمع، فالخري املطلوب 
شامل  هو  بل  املاليني  رصف  عىل  حكراً  ليس 
ومنوع، كل فرد منا يستطيع تأديته وفقاً إلمكاناته 

وظروفه، وال يوجد أحد مستثنى من ذلك. 
املحتاج  ومساعدة  وسخاء  وعطاء  تربع  الخري 
«كل  أيضا  لكنه  املجتمع،  ونفع  امللهوف،  وإغاثة 
حياة  أو  إنسان  يف حياة  يحدث الفرق  فعل 
مجتمع أو مسرية وطن»، وهذا ما يؤكده محمد 
أن  الصعب  من  ليس  أنه  يرى  فهو  راشد،  بن 
يحدث  أن  ميكن  أب  االنسان فرقاً، فكل  يحدث 
فرقاً لخري أرسته، وكل أم بإمكانها إحداث فرق أكرب 
يف أرستها وبني أبنائها، وال شك أن كل شخص مهام 
كان عمله يستطيع أن يحدث فرقاً يف محيط عمله 

ويف مجتمعه بشكل عام.
أن تطعم طرياً خري، أن تبتسم يف وجه جارك خري، 
أن تكون يف وظيفة تراعي فيها الناس وتؤدي فيها 
أكرث من املطلوب منك هو خري، أن تكون مسؤوال 
القوانني  تطبيق  عند  بهم  وترفق  الناس  وتسعد 
عليهم خري، أن ننظف شواطئنا وصحارينا ونرعى 
أشجارنا خري، فهل هناك أسهل من فعل الخري عند 
محمد بن راشد، وهل يدرك كل منا، ما أثر ذلك 
عىل البرش واملجتمع لو التزم ومارس هذه األفعال 
سيحدث  أنه  شك  ال  ودميومة؟  بإخالص  وغريها 
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الفرق الذي تحدث عنه سموه يف بداية مقاله.
التجار  أمام  متاحة  فرصة جديدة  الخري، هو  عام 
والتي سجلت  الكبرية،  والرشكات  االعامل  ورجال 
إال  املجتمعية  املساهامت  عن  ملحوظاً  غياباً 
ليس  بالتأكيد  املاضية،  السنوات  طوال  ندر  ما 
مبادرون  فهناك  التعميم،  لنا  يحق  وال  الجميع، 
ومحبون للعمل الخريي، ومساهمون بشكل فاعل 
التي  الخريية  واملبادرات  األنشطة  كل  يف  وسخي 
تطلقها الحكومة، كام أن هناك مؤسسات خريية 
أعامل  لرجال  تتبع  ونشيطة  فاعلة  وجمعيات 
أن  الواضحة  العامة  الصورة  ولكن  معروفني، 
عدد املساهمني يف خدمة املجتمع أقل بكثري من 
املبتعدين متاماً عن املساهمة، وذلك مقارنة بعدد 

التجار والرشكات وحجم استفادتهم من البلد!
يقرتبوا  يك  األعامل  لرجال  فرصة  الخري  عام 
بعض  سد  يف  يساهموا  أن  أكرث،  املجتمع  من 
مراكز  وتشييد  بناء  يف  يساهموا  أن  احتياجاته، 
صحية، أو مراكز للمعاقني، أو أن يطلقوا مبادرات 
ملساعد املرىض املحتاجني لعالج، أو أرس السجناء 
املحتاجني لدعم، أن يطلقوا أعامال مشاريع وقفية، 
كام  العطاء  يحبون  أنهم  يثبتوا  فرصتهم ألن  إنها 
يعشقون األخذ، وأنهم يبنون للمجتمع كام يبنون 
مشاريعهم الخاصة، وأنهم يطمحون لزيادة األجر 
والثواب وتقدير املجتمع لهم كام يطمحون لزيادة 
جديدة  فرصة  إنها  نهار،  ليل  أموالهم  رؤوس 
ملعادلة كفة ميزان العمل التجاري بالعمل الخريي، 
ومعادلة كفة االستفادة من املجتمع وافادته، فهل 

نشهد ذلك يف هذا العام؟ جميعنا يتمنى ذلك!
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بن  خليفة  الشيخ  الزيارة  خالل  فخامته  رافق 
طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون 
أرس الشهداء بديوان ويل عهد أبوظبي وسعادة 
الخاص  املبعوث  األحبايب  مصلح  محمد  عيل 
سعيد  فهد  وسعادة  اليمن  إىل  اإلمارات  لدولة 

املنهايل سفري الجمهورية اليمنية لدى الدولة .
باملرور  الزيارة  اليمني  الرئيس  فخامة  واستهل 
أمام طابور حرس الرشف ثم وضع فخامته إكليال 
من الزهور أمام نصب الشهيد يف واحة الكرامة 

وقرأ الفاتحة عىل أرواح شهداء الوطن األبرار .
واحة  موقع  أرجاء  يف  فخامته  تجول  ذلك  بعد 
الكرامة وتفقد جناح الرشف واستمع إىل رشح 
من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان حول ما 
األبرار  شهدائنا  أسامء  حملت  ألواح  من  ضمه 

وآياتا قرآنية نقشت عىل جدارية الجناح .

ويف نهاية الزيارة سجل الرئيس عبدربه منصور 
هادي كلمة يف سجل الرشف قال فيها ”سعدت 
الشهداء  ونصب  الكرامة  واحة  بزيارة  اليوم 
بلدهم  عزة  أجل  من  أرواحهم  قدموا  الذين 
منهم  سقط  والذين   .. وكرامتها  أمتهم  ورفعة 
شهداء عىل أرض اليمن .. واختلط الدم اليمني 
أن  القدير  العيل  من  ونطلب   .. أشقائهم  بدماء 

يسكنهم الفردوس األعىل من الجنة“ .
وتقع واحة الكرامة - التي تغطي مساحة تبلغ 
الشهيد  نصب  عىل  وتشتمل  مربع  مرت   46000
املنطقة  يف   - الرشف  وجناح  الفخر  وميدان 
الكائنة مقابل جامع الشيخ زايد الكبري من ناحية 
القيادة  بجوار  زايد  الشيخ  شارع  عىل  الرشق 

العامة للقوات املسلحة .
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بعد  التالية  املحطة  شبوة  محافظة  كانت 
التحالف يف طرد عنارص  التي حققها  النجاحات 
يف  بها  املحيطة  واملناطق  املكال  من  القاعدة 

محافظة حرضوموت.
املايض  ديسمرب  من  الثالث  يف  انترشت  وقد 
النخبة  قوات  من  االوىل  العسكرية  الدفعة 
وذلك  التحالف  قوات  من  مدعومة  الشبوانية 
التابعة  لتأمني املناطق الساحلية مبديرية رضوم 
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ملحافظة شبوة بهدف بسط نفوذ الدولة واعادة 
مختلف  يف  االمنية  االوضاع  واستقرار  االمل 

املناطق اليمنية.
حدود  من  القوات  انتشار  منطقة  وشملت 
مبا  معبد  با  عني  منطقة  اىل  رشقا  حرضموت 
يشمل ميناء بالحاف النفطي الذي يعد من اهم 

موانئ املحافظة ومنطقة بري عيل.
يف  الشبوانية  النخبة  قوات  انتشار  واستقبل 

شبوة  محافظة  ابناء  بتربيكات  التأمني  مناطق 
واالمني  الجنوبية  املقاومة  قائد  راسهم  وعىل 
العام باملديرية الذين عربوا عن امتنانهم لدولة 
االمارات العربية وقوات التحالف عىل املجهود 

املبذول.
وميثل هذا الحدث النوعي نقطة فارقة يف تاريخ 
تحتضن  التي  رضوم  ومديرية  شبوة  محافظة 
العديد من املشاريع الحيوية الهامة خصوصا يف 
قطاعي النفط والغاز حيث سيتم تأمني سواحل 
سكانها  عاىن  التي  االمنية  املشاكل  من  شبوة 
وتهريب  االفارقة  تهريب  عمليات  من  لسنوات 
تهديدات  عن  ناهيك  البرتوكياموية  املشتقات 

املنظامت االرهابية املختلفة.
الكبري  والتحضري  األعداد  تم  أنه  بالذكر  الجدير 
تأهيل  خالل  من  أشهر  منذ  العملية  لهذه 
يف  شبوة  محافظة  أبناء  من  املئات  وتدريب 
ارشاف  تحت  حرضموت  محافظة  معسكرات 
االمارات  بدولة  متمثال  العريب  التحالف  دول 

العربية املتحدة.
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وزير  كريي  جون  معايل   .. االجتامع  حرض 
وزير  الجبري  عادل  ومعايل  األمرييك  الخارجية 
ومعايل  السعودية  العربية  اململكة  خارجية 
لشؤون  الربيطاين  الدولة  وزير  الوود  توبايس 
يوسف  ومعايل  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
عن  املسؤول  الوزير  عبدالله  بن  علوي  بن 
جانب  إىل  عامن  بسلطنة  الخارجية  الشؤون 
إسامعيل ولد الشيخ أحمد املبعوث األممي إىل 

اليمن.
قدمها  التي  الطريق  خارطة  االجتامع..  ناقش 
املتصاعدة  اليمنية  املبعوث األممي لحل األزمة 
وسبل  السالم  وعملية  شهرا   20 من  أكرث  منذ 

دفعها إىل األمام.
الثالث  املرجعيات  أهمية  االجتامع عىل  ركز  و 
املتمثلة يف املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار 

ورضورة   2216 األمن  مجلس  وقرار  الوطني 
إنهاء الحرب يف اليمن وتناول سبل امليض قدما 

لوضع خطة إلنهاء القتال عرب تسوية سياسية.
حرض االجتامع أيضا سعادة محمد سعيد محمد 

العربية  اململكة  لدى  الدولة  سفري  الظاهري 
سفري  الغفيل  خليفة  سامل  وسعادة  السعودية 

الدولة لدى الجمهورية اليمنية.
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توزيع  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  تواصل 
املساعدات االغاثية عىل الشعب اليمني لتخفيف 
اطار  يف  والفقرية  املحتاجة  االرس  عىل  األعباء 
االشقاء  تنفذها ملساعدة  التي  اإلنسانية  الجهود 
عىل مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

سلة   1000 األحمر  الهالل  هيئة  فريق  ووزع 
غذائية يف منطقة برئ عيل مبديرية رضوم مبحافظة 

شبوة للتخفيف من معاناة السكان.
كبري  شعبي  باستقبال  اإلغاثة  قافلة  وحظيت 
للمواقف  وتقديرهم  املنطقة  أهايل  فرحة  وسط 
االنسانية لدولة االمارات حكومة وشعبا نحوهم 
معربني عن شكرهم لهيئة الهالل األحمر اإلمارايت 
لتخفيف  إغاثية  مساعدات  من  قدمته  ما  عىل 

معاناتهم .
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من  تعترب  املساعدات  هذه  أن  األهايل  واكد 
االقتصادي  الوضع  ظل  يف  الرضورية  الحاجات 

الصعب الذي تعيشه محافظة شبوة جراء الحرب 
التي تشنها امليليشيات االنقالبية.
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استجابت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية الستغاثة 
عاجلة أطلقها عدد من األرس النازحة التي تركت 
ميفع  بروم  مبديرية  الغرب  منطقة  يف  منازلها 
قرى  أحدى  ربب  منطقة  اىل  ونزحت  اليمنية 

املديرية.
من  قافلة  االستغاثة  نداء  اثر  الهيئة  وسريت 
املالبس الشتوية واملواد الغذائية وخيام واالدوية 
وشبوة  بحرضموت  الهيئة  لربنامج  استمرارا 
ىف  يعيشون  الذين  املواطنني  معاناة  لتخفيف 
الخدمات  انعدام  من  ويعانون  سيئة  ظروف 

الرضورية.
و تفقد وفد الهالل األحمر اإلمارايت برئاسة مرشف 
مديرية  عام  ومدير  بحرضموت  الهيئة  مشاريع 
النازحني  الباص،  عبدالله  صالح  ميفع  بروم 
اىل  واستمعوا  ومعاناتهم  أحوالهم  عىل  وتعرف 

رشح مفصل عن أوضاعهم واحتياجاتهم.
وأعرب عدد من األهايل عن شكرهم وتقديرهم 
القيم  الدعم  عىل  اإلمارايت  األحمر  الهالل  لهيئة 
التي  الكرمية  اإلنسانية  اللفتة  هذه  وعىل 

ستخفف من معاناة األرس املرشدة يف املديرية.
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حديقة  عدن  محافظة  يف  الهيئة  افتتحت  فقد 
«بلوك 65 « يف مديرية املنصورة وحديقة «النغم» 
مبديرية املعال ضمن مشاريع تأهيل وترميم وصيانة 
الحدائق واملتنزهات باملحافظة والذي بدأته الهيئة 

منذ تحرير العاصمة املؤقتة «عدن».
مسؤول  اليزيدي  عادل  توجه  االفتتاح  وخالل 
آيات  بأسمى  واملنتزهات  للحدائق  املنفذة  الجهة 
قيادة وشعبا  االمارات  اىل دولة  والتربيكات  التهاين 
..وقال  االتحاد  لقيام   45 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة 
االنسانية  ذراعها  يف  ممثلة  االمارات  استمرار  ان 

املشاريع  ودعم  تنفيذ  يف  األحمر»  الهالل  «هيئة 
الخدمية والتنموية باملحافظات اليمنية املحررة أمر 
ليس بجديد عىل هذا الدولة املعطاءة التي وقفت 
ومعنويا  ماديا  ودعمته  اليمني  الشعب  جانب  اىل 
أعادت  ملموسة  انجازات  تحقيق  من  ومتكنت 
ابناء  األوضاع وساهمت يف تخفيف معاناة  تطبيع 

عدن جراء الحرب العبثية من قبل االنقالبيني.
افتتحت عددا من  الهالل األحمر قد  وكانت هيئة 
األساس  الربيقة وكريرت ووضعت حجر  الحدائق يف 
مرشوع  ضمن  الربيقة  يف  الشعب  حديقة  لبناء 
الطبيعي  وضعها  إىل  املتنزهات  إلعادة  متكامل 
لتكون املتنفس ألبناء عدن وزوار وضيوف املحافظة.
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االف  ثالثة  اإلمارايت  األحمر  الهالل  وزعت هيئة 
أحدى  مثود  مديرية  اهايل  عىل  غذائية  سلة 
أشهر مديريات صحراء حرضموت املحرومة من 

الخدمات األساسية.
املرحلة  بانطالق  ايذانا  املساعدات  هذه  وتأيت 
االمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  ملرشوع  الرابعة 
األرس  احتياجات  وسد  حرضموت  اهايل  إلغاثة 

ومن  معاناتهم  من  والتخفيف  واملترضرة  الفقرية 
عن  الناتجة  الخانقة  االقتصادية  األوضاع  وطأة 
من  الكثري  دخل  وقلة  كبري  بشكل  األسعار  ارتفاع 

األرس.
وتقديرهم  شكرهم  عن  مثود  أهايل  وأعرب 
اليمن  اتجاه  اإلمارات  لدولة  االنسانية  للمبادرات 
ايصال  يف  االمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  ولجهود 

ان  للمحتاجني..مؤكدين  إنسانية  املساعدات 
جاءت  اليوم  توزيعها  تم  التي  الغذائية  السالل 
املديرية  املناسب وسط معاناة أهايل  الوقت  يف 
وخاصة  املساعدات  ملختلف  املاسة  وحاجتهم 

الغذائية منها.
التموينية  املواد  عىل  االغاثية  السالل  وتشتمل 

األساسية.
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املكثفة  الخارجية  املساعدات  هذه  تقديم  يأيت 
لدولة  والتنموية  اإلنسانية  االستجابة  إطار  يف 
اليمن  إلغاثة  الراهنة  األزمة  تجاه  اإلمارات 
والحفاظ  استقراره  ومساعدته يف محنته ودعم 

عىل وحدة أراضيه.
اإلماراتية  الخارجية  املساعدات  فئات  وتوزعت 
وإنسانية  تنموية  مساعدات  بني  ما  لليمن 
وخريية حيث بلغت قيمة املساعدات اإلنسانية 
يعادل 507.30  ما  مليار درهم  العاجلة 1.829 
املائة  يف   30.5 بنسبة  أي  أمرييك  دوالر  مليون 
لليمن  اإلمارات  دولة  مساعدات  إجاميل  من 
اإلنسانية  املساعدات  وشملت  الفرتة.  هذه  يف 
توفري املعونات الغذائية و األدوية واملستلزمات 
فيام  طبية.  وأجهزة  إسعاف  وسيارات  الطبية 
تقدميها  تم  التي  التنموية  املساعدات  بلغت 
لليمن خالل هذه الفرتة 4.148 مليار درهم أي 

بواقع 1.129 مليار دوالر أمرييك.
اإلماراتية  الخارجية  املساعدات  وتوزعت 
تم  حيث  قطاعات  عدة  عىل  لليمن  التنموية 
يعادل  ما  درهم  مليون   929.73 تخصيص 
253.13 مليون دوالر أمرييك لدعم قطاع الطاقة 
بدفع  اإلمارات  دولة  تكفلت  إذ  والكهرباء 
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الكهربائية  الطاقة  لتوليد  التشغيلية  النفقات 
وخدمات اإلمداد الكهربايئ.

���N	

ملحطات  والغاز  الوقود  بتوفري  الدولة  وقامت 
والتعاقد  كهربائية  مولدات  وتوفري  الطاقة  توليد 
لتشغيلها وصيانتها يف كل من  مع رشكات محلية 
محافظات عدن وأبني والضالع ولحج وتعز وشبوه 
محطات  إنشاء  وتم  واملهرة  ومأرب  وحرضموت 

جديدتان  محطتان  منها  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
وقطع  الصيانة  نفقات  وتوفري  عدن  محافظة  يف 
والغاز  والوقود  الديزل  توفري  جانب  إىل  الغيار.. 
واملدارس  واملستشفيات  الطاقة  توليد  ملحطات 

واملباين العامة يف املحافظات اليمنية.

�QH	

ما  درهم،  مليون   486.79 اإلمارات  دولة  وقدمت 
قطاع  لدعم  أمرييك،  دوالر  مليون   132.53 يعادل 
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آليات وسيارات  اليمني حيث قامت بتوفري  النقل 
ودعم  والوقود  املاء  لنقل  ومركبات  للنقل  مدنية 
واملهرة  وحرضموت  ومأرب  عدن  يف  النقل  قطاع 
عدن  وميناء  مطار  بناء  وإعادة  سقطرى  وجزيرة 

وبناء مطار وميناء جزيرة سقطرى.
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تقديم  اإلماراتية  التنموية  املساعدات  وتضمنت 
دوالر  مليون   75.59 نحو  درهم  مليون   277.65

أمرييك، لدعم قطاع الصحة يف اليمن.
وإعادة  بناء  عىل  املساعدات  هذه  واشتملت 
حيث  الصحية،  للمنشآت  التحتية  للبنية  اإلعامر 
قامت دولة اإلمارات بصيانة وترميم عدد من مراكز 
وعيادات منها مراكز صحية يف محافظات الحديدة 
لألطراف  ومركز  وتعز  واملهرة  ومأرب  وحرضموت 
الوالدة  ومركز  الكىل  لغسل  ومركز  الصناعية 
والعيادة  الخاصة  االحتياجات  لذوي  ومركزان 
وتوفري  وترميم  تأهيل  إعادة  جانب  إىل  املتنقلة.. 

األجهزة الطبية ملستشفى الجمهورية يف عدن.
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وبلغ نصيب قطاع التعليم اليمني من إجاميل هذه 

املساعدات 161.82 مليون درهم، ما يعادل 44.06 
أدوات  لتوفري  تخصيصها  تم  أمرييك  دوالر  مليون 
مدرسية وحقائب وقرطاسية وتأثيث بعض املدارس 
جزء  توظيف  إىل  إضافة  املحافظات..  مختلف  يف 
اكرث من 230  بناء وصيانة  املساعدات إلعادة  من 

مدرسة يف مختلف املحافظات.
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املياه  قطاع  بدعم  أيضا  اإلمارات  دولة  وتكفلت 
االستفادة  متت  حيث  اليمن  يف  الصحي  والرصف 
تأهيل عدد من شبكات  إعادة  من املساعدات يف 
اجاملية  بقيمة  املدن  من  بعدد  الصحي  الرصف 

18.98 مليون درهم ما يعادل 5.17 مليون دوالر.
اإلمارات مساعدات لدعم قطاع  كام قدمت دولة 
مليون   452.55 بقيمة  املدين  واملجتمع  الحكومة 
دعم  عرب  دوالر  مليون   123.21 يعادل  مبا  درهم 
إدارة  عىل  ومساعداتها  الحكومية  األعامل  كافة 
األجهزة  ملختلف  اليومية  االحتياجات  متطلبات 
خدمة  يف  مهمتها  تسهيل  سبيل  يف  الحكومية 

املواطنني اليمنيني.
وإضافة إىل املساعدات التي تم تقدميها مبارشة من 
اإلمارات لألشقاء يف اليمن فقد بلغ إجاميل تعهدات 

املنظامت  لصالح  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الدولية متعددة األطراف العاملة يف اليمن 123.78 
مليون درهم مبا يعادل 33.7 مليون دوالر أمرييك .

شملت التعهدات تقديم مبلغ 36.7 مليون درهم 
للجنة الدولية للصليب األحمر مبا يعادل 10 ماليني 
دوالر أمرييك لدعم دعم خطة االستجابة اإلنسانية 
الدولية يف األنشطة الصحية ومبلغ 22 مليون درهم 
”6 ماليني دوالر أمرييك ” لربنامج األغذية العاملي 
الغذائية  املساعدات  تقديم  لدعم  املتحدة  لألمم 
الرابعة  املرحلة  ضمن  املصنفة  املناطق  يف  خاصة 
اليمن.. يف  الطوارئ  حاالت  تصنيف  مراحل  من 

مليون درهم  بقيمة 7.34  مبلغ  تقديم  إىل  إضافة 
املتحدة  األمم  ملنظمة  أمرييك“  دوالر  مليون   2  ”
األطفال  تغذية  خطة  لدعم  يونيسيف   ” للطفولة 
وإدخال املواد الغذائية لألمهات يف محافظات عدن 
مببلغ  مايل  دعم  تقديم  عىل  عالوة  وتعز  ولحج 
53.26 مليون درهم ” 14.5 مليون دوالر أمرييك“ 
اكرث  وتشغيل  بناء  إلعادة  العاملية  الصحة  ملنظمة 
محافظات   8 يف  صحيا  ومركزا  مستشفى   20 من 
وتنفيذ  وحرضموت  وتعز  الحديدة  منها  مينية 
 11 يف  األطفال  شلل  ضد  األطفال  تحصني  برنامج 

محافظة مينية.
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لخدمات  ”فالكون  أن رشكة  بالذكر  الجدير  ومن 
من  مجموعة  تؤمن  بأبوظبي  (فالكون)  الطريان 
النفاثة  الطائرات  مثل  املتميزة  الطريان  خدمات 
املؤجرة، عالوة عىل  املروحية  والطائرات  الخاصة 
الطائرات  ودعم  وصيانة  إدارة  خدمات  تقديم 
الرشق  منطقة  أنحاء  جميع  يف  الرشكة  لعمالء 
األوسط اعتامدا عىل فرع الرشكة الرئييس يف مطار 

البطني للطريان الخاص برجال األعامل.
”فالكون  برشكة  أوبروي  رمضان  النقيب  ورصح 
اسم   ” بأن  بأبوظبي  (فالكون)  الطريان  لخدمات 
لألمن  مرادفا  لفظا  السنني  مر  أصبح عىل  الرشكة 
وقد  املمتازة.  العمالء  والجودة وخدمة  والسالمة 
الخدمات  من  الطيبة  سمعتها  الرشكة  استمدت 
الدامئني،  لعمالئها  تؤديها  التي  واملبتكرة  املميزة 
رشكة  تؤمنها  التي  املطارات  ”أنظمة  أن  مضيفا 
الرشكة  وفاء  يف  تساهم  كولينز“  ”روكويل 

بالتزاماتها تجاه عمالئها“.
 ARINC جهاز  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
كولينز“  إنتاج رشكة ”روكويل  LocalCheck من 
املخصص إلنهاء إجراءات  سفر الركاب املغادرين 
وترحيل  العملية  هذه  كفاءة  رفع  يف  يساهم 
املسافرين عىل الطائرات عن طريق أمتتة إجراءات 
عىل  الالصق  الرقمي  الرشيط  ووضع  املغادرة 
عىل  التفتيش  إجراءات  إنهاء  يفيد  الذي  األمتعة 

الحقائب ومطابقة الركاب.
إدارة مبيعات أنظمة  وقال بول هيكوكس، مدير 
”من  إن  كولينز“  ”روكويل  برشكة  املطارات 
رشكة  تنتجها  التي  املطارات  أنظمة  أن  املعلوم 
املطارات  جميع  يف  تُستخدم  كولينز“  ”روكويل 
العاملية للمساعدة يف رفع كفاءة املطارات وتعزيز 
دليل  أقوى  أبوظبي  يف  نجاحنا  وإن  عملياتها، 
يلبي  مبا  أنظمتنا  تصميم  عىل  قدرتنا  مدى  عىل 
واملطارات  الكربى  الدولية  املطارات  متطلبات 
اإلقليمية األقل حجام واملطارت املخصصة للطرين 

الخاص عىل حد سواء.

انتهت رشكة بوينج مؤخرا من تسليم حلف 
من   – طائرة  أول  (الناتو)  األطليس  شامل 
املبكر  اإلنذار  بنظام  مجهزة  طائرة-   14 بني 
واملراقبة املجوقلة (األواكس) بعد االنتهاء من 
تحديث مقصورة القيادة من أجل رفع درجة 
العمالء  تكاليف  وخفض  للمهمة  االستعداد 
تجاه  التزامها  تأكيد  عىل  الرشكة  وحرص 

األسطول مجددا.
ومن الجدير بالذكر أن التحسينات التي جرى 
إدخالها عىل مقصورة القيادة الرقمية وأجهزة 
الطريان فيام يتعلق مبراقبة مالحة االتصاالت/

إدارة الحركة الجوية تضمن استيفاء الرشوط 
الحركة  ملراقبة  واملستقبلية  الحالية  واملعايري 

الجوية واملالحة.
خمس  إضافة  التحديثات  قامئة  وتشمل 
طاقم  لتزويد  ملونة  زجاجية  عرض  شاشات 
حول  للتعديل  قابلة  مبعلومات  القيادة 
بهدف  الرادار  وجهاز  واملالحة  املحركات 
هذه  وتتيح  املهمة.  تنفيذ  فرص  تحسني 
األطليس  شامل  لحلف  الرقمية  التقنيات 
الرحلة  طاقم  عدد  خفض  إمكانية  (الناتو) 

املهمة  كفاءة  رفع  ثم  ومن  واحد،  فرد  مبعدل 
وخفض التكاليف التشغيلية.

إضافية  طائرة   13 تحديث  يتم  أن  املقرر  ومن 
املجوقلة  واملراقبة  املبكر  اإلنذار  طائرات  من 
بقيمة  تحديث  خطة  إطار  يف  وذلك  (األواكس)، 
257 ماليني دوالر.  أما بالنسبة إىل تحديث الطائرة 
الثانية فتجري حاليا عىل قدم وساق، عىل أن يتم 
عام  يف  بأكمله  األسطول  تحديث  من  االنتهائ 

.2018
كام جرى أيضا تطوير إحدى طائرات اإلنذار املبكر 
واملراقبة املجوقلة (األواكس) التابعة لسالح الجو 
اختبارات  تستكمل  التي  الطائرة  وهي  األمرييك، 
تكون  بحيث  الحايل  الوقت  يف  املكثفة  الطريان 

جاهزة يف عام 2017.
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املتخصصة  ديب“،  افييشن  ”جت  رشكة  انضمت 
يف ديب؛إىل  والتعديل  واإلصالح  الصيانة  بخدمات 
لرجال  إيرباص  طائرات  خدمات  مراكز  شبكة 

األعامل املعتمدة من قبل الرشكة حول العامل.
متتلكها  التي  املوسعة  الخدمات  شبكة  ومبقدور 
رشكة إيرباص أو تديرها أو الرشكات املعتمدة من 
الثقيلة وتجديد  الصيانة  قبلها، أن تقّدم خدمات 
أنظمة  وتحديث  الفحوصات  وإجراء  املقصورات 

الطائرات.
وتضم شبكة مراكز خدمة طائرات إيرباص لرجال 
إنديانابوليس  والية  يف   Comlux رشكة  األعامل، 
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الطائرات  لصيانة    HAECO ورشكة  األمريكية 
”جت  رشكة  و  الصني   – شيامن  يف  الخاصة 
ايفييشن“ يف ديب وبازل السويرسية ورشكة سيبانغ 
 ST يف كواالملبور ورشكة (SAE) لهندسة الطريان
يف سنغافورة. كام تعمل رشكة إيرباص عىل توسيع 

نطاق شبكتها لتشمل رشكات أخرى.
طائرات  لعمالء  املتخصص  الدعم  الشبكة  وتوفر 
العامل،  أنحاء  جميع  يف  األعامل  لرجال  إيرباص 
وتشمل خدمات متكاملة مبعايري إيرباص العاملية 
تجهيز  يف  إيرباص  لرشكة  الريادي  الدور  وتكمل 
مقصورات متميزة لطائرات رجال األعامل الكبرية.

إيرباص  لرشكة  العام  املدير  ديفورج،  بينوا  وقال 
لطائرات رجال األعامل: «نحن نتطلع باستمرار إىل 
ونقوم  عمالئنا؛  لخدمة  متميز  هو  ما  كل  تقديم 
من خالل شبكة مراكز خدمة طائراتنا بخدمة أكرث 
العامل.  أنحاء   عميل ومشغل يف جميع   500 من 
لرجال  إيرباص  طائرة   180 من  أكرث  وهنالك 
قارة  العامل ومن ضمنها  قارات  األعامل يف جميع 

أنتاركتيكا».
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تحسن  للرحلة  األولية  البيانات  أظهرت  وقد 
كام  تقريبا،   12% بنسبة  الوقود  استخدام  كفاءة 
انخفضت درجات حرارة التوربينات بأكرث من 100 
درجة مئوية. ومن الجدير بالذكر أن خفض درجة 
حرارة التوربينات يؤدي إىل إطاقة العمر االفرتايض 
التكاليف  خفض  عىل  عالوة  الطائرة،  ألجزاء 
الطائرة يس- أنهت  التشغيلية بدرجة كبرية. وقد 

130 اتش، التي قادها الحرس الوطني الجوي يف 
والية وايومنج األمريكية، أول رحلة لها باستخدام 

يف   T56 Series 3.5 طراز  من  محركات  أربعة 
يف  والخمسني  والثالثة  املائة  الجوي  النقل  رسب 

املطار املحيل مبدينة شييان بوالية وايومنج.
التجريبية،  الطائرة  هذه  استخدام  املقرر  ومن 
بوالية  الجوية  الوطني  بالحرس  إلحاقها  تم  التي 
وايومنج، كنموذج لتقييم خدمات التشغيل، ومن 
استخدام  تعميم  بشأن  املناسب  القرار  اتخاذ  ثم 
سالح  أسطول  بقية  عىل   Series 3.5 املحركات 

الحرس الوطني الجوي من طائرات يس130-.
 Series املحركات  تقنية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التي  الكبرية  التطورات  إىل  استندت  التي   ،3.5
ميكن  األخرى،  رويس  رولز  محركات  عىل  طرأت 
وال  للطائرة  االعتيادية  العمرات  أثناء  إضافتها 
أو  الطائرة  عىل  تعديالت  أي  إجراء  إىل  تحتاج 

أجهزة التحكم فيها.
عىل  أدخلت  التي  التحديثات  أن  املعلوم  ومن 
يف  بالفعل  نجاحها  أثبتت   Series 3.5 املحركات 
التابعة   Hurricane Hunter WP-3D الطائرة 
للمحيطات والغالف  لإلدارة  الوطنية األمريكية 
الجوي (NOAA) بعد أن سجلت أكرث من 3000 
الجديدة،  املحركات  باستخدام  تشغيل  ساعة 
تحقيق  عىل  عالوة  الوقود،  يف  توفريا  وحققت 

فوائد أخرى عىل مستوى أداء الطائرة ككل.
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أعلنت رشكة بيتشكرافت، إحدى الرشكات التابعة 
أنها  مؤخرا  إنك“،  إيفييشن  ”تكسرتون  لرشكة 
كندا“  ويتني-  آند  ”برات  محركات  حاليا  تطرح 
املحركات  أداء  مستوى  رفع  بهدف   PT6A-67A
 King Air 350HW and التوربينية  املروحية 
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تعرض  ذلك،  عىل  عالوة    King Air 350ER
اإلجاميل  الوزن  زيادة  يتيح  خيارا  حاليا  الرشكة 
الوزن األقىص عند  يزيد  املنصتني، وهو ما  لهاتني 
بالذكر  الجدير  ومن  رطال.   17,500 إىل  اإلقالع 
إدارة  الختبارات  يخضعان  التطورين  هذين  أن 
والوكالة   FAA األمريكية  الفيدرالية  الطريان 
عرضهام  وتم   ،EASA الطريان  لسالمة  األوروبية 
الجديدة  للطائرات  بالنسبة  املصنع  كخيارين من 

أو كتعديلني بعد البيع.
ومن املعلوم أن محركات ”برات آند ويتني- كندا“ 
وصعودا  فائقا  ميدانيا  أداءا  تؤمن   PT6A-67A
حرارة  درجة  تكون  وعندما  للطائرة.  أفضل 
درجة   122) مئوية   درجة   50 الخارج  يف  الهواء 

فهرنهايت) يسمح التحديث الذي طرأ عىل املحرك 
عند  للطائرة  اإلدمايل  للوزن  األقىص  الحد  بزيادة 
اإلقالع إىل 2,700 رطال عند مستوى البحر، مقارنة 
بالطائرات العادية األخرى. ومن املعروف أن خيار 
زيادة الوزن اإلجاميل مينح املشغلني قدرا أكرب من 
احتامل  يعني  ما  والوقود،  الحمولة  بني  املرونة 
ساعتني  بني  يرتاوح  مبعدل  التحليق  وقت  زيادة 

وثالث ساعات.
من  نسخة   King Air 350HW الطائرة  وتعترب 
التي   King Air 350 الطائرة  من  الثقيل  الوزن 
متنح املشغلني زيادة يف الوزن اإلجاميل عن طريق 
االنضغاطية  القوائم  دعامات  وقوة  حجم  زيادة 
والعجالت   King Air 350 الهبوط  لعجالت 
 King Air الطائرة  وتعترب  والكوابح.  واإلطارات 
350ER نسخة بعيدة املدى تحتوي عىل عجالت 
استخدام  عىل  القدرة  زيادة  مع  محسنة،  هبوط 
معدنية  وقود  خزانات  إضافة  طريق  عن  الوقود 

ذات سحب بطئ يف الجزء الخلفي من املحرك.
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قامت رشكة ”يب إيه إي سيستمز“ مؤخرا بتسليم 
برمائية  قتالية  مركبة   16 بني  من  مركبة  أول 
 Amphibious Combat Vehicle (ACV) 1.1
مبصنع  األمرييك  (املارينز)  البحرية  مساة  لسالح 

الرشكة يف مدينة يورك بوالية بنسلفانيا.
الرشكة  أنتجته  الذي   ACV 1.1 النموذج  ويعترب 
قابلة  الدفع  مثانية  بالكامل  برمائية  قتالية  مركبة 
وميكن  البحرية  القطع  منت  عىل  من  لإلطالق 

انتشالها بواسطة هذه القطع أيضا. 
 ACV ورصح جون سويفت، مدير برنامج املركبة
”الرشكة  بأن  إي سيستمز“،  إيه  ”يب  1.1  برشكة 
املهام  دعم  صعيد  عىل  طويل  بتاريخ  تتمتع 
األمرييك.  املارينز  سالح  ينفذها  التي  الربمائية 
بالعمل  املمزوجة  الخربة،  هذه  منحتنا  وقد 
عن  املسؤول  الفريق  جانب  من  املتواصل  الجاد 
لتسليم  الفرصة  الربمائية،  القتالية  املركبة  إنتاج 
املحدد  املوعد  قبل  املركبات  تلك  مركبة من  أول 

للتسليم“.

التي    ACV 1.1 الربمائية  القتالية  املركبة  وتأيت 
لتعزز وضع  إي سيستمز“  إيه  ”يب  أنتجتها رشكة 
املركبة الحالية التي أنتجتها رشكة ”إيفكو ديفنس 
البحر  يف  الفائقة  فعاليتها  أثبتت  التي  فيهيكلز“ 
عند مقارنتها بأي مركبة برمائية أخرى موجودة يف 
األسواق حاليا، األمر الذي مينح القوات خفة حركة 
قدرة  ضامن  عىل  عالوة  األرض،  عىل  استثنائية 

األنظمة الحديثة األخرى عىل البقاء والصمود.
التي    ACV 1.1 الربمائية  القتالية  املركبة  وتأيت 
بني  لتوازن  سيستمز“  إي  إيه  ”يب  رشكة  أنتجتها 
مطالبة سالح املارينز مبركبة رخيصة الثمن جاهزة 
لإلنتاج وطرح تصميامت جديدة متنح الجنود قدرا 
أكرب من الحامية واملاء وخفة  الحركة عىل اليابسة 
بوسائل  املركبة  نقل  وإمكانية  التدمريية  والقدرة 

أو جوا، عالةى عىل  بحرا  أو  برا  املتاحة  النقل 
قدرة املركبة عىل البقاء والصمود.

ومن الجدير بالذكر أن املركبة القتالية الربمائية 
إي  إيه  ”يب  رشكة  أنتجتها  التي    ACV 1.1
سيستمز“ مجهز مبحرك بقوة 700 حصان ويولد 
قوة أكرب من تلك التي تولدها مركبة االقتحام 
 Assault Amphibious Vehicle الربمائية 
الوقت  يف  املارينز  قوات  تستخدمها  التي 
الحارض. وتتفوق املركبة عىل نفسها من حيث 
خفة الحركة فوق كافة أنواع الطرق ، كام تتسع 
مقصورتها الداخلية ل 13 فردا ومصممة بحيث 
تحمي ثالثة أفراد آخرين ضد االنفجارات، فضال 
عن قدرتها الكبرية عىل البقاء والصمود وحامية 

األفراد ضد األنظمة امليدانية الحالية.
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ومن املعلوم أن أسلحة الدفاع الجوي يف املناطق 
بوترية  زادت  قد  املستقرة  غري  واملناطق  املعادية 
رسيعة من حيث تطورها يف اآلونة األخرية، األمر 
الطائرات  عىل  جديدة  تهديدات  يفرض  الذي 
العسكرية. ويأيت نظام االستقبال/التحفيز الرقمي 
رشكة  أنتجته  الذي   Digital Receiver/Exciter
الحرب  تكنولوجيا  ليضيف  جرومان  نورثروب 
إىل  الطائرات  من  الخامس  للجيل  اإللكرتونية 
هذه  مينح  ما  وهو   ،AN/ALQ-131 النظام 
الطائرات املرونة الكافية التي متكنها من استباق 

أي تهديد جديد.
قيد  يعترب  الذي   ،AN/ALQ-131 النظام  ويعترب 
أجنبية  املتحدة و 11 دولة  الواليات  التشغيل يف 
أخرى يف الوقت الحايل، من أنجح أنطمة التحكم 
اإللكرتوين ECM systems  التي تم إنتاجها حتى 

اآلن.
رئيس  نائب  فليمنج،  ؤوبرت  الدكتور  ورصح 
لشؤون  جرومان  نوثروب  رشكة  إدارة  مجلس 
تتمتع  التي  الرقمية  ”التكنولوجيا  بأن  الربامج، 
النظام AN/ALQ-131 متثل قفزة  بها تحديثات 
عمالقة عىل صعيد التسلح باإلجراءات اإللكرتونية 

املليك  الجو  سالح  طياري  مينح  ما  وهو  املضادة، 
النظر  الحامية بغض  فائقا من  الهولندي مستوى 

عن موقع املهمة“. 
قيد  يعترب  الذي   ،AN/ALQ-131 النظام  ويعترب 
أجنبية  املتحدة و 11 دولة  الواليات  التشغيل يف 
أخرى يف الوقت الحايل، من أنجح أنطمة التحكم 

اإللكرتوين ECM systems  التي تم إنتاجها حتى 
أكرث  إىل  متتد  طويلة  بخربة  الرشكة  وتتمتع  اآلن. 
ومن  اإللكرتونية،  الحرب  مجال  يف  عاما   60 من 
ثم تأمني الحامية الالزمة لعدد كبري من الطائرات 
 A-10, B-1, B-52, وأطقم القيادة مثل طائرات

C-130, F-15, F-16, F/A-18 and F-35

�TACMS�G-��-�	
�G(���4	
���TH	

�� `��.#������" 2	�� �V�.���2N�	



��W��CU�W=
مؤخرا  بنجاح  مارتن  لوكهيد  رشكة  أجرت 
 TACMS اختبارا للنظام الصاروخي التكتييك
يف  جرت  تجريبية  رحلة  أثناء  الثاين  املطور 
بوالية  للصواريخ  ساندز“  ”وايت  مضامر 
االختبار  هذا  ويأيت  األمريكية.  نيومكسيكو 
للنظام  الناجحة  األوىل  الرحلة  أعقاب  يف 
الصاروخي التكتييك TACMS يف أواخر شهر 
خمسة  إجراء  املقرر  ومن  املايض.  أكتوبر 
اختبارات جوية أخرى خالل الشهور القادمة.

صاروخ  ”نظام  ل  قاذف  استخدام  تم  وقد 
 High Mobility الحركة“  الفائق  املدفعية 
 Artillery Rocket System (HIMARS)
مرتا،   85 بُعد  عىل  هدف  ضد   launcher
 TACMS التكتييك الصاروخي  النظام  ونجح 
الذي  األمر  وتدمريه،  الهدف  مع  االستباك  يف 
االستشعار  نظام  انفجار  علو  تحسن  أثبت 
 Proximity Sensor Height of التقاريب 
ومن  للصاروخ.   Burst enhancement
النظام  بها  يتمتع  التي  األخرى  املزايا  بني 
الصاروخي التكتييك TACMS املطور الجديد 
املوجهة  التدمريية  القوة  زيادة  عىل  القدرة 

ضد أهداف يف مواقع متفرقة.
ويف إطار الجهود التي يبذلها الجبش األمرييك يف 
االفرتايض  العمر  إلطالة  املخصص  الربنامج  إطار 
من   ،  TACMS التكتييك  الصاروخي  للنظام 
أنظمة  املتطور  الصاروخ  يشمل  أن  املخطط 
التوجيه،  ألغراض  جديدة  حديثة  إلكرتونية 
دون  األهداف  لتدمري  أخرى  أسلحة  إىل  باإلضافة 

أن يرتك وراءه أي هدف مل يتم تدمريه.
ومن الجدير بالذكر أن النظام الصاروخي التكتييك 
TACMS يتمتع مبرونة شديدة من حيث إمكتنية 
تزويده بحموالت وأسلحة جديدة يف وقت قصري، 
مستقبلية  متطلبات  أي  تلبية  إمكانية  يعني  ما 

اليوم.
عالوة عىل ذلك، يتمتع النظام الصاروخي التكتييك 
الصاروخ  وهو   ، منازع  بال  فائق  بأداء   TACMS
الذي  الوحيد  املدى  البعيد  جو   – أرض  التكتييك 
القتالية.  العمليات  الجيش األمرييك يف  استخدمه 
التكتيكية  الصاروخية  األنظمة  إطالق  وميكن 
عائلة  من  قاذف  أي  باستخدام    TACMSs
 MLRS املتحركة  الصاروخية  القاذفات  أنظمة 

launchers
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آلية  وهي   ،’N35‘ آلية  من  كالً  ذلك  ويشمل 
ومتعددة  األرضية  لأللغام  مضادة  مصفحة 
رباعي  ِبطراَزين،  الرشكة  تقدمها  االستخدامات 
الدفع وسدايس الدفع. أما اآللية الثانية فهي آلية 
املهام الخاصة SOV من فئة ‘عجبان’ ذات الدفع 
الرباعي. وقد شاركت اآلليتان يف العرض الخاص 
الذي أقيم اليوم مبناسبة اليوم الوطني اإلمارايت.

وتعليقاً عىل هذا املوضوع، قال الرئيس التنفيذي 
سيف  فهد  الدكتور  للسيارات»  «منر  لرشكة 
أحدث  بتقديم  الفخر  غاية  يف  «نحن  هرهرة: 
منتجاتنا التي تلبي أرفع املعايري العاملية للقوات 
املسلحة اإلماراتية، والتي تسهم يف حامية أرواح 

جنودنا األبطال يف ساحات املعارك».
آليات

وتعد آلية ‘N35’ الجديدة من «منر للسيارات» 
بقدرة  مزودة  االستخدامات  متعددة  آلية 

القدرة  حيث  من  متقدمة  وإمكانيات  عالية 
عىل املناورة والحركة لتلبية احتياجات املعارك 
العملياتية  التهديدات  ومواجهة  الحديثة 
يُطلق  التي  اآللية،  مقصورة  وتوفر  املستمرة. 
أعىل  عىل  حاميًة  الطاقم»،  «قلعة  اسم  عليها 
املستويات من مخاطر األلغام األرضية والعبوات 

الناسفة والتهديدات البالستية.
‘عجبان’  فئة  من   SOV الخاصة املهام  آلية  أما 
اإلستطالع  لعمليات  تستخدم  آلية خفيفة  فهي 
املروحية  بالطائرات  نقلها  وميكن  املدى،  بعيد 
واعتامدها يف أي نوع من البيئات لتنفيذ املهام 
إىل  تصل  قد  ملدة  تعزيزات  دون  منفرد  بشكل 
لها  يتيح  بشكل  اآللية  تصميم  وتم  أسبوعني. 
مع  التضاريس،  أنواع  جميع  يف  الحركة  قابلية 
جميع  تحميل  تتيح  واسعة  تخزين  مساحة 
تسليح  مبنظومة  تتميز  كام  الالزمة،  املعدات 
ميكن تركيبها عىل السطح ألغراض الدفاع الذايت.

املحلية  «املواهب  أن  إىل  فهد  الدكتور  وأشار 
وتنفيذ  تصميم  عملية  يف  محورياً  دوراً  تلعب 
هذه اآلليات، ونقلها من مرحلة املفهوم النظري 
الجانب جوهرياً  ويعد هذا  العميل.  اإلنتاج  إىل 
بالنسبة إلينا يف «منر»، حيث نلتزم مبهمة تثقيف 
ومتكينه  وتدريبه  اإلمارات  يف  الشاب  الجيل 
تعزيز  يف  واإلسهام  قدراته،  أعىل  إىل  للوصول 

القطاع الصناعي يف الدولة».
يف  عضو  وهي  للسيارات»  «منر  رشكة  وتعمل 
 (EDIC) العسكرية  للصناعات  االمارات  رشكة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لحكومة  اململوكة 
ضمن  العسكرية  اآلليات  وتصنيع  تصميم  عىل 
مصانعها الحديثة والعرصية يف أبوظبي. وتقدم 
الرشكة أيضاً خدمات الدعم اللوجستي والصيانة 
الغيار  قطع  وتوفري  التقني  والدعم  واإلصالح 
ودورة  األساطيل  إدارة  خدمات  من  وغريها 

حياة اآلليات.
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هذا اإلعالن كان مصدر ارتياح بالنسبة للرأي العام 
تطرحه قيادته السياسية  فيام  يثق  الذي  اإلمارايت 
العديد  ذلك  يف  ولدينا  اسرتاتيجية،  رؤى  من 
التي  االتحادية  الدولة  تجربة  يف  من األمثلة 
نجحت يف الوقت الذي كان فيه كثريون يشككون 
وهي اآلن صاحبة أفضل  يف صمودها ألشهر 
املالية  األزمة  تجاوز  يف  أو  عربية،  تجربة تنموية 
تؤثر  أن  توقع كثريون  2008، التي  العاملية عام 

سلبياً يف االقتصاد اإلمارايت.
عمل  خطة  (كونها  االسرتاتيجية  أو  اإلعالن 
وواضح القطاع  بشكل مبارش  أرشك  متكاملة) 
وبرغم  املجتمعية،  الخاص بحكم مسؤوليته 
الناحية  عليه من  عبئاً مالياً  أن ذلك يبدو 
جني  عىل  قطاعاً يركز  لكونه  النظرية، 
األرباح، فإن الرضورات الجديدة تجعل الحكومات 
غري قادرة عىل تحمل العبء مبفردها، وبالتايل فإن 
واجب، والسيام أن هذا  املسؤولية  بتلك  االلتزام 
جزءاً أساسياً من  املسؤوليات بات  من  النوع 
ودولة  العامل،  دول  الخاص يف كل  القطاع  مهام 
اإلعالن  عن  يغب  ومل  استثناء.  ليست  اإلمارات 
باعتبارها ”قوة وطنية“ مل  التطوع  روح  ترسيخ 
استثامرها  التي ميكن  بالطريقة  مفعلة  تكن 
والوطنية.  اإلنسانية  الخدمات  الكثري من  لتقديم 
فقط، بل  هذين املحورين  األمر عىل  يتوقف  ومل 
التي  األجيال  من  الخربة  انتقال  أهمية  شمل 
السابقة  الفرتات  خالل  عملية  خربات  اكتسبت 
روح  يؤدي إىل استمرارية  مبا  الجديدة،  لألجيال 
املواطنة وتعزيز املسؤولية، ورمبا يف الجانب تكون 
الجهة  بحكم  التامساً،  أكرث  العسكرية  املؤسسة 
األكرث متثيال ملفاهيم املواطنة والدفاع عن الوطن.

إرشاك  األحوال،  من  حال  بأي  يعني  وال 
التقليل من دور  التحديات  مواجهة  يف  املجتمع 
الحكومات، فهي حجر الزاوية يف أي تحرك وطني. 
وقد أثبت تعزيز قدرة الدول من خالل تفعيل الدور 
التحديات، نجاحه خالل  مواجهة  املجتمعي يف 
األزمات األخرية، فهو االستثامر األمثل والرشيد يف 
األزمات. والنقطة األخرى املهمة، أن  كل  مواجهة 
مرتاخيا  اإلنسان  يكون  أن  يعني  التفاؤل ال 
حجم  التهوين من  مواجهة األزمات، أو  يف 
ملواجهتها،  معنوي  حافز  هو  ما  املخاطر، بقدر 
من  نوعا  اعتبار هذه االسرتاتيجية  ميكن  وبالتايل 
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الطأمنة اإلماراتية للعامل بأن القادم سيكون أفضل.
ينكره أن  أن  ألحد  ميكن  الذي ال  واليشء 
مع  املنطقة، خاصة  تواجه  تحديات  هناك 
دونالد  املنتخب  األمرييك  الرئيس  قدوم 
أنه يصعب، بالتأكيد، تجاهل  كام  ترامب. 
التي  القادم  للعام  املستقبلية  القراءات  كل 
املستقبليات  وعلامء  والباحثون  قدمها الخرباء 
الطريق  قطع  إال أن االسرتاتيجية اإلماراتية تريد 
عىل محاوالت بث اليأس يف نفوس الناس، وأرادت 
تحدي املحاوالت الرامية إىل تخريب منهج إسعاد 

الناس.
اإلعالن يخلق توازن بني الصورة الكئيبة والقاسية 
وبني  اإلعالم  وسائل  من  العديد  لها  يروج  التي 
إشاعة األمل أمر مهم جداً يف مواجهة التحديات، 
وهذا بال شك ال يعني القفز عىل التهديدات التي 
التي  واملعاين  الدالالت  أن  كام  العامل،  بها  مير 

يحملها ال تقترص فقط عىل الوضع اإلمارايت.
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تعمل  «ريثون»  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الرشكة  من  ممول  برنامج  تنفيذ  عىل  حاليا 
للبحوث والتطوير بهدف تزويد قادة الطائرات 
الهجامت  ضد  إنذار  بجهاز  والعسكرية  املدنية 
اإللكرتونية (السربانية) الذي يعتمد عىل جزئني، 
األنظمة.  نرش  وجهاز  الربمجيات  تقنية  هام 
وسيقوم الربنامج بإصالح العطل برسعة وسهولة 
عندما تقتيض الحاجة، بينام سيتم تصميم الجهاز 
والطائرات  املدنية  الطريان  بحيث مينح رشكات 
العسكرية جهازا قويا متينا لحامية الطائرة ضد 

الهجامت اإللكرتونية (السربانية).
وأضاف ووردن أنه «ميكن تشبيه الجهاز املنتظر 
بأنه الجهاز السرباين املناظر لجهاز اإلنذار املبكر 
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لدى الصواريخ. فعندما ينجح الصاروخ املعادي 
الطائرة  قائد  تنبيه  يتم  ما،  طائرة  رصد  يف 
لإلفالت  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  يتخذ  حتى 
إطالق  طريق  عن  وذلك  الصاروخ،  قبضة  من 
الطلقات الضوئية حتى يتجنب إصابة الصاروخ. 
كام أن وجود جهاز إنذار ضد الهجامت السربانية 
القدرة  أيضا  الطائرات  قادة  مينح  أن  شأنه  من 
الطائرة  عىل  جهاز  أي  كان  إذا  ما  معرفة  عىل 
يف  البدء  ثم  ومن  الهاكرز،  لهجامت  تعرض  قد 
نجاح  دون  للحيلولة  املناسبة  اإلجراءات  اتخاذ 

تلك الهجامت».
وقد شكل ووردن فريقا من الخرباء واملهندسني 
املتخصصني يف مجال مكافحة الثغرات اإللكرتونية 

(السربانية) برئاسة جريج الد، الزميل والباحث 
مكافحة  عمليات  يف  الرئييس  واملحقق  الهنديس 
خمس  إجهاض  بهدف  السربانية،  الهجامت 
الالحركية  الحرب  مجال  يف  رئيسية  عمليات 
والعرقلة  املنع  وهي:   ،non-kinetic warfare

وتقليل الكفاءة والتدمري والخداع.
وقال الد إن «الفريق نجح يف تطوير برنامج قادر 
عىل رصد أي انحرافات يف ناقالت أو موصالت 
عن  املسؤولة  االتصاالت  أجهزة  أي  الطائرة، 
بني  املعلومات  ونقل  واملراقبة  التحكم  عمليات 
أو  الطائرة،  لدى  املختلفة  اإللكرتونية  املكونات 
رصد أي انحرافات يف النهايات الطرفية البعيدة 
التي ميكن أن تكون أي جهاز متصل بناقالت أو 
التبليغ/اإلعالن  أجهزة  مثل  الطائرة  موصالت 
واألنوار   flaps والجنيحات   annunciators

وعجالت الهبوط».
تعتمد  ما  غالبا  األجهزة  تلك  أن  ووردن  ويرى 
عىل تقنيات السبعينيات، أي أنه جرى تصميمها 
قبل ظهور الحاجة إىل رضورة بناء أجهزة دفاعية 

ضد الهجامت اإللكرتونية (السربانية).
عىل  يعتمد  عامل  يف  اليوم  «أصبحنا  أننا  وأوضح 
أصبحت  ولذلك  تقريبا،  يشء  كل  يف  اإلنرتنت 
التهديدات اإللكرتونية (السربانية) هاجسا مؤرقا 
عىل  املرتتبة  العواقب  تعترب  حيث  لنا،  بالنسبة 

تهديد مصري الطائرات عواقب كارثية».
الضارة  الفريوسات  زرع  أن  ووردن  يرى  كام 
داخل الربامج واألجهزة اإللكرتونية خالل مرحلة 
لألمن  تهديد  أخطر  يشكل  واإلمداد  اإلنتاج 
أجزاء  تصنيع  يتم  حيث  (السرباين)،  اإللكرتوين 

الطائرة املختلفة يف جميع أنحاء العامل.
ميكن  الضارة  «الفريوسات  أن  ووردن  وأوضح 
املالمئة  الظروف  تتوافر  أن  إىل  كامنة  تظل  أن 
إلنطالقها مثل وصول الطائرة إىل ارتفاع 10,000 
قدما يف رحلتها الثالثني. ومن الطبيعي أن يؤدي 
الحديث عن مثل هذه الكوابيس املرعبة إىل بث 
القلق يف صدور الطيارين، وال أخفيكم رسا أنني 
عندما  اليشء  بعض  توترا  أشد  اليوم  أصبحت 

تتعرض طائريت لبعض املطبات الهوائية».
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مصابة  واحدة  قطعة  وجود  إن  ووردن  وقال 
كاف  معيوب»  «جهاز  وجود  أو  ضار  بفريوس 
أن  ميكن  حيث  كلها،  الطائرة  عىل  للسيطرة 
وإقناعه  الطائرة  قائد  خداع  يف  الفريوس  ينجح 
مثل  لطبيعتها  مخالفا  شيئا  تفعل  الطائرة  بأن 
أو  باملحركات،  حريق  وجود  أو  الوقود  ترسب 

ميكنه السيطرة عىل الطائرة عن بُعد.
التهديدات اإللكرتونية  ويقوم جهاز اإلنذار ضد 
حالة  يف  الالزمة  الرصد  بعملية  (السربانية) 
«خروج قطعة ما عن املألوف» أو ظهور رسالة 

مفاجئة دون أي داع.
هجوم  أي  ميكن  العسكرية  العمليات  وخالل 
الطائرة  قائد  يخدع  أن  ما  طائرة  ضد  سرباين 
وأن يدفعه لفقدان الثقة يف أجهزة الطائرة، بل 
يعني  الطائرة  يف  الثقة  ففقدان  ككل.  والطائرة 

ببساطة فشل املهمة.
قادر  جهاز  اليوم  لدينا  أصبح  «قد  إنه  ال  وقال 
عىل إبالغ الطيارين عن أي خروقات أو انتهاكات 
سربانية، األمر الذي مينحهم الوقت الالزم التخاذ 
بديلة.  أجهزة  واستخدام  املناسبة  اإلجراءات 
محركه  أن  الطائرة  قائد  يبلغ  الجهاز  هذا  إن 
مشكلة  مجرد  املشكلة  وأن  لحريق،  يتعرض  ال 

سربانية».
درء املخاطر والتهديدات عن األساطيل

بالنسبة  (السرباين)  اإللكرتوين  الدفاع  أصبح 
الخرباء  تخصص  مجال  األمرييك  البحرية  لسالح 
ميضون  والذين  شيئا  عنهم  نعرف  ال  الذين 
حياتهم داخل بطون السفن أو داخل بدرومات 
الرشكات، ولكن «األمر مل يعد كذلك»، عىل حد 
نائب  برانش،  إن.  تيد  بحري  الفريق  تأكيدات 
املعلومات  لسيطرة  البحرية  العمليات  مدير 
Information Dominance يف إحدى تدويناته 
مؤخرا. وأكد برانش أنه «مبجرد دخولك عىل أي 
طريق  عن  سواء  البحرية،  لسالح  تابعة  شبكة 
سطح املكتب أو الالب توب أو الهاتف الذيك أو 
دخلت  قد  تكون  (التابلت)،  اللوحي  الكمبيوتر 
املجال السرباين القتايل، وأصبحت معرضا للهجوم 

بصورة مبارشة».
 CYBERSAFE «سايربسيف»  برنامج  يعترب 
منظومة  مكونات  أحد  وهو  جديدا،  برنامجا 
 Task الحربية»  للوحدات  السربانية  «الصحوة 
لسالح  التابعة   Force Cyber Awakening
البحرية األمرييك، وهي املنظومة التي تستهدف 
اإللكرتونية  التهديدات  ضد  السالح  حامية 

(السربانية).

برنامج  «إن  يقول  بخارته  إىل  برانش  وكتب 
«سايربسيف» عبارة عن جهاز مهمته الحد من 
تكونوا  أن  ويجب  السفينة،  األرضار عىل سطع 
مستعدين ألداء دوركم لجعل السفينة أكرث أمنا 

وأمانا».
تطرح  «ريثون»  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التهديدات  مكافحة  يف  متخصصة  تقنيات  عدة 
جهاز  مثل  (السربانية)  اإللكرتونية  والهجامت 
(الهاكينج)  اإللكرتونية  االخرتاقات  مكافحة 
 Electronic «املعروف باسم «الدرع اإللكرتوين

Armor
الحملة  برنامج  مدير  ستايتس،  براين  ورصح 
واالنتهاكات  الخروقات  ملكافحة  املخصصة 
البحرية  السربانية برسكة «ريثون»، بأن «سالح 
لديه ما يخشاه يف حالة تعرض شبكات  مل يعد 
الكمبيوتر التقليدية ألي هجوم. واألهم من ذلك 
أن يكون السالح قادرا عىل حامية عملية التحكم 
املالحة.  وأنظمة  واألسلحة  واآلالت  املكائن  يف 
البحرية  سالح  يواجهه  الذي  األكرب  التحدي  إن 
القرصان اإللكرتوين مل يعد يحتاج  أن  اليوم هو 
إال لناقل vector، أي نقطة دخول واحدة، بينام 

يتعني عىل املدافعني حامية األجهزة كلها».
تقوية نقاط الدخول السربانية

لتحقيق  املحاور  رباعية  خطة  ستايتس  اقرتج 
التقوية السربانية. أول خطوة هي إجراء تقييم 
«الفريق  يقوم  حيث  األجهزة،  لكل  شامل 
األحمر» «red team» بعمل تقييم أمني عميل 
ونقاط  الثغرات  كل  رصد  أجل  من  مدروس 
أو  الربامج  أو  األجهزة  لدى  املوجودة  الضعف 

ألجهزة املرتبطة بالشبكات.
املخاطر  تحديد  يف  فتتمثل  الثانية  الخطوة  أما 
لدينا  كان  فإذا  لها.  املناسبة  األولويات  ووضع 
جهاز يعاين من أكرث من 100 نقطة ضعف، عىل 

برسم  السربانيون  املدافعون  يقوم  املثال،  سبيل 
استغالل  احتامالت  املحاور حول  ثنائية  خريطة 
نقاط الضعف تلك، وقياس مدى خطورته، ومن 
درجات:  ثالث  املخاطر  وتصنيف  تحديد  ثم 

خطرية أو شديدة أو كبرية.
األساليب  تطبيق  يف  فتتمثل  الثالثة  الخطوة  أما 
وتقليل  الجهاز  بتقوية  الخاصة  واألدوات 
يجعل  الذي  األمر  الضعف،  ونقاط  الثغرات 
الجهاز أكرث قدرة عىل التصدي للهجوم السرباين. 
أساليب  تطبيق  يعترب  «ريثون»  رشكة  ويف 
وأدوات التقوية والدفاع ضد الهجامت السربانية 
اختيار  يتم  حيث  كبري،  حد  إىل  تعاونية  عملية 
األجهزة املناسبة للثغرات الخطرية مع كل ظهور 
للتقنيات الجديدة. ولتأمني الجهاز تحرص رشكة 
«ريثون» عىل تقييمه مرة أخرى بعد االنتهاء من 

عملية التقوية.
املستخدمة لحامية  التقنية  نفس  تطبيق  وميكن 
سالح  أسطول  عىل  الحيوية  السفن  أجهزة 
املأهولة)  (غري  اآللية  املركبات  من  البحرية 
ويف  بُعد.  عن  قيادتها  ميكن  التي  واملركبات 
عرض  عىل  ستايتس  يحرص  التجارية  املعارض 
التقنية التي تستخدمها رشكة «ريثون» يف تقوية 
السربانية،  الهجامت  ضد  اإللكرتونية  األجهزة 
وذلك عن طريق استخدام طائرات مروحية ذات 
بفريوسات  مصابة   quadcopters أضالع  أربعة 

ضارة.
بواسطة  املحمية  املروحية  الطائرة  تظل  وفيام 
نجد  التحليق،  عىل  قادرة  «ريثون»  رشكة 
الطائرات األخرى وقد سقطت عىل األرض. وأكد 
ستايتس أنه «عندما نلزم جانب الحذر واليقظة 

ال يستطيع أي يشء تجاوزنا أو التسلل عربنا».
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 F/A-18 E/F Super Hornet طائرة   تعترب 
التكلفة  ومعقولة  متاحة  تكتيكية  طائرة  أحدث 

وفائقة القدرات يف البحرية األمريكية.
من   F/A-18 E/F Super Hornet تصنيع  تم 
و   Boeing رشكات  لدى  التصنيع  فريق  قبل 
GE Aviation و   Northrop Grumman

حامالت  من  تعمل  مقاتلة  وهي   ،Raytheon و 
الطائرات، ومتثل الركن األسايس يف سالح البحرية 
لدى  عاملة  طائرة   600 منها  ويوجد  األمرييك، 
سالح البحرية يف الواليات املتحدة ولدى حلفائها 

يف أنحاء العامل.
من  جديداً  نوعاً  ليس  املتقدم  النموذج  لكن 
التي  التحسينات  من  مجموعة  هو  بل  الطائرة، 
سوبر  لطائرات  العمالء  قبل  من  طلبها  ميكن 
عىل  تركيبها  إعادة  أو   Super Hornet هورنت 
أيضاً  طائرات موجودة مسبقاً، كام ميكن تركيبها 
نسخة  وهي   ،EA-18 Growler طائرات  عىل 

.Super Hornet الحرب اإللكرتونية من طائرة
ذات   F/A-18 E/F Super Hornet وبإمكان 
املقعدين القيام باالعرتاض الجوي والقتال الجوي 
واعرتاض  الربية  للقوات  القريب  الجوي  والدعم 
خطوط إمداد العدو، مبا يف ذلك خطوط الشحن. 
 Super Hornet طائرات  تسليم جميع  تم  وقد 

حسب التكلفة واملوعد املتفق عليهام.
الطائرات  أكرث   Super Hornet طائرة  وتعد 
األمرييك،  التكتييك  الطريان  أسطول  يف  فاعلية 
حيث تتميز ساعة الطريان بانخفاض التكلفة عن 
ضمن  األخرى  التكتيكية  الطائرات  يف  مثيالتها 

القوات األمريكية.
الهدف

الجوية  األجنحة  يف   Super Hornet تعمل 
لحاملة الطائرات التابعة للبحرية األمريكية (25 
رسب)، والقوات الجوية امللكية األسرتالية، حيث 
توفر هذه الطائرة املجربة قتالياً قدرات املقاتالت 
الهجومية املتعددة األدوار من الجيل املستقبيل، 
والناشئة  الحالية  التهديدات  عىل  وتتغلب 

مستقبالً.

 :Super Hornet��=�21��2�

�7�DH#�G3��=���	
�����&%	
�.����6�
��'�_
����"�	


ومتتلك Super Hornet القدرات واملرونة واألداء 
الطريان  وقوة  الجوية  القوات  لتحديث  الالزم  
التابعة للبحرية يف أي دولة من الدول. كام توفر 
يف  بشبكة  واملرتبطة  املدمجة  األجهزة  مجموعة 
العمليايت  التنسيق  عىل  مطورة  بقدرة  الطائرات 
القيادة  ميزة  عن  فضالً  الربية،  للقوات  والدعم 

الكلية للقوات.
يتم حالياً إنتاج فئتني من Super Hornet، هام 
فئة E  ذات املقعد الواحد وفئة F ذات املقعدين، 
البحرية  قوات  لدى  الخدمة  يف  حالياً  وهام 
األمريكية عرب العامل. ولدى القوات الجوية امللكية 
األسرتالية 24 طائرة من فئة F ذات املقعدين من 

.Super Hornet طائرات
متعددة  حقيقية  طائرات  الفئتني  كال  وتعترب 
املهام  جميع  أداء  عىل  بالقدرة  وتتمتع  األدوار، 
الجوي،  التفوق  ذلك  يف  مبا  التكتييك،  املجال  يف 
والهجوم النهاري / اللييل باألسلحة ذات التوجيه 
والدعم  للحامية،  املقاتالت  ومرافقة  الدقيق، 
الجوي القريب، وكبح الدفاعات الجوية املعادية، 
املتقدمة،  الجوية  والسيطرة  البحري،  والهجوم 

واملهام الصهريجية.
محطة   11 بـ  مجهزة   Super Hornet طائرة 
فائقة  مرونة  املقاتلني  متنح  بذلك  وهي  أسلحة، 
يف الحمولة وذلك بحمل أكرث من 400 شكل من 
وتبدأ  وجو-أرض.  جو-جو  الحريب  العتاد  أشكال 
يف  األساسية  االعتيادية  الحمولة  تفريغ  عملية 
مهام الهجوم القامئة عىل الحامية الذاتية بحاضن 
تحت  األشعة  بواسطة  متقدم  تهديف  نظام  أو 
 AIM-120 نوع  من  واحد  وصاروخ  الحمراء، 
 AIM-9 نوع  من  وصاروخني   ،AMRAAM
Sidewinder، ومدفع عيار 20 مم، وخزان وقود 
خارجي. وهذا يسهم يف توافر 6 محطات أسلحة 
تحت الجناحني لحمل أنواع مختلفة من األسلحة 

ومخازن أخرى.
عىل الرغم من كون Super Hornet متثل أسلوباً 
معيارياً ومتطوراً، مبا يف ذلك إضافة رادار يعمل 
من  النشط،  االلكرتوين  املسح  مصفوفة  بتقنية 

قدرة  توفر  الطائرة  هذه  فإن   ،APG-79 نوع 
إجامالً.  املهام  ألداء  املستمر  للتحسني  ودعامً 
 APG-79 كذلك يسهم - إدماج  الرادار من نوع
تحت  باألشعة  املتقدم  التهديف  ونظام   ،AESA
 Advanced Targeting Forward الحمراء 
العرض  ونظام   ،Looking Infrared system
املشرتك للخوذه، ونظام توزيع املعلومات املتعدد 
السعة،  الحاسوب املتقدم عايل  الوظائف، ونظام 
وقمرة الطيار املتطورة تقنياً – يف تزويد املحارب 

بالوعي الظريف والقدرات الحدسية.
تتميز طائرة سوبر هورنت F/A-18 E/F بقدرة 
استثنائية عىل املناورة القتالية، وبزاوية هجومية 
غري محدودة، ومقاومة عالية لاللتفاف والخروج 
ويسهم  والتدريب.  املناولة  وسهولة  املسار،  عن 
لتعديل  القابل  بالطريان  الرقمي  التحكم  نظام 
التصميم يف اكتشاف األرضار التي تصيب أو تفقد 
التشغيل  باستعادة  وتسمح  بالطريان،  التحكم 
يف  وغريها   التحسينات  هذه  وتضمن  السليم. 
للقتال  مالمئة  هورنت  سوبر  طائرة  بقاء  ضامن 
خالل العقود القادمة، كام أسهمت يف جعلها أكرث 
الطائرات التكتيكية سالمة وأماناً يف تاريخ الطريان 

البحري.
يتميزان  مبحركني  مزودة  هورنت  سوبر  وطائرة 
 General Electric طراز  من  عالية  مبوثوقية 
إىل  تصل  دفع  قدرة  يولدان   ،F414-GE-400
44,000 رطل، كام يتم تزويد املحرك بتيار متزايد 
هورنت  سوبر  فتحات  خالل  من  الهواء  من 
نظام  يسمح  كام  شكلها.  يف  واملتميزة  الواسعة 
غري  باستجابة  الرقمية  باإللكرتونيات  التحكم 
مراحل  من  مرحلة  أي  يف  املحرك  من  محدودة 

الطريان.
فعالية  األكرث  الطائرة  أنها  أثبتت سوبر هورنيت 
التكتييك  الطريان  أسطول  يف  التكلفة  حيث  من 
أي  من  طريان  ساعة  لكل  أقل  بتكلفة  األمرييك، 
طائرة تكتيكية أخرى لدى القوات األمريكية، مبا 
يف ذلك الطائرات ذات املحرك الواحد مثل طائرة 

.F-16
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F/A-18E/F SUPER HORNET

RAYTHEON     NORTHROP GRUMMAN     GENERAL ELECTRIC     BOEING
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والتي  الرشكة  تنتجها  التي  املنتجات،  وتعكس 
الجودة  العاملية،  تعترب ماركة مسجلة يف األسواق 
وتقف  األملانية،  املنتجات  بها  تتميز  التي  العالية 
جميع  يف  عاما   30 إىل  متتد  طويلة  خربة  وراءها 
أنحاء العامل، وتعكس أيضا الخدمات املتنوعة التي 
تقدمها الرشكة. زعىل هامش معرض الدفاع الدويل 
«أيدكس» امزمع عقده يف أبوظبي يف عام 2017، 
تعتزم رشكة «كريرش فيوترشتك» عرض االبتكارات 

التالية:
الكياموية  األسلحة  ضد  الحامية  مجال  يف   •
 CBRN والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية 

protection
الجديد  العاجلة  الطبية  املساعدات  إرسال  جهاز 

MPDS 2 الخاص مكافحة التلوث
• يف مجال تأمني املياه

جهاز WTC 500 RO الجديد
• يف مجال تأمني األطعمة الجاهزة

املخبوزات  وفرن   KFP 70 F-C القيل  طنجرة 
MFB Pita امليداين
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العاجلة  الطبية  املساعدات  إرسال  جهاز  يعترب 
الجديد MPDS 2 الخاص مكافحة التلوث جهازا 
مخصص  وهو  العامل،  أنحاء  جميع  يف  مستخدما 
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واملواد  السيارات  عن  الناتج  التلوث  ملكافحة 
الجديد   MPDS 2 الجهاز  ويستطيع  واألفراد. 
مراحل  تنفيذ  للتنظيف  مواسري  بثالة  املزود 
مكافحة التلوث اإلجبارية الثالث (ما قبل التلوث 
املعالجة)  بعد  وما  الرئيسية،  واملعالجة  املعالحة، 
باألجهزة  الجهاز  مقارنة  وعند  التوازي.  عىل 
العادية األخرى، التي تحتوي عىل ماسورتني اثنتني 
كحد أقىص، فإن هذا يعني توفريا كبريا يف الوقت 
الجهاز  لدى  ويوجد  اللوجستية.  اإلمدادات  ويف 
مضخة  تشغيل  عىل  يعمل  متكامل  كهريب  مولد 
أن  كام  امللوثة،  املائية  غري  العنارص  وطرد  إلزالة 
مركبات  من  مبجموعة  املزود   MPDS 2 الجهاز 
التنظيف وإزالة التلوث التي تنتجها رشكة «كريرش 
لالستخدام  جاهز  جهاز  بأنه  يتميز  فيوترشتك» 
بصغر   MPDS 2 الجهاز  يتمتع  كام  الفوري. 
توافقه  عن  فضال  استخدامه،  وسهولة  حجمه 
إزالة  ومركبات  اإلضافية  القطع   مع  لالستخدام 
األخرى،  املصنعة  الرشكات  تنتجها  التي  التلوث 
من  فريدا   MPDS 2 الجهاز  يجعل  الذي  األمر 

نوعه.
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ملعالجة  الجديد   WTC 500 RO جهاز  يعترب 
املياه،  من  نوع  أث  ملعالجة  األمثل  الحل  املياه 
سواء كانت مياها عذبة أو مالحة مياها طبيعية 

الجهاز  الكياموية. ويستخدم  بالشوائب  ممزوجة 
أي  إزالة  تتيح  التي  العكيس  التناضح  طريقة 
مثب  منها-  املريئ  غري  -حتى  كياموية  شوائب 
األمالح املذابة يف املياه. وإذا كان مصدر املياه املراد 
معالجتها متواجدا يف منطقة صعبة فيمكن لألفراد 
حمل الجهاز إىل تلك املنطقة عن طريق استخدام 
الجهاز. وقد جرى  مقابض الحمل املوجودة لدى 
اختيار املكونات املتداخلة مع مياه الرشب، وذلك 
طبقا للوائح والقوانني املطبقة عىل مستوى العامل، 
لرشوط  املستوفاة  الرشب  مياه  إنتاج  ثم  ومن 

منظمة الصحة العاملية والقوانني األخرى.
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يف   KFP 70 F-C القيل  طنجرة  استخدام  ميكن 
املطابخ التي تعتمد عىل األواين والحاويات (مثل 
KCC 500) أو كوحدة طهي مستقلة يف الغرف 

املغلقة واملالجئ.
 MFB Pita جرى تطوير فرن املخبوزات امليداين
الخبز  مثل  املختمر  غري  الخبز  لصناعة  خصيصا 
املخبوزات  فرن  تحميل  وميكن  املسطح،   العريب 
امليداين MFB PITA فوق أي نوع من املقطورات 
الطرق املختلفة،  أنواع  الصالحة للسري فوق كافة 
ومن ثم نقله برا أو بحرا أو جوا. ومبجرد وصوله 
إىل املوقع املطلوب ميكن إعادة تجميعه يف فرتة 
وذلك  الفوري،  لالستخدام  متهيدا  قصرية  زمني 
بفضل وجود املولد الكهريب واملحرك الذي يعمل 
«كريرش  رشكة  تعرض  أن  املقرر  ومن  بالديزل. 
بيان عميل  امليداين، مع تقديم  فيوترشتك» فرنها 
ستعرض  كام  املسطح.  الخبز  وتذوق  توضيحي 
الرشكة منتجاتها يف الصالة رقم 9، منصة رقم -09
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شكلت القمة الســابعة والثالثني ملجلس التعاون 
لدول الخليج العربية،  التي استضافتها العاصمة 
البحرينية املنامة يومي الســادس والســابع من 
ديســمرب 2016 نقلــة نوعية يف مســار التكامل 
الخليجــي، حيث خرجت بالعديــد من القرارات 
املهمــة التي تصب يف مصلحــة العمل الخليجي 
املشرتك، سواء لجهة التأكيد عىل أهمية االستمرار 

يف تعميق مجاالت التكامل فيام يتعلق باملجلس 
النقدي الخليجي، والســوق الخليجية املشــرتكة، 
أو لجهــة التأكيد عىل التنســيق والتعاون األمني 
والعســكري ملواجهــة التحديــات املختلفة التي 
تواجه دول املجلس، أو لجهة تأكيدها عىل امليض 
قدمــاً فيام يتعلق برتســيخ املواطنــة الخليجية، 
من خــالل العمل عــىل تطبيق املســاواة التامة 

يف املعاملــة  االقتصاديــة والتعليميــة والصحية 
واالجتامعية. وكان واضحــاً تركيز البيان الختامي 
لقمــة املنامة عىل حتمية التكامل لتحقيق اتحاد 
مصريي لــدول املجلــس، ومواصلة املشــاورات 
الخاصة بكيفية االنتقــال من مرحلة التعاون إىل 
مرحلة االتحاد، وتوجيه املجلس األعىل باالستمرار 
يف مواصلــة الجهود لالنتقــال، وتكليفه املجلس 
الــوزاري ورئيــس الهيئة املتخصصة باســتكامل 
اتخاذ اإلجــراءات الالزمــة لذلك، ورفــع ما يتم 
التوصل إليه إىل املجلس األعىل يف دورته القادمة، 
األمر الذي يشــري إىل أن هناك إميان وإدراك قوي 
مــن جانب قــادة دول املجلس بأهميــة توثيق 
التعــاون والتكامل بني الدول األعضاء، وصوالً إىل 
تطبيق قرارات املجلس األعىل فيام يتعلق بكل ما 

من شأنه تحقيق ذلك الهدف.
كام دشــنت القمة الخليجية الســابعة والثالثني 
باملنامــة لرشاكة قوية بــني دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية وبــني بريطانيا، حيث تم 
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االتفاق عىل عىل تعزيز أوجه التعاون يف املجاالت 
األمنية والتجاريــة واالقتصادية والدفاعية، وفيام 
يتعلــق بإيــران كان هنــاك اتفاق عــىل رضورة 
التصدي ألنشطتها املزعزعة لالستقرار يف املنطقة. 
وال شــك يف أن هذه الرشاكة تضاف إىل سلســلة 
اإلنجــازات التــي حققها مجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربية، وتثبت أنه بات واحداً من أهم 
التجمعات اإلقليمية الناجحة يف املنطقة والعامل، 
التي تســعى القوى الكــربى إىل تعزيز الرشاكات 

معها.
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انعقدت قمــة املنامة يف ظل ظروف اســتثنائية 
متر بها املنطقة العربية ومنطقة الرشق األوســط 
بشكل عام،  يطغى عليها التوتر وعدم االستقرار، 

بفضل تنامي مصادر التهديد لألمن اإلقليمي، ويف 
مقدمتها تنامي خطــر التنظيامت املتطرِّفة، التي 
تسعى إىل زعزعة األمن واالستقرار يف دول املنطقة 
ة األزمات التي تشــهدها بعــض الدول  مســتغلَّ
العربية يف تنفيذ مخطَّطاتها اإلرهابية واإلجرامية، 
فــام تزال املعركة ضد تنظيم «داعش» يف العراق 
وسوريا مستمرة ، صحيح أنها تحرز تقدماً ، لكن 
التنظيم يقاوم ويحاول إثبات أنه ما زال متامسكاً، 
ويســعى إىل التمدد يف مناطــق جديدة كاليمن 
وأفريقيا. فيام ال يزال خطر اإلرهاب والتنظيامت 
املتطرفــة األخرى ماثــالً يف دول عــدة باملنطقة 
مثــل اليمن ومرص وليبيا وتونس واملغرب، بل أن 
بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
تعرضت لعمليــات إرهابية خــالل العام 2016، 
ففي شــهر يوليو املايض تعرضت اململكة العربية 
الســعودية لسلســلة من التفجريات االنتحارية 
التي وقعت بالقرب من املسجد النبوي الرشيف 
باملدينة املنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، 

كام أحبطت مملكة البحرين مخططات إرهابية، 
وألقــت القبض عىل أعضاء املنظــامت اإلرهابية 
املــوكل إليهــا تنفيذ املخططــات واملدعومة من 
قبل الحرس الثوري اإليــراين وحزب الله اإلرهايب 
والذي كان يســتهدف تنفيذ سلسلة من األعامل 
اإلرهابية يف مملكة البحرين.  وال شك  يف أن هذا 
الخطر يســتوجب مزيداً من التعاون والتنســيق 
األمنــي الخليجي ملواجهة احتامالت انتقال خطر 
اإلرهاب إىل دول املجلس، ومن هنا فقد شــكلت 
قمــة املنامة نقلــة نوعية يف التعاون والتنســيق 
األمنــي ملواجهــة خطــر اإلرهــاب والجامعات 
املتطرفــة،  ويف الوقت ذاتــه العمل عىل تحصني 
املجتمعــات الخليجية من أفكار هذه الجامعات 

املتطرفة والهدامة.
كــام انعقدت قمــة املنامة يف ظل اســتمرار، بل 
وتعقيد أزمات وقضايا املنطقة املختلفة، وخاصة 
األزمتني السورية واليمنية، وغياب أي أفق للحل 
الســيايس لهــام، فرغم املحــاوالت التــي يبذلها 
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املبعوث األممي إىل اليمن إســامعيل ولد الشيخ 
أحمــد من أجل اســتئناف املفاوضات بني وفدي 
الحوثيــني والرئيس املعزول عــيل عبدالله صالح 
والحكومة اليمنية، والتي توقفت منذ الســادس 
من أغســطس املايض، إال أنهــا تصطدم مبواقف 
الحوثيــني املتصلبــة، الذين ينــاورون ويرفضون 
كإطــار  عليهــا  املتفــق  باملرجعيــات  االلتــزام 
للمفاوضــات، ويف مقدمتها (املبــادرة الخليجية، 
ومخرجــات الحــوار الوطنــي، وقــرار مجلــس 
األمــن الدويل رقــم 2216)، بل أنهــم يواصلون 
إجراءاتهــم االنفرادية التــي تقيض عىل أي فرص 
للحــل الســيايس، وكان آخرها إعالنهــم يف نهاية 
شــهر نوفمرب املايض تشكيل حكومة برئاسة عبد 
العزيز بن صالح الحبتور.  أما فيام يتعلق باألزمة 
السورية، فإنها تزداد تفاقامً بفعل استمرار الدعم 
الــرويس واإليراين لنظام بشــار األســد، يف وقت 
تزداد فيه املعاناة اإلنسانية للماليني من الشعب 
الســوري وخاصة يف مدينة حلــب، التي تتعرض 
ملأســاة إنســانية ، نتيجة اســتمرار الغارات التي 
تشــنها قوات النظام مدعومة بالغارات الروسية. 
ويف العراق، فإن األوضــاع هي األخرى تدعو إىل 
القلق، وهناك مخاوف من عودة الرصاع الطائفي 
بني الشــيعة والســنة يف ظل التدخالت املستمرة 
من طرف إيران، ومع تحول ميليشــيات الحشــد 
الشــعبي إىل قوة ضاربة يف املشــهد الســيايس، 
حتى أنه بات يرى نفسه أقوى من الدولة نفسها 
وجيشــها. وال شــك يف أن هذه األزمات ال ميكن 
لدول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية 
تجاهــل تأثرياتهــا عليهــا، بالنظر ملــا تثريه من 
تحديات إنســانية وأمنية وتنموية، خاصة يف ظل 

ما يرتبط بها مــن تفاقم أزمة الالجئني والنازحني 
مــن ناحية،  وتنامي خطــر التنظيامت اإلرهابية 
من ناحية أخرى، والتي تســتغل هذه الرصاعات 
واألزمــات يف تعزيز نفوذها ويف بناء نقاط ارتكاز 

جديدة لها.
كام جاءت القمة الخليجية الـ37 يف وقت تزايدت 
فيــه التدخالت اإليرانية يف شــئون دول املنطقة، 
ســواء بشــكل رصيح كام هــو الحــال يف اليمن 
وســوريا، أو بشــكل غري مبارش مــن خالل دعم 
الجامعات واألزرع املوالية لها، يك تثري االضطراب 
وعدم االستقرار يف دول املنطقة.  يف الوقت الذي 
تواصل فيه إيران مســاعيها للهيمنة، وتستعرض 
قدراتها العســكرية، وتبعث برسائل تهديد لدول 
املنطقة، وذلك خالفاً ملا كان يعتقده كثريون بأنها 
ستغري من سياساتها يف أعقاب االتفاق النووي مع 
مجموعة(1+5) يف يوليو من العام املايض، إال أنها 
لألسف واصلت سياساتها التدخلية يف شئون دول 
املنطقة؛ ومل ترتك مجاالً للعالقات بينها وبني دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية إال حاولت 
تســميمه، حتى مشــاعر الحج الدينية، حاولت 
تسييســها، والتشــكيك يف إدارة اململكة ملراســم 

الحج، وطالبت بإدارة دولية لها.
التدخليــة  يف ظــل هــذه السياســة اإليرانيــة 
والعدائيــة، أدركت دول مجلــس التعاون لدول 
الخليج العربية أن هناك رضورة لتوحيد مواقفها 
يف التعامل مع طهــران، خاصة أن األخرية تراهن 
دومــاً عىل وجود تباينات يف املوقف الخليجي يف 
التعامــل معها. وظهر هــذا التوافق الخليجي يف 
التعامل مع إيــران يف العديد من املواقف ، لعل 
أبرزها تأكيد ســيادة دولة اإلمــارات عىل جزرها 

الثالث (طنب الكربى – طنب الصغرى- أبوموىس) 
وهي الجزر التــي تحتلها إيران وترفض التفاوض 
لحلها بالوســائل القانونية والسياسية، والتضامن 
مع السعودية يف محاولة طهران لتسييس موسم 
الحج، ويف اســتنكار التدخالت اإليرانية يف الشأن 
الداخــيل ململكة البحريــن، ويف تأييد اإلجراءات 
التي اتخذتها الســعودية ضد حــزب الله . وهذا 
يؤكد بوضوح أنــه كلام تعاظم الخطــر اإليراين، 
كلام كان ذلك دافعاً لدول مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربية نحو تعزيز التنســيق والتعاون 
فيــام بينهــم،  إذ كلام استشــعرت دول املجلس 
خطر النفوذ اإليراين وتدخالت طهران يف الشــأن 
الداخيل لبعض الدول اإلقليمية، تعمقت بالتبعية 
اللحمة الخليجية وجرى البحث عن صيغ تعاون 
أكــرث ترابطاً وعمقاً، وأتيحــت فرص التغلب عىل 
دواعــي الخالف البينــي وتباين وجهــات النظر 
وصعوبــات التنســيق يف بعــض األمــور األمنية 
والدفاعية بني دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية. 
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 يف ظــل هذا الواقع اإلقليمي املضطرب، كان من 
الطبيعــي أن يؤكــد قادة دول مجلــس التعاون 
لدول الخليج العربية يف كلامتهم أمام قمة املنامة 
عــىل رضورة التعاون ملواجهة هــذه التحديات، 
ففي كلمته أمام القمة، دعا عاهل البحرين امللك 
حمــد بن عيــىس آل خليفــة، إىل «أعىل درجات 
التعــاون والتكامــل» ملواجهة الظــروف العاملية 
«غري املســبوقة».وبنّي أن تلــك الظروف تتطلب 
من دول الخليج أعىل درجات التعاون والتكامل، 
ليحافظ مجلــس التعاون عىل نجاحه املســتمر 
ودوره املؤثــر عىل الســاحة العاملية. وحدد ملك 
البحرين بعضا من تلك التحديات منها اإلرهاب، 
وشــدد عىل «أهميــة مواصلة تطويــر وتفعيل 
االتفاقيات الدفاعيــة واألمنية (بني دول الخليج) 
ملواجهــة كافة أشــكال التهديــدات واإلرهاب». 
واعترب ملك البحريــن أن دول الخليج تفوقت يف 
مواجهة ما وصفه بـ»فوىض التطرف واإلرهاب».

أما العاهل السعودي امللك سلامن بن عبد العزيز 
آل ســعود،  فقــد دعا دول الخليــج إىل» العمل 
ســوياً « و»تكثيف الجهود»، ملواجهة «الظروف 
بالغة التعقيد» التي تواجه املنطقة. وقال يف هذا 
الصدد: «ال يخفى عىل الجميع ما متر به منطقتنا 
من ظــروف بالغــة التعقيــد، ومــا تواجهه من 
أزمات تتطلب منا جميعاً العمل سوياً ملواجهتها 
والتعامل معها بروح املسؤولية والعزم، وتكثيف 
الجهود لرتسيخ دعائم األمن واالستقرار ملنطقتنا، 
والنامء واالزدهار لدولنا وشــعوبنا». ورغم إعالن 
العاهل الســعودي أن «املجلــس حقق إنجازات 
مهمــة»، إالّ أنه أعرب عن «تطلعه إىل مســتقبل 
أفضل يحقق فيه اإلنسان الخليجي تطلعاته نحو 
مزيد من الرفاه والعيش الكريم، ويعزز مســرية 
املجلس يف الساحتني اإلقليمية والدولية من خالل 
سياســة خارجية فعالة تحقق األمن واالســتقرار 
للمنطقة، وتدعم الســالم اإلقليمي والدويل». أما 
أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 
فقد وصــف يف كلمته أمام قمة املنامة، الظروف 
التي تشــهدها املنطقة بأنها «تحديات جســيمة 
ومخاطر محدقــة»، وقال يف هذا الصــدد: «إننا 
نواجه جميعــا تحدي اإلرهاب الذي يســتهدف 
أمننا واستقرارنا وسالمة أبنائنا بل وأمن واستقرار 
العــامل بــأرسه «.ودعــا إىل « مضاعفــة العمــل 
الجامعي ملواجهته ومواصلة مساعينا مع حلفائنا 
لردعــه». أما صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب ، رعاه الله،  فقد أكد أن القمة 
الـ37 لقادة وزعــامء دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العريب باملنامة متثل حجراً إضافياً يف رصح 
البناء الخليجي وتعميقاً ملســرية خليجية مشرتكة 
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يف املجاالت العســكرية والسياســية واالقتصادية 
واالجتامعية.

هذه الكلامت تشري بوضوح إىل إدراك قادة دول 
مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية لطبيعة 
التغــريات والتطــورات التي تشــهدها املنطقة، 
ومــا تنطوي عليها من تحديــات ينبغي التعاون 
ملواجهتها، والعمل عىل احتــواء التداعيات التي 
قــد ترتتب عليهــا ، وتطــال دول املجلس، وهذا 
اإلدراك انعكــس بوضوح يف البيان الختامي لقمة 
املنامة الذي أكد  أهمية التعاون والتنســيق بني 

دول املجلس عىل املستويات كافة.
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قــراءة القرارات والتوصيات الصــادرة عن القمة 
الخليجية السابعة والثالثني التي انغقدت باملنامة 
تشــري بوضوح إىل أنها متثل إضافة نوعية للعمل 
الخليجي املشــرتك، ســواء فيام يتعلــق باإلدراك 
الخليجــي لطبيعــة التحديــات واملخاطــر التي 
تواجــه دول املجلس وكيفية التصدي لها، أو فيام 
يتعلق باالرتقاء مبســتوى التعاون البيني وإيجاد 
اآلليــات التي تضمن تفعيلــه يف املجاالت كافة، 
حيث أكد البيان الختامــي الصادر عن القمة أن 
دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية كيان 
ال يتجزأ، ويوحدها مصري مشــرتك وتاريخ مشرتك 
ومصالح مشــرتكة، وهذا ما ميكــن توضيحه عىل 

النحو التايل:
1- التعــاون األمني: اتخذت قمة املنامة مواقف 

واضحة إزاء التهديــدات والتحديات والهواجس 
األمنيــة التي تواجه دول مجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربية، وأكــدت العالقــة الوثيقة بني 
األمن والتنمية، ويف رســالة واضحة عن التضامن 
األمني الخليجي، أكد البيان الختامي الصادر عن 
القمــة أن «أمن الخليــج كل ال يتجزأ.. والحفاظ 
عىل أمن واســتقرار دول املجلس يُسهم يف حفظ 
األمــن اإلقليمي». وقد خرج البيان مبجموعة من 
القرارات والتوصيات التــي تعزز التعاون األمني 
بني الجانبني، لعل أبرزها: التأكيد عىل مواقف دول 
مجلس التعــاون الثابتة تجاه اإلرهاب والتطرف، 
ونبذها لكافة أشــكاله وصــوره، ورفضها دوافعه 
ومربراته، وأياً كان مصدره، والعمل عىل تجفيف 
مصــادر متويله، والتزامهــا املطلق مبحاربة الفكر 
املتطــرف الذي تقوم عليــه الجامعات اإلرهابية 
وتتغــذى منه، بهدف تشــويه الدين اإلســالمي 
الحنيــف. كام أكــد البيــان الختامي عــىل قرار 
دول املجلس باعتبار مليشــيات حزب الله بكافة 
قادتها وفصائلها والتنظيامت التابعة لها واملنبثقة 
عنهــا منظمة إرهابيــة، وأن دول املجلس ماضية 
يف اتخــاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيــذ قرارها بهذا 
الشــأن استناداً إىل ما تنص عليه القوانني الخاصة 
مبكافحة اإلرهاب وغسيل األموال املطبقة يف دول 
املجلس والقوانــني الدولية املامثلة. وأكدت دول 
املجلــس تأييدها للجهود التي يقوم بها التحالف 
الدويل ملحاربة داعش يف سوريا و العراق وغريها 
من الجبهــات ، وااللتزام باملشــاركة يف التحالف 
الدويل ملحاربته، ومســاندة كل الجهود املبذولة 
دوليــاَ وإقليميــاَ، ملحاربــة جميــع التنظيــامت 
اإلرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد املجلس 
عىل رضورة تكثيف التنســيق والتعــاون الثنايئ 

والدويل من أجل مواجهة التحديات التي متر بها 
املنطقة والقضاء عىل اإلرهاب، وتهديداته العابرة 
للحــدود والعمل عــىل تجفيف منابعــه، تعزيزاَ 

ألمن املنطقة واستقرارها.
2- امليض قدما نحو تحقيق التكامل االقتصادي: 
دعا البيان الختامي قادة دول مجلس التعاون إىل 
«ترسيع وتــرية العمل إلنجاز الســوق الخليجية 
املشــرتكة واالتحاد الجمريك والربــط املايئ وغري 
ذلك من املشــاريع التنموية، وصوالً إىل الوحدة 
االقتصاديــة الخليجيــة املتكاملــة»، وأكــد عىل 
«حاجة دول املجلــس إىل تكتل اقتصادي يضعها 
ضمــن أكرب اقتصــادات العــامل، ويعــزز فاعلية 
االقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، 
ويؤكــد مكانــة ودور دول املجلــس يف االقتصاد 
العاملي». وشــدد البيــان الختامــي عىل رضورة 
االســتمرار يف توثيق التعاون والتكامل بني الدول 
األعضــاء، وصــوالً إىل تطبيــق قــرارات املجلس 
األعىل فيــام يتعلق بــكل ما من شــأنه تحقيق 
ذلك الهدف، ومن بني ذلك مثالً تطبيق املســاواة 
التامــة يف املعاملة بــني مواطني دول املجلس يف 
مجاالت الســوق الخليجية املشرتكة وتحفيز سري 
العمل يف املجلس النقدي، والتخطيط لبناء سكة 
حديدية، والربط املايئ واالســرتاتيجية الشــاملة 
للميــاه، وتنفيذ قرارات املجلــس األعىل الخاصة 
بالتعليم، والخطة الخليجية للوقاية من األمراض 

غري السارية وغري ذلك.
3- اتخــاذ موقف موحد من إيــران: كان الخطر 
اإليراين حــارضاً بقوة خالل مداوالت الجلســات 
التي شــهدتها جلســات القمة، وانعكس هذا يف 
البيــان الختامي الذي اســتنكر تدخالت إيران يف 
دول املنطقة، وأكد عىل وحدة املوقف الخليجي 
يف التعامل مع إيران، ويف هذا السياق أكد البيان 

عىل :
أ - الرفض التام الســتمرار التدخالت اإليرانية يف 
الشؤون الداخلية لدول املجلس واملنطقة، وطالبها 
بااللتــزام التــام باألســس واملبــادئ واملرتكزات 
األساسية املبنية عىل مبدأ حسن الجوار، واحرتام 
سيادة الدول، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، 
وعدم اســتخدام القــوة أو التهديــد بها، وأعرب 
البيــان عن رفضــه لترصيحات بعض املســؤولني 
يف إيران، ضد دول املجلس والتدخل يف شــؤونها 
الداخلية، و انتهاك سيادتها و استقاللها، ومحاولة 
بــث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بني مواطنيها. 
وطالب املجلس إيــران بالكف الفوري عن هذه 
املامرســات التي متثل انتهاكاً لسيادة و استقالل 
دول املجلــس، وبااللتزام مببادئ حســن الجوار، 
والقوانني واملواثيق واألعــراف الدولية، مبا يكفل 

الحفاظ عىل أمن املنطقة واستقرارها.
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ب- دعم حق الســيادة لدولة إلمــارات العربية 
املتحدة عــىل جزرها الثالث التــي تحتلها إيران 
(طنــب الكــربى وطنب الصغرى وأبــو موىس) ، 
وعىل امليــاه اإلقليمية واإلقليــم الجوي والجرف 
القــاري واملنطقــة االقتصادية الخالصــة للجزر 
الثــالث باعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن أرايض 
اإلمارات العربية املتحدة، واعتبار أن أية قرارات 
أو مامرسات أو أعامل تقوم بها إيران عىل الجزر 
الثالث باطلة والغية وال تغري شــيئاً من الحقائق 
التاريخية والقانونية التي تُجمع عىل حق سيادة 
اإلمارات العربيــة املتحدة عــىل جزرها الثالث. 
كام دعا املجلس الجمهورية اإلســالمية اإليرانية 
لالستجابة ملساعي اإلمارات العربية املتحدة لحل 
القضية عن طريق املفاوضات املبارشة أو اللجوء 
إىل محكمــة العــدل الدولية.  يف الســياق ذاته، 
أكد البيان الختامي عىل ما تضمنته الرسالة التي 
وجهتها دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل رئيس 
الــدورة (71) للجمعيــة العامة لألمــم املتحدة، 
املوقعة من عرش دول عربية، رداً عىل االدعاءات 
الباطلة واالفرتاءات املزيفة التي تقدم بها مندوب 
الجمهورية االسالمية االيرانية لدى األمم املتحدة، 
وقد عربت الرســالة عن القلق ازاء استمرار ايران 
يف اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور 
ســلبي يف املنطقة، وتدخلها الدائم يف الشــؤون 

الداخلية للدول العربية.
ج - أعرب البيان الختامي عن اســتنكاره وإدانته 
الســتمرار التدخالت اإليرانية يف الشــأن الداخيل 
لــدول املنطقة، ومــن ضمنها مملكــة البحرين، 
وذلــك من خــالل مســاندة اإلرهــاب وتدريب 
اإلرهابيني وتهريب األســلحة واملتفجرات وإثارة 
النعــرات الطائفية، ومواصلــة الترصيحات عىل 
مختلــف املســتويات لزعزعــة األمــن والنظام 
واالســتقرار، والذي يتناىف مع مبدأ حسن الجوار 
وعدم التدخل يف الشــؤون الداخلية وفقاً ملبادئ 

ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل.
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نجح  مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية  
خالل السنوات املاضية يف ترسيخ مكانته كتجمع 
إقليمــي، لــه دور فاعل يف إرســاء أســس األمن 
واالســتقرار باملنطقة؛ من خالل انخراطه الفاعل 
ــاء يف الجهــود التــي تُبَذل إليجــاد حلول  والبنَّ
وتسويات ألزمات وقضايا املنطقة املختلفة، وهذا 
ما أشــار إليه بوضوح الدكتور عبداللطيف راشد 
الزياين، األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج 

العربية مبناســبة انعقاد قمــة املنامة، حينام أكد 
أن «دول املجلس تســعى صادقة نحو املساهمة 
يف الجهود املبذولة إليجاد حلول سياســية سلمية 
لجميع األزمات املشــتعلة يف املنطقة، والحدِّ من 
نتائج تداعياتها؛ ألنها ترى أن ما يجري يف املنطقة 
ة املشــكالت التي تعانيها، وأن تأثري  ســيزيد حدَّ
تداعيات هــذه األزمات وانعكاســاتها لن يكون 
يف دول املجلــس وحدهــا، بل يف األمن والســلم 

ني».  ني والدوليَّ اإلقليميَّ
واســتطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
منذ نشــأته أن يعمــل كإطار موحــد متتزج فيه 
الــرؤى والتصــورات املختلفة لدولــه يف محاولة 
للتقريب فيام بينها وتوحيد مواقفها ورؤاها تجاه 
مختلــف القضايا الداخليــة واإلقليمية والدولية، 
وبالفعــل جاء البيان الختامي لقمة املنامة ليؤكد 
أن مجلس التعاون لــدول الخليج العربية أصبح 
طــرف فاعــل ، وله مواقــف واضحــة ومحددة 
تجــاه أزمات وقضايا املنطقة املختلفة، ويســعى 
إىل التنســيق مع القوى الكربى إليجاد حل لهذه 
األزمات، يحافــظ عىل وحدة الدول وســيادتها، 
ويضمن لشــعوبها األمــن والتنمية واالســتقرار، 

وميكن توضيح ذلك عىل النحو التايل:
1 - فيام يتعلــق باألزمة اليمنيــة،  رفض البيان 
الختامــي التدخــل الخارجــي يف اليمــن ودعم 
الحل الســيايس بنــاء عىل املرجعيــات املتعارف 
عليها وقرارات مجلــس األمن، وأكد عىل االلتزام 
الكامل بوحدة اليمن واحرتام ســيادته واستقالله 
ورفــض أي تدخل يف شــؤونه الداخلية، كام أكد 
عىل أهمية الحل السيايس وفق املبادرة الخليجية 
وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات مؤمتــر الحوار 
الوطني الشامل ومؤمتر الرياض، والتنفيذ الكامل 

غري املــرشوط لقــرار مجلس األمن رقــم 2216 
ال (2015). كــام أكــد البيان الختامــي عىل أن 
تشــكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس 
سيايس يف الجمهورية اليمنية بني الحوثيني وأتباع 
عــيل عبدالله صالــح يعد خروجاً عــن الرشعية 
الدســتورية املعرتف بها دوليــاً، ويضع العراقيل 
أمام التوصل إىل اتفاق ســيايس. وأعرب املجلس 
األعىل عن تقديره البالــغ للجهود الدولية لدعم 
املشاورات بني األطراف اليمنية وتقريب وجهات 
النظــر بينهم، بهــدف التوصل إىل حل ســيايس 
يســتند للمرجعيات الســتعادة األمن واالستقرار 
يف اليمــن الشــقيق. ويف الســياق ذاته شــددت 
دول املجلس عىل دعمهــا لجهود مبعوث األمني 
العام لألمم املتحدة الخاص إىل اليمن إســامعيل 
ولد الشــيخ أحمد، إلنجاح املشــاورات بني وفد 
الحكومــة الرشعية وميليشــيات الحــويث وأتباع 
عيل عبدالله صالح.وأشــادت  باملواقف اإليجابية 
والبنــاءة لوفد الرشعيــة اليمنية وما قدمه خالل 
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املشــاورات يف دولة الكويت من مبادرات بهدف 
إنجاحها، والدفع بالعملية السياســية، واستعادة 
األمن واالســتقرار والنشــاط االقتصــادي لليمن، 
ودعــت دول املجلس كافة الفرقــاء اليمنيني إىل 
تغليب املصلحة العليا لليمن وشــعبه الشــقيق 
عىل أية مكاســب أخرى، والعمــل املكثف نحو 
إيجــاد حل مبني عىل املبــادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذيــة، ومخرجات الحوار الوطني الشــامل 
وقــرار مجلــس األمــن 2216 ، يضمــن لليمــن 
استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي 

يقايس من أوضاع إنسانية واقتصادية خطرية.
2 -  فيــام يتعلــق باألزمة الســورية: أكد البيان 
الختامــي عىل موقــف دول املجلــس الثابت يف 
الحفاظ عىل وحدة ســوريا واستقرارها وسالمتها 
اإلقليمية. حيث أعربت دول املجلس عن ترحيبها 
بقرار مجلس حقوق االنســان يف ختام دورته 33 
(سبتمرب2016م)، يف جنيف، الذي يدين استمرار 
االنتهاكات الجســيمة واملمنهجة واسعة النطاق 
يف ســوريا من قبل النظام الســوري وامليلشيات 
التابعــة لــه.  وعربت عــن إدانتها واســتنكارها 
الشــديدين للغارات التي شــنتها وتشــنها قوات 
بشــار األســد والدول والتنظيــامت الداعمة لها 
عىل مدينــة حلب، والحصــار املفــروض عليها، 
والــذي أودى بحياة اعــداد كبرية مــن املدنيني 
األبريــاء بينهم أطفــال وأطبــاء، وتدمري وخراب 
للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكدة أن هذا العمل 
اإلرهــايب يبــني عدم جديــة النظام الســوري يف 
االســتجابة ملطالب املجتمع الــدويل، و يتناىف مع 
اتفاق وقف األعــامل العدائية، ويخالف القوانني 
الدولية واملبادئ األخالقية االنســانية، ويســعى 
إىل إجهــاض املســاعي الدولية الراميــة للوصول 
إىل حل ســيايس لألزمــة الســورية. ودعت دول 

مجلس التعاون مجلس األمن إىل التدخل الفوري 
لوقف هــذا التصعيــد الخطري الذي يســتهدف 
كرس إرادة الشــعب السوري الشقيق. كام أكدت 
دعمها لجهود مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
ستيفان دي مستورا إليجاد حل سيايس مبني عىل 
بيان مؤمتر جنيف (1) وقرارات الرشعية الدولية 
بهذا الشــأن. وأكدت مجدداً عىل رضورة تطبيق 
قــرار مجلس األمن رقــم 2254 فيام يتعلق برفع 
الحصار عن املدن الســورية املحــارصة، وإيصال 
املساعدات اإلنسانية للمناطق املترضرة واملدنيني 
املحارصيــن، ووقف القصف عىل املناطق اآلهلة 
بالســكان، واالفراج عــن املعتقلني، ووقف تنفيذ 

أحكام االعدام.
3 - فيام يتعلــق باألوضاع يف العراق: أكد البيان 
الختامي حــرص دول املجلس عىل وحدة العراق 

الشقيق وسيادته واســتقالله وسالمته اإلقليمية، 
ورفضه للتدخل يف الشــؤون الداخليــة للعراق. 
وعرب املجلس األعىل عــن دعمه لحكومة العراق 
يف عمليــة تحريــر املوصــل مام يســمى تنظيم 
داعــش االرهايب، مؤكداً أن عملية تحرير املناطق 
مــن ســيطرة التنظيم يجــب أن تكــون بقيادة 
الجيــش والرشطــة العراقية وأبناء العشــائر من 
ســكان هذه املناطق وبدعم من التحالف الدويل 
ملكافحــة داعش. وأدانــت دول املجلس الجرائم 
التــي ترتكب عىل أســاس طائفي ضــد املدنيني 
يف املناطق املحررة، وأكدت مســؤولية الحكومة 
العراقية عىل رضورة تأمني سالمة املدنيني وتأمني 
عــودة النازحني واملهجريــن إىل مدنهم وقراهم. 
وأعربــت دول املجلــس عــن أملهــا يف أن تتوج 
عمليات تحرير املوصل بحل سيايس شامل وطني 
دون تدخــالت خارجيــة، بتوافق جميــع القوى 
السياســية العراقيــة، لتعزيز االمن واالســتقرار 
يف العــراق، وتنفيذ كافة اإلصالحات التي ســبق 
االتفــاق عليها يف عــام 2014، تحقيقاً للمطالب 
املرشوعــة لكافــة مكونــات الشــعب العراقي 
الشــقيق. وشــددت دول املجلس عــىل أهمية 
تعزيز الروابط بني العــراق وجريانه وفق مبادئ 
حسن الجوار واحرتام سيادة الدول وعدم التدخل 
يف الشــؤون الداخلية، وااللتــزام بالقانون الدويل 
وميثاق األمــم املتحدة وقــرارات األمم املتحدة 

التي تتعلق مبكافحة اإلرهاب.  
4 -  األزمــة الليبيــة: رحــب البيــان الختامــي 
بنتائج االجتــامع الوزاري حــول ليبيا الذي عقد 
يف نيويــورك يوم22 ســبتمرب 2016م، والذي أكد 
دعمه لحكومة الوفــاق الوطني يف ليبيا، بصفتها 
الحكومة الرشعية الوحيدة يف البالد، وفقاً لقراري 
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مجلــس األمــن لألمــم املتحــدة 2259 و2278، 
ووفق ما نــص عليه اتفاق الصخــريات، كام أكد 
عىل حث جميع األطراف الليبية عىل اســتكامل 
البناء املؤسسايت االنتقايل للدولة، لتمكني مجلس 
النــواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق 
الوطنــي إىل تعزيــز الحوار، مع كافــة املكونات 
الوطنية لتعزيــز املصالحة الوطنية. وأكدت دول 
املجلــس حرصهــا عىل أمــن واســتقرار ووحدة 
األرايض الليبيــة ومســاندتها للجهــود الراميــة 
للتصدي لتنظيم داعش اإلرهايب، مشــيداً بجهود 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل ليبيا السيد 

مارتن كوبلر.
5 - األوضــاع يف األرايض الفلســطينية وتطورات 
النــزاع العريب ــ اإلرسائييل: أكــد البيان الختامي 
عــىل مواقــف دول مجلــس التعــاون الخليجي 
الثابتــة والراســخة حيــال قضايــا املنطقــة ويف 
مقدمتها القضية الفلســطينية، مؤكداً أن الســالم 
الشــامل والعادل والدائم ال يتحقق إال بانسحاب 
إرسائيل الكامل من كافة األرايض العربية املحتلة 
عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
وعاصمتها القـدس الرشقية، طبقاً ملبادرة الســالم 
العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. 
وأكدت دول املجلس دعمها للمبادرة الفرنســية 
وكافة الجهود العربية والدولية لتوســيع املشاركة 
لحــل القضية الفلســطينية واالرساع بعقد املؤمتر 
الــدويل للســالم والعمــل عــىل إنهــاء االحتالل 
اإلرسائييل وإقامة دولة فلســطني املستقلة كاملة 
الســيادة وعاصمتهــا القــدس الرشقية. وشــدد 
املجلــس األعىل عىل أن املســتوطنات اإلرسائيلية 
عىل األرايض العربيــة املحتلة غري رشعية مبوجب 
القانون الدويل، وتشــكل عقبة أساسية يف طريق 
تحقيق ســالم دائم وشــامل يف املنطقة .وشددت 
دول املجلــس عــىل عروبــة كل األرايض العربية 
املحتلة مبا فيها الجوالن السوري، وأن كل املواثيق 
والقوانــني تؤكد عروبــة الجوالن وعــدم رشعية 
االحتــالل االرسائيــيل لها. ورحبــت دول املجلس 
بالبيان الصادر من مجلس األمن الذي أكد عىل أن 
وضع الجوالن مل يتغــري. وطالبت املجتمع الدويل 
بالضغــط عىل ارسائيــل من أجل إنهــاء احتاللها 
لكافــة األرايض العربيــة املحتلة مبــا فيها هضبة 
الجوالن الســورية. وأكــد املجلــس األعىل دعم 
انضامم دولة فلسطني لألمم املتحدة كعضو كامل 

العضوية يف كافة املحافل اإلقليمية والدولية.
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تعامــل البيــان الختامي لقمة املنامــة مع أزمات 
وقضايا املنطقة املختلفــة، يؤكد عدة أمور ، أولها 

قوة مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، وبدا 
هذا واضحاً يف التجانــس يف املواقف القوية تجاه 
أزمــات وقضايا املنطقة املختلفــة، وهذا يرجع يف 
جانب منه إىل التنســيق والتشــاور املســتمر بني 
قادة ومسئويل دول املجلس طيلة العام حول هذه 
القضايــا. ثانيهــا حرص دول املجلــس عىل وحدة 
الدول العربية وضامن أمنها واســتقرارها، ورفضها 
أية محاوالت أو تدخالت خارجية تؤثر عىل سيادة 
الــدول العربيــة. ثالثهــا إدراك دول املجلــس أن 
اســتمرار حالة الجمود الراهنة التي تســيطر عىل 
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مجمــل أزمــات املنطقة، قد يــؤدي إىل تداعيات 
خطرية عىل األمن واالســتقرار اإلقليمي والعاملي، 
ومن ثم تحاول التشــاور مع القوى الكربى إليجاد 

حل شامل ودائم ينهي هذه األزمات.
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 نجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل 
الســنوات املاضية يف تعزيــز الرشاكة مع العديد 
من القوى اإلقليمية والدولية، بداية من الواليات 
املتحــدة ومروراً بالصني وكوريا الجنوبية واليابان 
والعديد من دول االتحاد األورويب، ونهاية بالهند 
واســرتاليا والعديــد مــن دول أمريــكا الالتينية. 
وال شــك يف أن اإلنجازات التنمويــة الكبرية التي 
حققتها دول ”مجلس التعاون“، وآليات التكامل 
التي طورتها عىل مدى سنوات طويلة، ودورها يف 
تعزيز األمن اإلقليمي، كلها عوامل دفعت القوى 
الدوليــة واإلقليميــة املؤثرة إىل بنــاء الرشاكات 
االســرتاتيجية واالقتصادية مع املجلس، وهذا إمنا 
يعــزز الدور العاملي لـ «مجلــس التعاون» كقوة 
سياسية واقتصادية تستمد تأثريها وحضورها مام 
تحققه دول املجلس من نجاحات عىل املستويات 
املختلفة وما تتمتع به من استقرار داخيل واحرتام 
دويل ملواقفها وتوّجهاتها، التي تتســم بالوسطية 
واالعتدال والتسامح، وجهدها يف تشجيع الحوار 

بني الحضارات واألديان والثقافات.
يف هــذا الســياق عززت قمــة املنامــة الرشاكة 
الخليجية- الربيطانية، حيث شكل حضور رئيسة 
الــوزراء الربيطانية ترييــزا ماي ألعــامل الدورة 

الســابعة والثالثــني للمجلــس األعــىل ملجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية، نقلــة نوعية 
للعالقات بني الجانبني، حيث تعرب هذه املشاركة 
عن عمق العالقات االســرتاتيجية التي تربط بني 
دول املجلس مــن ناحية، وبريطانيــا من ناحية 
أخــرى، إىل جانــب مــا تنطوي عليه مــن داللة 
فيام يتعلــق باالهتامم الكبري الذي يوليه كل من 
الطرفني بتحقيق املزيد من التقدم والزخم لهذه 
العالقــة يف املســتقبل، كام أنها تشــري يف الوقت 
ذانــه إىل إدراك   بريطانيا لألهمية املتزايدة التي 
تحتلهــا دول مجلــس التعاون، كقــوة محورية 
يف إدارة امللفــات اإلقليميــة، وكقــوة صاعــدة 
عىل املســتوى الدويل. ويتفق كثــري من املراقبني 
عىل أن الخــروج الربيطاين الوشــيك من االتحاد 
األورويب ، باإلضافــة إىل النظــر إىل دول مجلــس 
التعاون الخليجي بوصفها أكرب مســتورد للبضائع 
الربيطانيــة، ومصدرا كبريا للطاقة؛ كلها أســباب 
وراء مشاركة رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي 
القمــة الخليجية الســابعة والثالثني يف البحرين، 
وكأنها تــرى يف مجلــس التعاون لــدول الخليج 
العــريب خياراً إقليمياً آخر تســعى من خالله إىل 
تعويض خســائرها املحتملة نتيجة انسحابها من 

االتحاد األورويب.
الرغبة يف تعزيز الرشاكة االســرتاتيجية الشــاملة 
متثل هدفاً مشرتكاً لكل من مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، وبريطانيا، وهذا مــا أظهرته 
كلامت قادة دول املجلس ورئيسة وزراء بريطانيا 
التي تطرقــت إىل عمق العالقات بــني الجانبني، 
واستنادها إىل أســس تاريخية ومصالح مشرتكة. 
يف هذا السياق، فقد أكد العاهل البحريني امللك 

حمد بن عيــىس آل خليفة أهمية العالقات التي 
تجمع اململكــة املتحدة ودول مجلــس التعاون 
ألكــرث من 200 عــام، الفتاً إىل أهمية ما تشــكله 
التحالفات االســرتاتيجية يف عامل اليــوم ملواجهة 
املتغــريات والتحديــات.  كام أكد أمــري الكويت 
الشــيخ صبــاح األحمد الجابــر الصبــاح، عمق 
ومتانــة العالقــات الخليجية الربيطانيــة والبعد 
االســرتاتيجي لتلك العالقة.وقــال يف كلمته خالل 
القمــة الخليجيــة الربيطانية «أثبتــت األحداث 
الدولية عمق وصالبة العالقة مع اململكة املتحدة 
باعتبارهــا حليفاً تاريخياً عــرب الدور الكبري الذي 
تلعبه يف إرســاء األمــن واالســتقرار يف املنطقة، 
وتأيت هذه القمــة لتضيف أبعاداً أخرى إىل هذه 
العالقــة لالنطالق بهــا إىل آفــاق أرحب تعكس 
عمقها وتجذرها استكامالً لسلسلة اللقاءات التي 
تعقد عىل كل املســتويات بني مجلــس التعاون 
وبريطانيــا، حيــث يتواصل العمل املشــرتك بني 
مجلــس التعــاون واململكة املتحــدة من خالل 
الحوار االسرتاتيجي عىل مستوى وزراء الخارجية، 
والذي يشــكل امتداداً للجهود املبذولة لتنسيق 

املواقف حول القضايا ذات االهتامم املشرتك».
وجــاءت الكلمة التــي القتها رئيســة الحكومة 
الربيطانية الجديدة، ترييــزا ماي، أمام قادة دول 
مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة، لتعرب 
بجالء عن االهتــامم الذي توليه بريطانيا لتطوير 
العالقــات مــع دول املجلــس وتعزيــز الرشاكة 
معها،  وكان الفتاً أنها عــادت بالذاكرة إىل الوراء 
عدة قــرون، لتتحدث عن العالقــات الربيطانية 
التاريخيــة مــع دول الخليج وأنها ستســعى إىل 
اســتعادة هذه العالقات مجــدداً، فقد أكدت يف 
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كلمتهــا عىل نحو واضح وعميــق اهتامم بالدها 
بتطوير التعاون مع دول املجلس ، ثنائيًا وجامعيًا 
من ناحية ، كام شددت عىل أن أمن دول مجلس 
التعــاون هو أمــن اململكة املتحدة مــن ناحية 
ثانية. بل أنها بعثت برسالة طأمنة واضحة لدول 
املجلــس بأنها تدرك طبيعة التدخــالت اإليرانية 
يف املنطقــة، وأنها ســتتعاون مــع دول املجلس 
للتصــدي لهــا، حيث قالــت رصاحــة: «أود أن 
أؤكد لكم أننــي عىل دراية تامــة بالتهديد التي 
متثلــه إيران بالنســبة اىل الخليج ومنطقة الرشق 
األوســط». وتابعت «علينا، العمل معاً من اجل 
التصدي للترصفات العدوانية إليران يف املنطقة». 
وشــددت عىل أهميــة «الرشاكة االســرتاتيجية» 
بــني بريطانيــا ودول الخليج بهــدف تعزيز أمن 
دول الخليــج» بل أنهــا أضافــت: «رخاؤكم هو 
رخاؤنــا متاماً مثلــام أن أمن الخليج هــو أمننا»، 
مؤكدة: «إننــي مفتوحة العينني حيــال التهديد 
الــذي متثله إيران للخليج والرشق األوســط عىل 
نطاق واســع»، ومتعهدة بـ «العمل ســوياً لردع 
ترصفــات إيران العدوانية يف املنطقة ســواء كان 
ذلك يف لبنان، اليمن، ســورية، أو الخليج نفسه».  
وشكلت القمة الخليجية الربيطانية فرصة لترييزا 
ماي للتعبري عن رغبــة بالدها يف توطيد رشاكتها 
التجارية وعالقاتهــا التاريخية مع هذه الدول، ال 
ســيام أن بالدها تبدو يف حاجة ماســة إىل منافذ 
تجارية بعــد خروجها من اتحــاد يتفاوض نيابة 
عن أعضائه.وبحســب كيث بويفيلد املستشــار 
يف شــؤون اقتصاديات ما بات يعرف بالربيكست 
(الخروج من االتحاد األورويب)، فإن هذه املبادرة 
الربيطانيــة ترتبــط بــدور بريطانيــا املتنامي يف 

منطقة الخليج يف السنوات القليلة املاضية.
وأعادت ترصيحــات وزير الخارجيــة الربيطاين، 

بوريس جونســون، يف كلمته أمام حــوار املنامة 
الذي نظمته وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون 
مــع املعهــد الــدويل للدراســات االســرتاتيجية 
الربيطــاين، والــذي انعقــد يف العارش من شــهر 
ديســمرب 2016، بعــد يومني من انعقــاد القمة 
الخليجيــة، التأكيد عىل التــزام بريطانيا بتعزيز 
الرشاكة مــع دول الخليج، حيث أكد أن أي أزمة 
يف الخليج العــريب هي أزمة للمملكــة املتحدة، 
وأمن الخليج العريب هو من أمن اململكة املتحدة. 
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وأكد جونســون التزام بالده بالعالقات التاريخية 
مــع دول مجلس التعاون الخليجي، معترباً دعوة 
ماي لحضــور قمة املجلس باملنامــة مؤرشاً هاماً 
عىل قــوة هذه العالقــات. وتابــع: «أي أزمة يف 
الخليج العريب هي أزمة للمملكة املتحدة، وأمن 
الخليج العريب هو من أمــن اململكة املتحدة، إذ 
تتالقى املصالح املشــرتكة عىل الصعد السياســية 
واالقتصادية والعســكرية». وأشار إىل أن «مرافق 
تسهيالت اإلسناد للبحرية امللكية الربيطانية (تم 
افتتاحهــا بالبحرين الشــهر املــايض) من املالمح 
البارزة للعالقة الراســخة مــع مملكة البحرين». 
كام استعرض جونسون مظاهر التعاون مع دول 
الخليج العريب، الفتاً إىل الجهود املشرتكة ملحاربة 
اإلرهاب واستئصال حاضناته. ونوه بأن «التعاون 
العســكري من األوجه القويــة الدالة عىل عمق 
ومتانة العالقــات الخليجية الربيطانية». كام أكد 
جونســون حرص اململكة املتحــدة عىل التعاون 
والدعم الذي من شــأنه إيجــاد الحلول للقضايا 

والتحديات امللّحة يف املنطقة.
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جــاء البيــان الختامــي املشــرتك بــني الجانبني، 
بريطانيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
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ليؤســس لرشاكة جديدة بينهام، تقوم عىل تعزيز 
عالقات أوثــق يف مختلف املجــاالت، إضافة إىل 
تعزيــز الجهــود املشــرتكة لتطويــر التعاون يف 
مجال الدفــاع واألمن البحري واألمن الســيرباين، 
ومعالجــة التهديــدات التــي يشــكلها تنظيــام 
«القاعــدة» و»داعش»، إضافــة إىل التأكيد عىل 
العمل معــاً للتصدي ألنشــطة إيــران املزعزعة 
لالســتقرار يف املنطقــة، كذلك تعزيــز العالقات 
الثقافيــة واالجتامعيــة، ووضع حلــول جامعية 
للقضايا اإلقليمية لتحقيق مصالحهام املشرتكة يف 
االســتقرار واالزدهار. وميكن تناول أبعاد الرشاكة 

املستقبلية بني الجانبني عىل النحو التايل:
1- تعزيز التعاون يف املجال األمني: شددت دول 
مجلــس التعاون واململكة املتحــدة عىل رضورة 
بــذل جهود جامعية ملواجهــة تنظيم القاعدة يف 
شبه الجزيرة العربية. وتعهد القادة عىل تعميق 
العالقات بني مجلس التعــاون واململكة املتحدة 
حيال هذه القضايا وغريهــا من القضايا األخرى، 
من أجــل بناء رشاكة اســرتاتيجية قويــة ودامئة 
وشــاملة تهدف إىل تعزيز االســتقرار واالزدهار 
يف املنطقة. وســيقوم مجلس التعــاون واململكة 
املتحدة بتشــكيل مجموعة عمل معنية مبكافحة 
اإلرهاب وأمن الحــدود، ملتابعة الجهود املبذولة 
للتعاون يف مجال أمن الحــدود ومكافحة متويل 
اإلرهاب واألمن الســيرباين وحامية البنية التحتية 

الحيوية.
2- تعزيــز التعــاون للتصــدي ألنشــطة إيران 
املزعزعــة لألمن واالســتقرار يف املنطقة: شــدد 
البيان الختامي عن معارضة دول مجلس التعاون 
واململكــة املتحــدة ألنشــطة إيــران املزعزعــة 
لالســتقرار يف املنطقــة، وتأكيدهــام العمل معاً 
للتصدي لهذه األنشــطة، مشــددين عىل رضورة 
أن تتعاون طهران يف املنطقة وفقاً ملبادئ حســن 
الجــوار وعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخلية 
واحرتام الســيادة ووحــدة األرايض، مبا يتفق مع 
القانون الدويل وميثاق األمــم املتحدة، ورضورة 
أن تتخذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل 

النزاعات مع جريانها بالطرق السلمية.
3- التعاون من أجل حل أزمات وقضايا املنطقة: 
فقد اتفــق الجانبان، الخليجــي والربيطاين، عىل 
زيادة الضغوط اإلقليمية عىل نظام بشــار األسد 
وداعميــه من خــالل زيادة حدة القيــود املالية 
واالقتصادية، ودعمهم القوي للمعارضة السورية، 
ممثلــة يف الهيئة العليــا للمفاوضــات، ورؤيتها 
لعمليــة االنتقال الســيايس للســلطة، ويف ذات 
الوقت اتفقوا عىل تشــجيع املعارضة الســورية 
املعتدلة عىل العمل الجاد إلبراز رؤيتها للشــعب 
السوري واملجتمع الدويل، وضامن التزام املعارضة 

الســورية بحل ســيايس عرب املفاوضات، والتأكيد 
عــىل أن الجامعات املســلحة ملتزمــة بالقانون 
اإلنســاين الدويل والحد من الخســائر يف صفوف 
املدنيــني. وأيد الجانبــان بقوة بــذل املزيد من 
الجهــود لتقويض تنظيم داعــش والقضاء عليه، 
محذرين من تأثري الجامعــات املتطرفة األخرى، 
كالنرصة وحزب الله واملنظامت الطائفية األخرى، 
والجامعــات املرتبطة بتنظيم القاعدة، التي متثل 
خطــراً عىل الشــعب الســوري، وعــىل املنطقة 

واملجتمع الدويل.
ويف الشــأن اليمني، أكــد الجانبــان الحاجة إىل 
حل الرصاع بالســبل الســلمية من خالل الحوار 
السيايس واملشاورات برعاية األمم املتحدة، وفقاً 
للمبــادرة الخليجيــة ومخرجات مؤمتــر الحوار 
الوطنــي، وقــرار مجلس األمــن 2216، وقرارات 
مجلس األمن األخرى ذات الصلة. وتعهدا بالدعم 
املستمر للمبعوث الخاص لألمم املتحدة وعملية 
الســالم، ولخريطة الطريق التي قدمها املبعوث 
األممي، والتي تحدد بشــكل واضح الطريق نحو 
اتفاق شامل مبا يف ذلك تراتبية الخطوات األمنية 
والسياســية الالزم اتخاذها. ورفضــوا اإلجراءات 
أحاديــة الجانــب من قبــل األطــراف يف صنعاء 
بتشــكيل مجلس ســيايس وحكومــة، والتي من 
شأنها تقويض الجهود التي ترعاها األمم املتحدة. 
وأعرب الجانبــان عن تطلعهام للعمل ســوياً يف 
إعــادة إعامر اليمن، مبــا يف ذلك إعــادة تأهيل 
االقتصــاد واملوانئ البحريــة والخدمات العامة ـ 
بعد التوصل إىل الحل الســيايس املنشود. وأعادا 
تأكيــد التزامهام، بالرشاكة مــع املجتمع الدويل، 
بالسعي ملنع إمداد امليليشيات الحوثية وحلفائها 
باألسلحة يف خرق لقرار مجلس األمن رقم 2216 
مبا يف ذلك الصواريخ املضادة للســفن والصواريخ 

الباليســتية القادرة عىل إلحاق خســائر جسيمة 
بني املدنيني.

وفيــام يتعلق باألوضاع يف العــراق،  أكد مجلس 
التعــاون واململكــة املتحدة التزامهام مبســاعدة 
الحكومــة العراقية والتحالــف الدويل يف الحرب 
ضــد تنظيــم داعش، مبــا يف ذلك جهــود إعادة 
االســتقرار يف املناطق املحررة. ولهزمية «داعش»، 
أشــار البيــان إىل إدراك دول مجلــس التعــاون 
واململكــة املتحــدة الحاجة إىل اســتمرار زيادة 
جهــود التحالــف لتهميــش صــورة «داعــش» 
وتشجيع طروحات بديلة.وعربا عن أهمية تعزيز 
الروابــط بني العراق وجريانه عىل أســس مبادئ 
حسن الجوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، 
وفقــاً للقانون الــدويل، واحرتام ســيادة الدول، 
مشجعني الحكومة العراقية عىل تحقيق مصالحة 
وطنية حقيقية، والتأكــد من أن كافة الجامعات 
املســلحة تعمل تحت ســيطرة صارمــة من قبل 

الدولة العراقية.
االقتصــادي  املجــال  يف  التعــاون  تعزيــز   -4
والتجــاري: أكــد البيــان الختامــي عــىل اتفاق 
مجلــس التعاون وبريطانيا البنــاء عىل تعاونهام 
طويل األمد لفتح اإلمكانــات الكاملة لعالقاتهام 
التجارية واالستثامرية، سواًء عىل املستوى الثنايئ 
أو مــع املنطقة ككل، مبا يف ذلــك املحافظة عىل 
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مركــز اململكة املتحدة كأكرب مســتثمر أجنبي يف 
املنطقة.  وأضاف البيان املشرتك أن بريطانيا لدى 
خروجها مــن االتحاد األورويب «ســتكون إحدى 
أولوياتها العمل مع مجلــس التعاون لبناء أوثق 
العالقات التجارية واالقتصادية املمكنة، وســيتم 
العمل بشــكل أوثــق مع قطاع األعــامل بهدف 
تشجيع النشــاط االقتصادي بني مجلس التعاون 
واململكــة املتحدة ورفعه ملســتويات أكرب». كام 
تعهــد الجانبان بالعمل عىل تحديد العوائق أمام 
التجارة واالستثامر وإزالتها، وخلق الظروف التي 
تزدهــر من خاللهــا التجارة واالســتثامر، ومتكني 
وتعزيــز حياة مواطنيهام. واتفــق الجانبان أيضا 
عــىل تشــكيل مجموعــة عمل مشــرتكة تناقش 
تفاصيــل عالقاتهام التجارية، وتســاعد يف الدفع 
نحــو مزيــد من التقــدم، وعقد مؤمتــر خليجي 
بريطاين العام املقبل يف لندن. وبلغ حجم التجارة 
الثنائية بــني مجلس التعــاون واململكة املتحدة 
أكرث من ثالثني مليار جنيه إسرتليني العام املايض.  
من الواضــح  أن بريطانيا تعــول كثرياً عىل دول 
مجلس التعاون لدول الخليــج العربية لتعويض 
خســائرها املحتملة نتيجة خروجها القريب من 
االتحــاد األورويب، خاصــة أن دول املجلــس هي 
ثاين أكرب مستورد غري أورويب للبضائع والخدمات 
الربيطانية، بينام تبلغ قيمة االستثامرات الخليجية 
يف بريطانيــا 150 مليار جنيه إســرتليني (الجنيه 

يساوي 1.26 دوالر).  
الدفاعيــة  املجــاالت  يف  التعــاون  تعزيــز   -5
والعسكرية: أكد البيان الختامي اتفاق قادة دول 
مجلــس التعــاون واململكة املتحــدة عىل تعزيز 
الجهود املشرتكة لتطوير التعاون يف مجال الدفاع، 
واألمن البحري واألمن السيرباين. كام اتفق القادة 
عىل السعي نحو توفري فرص التدريب والتامرين 
املشرتكة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية 
ملجلس التعــاون، وتجانس األجهــزة واملعدات، 
مبــا يف ذلــك عمليــات دعــم الســالم واألعامل 
اإلنسانية والتخطيط املشرتك لالستجابة لألزمات. 
واتفق الجانبان عىل العمــل نحو زيادة التعاون 
العســكري ملعالجة التهديدات الحالية وتحصني 
الدفاعات يف املنطقة من خالل التامرين املشرتكة 
مبــا يف ذلك األمن البحري وأمــن الحدود، والذي 
يشــمل تواجد اململكة املتحــدة يف جميع أنحاء 
الخليج، مبا يف ذلك التنسيق عىل مستوى مجلس 
التعاون من خالل هيئــة دفاع بريطانية إقليمية 

يكون مقرها يف ديب.
يف ضوء ما ســبق، ميكن القول أن مشاركة رئيسة 
الــوزراء الربيطانية يف القمة الخليجية الســابعة 
والثالثــني باملنامة أسســت لرشاكة اســرتاتيجية 
أعمــق يف املســتقبل بينهام يف املجــاالت كافة، 

خاصة بالنظر للعديد من االعتبارات، أولها إدراك 
الجانبني ألهمية تعزيز التعاون املشــرتك ملواجهة 
التحديات التــي تواجه أمن دول املجلس واألمن 
اإلقليمــي بوجه عــام، عىل النحو الــذي جاء يف 
كلامت قادة دول املجلس، وترصيحات ترييزا ماي 
السابق اإلشــارة إليها. ثانيها توافق رؤى الجانبني 
حول مصادر التهديد التي تواجه املنطقة، وخاصة 
الخطر اإليراين ورضورة التعاون ملواجهة أنشــطة 
طهران املهددة لألمن واالستقرار يف املنطقة، كام 
بدا التوافق يف الجانبني بشأن رضورة العمل عىل 
إيجــاد حلول لقضايا وأزمــات املنطقة املختلفة. 
ثالثها املصالح املشرتكة بني الجانبني يف العديد من 
املجاالت، االقتصادية والتجارية والدفاعية، والتي 

تدفع يف اتجاه تعزيز الرشاكة بينهام. 
ال شك يف أن تعزيز الرشاكة مع بريطانيا، وغريها 
من القوى الكربى، إمنا تؤكد قدرة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية عىل تطوير شــبكة عالقات 
قوية ومتشــابكة ومتوازنة حول العامل، وتثبت يف 
الوقت ذاتــه أنه بات من التجمعــات اإلقليمية 
صاحبة التأثــري القوي يف منظومــة اتخاذ القرار 
عىل املســتوى الدويل، بل أحــد أهم القوى ذات 
التأثري الكبري يف صياغة مستقبل العامل، الذي ميوج 
اآلن باملخاطر وتحيطه التهديدات االســرتاتيجية 
مبختلف امناطها األمنية والعســكرية والسياسية 

واالقتصادية والبيئية واالجتامعية والثقافية.
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البرشية  القوى  تجنيد  أن عملية  السوري  ويؤمن 
تعترب  كاليمن  بيئة  يف  القبلية  التحالفات  ورسم 
فالفقر  القاعدة،  اسرتاتيجية  يف  جداً  مهامً  عامالً 
عىل  والحقد   والغنب  بالظلم  والشعور  العام 
يعترب  اليمني،  االشرتايك  والحزب  الشعبي  املؤمتر 
تجاه  اليمني  الشعب  تحريك  عنارص  من  عنرص 
اليمني   املجتمع  أن  كام  حقه.  السرتداد  الجهاد 
ما  نوعاً  معقده   قبلية  اجتامعية  تركيبة  ذو 
تدين بالوالئات ألشخاص التعطي الدولة مكانتها 
القرار  صناعة  يف  رئيسياً  دوراً  وتلعب  االعتبارية، 
السيايس، متتلك تأثرياً يف منح الرشعية لسلطة ما 
أو يف معارضتها أو حتى يف وقف كل قرار يتعارض 
التي  التحالفات  تلك  غرار  وعىل  مصالحها.  مع 
أقامتها القاعدة مع قبائل البشتون يف أفغانستان 
صمودها  يف  مهامً  عامالً  وكانت  وباكستان 
اسرتاتيجة  تطبيق  عىل  التنظيم  سعى  وتوسعها، 
مامثلة يف اليمن من خالل توظيف األعراف القبلية 
فأقام  اللوجستي،  والدعم  الحامية  عىل  للحصول 
القبائل يف  عالقات مصاهرة ونسب مع عدد من 
املحافظات الرشقية والجنوبية والشاملية وتحديداً 
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مأرب والجوف وشبوة وأبني، كام استامل التنظيم 
أيضا بعض أبناء مشايخ القبائل وبالتايل ال ميكن أن 

تساوم القبيلة اليمنية بشأنهم.  
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العامل  كان  املايض  القرن  مثانينات  نهاية  يف 
اليمني والذي كان  االيديولوجي للحزب االشرتايك 
يعد جزءاً من  املنظومة االشرتاكية جعلت زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن يفكر بشكل جيد 
له مقوله  كانت  و  أفغانستان،  بعد  ما  يف مرحلة 
شهرية «ال نجوت أن نجا الحزب االشرتايك اليمني» 
يف حني أن عبدالله عزام ارتأى أن فلسطني يجب 

أن تكون قبلة املجاهدين.  
التي  الرئيسية  االسباب  أحد  هذه  تكون  قد 
 1990 يف  ارتجالية  اندماجية  وحدة  نحو  دفعت 
عيل  بقيادة  االشرتايك  الحزب  قيادة  إليها  هرعت 
سامل البيض هرباً من احباطاتها الداخلية، وانهيار 

قدم  الصدد  هذا  ويف  السوفياتية.  املنظومة 
اليمن  كتابة  خالل  من  الجوجري  عادل  االعالمي 
فوق بركان، رصاع القبيلة السلطة دراسة تحليلية 
شهدته  وما  االنتقالية  واملرحلة  اليمنية  للوحدة 
من مكايدات سياسية واغتياالت لقيادات الحزب 
االشرتايك، وتغري معتمد يف خارطة القوى السياسية 
وتهميش لتاريخ عدن ودورها الوطني يف مستقبل 

الجمهورية اليمنية.
الصحوة  قيادات  اقناع  القاعدة  زعيم  وحاول 
الزنداين  عبداملجيد  مثل  املسلمني  واالخوان 
الوادعي  هادي  بن  مقبل  مثل  السلفية  ودعاة 
أنهم  إىل  استاملتهم،  يف  طائلة  أموال  وبذل 
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صالح  عبدالله  عيل  املخلوع  واستطاع  خذلوه 
والنفوذ  العطاءات  خالل  من  يستميلهم،  أن 
الراحل  دور  تجاهل  أيضا  الميكن  والتسهيالت. 
الشيخ عبدالله بن حسني األحمر ونفوذه، فمن 
الصعب أن يخالف قيادات الصحوة رغبة الشيخ 
األحمر، الذي كان يقود التجمع اليمني لالصالح 
الشابة  القيادات  أما  الحزيب.   ال  القبيل  بالنهج 
النهدي،  وجامل  الفضيل،  طارق  أمثال  الجهادية 
فقد تم منحهم رتب عسكرية يف القوات اليمنية 
وكانوا  االستخبارات،  وسلك  الجمهوري  والحرس 
ضمن الدائرة املقربة من  املخلوع عيل عبدالله 

صالح. 
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عالقة الجمهورية اإليرانية بتنظيم القاعدة غامضة، 
إذ أن هذا التنظيم ميثل العدو األيديولوجي األشد 

دولتهم  متثل  إيران  أّن  يفرتض  الذين  للشيعة، 
تتناقض  ثورة 1979  فان  بالتايل  العامل،  الكربى يف 
السنية  املذاهب  وأدبيات  أفكار  من  كثري  مع 
خصومة  هناك  القاعدة.  فقط  وليس  جميعها, 
الطرف  اعتقاد  بحكم  انكارها،  ميكن  ال  تاريخية 
لكن  االلهي.  حقه  سلبه  اآلخر  أن  إيران،  األول، 
عالقة التنظيم بتشكيالت الحرس الثوري، وبخاليا 
له  يروج  كام  سيئة  تبدو  ال  اإليرانية،  املخابرات 
البعض. ويف هذا الصدد رصح القيادي يف التنظيم 
نصار البحري امللقب بأيب جندل قائالً: «إن تنظيم 
الحكومة  مع  وصالت  عالقات  يقيم  القاعده 
اإليرانية، إلن عدوهام واحد وهو الواليات املتحدة 
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االمريكية». 
الكويتية  السياسة  صحيفة  تحرير  رئيس  وذكر 
والقاعدة  إيران  بني  العالقات  أن  الجارلله،  أحمد 
املعطيات  ولكن  اسرتاتيجي  لتحالف  تصل  مل 
تقاطع مصالح  للتنظيم، وهناك  إيران  تؤكد دعم 
يسعى  طرف  وكل  دائرة،  من  أكرث  يف  بينهمها 
اليعني  وهذا  برغامتيه،  بصورة  مصالحة  لتحقيق 
أن التنظيم ينتهج الطريقة االيرانية يف إدارة وخلق 

الرصاعات.
العدل  التنظيم كسيف  بارزة يف  كام أن  قيادات 
املرصي، وأبوحفص املوريتاين، كانوا معنيني بإدارة 
خصوط التنسيق وهندسة العالقة ما بني الطرفني 
والحفاظ عليها. كام ذكر أيضا أن مكتب االرتباط 
التنظيامت  االيرانية مع  العالقات  بتنظيم  الخاص 
السنية املتشددة املسلحة، كان له دور كبري يف نقل 
قيادات التنظيم من أفغانستان إىل العراق وسوريا 
لقيادات  الضيافة  وتوفري  لبنان  وجنوب  واليمن 
جندل،  أبو  ذكر  كام  بقيود  وعائالتهم  التنظيم 
وهذا مؤرش عىل أهمية استمرارية التنظيم بالقيام 

بدورة االرهايب مام يخدم مصالح الثورة االيرانية.
صداقة  بأنها  وصفها  ميكن  الطرفني  بني  العالقة 
لدودة، فاالثنان متباعدا األهداف، مفرتقا الطرق، 
املشرتك  القاسم  لكن  التقاتل،  حد  إىل  متعاديان 
بينهام جرس يساعدهام دامئاً عىل تجاوز الخالفات 
والحكومات  بأمريكا  املمكن  الرضر  أشد  إللحاق 
وإيران.  التنظيم  أدبيات  كافرة يف  كونها  العربية، 
وميكن أن يُفرس هذا بأنه براغامتية الدبلوماسية 
الخارجية الساعية إىل تصدير الثورة اإلسالمية وهو 
شاهداً  ويكفينا  والتنظيم،  إليران  مشرتك  هدف 
مرسحاً  أبداً  تكن  مل  إيران  أن  التحالف  هذا  عىل 

لعمليات القاعدة.
عيل  باملخلوع  التنظيم  عالقة  أخرى  جهة  من 
عبدالله صالح عميقة ولها امتداد مبكر، باالضافة 
إىل كونها تعاون وتكتيك مرحيل تقتضيه معطيات 
بني  السياسية  اللعبة  وقواعد  الدولية  الساحة 
األطراف. فعمق العالقه بدأ حينام جعل املخلوع 
عيل عبدالله صالح  صنعاء محطة استقبال وإرسال 
للعنارص التي شكلت ظاهرة سياسية عرفت باسم 
السوفيتي  االتحاد  وسقوط  العرب»  «األفغان 
املشرتكة  الدوائر  أحد  كان  االشرتايك  واملعسكر 
املعسكر  بروز  فرتة  وبن الدن خالل  املخلوع  بني 
االنفصال  حرب  يف  التنظيم  أنحاز  كام  الرشقي. 
اليمني  والتجمع  الشعبي  املؤمتر  جانب  إىل 
بدافع  اليمني،  االسرتايك  الحزب  ضد  لإلصالح 
العداء االيديولوجي لحكومة عيل سامل البيض، أما 

الحياد يف تلك  الجامعات السلفية وقفت موقف 
الحرب باعتبار أنه حرب فتنة. 

عبدالله  عيل  املخلوع  فاجأ   1994 حرب  بانتهاء 
بحملة  الدن  بن  أسامة  القاعدة  زعيم  صالح 
الدن،  ابن  غضب  أثار  مام  النصاره،  اعتقاالت 
مع  ليست  القاعدة  معركة  إن   » قائالً  فأرسل 
الحكومة اليمنية، وإن بإمكانها أن تكون كذلك». 
أنصاره  اإلفراج عن بعض  إىل  الحكومة  فاضطرت 
املعتقالت  يف  كبريه  أعداد  هناك  ظل  بينام 

السياسية يف صنعاء. 
الثانية  وأما أبرز ما قامت به القاعدة يف املرحلة 
أبني  عدن  جيش  تأسيس  اليمن،  تحرير  بعد  أي 
يف  بالتحديد  املحضار  الحسن  أبو  قيادة  تحت 
بالحديث الرشيف الذي  أواخر عام 1997، تيمناً 

أنه  الصالة والسالم  الرسول عليه أفضل  روي عن 
«يخرج من عدن أبني إثنا عرش ألفا هم خري من 
قام  التي  العمليات  أهم  ومن  وبينهم».  بيني 
مطالباً  غربياً  سائحاً   16 اختطاف  املحضار،  بها 
بتحرير  صالح  عبدالله  عيل  املخلوع  حكومة 
اليمنية  السلطات  سجون  يف  الجهاديني  املعتقلني 
ارصار  إن  إال   .1994 االنفصال  حرب  انتهاء  منذ 
وراءه  خلف  االشتباك،  عىل  اليمنية  السلطات 
البقية  واطالق  بريطانيني  سائحيني  أربعة  مقتل 
ومن ثم تم اعتقال املحضار الذي قدم للمحاكمة، 
أبو  بإعدام  بالرصاص يف 1999.  رمياً  إعدامه  وتم 
لصلح  نهاية  أنه  الدن  بن  اعترب  املحضار  الحسن 
لتنفيذ  وبداية  اليمنية  الحكومة  مع  معلن  غري 
عمليات جهادية أكرب، متثلت أوىل فصولها برضب 
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«يو إس إس كول» يف سواحل  االمريكية  املدمرة 
عدن  أكتوبر عام 2000 والذي أسفر عن مقتل 17 
جندياً امريكياً وإصابة 38 أخرين، كام شهد اليمن 
الفرنسية  الناقلة  تدمري  محاولة  الشهر  نفس  يف 
العام هجامت  نهاية  يف  ذلك  أعقب  «ليمبورج». 
بعض  اليمن وعىل  الُسياح يف  األجانب  عدة عىل 
البعثات األجنبية يف صنعاء. وإن مل تصب أحد، إال 

أنها سجلت حضوراً قوياً يف الساحة.

�X���	
��������'U��
��&��&��.���%�

القاعدة  تنظيم  تأسيس  تم   1998 عام  فرباير  يف 
«الجبهة  عنوان  تحت  عليه  املتعارف  بالشكل 
والصليبني» حمل  اليهود  لقتال  العاملية  االسالمية 
وأمين  الدن  بن  أسامة  توقيع  الرسمي  االعالن 
من  وأخرى  باكستان  من  وجامعتني  الظواهري 
رفاعي  االسالمية  الجامعة  ومسؤول  بنجالدش 
وتضمن  ذلك،  بعد  انسحب  والذي  طه،  أحمد 
االعالن فتوى توجب عىل املسلمني قتل االمريكيني 
اليمن  جهادي  أقر  كانوا.  أينام  أموالهم  ونهب 
تحت  الدن،  بن  أسامة  القاعدة  لزعيم  بتبعيتها 
قيادته املركزية يف أفغانستان، وتم اختيار أيب عيل 
الحاريث أول زعيم للقاعدة بفرعها باليمن، وكلف 
برسم خارطة طريق لنقل القيادة املركزية للقاعدة 

من أفغانستان إىل جنوب اليمن. 
ليبلغهم  أنصاره  الدن  ابن  جمع  قندهار  يف  أما 
بالتوجه والرحيل إىل جنوب اليمن، إال أن الهجوم 
لهجامت  فعل  كردة   2001 أكتوبر  يف  االمرييك 
عىل  الطريق  قطع  سبتمرب  من  عرش  الحادي 
اقترص  ذلك  بعد  التنظيم.  أعضاء  من  الكثريين 
وإمداد  إعالمي  كمركز  باليمن  القاعدة  دور 
برشي للجبهات الساخنة يف أفغانستان والصومال 

والعراق وغريها. 
يف فرباير  2006 متكن أبو بصري نارص عبدالكريم 
الهرب مع  الوحييش سكرتري أسامة بن الدن، من 
سجن  أهم  من  القاعده  قيادات  من  عنرص   22
لألمن السيايس يف وسط صنعاء. شكل هذا الهروب 
تحول مفاجأ يف مسار تنظيم القاعدة ليس فقط 
باليمن وإمنا باململكة العربية السعودية. يف تلك 
شن  من  باململكة  األمنية  األجهزة  متكنت  الفرتة 
فرعها  يف  التنظيم  معاقل  عىل  واسعة  عملية 
السعودي، أدت إىل توجيه رضبه موجعة للقاعده 

إثر مقتل عدد من قادته ومقاتليه، واعتقال عدد 
التنظيم  عمليات  تراجع  إىل  أدى  ما  وهو  آخر 
اليمنية،  األرايض  إىل  جنوباً  باالتجاه  والتفكري 
حيث ميكنهم ترتيب الصفوف مرة أخرى ملواجهة 

األجهزة السعودية.
 ميكن اعتبار التسجيل الصويت ل»نايف القحطاين» 
دعوة   2008 مارس  يف  اليمن»  إىل  «هيا  بعنوان 
يف  لهم  مؤكداً  اليمن  نحو  الرحال  لشد  رصيحة 
املالية،  الجوانب  من  القلق  عدم  التسجيل  نفس 
قيادة  نقل  بإتجاه  هاماً  اسرتاتيجياً  تحوالً  كان 
هذا  اليمن.  إىل  السعودية  يف  القاعدة  تنظيم 
التحول خلق ما يسمى بتنظيم القاعدة يف جزيرة 
والذي  الوحييش  بقيادة   2009 يناير  يف  العرب 
من  بافغانستان  املركزية  القيادة  مبباركة  استطاع 
تحت  واليمن  اململكة  يف  املحلية  الفروع  دمج 
املالية  املوارد  من  مستفيداً  اقليمي  تنظيم  اطار 
والقوة  السعودي  الفرع  لدى  املرتاكمة  والخربات 
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البرشية لدى الفرع اليمني. 

يتصاعد  التنظيم  نشاط  أخذ  التاريخ  ذلك  ومن 
املستوى  عىل  فقط  ليس  خطورة  أكرث  ويشكل 
خوفاً  ليس  الدويل،  املستوى  عىل  وإمنا  االقليمي 
من تكرار سيناريو الحادي عرش من سبتمرب فقط، 
للقتال  أمريكا  باألخص  العظمى  الدول  جر  وإمنا 
يف  ذكر  كام  واالسالمية،  العربية  األرايض  عىل 

أدبيات بن الدن. 
هنا ال نتحدث عن النجاح والفشل بقدر ما نتحدث 
بني  من  نشاطاً  األكرث  بالفرع  وصف  تنظيم  عن 
للتنظيم  بل شكل نسخة جديدة  األخرى،  األفرع 
تشكيل  قياسية  بفرته  التنظيم  واستطاع  األم. 
معسكرات تدريب «بدر – القادسية – املراقشة» 
الفضيل  طارق  مبساعدة  اليمينة  الساحة  يف 
القاعدة من  املئات من عنارص  ورسعان ما توافد 
أفغانستان وباكستان وإيران والسعودية للتدريب 

يف هذه املعسكرات.



60���W�#
���
 ���	
540�ZZZZZ��H�2017

نتاج  األعامل  أنشطة  مامرسة  سهولة  فمؤرش 
النشاط  بدء  هي:  مؤرشات،  لعرشة  تجميعي 
والحصول  البناء،  تراخيص  واستخراج  التجاري، 
عىل  والحصول  امللكية،  وتسجيل  الكهرباء،  عىل 
(األقلية)،  املستثمرين  صغار  وحامية  االئتامن، 
وتنفيذ  الحدود،  عرب  والتجارة  الرضائب،  ودفع 
ترتيب  اقرتب  وكلام  اإلعسار.  وتسوية  العقود، 
الدولة من الرقم 1 عرب ذلك عن كفاءة الدولة يف 
تيسري بيئة األعامل، أي تكون أكرث جذبًا لالستثامر، 
190، وهو  الرقم  من  الدولة  ترتيب  اقرتب  وكلام 
كلام  التقييم،  يضمها  التي  الدول  عدد  إجاميل 
تتمتع  ال  فيها  التنظيمية  األعامل  بيئة  أصبحت 
بالكفاءة وغري مالءمة النطالق وتشغيل الرشكات.

العربية  اإلمارات  دولة  التقييم حلت  لهذا  ووفقاً 
أوسطياً،  ورشق  عربياً  األوىل  املرتبة  يف  املتحدة 
العديد  وحلت يف املرتبة 26 عاملياً، متقدمة عىل 
هولندا  مثل:  متقدمة  تعد  التي  االقتصادات  من 
وإرسائيل،  وإيطاليا  وإسبانيا،  وسويرسا  وفرنسا 
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جاءت  نيوزيلندا  أن  بالذكر  جدير  واليونان. 
تلتها  التوايل،  عىل  الثاين  للعام  األوىل  املرتبة  يف 
سنغافورة، ثم الدمنارك، ثم هونج كونج، ثم كوريا 
ثم  املتحدة،  اململكة  تلتها  الرنويج،  ثم  الجنوبية، 
وحلت  السويد،  ثم  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
مستوى  وعىل  عاملياً.  العارشة  املرتبة  يف  مقدونيا 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، حلت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة األوىل محققة 
مستوى  عىل  ثانية  حلت  فيام  عاملياً،   26 املركز 
البحرين،  مملكة  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
سلطنة  ثم  عاملياً،   63 املرتبة  يف  حلت  أنها  رغم 
اململكة  ثم  عاملياً،  و66  أوسطياً  الثالثة  ُعامن 
تونس  ثم  عاملياً،  و68  أوسطياً  الرابعة  املغربية 
الخامسة أوسطياً و77 عاملياً، تلتها قطر السادسة 
أوسطياً و83 عاملياً، ثم اململكة العربية السعودية 
الثامنة  الكويت  ثم  عاملياً،  و94  أوسطياً  السابعة 
املرتبة  يف  األردن  حل  بينام  عاملياً،  و102  اقليميا 
التاسعة إقليمياً و118 عاملياً، وأخرياً مرص يف املرتبة 

العارشة إقليميا و122 عاملياً. 
ولقد أحرزت دولة اإلمارات العربية تقدما خالل 
احتلت  إذ  بثامنية مراتب،  العام عن سابقه  هذا 
املرتبة 26 عاملياً مقابل املرتبة 34 يف عام 2016. 
ما أحرزته من تحسن يف  نتاج  التقدم  وجاء هذا 
عدد من املؤرشات الفرعية، والحفاظ عىل مرتبتها 
ملحوظا يف  تقدما  أحرزت  إذ  أخرى؛  يف مؤرشات 
النشاط  وبدء  املستثمرين،  صغار  حامية  مجال 
التجاري، وحافظت عىل ترتيبها يف مجال استخراج 
الكهرباء،  عىل  الحصول  ومجال  البناء،  تراخيص 
خطوات  اتخاذ  يعكس  ما  وهو  الرضائب.  ودفع 
الرشيدة  الحكومة  جانب  من  واضحة  إيجابية 

لتشجيع االستثامر وتيسري بيئة األعامل.
وقد اعتادت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
فقد  املجاالت؛  مختلف  يف  األوىل  املراتب  ارتياد 
حلت يف املركز األول اقليميا والثامن عامليا يف مؤرش 
”الخدمات االلكرتونية والذكية“ الصادر عن لجنة 
واالجتامعية،  االقتصادية  للشؤون  املتحدة  األمم 
ضمن 193 دولة شملها التقييم، وقد أحرزت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة تقدما أربع مراتب عن 
مركزها يف التقييم السابق. وهذا املؤرش هو مؤرش 
مركب، ناتج عن املتوسط الحسايب لثالثة مؤرشات 
الذكية،  اإللكرتونية  الخدمات  مؤرش  فرعية، هي: 
والالسلكية،  السلكية  لالتصاالت  التحتية  والبنية 
عىل  التقرير  هذا  ويركز  البرشي.  املال  ورأس 
الحكومة  برامج  توظيف  عىل  الدول  قدرة  مدى 
اإلمنائية  األهداف  لخدمة  والذكية  اإللكرتونية 
والتي  املتحدة،  األمم  الصادرة عن  الثالثة  لأللفية 
يبلغ عددها 17 هدفاً، ومن بينها: جودة التعليم، 
وجودة الرعاية الصحية الجيدة والرفاه، واملساواة 
الالئق،  والعمل  النظيفة،  والطاقة  الجنسني،  بني 
والهياكل  واالبتكار،  والصناعة  االقتصادي،  والنمو 
األساسية، واملدن واملجتمعات املحلية املستدامة، 
والعمل املناخي. ووفقاً لهذا املؤرش الذي تصدرته 
اململكة املتحدة، حلت أسرتاليا وسنغافورة وكندا 
التوايل،  عىل  والرابعة  والثالثة  الثانية  املراتب  يف 
وجاءت أربع دول يف املركز الخامس؛ وهي: فرنسا 
حلت  كام  وفنلندا،  ونيوزلندا  الجنوبية  وكوريا 
املركز  يف  األمريكية  املتحدة  والواليات  هولندا 
السادس، ثم النمسا وإسبانيا يف املركز السابع، أما 
وإيطاليا  السويد  نصيب  من  فكان  التاسع  املركز 

واليابان، وأخريا إرسائيل يف املركز العارش.
العاملية،  االقتصادية  التقارير  أهم  من  واحد  ويف 
التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات 
والضعف  القوة  نقاط  حيث  من  العامل  دول 

واالزدهار  املعيشة  مستوى  عىل  وانعكاساتها 
والرفاهية لشعوبها، وهو مؤرش التنافسية العاملية 
العاملي  االقتصادي  املنتدى  عن  يصدر  الذي 
 The Global Competitiveness ”دافوس“ 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  Index، حافظت 
وللسنة الرابعة عىل التوايل عىل مركزها ضمن أكرث 
20 اقتصادا تنافسيا حول العامل؛ وحلت يف املركز 
األول إقليميا و16 عامليا، متقدمة مبركز واحد عن 
الثانية  املرتبة  يف  كانت  إذ  املايض،  العام  ترتيبها 
اقليميا و17 عاملياً. وقد حلت ضمن املراكز العرشة 
األوىل عامليا يف ثالث مؤرشات فرعية؛ إذ حلت يف 
املركز الثاثل عامليا واألول اقليميا يف كفاءة أسواق 
وكفاءة  جاهزية  يف  عامليا  الرابعة  وحلت  السلع، 
البنية التحتية، كام حلت يف املركز السابع عاملياً يف 

كفاءة املؤسسات العامة للدولة.
العربية  اإلمارات  دولة  تحل  أن  مصادفة  تكن  مل 
املتحدة يف عام 2016 يف املرتبة األوىل عربيا و41 
يصدره  الذي  العاملي  االزدهار  مؤرش  عىل  عامليا 
 149 املؤرش  ويشمل  لندن،  يف  ”ليغاتوم“  معهد 
املؤرشات  من  لعدد  محصلة  املؤرش  وهذا  دولة، 
األعامل،  وبيئة  االقتصاد،  جودة  وهي:  الفرعية، 
والحوكمة، والتعليم، والصحة، واألمان واالستقرار، 
االجتامعي،  املال  ورأس  الشخصية،  والحرية 
املركز  يف  نيوزيلندا  حلت  وقد  الطبيعية.  والبيئة 
وكندا  وسويرسا  وفنلندا  الرنويج  تلتها  األول، 
واسرتاليا وهولندا والسويد والدمنارك، ثم اململكة 
دولة  حلت  واقليميا:  العارش.  املركز  يف  املتحدة 
تلتها  األول  املركز  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
ثم  املركز 67،  البحرين يف  ثم  املركز 46،  قطر يف 
الكويت يف املركز  سلطنة ُعامن يف املركز 70، ثم 
71، واململكة العربية السعودية يف املركز 85، ثم 
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اململكة األردنية الهاشمية يف املركز 89، ثم تونس 
يف املركز 93، ثم اململكة املغربية يف املركز 101. 
وقد حافظت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
إذ حلت يف  الفرعية؛  املؤرشات  العريب يف  تفوقها 
 23 واملركز  االقتصاد،  جودة  يف  عاملياً   21 املركز 
املال  رأس  مؤرش  يف   25 واملركز  األعامل،  بيئة  يف 
االجتامعي، واملركز 28 يف مجال الصحة، ويف املركز 
32 يف مؤرش األمان واالستقرار، واملركز 43 يف مؤرش 
الحوكمة،  مجال  يف   53 واملركز  الطبيعية،  البيئة 

واملركز 66 يف التعليم. 
ووفقاً لتقرير ”مقياس أدملان للثقة“ 2016، والذي 
دولة  احتلت  األمريكية،  إدملان  مؤسسة  تصدره 
عاملياً،  األوىل  املرتبة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
وللسنة الثالثة عىل التوايل، يف مؤرش ثقة الشعب 
بالحكومة، تلتها الصني يف املركز الثاين، وسنغافورة 
عامليا يف  األوىل  املرتبة  واحتلت  الثالث.  املركز  يف 
يف  إندونيسيا  تلتها  االقتصاد  مبتانة  الثقة  مؤرش 

املركز الثاين ثم الهند يف املركز الثالث. وقد متكنت 
دولة اإلمارات العربية من إحراز تقدم بثالثة عرش 
مركزاً يف ترتيبها العاملي يف مؤرش الثقة بالحكومة 
لهذا العام مقارنة برتتيب العام املايض وكذلك يف 
مؤرش الثقة مبتانة االقتصاد، وهو انعكاس للخطط 
اإلماراتية  الحكومة  أطلقتها  التي  واالسرتاتيجيات 
والبنية  والتعليم  والصحة  االقتصاد  مجاالت  يف 

التحتية.
ويف مؤرش الحرية االقتصادية، حيث تعرب الحرية 
مامرسة  عىل  الفرد  قدرة  مدى  عن  االقتصادية 
الحكومة،  من  تدخل  دون  االقتصادي  النشاط 
االختيار  أساي  عىل  االقتصادية  الحرية  وتقوم 
الشخيص والتبادل الطوعي وحق املرء يف االحتفاظ 
ممتلكاته.  يف  حقه  عىل  واألمن  يكتسب  مبا 
مؤسسة هريتيدج وصحيفة سرتيت  والصادر عن 
فرعية  مؤرشات  عرشة  يقيس  والذي  جورنال، 
والحرية  التجارة،  وحرية  األعامل،  حرية  هي: 

الدولة، وحرية  من  املمنوحة  والحريات  النقدية، 
والحرية  امللكية،  وحقوق  الدولة،  بأموال  التمتع 
والتحرر  والتمويل،  املالية  والحرية  االستثامرية، 
اإلمارات  العمل. حلت دولة  الفساد، وحرية  من 
العام  هذا  عاملياً   25 املرتبة  يف  املتحدة  العربية 
ثالث  متقدمة  املايض،  العام  املرتبة 28 يف  مقابل 
ايسلندا  مثل  متقدمة  تعد  دول  سابقة  مراكز، 
 ،27 املركز  يف  والرنويج   ،26 املركز  يف  حلت  التي 
وكوريا الجنوبية يف املركز29، والنمسا يف املركز 30. 
وحلت دولة اإلمارات الثانية اقليميا؛ عىل مستوى 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بعد مملكة 
البحرين التي حلت يف املركز 18. وقد حلّت دولة 
األول  واملركز  عاملياً  الخامس  املركز  يف  اإلمارات 
يف  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  مستوى  عىل 
مؤرش الحرية االقتصادية الصادر عن معهد فريزر 
اإلقليمي  الكندي، محافظة عىل تصدرها ملوقعها 
األول، تلتها اململكة األردنية الهاشمية، ثم مملكة 
البحرين، ثم دولة الكويت، تلتها لبنان، ثم سلطنة 

ُعامن، ودولة قطر.
اختارت  بل  أحداً،  تسابق  ال  االمارات  دولة  إن 
للنجاح؛ وهو أن تكون كل  لنفسها منوذجاً فريداً 
يوم أفضل مام كانت عليه يف اليوم السابق عليه، 
شيوخ  بغريه  يرتض  مل  الذي  القويم  النهج  وهو 
املرتبة  غري  ترضيهم  ال  الذين  وحكامها،  االمارات 
األوىل دامئا. وهذه املراتب املتقدمة التي تحققت 
للدولة إمنا تشري إىل األداء الحكومي الرائع والرؤية 
الرشيدة  القيادة  ظل  يف  تتبناها  التي  التنموية 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  للدولة 
الله-  حفظه   - الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
ديب - رعاه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة- حفظه الله-. هذا النموذج الذي 
متثله دولة اإلمارات العربية املتحدة جعلها مصدر 
للقايص  وتقدير  إعجاب  ومثار  عريب،  لكل  فخر 

والداين. 
إن ما تحقق خالل 45 عاماً من إنجازات عىل أرض 
أفضل،  لغد  مطمئنا  شعبها  يجعل  االتحاد،  دولة 
مستدامة  وتنمية  جديد  بازدهار  يوم  كل  يحلم 
اإلمارات  عاشت  ألبنائه،  وكرامة  للوطن  وعزة 
العزيزة  باألرواح  يفتدونها  الذين  برجالها  عزيزة 
فداء لرتابها، وعاش أبناؤها كراماً يصنعون مجدها 

وعزها.
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املتحدة  الواليات  استخدام  بعدم  االنتكاسة  بدأت 
الفيتو يف مجلس األمن وهي الذي استخدمته حوايل 
خمسني مرة لحامية إرسائيل من حرب يونيو لجرائم 
احتاللها، وسكتت عن تجاوزاتها وخرقها للقانون الدويل 
واتفاقيات جنيف حول الدولة املحتلة، وكانت الصدمة 
نتيجة  دفع  الذي  ونتنياهو شخصياً،  مدوية إلرسائيل 
والتزامه  استعالئه  بسبب  وفوقيته  وعجرفته  غروره 
بتكثيف االستيطان يف الضفة الغربية والقدس الرشقية، 
ما ينسف حل الدولتني ويعرقل التوصل لحل شامل. 
فامتنعت إدارة أوباما استخدام حق الفيتو- ما ساهم 
بصدور قرار مجلس األمن 2334 بأغلبية ساحقة 14 
دولة مؤيدة وامتناع الواليات املتحدة األمريكية- وتكمن 
أهمية القرار الذي يدين سياسة االستيطان اإلرسائيلية 
التي متارسها بخرق كامل للقانون الدويل ويصفها بغري 

الرشعية ويطالب القرار بوقف االستيطان فوراً.
من  الرشعية  يسحب  األمن  مجلس  قرار  أن  واألهم   
الغربية والقدس الرشقية- مبا  الضفة  املستوطنات يف 
فيها املستوطنات التي بُنيت منذ حرب  يونيو 1967. 
ملخالفته القانون الدويل وإلعاقته حل الدولتني والسالم 
الشامل- وال يعرتف القرار بأي تغريات يدخلها االحتالل 
يونيو، خارج  لحدود 4  القائم  الوضع  اإلرسائييل عىل 
يضع  القرار  أن  واملهم  الطرفني.  بني  املفاوضات  إطار 
النقاط عىل الحروف، بالطلب من الدول يف تعاملها مع 
أرايض إرسائيل واألرايض  بني  قانونياً  التفريق  إرسائيل 
املحتلة بعد عام 1967 مبا فيها القدس واملستوطنات 
غري الرشعية. طبعاً هذه رسالة واضحة للرئيس األمرييك 
األمريكية  السفارة  نقل  بأن  ترامب،  دونالد  املنتخب 
من تل أبيب إىل القدس، هو عمل من ناحية القانون 
قيمة  ال  الصلة  ذات  األمن  مجلس  وقرارات  الدويل 
له وغري رشعي. وهو ما مل يجرؤ أي رئيس أمرييك أن 
يقوم به بالرغم من قانون صادق عليه الكونغرس قبل 
عرشين عاما يقر نقل السفارة األمريكية من تل أبيب 
للقدس. وأهمية القرار األممي هو أنه يسمح للسلطة 
الجنايات  محكمة  أمام  إرسائيل  مقاضاة  الفلسطينية 
عىل  تبنى  املستوطنات  ألن  تجاوزاتها  عىل  الدولية 
أرايض فلسطينية مصادرة وتغري الرتكيبة الدميوغرافية، 
ما يخالف اتفاقية جنيف الخاصة باملحتل. ردة فعل 
الصدمة.  حجم  عن  وتعرب  هسرتية  كانت  نتنياهو 
استدعى السفراء ال12 الذين صوتوا مع القرار(ماليزيا 
منع  أبيب)،  تل  يف  سفارات  لديهام  ليس  وفنزويال 
التواصل الدبلومايس وزيارات املسؤولني مع 11 دولة، 
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عظمى(بريطانيا-فرنسا-روسيا-والصني  دول  فيها  مبا 
وغريها)، واستثنى القرار أمريكا. ولكن أخطر ما كشفه 
قرار مجلس األمن 2334 هو الصدع االسرتاتيجي بني 
والحليف  أسابيع  بعد  الراحلة  أوباما  الرئيس  إدارة 
قاسياً،  هجوماً  نتنياهو  شن  فقد  إرسائيل.  الرئييس 
أوباما  إدارة  حكومته  يف  قيادات  مع  علنا  واتهم 
تستخدم  ومل  ورعته  األممي  القرار  وراء  تقف  بأنها 
الفيتو،وتخلت عن إرسائيل. وأن“االصدقاء ال يأخذون 

األصدقاء ملجلس األمن“.
 رد وزير الخارجية األمرييك كريي بقوة عىل اتهامات 
وأن  صحيح،  غري  الكالم  هذا  أن  بالتأكيد  نتنياهو 
وأن  القرار،  تبني  يف  دور  أي  لها  ليس  أوباما  إدارة 
التصويت أىت متناغامً مع موقف اإلدارات السابقة، 
صديقه... يصارح  أن  الصديق  ”واجب  من  وأن 

االحرتام  الصداقة  وتتطلب  املؤملة،  الحقيقة  بقول 
القدس  من  بالرد  نتنياهو  سارع  بدوره  املتبادل..“، 
مثل  منحاز،  بكونه  كريي،  خطاب  منتقداً  املحتلة، 
قرار مجلس األمن ضد االستيطان، وأن كريي أمىض 
من  أكرث  االستيطان  سياسة  انتقاد  يف  أطول  وقت 
التنديد بإرهاب الفلسطينيني، وأن اإلرسائيليني ليسوا 
بحاجة ملحارضات عن أهمية السالم من قادة أجانب. 
الغريب أن نتنياهو يتجرأ ويتهم اإلدارة األكرث رعاية 
ووزراءه،  نتنياهو  باعرتاف  إرسائيل  بأمن  واهتامماً 
وهذا ما أكده كريي أن إدارة أوباما هي اإلدارة األكرث 
مساعدات  حزمة  أقرت  والتي  إرسائيل  ألمن  دعام 
مليار  بلغت 38  أمريكا ألي دولة  بتاريخ  األكرب  هي 
دوالر خالل السنوات العرشة القادمة، ومع ذلك يتهم 
نتنياهو وعلنا إدارة أوباما بالتآمر ضد إرسائيل، وبأن 
إرسائيل ال تقبل من أي قائد أجنبي أن يحارض عليها، 

فهذا تجاوز لألعراف وللتحالف!
كام أن طلب نتنياهو من ترامب الضغط عىل إدارة 
أوباما الستخدام الفيتو يف مجلس األمن شكل خرقاً 
رفض  الذي  أوباما،  الرئيس  أزعج  ما  للربوتوكول، 
التدخل، وأرص عىل االمتناع عن التصويت عىل قرار 

إدانة االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
سرنى كيف ستغري سياسة ترامب وتقربه من إرسائيل 
وتعيني  للقدس  األمريكية  السفارة  بنقل  ووعده 
متشددين داعمني لالستيطان ونقل السفارة، العالقة 
انتفاضة  ذلك  سيفجر  وهل  الحليفني  بني  املتوترة 

جديدة يف األرايض املحتلة؟ 
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هنــاك حكايات كثرية تروى عن تســامح املغفور 
لــه بــإذن الله تعــاىل الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان، منها تلك التي تحــدث عنها الدكتور 
ســليامن الجاســم مدير جامعة زايد مستشهدا 
بثالث وقائع محددة، األوىل هي تحمله لتكاليف 
صيانة قبة كنيســة القيامة املجيــدة، أما الثانية 
فقد رسدها قائال: كانت اســرتاحة الشيخ زايد يف 
ســويرسا تحديداً مبثابة ســاحة وقبلة للكثري من 
الفقراء واملحتاجني مــن العرب واألجانب هناك، 
وذات يوم ذهب رجل أجنبي يطلب املســاعدة، 
فقابله أحد العاملني لدى ســموه، وعلم من اسم 
الرجل انه يهودي، فأبلغ الشــيخ زايد ، الذي أمر 
لــه بتلبية طلبه يف املســاعدة بضعفني، قائالً إنه 

إنسان أوالً وأخرياً .
أمــا الثالثة فيه أن الشــيخ زايــد كان قد ذهب 
اىل أحد املطاعم يف أحــد البلدان الغربية، وأثناء 
جلوســه وجد تجمعــاً كبرياً من الطيــور تقتات 
عــىل بعض فتات األكل يف املطعم، فســأل مدير 
املطعم هل تتجمع هذه الطيور دوماً هنا فأجابه 
بنعــم، فأعطاه زايــد رحمه اللــه تكلفة حبوب 
للطيــور ملدة عام عــىل أن يلتزم صاحب املطعم 
بنرث الحبوب كل يوم للطيور، حتى ال تجوع يوماً 

واحدا.
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وتحت عنــوان « كان قائــداً و صديقاً : عامالت 
القرص لديهم ذكريات عن زايد»، نرشت صحيفة 
«جلف نيوز» تحقيقا قالت فيه إن محررها قابل 
اثنتني من العامالت يف قرص الشــيخ زايد، رحمه 
الله، إحدهام اسمها إليزابيث، تقول عن تجربتها: 
«عندما بدأت العمل لدي الشيخ زايد كنت شابة 
وخجولة، وكنت أخاف كلــام كان مير من أمامي 
ألنــه ورغــم كل يشء يبقي رئيــس دولة .. كنت 
معتــادة عيل امليش وظهري مقــوس ورأيس دامئا 
لألســفل، وعندما رآين الشيخ زايد، ذات مرة أسري 
هكذا، قال يل: اعديل ظهرك، املرأة يجب أن تسري 
وظهرها مستقيم، ورأسها مرفوع ألعىل، يجب أن 

تفتخر بأنها أمرأة». 
وتواصــل إليزابيث: «كان الشــيخ زايد يحب كل 
يشء لــه عالقة بالرتاث، و مل يكن يحب التغيري يف 
عاداتــه اليومية، أو منط حياتــه، واليشء الوحيد 

الذي كان يؤرقه هو كيف يريض أبناء شعبه».
أمــا فيالفــور، وهي عاملــة فليبينيــة عملت يف 
القرص أربعة عرش عاما، فتقول: «إنها ستشــتاق 
لروح الفكاهة من الشــخص الذي كان دامئا ميزح 
مــع عامليه .. الجميع يظن ألننــي كنت خادمة 
لدي الشــيخ زايد فهذا ســبب ال يدعوين للحزن 
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كاآلخرين لكن كنت أحزن وكان الشيخ زايد حني 
يرانا كان الشــيخ زايد حولنا كان ميزح معنا، وميد 
يده إلينا بالفواكه والنقود، وكان يف العيد يهدينا 
هدايــا، وأثناء اإلجازة كان يرحب بأبنايئ الصغار، 
ويدعوهــم إىل القرص، وكانوا يحبونه كثريا .. كان 
دامئا يقدم لنا النصائح، ويحيك لنا بعض القصص 
الدينية، وكنت أفهم عىل قدر ما أعرفه من اللغة 
العربية، لكنه كان يحرص عىل أن أفهم، ويرضب 

يل األمثلة». 
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ويف كتــاب «بقــوة االتحاد» الذي يغطي ســرية 
ومسرية مؤســس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
هنــاك تأكيد عــىل أن «من أبرز صفات الشــيخ 
زايد مرونته وإيجابيته، مع حرصه عىل املحافظة 
عىل العــادات والتقاليد املوروثة. من جهة أخرى 
نجدخ رغــم األحداث البائســة التــي عاناها يف 
طفولتــه ينبــذ العنف يف حل الخالفــات، ويؤثر 

الحوار والتفاهم مع اآلخرين».
ويف كتــاب أصدرتــه الهيئــة العامــة للشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف بعنوان «التسامح من معامل 
الوســطية يف اإلسالم» تم تسليط الضوء عىل دور 
الشــيخ زايد يف غرس قيمة التســامح يف املجتمع 
اإلمــارايت، اتــكاء عىل قيامــه بحســن التواصل 
والتعــارف مــع جميع النــاس، داخــل اإلمارات 
وخارجهــا،  وامتداد مرشوعاتــه الخريية إىل دول 
عديدة ليعود نفعها عىل املسلمني وغري املسلمني 
مــن متــرضري الحــروب والكــوارث وأصحاب 

الحاجات ومستحقي املساعدات.
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1 ـ النظرة الراضيــة إىل املايض: فهو كان حريصا 
طيلــة الوقــت عــىل أن يذكر الشــعب اإلمارايت 
مباضيــه البعيد والقريب، وأال ينفر منه، بل يعتز 
بــه، وأال تغره مظاهر التحديث الحالية، وتجعله 
ينىس كفاح األجداد يف سبيل العيش. وهنا يقول: 
«عىل شــعبنا أال ينــىس ماضيه وأســالفه، كيف 
عاشوا وعىل ماذا اعتمدوا يف حياتهم وكلام أحس 
الناس مباضيهم أكرث، وعرفوا تراثهم، أصبحوا أكرث 
اهتامماً ببالدهم وأكرث استعداداً للدفاع عنها.. إن 
الجيــل الجديد يجب أن يعــرف كم قاىس الجيل 
الذي سبقه؛ ألن ذلك يزيده صالبه وصربا وجهاداً 
ملواصلــة املســرية التي بدأهــا اآلبــاء واألجداد، 
وهي املســرية التي جســدت يف النهايــة األماين 
القومية بعد فرتة طويلة من املعاناة ضد التجزئة 

والتخلف والحرمان».
2 ـ اإلميان باملســاواة: فمع أن الشــيخ زايد كان 
يحض عىل عدم نســيان املايض، فإنه مل يرد لهذا 
املايض أن يحرض بســلبياته، ومنها النعرة القبلية 
التــي تدفع إىل اســتعالء قبيلة عــىل أخرى، إمنا 
باالســتفادة مــن القيــم اإليجابيــة الناتجة عن 
التمســك باألصالة، وعدم التنكر ملا ســبق. وهنا 
يقول: «إننا ال ننظر إىل الشــباب عىل أســاس أن 
هــذا ابن فالن أو قريب فــالن لكننا ننظر إليهم 

عىل أساس ما يقدمونه من جهد لوطنهم».
3ـ  االندمــاج مع اآلخر: الذي يعني االنفتاح عىل 
اآلخريــن، والبحث عــن الحكمة أيــا كان مكان 
وجودهــا، وأيــا كانــت عقائد أو جنســيات من 
يحملونها، فهي ضالة املؤمن أين وجدها فهو أوىل 
بها، وهنا يقول: «لقد أســهم اآلبــاء يف بناء هذا 
الوطــن، وواجبنا أن نبني لألجيــال القادمة، وان 
نواصل مســرية األســالف، وعلينا أن نستفيد من 
كافة الخربات والتجــارب دون خجل، نأخذ منها 
بقدر مــا يفيدنا ونحتاج إليه وبقدر ما يتفق مع 

تقاليدنا ومثلنا العربية».
4 ـ خدمة الناس: فاملتســامح مع الناس ال بد له 
أن يعمل عــىل خدمتهم، مبا يحقــق مصالحهم، 
ويدخل الســعادة عىل قلوبهم، ويحرتم آدميتهم، 
ويصون كرامتهم، وهنا يقول : «إن الشخص الذي 
يرعــى مصالح العامة وخدمة املجموع ، ســوف 
يجد مني و من الحكومة كل تشجيع ومساندة ، 
ألن مثل هذا الشخص جند نفسه بنفسه واعتنى 
مبصالــح اآلخرين. ومــن هنا فإنه يســتحق كل 
التقدير و االحرتام والوقار ، ألنه يصبح بالنســبة 
إلخوانه وأهله كاملالذ متاماً كام يلجأ ربان السفينة 

إىل امليناء ليتقي رش الطوفان أو العاصفة». 
5 ـ التواضــع: فقد أدرك الشــيخ زايد بفطرته أن 
املتسامح متواضع بطبعه، وأن املتكرب عىل الناس، 
املتعجرف يف تعبريه وتدبــريه معهم، ال ميكن أن 
يكون متســامحا، حتى لو ظل طيلة الوقت يزعم 
هــذا، ويتحدث بــه، ويدعي االنحيــاز له. وهنا 
يقــول: «أكرب نصيحــة ألبنايئ البعد عــن التكرب، 
وإمياين بأن الكبري والعظيم ال يصغره وال يضعفه 

أن يتواضع ويحرتم الناس أكرث مام يحرتمونه».
6- محبة الناس: وقيمة املحبة ركيزة أساسية من 
ركائز التســامح عند الشيخ زايد، الذي كان يفتح 
قلبه للجميع. ويعرب ســمو الشــيخ عبد الله بن 
زايد آل نهيــان يف مقال له بعنوان «ملاذا زايد؟»، 
عــن هذا األمر بقوله: «كان يتحدث طوال حياته 
عــن محبة النــاس، عن ُحبّه لكل إنســان يحمل 
صفات نبيلــة، وكان يُفّضل العيش بني أكرب عدد 
ممكــن من البرش عىل االنزواء بقبيلته وجامعته، 

ولهذا كان مختلفا».
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املتولدة  الفرص  النظر إىل املستقبل، وحساب  إن 
بكل  رضوري  أمر  املادي،  التقدم  معطيات  عن 
ال  الذكية،  املسرية  تلك  يف  املشاركة  لكن  تأكيد، 
وإمنا  بأسبابها،  واألخذ  فقط،  بها  الوعي  تتطلب 
البنية  يف  لتأثرياتها  دقيقاً  حساباً  كذلك  تتطلب 

املجتمعية، وقدرة عىل تفادي مخاطرها.
واحدة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تبدو 
التقدم  مبفاهيم  ارتباطاً  األكرث  العامل  دول  من 
والحداثة، لكنها تخطو خطوات محسوبة يف ذلك 
املجال، بحيث تحرص عىل املوازنة بني استحقاقات 
وااللتزام  جانب،  من  والرفاه  والتقدم  التنمية 
االجتامعية  والخصوصية  الوطنية  بالهوية  الوثيق 

واستحقاقاتها من جانب آخر.
يف الفرتة من 12 إىل 13 ديسمرب 2016، انعقدت 
يف أبو ظبي «القمة العاملية لرئيسات الربملانات»، 
وهي القمة األوىل من نوعها عىل املستوى الدويل، 
ومل يكن مستغرباً بطبيعة الحال أن تكون الداعية 
رئيسة  القبييس  أمل  الدكتورة  هي  القمة  إىل 
إمرأة  أول  باتت  التي  االتحادي،  الوطني  املجلس 

مدى  عىل  بالدها،  يف  الربملان  رئاسة  تتوىل  عربية 
نحو 150 سنة من املامرسة الربملانية العربية.

الدكتورة  كلمة  تكون  أن  أيضاً  يكن مستغرباً  ومل 
القبييس يف افتتاح القمة تحت عنوان «استرشاف 
املستقبل»، تكريساً لدور املرأة اإلماراتية يف العمل 
الوطني من جهة، وتعزيزاً ملسؤوليتها تجاه صنع 
مستقبل العامل، عرب التعاون مع نظرياتها يف شتى 

الدول، من جهة أخرى.
حرض فعاليات تلك القمة نحو ألف من املشاركني 
شخصية   100 نحو  بينهم  من  واملشاركات، 
 50 ميثلون  برملاين   400 من  وأكرث  بارزة،  عاملية 
قادة  عن  فضالً  الشباب،  من   200 ونحو  دولة، 
سياسيني، ودينيني، ومسؤولني حكوميني، وأصحاب 
منظامت،  ورؤساء  خاصة،  ومبادرات  مرشوعات 
تخص  موضوعات  ليناقشوا  ومخرتعني،  وعلامء 

هذا  تشكيل  يف  الربملانات  ودور  العامل،  مستقبل 
املستقبل.

عدد  يف  الربملانات  لرئيسات  الفرصة  أتيحت  وقد 
أفكارهن  عن  للتعبري  العامل  دول  مختلف  من 
ورؤيتهن لألدوار التي ميكن أن تلعبها الجمعيات 
الوطنية يف التصدي للتحديات ومواجهة املشكالت 

وصياغة املستقبل.
الشعار الرئيس لهذا الحدث البارز وغري املسبوق 
أجل  من  «متحدون  كان  الدويل  املستوى  عىل 
توجهني  يعرب عن  املستقبل»؛ وهو شعار  تشكيل 
الخارجية؛  اإلمارات  دولة  سياسة  يف  رئيسني 
الفرقة  ونبذ  والتنسيق  والتعاون  االتحاد  أولهام 
والنزاع، وثانيهام النظر إىل األمام والعمل من أجل 

املستقبل املشرتك.
الفريق  حرص  الرئيسني،  التوجهني  هذين  بسبب 



67

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
التي  الكلمة  الداخلية، يف  ووزير  الوزراء،  مجلس 
ألقاها يف افتتاح القمة، عىل أن يركز عىل موضوع 
«تحويل التحديات إىل فرص»، بعدما رضب عدداً 
من األمثلة عىل مشكالت كبرية تم التعامل معها 

بحكمة، فتحولت إىل مزايا وعنارص تفوق.
هدفاً  املستقبل  استرشاف  جعلت  القمة  وألن 
من  عدد  دعوة  عىل  حرصت  فقط  لها،  رئيساً 
العاملي،  املستوى  عىل  البارزين  والعلامء  الخرباء 
فرصه  ويسترشفوا  املستقبل،  صورة  يعرضوا  ليك 

ومخاطره.
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 يف اليوم األول ألعامل القمة، عرض الخبري العاملي 
يف مجال استرشاف املستقبل «راي هاموند» رؤيته 
العامل،  مستقبل  تشكل  التي  الرئيسة  للمحركات 

وقد لخصها يف سبعة محركات عىل النحو التايل:
أوالً: االنفجار السكاين الالمتامثل

يرى «هاموند» أن الحالة السكانية تعكس تحدياً 

معدالت  أن  معترباً  العاملي،  الصعيد  عىل  خطرياً 
الزيادة السكانية الحالية تطرح مخاطر كبرية، وقد 
االنفجار  «مشكلة  أسامه  ما  يعاين  العامل  أن  أكد 
السكاين غري املتامثل»، بالنظر إىل أن الدول األقل 
السكانية،  الزيادة  معدالت  يف  األعىل  هي  منواً 
مقارنة بالدول األكرث منواً، التي بات بعضها يعاين 
قوة  وتقلص  السكان،  عدد  تراجع  مشكلة  من 

العمل الشابة.
يقول «هاموند» إن عدد سكان العامل سيتزايد مبا 
يراوح بني ثالثة إىل أربعة مليارات خالل سنوات، 
الجدد سيحتاجون موارد ضخمة  السكان  وهؤالء 
كالطعام، واملاء، والطاقة، فضالً عن فرص التعليم، 

والرعاية الصحية، والسكن، والعمل.
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املناخ  ترضب  التي  التغريات  أن  «هاموند»  يرى 
العاملي تتزايد بوترية متسارعة، وأنها تطرح مخاطر 
كبرية، ميكن أن تشكل قيداً عىل عمليات التنمية، 
وميكن أيضاً أن تأخذ العامل إىل أوضاع كارثية، إن 

السياسات  ويجد  آثارها،  مع  التعامل  يحسن  مل 
املناسبة للحد من تفاقمها.

بسبب ارتباط التغريات املناخية بالنشاط الصناعي، 
السائدة،  الحياة  وأمناط  النقل،  أنشطة  وبعض 
الذي  األمر  وهو  عليها،  السيطرة  جداً  يصعب 
يلقي بتحديات كبرية عىل القادة السياسيني، ليس 
فقط ألنهم مطالبون باتخاذ تدابري عىل املستويات 
الوطنية، للحد من آثار تلك التغريات، ولكن أيضاً 
ألنهم مطالبون بالتعاون فيام بينهم، ألن مسببات 

تلك املخاطر عاملية، وتداعياتها عاملية كذلك.
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حتى  حالً  تجد  مل  العاملية  الطاقة  أزمة  أن  يبدو 
تم  التي  الكبرية  االخرتاقات  رغم  اللحظة،  هذه 

تحقيقها يف مجال تطوير الطاقة البديلة.
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد  لقد 
آل نهيان، ويل عهد أبو ظبي، نائب القائد األعىل 
التنفيذي  املجلس  ورئيس  املسلحة،  للقوات 
تلك  طبيعة  تدرك  اإلمارات  أن  ظبي،  أبو  إلمارة 
بعد  ما  لعرص  االستعداد  عىل  وتحرص  التغريات، 
وقف االعتامد عىل النفط، حتى إنه اعترب أن اليوم 
البالد  برميل نفط من  الذي سيشهد تصدير آخر 
يطرح  أمر  وهو  لالحتفال،  يوماً  يكون  أن  يجب 
تحديات كبرية عىل الدول املصدرة للنفط، التخاذ 
التدابري الالزمة، التي ميكن من خاللها تحويل منط 
اعتامدها االقتصادي، ليصبح أكرث توافقاً مع عرص 
ما بعد النفط، مبوازاة جهودها يف تطوير مصادر 

بديلة للطاقة.
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منطها  يف  فريدة  ظاهرة  العوملة  ظاهرة  تظل 
قد خلقت  كانت  وإن  والتحكمي؛ وهي  املهيمن 
العلمي،  البحث  مجاالت  يف  الكبرية  الفرصة 
واالقتصاد، والسياسة، فإنها تلقي بأعباء كبرية عىل 
املرشعني والقيادة السياسية يف أي دولة من دول 

العامل.
تتصل  كبرية  مخاطر  عىل  العوملة  ظاهرة  تنطوي 
بالقدرة عىل الحفاظ عىل الهوية الوطنية، وصيانة 
االندماج  استحقاقات  بني  واملوازنة  السيادة، 
والتقدم من جانب، واستحقاقات الهوية الوطنية 

والخصوصية من جانب آخر.
تصطدم  عدة  ومعنوية  أخالقية  اعتبارات  مثة 
تتصل  اعتبارات  وهي  الرسيع،  العوملة  بقطار 
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بالشخصية الوطنية، والرتاث، والتاريخ، ومنظومة 
معها  الحذق  التعاطي  ويعد  السائدة،  القيم 

رضورة وتحدياً كبرياً يف آن.
خامساً: ثورة العلوم الطبية

العام 2016، نقلت صحيفة  يف شهر ديسمرب من 
أمريكيني  باحثني  عن  الربيطانية  جارديان»  «ذي 
أشكال  من  جديد  شكل  إىل  توصلوا  إنهم  قولهم 
العالج الجيني الذي يحظى بتأثري تجديدي واضح 

عىل فرئان التجارب التي شملتها دراساتهم.
الشباب  عاد  العالج،  من  أسابيع   6 مرور  فبعد 
وتحسنت  الفقرية  أعمدتها  واستقامت  للفرئان 
من  رسيعاً  وشفيت  القلب،  عضلة  صحة  لديها 

الجروح، وعاشت مدة أطول بنسبة 30 %،.
يقول «خوان كارلوس ايزبيسوا»، الذي قاد فريقاً 
إن  كاليفورنيا،  والية  يف  «سالك»  معهد  يف  بحثياً 
يكون  ال  «قد  أنه  أظهرت  املعهد  أجراها  دراسة 
واحد،  اتجاه  يف  قدماً  الشيخوخة  بالرضورة ميض 
ببعض  القيام  خالل  من  لها  التصدي  ميكن  بل 

التعديالت الدقيقة».
وقال الباحثون إن ذلك قد يساعدهم يف الوصول 
فيه  تتم  الصحية،  بالرعاية  خاص  جديد  لنهج 
من  بدالً  نفسها،  الشيخوخة  مشكلة  معالجة 

معالجة األمراض العديدة التي ترتبط بها. 
وال يزعم العلامء هنا أنه من املمكن القضاء عىل 
يتوصلون يف  إنهم قد  لكنهم يقولون  الشيخوخة، 

املستقبل القريب لعالجات ميكنها إطالة العمر.
أستاذ  وتنقل «ذي جارديان» عن «وولف ريك»، 
مل  الذي  «كامربيدج»،  جامعة  يف  التخلق  علم 
يشارك يف الدراسة، قوله إن تلك النتائج «مذهلة 
بالعالجات  الخاصة  الفكرة  أن  معترباً  للغاية»، 

التي تعمل عىل إطالة العمر هي فكرة «مقبولة 
وليست رضباً من رضوب الخيال العلمي».

لـ  األوىل  بالجلسة  كلمته  يف  «هاموند»،  يشري 
«القمة العاملية لرئيسات الربملانات» إىل بعض تلك 
لها  التطورات املذهلة، ويستعيد وصف «توفلر» 
املزيد  تطرح  التي  املستقبل»،  «صدمة  باعتبارها 
والعلمية  اإلنسانية  الصعد  عىل  التحديات  من 

واألخالقية والدينية واالجتامعية.
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«هاموند»  فيها  تحدث  التي  ذاتها  الجلسة  يف 
عامل  كان  العامل،  ملستقبل  السبعة  املحركات  عن 
التقدم  عىل  بالرتكيز  فريدة،  مقاربة  يطرح  آخر 

التكنولوجي، وآفاق الذكاء االصطناعي.
جامعة  يف  النظرية،  الفيزياء  أستاذ  تحدث  فقد 
أربعة  عن  كاكو»  «ميشيو  سيتي»،  «نيويورك 
العاملي،  التطور  مسرية  صنعت  برشية  اخرتاقات 
اكتشاف  ثم  البخار،  قدرة  اكتشاف  يف  وحددها 
تجليات  وخصوصاً  والتكنولوجيا  الكهرباء، 
«اإلنرتنت»، وصوالً إىل االخرتاق الرابع املتمثل يف 

«الذكاء االصطناعي».
التطورات  أهمية  و»كاكو» عىل  «هاموند»  يتفق 
يف هذا املجال، ويرى كالهام أنها ستأخذ العامل إىل 

آفاق جديدة سيكون لها آثار مذهلة.
إن «اإلنرتنت» سيكون يف عدسات  يقول «كاكو» 
العيون، وبالتايل فستكون املعرفة مجانية وفورية، 
بحيث ستلتقي شخصاً للمرة األوىل، فتأخذ عدسة 
البحث  محركات  عىل  وتضعها  له،  صورة  العني 
املعلومات  كل  لتعرف  «اإلنرتنت»،  بـ  املوصولة 

املتوافرة عنه.

لن يكون يف املستقبل مكان لبطاقات التعارف، أو 
عبارات من نوع «ال أتذكر اسمك» أو «أين تقابلنا 

آخر مرة».
بحسب «كاكو»، لن يخفق أي منا يف التعرف عىل 
ولن  معانيها،  وفهم  السواحلية  أو  الصينية  اللغة 
يحتاج إىل مرتجم أيضاً، ألن االتصال املبارش بربامج 
الرتجمة، ستمكننا من الحصول عىل ترجمة فورية 

لكل ما نسمعه من اللغات الحية وامليتة.
أن  ميكن  الحائط،  عىل  ذيك  ورق  هناك  سيكون 
نتحدث إليه، وسيكون هناك «روبوت» يف ساعة 
اليد، يعطينا استشارات فورية ومجانية يف مجاالت 

القانون أو املحاسبة أو الطب، وبكل اللغات.
رقمياً»،  «حامماً  فسنستخدم  فقط،  هذا  ليس 
طبية  بإمكانيات  مجهزاً  الحامم  هذا  وسيكون 
معملية فريدة، سيمكننا من خاللها الحصول عىل 
تحليالت فورية ومجانية إلفرازاتنا كلها، وسنحصل 
عىل تقارير طبية وافية، ميكن من خاللها اكتشاف 

أي خلل أو مرض.
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يعتقد «هاموند» أن الفقر هو املحرك السابع من 
محركات مستقبل العامل، وهو يرى أن العامل سيعاين 
لوجود مليارين من السكان الذين يعيشون تحت 
خط الفقر، وهؤالء سيشكلون ضغوطاً كبرية عىل 
العامل وأمنه واستقراره، وسيفرض وجودهم  سالم 
تحديات كبرية، ليس فقط عىل الدول التي ينتمون 

إليها، ولكن أيضاً عىل دول العامل املتقدمة.
بسبب املخاطر الناجمة عن الفقر، ستكون هناك 
تهديدات لألمن والسلم الدوليني، وسيكون القادة 
هذا  من  للحد  وتدابري  وسائل  بإيجاد  مطالبني 
أمر  املاليني من أرسه، وهو  الفقر، وإخراج مئات 
سيصطدم بكل تأكيد مع محدودية املوارد، وبعض 

العوائق السياسية.
الربملانات»  لرئيسات  العاملية  «القمة  كانت 
املستقبل،  استرشاف  رضورة  عن  إماراتياً  إعالناً 
مشكالته  وتحويل  ومخاطره،  فرصه  واستعراض 
إىل تحديات يجب التصدي لها، من أجل تجاوزها، 
لكنها كانت أيضاً برهاناً ساطعاً عىل أن اإلمارات ال 
تنظر إىل املستقبل فقط، ولكنها تدعو اآلخرين إىل 

الرشاكة من أجل تشكيله عىل نحو رشيد وفعال.
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عهد  يف  األمريكية-الخليجية  للعالقة  قراءتنا 
الرئيس ترامب تنطلق من مرتكز أسايس هو أن 
وأن  للغاية،  كبرية  الطرفني  بني  املشرتكة  املصالح 
الخارجية  سياساته  يف  ترامب  الرئيس  نجاحات 
تجاه بعض أهم امللفات بالنسبة له ترتبط بقوة 
ومتانة عالقته بدول الخليج العريب. ترامب ركز يف 
رئيسيني مرتبطني  الخارجية عىل ملفني  توجهاته 
بشكل كبري باملنطقة وهام: ملف اإلرهاب وملف 
الرئيس  يدرك  اإلرهاب  مللف  فبالنسبة  إيران. 
الذي  الرئيس  العدو  هو  اإلرهاب  بأن  ترامب 
القصوى  األهمية  توليه  أن  إدارته  عىل  يجب 
واإلرهاب  خطورته.  من  والحد  مواجهته  بهدف 
بشكل  مرتبط  األمريكية  اإلدارة  تعريف  حسب 
داعش  السيام  اإلسالمي  العنف  بحركات  مبارش 
التي متثل تهديداً للمصالح األمريكية يف املنطقة. 
مقتنع  ترامب  فالرئيس  اإليراين  امللف  عن  أما 
بأن إيران طرف يدعم اإلرهاب عرب تدخالتها يف 
نووياً  برنامجاً  تطور  وأنها  األخرى  الدول  شؤون 
وأن  النووية،  القدرة  إلمتالك  خالله  من  تسعى 
التي  بالكفاءة  ليس  إيران  مع  النووي  اإلتفاق 
امتالك  نحو  تتجه  أن  من  إيران  متنع  أن  ميكن 
القدرة النووية العسكرية. فإذا ما استمر الرئيس 
ترامب يف قناعاته هذه حول هذين امللفني فإنه 

ال خشية عىل العالقة األمريكية الخليجية.   
ترامب  الرئيس  إلدارة  الرئيسيان  امللفان  هذان 
تجعل من تعاونه مع دول الخليج العريب رضورة 
مع  التعامل  يف  النجاح  أراد  ما  إذا  فهو  قصوى. 
تلك امللفات فإنه ال يستطيع ان يهمش التعاون 
الذي البد أن يحصل عليه من الدول الخليجية. 
كلها  إيران  والضغط عىل  اإلرهاب  فالحرب عىل 
واإلقتصادي  السيايس  الدعم  إىل  تحتاج  أمور 
والعسكري الخليجي ليك تنجح. الميكن للواليات 
تلك  مع  للتعامل  خططها  يف  تسري  أن  املتحدة 

امللفات مبعزل عن الحصول عىل دعم خليجي. 
ببعض  رصح  قد  ترامب  الرئيس  يكون  قد 
أن  يفرتض  تتناسب مع من  ال  التي  الترصيحات 
يكونوا حلفاء له يف الخليج بشكل خاص والعامل 
تلك  بأن  ندرك  ان  علينا  ولكن  عام،  بشكل 
اإلنتخابية  الحمالت  فرتة  يف  جاءت  الترصيحات 
الترصيحات  تلك  من  الهدف  يكون  فرتة  وهي 
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الناخب األمرييك. ولقد شهدنا تراجع  كسب ود 
املتشددة  الترصيحات  ترامب عن بعض  الرئيس 
إدراكه  بسبب  األخرى  النظر  بوجهة  وقبوله 
مطلعاً  يكن  مل  التي  السيايس  العمل  بحيثيات 
عليها قبل ذلك، فهو شخص من خارج املوسسة 
السياسية حيث مل يشغل يف حياته منصباً سياسياً 

يقربه من فكر وعمل الحكومة. 
أهمية  رسيعاً  سيدرك  نظرنا  وجهة  يف  ترامب 
دول الخليج العريب بالنسبة إلدارته. فالرجل يريد 
ملفات  يف  نجاحه  ولعل  الفشل،  وليس  النجاح 
السياسة الخارجية يف املنطقة تحتم عليه التعاون 
مع حلفائة من دول الخليج العريب الذين تلعب 

مساهمتهم دوراً يف تعزيز املكانة األمريكية• 
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الوطن»،  «درع  مجلة  مع  حرصية  مقابلة  يف 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ألبري،  كلود  تحدث 
والرشق  أوروبا  لدى  املنتدب  والعضو  الرشكة 
التي  العاملية  اإلمكانيات  عن  وأفريقيا  األوسط 
تتمتع بها الرشكة، وعن حضورها القوي املكثف 

يف منطقة الرشق األوسط. 
فيام ييل مقتطفات من هذا الحوار: 

رشكة  رشاء  يف  نجاحكم  بعد  الوطن»:  «درع 
 Aeronautical Radio, Incorporated
إىل  الرشكة  عام 2013  عمدت  ARINC)) يف 
عدد  يف  التجارية  وعملياتها  وجودها  تكثيف 
األوسط،  الرشق  منطقة  يف  املطارات  من  كبري 
من بينها مطار ديب. كيف أدت هذه الخطوة إىل 

توسيع نطاق عملياتكم يف مجال الطريان؟
منتجاتها  مجموعة  تقدم  أن  الرشكة  يرس  ألبري: 
منطقة  يف  املطارات  لسوق  باملطارات  الخاصة 
يف  الكربى  املطارات  السيام  األوسط،  الرشق 
وتجدر  والدوحة.  ديب  مطاري  مثل  املنطقة 
اإلشارة إىل أن منتجاتنا تساهم يف تعظيم ورفع 
طريق  عن  املطارات  تشغيل  وعمليات  الكفاءة 
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نائب رئيس مجلس إدارة الرشكة 

والعضو املنتدب لدى أوروبا 
والرشق األوسط وأفريقيا
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التشغيل  أنظمة  كافة  مع  الالزم  التنسيق  عمل 
عن  للمطارات  الجيد  التشغيل  تأمني  أجل  من 
من  مختلفة  مجموعات  عدة  استخدام  طريق 
املناسبة  املعلومات  تقديم  بهدف  املعلومات 
ومن  املناسب.  الوقت  يف  املناسب  للمستخدم 
إدارة  أنظمتنا ومهاراتنا تساهامن يف  أن  املؤكد 

عمليات تشغيل املطارات دون أي أخطاء.

«درع الوطن»: من املعروف أن أجهزة وأنظمة 
كولينز»  «روكويل  رشكة  تنتجها  التي  الطريان 
يف  مطارات   10 يف  حاليا  استخدامها  يجري 
منطقة الرشق األوسط، فام مدى تقبل املنطقة 

لهذه األنظمة؟
ألبري: تعترب أنظمة وأجهزة الطريان التي تنتحها 
من  كبري  لعدد  بالنسبة  األفضل  الحل  الرشكة 
بينها  ومن  العاملية،  الطريان  رشكات  أساطيل 
املنطقة  تقبل  ويبدو  األوسط،  الرشق  منطقة 
يف  الرشكة  نجاح  يف  واضحا  املنتجات  لهذه 
الرأي  استطاعات  األول يف  املركز  الحصول عىل 
دعم  مستوى  حول   2016 عام  يف  جرت  التي 

«بوينج».  و  «إيرباص»  طائرات  عىل  العمالء 
مميزة  رشاكة  عالقات  بإقامة  الرشكة  وتفتخر 
منطقة  يف  الطريان  رشكات  مع  بالثقة  وجديرة 
من  الالزم  الدعم  تتلقى  التي  األوسط  الرشق 
خالل فرعنا اإلقليمي يف إمارة ديب. ومن املتوقع 
استمرار هذا املستوى بفضل املراكز القوية التي 
نحتلها عىل مستوى الجيل الجديد من الطائرات 
التي يجري تسليمها إىل دول املنطقة يف الوقت 
 B737MAX و A350XWB الحايل مثل طائرات

و B777X املستقبلية.

إدارة  جهاز  أن  ميكن  كيف  الوطن»:  «درع 
 Common Architecture القيادة  مقصورة 
Avionic System (CAAS) Cockpit وجهاز 
الجوي  القتال  عىل  واآلمن  املشرتك  التدريب 
 Joint Secure Air Combat Training
رشكة  أنتجتهام  اللذين   (System (JSAS

”روكويل كولينز“ يف تعزيز األمن وتكريسه؟
القيادة  مقصورة  إدارة  جهاز  يعترب  ألبري: 
الطريان  أجهزة  إلدارة  فعاال  جهازا   (CAAS)

داخل مقصورة القيادة، وهو جهاز أثبت كفاءته 
القتالية بالنسبة إىل طائرات ”تشينوك“ املروحية 
وسالمتها  املهمة  كفاءة  تعزيز  يف  تساهم  التي 
الخاصة  اإلمكانيات  وتأيت  املعركة.  أرض  يف 
وأدائها  للطائرة  الدقيقة  اإلدارة  مثل  للطائرة 
والحريطة  املتكاملة   املهمة  أجهزة  وإدارة 
الرقمية املتطورة لتساهم يف جعل قائد الطائرة 
املناطق  الصعبة يف  املهام  تنفيذ  أكرث قدرة عىل 

املحفوفة باملخاطر الكبرية يف عامل اليوم.

تساهم  أن  ميكن  حد  أي  إىل  الوطن»:  «درع 
عىل  املرتتبة  التكاليف  خفض  يف  األجهزة  تلك 

استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة؟
القيادة  مقصورة  إدارة  جهاز  يعترب  ألبري: 
للطائرات  نوعه  من  جهاز  أول   (CAAS)
املفتوح،  بالتصميم  يتميز  العسكرية  املروحية 
مقسمة  برمجيات  استخدام  عىل  يعتمد  وهو 
 fully partitioned mission لتطبيقات املهمة
تصميم  ومستويات   application software
ويؤمن   ARINC 653 RTOS مثل  مفتوحة 
”اإلثرنت“  طريق  عن  املعلومات  نقل  سالمة 
 .3U cPCI form factor hardware وأجهزة 
القيادة  مقصورة  إدارة  جهاز  ساهم  وقد 
لتصميم  جديدة  أساليب  طرح  يف   (CAAS)
أجهزة الطريان العسكرية. ويساهم الحرص عىل 
االلتزام بهذه املعايري القياسية يف إدخال أساليب 
باٌقل  الحديدة  والتطورات  الحديثة  التكنولوجيا 
الحالية  األجهزة  لربمجيال  ممكنة  توقف  فرتة 
 data bus املعلومات  اتصاالت  نظام  ووصالت 
والتكلفة  الوقت  يقلل  الذي  األمر   ،interfaces
الطائرات  عىل  الالزمة  التحديثات  إدخال  عند 

املنفذة للمهمة.

من  املزيد  تسليط  الوطن»: هل ميكنكم  «درع 
الضوء عىل جهاز التدريب املشرتك واآلمن عىل 
 Joint Secure Air Combat الجوي  القتال 
أحدث  يعد  الذي   Training System (JSAS
جهاز لتنفيذ عمليات التدريب االفرتايض البناء 
 secure, Live Virtual الحي بطريقة مأمونة 

Constructive-capable training ؟
ألبري: يعترب جهاز التدريب املشرتك واآلمن عىل 
 Joint Secure Air Combat الجوي  القتال 
أحدث  يعد  الذي   Training System (JSAS
البناء  االفرتايض  التدريب  عمليات  لتنفيذ  جهاز 
بقدرته  الجهاز  ويتميز  مأمونة،  بطريقة  الحي 
أعىل  بقدر  التدريب  عمليات  تنفيذ  عىل 
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كل  الجهاز  ويجمع  التشغيلية.  الواقعية  من 
التدريب  لتنفيذ  الالزمة  والقدرات  اإلمكانيات 
درجات  من  درجة  بأعىل  الجوي  القتال  عىل 
وأنت  تقاتل  كنت  لو  كام  األمر  ويصبح  الدقة. 
تتدرب، أو تتدرب كام لو كنت مقاتال، وبفضل 
تستخدم  أن  ميكناك  املؤمنة  الشبكات  هذه 
مع  حقيقية  أرض  فوق  والتدرب  حية  عنارص 
املواقع  يف  افرتاضية  محاكاة  أجهزة  وجود 
األخرى. ويف ظل عملية تدريب أقل تكلفة بكثري 
من العمليات املامثلة األخرى ميكنك أن تستخدم 
مزيجا من األجهزة الحية وأجهزة املحاكاة، األمر 
التدريبي  الربنامج  إمكانية وضع  يتيح لك  الذي 

املناسب الحتياجات جنودك ومتطلباتهم.

«درع الوطن»: طرحت رشكة «روكويل كولينز» 
أيضا نسخة جديدة من نظام «فاير ستورم» يف 
منطقة الرشق األوسط، فام هو الجديد، وكيف 
هذه  من  املنطقة  يف  القوات  تستفيد  أن  ميكن 

النسخة؟
عىل  كولينز»  «روكويل  رشكة  تحرص  ألبري: 
أنظمتها  عائلة  لتحديث  عملياتها  مواصلة 
مستوى  عىل  ستورم»  «فاير  باسم  املعروفة 
العامل، وتحتل منطقة الرشق األوسط جزءا مهام 
تطور  ومع  تلك.  التحديث  عملية  من  للغاية 
التكنولوجيا يف مجال عمليات  أساليب  عمليات 
واالتصاالت  والربمجيات  اآليل  الحاسب  تجهيز 
خيارات  تصبح  يوم  بعد  يوما  املالحة  وأنظمة 
قدرة،  وأكرث  وزنا  وأخف  حجام  أقل  التسديد 
هذه  رأس  عىل  ستورم»  «فاير  نظام  ويأيت 
التحسينات. وتعترب أحدث نسخة لدينا من نظام 

ارتداؤها  وميكن  متاما  متحركة  ستورم»  «فاير 
التصويب  من  لتمكينه  املستخدم  جسم  عىل 
الدعم  أثناء عمليات  الهدف بدقة متناهية  عىل 
 Close Air Support (CAS) الجوي االلتحامي

operations وعمليات املدفعية.
أما بالنسبة إىل مدى استفادة القوات يف منطقة 
فرق  فإن  التطورات  هذه  من  األوسط  الرشق 
األمامية  الخطوط  املتمركزة عىل  النرياين  الدعم 
أكرث  ثم  ومن  وزنا،  أخف  أجهزة  لديها  سيكون 
زيادة  إمكانية  عن  فضال  الحركة،  عىل  قدرة 
الوعي امليداين الذي مينح هذه الفرق قدرة أعىل 

املناورة.
الجديد يف  أجهزتنا وأنظمتنا  املقرر عرض  ومن 
يف  أبوظبي  يف  (أيدكس)  الدويل  الدفاع  معرض 
الرشكة  تنجح  أن  املتوقع  من  2017 حيث  عام 
خالل  املنطقة  يف  جديدة  عقود  عدة  إبرام  يف 

الشهور القادمة.

«درع الوطن»: ماذا يحمل املستقبل لعملياتكم 
دولة  يف  السيام  األوسط،  الرشق  منطقة  يف 

اإلمارات؟
احتياجات  لتلبية  الرشكة جهودا  ألبري: ستواصل 
االستفادة  من حيث  اإلمارات  دولة  يف  عمالئها 
من خربة الرشكة، عالوة عىل طرح حلول مبتكرة 
املتزايدة.  اإلقليمية  التهديدات  ملواجهة  وفعالة 
السلطات  مع  وثيق  بشكل  الرشكة  تتعاون  كام 
والرشكات  النهائيني  واملستخدمني  اإلماراتية 
املتخصصة من أجل ترجمة رؤية اإلمارات لبناء 
كوادر وطنية تعتمد عىل املعرفة من أجل تقديم 
والفضائية  العسكرية  للربامج  الالزم  الدعم 

االسرتاتيجية. ونحن نرصد سوقا متزايدة لرشكة 
القدامى،  عمالئنا  خالل  من  كولينز»  «روكويل 

عالوة عىل عقد رشاكات اسرتاتيجية.
عن  تحدثونا  أن  ميكنكم  هل  الوطن»:  «درع 

مشاركتكم يف معرض أيدكس؟
كولينز»  «روكويل  تستغل رشكة  أن  املقرر  من 
فرصة انعقاد معرض الدفاع الجوي (أيدكس) يف 
تسويق مجموعة كبرية من األنظمة واملنتجات يف 
مجل األسلحة الجوية والربية، باإلضافة إىل عرض 
التكنولوجية يف مجال أجهزة  التطورات  أحدث 
الطريان وبناء الشبكات والحلول الخاصة بالنريان 
املشرتكة، عالوة عىل املحاكاة والتدريب. ويف ظل 
التوقعات بنمو الرشكة يف املنطقة فنحن نخطط 
أيضا لإلعالن عن إقامة رشاكات اسرتاتيجية مع 
املنتجات  وتشمل  املنطقة.  يف  الكربى  الرشكات 
والخدمات التي سيتم عرضها  «نظام التصويب 
 Body لالرتداء  القابل  ستورم  فاير  املتكامل 
 worn FireStorm™ Integrated Targeting
System و ”نظام RealFires™ ألنظمة املحاكاة“ 
بشبكة  املرتبطة  لالتصاالت   ™TruNet وأنظمة 
الخاص  الجديد  التعديل  ونظام  االنرتنت 
”برو  الطريان  وأنظمة  املروحية  بالطائرات 
الثابتة  األجنحة  ذات  للطائرات  فيوجن“  الين 
(جي  عامليا  الكواقع  تحديد  وأنظمة  والدوارة، 
يب إس) وجهاز الرادار الجديد PSR-500 املدمج 
ما  وهو  املراقبة،  عمليات  إلجراء  الدقة  العايل 
ميكن املستخدمني من رصد ومتابعة أي انتهاكات 

بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية.
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مختلفة.  عنارص  عدة  من  قوتها  الدولة  وتستمد 
وقد استخدم كولني جراي املصطلحني ”الخشنة“ و 
”الناعمة“ عند وصف قوة الدولة. فاستخدام القوة 
والجزرة  العصا  استخدام  من  الدول  ميكن  الخشنة 
للحصول عىل ما تريد عن طريق استخدام القوة أو 
النفوذ)  الناعمة (أو  القوة  أما  التهديد باستخدامها. 
فتعني القدرة عىل إجبار الدول عىل الترصف بطريقة 
القوة.  استخدام  إىل  اللجوء  ودون  طواعية  معينة 
أرباح  عىل  تنطوي  الخشنة  القوة  أن  جراي  ويرى 
عن  مفعوله  النفوذ  يؤيت  بينام  محسوبة،  وخسائر 

طريق اإلقناع واألفكار الجذابة.
بتطبيق  التاريخ  مر  عىل  الدولة  قوة  قيست  وقد 
واملوارد  واملساحة  السكان  عدد  مثل  معينة  معايري 
العسكرية  والقوة  االقتصادية  والقوة  الطبيعية 
تغريت  املعايري  تلك  ولكن  االجتامعي  واالستقرار 
بفضل التطورات التكنولوجية الجديدة. وتتسم بعض 
وتعترب  التغيري،  وعدم  بالثبات  الدولة  قوة  مظاهر 
هذه  أبرز  من  الطبيعية  واملوارد  الجغرافيا  عوامل 
املظاهر. ومثلام حبا الله دولة اإلمارات مبوارد وثروات 
وفرية وموقع جيواسرتتيجي عاملي عىل قدر عال من 
األهمية، نجدها تتعرض، يف املقابل، لتحديات صعبة 
تتمثل يف قلة األرايض الصالحة للزراعة وقرب املسافة 
العدوانية.  امليول  ذات  الشاملية  جارتها  وبني  بينها 
ورغم إمكانية التحكم يف مدى تأثري هذه الحقائق إال 

أنه ال ميكن تغيريها.
السكان،  عدد  مثل  األخرى،  املوارد  إىل  بالنسبة  أما 
املمكن  من  ولكن  األهمية  من  كبريا  قدرا  فتحتل 
التحكم فيها. فقد عمدت كل من سنغافورة والصني 
عدد  تطويع  شأنها  من  معينة  سياسات  تطبيق  إىل 
ويؤدي  االقتصادية.  األهداف  يخقق  مبا  السكان 
تزايد عدد السكان، يف األغلب األعم، إىل زيادة القوة 
مبا  السكان  عدد  زيادة  ولكن  الدولة  لدى  الكامنة 
يتجاوز املوارد الغذائية واملائية وموارد الطاقة املتاحة 
للدولة تؤدي إىل إضعاف قوة الدولة. وبالنسبة إىل 
دولة اإلمارات علينا فنجدها تواجه تحديا آخر يتمثل 
يف زيادة عدد سكانها من غري املواطنني، وهو العامل 
الذي ميكن أن يشكل عامال إيجابيا أو سلبيا بالنسبة 

إىل قوة الدولة تبعا للسياسات التي يتم تطبيقها.
أما بالنسبة إىل مصادر قوة الدولة األخرى التي ميكن 
تطويعها والتحكم فيها فتشمل اإلمكانيات االقتصادية 
والسياسية والعسكرية واالجتامعية أو الثقافية. وتعني 
استخدام  عىل  الدولة  قدرة  مدى  االقتصادية  القوة 
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نفوذها اعتامدا عىل ثروتها، إما املبارشة التي تشمل 
استغالل أدوات مثل االستثامرات األجنبية املبارشة، أو 
غري املبارشة عن طريق عمليات مثل التحكم يف سعر 
النفط أو سعر الرصف الخاص بالسلع. وتعني القوة 
ومدى  الدولة  لدى  الحكم  نظام  استقرار  السياسية 
قدرتها عىل تنفيذ سياساتها الخارجية بطريقة فعالة. 
فالدول التي تتمتع بنظام حكم طوبل قوي ومتامسك 
تعترب دوال أكرث استقرارا، بل وأكرث قدرة عىل اإلقناع 
املتوافقة  السياسية  أهدافها  تحقق  أو  تعلن  عندما 
القوة  قياس  يتم  ما  وعادة  التناقض.  من  الخالية 
العسكرية استنادا غىل الحجم والتدريب واإلمكانيات 
التكنولوجية املتاحة لدى الوحدات العسكرية للدولة، 
تلك  إرادة  ألن  خداعا  كان  رمبا  القياس  هذا  ولكن 
الوحدات وإرصارها عىل القتال والصمود والبقاء هام 
أهم عاملني مطلوبني يف ميادين القتال. أما بالنسبة 
إىل القوة االجتامعية أو الثقافية فهي أكرث صعوبة من 
حيث تعريفها ولكنها عادة ما تكون انعكاسا للشكل 
الذي ارتضه الدولة لنفسها. ويف حالة دولة اإلمارات، 
تلعب القوة الثقافية للشخصية اإلماراتية دورا مهام 
يف استخدام القوة والنفوذ رمبا بدرجة أكرب من الدول 
األخرى املامثلة لحجمها. وقد أدرك القادة مؤخرا أن 
قوة املعلومات وتأثريها من أهم املحددات الرئيسية 
لقوة الدولة. وقد جرى استخدام املعلومات لسنوات 
عديدة لتحقيق مزايا أو فوائد اسرتاتيجية والتحكم 
يف مجريات األحداث ألسباب تتعلق باألمن القومي. 
يب  ”يب  الربيطانية  واإلذاعة  أمريكا“  ”صوت  فإذاعة 
يس“ وتليفزيون ”آر يت“ الرويس مؤخرا تبث برامجها 
بلغات متعددة إىل جميع أنحاء العامل بهدف إيصال 
رسالة اسرتاتيجية من الدول الراعية لها إىل كل شعوب 
العامل. واليوم، تأيت اإلمكانيات اإللكرتونية (السربانية) 
لتؤمن فرصا ضخمة ومخاطر جمة باعتبارها العمود 

الفقري لقوة املعلومات.
وجاءت العمليات العسكرية يف اليمن لتثبت القوة 
الخشنة التي تتمتع بها دولة اإلمارات، وليس هناك 
عىل  اإلمارات  دولة  بقدرة  يتعلق  فيام  شك  أدىن 
استغالل نفوذها الكبري بني الدول األخرى عن طريق 
إعطاء املثل أو اتخاذ موقف يتفق مع قيمها الثقافية. 
يعترب قيام الدولة ببناء قوة فعالة ومؤثرة عىل املدى 
الطويل بهدف تحقيق املصالح الوطنية عملية صعبة 
ومعقدة ولكنها مهمة لتحقيق النجاح. ويجب علينا 
كلنا أن نواصل الجهود الرامية إىل تكريس وتعزيز قوة 

اإلمارات بكل أشكالها.
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جديدا  جيال   295 يس  الجوي  النقل  طائرة  متثل 
من طائرات النقل التي تتميز بالقوة واالعتامدية، 
متعددة  تكتيكية  نقل  طائرة  عن  عبارة  وهي 
االستعامالت إىل حد كبري لدرجة متكنها من حمل 
حمولة قد يصل وزنها إىل تسعة أطنان، وحمل 71 
عقدة   260 إىل  القصوى  تصل رسعتها  كام  راكبا، 

(480 كيلو مرتا) يف الساعة.
بتجهيزها   295 يس  الجوي  النقل  طائرة  ومتتاز 
بعجالت هبوط قابلة للطي ومقصورة ركاب ذات 
عىل  تحلق  أن  ميكنها  كام  معدل،  جوي  ضغط 
ارتفاع 25,000 قدما، مع احتفاظها بقدرتها الهائلة 
– قصرية  جوية  مدارج  من  والهبوط  اإلقالع  عىل 

وعرة وغري وعرة- وغري ممهدة، فضال عن القدرة 
عىل التحليق عىل ارتفاعات منخفضة.

محركني   295 الجوي يس  النقل  طائرة  وتستخدم 
ويتني  آند  برات  طراز  من   PW127G توربينيني
– كندا، األمر الذي مينح الطائرة قدرة فائقة عىل  
املناورة والتحليق يف األجواء الحارة وعىل ارتفاعات 
ما  وهو  للوقود  استهالكها  قلة  عن  فضال  عالية، 
والطريان  الجو  يف  البقاء  عىل  عالية  قدرة  مينحها 

لساعات طويلة قد تصل إىل إحدى عرشة ساعة.

عىل   295 يس  الجوي  النقل  طائرة  حصلت  وقد 
يعني  ما  وهو  والعسكري،  املدين  الرتخيصني 
نجاحها يف استيفاء رشوط الطريان الدولية ومعايري 
 FAR 25 رشوط  ذلك  يف  مبا  والسالمة،  األمن 

(رشوط الطريان الفيدرايل) املعروفة بتشددها.
اآلن، وبعد تجهيز نسخة طائرة النقل الجوي يس 
الطائرة  أصبحت  صغرية،  بأجنحة  الجديدة   295
قادرة عىل نقل حمولة أثقل ملسافات أبعد وأطول 
يف األجواء الحارة والصعبة التي تسود دول عديدة 
من بينها دول منطقة الرشق األوسط، األمر الذي 
يؤدي إىل توفري الوقود بنسبة تصل إىل %4، عالوة 
املناطق  يف  والسالمة  األمن  هامش  زيادة  عىل 

الجبلية الصخرية.
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يصل طول مقصورة الركاب إىل 12,7 مرتا، وهو ما 
يجعلها أطول مقصورة مفتوحة بالنسبة للطائرات 

 71 ل  املقصورة  هذه  وتتسع  الفئة،  نفس  من 
بكثري  أكب  الركاب  قدرة عىل حمل  وهي  راكب 

من منافساتها من نفس الفئة.
كام تتميز الطائرة بقدرتها عىل حمل كميات أكري 
من مواد الشحن التي عىل شكل باالت (بحد أقىص 
  x قياسية بحجم 88 بوصة   HCU-6E باالت  5
108 بوصات) مع إمكانية تفريغها بصورة مبارشة 

عن طريق الباب الخلفي للطائرة.
جوية  مدارج  من  والهبوط  اإلقالع  عىل  القدرة 

قصرية
الجديدة   295 يس  الجوي  النقل  طائرة  تتمتع 
جوية  مدارج  من  والهبوط  اإلقالع  عىل  بالقدرة 
وهو  قوية،  هبوط  عجالت  إىل  باإلضافة  قصرية، 
أشد  يف  والهبوط  واإلقالع  العمل  من  ميكنها  ما 
املواقع واملناطق وعورة ويف أكرث األحوال الجوية 
صعوبة. وتعترب هذه الطائرة طائرة نقل عسكرية 
تكتيكية قادرة عىل تنفيذ عدة مهام مختلفة، بدءا 
من املدارج الجوية القصرية التي ال يتجاوز طولها 
الجوية  باملدارج  وانتهاء  قدما)   2,220) 670 مرتا 
جرى  كام  املجهزة.  وغري  الوعرة  وغري  الوعرة 
بالقدرة  تتمتع  بحيث   295 يس  الطائرة  تصميم 
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التحليق عىل ارتفاعات منخفضة عند تنفيذ  عىل 
التكتيكية والتحليق برسعة منخفضة تصل  املهام 

إىل 110 عقدة.
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تتمتع طائرة النقل الجوي يس 295 بسجل حافل 
يف صفوف  توجد  حيث  الشديدة  االعتامدية  من 
 80 حوايل  منها  ويوجد   ،2001 عام  منذ  الخدمة 
الطائرة  أثبتت  وقد  حاليا.  التشغيل  قيد  طائرة 
 “work-horse” "نفسها كطائرة "للخدمة الشاقة
طائرة  أخرى  عسكرية  نقل  طائرة  بأي  مقارنة 
والعمليات  اإلغاثة  لعمليات  مخصصة  مدنية 
اإلنسانية يف أشد املناطق والبيئات تنوعا واختالفا، 
وانتهاء  والحبلية،  الصحراوية  املناطق  من  بدءا 
الشديدة  أو  والرطبة  والجافة  الحارة  باملناطق 

الربودة.
من  تصميمها   295 يس  الطائرة  استمدت  وقد 
إدخال  مع  ولكن  السابقة   235 ان  يس  شقيقتها 
العديد من التحديثات والتحسينات عليها. وتتمتع 

بسيطة  عامة  وأنظمة  قوي  ببدن  الطائرتني  كلتا 
أقل.  باإلضافة غىل مكونات وأجزاء  وغري معقدة 
تلك هي أبرز املواصفات الالزمة لبناء طائرة تتميز 
التشغيلية  التكاليف  وقلة  الشديدة  باالعتامدية 
وتكاليف الصيانة. وتقف وراء قوة وفعالية تصميم 
األنظمة العامة لدى الطائرتني يس ان 295 ويس ان 
235 مليون ساعة طريان من الخربة التشغيلية يف 

كافة أنواع البيئات واملناطق املختلفة.
القدرة عىل تلبية متطلبات أي مهمة

عىل  والقدرة  بالقوة   295 يس  الطائرة  تتمتع 
مثالية  منصة  يجعلها  ما  متعددة،  مهام  تنفيذ 
املدنية  أو  العسكرية  العمليات  من  نوع  ألي 
لخدمة املجتمع. فالطائرة قادرة بالفعل عىل أداء 
ومواد  والقوات  األفراد  نقل  من  بدءا  مهمة،  أي 
الشحن الشائبة واملعلبة (الباالت)، ومرورا بإخالء 
واملهام  االتصاالت  مهام  وأداء  واملصابني  الجرحى 
اللوجستية، وانتهاء مبهام البحث واإلنقاذ واملراقبة 

واالستطالع واألمن القومي واإلسقاط الجوي.
كل  أداء  عىل  بقدرتها   295 يس  الطائرة  وتتميز 
األمر  ممكنة،  زمنية  فرتة  أقل  يف  السابقة  املهام 
عند  لالنكشاف  التعرض  مخاطر  يقلل  الذي 
تنفيذها للمهمة يف مناطق أو بيئات معادية. ومن 

واملراقبة  الدوريات  عىل  الفريدة  القدرات  أبرز 
التي تتمتع بها الطائرة "النظام التكتييك املتكامل" 
 (Fully Integrated Tactical System (FITS
أنظمة  وعرض  ومراقبة  دمج  عىل  يعمل  الذي 
يرفع  الذي  األمر  املهمة،  (الحساسات)  استشعار 
مستوى الوعي واإلدراك الخاصني باملهمة، وتسهيل 

عملية اتخاذ القرار.
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أثبتت الطائرة يس 295 قدرتها القتالية، ونجحت 
كاقة  يف  العسكرية  العمليات  تنفيذ  يف  بالفعل 
روتيني  بشكل  الطائرة  وتعمل  واملواقع.  املناطق 
للغابات  والرطبة  الحارة  املناطق  يف  وعادي 
الربازيلية وجبال كولومبيا ويف املناطق الصحراوية 
الجزائر واألردن ويف  الحرارة يف  والشديدة  املرتبة 
بولندا  يف  الربودة  والشديدة  الثلجية  املناطق 

وفنلندا.
يف   295 يس  الطائرة  استخدام  بنجاح  جرى  وقد 
إىل  تصل  قد  التي  الطويلة  الخارجية  العمليات 
أكرث من عامني، وكانت تسجل أكرث من 90 ساعة 
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طريان شهريا يف املناطق النائية مثل تشاد والعراق 
وأفغانستان.

أن هناك 32 دولة تستخدم  بالذكر  الجدير  ومن 
 295 يس  و   235 ان  يس  الجوي  النقل  طائريت 
مكملتني  كطائرتني  واملتوسطتني  الخفيفتني 
ألساطيلها من طائرات يس130- مثل دولة اإلمارت 
واملعرب  وماليزيا  واألردن  وفرنسا  والربازيل 
وكوريا  والسعودية  والربتغال  وبولندا  وباكستان 

الجنوبية وإسبانيا وتركيا.
وعند استخدام الطائرة يس 295 كطائرة عسكرية 

يتم استخدامها يف عمليات:
• النقل التكتييك للقوات ومواد اإلمداد اللوجستية 
واملواد  والذخرية  واألغذية  املاء  (مثل  الالزمة 
الطبية وقطع الغيار) من قاعدة التشغيل الرئيسية 

(األم) إىل القواعد األمامية وبني املواقع األمامية.
وذلك  واملواد،  املظالت  لقوات  الجوي  اإلسقاط   •
نقل  وجهاز  بوصة   88 بعرض  منصات  باستخدام 

الحاويات والباالت إيه 22.
اإلرهاب  مبكافحة  العالقة  ذات  العمليات   •
ومراقبة املناطق الحدودية واألمن الداخيل، وذلك 
"النظام  مثل  املتكاملة،  املراقبة  أنظمة  بفضل 
 Fully Integrated Tactical "التكتييك املتكامل

(System (FITS
عن  الطبي  واإلخالء  واملصابني  الجرحي  •إخالء 
وحدات  أو  العادية  الحاويات  استخدام  طريق 

الرعاية املركزة.
الفائقة   295 يس  الطائرة  قدرة  إىل  وباإلضافة 
جوية  مدارج  من  والهبوط  واإلقالع  املناورة  عىل 
بأنظمة  اختياريا  الطائرة  تجهيز  ميكن  قصرية، 
القيادة  مقصورة  تصفيح  مثل  الذاتية  الحامية 
الصواريخ واإلنذار  الراداري واإلنذار ضد  واإلنذار 
الطلقات  إطالق  ونظام  الليزر  أشعة  بالستخدام 

اختياريا  الطائرة  تجهيز  ميكن  كام  الكاشفة. 
بإمكانية تزويدها بالوقود أثناء الطريان.

بنسخة  أيضا   295 يس  الطائرة  تتواجد  كام 
 Anti Submarine” "الحرب املضادة للغواصات"
املجوقل  املبكر  واإلنذار   (Warfare” (ASW
 Airborne Early Warning (AEW&C) and
Control املجهزة بالجيل الرابع من جهاز الرادار 
اإللكرتوين  املسح  مبصفوفة  املزود   IAI/ELTA
 Active Electronically Scanned الفعال 

Array (AESA) Radar
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من  للغواصات"  املضادة  "الحرب  طائرة  تأيت 
واالستطالع  للمراقبة  املجهزة   295 يس  الطائرة 
املراقبة  مهام  خالل  قوي  تكتييك  بنظام  مجهزة 
عالوة  للغواصات،  املضادة  املهام  أو  واالستطالع 
لحمل  الجناحني  أسفل  ونقاط  محطات  عىل 

األسلحة وغريها.
ومتثل هذه الطائرة بديال عرصيا خال من املخاطر 
الطائرات  من  القدمية  األجيال  عن  كفاءة  وأكرث 
مثل يب3- "أوريون" أو "بريجيت أتالنتيك"، عالوة 

عىل أن تكاليف صيانتها وتشغيلها أقل بكثري.
وقد حصلت هذه الطائرة عىل الرتخيص الالزم من 
السلطات اإلسبانية املختصة INTA يف شهر يوليو 
عام 2010، كام أن تلك هي املرة األوىل منذ ثالثني 
عاما التي يتم فيها تطوير وترخيص طائرة مضادة 

للغواصات جديدة متاما يف أوروبا.
وقد استفادت طائرة "الحرب املضادة للغواصات" 
من الخربة املرتاكمة املكتسبة من الطائرة يس ان 
235 منذ عام 1994 خالل مهام الدوريات البحرية 
 Fully املتكامل"  التكتييك  "النظام  يعترب  التي 
جزءا   (Integrated Tactical System (FITS

ال يتجزأ منها. وتعترب هذه الطائرة إحدى املعامل 
"إيرباص  رشكة  قدرة  مجددا  تؤكد  التي  املهمة 
املتطورة  األنظمة  آند سبيس" عىل دمج  ديفنس 
مع هذه الطائرة أو الطائرات األخرى الستخدامها 

يف األغراض العسكرية أو املدنية.
 Airborne طائرة اإلنذار املبكر والقيادة املجوقل

(Early Warning and Command (AEW
حاليا  سبيس"  آند  ديفنس  "إيرباص  تجري رشكة 
املبكر  اإلنذار  نسخة  عىل  الطريان  اختبارات 
للطائرة يس 295. ويأيت منوذج  والقيادة املجوقل 
الطائرة يس 295 مجهزا بقبة دائرية قطرها ستة 
أمتار، ويعترب جهاز الرادار IAI/ELTA من الجيل 
الفعال  اإللكرتوين  املسح  مبصفوفة  املزود  الرابع 
أول جهاز استشعارلطائرة اإلنذار املبكر والقيادة 
االتفاقية  أعقاب  يف  التطور  هذا  ويأيت  املجوقل. 
آند سبيس"  "إيرباص ديفنس  التي وقعتها رشكة 
 2011 عام  يونيو  شهر  يف   IAI/ELTA مع رشكة

عىل هامش معرض "لوبورجيه" الجوي.
املهام املدنية/العسكرية
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تعترب الطائرة يس 295 طائرة مثالية ألي نوع من 
املهام املدنية أو اإلنسانية بفضل قوتها وصالبتها 
والقدرة  املنخفض  الطريان  عىل  الهائلة  وقدرتها 
قصرية.  جوية  مدارج  من  والهبوط  اإلقالع  عىل 
التكتييك  "النظام  ب  مجهزة  الطائرة  أن  كام 
املتكامل" الذي أنتجته رشكة "إيرباص ديفنس آند 
سبيس" للسامح بتنفيذ أي نوع من مهام املراقبة 

واالستطالع.
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املراقبة  عمليات  املهام  هذه  تشمل 
واإلنقاذ  البحث  مثل  واالستطالع 
ومراقبة الهجرة غري الرشعية وتهريب 
والصيد  القرصنة  وأعامل  املخدرات 
التلوث  وإزالة  ومكافحة  الجائر 

املؤن  ونقل  التصحر  ظاهرة  ومقاومة  البحري 
املهام  تلك  تنفيذ  ويتم  النائية.  املناطق  لسكان 
سالح  مثل  التشغيل  جهات  معظم  جانب  من 
الجو الربتغايل الذي ينظم دوريات حول املنطقة 
االقتصادية الربتغالية الضخمة التي تضم املناطق 
يستخدم  كام  وماديرا.  اآلزور  بجزيريت  املحيطة 
الربازييل  الجو  وسالح  التشييل  البحرية  سالح 

الطائرة يس 295 يف مهام البحث واإلنقاذ.
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اختناق  وقع  عىل  (2017)؛  الجديد  العام  يحّل 
األوضاع السورية عىل كل الواجهات؛ حيث يكابد 
املواطن األمّرين بني عدوان القوات النظامية من 
جهة؛ وجرائم الجامعات املتطرّفة من جهة ثانية؛ 
القوى  من  لعدد  العشوائية  التدخالت  وويالت 

اإلقليمية والدولية من جهة ثالثة.
 مل يستطع مجلس األمن باعتباره املسؤول الرئييس 
عن حفظ السلم واألمن الدوليني؛ أن يتخذ قرارات 
حاسمة تسمح بحامية املدنيني من القتل والرتحيل 
واالختطاف والحصار..، وهو ما يشّكل مؤرشا آخر 
أداء  تطبع  أصبحت  التي  املصداقية  أزمة  عىل 
بعد سلسلة  عام؛  بشكل  املتحدة  واألمم  املجلس 
يف  واألزمات  القضايا  من  عدد  بصدد  انتكاسات 

عامل اليوم.
الدولية  املنظامت  عن  الصادرة  التقارير  تشري 
املتخصصة إىل أن أكرث من ثلث الساكنة يف سوريا 
أرغموا عىل مغادرة بيوتهم ووطنهم نحو الخارج 
بحثا عن فضاءات أكرث أمنا؛ ضمن مغامرة شاقة ال 
تخلو بدورها من مخاطر وتحّديات.. فيام تجاوز 

عدد القتىل الربع مليون أكرثهم من املدنيني. 
الدولية إىل أن  وتفيد تقارير املنظامت الحقوقية 
العمليات العسكرية النظامية ال تستثني املناطق 
واملستشفيات  باألسواق  األمر  تعلق  سواء  اآلمنة؛ 
أشارت  بل  واملدارس..؛  املدنية  واملباين  واملساجد 
محرمة  كياموية  أسلحة  استخدام  إىل  بعضها 
اتفاقية  إىل  السورية  الحكومة  انضامم  دوليا رغم 
أيضا  أكدت  كام   ،2014 عام  الكيميائية  األسلحة 
لتجويع  واالحتجاز  الحصار  آليات  استخدام  عىل 
كسبيل  إليهم  املساعدات  وصول  ومنع  املدنيني 
حلب  (مدينة  املناطق  بعض  السرتجاع  للضغط 

عىل سبيل املثال)..
انتعشت  التي  املتطرّفة  الجامعات  ترتّدد  مل  فيام 
جبهة  بتنظيمي  الشأن  هو  كام  األزمة؛  أجواء  يف 
النرصة وداعش يف ارتكاب أفظع الجرائم التي كان 
لها األثر الكبري يف ترّدي األوضاع األمنية واإلنسانية 
بالبالد؛ وخصوصا عىل مستوى مامرسة االختطاف؛ 
وإعدام املدنيني يف األماكن العامة بذرائع مختلفة؛ 
وتجنيد األطفال يف املواجهات العسكرية ومامرسة 
االغتصاب يف حق النساء واملتاجرة فيهن؛ ومصادرة 

حقوق وحريات األفراد..
إيقاف  يف  الدولية  املبادرات  مختلف  تنجح  مل 
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الوساطات  ببعض  منها  تعلق  سواء  الّنزيف؛ 
واملساعي الحميدة املطروحة لتذليل العقبات بني 
األطراف املتصارعة؛ أو عىل مستوى فرض الهدنة 
التي غالبا ما كانت تتعرّض للخرق بسبب غياب 

آليات للمتابعة..
توافقات  بلورة  يف  السورية  األطراف  لفشل  كان 
ودعم  الدماء  بحقن  وتسمح  املشرتك  عىل  تركّز 
قوى  أمام  الفرصة  إتاحة  يف  كبري  أثر  االستقرار؛ 
فضاء  منها  وتجعل  األزمة  يف  لتتّدخل  أجنبية 
اسرتاتيجية.. مام  أوراق  وربح  الحسابات  لتصفية 
أدخل البالد يف متاهات خطرة من الرصاع الدامي..

داخل  موقعه  استغل  الذي  الرويس  فالطرف 
مجلس األمن ليمنع صدور أي قرار حاسم يوقف 
السياسية  املساعدات  كل  وقّدم  املأساة؛  هذه 
والعسكرية للنظام السوري؛ وجد يف األزمة مدخال 
بعد  جديد؛  من  الدولية  الواجهة  إىل  للعودة 

سنوات من الغياب..
الذي  اإليراين  الطرف  عىل  ينطبق  األمر  ونفس   
استثمرها (األزمة) يف تعزيز متّدده داخل املنطقة 
الرصاع واملشاكل  إيقاعات  التي تعيش أصال عىل 
العريب  اإلقليمي  النظام  ترّدي  يعكسها  والتي 

وتراجع أداء جامعة الدول العربية.
تشري الكثري من القرائن إىل أن حّل األزمة تجاوز 
كل الفاعلني السوريني؛ وأضحى بحاجة إىل حدوث 
توافقات إقليمية ودولية؛ غري أن استيعاب حجم 
عىل  تخلفها  التي  الكربى  واملعضالت  اإلشكاالت 
نحو  يدفع  أن  شأنه  من  الدوليني؛  واألمن  الّسلم 
مختلف  يسائل  ما  وهو  جّدي؛  حل  عن  البحث 
االنتهاكات  فضح  باتجاه  الحيّة  الدولية  القوى 
ورصد املخاطر وتعبئة الرأي العام الدويل يف هذا 

الخصوص•
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املقرر  من  التي  الجديدة  الصينية  املقاتلة  وتحل 
النسخ  محل   ،2018 عام  يف  الخدمة   تدخل  أن 
العديدة من املقاتلة الروسية سوخوي  30و 35، 
والتي تشكل حاليا العمود الفقري للقوات الجوية 

الصينية.
ويؤكد الظهور العلني للمقاتلة أن الصني أصبحت 
العب رئييس  يف سوق صناعة املقاتالت العسكرية 
التي مل تعد قارصة عىل الواليات املتحدة وروسيا 
املزاحمة  عىل  قادرة  الصني  أن  واضحا  بدا  وإمنا 

أيضا. 
الجديدة تغري  الصينية  املقاتلة  أن  الخرباء  ويقول 
املنطقة،  يف  الصني  لجريان  بالنسبة  اللعبة  قواعد 

وبصفة خاصة اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. 
أجل  من  بينغ  جني  يش  الصيني  الرئيس  ويدفع 

تتخذ  الذي  الوقت  يف  املسلحة،  القوات  تعزيز 
فيه الصني موقفا أكرث حزما والسيام يف بحر الصني 

الجنويب وبحر الصني الرشقي.
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عام  تامة  رسية  يف  الصينية  الطائرة  اختبار  بدء 
معرض  يف  لها  علني  ظهور  أول  وميثل   ،2011
عىل  مرة  ثاين  سنتني،  كل  ينظم  الذي  تشوهاي 
التوايل تعرض فيها الصني طائرة ال ترصدها أجهزة 
الرادار يف أعقاب عرضها ألول مرة للطائرة جيه-

.31
يف  العسكرية  العلوم  برنامج  يف  الباحث  ويقول 
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جاستني  لندن  يف  للخدمات  املتحد  املليك  املعهد 
يف  الجدل  من  الكثري  أثارت  الطائرة  أن  برونك 
رسب  أن  منذ  الجوية،  القدرات  خرباء  أوسط 
املسئولون الصينيون صوراً لنامذج التطوير األولية.

املعلومات  أن  إال  عالنية  املقاتلة  ظهور  ورغم 
املتوافرة عنها قليلة للغاية، حيث أكتفت الطائرة 
الصينية خالل العرض بالطريان ملدة دقيقتني فقط 
األسلحة  تفتح خلجان  أن  عال، ودون  ارتفاع  من 

يف باطن الطائرة.
وتشري املعلومات املتوافرة إىل أن املقاتلة الصينية 
أل- أيه  ذات مقعد واحد ومحركني طراز»ساترن 

.(SATURN /Al-31)«31
قوة  من  رطل  ألف   30 توليد  عىل  قادرة  وهي 
الطائرة  تزويد  يف  الصني  نجحت  وإذا  الدفع، 
 (Xianws-15)» أس15-  دبليوـ  «شيان  مبحركات 
عىل  قادرة  ستصبح  املقاتلة  فأن  مقرر،  هو  كام 

G�"3�e�2�

����Y2	
�PU
6#�.�-
�������������	


��a#�Q�	
�c2��G3
���-*�	




79

توليد قوة دفع تعادل 44 الف رطل، مقارنة مع 
قوة دفع 35 ألف رطل تتوافر للطائرة األمريكية 

«أف –22».
ويف حني تستطيع الطائرة الصينية حمل 25 ألف 
األمريكية  الطائرة  تستطيع  ال  الوقود،  من  رطل 
«رابتور 22» حمل سوي 18 ألف رطل من الوقود.

الف   43 إىل  فارغة  الصينية  الطائرة  وزن  ويصل 
اإلقالع  عند  لها  األقىص  الوزن  يصل  فيام  رطل، 
(MTOW) إىل 83 ألف رطل، ويبلغ طول الطائرة 
نحو 67 قدما ( 20.3 مرتاً)، فيام يبلغ عرض جناح 
أربعة  الطائرة حمل  الطائرة 44 قدما، وتستطيع 
املدي  قصريي  وصاروخان  املدى  طويلة  صواريخ 

يعمالن بالحرارة.
كيلوغرام،   11340 الوقود  حمولة  وزن  ويبلغ 
ساعة  كيلومرت   2100 إىل  القصوى  وتصل رسعتها 
 18.9 إىل  فيصل طولها  ”رابتور 22“   الطائرة  أما 

مرتا ويصل وزنها إىل 19700 كيلوغرام وتستطيع 
تصل  فيام  الوقود،  من  كيلوغرام   8200 حمل 

رسعتها القصوى إىل 2410 كيلومرت ساعة.
مرتا   15.6 إىل   “-35 ”أف  الطائرة  طول  ويصل 
ويصل وزنها إىل 14650 كيلوغرام، وتستطيع حمل 
رسعتها  الوقود،وتصل  من  كيلوغرام   6125 نحو 

القصوى إىل 1930 كيلومرت ساعة.
ويقول الخرباء أن الكثري من السامت التي تتمتع 
بها املقاتلة الصينية جاءت نتيجة نجاح الصني يف 
الرسية  البيانات شديدة  رسقة كميات هائلة من 

املتعلقة بتصميم املقاتلة األمريكية ”أف- 35“ 
*ثقة يف الذات*

لوي يف سيدين سام  الباحثني يف معهد  كبري  يؤكد 
تعرف  التي   20 جيه  املقاتلة  عرض  أن  روجيفني 
الخدمة  دخولها  قبل  عالنية  األسود  الصقر  باسم 
كبريا  قدرا  ويعكس  الصني  أسلوب  يف  تغيري  ميثل 

من الثقة يف القدرات. 
 «20 «جيه  املقاتلة  عن  الكشف  أن  إىل  ويشري 
العسكري،  الصني  لنفوذ  استعراض  فقط  ليس 
وتأكيد  العسكرية،  وإمنا فرصة إلظهار طموحاتها 
مجال  يف  الهوة  وتضييق  الدفاعية،  طموحاتها 

التكنولوجيا العسكرية مع الواليات املتحدة. 
ويوضح أن تصميم املقاتلة الصينية الجديدة ميثل 
خطوة كبرية إىل األمام يف اتجاه القدرات القتالية 
التخفي وتفادي  القدرة عىل  الصينية عىل صعيد 

أجهزة الرادار.
للسياسية  مبارشا  تهديا  الجديدة  الطائرة  وتشكل 
أسيا وبصفة خاصة  التوازن مع  األمريكية إلعادة 
بحرية  الصني  تعتربه  الذي  الجنويب  الصني  بحر  يف 

صينية مغلقة.
للرئيس  االستخبارات  مستشار  تقرير  ويحذر 
األمرييك السابق باراك أوباما ديفيد جومربت من 
أن فجوة القدرات العسكرية بني الصني والواليات 
املتحدة تتقلص برسعة كبرية، ما يجعل أي حرب 
رشسة  املتحدة  والواليات  الصني  بني  مستقبلية 
املتحدة  للواليات  فقط  ليس  ومدمرة،  ومطولة 

والصني، وإمنا ملنطقة رشق أسيا ككل. 
يعد  مل  املتحدة  الواليات  فأن  جومربت  وبحسب 
مبقدورها أن تثق يف ان خطط الحرب التي متلكها 

ستقودها إىل نرص حاسم.
*أسئلة حرجة* 

األسئلة  من  عدداً  الصينية  املقاتلة  تطوير  يطرح 
الحرجة يف مقدمتها ما إذا كانت املقاتلة الجديدة 
املتعلقة  الخصائص  تضاهي  أن  تستطيع  الصينية 
الرادار، مقارنة مع املقاتالت  بتفادي رصد أجهزة 
و»أف- «رابتور22-»  مثل  لها  املناظرة  األمريكية 

.«35
الطائرة  بها  تتمتع  التي  الهائلة  القدرات  ورغم 
األمريكية  الجوية  القوات  قائد  أن  إال  الصينية، 
الطائرة  الجرنال ديفيد جولد فني يري أن مقارنة 
الصينية باملقاتلة االمريكية «اف 35» يشبه مقارنة 

الربتقال بالتفاح.
ويشري جولدفني إىل أنه من الخطأ مقارنة الصفات 
الطائرتني مبعزل عن شبكة األجهزة  املتناظرة بني 
بها  يتمتع  التي  والقدرات  األرضية  والخدمات 
مصادر  إىل  الوصول  عىل  وقدرتهم  الطيارين، 
املعلومات الخارجية التي توفرها األقامر الصناعية 

وطائرات اإلنذار املبكر.
الحقيقى  التهديد  ما حجم  األسايس هو  والسؤال 
األمريكية  للسيطرة  الصينية  املقاتلة  متثله  الذي 
عىل األجواء يف منطقة أسيا واملحيط الهادئ ؟ وما 
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القدرات  يف  نوعية  نقلة  متثل  الطائرة  كانت  إذا 
العسكرية الصينية؟ وما هي الصورة التي ترسمها 
مع  الصينية  للطائرة  القتالية  القدرات  مقارنة 
املناظرة وبصفة خاصة  األمريكية  الشبح  طائرات 

«رابتور22-» و»أف –35».
يف  تهديدا  متثل  الصينية  املقاتلة  أن  املؤكد  ومن 
والسيام  القتالية،  العمليات  سيناريوهات  بعض 
الخرباء  أن  إال  الجنويب،  الصني  وبحر  تايوان  حول 
فقط  تنبع  ال  التخفي  عىل  القدرة  أن  يؤكدون 
فقط،  الرادار  ملوجات  ماصة  مواد  استخدام  من 
عىل  ذاته  الطائرة  تصميم  يبنى  أن  يجب  وإمنا 
املاصة  املواد  دور  يأيت  ذلك  وبعد  التخفي،  مبدأ 
التخفي  عىل  الطائرة  قدرة  لتحسني  للموجات، 

وتفادي موجات الرادار. 
الصينية  الطائرة  وزن  أن  إىل  الخرباء  ويشري 
املناورة  عىل  كبرية  قدرة  لها  يتيحان  ال  وحجمها 
ما  الطائرة  محركات  قدرة  ضعف  ظل  يف  خاصة 

يجعل رسعتها القصوى 1300 ميل يف الساعة.
ويلفت الخرباء إىل أن كرب مساحة املقطع العريض 
الراداري يف الطائرة الذي يحدد قدرة أجهزة الرادار 
عىل كشفها يحد من  قدرتها عىل التخفي  بسبب 
الحامية  وضعف  للجنيحات  الخاطئ  التثبيت 
التي يوفرها تصميم الطائرة للمحركات واملثبتات 

الراسية الجانبية يف بطن الطائرة.
ويقول الخرباء أن املعرفة التقنية املتوافرة للصني 
حول تقنيات امتصاص موجة الرادار أقل بكثري مام 
هو متوافر للواليات املتحدة، واألهم من ذلك فان 
مدخالت  بني  االندماج  تحقيق  عىل  الصني  قدرة 
والحساسات  القياس  ألجهزة  العديدة  البيانات 

التي توفر للطيار معرفة دقيقية مبرسح العمليات 
«رابتور22-»  للطائرة  متوافر  هو  مبا  تقارن  ال 

و»اف 35-».
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التخفي  عىل  القدرة  يف  الواضح  التباين  رغم 
وتحقيق االندماج بني مدخالت البيانات يف الطائرة 
الصينية ونظرياتها األمريكية، إال أن املقاتلة الصينية 
يف  موجودة  غري  ميزات  بعدة  املقابل  يف  تتمتع 
الكبري  الصينية  الطائرة  األمريكية، فحجم  نظريتها 
ما  الوقود،  من  أكرب  كمية  حمل  لها  يتيح  نسبيا 
حاجتها  من  ويقلص  أوسع  مدي طريان  لها  يوفر 

إىل إعادة التزود بالوقود يف الجو.
أوسع  الطائرة  بطن  يف  االسلحة  مخازن  أن  كام 
يعني  وهذا  األمريكية،  لنظرياتها  متوافر  هو  مام 
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أنها قادرة عىل حمل صواريخ أكرب وأوسع مدى، 
جو  والجو  األرضية  الذخائر  من  أكرب  وحمولة 
للطائرات  متاح  هو  ما  مع  مقارنة  املعيارية، 

األمريكية املناظرة.
ويف ظل تنامي اإلنفاق العسكري الصني فأن قدرة 
ستوفق  كبرية  بإعداد  الطائرة  انتاج  عىل  الصني 
قدرة الواليات املتحدة عىل انتاج الطائرة أف35- 
األمر من  نهاية  الصني ستتممكن يف  أن  يعني  ما 

خفض التكلفة الحدية للطائرة.
الصينية  للطائرة  الواسع  الطريان  مدى  ويتيح 
الفرصة  الرادار   التحفي من اجهزة  وقدرتها عىل 
الطائرات  وحامالت  العسكرية  القواعد  لتهديد 
املحمولة  والتحكم  املبكر  اإلنذار  وطائرات 
املتحدة  الويالت  تحتاجها  والتي   (AWACS)جوا
يف  الجوية  قدراتهم  نرش  أجل  من  وحلفائها 

مساحات شاسعة من منطقة أسيا الباسيفيك.
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جون  األمريكية  الخارجية  باسم  املتحدث  يأيت 
الذهاب  تعتزم  املتحدة  الواليات  أن  ليعلن  كرييب 
سليامين  قاسم  وجود  قضية  إلثارة  األمن  ملجلس 
يف مدينة حلب السورية يف الفرتة األخرية باعتبار 
عليه  تحظر  التي  الدولية  للقرارات  انتهاك  ذلك 

ذلك. 
بالعودة إىل القرارات السابقة فيام يتعلق بقاسم 
الواليات  صنفت  2005م  يف  أنه  يتضح  سليامين 
الدويل  لإلرهاب  داعم  سليامين  قاسم  املتحدة 
كام  السفر.  حظر  منها  عليه  عقوبات  وفرضت 
ربطت وزارة الخزانة األمريكية سليامين باملؤامرة 
يف  السعودي  السفري  الغتيال  الفاشلة  اإليرانية 
ذلك الوقت عادل الجبري. ويف 2007 حظر مجلس 
األمن وفق القرار الدويل 1747 السفر عىل قاسم 
سليامين ويعد أي بلد يسمح له بالعبور أو السفر، 

متحدياً العقوبات املفروضة. 
قاسم  عىل  املتحدة  الواليات  فرضت   ،2011 ويف 
سليامين العقوبات مرة أخرى مع الرئيس السوري 
السوريني  املسئولني  كبار  من  وغريه  األسد  بشار 
للحكومة  مادي  دعم  تقديم  يف  تورطه  بسبب 

السورية.
أما يف  يونيو 2011 أدرج االتحاد األورويب ثالثة من 
قادة الحرس الثوري اإليراين ومنهم قاسم سليامين 
للجيش  أدوات  لتوفريهم  العقوبات  قامئة  يف 

السوري لغرض قمع الثورة السورية. 
تم  التي  األوىل  املرة  هذه  تكن  مل  أنه  الحقيقة 
التطرق فيها حول سفر قاسم سليامين خارج إيران، 
الواليات  أعلنت  2015م  عام  يوليو  شهر  ففي 
وجاءت  روسيا  إىل  سليامين  قاسم  سفر  املتحدة 
األمريكية  الخارجية  باسم  املتحدث  ترصيحات 
بشأن زيارة قاسم سليامين إىل روسيا بأنها انتهاكاً 
للعقوبات األممية. وستطلب واشنطن من مجلس 

األمن التحقق يف أمر هذه الزيارة.
و حني نعقد مقارنة بني زيارة قاسمي إىل روسيا 
الدويل  القرار  عىل  وإسقاطها  سوريا  يف  وظهوره 
1747 الذي يفرض الحظر عليه ميكننا أن نستشف 

التايل:
عىل  التوقيع  بعد   2231 األممي  القرار  جاء  أ- 
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االتفاق النووي والذي يلغي بدوره جميع القرارات 
املفروضة عىل إيران يف السابق ومنها 1747.

ب- تم التوقيع عىل القرار الدويل 2231 يف اكتوبر 
2015 والعمل به يف يناير 2016.

جاءت حني  روسيا  إىل  سليامين  قاسم  زيارة  جـ.- 
كان قرار مجلس األمن 1747 الزال سارياً، وبالرغم 

من ذلك مل يتخذ أي إجراء.
بعد  جاءت  سوريا  يف  سليامين  قاسم  ظهور  د- 
النظام  يرى  وبالتايل   2231 الدويل  القرار  تنفيذ 
اإليراين أن وجود قاسم سليامين يف سوريا ال ينتهك 

االتفاق النووي.
عىل ضوء ما تقدم فإنه يبدو أن الخيارات محدودة 
لدى الواليات املتحدة التخاذ إجراءات ضد قاسم 
يُحل  مل  السابق  يف  عليه  فرضه  تم  فام  سليامين، 
دون تواجده وبكثافة يف كل من العراق بل جاءت 
قدماً  للسري  تشجع  الغرب  قبل  من  ترصيحات 
العراق  القدس يف  يف تواجده وتعزيز نفوذ فيلق 
الواجهة اإليرانية ملحاربة اإلرهاب. وهو  باعتباره 
هناك  يكون  ألن  الحقاً  أدى  الذي  التأثري  ذات 
اجتامعات تنسيقية بني القوات األمريكية وإيران 
الغزو  بعد  سوًء  األوضاع  تفاقم  بعد  العراق  يف 
األمرييك ما يعطي بدوره مؤرشاً عىل أن املوقف 
األمرييك من تواجد قاسم سليامين يف سوريا سيمر 
ملعطيات  وفقاً  جدية  مواقف  أو  قرارات  دون 

الواقع وتأثري النفوذ اإليراين عىل تلك الساحات. 
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الكتب“ مهمة جداً يف  باتت دراسة ”عتبات  لقد 
وأظن  ومراميه،  مضمونه  وفهم  كتاب  أي  قراءة 
أن يوسف الحداد لو أعاد البحث والتفكري مرات 
التي  ”العتبة“  تلك  من  أفضل  يجد  لن  ومرات 
وأربعني  ثالمثئة  من  ألكرث  وفاتحة  مدخالً  جعلها 
به ووالء  واعتزازاً  لوطنه وفخراً  صفحة تشع حباً 

وعرفاناً لقادته.
ومنبعها  السعادة  رس  إىل  هنا  يعود  الكاتب  إن 
الخري  زايد  إىل  العربية،  اإلمارات  دولة  يف  األول 
البسيطة  وكلامته  البالغة  بحنكته  لخص  الذي 
صفات الحاكم الجيد، إنه من يسهر من أجل راحة 
ويحزن  ألملهم  ويتأمل  لفرحهم  يفرح  من  شعبه، 

لحزنهم. 
إن حاكامً هذا شأنه وهذه فلسفته يف الحكم كان 
القلوب ويجمعها عىل كلمته، فال  أن يأرس  ال بد 
اإلمارات  التحاد  وزعيامً  قائداً  اختاروه  أن  عجب 

سنة 1971.
يفتتح يوسف الحداد كتابه مبقال بعنوان ”سنكون 

عند حسن الظن يف عام الخري“، يؤكد فيه أن خري 
أبناء اإلمارات ملواكبة ”مبادرة 2017  ما يقوم به 
عام الخري“ هو السري خلف قيادتهم الرشيدة وعىل 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رأسها 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب مبادرة 
عام الخري؛ ألن يف االقتداء بهم والسري عىل خطاهم 

الخري كله، فهم أهل الخري وصانعوه ونارشوه.
وقد اختار الكاتب لكل مقال من املقاالت ”عتبة“ 
أنها  العتقاده  ذاته،  املقال  سياق  من  اصطفاها 

تشكل الكلامت املفتاحية لذلك املقال.
جميل  بوح  من  فيه  ما  عىل  وطن»،  «سعادة 
وعاطفة جياشة، ليس كتاباً يف اإلنشاء، بل هو سفر 
يسلط الضوء من خالل أكرث من ستني مقاالً عىل 
العوامل التي اجتمعت يف دولة اإلمارات فجعلت 
مظاهر  يرصد  كام  الشعوب،  أسعد  من  شعبها 
الجميع  يأمل  منوذجاً  بات  وطن  يف  السعادة 
يأيت  وفيام  ومنواً.  ورخاء  واستقراً،  أمناً  به  اللحاق 
أبرز املحاور التي جاءت فيه، والتي رصد الكاتب 

دولة  اإلمارات  جعلت  التي  العوامل  خاللها  من 
سعيدة:
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رحمه  زايد  الشيخ  له  املغفور  مع  البداية  كانت 
به  استهل  ما  إىل  قليل  منذ  أرشنا  والذي  الله، 
املؤلف كتابه حول ذلك الرجل الذي يسكن قلوب 
من  وجاء  أرضها.  عىل  واملقيمني  اإلمارات  أهل 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بعده 
كثري  يف  املؤلف  ذكره  والذي  الله،  حفظه  نهيان، 
له مقاالً مستقالً  أفرد  بينام  الكتاب،  من مقاالت 
بعنوان ”شكراً خليفة“، جاء يف ”العتبة“ التي قّدم 
له فيها: ”شكراً خليفة؛ ألنك جعلت من اإلمارات 
رمزاً لالعتدال والحكمة والسعادة والتسامح الثقايف 
والديني، وألنك أكسبت الدولة احرتام العامل كله“. 
التمكني“،  قائد  ”خليفة..  بعنوان  آخر  مقال  ويف 
كتب يوسف الحداد يف ”عتبة“ هذا املقال: ”ميتلك 

��+	
��������1 «./�������»

��CH/2	�K��	
�K'Q���rU�&	
��G�a��
�.��
��2D?�'	���'�������' ��
��	
������R�2�����+�
��E
�I�J�K�/��,��"=�LM�,�N'��.���
A�B�%	
�C	
������“./�������”����W	
�C��-	����Q��,2-�	

��U
����0�.��X�2"����� ��Q	” :�"�3�$��
��U
������&-	
����?4	
��U
�	���"����.�H/
2�	


����� ���G#�����G1�P"�U
��,_�����	
���0��	

.“GHU�D��P"U�D�

h��-	
�
71
����*	
�./�  : ��h��-	
�P�


2017  : ���
�;�
��H�
�
��	
������R�2�  : ��RZZZZZZZZZ	`�	


GH�2�	
�@��( :��
��:



83

خليفة بن زايد قناعة راسخة ومتجذرة بأن تنمية 
اإلنسان هي جوهر التنمية الشاملة، وأن اإلنسان 

هو الرثوة الحقيقية للوطن“.
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يُربز  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب  جانب  إىل 
بكاريزما  تتمتعان  شخصيتني  وجود  الكاتب 
القيادة، ومتتلكان من الرؤى واسترشاف املستقبل 
الكاتب  أشار  وقد  الكثري.  اليشء  الوطن  وحب 
دأب  التي  املبادرة  روح  إىل  مقال  من  أكرث  يف 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، عىل تعزيزها يف نفوس أبناء 
اإلمارات، إمياناً منه بأن القائد الحقيقي هو الذي 
الوطن،  والعطاء وخدمة  البذل  أبناءه عىل  يحفز 
بعنوان  كتاب لسموه  وجاء يف ”عتبة“ مقال عن 
”ومضات من فكر“: لقد قرأت هذا الكتاب مراراً 
وأصدقايئ  أبنايئ  وسأنصح  أقرؤه  وسأظل  وتكراراً 

وكل من أحب بقراءته“.
أما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
فقد أفرد له الكاتب أكرث من مقال يشري فيها إىل 
بها،  يتمتع  التي  الكرمية  والخصال  مناقب سموه 
بن  محمد  ”نحن  بعنوان  مقال  ”عتبة“  يف  يقول 
زايد  بن  ”محمد  نحن“:  زايد  بن  ومحمد  زايد، 
مرتبع يف قلب كل إمارايت“. ونقرأ يف املقال: ”سموه 
مبا يحمل من فكر يعيل دامئاً مصلحة الوطن، بل 

إنه بات رمزاً ينظر إليه الجميع بفخر واعتزاز“.
وال يفوت الكاتب أن يخصص مقاالً لسمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك بوصفها أبرز شخصية نسائية 
”أم  بعنوان  مقال  ”عتبة“  يف  فكتب  قيادية، 
اإلمارات“: ”سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رمز 
ونرباٌس، وعنوان واضٌح لألمومة والقيادة النسائية، 

والقدوة الحسنة لكل األمهات يف اإلمارات“.
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تنمية  من  اإلمارات  حققته  ما  أن  الكاتب  يرى 
قوي  جيش  وجود  لوال  ليتحقق  كان  ما  شاملة 
وقوة، جيش  منعة  ويزيده  الوطن،  سياج  يحمي 
كل  يف  العادلة  وقضاياها  دولته  أرض  عن  يدافع 
مقال  «عتبة»  يف  يقول  اإلطار  هذا  ويف  مكان. 
«لقد  الوطنية»:  والخدمة  زايد  «عيال  بعنوان 
أثبت عيال زايد حسهم الوطني العايل عندما لبوا 
نداء الخدمة الوطنية بكل حامس ودافعية فكانوا 
املخلصني  الوطن  ألبناء  متميزاً  منوذجاً  وسيظلون 

األوفياء». ويف السياق نفسه يشيد الكاتب جنود 
اإلمارات بعاصفة الحزم فيكتب يف «عتبة» مقال 
«فزعة  األخوة»:  وفزعة  الحزم  «عاصفة  بعنوان 
السياسة  اعتبارات  فرضته  واجب  هي  األخوة 
مؤكداً  والقرىب»،  الدم  وعالقات  التاريخ  وصالت 
يف املقال نفسه أن دولة اإلمارات مبشاركتها هذه 
«تدرك أن إقرار الحق والعدل هو السبيل لصون 

األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل».
وكان من الطبيعي أن يفرد الكاتب مقاالت عدة 
دماؤهم  فاضت  الذين  الربرة  اإلمارات  لشهداء 
عىل أرض اليمن الشقيق، فيقول يف «عتبة» مقال 
«شهداؤنا  والواجب»:  الوطن  «شهداء  بعنوان 
هم فخرنا وعزنا»، ويكتب يف «عتبة» مقال آخر 
صاحب  مببادرة  مشيداً  الشهيد»  «يوم  بعنوان 
من  الثالثني  يوم  بإعالن  الدولة  رئيس  السمو 
يوم  مبادرة  أن  يف  «ال شك  للشهيد:  يوماً  نوفمرب 
بشهداء  االعتزاز  جوهرها  يف  تجسد  إمنا  الشهيد 

الوطن األبرار“.
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السعادة  يف  العوامل  أهم  أحد  أن  الكاتب  يرى   
التي ينعم بها شعب اإلمارات، فيقول يف ”عتبة“ 
مقال بعنوان: ”زيارات محمد بن زايد للمواطنني.. 
دالالت وسامت“: ”اإلمارات عائلة واحدة تجمعها 
واالتحاد  والوالء  والدم  والحب  املودة  روح 

والتفاهم والتواصل بني القائد وأبنائه“.
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يؤكد الكاتب أن سعادة شعب اإلمارات إمنا 
انبثقت من وجود تنمية شاملة، ونهضة حقيقية 

تقوم عىل اقتصاد متنوع مبني عىل املعرفة، 
وتجعل بناء اإلنسان يف طليعة أولوياتها. يقول 
يف عتبة مقال بعنوان «سعادة وطن»: يحق لنا 

أبناء اإلمارات أن نفخر مبا وصلت إليه دولتنا 
من مكانة متميزة، وأن نفاخر مبا حققناه من 

مكتسبات ونهضة شاملة، مؤمنني بأن اتحادنا هو 
مصرينا».
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”مرحلة  يف  ماضية  اإلمارات  أن  الكاتب  يؤكد 
التمكني“، وأن أهم ما مييز العمل يف هذه املرحلة 
اإلمارات شعاراً  تتخذه حكومة  الذي  اإلبداع  هو 

”اإلمارات  بعنوان  مقال  ”عتبة“  يف  ويقول  لها، 
مركز عاملي لإلبداع“: ”صّدرت اإلمارات لكل أقطار 
واإلبداع  واألمل  والتفاؤل  السعادة  قيم  العامل 
باعتبارها  املستقبل  وصناعة  والتفرد  والتميز 

عاصمة عاملية لإلبداع.
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الكاتب مبا حققته دولة اإلمارات يف إرساء  يشيد 
يف  فيقول  مجتمعها،  يف  والتعايش  التسامح  قيم 
«عتبة مقال بعوان «اإلمارات واحة التسامح»: « 
اإلمارات تعترب منوذجاً فريداً يف التسامح والتعايش 
رؤية  تحمل  شك  بال  فهي  األديان،  مختلف  بني 
ورسالة وقيامً حضارية داعمة للتسامح والتعايش 

بيم جميع األطياف واألديان.
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يشري الكاتب يف مقاالت متفرقة إىل عومل أخرى 
فينّوه  اإلمارات»،  «سعادة  يف  بارز  دور  لها  كان 
سمو  يقودها  التي  اإلماراتية  الدبلوماسية  بدور 
الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية، كام يشيد 
الدولة  تستضيفها  التي  الكربى  املعارض  بدور 
جعلها  يف  الطريان»  «ومعرض  «آيدكس»  مثل 
مركزاً مهامً للمعارض عىل الصعيد الدويل. ويلقي 
الدولة،  يف  األكادميي  التعليم  عىل  الضوء  الكاتب 
مقاالت  يف  يتحدث  كام  منه.  العسكري  والسيام 
أخرى عن دور املرأة اإلماراتية يف نهضة املجتمع. 
الدولة  مسرية  نجاح  يف  اإلعالم  أهمية  إىل  ويشري 
مربزاً الدور الذي تقوم به مجلة «درع الوطن» يف 

مجال اإلعالم العسكري.
به  أغنى  الذي  وطن»  «سعادة  فإن  الختام،  ويف 
يوسف الحداد املكتبة اإلماراتية، والذي اختار أن 
أطلق  الذي   2017 عام  مطلع  مع  للقراء  يقدمه 
«عام  اسم  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  عليه 
يف  قراءة  إنه  عابرة،  مقاالت  مجرد  ليس  الخري» 
قصة وطن جعل النجاح هدفه األسمى. «سعادة 
وطن» ِسفر جميل يحيك قصة شعب سعيد باتت 

«سعادته» منوذجاً يطمح إليه القايص والداين.  
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كم بلغ إجاميل قيمة املساعدات الخارجية   .1
اإلماراتية لليمن يف العام 2015 / 2016 ؟ 
اذكر ثالثة من أبعاد الرشاكة االسرتاتيجية   .2

الخليجية - الربيطانية الجديدة  ؟.

السـؤال األول: تصدرت دولة االمارات    •
قامئة الدول املفضلة للعيش لدى 

الشباب العريب.
السـؤال الثاين: احتلت دولة االمارات    •
املرتبة األوىل عربيا يف تقرير السعادة 

العاملي لعام 2016.
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وزيرة  املهريي  مصبح  سامل  بنت  جميلة  معايل 
رئيس  نائب  أعلن  العام،  التعليم  لشؤون  دولة 
الشيخ  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
التغريات  ضمن  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
عن  اإلمارات،  دولة  لحكومة  الجديدة  الوزارية 
وزيرة  املهريي،  مصبح  سامل  بنت  جميلة  تعيني، 
دولة لشؤون التعليم العام، هي إحدى الكفاءات 
الرتبوية املتميزة ولديها رصيد كبري من خربة يف 
امليدان الرتبوي جمعته عىل مدى مسرية عملية 
سابقاً  املهريي  عاماً، شغلت جميلة   20 إىل  متتد 
هيئة  يف  املدرسية  الرقابة  جهاز  رئيس  منصب 
من  وسعت  ديب،  يف  البرشية  والتنمية  املعرفة 
يف  املشاركة  إىل  املدرسية  الرقابة  جهاز  خالل 
أولياء  ومساعدة  ديب،  إمارة  يف  التعليم  تطوير 
املناسبة  املدارس  اختيار  عىل  ديب  يف  األمور 

القادرة عىل توفري تعليم متميز ألبنائهم.
والتنمية  املعرفة  هيئة  إىل  املهريي  انضمت 
البرشية يف ديب منذ تأسيسها عام 2006، وشغلت 
املدير  للتعليم منصب  قبل ذلك يف مجلس ديب 

الخاص يف  التعليم  التنفيذي املسؤول عن قطاع 
ديب. عملت بعد تخرجها عدة سنوات يف وزارة 
الرتبية والتعليم التي شغلت فيها مناصب عدة، 
وتم تعيينها بعد ذلك يف منصب مدير يف قرية 
تصل  طويلة  خربة  املهريي  متتلك  للمعرفة.  ديب 
إىل عرش سنوات يف دراسة أنظمة ضامن الجودة 

املطبقة يف مختلف مناطق ودول العامل.
يف  البكالوريوس  درجة  املهريي  جميلة  تحمل 
اإلدارة من جامعة اإلمارات يف العني. ومتتلك خربة 
طويلة تزيد عىل عرش سنوات يف دراسة أنظمة 
ضامن الجودة املطبقة يف مختلف مناطق ودول 
األعامل  من  وافر  برصيد  سجلها  ويحفل  العامل، 
التي كرست فيها حياتها للعمل يف ميدان التعليم 
املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  يف  والثقافة 
البكالوريوس  درجة  املهريي حاصلة عىل  جميلة 
املتحدة  العربية  االمارات  من جامعة  اإلدارة  يف 
ديب  مجلس  يف  عضوية  وتحمل   ،1990 عام 

للتعليم ومؤسسة ديب العطاء .
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• الزبادى: يحتوي الزبادى عىل الخمرية النافعة 
املُصاحب  اإلسهال  عالج  عىل  تساعد  التى 
اللتهابات القولون العصبي، كام أنها تكّون طبقة 
تناوله  السهل  ومن  األمعاء،  جدار  عىل  حامية 
يومياً عدة مرات يف اليوم حتي تتحّسن األعراض.

باأللياف  غنية  الكتان  بذور  الكتان:  بذور   •
الغذائية التي تساعج عىل الهضم ، كام أنها غنية 
الهضمي  الجهاز  لتقوية  الالزم   3 أوميجا  بعنرص 
و  اإلسهال  من  كالً  عالج  ميكنه  لذا  واملناعي، 
مرة  املاء  مع  الكتان  بذور  تناول  اإلمساك ميكن 
إيل  الكتان  بذور  من  ملعقة  أيضاً  ميكن  يومياً. 
كوب من املاء و غليهام 10 دقائق و تناول هذا 
األمعاء  حركة  لتحسني  النوم  قبل  مرة  املرشوب 

والقولون.
القولون  أعراض  من  النعناع  يقلّل  النعناع:   •
اإلسهال،  و  االنتفاخ   ، التقلّصات  مثل  العصبي 

ويطرد الغازات. 

27.1.2013

6.1.2014

12.1.2014
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الدويل  الدفاع  ومؤمتر  ملعرض  املنظمة  العليا  اللجنة  ناقشت 
"أيدكس 2013"  برئاسة معايل اللواء الركن عبيد الحريي سامل 
الخاصة  االستعدادات  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  الكتبي 

لحفل اإلفتتاح.

زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  ترأس 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
للقوات املسلحة االجتامع األول للمجلس األعىل 

لكلية الدفاع الوطني يف مقر الكلية يف أبوظبي.
العسكرية  العامل  بطولة  استضافة  علم  اإلمارات  تسلمت 
للقدرة  الدولية  ديب  مدينة  ىف  ستقام  التي  والتحمل  للقدرة 

والتحمل بالفرتة من 2 إىل 8 مارس.
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املاء  من  كوب  إىل  النعناع  زيت  إضافة  ميكن 
يومياً  مرات  أربع  إىل  ثالثة  من  ورشبه  الدافئ 
حتى تشعر بالتحسن. ميكن كذلك إضافة أوراق 
دقائق  املغيل ملدة 10  املاء  إىل  املجففة  النعناع 
تناول  يف  اإلفراط  عدم  يجب  لكن  و  تناوله.  ثم 
غثيان،  يسبب  قد  ألنه  كثرية  بكميات  النعناع 
فقدان للشهية و اضطرابات يف الجهاز العصبي. 

• بذور الشمر : تساعد بذور الشمر عيل تخفيف 
تقلّصات األمعاء و االنتفاخات املُصاحبة للقولون 
العصبي أضف ملعقة من بذور الشمر املطحونة 
إيل املاء وقم بغليها ملدة 10 دقائق حتي تحصل 
عيل شاي الشمر. تناول ملعقة من بذور الشمر 
عيل  أيضاً  يساعدك  اليوم  يف  مرتني  مبارشًة 

التخفيف من أعراض القولون العصبي. 
الغازات  طرد  عيل  الزنجبيل  يساعد  الزنجبيل   •
يعانون  ملن  بتناوله  يُنصح  لذا   ، االنتفاخ  وعالج 
كمضاد  يعمل  أنه  كام   ، القولون  أمراض  من 
اللتهابات األمعاء و يساعد عىل ارتخاء عضالتها. 
ميكنك تناول الزنجبيل إما بإضافته إيل املاء املغيل 
التقلّصات،  ثم رشبه كمرشوب دافئ لعالج آالم 
الوجبات  قبل  تناوله  و  العسل  إىل  بإضافته  أو 

من  يعانون  من  يُنصح  ولكن  الهضم.  لتحسني 
ارتفاع ضغط الدم بتجّنب الزنجبيل 

• الشوفان:  الشوفان غني باأللياف التي يحتاجها 
الجسم كام أنه غني مبضادات األكسدة، الربوتني، 
الكالسيوم ، الحديد ، فيتامني ب 1 ، الفوسفور، 
املاغنسيون و الزنك . أضف ملعقة من الشوفان 

إيل إفطارك أو إيل كوب من الزبادى. 
منع  عيل  يساعد  البابونج  شاي  -البابونج: 
التقلّصات ، اإلسهال ، و التهابات القولون العصبي 

و ما يصاحبه من أعراض.
أضف 3 مالعق من البابونج املجفف إيل املاء مع 
أضف  و  بتصفيته  قم   ، دقيقة   15 ملدة  غليهام 

قليل من الليمون ثم تناوله ثالثة مرات يومياً .
من  يعانون  ملن  املوز  بتناول  يُنصح  املوز:   •
القولون العصبي ألنه يساعد عىل عالج اإلسهال ، 
كام أنه غني بالبوتاسيوم الذي يقلل من االنتفاخ 

و الغازات.
تقلل من  التي  البكتني  مادة  به  الجزر  الجزر:   •
الجزر  تناول  و ميكن   ، العصبي  القولون  أعراض 
طازجاً أو مضافاً إيل السلطة ، أو تناوله عىل هيئة 

عصري الجزر اللذيذ.
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أنه  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  اللَِّه َصىلَّ  رَُسوُل  عن  فصّح 
اْألَْمِر كُلِِّه" متفق  اللََّه يُِحبُّ الرِّفَْق ِيف  قال: " إِنَّ 

عليه
وَعْن َجِريِر بِْن َعبِْد اللَِّه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ 
اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: " َمْن يُحرِم الرفق يُحرم الخري". 

متفق عليه
ِبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم  رَْداِء، َعِن النَّ وَعْن أيَِب الدَّ
الرِّفِْق؛ فقط أُعطي  ِمَن  َمْن أُعطي َحظَُّه   " قَاَل: 
؛ َوَمْن ُحرَِم َحظَُّه ِمَن الرِّفِْق؛ فََقْد  َحظَُّه ِمَن الَْخرْيِ
ٍء ِيف ِميزَاِن الُْمْؤِمِن  . أَثَْقُل َيشْ ُحرَِم َحظَُّه ِمَن الَْخرْيِ
ليبغض  اللََّه  َوإِنَّ  الُْخلُِق،  ُحْسُن  اَمِة  الِْقيَ يَْوَم 
املفرد  البخاري يف األدب  البذيء" رواه  الفاحش 

والبغوي يف رشح السنة

َعْن َعائَِشَة رَِيضَ اللَُّه َعْنَها أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه 
َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: «إِنَّ اللََّه تََعاَىل رَِفيٌق يُِحبُّ الرِّفَْق 
َويُْعِطي َعَىل الرِّفِْق َما َال يُْعِطي َعَىل الُْعْنِف َوَما َال 

يُْعِطي َعَىل َما ِسَواُه» . َرَواُه ُمْسلٌِم. 
يَّاِك  َوِيف ِرَوايٍَة لَُه: قَاَل لَِعائَِشَة: «َعلَيِْك ِبالرِّفِْق َوإِ
ٍء إِالَّ  َوالُْعْنَف َوالُْفْحَش إِنَّ الرِّفَْق َال يَُكوُن ِيف َيشْ

ء إِالَّ شانه»رواه مسلم زَانَُه َوَال يُْنَزُع ِمْن َيشْ
يف  الرفق  عىل  الحض  األحاديث  بهذه  واملراد 

العمل، وحسن التعامل مع اآلخرين.
يف  الرفق  استعامل  املسلم  عىل  فالواجب  ولهذا 
األمور ومداراة الناس فيام ال يلحق دين املسلم 

به رضر وال يبطل معه لله سبحانه حق.
ومن صور الرفق األمر لإلمام بتخفيف الصالة ألنه 
صىل الله عليه وسلم كره التطويل يف الصالة من 
الحاجة،  وذا  والضعيف  املريض،  فيهم  أن  أجل 
فأراد الرفق والتيسري بأمته صىل الله عليه وسلم .
الرفق باألبناء والزوجات  الرفق أيضا:  ومن صور 
وجميع  والخدم  والجريان  واألرحام  والوالدين 

الناس وذلك ألن اإلسالم دين الرحمة والسالم .
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 مسجد تاريخي يعود بالزمن إىل الخالفة األموية 
الزاهر ، وهو تحفة معامرية شاهدة  يف عهدها 
عىل حضارة اإلسالم فهو أكرب و أحد أقدم املساجد 
يف مدينة حلب يف سوريا، حيث يقع املسجد يف 
حي الجلوم يف املدينة القدمية من حلب ، التي 
عام  العاملي  الرتاث  مواقع  قامئة  عىل  أدرجت 
الرتاث  من  جزءاً  الجامع  أصبح  حيث   ،1986
العاملي، وهو يقع بالقرب من سوق املدينة. كام 
جسد  من  بقي  ما  بوجود  أيضاً  الجامع  يُعرف 

النبي زكريا  
يبلغ  األرض  اليوم عىل مساحة من  الجامع  قوم 
ويبلغ  الغرب،  إىل  الرشق  من  أمتار   105 طولها 
الشامل  إىل  الجنوب  نحو 77.75 مرت من  عرضه 
وطرازه  مخططه  يف  كبري  حد  إىل  يشبه  وهو 
الجامع األموي الكبري بدمشق. كام و بني املسجد 
الحايل  الشكل  أن  إال   ، امليالدي  الثامن  القرن  يف 
يعود إىل القرن الحادي عرش امليالدي حتى القرن 
الرابع عرش امليالدي ، كام و بنيت املئذنة يف عام 

1090 ميالدي .
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مل تعد دولة اإلمارات مجرد تجمع إلمارات سبع 
وإمنا  نفسه،  عىل  يتقوقع  واحد  كيان  يضمها 

انفتحت عىل العامل العريض وفرضت وجودها.
إىل  يضاف  رقم  مجرد  اإلمارات  دولة  تعد  مل 
جامعة الدول العربية فيزيد أعضاءها عدداً، وإمنا 
اصبحت جزء من كل تتأثر به وتؤثر فيه، بل جزء 

مؤثر وفعال..
 واإلنجازات التي تحققت عىل الصعيدين املحيل 

والخارجي ليست سوى، خطوات يف بداية طريق 
طويل، ونهاية سعيدة ملرحلة أوىل طولها يف عمر 
الزمن خمس سنوات، مضت.. تحت رعاية زايد..

عليها  نشيد  أن  انتظار  ويف  صلبة  قاعدة  أقمنا 
البناء الشامخ الذي نتطلع إليه، نريده أن يتخطى 
الشمس  تجاه  ويتطاول  فريى،  ويعلو  السحب، 

دون أن يحجبها عن اآلخرين.
نود أن نحقق أمنيات شعب وتطلعات أمة حان 
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األمم  بركب  لتلحق  كبوتها  من  تنهض  أن  لها 
وخيول  ينتهي  يكاد  األول  فالشوط  املتقدمة 
الرهان يف املقدمة تسبقنا بسنوات ودون ما نريد 
زايد  الشيخ  السمو  القتاد. صاحب  ونبغي خرط 
بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة أحس بفراسة 
الزعيم أن عىل طريق الغد املرشق عقبات، وأيقن 
ينشده  الذي  املثايل  الرفاهية  مجتمع  أدراك  أن 

دونه سلبيات وسلبيات.
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