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 “M.S 15 ”

 .

 .

وإذا كان هذا اإلنجاز الحضاري واملعريف واإلنساين ميثل مبعثاً للفخر واالعتزاز لكل إمارايت 
وعريب، فإنه يحظى بأهمية استثنائية للقوات املسلحة، ألن هزاع املنصوري أحد أبنائها 
الجوية، ولديه خربة كبرية يف مجال  الذين تخّرجوا من كلية خليفة بن زايد  املتميزين، 
الطريان الحريب، وتلقى دورات تدريبية متقدمة داخل القوات املسلحة، أسهمت يف صقل 
خرباته وقدراته. لقد جاء اختيار هزاع املنصوري  لهذه املهمة التاريخية، نظراً ملا ميتلكه 
من قدرات وخربات نوعية متقدمة، اكتسب الجانب األكرب منها خالل التحافة بالقوات 
املسلحة التي لعبت دوراً رئيسياً يف متيزه ومتتعه بلياقة بدنية عالية، فلدية خربة تزيد عىل 
أربعة عشــر عامــاً يف الطريان الحريب، وأصبح مدرباً عىل الطائرة العسكرية ”F 16“، كام 

أنه ومنذ عام 2016، تأهــل ليكون طيار استعراض جوي منفرد.
هزاع املنصوري هو أحد أبناء مدرسة القوات املسلحة التي متثل مصنع الرجال وإعداد 
تسهم يف  متطورة،  تدريبية  برامج  متتلكه من  ما  املواطنة، من خالل  والخربات  الكوادر 
القيام  من  متكنهم  التي  واألدوات  املهارات  ملختلف  وامتالكهم  إليها،  املنتسبني  تأهيل 
باملهام التي توكل إليهم بكل كفاءة واقتدار، فكلية خليفة بن زايد الجوية التي تخرج منها 
الدراسية  العامل، حيث تواكب مناهجها  العسكرية يف  الكليات  أرقى  املنصوري تعد من 
التطور الهائل الذي يشهده العامل يف مجال الطريان، وتعمل باستمرار عىل تنمية مهارات 

خريجيها عىل التعامل مع األجهزة الحديثة وأنظمة الطائرات املتطورة.
سيظل يوم الخامس والعرشين من سبتمرب 2019 أحد األيام الخالدة يف ذاكرة وطننا الغايل، 
ذلك اليوم الذي سيجل فيه التاريخ بأن هزاع املنصوري هو أول رائد فضاء إمارايت، ورائد 
الفضاء العريب األول الذي يزور محطة الفضاء الدولية منذ إنشائها يف العام 1998، لتثبت 
اإلمارات أن أحالمها مبعانقة الفضاء التي بدأت بفكرة أثناء لقاء الوالد املؤسس الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يف سبعينيات القرن املايض مع فريق وكالة ناسا 
املسؤول عن رحلة أبولو إىل القمر، باتت اآلن حقيقة ساطعة تعرب عن  مرشوع اإلمارات 
الحضاري واإلنساين، الذي تسعى من خالله إىل املشاركة يف صناعة مستقبل العامل، وتقدمه 
وازدهاره، إذ أن مشاركة املنصوري يف هذه الرحلة ستتضمن العديد من التجارب العلمية 
تطوير  يف  اإلمارات  ملشاركة  فقط  ليس  ستوثق  والتي  املجاالت،  من  العديد  يف  املهمة 
اإلمارات  فيها  تضع  جديدة  ملرحلة  أيضاً  وتدشن  بل  املختلفة،  وعلومه  الفضاء  صناعة 
العاملني العريب واإلسالمي بقوة عىل خارطة صناعة الفضاء العاملية، بإسهامات نوعية تعزز 
من جهود البرشية لبلوغ هدفها يف اكتشاف الفضاء وتعزيز املعرفة بالكون من حولنا، 

وكيفية توظيف علوم الفضاء يف خدمة مسرية اإلنسانية وتنميتها املستدامة.
اإلمارات ترسخ يوماً بعد اآلخر مكانتها كأحد أقطاب العامل الكربى يف مجال صناعة الفضاء 
، فمشاركة هزاع املنصوري يف رحلة مركبة ” سويوز M.S 15“ إىل محطة الفضاء الدولية 
هي جزء من مرشوعها الطموح الستكشاف الفضاء ، الذي تسعى من خالله إىل إرسال أول 
مسبار إمارايت (مسبار األمل) إىل كوكب املريخ يف العام 2021، الذي يتزامن مع  احتفاالت 
اإلمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، أو يف إيصال البرش إىل الكوكب األحمر خالل العقود 
كوادر  إلعداد  وطنياً  برنامجاً  يتضمن  الذي   ،(2117 (املريخ  مرشوع  خالل  من  املقبلة، 
علمية بحثية تخصصية إماراتية يف مجال استكشاف املريخ، من أجل بناء أول مستوطنة 
أعتاب  عىل  يضعها  للفضاء  الطموح  اإلمارات  مرشوع  إن  األحمر.  الكوكب  عىل  برشية 
مرحلة جديدة من التطور والتقدم، ويفتح أمامها الكثري من الفرص اإليجابية التي ستعزز 

من مسريتها التنموية عىل الصعد كافة. 
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الخندق  رشاكة  والسعودية  ”اإلمارات  سموه  وقال 
والهدف  املحيطة..  التحديات  مواجهة  يف  الواحد 
وإستقرار  واإلمارات  السعودية  أمن  يجمعنا  الذي 
املنطقة، يجمعنا مصرينا ومستقبلنا“.وأضاف سموه 
أن التضحيات التي قدمها شهداؤنا يف سبيل الدفاع 
عن الحق والواجب تعد مبعث فخر واعتزاز وأوسمة 

رشف وعز ألبناء اإلمارات جميعا جيال بعد جيل.
افتتاح سموه حديقة شهداء حرس  جاء ذلك خالل 
الرئاسة ” يف معسكر محوي .. تخليدا لذكرى شهداء 

الوطن األبرار وتكرميا لبطوالتهم وتضحياتهم“.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
سواء  مستمرة  الدول  تواجه  التي  التحديات  إن 
تحديات صغرية أو متوسطة أو صعبة .. والدولة التي 
تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسار مثل مسارات 
الدول املتقدمة عليها أن تتجاوز الصعاب والتحديات 

الكبرية“.

العريب  التحالف  يف  مشاركتنا  أن   ” سموه  وأضاف 
أقوى  اإلمارات  دولة  جعل  للتحديات..  وتصدينا 
وإرصارها أكرب وإدراكها أوسع يف مواجهة الصعاب“.

واشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان 
اىل حادث صافر يف مأرب وقال سموه ”دفعت فيه 

االمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة...
خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكرث قوة وتصميام، 
 .. أصلب  وإرادة  أقوى  بإرصار  تجاوزناه  والحمدلله 
تاريخية  ذويهم  ووقفة  عظيمة  شهدائنا  تضحيات 

مرشفة“ .
وقال سموه ..” بارك الله يف ذوي أرس شهدائنا األبرار 
اليوم..  الذي نحن نفخر به  الجيل  الذين ربوا هذا 
جنات  مثواهم  وجعل  األبرار  شهداءنا  الله  رحم 

النعيم..“ .
وقدم سموه الشكر والتقدير إىل كل من خدم خالل 
موقفكم  عىل  شكرا  وقال  وضحى..  املرحلة  هذه 

املرشف الذي رفع رؤوس كل إمارايت وإماراتية“ .
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. 
”سنظل نحيي ونخلد ذكرى شهدائنا يف ساحات العز 
والكرامة ونحتفي ببطوالتهم وسريتهم وقيمهم فهم 
يستقون  األجيال  لكل  الهام  ومصدر  اإلمارات  فخر 

:

 ..
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منهم قيم العطاء والفداء وحب الوطن واالنتامء اىل 
أرضه الطيبة“.

بن  محمد  الشيخ  السمو  استقبال صاحب  يف  وكان 
زايد ال نهيان لدى وصوله مقر معسكر محوي معايل 
محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع 
ومعايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 
الوحدات  قادة  من  وعدد  املسلحة  القوات  أركان 

وكبار ضباط القوات املسلحة.
وتجول سموه والحضور يف الحديقة ووضع اسم اول 

شهيد من حرس الرئاسة عىل الجدارية. 
التي تتوسطها  واستمع سموه لرشح حول الحديقة 
نقش  سنتيمرتا   180 وبارتفاع  مرتا   11 بطول  لوحة 
يتوسطها  كام  الرئاسة..  حرس  شهداء  أسامء  عليها 
يستخدم  كان  الذي  التاريخي  املقطع  لربج  مجسم 
لتأمني مدينة أبوظبي وتنساب منه املياه داللة عىل 
الحياة الدامئة للشهداء محاطا مبجموعة من أشجار 
النخيل الدالة عىل الشموخ والرفعة وتحيط بالحديقة 
مجموعة من األقواس صممت عىل الطراز اإلسالمي.

 :
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
للقوات املسلحة معايل رايان مكاريث وزير الجيش 

بالواليات املتحدة االمريكية.
وبحث سموه و املسؤول األمرييك - خالل اللقاء 
التعاون  عالقات   - الشاطئ  قرص  يف  جرى  الذي 

والعمل املشرتك بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف  خاصة  الصديقة  األمريكية  املتحدة  والواليات 

الجوانب والشؤون الدفاعية و العسكرية.
القضايا  من  عددا  كذلك  الجانبان  واستعرض 
اإلهتامم  ذات  والدولية  اإلقليمية  واملوضوعات 

املشرتك و تبادال وجهات النظر بشأنها.

مهندس عيىس سيف  الركن  الفريق  اللقاء  حرض 
القوات  أركان  رئيس  نائب  املزروعي  عبالن  بن 
املسلحة ومحمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 
صالح  محمد  صالح  الركن  واللواء  أبوظبي  عهد 
مجرن العامري قائد القوات الربية والوفد املوافق 

للوزير األمرييك.

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 
سريجي  بأبوظبي  الوزارة  مقر  يف  الدفاع  لشؤون 
االتحادية  روسيا  جمهورية  سفري  كوزنيتسوف 
مطر  بحضور  وذلك  املرافق  والوفد  الدولة  لدى 

سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع.
التعاون  عالقات  اللقاء  خالل  الجانبان  وبحث 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  الثنايئ 
تعزيزها يف مختلف  الروسية وسبل  والجمهورية 
املجاالت واالرتقاء بها إىل آفاق أوسع من التعاون 
والعمل املشرتك. كام استعرضا عدداً من القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادال 
من  عدد  اللقاء  حرض  حولها.  النظر  وجهات 
والوفد  الدفاع  الضباط واملسؤولني يف وزارة  كبار 

املرافق للضيف.
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وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
بأبوظبي  الوزارة  مقر  يف  الدفاع  لشؤون  دولة 

الواليات  جيش  وزير  كاريث  ماك  ريان  معايل 
املتحدة األمريكية والوفد املرافق.

ورحب معاليه خالل اللقاء - الذي حرضه سعادة 
مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع - بالوزير 
األمرييك وجرى بحث عالقات الصداقة والتعاون 
والواليات  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني 
مبا  وتنميتها  تطويرها  وسبل  األمريكية  املتحدة 

يخدم مصالح البلدين الصديقني.
بني  التنسيق  مجاالت  الجانبان  استعرض  كام 
البلدين يف عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية 
القضايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات  وتبادال 
املشرتك  االهتامم  ذات  والدولية  اإلقليمية 

واملستجدات الراهنة يف املنطقة وتطوراتها.
الدفاع  وزارة  ضباط  كبار  من  عدد  اللقاء  حرض 

والوفد املرافق للوزير األمرييك.

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
دولة لشؤون الدفاع يف مكتبه بوزارة الدفاع معايل 
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج 
املرافق  والوفد  العربية  مرص  بجمهورية  الحريب 
له، بحضور معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين 
وسعادة  املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
وسعادة  الدفاع،  وزارة  وكيل  الظاهري  سامل  مطر 
رشيف محمد فؤاد البديوي سفري جمهورية مرص 

العربية لدى الدولة.
ورحب معاليه بوزير الدولة لإلنتاج الحريب املرصي 
والتعاون  الصداقة  عالقات  تعزيز  معه  وبحث 
وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق املصالح 

املشرتكة.
كام جرى خالل اللقاء استعراض مجاالت التعاون 
الدفاعية، وسعي  الجوانب  البلدين يف  القامئة بني 

البلدين إىل تنميتها آلفاق أوسع وأرحب.
املستجدات  النظر حول  وجهات  الجانبان  وتبادل 

اإلقليمية والدولية وتطورات األحداث يف املنطقة 
إضافة إىل عدد من املواضيع ذات االهتامم املشرتك.
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ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل   التقى 
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة يف العاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا الفريق أول آدم محمد رئيس 
أركان قوات الدفاع اإلثيوبية وذلك خالل الزيارة 
املايض إلثيوبيا عىل  بها معاليه سبتمرب  قام  التي 
ضباط  كبار  من  عددا  يضم  عسكري  وفد  رأس 

القوات املسلحة.
القوات املسلحة مع  و بحث معايل رئيس أركان 
القامئة  التعاون  عالقات  اإلثيويب  األركان  رئيس 
إثيوبيا،  و  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني 
واملتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب 

تفعيلها وتطويرها.
و تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات 
األوضاع يف املنطقة وبحثا عددا من األمور ذات 

االهتامم املشرتك

التقى معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 
رئيس أركان القوات املسلحة خالل الزيارة الرسمية 
التي قام بها اىل اململكة االردنية الهاشميه، اللواء 
هيئة  رئيس  الحنيطي  أحمد  يوسف  طيار  الركن 

األركان املشرتكة للقوات املسلحة االردنية.
العامة  القيادة  يف  عقد  الذي  اللقاء  خالل  وتم 
عالقات  استعراض  االردنية  املسلحة  للقوات 
التعاون القامئة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بالشؤون  واملتعلقة  الهاشمية،  االردنية  واململكة 
العسكرية والدفاعية وجوانب تطويرها، مبا يخدم 
البلدين  يف  املسلحة  للقوات  املشرتكة  املصالح 
ذات  األمور  يف  النظر  وجهات  وتبادل  الشقيقني، 

االهتامم املشرتك.
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وزارة  وكيل  الظاهري  سامل  مطر  سعادة  استقبل 
الفريق  سعادة  بأبوظبي  الوزارة  مقر  يف  الدفاع 
األركان  قائد  األمني  محمد  ولد  الشيخ  محمد 

العامة للجيوش املوريتانية والوفد املرافق.
التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

الدفاعي بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها.
كام تبادال وجهات النظر تجاه مستجدات األوضاع 
اإلقليمية  القضايا  من  عدداً  وبحثا  املنطقة  يف 

والدولية ذات االهتامم املشرتك.
حرض اللقاء عدد من كبار املسؤولني والضباط يف 
وزارة الدفاع، والوفد املرافق لقائد األركان العامة 

للجيوش املوريتاين.

11

شهد اللواء الركن سامل بن غافان الجابري رئيس هيئة 
االدارة والقوى البرشية حفل التخرج العميل للدورات 
التخصصية ملجندي الدفعة الحادية عرش يف مدرسة 
من  عدد  بحضور  الرئاسة  لحرس  الوطنية  الخدمة 

ضباط القوات املسلحه.

وقال قائد مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة ىف 
كلمة بهذه املناسبة ان اإلنجازات التي تم تحقيقها يف 
مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة مل تكن ممكنه 
إال بتوفيق من الله عز وجل ورعاية قيادتنا الرشيدة 
والدعم املبارش من قيادة حرس الرئاسة والتي مكنتنا 

من تحقيق أهدافنا من خالل دعم التدريب واملدربني 
وتوفري ما يحتاجونه لتنفيذ التدريب.

الرئاسة  لحرس  الوطنية  الخدمة  مدرسة  وأضاف 
مستمرة ىف تطوير مناهج الدورات ونحسني القدرات 
االحرتافية لطاقمها التدريبي حتى يتمكنوا من تطوير 
الوطنية بكل دقة وكفاءة  الخدمة  تدريب مجندين 
وذلك من خالل عقد دورات تأهيل وانعاش للمدربني 

يف الفرتات ما بني دورات دفعات الخدمة الوطنية.
ويف ختام الحفل، توجه راعي الحفل اللواء الركن سامل 
بن غافان الجابري رئيس هيئه االدارة والقوى البرشيه 
بكلمته للخريجني هنا فيها الخريجني معربا عن الفخر 
بكل واحد منهم ملا قدموه من جهد وعمل من أجل 
وطنهم وكانوا مثاالً واضحاً يف حب وطنكم وقادتكم.

الجابري  غافان  بن  سامل  الركن  اللواء  قام  ذلك  بعد 
الشهادات  وتسليم  املتفوقني،  عىل  الجوائز  بتوزيع 

للخريجني.
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شارك وفد رفيع من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات 
اسحاق صالح  طيار  الركن  اللواء  سعادة  برئاسة  املسلحة 
محمد البلويش الوكيل املساعد للصناعات وتطوير القدرات 
الدفاعية بالوزارة يف افتتاح معرض الدفاع البولندي بدورته 

الـ 27 مبدينة كليتيس. 
وحرض سعادة الوكيل املساعد للصناعات وتطوير القدرات 
الذي  املعرض  افتتاح  فعاليات  املرافق  والوفد  الدفاعية 
يقام تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس البولندي أندريه 
املرافق  والوفد  سعادته  وقام  ومبشاركة  دودا  سباستيان 
بجولة يف املعرض شملت عددا من أجنحة الدول ومنصات 
مجال  يف  املتخصصة  والدولية  االقليمية  الرشكات  عرض 

الصناعات الدفاعية.
الدفاعية  الرشكات  تنتجه  ما  أحدث  عىل  الوفد  واطلع 
واملعدات  األسلحة  من  العاملية  والرشكات  البولندية 

والقدرات الدفاعية 

 " "
2019

هيئة  رئيس  شاهني  عقاب  الركن  اللواء  شهد 
العمليات بالقيادة العامة للقوات املسلحة ختام 
قيادات  بني  املسلحة  القوات  تدريب  منافسات 
بفوز  توجت  والتي  املسلحة  القوات  ووحدات 
قيادة التدريب اإلنفرادي بكأس التفوق التدريبي 
لعام 2019 . وتأيت املنافسات ضمن حرص القيادة 
العامة للقوات املسلحة عىل رفع مستوى الكفاءة 
ملنتسبي القوات املسلحة وصوال بهم اىل مستوى 
مستوى  قياس  اىل  باإلضافة  العسكرية  الجاهزية 
التدريب وخلق روح التنافس الرشيف بني كافة 

وحدات القوات املسلحة.
كبار  من  عدد  حرضه  الذى  اإلحتفال  بداية  ويف 
ضباط القوات املسلحة القى العميد الركن سعيد 
ساملني من القيادة العامة للقوات املسلحة كلمة 

الروح  لخلق  جاءت  املنافسات  بأن  فيها  أكد 
املشاركة والتي متثل جميع  الفرق  التنافسية بني 
وحدات القوات املسلحة والسعي لتأكيد وإظهار 
واألسلحة  املشاة  يف  الفردي  التدريب  مخرجات 
واملهامت الكيميائية وهي مواضيع أساسية حيث 
ان للمشاة تأثري مبارش عىل الروح املعنوية للفرد 
واللياقة  االنضباط  عىل  أيضا  وتـاثر  والوحدة 

البدنية والعمل لروح الفريق.
قدما  متيض  اليوم  املسلحة  قواتنا  أن  واضاف 
ويتزامن  املجاالت  كافة  يف  والتحديث  بالتطوير 
الدول  لدعم  الخارجية  مشاركاتها  مع  ذلك 
الصديقة والشقيقة حيث أثبت جنودنا يوما بعد 
والقدرة  الكفاءة  لديه  اإلمارايت  املقاتل  أن  اليوم 
عىل تحقيق أصعب املهام و يف مختلف الظروف 
ولن يكون ذلك إال بوجود منظومة تدريب فعالة 
وقيادتهم  لوطنهم  محبني  وجنود  أكفاء  وقادة 

وحريصون عىل رفع علم اإلمارات عاليا وشامخا.
ويف نهاية اإلحتفال قام اللواء الركن عقاب شاهني 
للقوات  العامة  بالقيادة  العمليات  هيئة  رئيس 
املسلحة بتوزيع الكؤوس والجوائز عىل الفائزين.
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صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  ورحب 
هذا  باستضافة  الخيمة،  رأس  عهد  ويل  القاسمي 
الحدث املهم الذي يسهم يف إبراز القدرات القتالية 
العالية للقوات املسلحة وقوة أبطالها وقدرتهم عىل 
التصدي ملختلف التهديدات يف كل الظروف دفاعا 

عن مبادئ الحق والعدل والسالم.
سعود  الشيخ  السمو  صاحب  حرص  سموه  وأكد 
كافة  الدعم  سبل  تقديم  عىل  القاسمي  صقر  بن 
مختلف  وتوفري  الكبري  الوطني  الحدث  لهذا 
للدور  الالزمة إلنجاحه تقديرا  الوسائل واملتطلبات 
يف  املسلحة  القوات  به  تقوم  الذي  االسرتاتيجي 
تعزيز األمن واالستقرار يف دولة اإلمارات واملنطقة 

ونرصة القضايا العربية.
أتم  عىل  الخيمة  رأس  إمارة  أن  سموه  وأوضح 
العرض  كافة الستقبال  بأجهزتها ومرافقها  استعداد 
كل  تضع  متكاملة  خطة  وفق  وذلك  العسكري، 
املنظمة  اللجنة  ترصف  تحت  والسبل  اإلمكانات 
كل  مساهمة  إىل  باإلضافة  العسكري،  للعرض 

الجهات داخل اإلمارة يف إنجاح الحدث.
تدريبات  سلسلة  ضمن  الكبري  الحدث  هذا  ويأيت 
القوات املسلحة يف كل إمارات  عسكرية تقوم بها 
الرامية  الرشيدة  القيادة  رؤية  مع  انسجاما  الدولة 
البواسل  وأفرادها  املسلحة  القوات  دور  تعزيز  إىل 
وإظهار مدى التطور يف كفاءتهم القتالية وامليدانية 
والتعريف ببطوالتهم وقدراتهم املتفوقة يف حامية 
دولة  أرض  عىل  يعيش  من  وكل  الوطن  تراب 

اإلمارات.
القدرات  إظهار  إىل  العسكري  العرض  ويهدف 
املتطورة لقواتنا املسلحة وما يتمتع به أفرادها من 
ميدانية،  وخربات  ومهارات  وتفان  وإقدام  شجاعة 
وتقنيات  معدات  من  متتلكه  ما  إىل  باإلضافة 
حديثة ما جعل منها درعا للوطن تحمي مكتسباته 
مواجهة  االتحاد يف  وتصون مسريته  التنمية  وتعزز 
باملنطقة  تعصف  التي  والتهديدات  التحديات 

والعامل أجمع.
للعرض  املنظمة  اللجنة  رئيس  أكد  جانبه  من 

العسكري أن ”حصن االتحاد 6“ يشتمل عىل العديد 
من الفعاليات واملحاور عىل رأسها العرض العسكري 
املشرتك ملختلف تشكيالت القوات املسلحة بهدف 
إىل  باإلضافة  بينها  فيام  واالنسجام  التكامل  إبراز 
تنفيذ عمليات ميدانية مثل املداهامت الحية التي 
تعكس صورة واقعية للقدرات واإلمكانات القتالية 
الداخيل،  األمن  عمليات  تنفيذ  يف  املسلحة  لقواتنا 
مشريا إىل أن عرض هذا العام يتميز بتوسيع مشاركة 
الوحدات القتالية كافة بحجم أكرب عرب الرتكيز عىل 

العمليات املشرتكة بني جميع الوحدات.
وحدات  تنفذه   ”  6 االتحاد  حصن   ” أن  وأوضح 
رئيسة من القوات الربية والبحرية والجوية وحرس 
العسكرية  القوة  إظهار  بهدف  وذلك  الرئاسة، 
التدخل  مبهام  القيام  عىل  القدرة  ذات  الضاربة 
عىل  القدرة  وكذلك  عالية،  وكفاءة  مبرونة  الرسيع 
تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع 
مع  الوثيق  بالتعاون  أمنه  وحامية  الوطن  عن 

األجهزة األمنية األخرى.

"
 " 6

.



145732019

 " "

نظمت القيادة العامة للقوات املسلحة ورشة عمل 
حول موضوع الجراحة أثناء الحرب والتلوث الناجم 
للصليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  األسلحة  عن 

األحمر.
الطبية  الخدمات  سالح  نظمها  التي  الورشة  حرض 
الركن  اللواء  ..سعادة  العسكري  زايد  مستشفى  يف 
طيار فالح محمد القحطاين وكيل مساعد السياسات 
من  وعدد  الدفاع  وزارة  يف  اإلسرتاتيجية  والشؤون 
واملسؤولني  املسلحة  القوات  وحدات  منتسبي 
داخل  الحكومية  والهيئات  الجهات  يف  واملتخصصني 

الدولة. 
وأكدت العميد ركن طبيب عايشة سلطان الظاهري 
خالل  كلمتها  يف   - الطبية  الخدمات  سالح  قائد 
املتحدة ملتزمة  العربية  اإلمارات  - أن دولة  الورشة 
النزاعات  يف  االشتباك  وقواعد  الدولية  باملعاهدات 
اإلنسان  كرامة  عىل  الحفاظ  تضمن  والتي  املسلحة 
وتوفري الرعاية الطبية لكل الجرحى بغض النظر عن 
انتامءاتهم.. مشرية إىل الدور البارز لألطباء العسكريني 
وخاصة الفرق الجراحية يف إنقاذ االرواح خالل زمن 
قيايس .. مؤكدة أهمية تبادل الخربات بني املنظامت 
الدولية واملحلية وهذه الورشة نتاج هذا التعاون. من 
جهتها قالت صويف باريب رئيسة لجنة الصليب األحمر 

منظمة  هي  اللجنة  إن  اإلمارات  دولة  يف  الدولية 
محايدة ومستقلة مهمتها اإلنسانية هي حامية أرواح 
وكرامة ضحايا النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى 
وتزويدهم باملساعدة.. الفتة إىل أنها تسعى إىل منع 
واملبادئ  اإلنساين  القانون  تعزيز  خالل  من  املعاناة 

اإلنسانية العاملية.

عىل   - أيام  ثالثة  استمرت  التي   - الورشة  وركزت 
تزويد الجراحني األطباء وغريهم من املهنيني الصحيني 
باملعرفة الالزمة حول العمليات الجراحية أثناء الحرب 
مبا لديهم من موارد محدودة مع الرتكيز بشكل خاص 
األسلحة وكيفية  الناجمة عن  الجروح  عىل مسببات 

معالجتها.
الحرب  أثناء  الجراحة  خصائص  الورشة  واستعرضت 
اللجنة  وخربة  للجروح  املسببة  املقذوفات  وشظايا 
وتضمنت  املجال  هذا  يف  األحمر  للصليب  الدولية 
، من خالل  الحرب  أثناء  الجراحة  أوراق عمل حول 
اللجنة  معالجة  ،وطرق  فيديو  ومقاطع  محارضات 
الحرب مبا  الدولية للصليب األحمر ملرىض / جرحى 

لديهم من موارد محدودة.
من   110.000 من  أكرث  إىل  املرىض  معالجة  وتستند 

من  معالجتهم  متت  الذين  الحرب  جرحى  حاالت 
قبل الفرق الجراحية التابعة للجنة الدولية للصليب 
األحمر يف املستشفيات املستقلة التابعة للجنة الدولية 
عىل مر السنني. كام خصصت الورشة جلسات حول 
التلوث الناجم عن األسلحة والقانون الدويل اإلنساين 
من أجل توفري تغطية كاملة فيام يتعلق باهتاممات 
املهنيني الصحيني وورقة عمل حول املبادئ األساسية 

يف معالجة مرىض إصابات الحرب .
أهمها  املوضوعات  من  العديد  الورشة  تناولت 
وتنظيف  تنضري   : األلغام  عن  الناجمة  اإلصابات 
الدويل  اإلنساين  القانون  و  األطراف  وبرت  الجروح 
املرىض  معالجة  و  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة 
املحارصين بالذخائر التي مل تنفجر و إصابات البطن 
الناجمة عن الحرب وااللتهابات واملضادات الحيوية يف 

العمليات الجراحية أثناء الحرب .
إضافة  متت   ، تحديدا  الحدث  بهذا  يختص  وفيام 
الناجم عن األسلحة والقانون  التلوث  جلسات حول 
فيام  كاملة  تغطية  توفري  أجل  من  اإلنساين  الدويل 
يتعلق باهتاممات املهنيني الصحيني واختتمت الورشه 
النافذة  لإلصابات  األساسية  املعالجة  حول  بورقه 

بالرأس جراح اللجنة الدولية للصليب األحمر.
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عادة يتم تشكيل مثل هذا التحالف من أجل ردع الدول 
الدولية مثل: عصابات  املالحة  ألمن  تهديداً  التي متثل 
أعوام  قبل  الهندي  املحيط  يف  حدث  الذي  القراصنة 
لكن هذه املرة بسبب مجموعة من أعامل قامت بها 
السفن  تخريب  يف  إما  اإليرانية  الثوري  الحرس  قوات 
إيران عىل  أو اختطافها وذلك كنوع من اعرتاض قادة 
املتحدة  الواليات  تفرضها  التي  االقتصادية  العقوبات 
عليها وهو يتبع هذا األسلوب من أجل إجبار املجتمع 
الدويل عىل إنهاء الحصار االقتصادي الفاعل عليه وعىل 

امليليشيات الطائفية يف املنطقة. 
ومع أن دولة اإلمارات ال تفضل االنضامم إىل مثل هذه 
التحالفات ملا لها من تبعات عىل استقرار املنطقة التي 
هي تعاين باألصل من التوتر وعىل طبيعية العالقات بني 
إبداء  يف  مراراً  ذلك  أكدت  وقد  الجغرايف  الجوار  دول 
حسن نيتها مع إيران من خالل التواصل الدبلومايس، إال 
أن السياسات التي يقوم بها النظام اإليراين، والتي زادت 
مؤخراً بشكل الفت، سواًء بطريقة مبارشة كام يحدث 
من خالل لغة التهديد والغطرسة ضد دول املنطقة أو 
بطريقة غري مبارشة من األذرع السياسية التي تديرها 
مثل:  لألسف-  الخليج  أبناء  من  وهي   – املنطقة  يف 
الشعبي  الحشد  أو  اليمن،  يف  الحوثيني  ميليشيات 
هذه  بسبب  اللبناين،  الله  حزب  وكذلك  العراق،  يف 
السياسات وغريها، مل يكن أمام دولة اإلمارات مجال إال 
االنضامم إما لحامية سفنها أو املنشاءات البرتولية لها 
خاصة بعد االعتداء الذي تم يف إمارة الفجرية أو مشاركة 
السعودية الحليف االسرتاتيجي لنا يف املنطقة التي تقود 

تحالفاً عربياً من أجل صد الطموحات اإليرانية.
حل  إيجاد  يف  الدويل  املجتمع  تشارك  دامئاً  اإلمارات 
رادع ملثل هذه التجاوزات وذلك انطالقاً من إحساسها 
مبسئوليتها أمام املجتمع الدويل ورمبا هذا أحد أسباب 
أن  غريباً  يكون  مل  لذا  بها،  تتمتع  التي  الدولية  الثقة 
نرى زيادة عدد الدول املنضمة إىل الحلف بعد دخول 

اإلمارات فيه.
تنفيذها  وكيفية  للتحالف  العملياتية  الجوانب  وتضع 
النظام اإليراين الذي يتنكر دامئا من عالقته من أي عملية 
مدى  تأكيد  تحدي  أمام  اإلثباتات  كل  رغم  تخريبية 
عىل  تقلق  بأنها  السياسية  نواياها  وصحة  مصداقيتها، 
أبناءه  تقع عىل  الذي هو من مسئوليته  املنطقة  أمن 

وذلك من خالل: أن عمليات التحالف ستغطي بجانب 
أمن مضيق هرمز، مضيق باب املندب وكذلك بحر عامن 
والخليج العريب، كام أن فكرة هذا التحالف قامئة عىل أن 
ترافق كل دولة السفن التي تحمل نفطها وعلمها ويتم 
حاميتها بقوات جوية من القوات األمريكية املتواجدة 
يف املنطقة أما عن مقر هذا لتحالف فسيكون يف مملكة 
البحرين، أعتقد أن توفر كل هذه البنود مع انها تأيت من 
أجل عدم إعطاء الفرصة ألحد التنصل من مسئولياته يف 
الحفاظ عىل هذه املضائق واملمرات الدولية فإنها أيضاً 
املجتمع  مواجهة  أمام  التخريب  عىل  اعتاد  من  تضع 

الدويل. 
اختفاء  إما  تخريبية  عملية  كل  يف  الدامئة  فالشكوى 
الفاعل الرئييس فيها (رغم معرفته من الجميع)، أو عدم 
التي ترض باالقتصاد  العمليات  البعض من تلك  تفاعل 
الدويل مثلام حدث يف عمليتي استهداف معامل تكرير 
بدأ  فاألغلبية  السعودية  آرامكو  لرشكة  التابعة  النفط 
التذايك  عىل  القامئة  إيران  ساسة  تفكري  طريقة  يتفهم 
عىل املجتمع الدويل وبالتايل فهذه الطريقة هي عبارة 

عن مخاطبتهم مبنطقهم!!. 
النظر  بغض  الدولية  التحالفات  تشكيل  فإن  كل  عىل 
عن طبيعتها، عسكرية أو سياسية، أو االنضامم لها هو 
أحد أدوات إفهام الخصوم أو الدول التي تقوم بأعامل 
خارج القانون الدويل وترض مبصلحة املجتمع الدويل أو 
الحمراء  الخطوط  يتجاوزون  بأنهم  العامل  دول  أغلب 
والرغبة عىل ردعهم  القدرة  لديه  الدويل  املجتمع  وأن 
أن  يعتقد  أحد  ال  لذا،  التخريبي.  نشاطهم  وإيقاف 
انضامم أي دولة إىل هذا التحالف هو إعالن حرب بل 
هو تطبيق حقيقي مينع من وقوع حرب فهو (التحالف) 
بجانب أنه يحمل عصاً غليظة فإنه أيضاً فيه الكثري من 

اسرتاتيجية «الردع».  

:

sowafi@hotmail.com
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شيعت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف سبتمرب 
املايض سته من شهدائها األبطال قدموا أرواحهم 
والفخر  العز  ميادين  يف  الوطني  للواجب  فداء 
وذلك نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء 
أدائهم لواجبهم الوطني يف أرض العمليات وهم 
النقيب سعيد أحمد راشد املنصوري والوكيل أول 
زايد  أول  والوكيل  الظنحاين  أحمد  عبدالله  عيل 
أول صالح حسن  والوكيل  العامري  مسلم سهيل 
نارص محمد حمد  أول  والوكيل  بن عمرو  صالح 

الكعبي والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي. 

تقدمت القيادة العامة للقوات املسلحة بتعازيها 
إىل  انتقلوا  الذين  الشهداء  ذوي  إىل  ومواساتها 
يتغمدهم  أن  وجل  عز  الله  سائلة  ربهم  جوار 
جناته  فسيح  ويسكنهم  ومغفرته  رحمته  بواسع 

ويلهم أهلهم الصرب والسلوان.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

الوطن  العزاء يف شهداء  املسلحة واجب  للقوات 
الوطني  واجبهم  أدائهم  أثناء  استشهدوا  الذين 
دبا  يف  العزاء  مجالس  سموه  زيارة  خالل  وذلك 
ومنطقتي  الفجرية  يف  الحنية  ومنطقة  الفجرية 

الفوعة ومنازف يف مدينة العني.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لذوي 
يتغمدهم  أن  وجل  عز  الله  سائال   .. الشهداء 
يسكنهم  وأن  ورضوانه  ومغفرته  رحمته  بواسع 
يلهم  وأن  واألبرار  الصديقني  مع  جناته  فسيح 
صاحب  وقال  والسلوان.  الصرب  جميل  أهلهم 

 :

 :
 ..  ..

 :
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النقيب 
سعيد أحمد راشد املنصوري

الوكيل أول 
صالح حسن صالح بن عمرو

الوكيل أول 
عيل عبدالله أحمد الظنحاين

الوكيل أول 
نارص محمد حمد الكعبي

الوكيل أول 
زايد مسلم سهيل العامري

الرقيب 
سيف ضاوي راشد الطنيجي 

إن   ” نهيان:  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
قدموا  الذين  األبرار  اإلمارات  أبناء  شهداءنا 
أرواحهم فداء للوطن ودفاعا عن أمنه واستقراره 
سيظلون   .. والواجب  للحق  ونرصة  ومكتسباته 
أوسمة عز وفخر خالدة تزين صدور أبناء دولة 

اإلمارات جيال بعد جيل“ .
تبادله األحاديث مع أرس  و أضاف سموه خالل 
وذوي الشهداء: ”أن أرس وذوي الشهداء مدرسة 
والوالء  والوفاء  القيم  منظومة  جسدت  عظيمة 
 .. الوطن  أبناء  التي ترىب عليها  واالنتامء والبذل 
نعتز بهم .. وستبقى قصص شجاعة أبطالنا و قوة 

إرادة أرسهم تروى لألجيال بكل فخر“.

قدم معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 
لشؤون الدفاع واجب العزاء ألرس الشهداء.

من  وفد  يرافقه  العزاء  واجب  معاليه  قدم  فقد 
وذلك  الشهداء  لذوي  الدفاع  وزارة  ضباط  كبار 
خالل زيارته مع وفد وزارة الدفاع مجالس العزاء 
يف منطقة بني ياس بأبوظبي ومدينة دبا الفجرية 
الفوعة  ومنطقتي  بالفجرية  الحنية  ومنطقة 

ومنازف مبدينة العني.
قدموا  املسلحة  قواتنا  أبطال  أن  معاليه  وأكد 
الوطني  الواجب  عن  دفاعاً  الطاهرة  دماءهم 
وذوداً عن كرامة الوطن وحفظا ألمنه واستقراره 
وستظل تضحياتهم أوسمة عز وفخر تيضء تاريخ 

الوطن.
كام زار معاليه عدداً من الجرحى واملصابني من 
أفراد قواتنا املسلحة يرافقه وفد من كبار ضباط 
وزارة الدفاع وذلك يف مستشفى زايد العسكري.

للمصابني  الصحية  الحالة  عىل  معاليه  واطأمن 
تأديتهم  أثناء  الحق  ميادين  يف  أصيبوا  الذين 
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واجبهم الوطني، مثمناً شجاعتهم وجهودهم يف 
كام  والواجب.  الحق  عن  والدفاع  الوطن  سبيل 
الله  مين  أن  متنياته  صادق  عن  معاليه  أعرب 

عليهم بالشفاء العاجل. 

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  قدم 
يرافقه  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
عدد من كبار قادة القوات املسلحة واجب العزاء 
ألرسيت الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو 
أبوظبي  يف  ياس  بني  مبنطقة  العزاء  مجلس  يف 
ونارص محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد 
الفوعة  منطقة  يف  العزاء  مجلس  يف  املنصوري 

ومنازف يف مدينة العني.
تعازيه  خالص  عن  زيارته  خالل  معاليه  وأعرب 
الله  داعيا   .. الشهداء  لذوي  مواساته  وصادق 
وأن  رحمته  بواسع  يتغمدهم  أن  القدير  العيل 
يسكنهم  وأن  واألبرار  الشهداء  منازل  ينزلهم 

فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان.

الفريق الركن مهندس عيىس سيف  قدم سعادة 
القوات  أركان  رئيس  نائب  املزروعي  عبالن  بن 
واجب  الضباط  كبار  من  عدد  يرافقه  املسلحة 
العزاء إىل أرسة الشهيد الوكيل أول عيل عبدالله 
أحمد الظنحاين الذي استشهد أثناء أدائه واجبه 

الوطني.
العزاء  مجلس  زيارته  خالل   - املزروعي  وأعرب 
تعازيه  خالص  عن   -  ” الفجرية  دبا  ”مدينة  يف 
وصادق مواساته لذوي الشهيد .. داعيا الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل 
وأن  جناته  فسيح  يسكنه  وأن  واألبرار  الشهداء 

يلهم ذويه الصرب والسلوان.
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زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
يف  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
«مستشفى زايد العسكري»، عددا من املُصابني 
والجرحى، من أفراد قّواتنا املسلّحة الذين أُصيبوا 
أثناء أدائهم واجبهم الوطني يف أرض العمليات.

للُمصابني  الصحية  الحالة  عىل  سموه  واطأمن 
وأشاد  معهم،  األحاديث  وتبادل  وأوضاعهم، 
أدائهم  خالل  الكبرية  وجهودهم  بدورهم 
وقال  والبطولة،  الرشف  ميادين  يف  الواجب 
فخر  مناذج  «أنتم   : املصابني  مخاطبا  سموه 

االجيال  وستذكر  عنه،  والذود  الوطن  حب  يف 
يف  تسطرونها  التي  التضحيات  هذه  القادمة 
ساحات الواجب الوطني، وقيم العطاء والفداء 

التي تبذلونها يف سبيل عزة الوطن ورفعته».

زار معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع يف مستشفى 
زايد العسكري عددا من الجرحى واملصابني من أفراد قواتنا املسلحة يرافقه 

وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع.
ميادين  يف  أصيبوا  الذين  للمصابني  الصحية  الحالة  عىل  معاليه  واطأمن 
الحق أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، مثمناً شجاعتهم وجهودهم يف سبيل 

الوطن والدفاع عن الحق والواجب.
كام أعرب معايل محمد بن أحمد البواردي عن صادق متنياته أن مين الله 

عليهم بالشفاء العاجل.
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رواد  صعد  اإلطالق،  من  ونصف  ساعتني  قبل 
الفضاء عىل منت صاروخ «سويوز»، متهيداً إلمتام 
املركبة)،  يف  التنفس  (نظام  الوقائية  اإلجراءات 
إضافة إىل إجراء اختبارات النظام وتجهيز املركبة 
والتواصل مع الفريق املختص يف املحطة األرضية، 
وعند بدء العد التنازيل التلقايئ، أغلق رواد الفضاء 
خوذاتهم؛ حيث بدأ تشغيل نظام التحكم لقائد 
ثانية   60 وقبل  اإلطالق،  مفتاح  وإدخال  املركبة، 
من  الخارجية  الطاقة  انفصلت  اإلطالق،  من 

املركبة، وتم تشغيل الطاقة الداخلية.
وقبل 35 ثانية، بدأت عمليات التشغيل التلقائية، 
قبل  ما  الـ12  الثانية  يف  اإلطالق  أمر  إصدار  ثم 
متام  يف  سويوز  صاروخ  انطلق  حيث  اإلطالق، 

الساعة الـ05:57 مساًء بتوقيت اإلمارات.
الدفع  قوى  توفري  تم  اإلطالق،  عملية  وخالل 
الجانبية  املحركات  خالل  من  سويوز  لصاروخ 
األربعة، ويف نفس الوقت إشعال الوقود املركزي 
دفع  قوة  لتوفري  األساسية  الكتلة  أو  للصاروخ، 

للحصول  مناورات  يف  الصاروخ  بدأ  ثم  إضافية، 
ويف  املطلوب،  املدار  نحو  الصحيح  االتجاه  عىل 
هذه اللحظة تعرض الطاقم لقوة تسارع تصل إىل 
G 1.5. وبعد دقيقتني من زمن الرحلة، بلغ ارتفاع 
الصاروخ 40 كم، ويف هذه املرحلة تم التخيل عن 

وبعد  الصاروخ،  رأس  املوجودة عىل  النجاة  برج 
عدة ثواٍن توقفت األربعة محركات عن االحرتاق 
بعد نفاد الوقود، يتم إطالقها والتخيل عنها من 
اإلطالق  مرحلة  وإنهاء  الصاروخ  جوانب  عىل 

األوىل.

بث  عرب  للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز  ونقل 
هزاع  انطالق  لحظة  املركز  مقر  من  مبارش 
منت  عىل  إمارايت،  فضاء  رائد  أول  املنصوري، 
الفضاء  إىل محطة  أس 15»،  إم.  مركبة «سويوز 
وسط  مأهولة  إماراتية  مهمة  أول  يف  الدولية، 
املركز  مهنديس  من  مجموعة  وترقب  متابعة 
املتواجدين يف محطة التحّكم األرضية يف موسكو، 
والتابع لوكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، 
واملحطة األرضية التابعة لوكالة الفضاء األمريكية 
األرضية  املحطة  يف  وكذلك  هيوسنت،  يف  «ناسا» 

الرئيسية يف املركز بديب، وحول العامل.

.  :

.  :

:
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لثالثة  تتّسع  التي  «سويوز»،  مركبة  وتستخدم 
أشخاص فقط لنقل رواد الفضاء إىل محطة الفضاء 
الفضاء،  لرحالت   1967 عام  وأُطلقت  الدولية، 
هو  الروسية»،  «سويوز  منت  عىل  السفر  وأصبح 
الوسيلة الوحيدة لرواد الفضاء للوصول إىل محطة 
الفضاء الدولية منذ عام 2011 حني أحالت «ناسا» 
تثبيت  ويتم   .2011 عام  للتقاعد  الفضاء  مكوك 
األقل يف محطة  مركبة فضاء سويوز واحدة عىل 
الفضاء الدولية يف جميع األوقات الستخدامها يف 
أي  يف  املحطة  إلخالء  واالضطرار  الطوارئ  حالة 

وقت.

خالل  املركبة  بحمل  املعني  هو  سويوز  صاروخ 
اإلطالق، حيث تم إطالق أول صاروخ عام 1966، 
لتستمر بعد ذلك إطالق هذا الصاروخ ليصل ألكرث 

من 2000 صاروخ من سويوز. والجدير بالذكر أن 
نظام اإلطالق الخاص بهذا الصاروخ وضعته رشكة 
وصنعها  والفضاء،  للصواريخ  كوروليف  إنريجيا 
 (Progress) مركز تطوير بحوث وإنتاج الصواريخ

يف سامرا، بروسيا.

قمر  مبثابة  الدولية  الفضاء  محطة  وتعترب 
اصطناعي كبري الحجم عىل ارتفاع 408 كيلومرتات 
فيها  وجرت  فيه،  البرش  لحياة  صالح  األرض  من 
التي  واألبحاث  والتقنية  العلمية  التجارب  مئات 
إىل  التوصل  من  الفضاء  ورواد  العلامء  مكنت 
ممكناً  إليها  الوصول  يكن  مل  مذهلة  اكتشافات 
مدار  يف  املحطة  وتدور  األرض.  سطح  عىل 
منخفض ثابت برسعة 28,800 كيلومرت يف الساعة، 
ما يعني أنها تستغرق 90 دقيقة فقط الستكامل 
دورة كاملة حول األرض. وتضم املحطة عىل متنها 
طاقامً دولياً يضم 6 رواد فضاء يف معظم األوقات، 
إجراء  يف  أوقاتهم  معظم  الفضاء  رواد  ويقيض 
التخصصات  مختلف  يف  متعّمقة  علمية  أبحاث 
األرض  وعلوم  والبيولوجية  والفيزيائية  العلمية 
البرشية  العلمية  املعرفة  والفضاء، بهدف تطوير 
والتوصل إىل استكشافات جديدة ال ميكن التوصل 

.  :

.  :

:



245732019

إليها إال يف حالة انعدام الجاذبية. وبدأت املحطة 
حيث   ،2000 عام  منذ  الفضاء  رواد  باستقبال 
وصل عدد رواد الفضاء الذين استضافتهم املحطة 
حتى اآلن 237 رائد فضاء ينتمون إىل 18 دولة، 
واآلن ستصبح دولة اإلمارات الدولة رقم 19 عىل 

منت املحطة.

الشيخ  السمو  صاحب  أطلق   ،2017 أبريل  ويف 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ويل 
بهدف  الفضاء  لرواد  اإلمارات  برنامج  املسلحة، 

تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء اإلماراتيني 
وإرسالهم إىل الفضاء للقيام مبهام علمية مختلفة.

صاحب  غرّد   2017 ديسمرب  من  السادس  ويف 
قائالً:  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
برنامج  يف  للتسجيل  وشاباتنا  شبابنا  «أدعو 
اإلمارات لرواد الفضاء عرب مركز محمد بن راشد 
واألكرث  واألقدر  األفضل  اختيار  سيتم  للفضاء.. 
كل  أن  وأؤكد  للفضاء.  سفراءنا  ليكونوا  كفاءة 
شاب وشابة لهم دور يف مستقبل اإلمارات.. عىل 
أرضها أو يف سامئها أو عرب فضاء كونها الفسيح».

لبّوا دعوة  هزاع وسلطان ومعهام 4020 متقّدماً 
أول  الختيار  االختبارات  مرحلة  وبدأت  سموه، 
دفعة من برنامج اإلمارات لرواد الفضاء. وعملت 
ومراجعتها  الطلبات  حرص  عىل  مختصة  لجنة 

بتمعن وفق أعىل املعايري العاملية لتأهيل أكرث من 
مئتي مرشح، تم التواصل معهم إلجراء سلسلة من 
استعدادهم  مدى  لقياس  املتخصصة  االختبارات 
عىل  وقدراتهم  والعلمي  النفيس  املستوى  عىل 
التكيّف يف أجواء معيّنة وغريها من املعايري التي 
يف  والعمل  العيش  عىل  املشاركني  قدرة  تضمن 

محطة الفضاء الدولية.

واختبار  الذكاء،  اختبار  عىل  االختبارات  وشملت 
واختبار  العصبية،  القدرة  واختبار  القدرات، 
ذلك  بعد  العاملة.  الذاكرة  واختبار  الشخصية، 
لتقييم  الفردية  املقابالت  إىل  املرشحون  انتقل 
شخصية املرشحني من مختلف الجوانب الذهنية 

402222813
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القاسية  الظروف  تحملهم  من  للتأكد  والنفسية 
هذه  وبعد  الخارجي.  الفضاء  يف  املعتادة  وغري 
ملقابالت  وخضعوا  مرشحاً   18 تأهل  املرحلة 
من  خرباء  ضمت  مختصة  لجان  من  شخصية 
فضاء  ووكاالت  للفضاء  راشد  بن  محمد  مركز 
عاملية، رّشحوا 9 مرشحني ليتم تقييمهم يف روسيا 
روسكوسموس  الروسية  الفضاء  وكالة  قبل  من 
عملية  وكانت  االختيار.  من  األخرية  املرحلة  يف 
«يوري  مركز  من  أيدي خرباء  مكثفة عىل  تقييم 
وتضمنت  الفضاء»،  رواد  لتدريب  غاغارين 
الطبية  االختبارات  من  العديد  الفحوصات 
والبدنية املفّصلة التي تهدف إىل ضامن جاهزية 
برحالت  خاصة  تدريبات  يف  للمشاركة  املرشحني 
الفضاء واملهام املتعلقة بها، وامتدت هذه املرحلة 

وتحديداً  ذلك،  بعد  مرشح.  لكل  يوماً   14 حتى 
عن  رسمياً  اإلمارات  أعلنت   ،2018 سبتمرب   3 يف 
الفضاء وهام: هزاع  ليتوليا مهمة معانقة  اسمني 

املنصوري، وسلطان النيادي.

املنصوري  هزاع  اإلمارايت  الفضاء  رائد  احتفل 
بـ«فتح  يعرف  مبا  والرويس  األمريكية  زميليه  مع 
البوابة» ملحطة الفضاء الدولية، وذلك عند الساعة 

الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت اإلمارات.
االنطالق  عملية  تلت  التي  املراحل  تفاصيل  أما 
بتوقيت  دقيقة   5:57 الساعة  عند  متت  التي 
والتي شهدتها  لصاروخ سيوز إف جي،  اإلمارات 
«البيان» من قلب الحدث يف «بيكونور»، قد متت 

عىل الشكل التايل:
إىل  الصاروخ  إطالق  منصة  من  االنطالق   -  1

الفضاء الخارجي، واستغرق 9 دقائق.
2 - تم عىل الفور تنفيذ مناورات يف مدارين عبارة 

عن اتصاالت مع املحطة.
3 - تستغرق الرحلة كاملة من األرض إىل محطة 

الفضاء الدولية 6 ساعات.
4 - استكامل 6 مدارات كاملة من لحظة وصول 
الفضاء الخارجي إىل لحظة وصول املحطة الدولية 

للفضاء.
5 - اإلجراءات عىل منت املحطة تستغرق ساعتني.

الليل  منتصف  بعد  الثانية  الساعة  متام  يف   -  6
يعرف  مبا  املحطة  يف  االحتفال  اإلمارات  بتوقيت 

مبراسم «فتح البوابة».

57101500
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إىل  املنصوري  هزاع  اإلمارايت  الفضاء  رائد  وصل 
محطة الفضاء الدولية يف وقت مبكر من صباح 

اليوم.
إىل  التحية  املنصوري  وجه  رسائله،  أوىل  ويف 
وإىل  وشعبها،  اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب 

الوطن العريب.
وقال: «سالمي لقادتنا.. شيوخنا.. حكامنا.. الوطن 
العريب.. أنا هنا أعانق النجوم، وهي بداية ملراحل 
جديدة مقبلة، كنت أمتنى أن يرى الجميع األرض 
من هنا، رأيت الرشوق والغروب وأنا يف طريقي 
لبدء  أستعد  واآلن  الدولية،  الفضاء  محطة  إىل 

مرحلة جديدة».
التحمت   «15 أس  أم  «سويوز  املركبة  وكانت 
بنجاح مع محطة الفضاء الدولية، ليدخل طاقمها 
الذي يضم رائد الفضاء اإلمارايت هزاع املنصوري، 

إىل املحطة بعد ساعتني من وقت االلتحام.
االلتحام:  بعد  متحدثاً  املنصوري  هزاع  وقال 

منظر  الدولية،  الفضاء  ملحطة  وصلنا  «بحمدلله 
شعب  لكل  وسالمي  هنا  من  جميل  األرض 

اإلمارات».

6

تجربة   16 املنصوري،  الفضاء، هزاع  رائد  وينّفذ 
منها  عاملية  فضاء  وكاالت  مع  بالتعاون  علمية 
الروسية روسكوسموس، ووكالة الفضاء األوروبية 
بينها  «ناسا»،  األمريكية  الفضاء  ووكالة  «إيسا» 
الفضاء  محطة  منت  عىل  ستُنّفذ  تجارب  ست 
الدولية لدراسة تفاعل املؤرشات الحيوية لجسم 
اإلنسان يف الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت 

عىل سطح األرض.
العظام،  حالة  مؤرشات  ودراسة 

واالضطرابات يف النشاط الحريك، إضافة 
إىل التصور وإدراك الوقت عند رائد 

يف  السوائل  وديناميات  الفضاء، 

كام  البرش،  عىل  الفضاء  يف  العيش  وأثر  الفضاء، 
سيتم مقارنة بعض هذه النتائج بالنتائج السابقة 

التي أُخذت قبل املهمة.
تخص  تجارب  العلمية،  املهمة  تتضمن  كام 
املدارس يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ضمن 
مبادرة العلوم يف الفضاء التي أطلقها مركز محمد 

بن راشد للفضاء، وشاركت يف إجرائها 
من  مدرسة   16 حوايل 

بوجود  الدولة 
ئد  ا ر

2030

10
.
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الفضاء اإلمارايت هزاع املنصوري يف املرحلة األوىل، 
الجاذبية  منعدمة  بيئة  يف  بإجرائها  وسيقوم 
تقريباً عىل منت املحطة ملقارنة النتائج، وستسهم 
مبواد  اإلماراتية  املناهج  رفد  يف  التجارب  هذه 
علمية جديدة تكون نتاج املهمة األوىل املأهولة 

لإلمارات إىل الفضاء.
للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز  ويتيح 
اإلمارات»،  و«مؤسسة 
لطالب  الفرصة 
س  ر ا ملد ا

لقاءات  يف  للمشاركة  والجمهور؛  والجامعات 
مبارشة عرب الفيديو أو موجات الراديو يف املركز، 
منت  عىل  تواجده  خالل  املنصوري،  هزاع  مع 

محطة الفضاء الدولية.
 وشارك هزاع املنصوري، فريق عمل مركز محمد 
بن راشد للفضاء مجموعة من الصور، حول إجراء 
الجسم،  وتكوين  العظام  حالة  مؤرشات  دراسة 
وتنظيم الغدد الصامء لرواد الفضاء، والتي يجريها 
بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

ويظهر يف الصور، رائد الفضاء اإلمارايت، وبجواره 
خالل  سكريبوتشكا؛  أوليغ  الرويس،  الفضاء  رائد 
استخدام األجهزة عىل منت محطة الفضاء الدولية 

إلجراء التجارب العلمية.
كام يظهر املنصوري يف صورة أخرى وهو يقوم 
وذلك  جسمه  كتلة  وزن  حساب  بعملية 
يف  الصغرى  البيئة  تأثري  مدى  لدراسة 

كثافة العظام.

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب ”رعاه الله“، اتصاالً مع هزاع املنصوري 
تواجده عىل  أيام  ثاين  إمارايت يف  فضاء  رائد  أول 
زيارة  خالل  وذلك  الدولية،  الفضاء  محطة  منت 
للفضاء يف  سموه إىل مقر مركز محمد بن راشد 
إىل  ورعايته  الله  بحفظ  لوصوله  إياه  مهنئاً  ديب، 
اإلمارات  لدولة  تاريخي  انجاز  يف  الفضاء  محطة 

واألمتني العربية واإلسالمية.
الشيخ محمد  السمو  تهاين صاحب  ونقل سموه 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
املنصوري  هزاع  إىل  املسلحة  للقوات  األعىل 
ومتنيات سموه له بالتوفيق يف أول رحلة إماراتية 
مأهولة إىل الفضاء، مع كونه أول رائد فضاء عريب 
الدولية، محققاً طموح زايد  الفضاء  يزور محطة 
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يف بلوغ الفضاء.
آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  وأكد صاحب 
مكتوم أن هذه الخطوة الكبرية لدولة اإلمارات ما 
هي إال البداية لرحلة من العمل الجاد يف سبيل 
خالل  سموه  وقال  الفضاء،  ريادة  إىل  الوصول 
شعب  فخر  ”أنت  املنصوري:  مخاطباً  االتصال 
 .. يُذكر  دامئا  واألول   .. األول  وأنت   .. اإلمارات 
ولكني أبرشك أن طوابري من بنات وأبناء اإلمارات 

سيتبعون خطواتك الستكامل املسرية».
الذي  اإلنجاز  بهذا  سعادته  عن  سموه  وأعرب 
له  املغفور  االتحاد  دولة  مؤسس  طموح  يرتجم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
يف الوصول من الصحراء إىل الفضاء، مشريا إىل أن 
دعوة  عىل  حريصاً  كان  الله  رحمه  زايد  الشيخ 
ملناقشتهم  الدولة  لزيارة  الفضاء  وخرباء  علامء 
والتعرف منهم عىل املستجدات واالكتشافات يف 

هذا املجال.

آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  أجرى صاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

أول  مع  هاتفيا  اتصاال  سابق  وقت  يف  املسلحة 
وسلطان  املنصوري  هزاع  إماراتيني  فضاء  رائدي 
النيادي .. اطأمن خالله عىل استعداداتهام المتام 
الدولية  الفضاء  محطة  إىل  التاريخية  رحلتهام 

وانجاز مهمتهام الوطنية.
لهام  متنياته  عن  االتصال  خالل  سموه  وأعرب 
التوفيق يف امتام رحلتهام إىل محطة الفضاء الدولية 

.. داعيا الله عز وجل أن يكللها بالتوفيق والنجاح.
إىل  التاريخية  مهمتكام  خالل  من  سموه  وقال 
محطة الفضاء الدولية تدخل خاللها دولتنا مرحلة 
نوعية هامة يف تاريخ نهضتها التنموية الحضارية.

ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظهام ويردهام 
ساملني غامنني رافعني علم بالدهام.

تحقيق  إىل  تسعى  الدولة  أن  سموه  وأوضح 
انجازات نوعية من خالل عقول أبنائها وكفاءاتهم 
للمستقبل.. مشريا  الفضاء واالستعداد  ويف مجال 
قدر  عىل  أنهم  دامئا  أثبتوا  اإلمارات  أبناء  أن  إىل 

املسؤولية والثقة ”.
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
أنتام   ” والنيادي..  املنصوري  مخاطبا  نهيان  آل 
تحمالن معكام آمال وطموحات وطن مييض قدما 
االنجازات  لتحقيق  أبنائه  وعزمية  قيادته  برؤية 

وأن يتبوأ الصدارة العاملية يف املجاالت كافة ”.
وأشار سموه إىل أن مهمة رائدي الفضاء اإلماراتيني 
تجسد طموح املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان ” طيب الله ثراه ” وشعب اإلمارات وكل 
” عيال زايد ” يف وصول أبناء اإلمارات إىل الفضاء 

واثقني بقدراتهم وامكاناتهم.

 :
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وإماراتية  إمارايت  كل  أنتام متثالن   ” وقال سموه 
.. متثالن كل شعب اإلمارات.. وبالد فيها أمثالكم 

محظوظة .. الله يحفظكم ويوفقكم ”.
وسلطان  املنصوري  هزاع  أعرب  جانبهام  من 
صاحب  إىل  وتقديرهام  شكرهام  عن  النيادي 
وقيادة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الدولة الحكيمة عىل ما يحظيان به من ثقة ودعم 
واهتامم متواصل .. وقاال ” نفخر ونعتز بتمثيلنا 
وطننا الغايل دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 

منت محطة الفضاء الدولية ورفع رايتها“.

حمل هزاع املنصوري، الذي وضع عىل كتفه شعار 
الدولية  الفضاء  محطة  إىل  معه  زايد»،  «طموح 
نسخة  تتضمن:  املتعلقات،  من  كيلوغرامات   10
من القرآن الكريم مع صورة للمغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكتاب 
«قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
الوزراء حاكم ديب، وصوراً عائلية وهدايا تذكارية، 

و30 بذرة لشجرة الغاف.
وتم إعداد وجبات طعام خاصة (حالل) للمنصوري، 
املرضوبة  مثل  تقليدية،  إماراتية  أكالت  وتتضمن 
هيئة  عىل  إعدادها  وتم  والصالونة،  والبالليط 
معلبات ومعجون يف أنابيب مبواصفات وطرق خاصة 

تتناسب مع ظروف الحياة يف املركبة الفضائية.

أنه قام  الفضاء اإلمارايت،  املنصوري، رائد  أكد هزاع 
بالعديد من التجارب العلمية، أهمها دراسة كيفية 
الجاذبية،  بيئة منعدمة  والسوائل يف  املوائع  تفاعل 
الجاذبية  انعدام  ظروف  يف  الجسم  تكيف  وكيفية 
وتأثريها عىل وظائف القلب واألوعية الدموية، جاء 
الفضاء  املبارش من محطة  البث  ذلك خالل جلسة 

الدولية.
وبني أن جدوله مزدحم يف البحث واملعرفة، لكن يف 
الكتب املفضلة لديه مثل  أوقات فراغه يقرأ بعض 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  «قصتي»  كتاب 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله.
بالجمهور  املبارش  اتصاله  خالل  املنصوري  وأعلن 
الفائزين  أسامء  للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز  يف 

سيعلن  أنه  إىل  مشرياً  الفضاء،  إىل  أرسل  مبسابقة 
القصائد  مسابقة  يف  الفائزين  القادم  اتصاله  يف 
الشعرية، وبني أن عائلته كانت الداعم األول له يف 
مسريته نحو الفضاء وتحقيق طموحه، ودور مدرسته 
التي شجعته لتحقيق حلمه، مؤكداً يف الوقت ذاته 
الشباب  التي صقلت مهارات  الرشيدة  القيادة  دور 

وأتاحت لهم الفرص وذللت الصعاب.
املحطة  إن  املنصوري:  قال  الحرارة،  درجات  وحول 
والرطوبة  باألكسجني  يتحكم  دقيق  نظام  يحكمها 

 22 إىل  تصل  التي  والحرارة  الكربون  أكسيد  وثاين 
درجة مئوية تقريباً، وإن الفرق بني إجراء التجارب 
انعدام  الدولية، بأن  الفضاء  عىل األرض ويف محطة 
الجاذبية يجعل نتائج التجارب واالختبارات أكرث دقة 

ويخدم البرشية يف جميع املجاالت.
منت  عىل  املوجود  األكسجني  إن  املنصوري:  وقال 
محطة الفضاء الدولية ينتج نتيجة حرق للامء الذي 

ينتج عنه األكسجني والهيدروجني.



:

305732019



.

.

31



325732019

:

ممثل  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  سمو  أكّد 
حاكم أبوظبي يف منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهالل 
صاحب  بقيادة  اإلمارات  دولة  أن  اإلمارايت،  األحمر 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
اإلنسانية  عملياتها  تعزيز  يف  ماضية  الله»  «حفظه 

والتنموية يف اليمن.
وقال سموه، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  وصاحب  الله»،  «رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
أبوظبي  عهد  نهيان، ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، عّززت استجابة 
لألشقاء  اإلنسانية  األوضاع  تجاه  القوية  اإلمارات 

اليمنيني.
وشّدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عىل أّن 
ما يربط الشعبني اإلمارايت واليمني من وشائج ضاربة 
يف عمق التاريخ وعالقات أخوية وصالت قرىب أقوى 
من أي اعتبارات أخرى، فاملصري واحد والهم مشرتك، 
وبالتايل ما تقدمه اإلمارات هو واجب عليها والتزام 
يف  وسعاً  تدخر  ولن  األشقاء  تجاه  وأخالقي  إنساين 

القيام به.
دولة  تصدر  مبناسبة  لسموه  ترصيح  يف  ذلك  جاء 

مانحة  دولة  كأكرب  عاملياً،  األول  املركز  اإلمارات 
وفق   ،2019 لعام  اليمني  الشعب  إىل  للمساعدات 
تقرير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
االستجابة  لخطة  املمولة  البلدان  عن  «أوتشا» 
الجاري وحتى 23  العام  لليمن منذ بداية  اإلنسانية 

سبتمرب املايض.
وقال سموه، إن دولة اإلمارات مل تكن يف يوم من األيام 
بعيدة عن التحديات اإلنسانية يف اليمن، وتواجدها 
الدوام  عىل  ظلت  بل  اليوم،  يبدأ  مل  هناك  اإلنساين 
وسط األشقاء بربامجها اإلنسانية ومشاريعها التنموية 
زالت  وما  اليمنية،  املحافظات  معظم  طالت  التي 

تعمل بقوة لتخفيف املعاناة وتحسني سبل الحياة.

وأضاف سموه: «كانت اإلمارات وستظل سباقة يف تلبية 
نداء الواجب اإلنساين عىل الساحة اليمنية، وتحركت 
تجاه األشقاء وعززت استجابتها ألوضاعهم اإلنسانية، 
يف  الحيوية  التنموية  املشاريع  من  العديد  ونّفذت 
البنية  واإلسكان وخدمات  والتعليم  الصحة  مجاالت 
التحتية واالجتامعية األخرى»، مشدداً سموه عىل أّن 
مشاريع اإلمارات تعترب خطوة متقدمة ونقلة نوعية 

يف جهودها التنموية يف اليمن التي تواجه تحديات 
إنسانية وتنموية كثرية بسبب األحداث، وأّن مبادراتها 
يف هذا الصدد تأيت تجسيداً ملسؤولياتها اإلنسانية تجاه 

األشقاء هناك.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن هيئة 
الهالل األحمر اإلمارايت لن تدخر وسعاً يف تعزيز دورها 
الرائد عىل الساحة اليمنية، والقيام مبسؤوليتها تجاه 
الرضورية  احتياجاتهم  تلبي  التي  بالصورة  األشقاء 

وتحقق تطلعاتهم اإلنسانية والتنموية.

يف  الدائم  اإلمارات  نهج  هو  «هذا  سموه:  وقال 
املتأثرين  من  ملستحقيها  واملساعدة  العون  تقديم 
من الكوارث واألزمات، ليس يف اليمن وحده، بل يف 
كل مكان، والذي ورثناه من الوالد املؤسس املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
ألنه  عنه  تحد  مل  التي  الرشيدة  القيادة  عليه  وتسري 
مبثابة رؤية حكيمة ونظرة ثاقبة وإرث متفرد وطريق 
النوعية واإليجابية، والتي وضعت  باملبادرات  ممهد 
اإلمارات يف مصاف الدول التي تعمل من أجل اإلنسان 
حقوقه  عىل  وحصوله  لسعادته  وتسعى  كان،  أينام 
تنفذه من  ما  الكريم، من خالل  والعيش  الحياة  يف 
برامج ومشاريع تعزز مجاالت التنمية يف الساحات و 

املناطق املضطربة».
الشعب  إىل  اإلماراتية  املساعدات  قيمة  أّن  يذكر 
بلغت   2019 سبتمرب   23 وحتى   2015 منذ  اليمني 
قطاعاً   15 شملت  درهم،  مليون  و700  ملياراً   21
حيوياً مثل النقل والتخزين وتوليد الطاقة وإمدادها 
ودعم  الصحي،  والقطاع  االجتامعية  والخدمات 
املساهمة  بهدف  املدين وغريها،  واملجتمع  الحكومة 
املحافظات واملناطق  والتنمية يف  االستقرار  توفري  يف 

اليمنية.
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أكد معايل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون 
إىل  وتفاؤل  بثقة  تتطلع  اإلمارات  أن  الخارجية، 
نجاح اجتامع جدة بني الحكومة اليمنية واملجلس 
االنتقايل الجنويب، مشرياً إىل أن األولوية هي لوحدة 
يف  الجهد  ومضاعفة  الحويث  االنقالب  ضد  الصف 
مواجهته، جاء ذلك فيام تواصل الحكومة اليمنية 
تحركاتها  اإلخواين»  «اإلصالح  من حزب  املختطفة 
اليمن  الراهنة يف جنوب  لعرقلة أي حلول لألزمة 
االنتقايل  املجلس  أعرب  فيام  جدة،  حوار  ظل  يف 
عن تطلعه إىل تحقيق السالم مع الحكومة خالل 
عاودت  فيام  التطورات  هذه  جاءت  املفاوضات، 
الظهور بشكل الفت يف  عنارص تنظيم «القاعدة» 
عدد من املناطق التي جرى اجتياحها يف محافظة 

أبني من قبل ميلشيات «اإلصالح».
عىل  تغريدة  يف  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل  وقال 
حسابه الرسمي مبوقع تويرت «نتطلع بثقة وتفاؤل 
إىل نجاح اجتامع جدة بني حكومة اليمن الشقيق 
ضد  الصف  وحدة  الجنويب،  االنتقايل  واملجلس 
مواجهته  يف  الجهد  ومضاعفة  الحويث  االنقالب 
العربية  للمملكة  والتقدير  والشكر  األولوية،  هي 
سياسيا  التحالف  قيادة  عىل  الشقيقة  السعودية 

وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار».
إىل  تطلعه  عن  االنتقايل  املجلس  أعرب  بدوره، 

تحقيق السالم مع الحكومة يف مفاوضات جدة.
عدنان  املجلس  يف  الرئاسة  هيئة  عضو  وذكر 
وفد  حضور  أن  «تويرت»،  يف  حسابه  عىل  الكاف، 

من االنتقايل الجنويب ملشاورات جدة تأكيد جدي 
أطلقتها  الذي  الحوار  بدعوة  املجلس  التزام  عىل 
الوفد  «سيبذل  وقال:  لها.  واحرتامه  السعودية 
تطلعات  وتلبية  السالم  تحقيق  شأنه  من  ما  كل 
حرص  عىل  والتقدير  الشكر  الجنويب،  الشعب 
التحالف  لدول  والشكر  للحوار  ودعوتها  اململكة 
املختطفة  اليمنية  الحكومة  تواصل  فيام  العريب»، 
من حزب «اإلصالح اإلخواين» تحركاتها لعرقلة أي 

حلول لألزمة الراهنة يف جنوب اليمن.
جدة،  مدينة  إىل  االنتقايل  املجلس  وفد  ووصل 
وعقد  الثانية،  للمرة  الزبيدي  عيدروس  برئاسة 
البارزين  املسؤولني  من  عدد  مع  أحادية  لقاءات 
االنتقايل  املجلس  السعودية، وجاء وصول وفد  يف 
من  تلقاها  لدعوة  تلبية  جدة  إىل  الجنويب 
طاولة  إىل  الجلوس  بشأن  السعودية  الخارجية 
الراهنة  اليمنية إلنهاء األزمة  الحوار مع الحكومة 
عسكرياً  تصعيداً  يشهد  الذي  اليمن  جنوب  يف 
مدينة  ضد  «اإلصالح»  حزب  ميلشيات  تقوده 
أغسطس  أواخر  منذ  الجنوبية  واملحافظات  عدن 
االنتقايل  مع  للحوار  الحكومة  املايض. وجاء رفض 
عىل  يهيمن  الذي  «اإلصالح»  حزب  من  بإيعاز 
الوزراء  رئيس  نائب  أعلن  حيث  بداخلها،  القرار 
تسجيل  يف  امليرسي  أحمد  الداخلية  وزير  اليمني 
له أن «الحكومة لن تجلس مع االنتقايل إىل طاولة 
الحوار»، مهدداً بالعودة إىل عدن، «إما بالسلم أو 

بالحرب».

 :

وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور  معايل  أكد 
دولة  أن   ، الخارجية  للشؤون  الدولة 
مع  تقف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
دعوتها  يف  السعودية  العربية  اململكة 
اليمن، كام وقفت مع دعوتها  للحوار يف 

للحسم.
عىل  نرشها  تغريدة  يف  معاليه  وأشاد 
يف  السعودية  بدور  «تويرت»  يف  حسابه 
العريب بكل صرب وحنكة،  التحالف  قيادة 
لدعوة  اإلمارات  استجابة  أن  إىل  الفتاً 
راسخة  إقليمية  رشاكة  وطدت  الحزم 
موقف  عىل  قرقاش  وشدد  البلدين.  بني 
اإلمارات الداعم للدعوة السعودية للحوار 
بخصوص اليمن. وقال يف التغريدة: «تقود 
الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة 
التحالف العريب بكل صرب وحنكة واقتدار، 
واستجابة اإلمارات إىل دعوة الحزم وطّدت 
التحديات  وخرّية،  راسخة  إقليمية  رشاكة 
سعودية  أيدي  يف  تواجهنا  التي  املشرتكة 
أمينة، ونقف معها يف دعوتها للحوار كام 

وقفنا معها يف دعوتها للحسم».
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قدمت دولة اإلمارات - ممثلة يف ذراعها اإلنسانية 
مساعدات   -  » اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة   »
ناجني  مينيني  ملواطنني  طارئة  وغذائية  إيوائية 

الحوثية  املليشيات  ارتكبتها  مأساوية  مجزرة  من 
مبارش  مدفعي  قصف  عرب  مؤخرا  اإلرهابية 

استهدف مساكنهم جنوب الحديدة غريب اليمن.

الساحل  يف  اإلمارايت  األحمر  الهالل  ممثل  قال  و 
استغاثة  نداء  تلقى  الهالل  إن   “: اليمني  الغريب 
من الجهات املختصة يف مديرية التحيتا إلغاثة 23 
أرسة يف منطقة املتينة وجدت نفسها يوم الجمعة 
و  مكثف  مدفعي  قصف  عقب  العراء  يف  املايض 
الحوثية  املليشيات  جيوب  بقايا  قبل  من  مبارش 
أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 معظمهم 
من النساء و األطفال إىل جانب إحراق منازلهم « .

نداء  لبى  كدأبه   ” األحمر  الهالل   ” أن  أضاف  و 
الناجني  مد  و  إيوائية  خيام  نصب  عرب  اإلستغاثة 
من الجرمية الحوثية مبا يحتاجونه من مياه رشب 
وغذاء.. و لفت إىل أن دعم ” الهالل ” سيتواصل 
ضمن الجهود اإلنسانية التي تبذلها دولة اإلمارات 
من أجل التخفيف من معاناة تلك األرس و تلمس 

احتياجاتها الرضورية.

 :

تقرير  عىل  اليمن  يف  الرشعية  دعم  تحالف  اطلع 
فريق الخرباء الدوليني واإلقليميني البارزين يف اليمن 

الذي أعلن عنه يف الثالث من سبتمرب املايض.
وأشار املتحدث باسم التحالف العقيد تريك بن صالح 
املاليك إىل أن املغالطات واالتهامات املوجهة للتحالف 
للمغالطات  استمرار  سوى  ليست  التقرير  هذا  يف 

واالتهامات الواردة يف تقريره السابق لعام 2018م.
إىل  نبه  أن  سبق  التحالف  أن  إىل  املتحدث  وأشار 
فريق  واعتامد  التقرير  مبنهجية  املتعلقة  املسائل 
الخرباء عىل معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة 
استناده  إىل  باإلضافة  منها،  التحقق  يتم  مل  مجهولة 
عىل ادعاءات وردت يف تقارير بعض املنظامت غري 
الحكومية التي مل يتم توثيقها أو التأكد من صحتها 
أفقد  الذي  األمر  اإلعالم،  وسائل  تنرشه  ما  وكذلك 

تقرير  جاء  حيث  والحيادية،  املوضوعية  التقرير 
وادعاءات  لوقائع  افرتاضات  عىل  مستنداً  الفريق 
اإلنساين  القانون  ألحكام  انتهاكات  بوجود  ومزاعم 
منسوبة  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون  الدويل 

لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة.

للتقرير  األولية  املراجعة  أن  إىل  املاليك  ولفت 
كشفت عن أنه يقوم عىل عدد من االفرتاضات غري 
أن تحالف  الصحيحة من قبل فريق الخرباء، مؤكداً 
دعم الرشعية يف اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون 
القانون  قواعد  مع  متوافقة  العسكرية  عملياته 
االنسان.  لحقوق  الدويل  والقانون  الدويل  اإلنساين 
كام أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق يف 
أي حوادث تثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو 
العسكرية، ومحاكمة من  العمليات  أثناء  مخالفات 

تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.
يف  مستمر  التحالف  بأن  ترصيحه  املاليك  واختتم 
التعاون مع كافة أجهزة وآليات األمم املتحدة املعنية 
بالنزاع يف اليمن، وذلك مبا يسهم يف تحقيق السلم 

واألمن واالستقرار لليمن وشعبه ودول املنطقة.
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قدمت اإلمارات عرب ذراعها االنساين الهالل األحمر 
املليشيات  قصف  من  للناجني  إغاثية  مساعدات 
جنوب  حيس  مبديرية  سكني  حي  عىل  الحوثية 

محافظة الحديدة غريب اليمن.
من  استغاثة  لنداء  تلبية  املساعدات  وجاءت 
املساعدات  فريق  رفد  حيث  املختصة  الجهات 
وسالل  إيوائية  بخيام  االرس  الهالل  يف  اإلنسانية 
بالغ شكرهم وتقديرهم  الذين عربوا عن  غذائية 
إىل  مسارعتها  عىل  اإلمارايت  األحمر  الهالل  لهيئة 
الالزمة لهم بعد أن تقطعت بهم  الرعاية  تقديم 

السبل .
إغاثية  أيام عىل تقديم مساعدات  يأيت ذلك بعد 
قصف  من  نجت  أرسة   23 إىل  مامثلة  طارئة 

مديرية  قرى  إحدى  عىل  الحوثية  املليشيات 
و11  قتىل   9 نتيجته  سقط  بالحديدة  التحيتا 

جريحاً معظمهم نساء وأطفال.
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نظمت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت الزواج الجامعي 
منه 200  استفاد  اليمن،  مستوى  السابع عرش عىل 
شاب وفتاة يف محافظة أبني ضمن األعراس الجامعية 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بها  وجه  التي 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
وتعزيز  الشباب  استقرار  لدعم  املسلحة  للقوات 

النسيج االجتامعي يف اليمن، وذلك مبتابعة من سمو 
الحاكم يف  نهيان ممثل  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان 

منطقة الظفرة رئيس الهيئة.
الثانية  الجامعية يف مرحلتها  األعراس  ويستفيد من 
خالل العام 2019 آالف الشباب يف 11 محافظة مينية.

نائب محافظ  الحامد  املراسم بحضور مهدي  ومتت 

أبني وعدد من املسؤولني اليمنيني وممثل هيئة الهالل 
والرتتيبات  الزواج  مراسم  عىل  أرشف  الذي  األحمر 
ومعارفهم  وأرسهم  العرسان  مبشاركة  به،  الخاصة 

وجمع غفري من أهايل املحافظة.
الشيخ محمد بن زايد  السمو  وتأيت مبادرة صاحب 
آل نهيان ضمن استجابة اإلمارات ملتطلبات األشقاء 
املجاالت،  واملساندة يف جميع  الدعم  من  اليمن  يف 
ودعم  الحياة  تحسني جودة  لجهودها يف  واستمرارا 
األوضاع اإلنسانية ورفع املعاناة عن الساحة اليمنية.

البالغة  سعادتهم  عن  العرسان  أعرب  جانبهم  من 
ومل  الكرمية،  والحياة  االستقرار  يف  حلمهم  بتحقيق 
تؤسس  التي  املباركة  الزيجات  هذه  عرب  شملهم 
ملستقبل أفضل لهم وألرسهم، وتقدموا بجزيل الشكر 
والعرفان لقيادة الدولة الرشيدة التي وضعتهم نصب 
البسمة  برسم  وبادرت  أولوياتها  مقدمة  عينيها ويف 

عىل وجوههم عرب هذه املبادرة االجتامعية الرائدة.
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اإلماراتية  املساعدات  قيمة  وبلغت 
املقدمة إىل الشعب اليمني الشقيق، منذ 
 21.70  ،2019 سبتمرب   23 ولغاية   2015
مليار درهم ..»5.91 مليار دوالر أمرييك».

نسبة  اإلنسانية  املساعدات  واستحوذت 
املساعدات  قيمة  إجاميل  من  باملائة   37
مليار   7.93 أي  املقدمة،  اإلماراتية 
بينام  أمرييك“  دوالر  مليار   2.16” درهم 
وإعادة  التنموية  املساعدات  استحوذت 
االستقرار  إعادة  دعم  ومشاريع  التأهيل 
املساعدات  قيمة  من  املائة  يف   63 عىل 
درهم  مليار   13.70 مبلغ  أي  اإلماراتية 

(3.73 مليار دوالر أمرييك).
قطاعاً   15 املقدمة،  املساعدات  وشملت 
والتخزين،  النقل  قطاعات  مثل  رئيسياً 
والخدمات  وإمدادها،  الطاقة  وتوليد 
ودعم  الصحي،  والقطاع  االجتامعية، 

الحكومة واملجتمع املدين، وغريها.
كافة  اإلماراتية  املساعدات  وشملت 
مظاهر الحياة يف اليمن بهدف املساهمة 
يف توفري االستقرار والتنمية يف املحافظات 

واملناطق اليمنية.

التعاون  أهمية  السياسية  الشؤون  يف  خرباء  أكد 
اإلقليمية  امللفات  يف  املشرتك  اإلمارايت   - السعودي 
السالم  إحالل  عىل  املشرتك  والحرص  والدولية 
العامل..  أنحاء  يف  األزمات  فتيل  ونزع  واالستقرار 
العربية  اململكة  لـ«االتحاد»  ترصيحات  يف  ووصفوا 
بأنهام جبالن  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية 
يثبتان منطقة الخليج العريب وأن «الجبال ال تهزها 
الرياح»، وأكدوا أن ملفات اليمن ومكافحة اإلرهاب 

واالتفاقات االقتصادية أكرب دليل عىل ذلك.
وزير  مساعد  القويسني،  أحمد  السفري  وقال 
للمصالح  تالقيا  إن هناك  األسبق،  الخارجية املرصي 
اإلقليمية  امللفات  يف  والسعودية  اإلمارات  بني 
املشرتك  العمل  خالل  من  يظهر  ما  وهو  والدولية، 
وشدد  املاضية،  الفرتة  مدار  عىل  القضايا  هذه  يف 
تأكيدات  هناك  أن  عىل  لـ«االتحاد»  ترصيحات  يف 
مستمرة من الطرفني عىل التعاون والتنسيق والعمل 
املشرتك بينهام يف امللفات اإلقليمية والدولية، الفتا إىل 
أن زيارة عادل الجبري وزير الدولة السعودي للشؤون 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان  الخارجية، وسمو 
هي  باكستان  إىل  الدويل،  والتعاون  الخارجية  وزير 
كشمري  ألزمة  السلمي  للحل  الدولية  للجهود  دعم 
طبيعة  أن  القويسني  وأوضح  والهند.  باكستان  بني 
الوضع الجيوسيايس ووجود قوتني إقليميتني نوويتني 
من  كل  يدعو  العريب  الخليج  إقليم  مشارف  عىل 
السعودية واإلمارات إىل العمل لحل هذه األزمات، 
الدول  لهذه  كبرية  إىل وجود مصالح مشرتكة  مشريا 
يلتقي  أن  ميكن  ال  أنه  وأكد  واالقتصاد.  التجارة  يف 
الوزيران السعودي واإلمارايت، دون أن يبحثا العديد 

من امللفات اإلقليمية والدولية املشرتكة بني الدولتني، 
هرمز  مضيق  يف  والتوتر  املنطقة  ألوضاع  والتطرق 
وباب املندب واألزمة اإليرانية، موضحاً أن السعودية 
واإلمارات لهام سياسة متناسقة وحليفان أساسيان يف 

التحالف العريب يف اليمن.
واألكادميي  السيايس  الركبان،  أحمد  الدكتور  وقال 
السعودي، إن هناك عمقا اسرتاتيجيا يف العالقات بني 
السعودية واإلمارات خاصة يف األزمات األخرية، الفتا 
إىل أن هناك اتفاقا يف الرؤى وعمليات توحد الدول 
األمة  أن  عىل  مشددا  واحدة،  كلمة  عىل  العربية 
العربية والخليجية واإلسالمية تحتاج ملد يد العون يف 
النزاعات التي تحدث بني البلدان، وأكد يف ترصيحات 
السعودية واإلمارات يحمالن هموم  لـ«االتحاد» أن 
األمة العربية واإلسالمية يف كثري من القضايا، موضحا 
أن هناك الكثري ممن يحاولون نزع فتيل النزاع بني 
باكستان والهند. وشدد عىل أن القيادة الباكستانية 
جاهدين  يسعون  الجميع  وأن  الزيارة،  هذه  تثمن 
أوج  وباكستان يف  الهند  بني  العالقات  تكون  أن  إىل 
هدوئها وتفاهامتها، وأضاف أن السعودية واإلمارات 
من  كثري  يف  واالستقرار  السالم  إحالل  إىل  يسعيان 
كان عىل  األزمات سواء  املناطق، خاصة يف معالجة 
مستوى الرشق األوسط أو أفريقيا وآسيا، مشددا عىل 
أن زيارة الوزيرين الجبري وعبدالله بن زايد ستساعد 
أن  خاصة  والهند،  باكستان  بني  االحتقان  تهدئة  يف 
عدم  يف  السياسة  نفس  لهام  واإلمارات  السعودية 
التدخل يف شأن اآلخر وإحالل السالم يف دول العامل، 
مشددا عىل أن السعودية واإلمارات تؤمنان بالسالم 

وأوضاعهام مستقرة أمنياً.
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دمرت األجهزة األمنية يف محافظة حرضموت بدعم 
وإسناد من قوات التحالف العريب كميات كبرية من 
لتنظيم  تابعة  األرضية  واأللغام  الناسفة  العبوات 
يف  نائية  منطقة  يف  ضبطها  تم  اإلرهايب  «القاعدة» 
مديرية شبام جنوب رشق اليمن. وقال مصدر أمني 
لـ»االتحاد» إن قوات عسكرية فجرت بإرشاف قوات 
التحالف عبوات ناسفة وألغاماً أرضية كانت عنارص 
ملدينة  التابعة  «عرشان»  منطقة  يف  زرعتها  القاعدة 
تفكيك  من  متكن  هندسياً  فريقاً  أن  إىل  الفتا  شبام، 
املتفجرات التي كانت معدة الستهداف قوات الجيش 

واألمن واملدنيني.
وأوضح املصدر أن القوات املشرتكة نفذت خالل األيام 
املاضية عمليات مداهمة وتعقب لعنارص إرهابية يف 
أودية ومناطق نائية تابعة ملديرية شبام، واقتحمت 
من  كبرية  كميات  من ضبط  ومتكنت  ومنازل  أوكاراً 
العبوات املصنعة محلية وألغاماً أرضية كانت معدة 
للتفجري عن بعد. الفتاً إىل أن قوات التحالف متكنت 
من إفشال مخطط إرهايب كان يستهدف إثارة الفوىض 
حرضموت.  وادي  من  متفرقة  مناطق  يف  والدمار 
شبام  بكثافة يف  انترشت  األمن  أجهزة  أن  إىل  وأشار 
وشددت إجراءاتها األمنية ضمن خطة لتأمني املديرية 
وتعقب أي خاليا إرهابية أو عنارص خارجة عن النظام 

والقانون.
والجرحى،  القتىل  من  عدد  سقط  ثانية،  جهة  من 
باشتباكات بني ميليشيات الحويث االنقالبية املدعومة 
من إيران وعنارص قبلية يف محافظة إب وسط اليمن. 
وذكرت مصادر لـ»االتحاد» أن امليليشيات اقتحمت 
مبديرية  العود  منطقة  يف  القرى  من  عدداً  صباحا 
أهايل  من  عدد  اعتقال  وحاولت  إب،  رشق  النادرة 
قريتي العجلة وفاضل ومصادرة أسلحة وذخائر بحوزة 
املسلحني القبليني. وأضافت أن األهايل، وبينهم وجهاء 
تصدوا للميليشيات ما أدى الندالع اشتباكات عنيفة 

بني الطرفني. وأكد مصدر سقوط 17 قتيالً وجريحاً يف 
صفوف الحوثيني الذين استقدموا تعزيزات عسكرية 
جديدة وداهموا املناطق واعتقلوا عدداً من األهايل 
واقتادوهم إىل جهة مجهولة. وقال مصدر محيل إن 
مسلحني حوثيني اقتحموا عدداً من املنازل يف منطقة 
البحث  مربر  تحت  والضالع  إب  بني  الفاصلة  العود 
عن مطلوبني وعمدوا إىل إعدام مدين يدعى خوالن 
فاضل أمام أرسته يف منطقة العود بعد محاولته منع 
امليليشيات من اقتحام منزله ومتكنه من قتل عنرصين 

من امليليشيات.

جهودها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تواصل 
الداعمة للشعب اليمني الشقيق، من خالل تعزيز 
وتحسينها  السكان  بحياة  تتعلق  التي  املجاالت 
الهالل  «هيئة  ودشنت  الصحي.  املجال  خصوصاً 
مع  بالتنسيق  الشأن،  هذا  يف  اإلمارايت»  األحمر 
مبحافظة  املخا  مديرية  يف  والزراعة  الصحة  مكتبي 
جهود  ضمن  وذلك  الضبايب»،  «الرش  حملة  تعز 
الساحل  يف  األوبئة  ملكافحة  املتواصلة  اإلمارات 
عىل  الكولريا، حفاظاً  وباء  اليمني، وال سيام  الغريب 
حياة املدنيني وصوناً ألرواحهم. وذكر ممثل الهالل 

لألوبئة.  الناقلة  والحرشات  البعوض  عىل  القضاء 
وأوضح ثابت الهاميل مدير مكتب الزراعة والسكان 
يف مديرية املخا خالل التدشني أنه جرى وضع خطة 
مجدولة للحملة تنفذها فرق متخصصة عىل مدى 

12 يوماً تشمل مدينة املخا وعزل وقرى املديرية.
ونقل الهاميل تحيات وشكر السلطة املحلية وأهايل 
مساعداتها  تواصل  التي  اإلمارات  لدولة  املخا 
بسخاء للشعب اليمني يف كل املجاالت، عرب ذراعها 
أمني  أكد  فيام  األحمر»،  الهالل  «هيئة  اإلنسانية 
أهمية  املديرية،  يف  الصحة  مكتب  مدير  الشاذيل 
من  املبذولة  الجهود  سياق  يف  تأيت  التي  الحملة 
قبل دولة اإلمارات ملكافحة الكولريا وحمى الضنك 
بدء  مع  االنتشار  عاودت  التي  األخرى  واألمراض 

موسم هطول األمطار. األحمر اإلمارايت يف الساحل الغريب، أن الحملة تأيت 
تلبية لنداء استغاثة من السلطة املحلية، وتستهدف 
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معرض  يف  املشارك  اإلمارات  دولة  جناح  شهد 
تقام  الذي   2019 الدويل  األمن  ومعدات  الدفاع 
والذي  لندن  الربيطانية  العاصمة  يف  فعالياته 
أختتم مؤخراً إقباالً واهتامماً إعالمياً الفتاً من كبار 
الشخصيات والرشكات العسكرية حيث اطلع عدد 
من الشخصيات البارزة خالل زيارتهم الجناح عىل 
آخر تطورات الصناعة العسكرية الوطنية واملكانة 

املرموقة التي حققتها يف األسواق العاملية.
الدفاعية،  للرشكات  اإلمارات  مجلس  ويتوىل 
االقتصادي  التوازن  مجلس  مبادرات  إحدى 
الدولة املشارك يف املعرض  (توازن) تنظيم جناح 
اإلماراتية  الرشكات  من  عددا  يستضيف  والذي 
والتكنولوجيا  الطريان  قطاعات  يف  املتخصصة 
واألمن والتصنيع ويأيت ذلك يف إطار دعم مسرية 
إىل  ووصولها  اإلماراتية  العسكرية  الصناعات 
املنتجات  لتواجد  وتعزيزاً  الواعدة،  األسواق 

الوطنية والصناعات املحلية يف األسواق الدولية .

العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  من  وفد  شارك  كام 
الركن  اللواء  سعادة  برئاسة  املسلحة  للقوات 
التنفيذية  اإلدارة  رئيس  النيادي،  عيل  مبارك  طيار، 

وبحضور  الدفاع،  وزارة  يف  والتعاون  للسياسات 
الدولة  بالهول سفري  سعادة منصور عبدالله خلفان 
العرشين  الدورة  فعاليات  يف  املتحدة  اململكة  لدى 
 DSEI 2019 ” الدويل  املعدات واألمن  من معرض 
” الذي أختتم يف 13 سبتمرب املايض يف مركز املعارض 

بالعاصمة الربيطانية لندن.
املتحدة  اململكة  الدولة يف  يرافقه سفري  الوفد  وزار 
جناح الدولة الذي ينظمه مجلس اإلمارات للرشكات 
ومجلس  الدفاع  وزارة  مع  وبالتعاون  الدفاعية 
الحالية  الدورة  يف  يشارك  حيث  اإلقتصاد،  التوازن 
الدفاعية  الصناعية  الرشكات  من   17 عدد  للمعرض 
الوطنية اإلماراتية، وقام سعادة اللواء النيادي والوفد 
أجنحة  املعرض شملت عددا من  بجولة يف  املرافق 
والدولية  اإلقليمية  الرشكات  عرض  ومنصات  الدول 
املتخصصة يف مجال الصناعات الدفاعية، حيث اطلع 
الربيطانية  الدفاعية  الرشكات  تنتجه  ما  أحدث  عىل 
والرشكات العاملية من األسلحة واملعدات والقدرات 
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من  كل  أجنحة  الزيارة  وشملت  واألمنية،  الدفاعية 
إسرتاليا ، اليابان، الربازيل، اململكة العربية السعودية، 

السويد والجناح الكندي.
ويعد جناح دولة اإلمارات فرصة مثالية ألعضاء مجلس 
وتعزيزمنتجاتهم  إمكاناتهم  الستعراض  اإلمارات 

وخدماتهم عىل نطاق عاملي
وقال مطر عيل الرميثي رئيس مجلس ادارة مجلس 
اإلمارات للرشكات الدفاعية بانه حرصنا عىل تواجد 
العسكرية  املعارض  معظم  يف  االماراتية  الرشكات 
الصناعية  إمكاناتها  خاللها  من  تستعرض  واألمنية 
مشاريعها  فيها  تعرض  منصة  أكرب  عرب  العسكرية 
والتصنيع  الصيانة  مجال  يف  واملبتكرة  املطورة 
واالتصال  اللوجستية  والخدمات  والُعمرة،  واإلصالح 

والتدريب والتطوير التكنولوجي.
واضاف لقد فرضت الصناعات الدفاعية الوطنية 
السنوات  يف  الدولية  الساحة  عىل  نفسها  اليوم 
القليلة املاضية، وباتت متتلك ميزات تنافسية كبرية 
تؤهلها لالنخراط يف مرحلة أكرث تطوراً، سواء لجهة 
األسلحة  من  جديدة  نوعيات  إنتاج  يف  الدخول 
لعرض  جديدة  أسواق  إىل  الوصول  أو  واملعدات 
وألجل  واملتانة.  بالجودة  تتسم  التي  منتجاتها 
هذا، فإن مجلس التوازن االقتصادي يحرص دوماً 
ويعمل  اإليجابية،  التطورات  هذه  مواكبة  عىل 
عىل دعمها من خالل رؤى واسرتاتيجيات جديدة 
تعيل قيم اإلبداع واالبتكار لالنسجام مع متطلبات 
املرحلة املقبلة، والتزاماً بتنفيذ توجيهات القيادة 
اإلمارات  دولة  مكانة  تعزيز  إىل  الرامية  الرشيدة 
يف مجال الصناعات الدفاعية واالمنيه واإلسهام يف 
املعرفة  قائم عىل  تنافيس  اقتصاد وطني  تحقيق 

واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية املستقبلية.
منصور  سعادة  تكريم  اإلمارات  جناح  وشهد 
عبدالله خلفان بالهول سفري الدولة لدى اململكة 

املتحدة. 

كام شهد جناح اإلمارات توقيع مجموعة املدينة 
جناح  يف  سيتي  سيف  باسم  املعروفة  األمنه 
اإلمارات عىل هامش مشاركتها يف معرض الدفاع 
اتفاقية  لندن  باكسل  يف  أقيم  والذي  واألمن 
استحواذ بنسبة 20 يف املائة من اسهم رشكة افيت 
الربيطانية واملتخصصة يف صناعة منظومة واجهزة 
توثيق وتسجيل اإلفادات الناتجه عن التحقيقات 

املدنية واألمنية.

املشاركة  الوطنية  العسكرية  الرشكات  وعربت 
هذه  مثل  يف  املشاركة  اهمية  عىل  املعرض  يف 
القادة  أبرز  مع  االلتقاء  و  املتخصصه  املعارض 
معرض  يف  القرار  وصناع  والخرباء  واملسؤولني 
ابراهيم  الدويل. وقال عيل محمد  الدفاع واألمن 
الحمراء  ملؤسسة  التنفيذي  الرئسيس  املناعي 
عىل  أسايس  بشكل  تركز  الرشكة  بان  التجارية 
واالتصاالت  واألمنية  العسكرية  املعدات  توفري 
تطبيق  وقوات  املسلحة  للقوات  والخدمات 
القانون والدفاع املدين والجامرك ووزارة الداخلية.

معرض  خالل  عرضت  املجموعة  ان  وذكر 
أنظمةالدفاع العسكرية 2019 أنظمتها وخدماتها 
يف مجال األمن الجوي وحامية املنشآت الحساسة 
ومراقبة املوانئ واملرافئ.,والتدريب مجمع توازن 

الصناعي.
الصناعي“،  توازن  ”مجمع  الجناح  يف  ويشارك 

التابع لرشكة توازن القابضة.
اإلمارات  مجلس  يف  رئيسياً  عضواً  وباعتباره 
للرشكات الدفاعية، ويستضيف عدداً من األعضاء 
اآلخرين حيث يعد مجمع توازن الصناعي منطقة 
الخاصة  الخدمات  وتقديم  للتصنيع  متكاملة 
املحلية  للرشكات  التحتية  والبنية  املرافق  بإدارة 
والتصنيع  الدفاع  قطاع  يف  العاملة  والعاملية 

االسرتاتيجي.

اإلدارة  عضو  الرميثي  احمد  منصور  وقال 
ملجموعة  التابعة  الرميثي  مؤسسة  التنفيذية 
املاضية  الثالثة  العقود  مدار  وعىل  انه  الرميثي 
مجرد  من  نفسها  تطوير  عىل  املجموعة  عملت 
مجموعة إقليمية من الرشكات إىل سلسلة عاملية 

من الخدمات غري املحدودة.
ومن جانبه قال فاضل الكعبي الرئيس التنفيذي 
بان   IGG جروب  جولدن  انرتناشيونال  لرشكة 
التصنيع  رشكة  تصبح  بان  تخطط   IGG رشكة 
واألنظمة  التكنولوجيا  أساليب  ألحدث  الرائدة 

العسكرية.
رشكة  و  أيروسبيس"  "أكيال  رشكة  تشارك  كام 
«إكستشون إنرتبرايزز أألليس» ضمن جناح الدولة 
خدماتها وحدث تقنياتها وقد لفت الزي اإلمارايت 
املشاركات  اإلمارات  ابنة  ترتدية  الذي  الوطني 
الدفاع  معدات  معرض  يف  اإلمارات  بجناح 
واألمن الدويل أنظار زوار املعرض ونال إعجابهم 
الحضاري  الوجه  من  عكسه  ملا  وتقديرهم 
الوطنية  الهوية  وإبرازه  اإلمارات  لدولة  والرتايث 
املفاجأه  كانت  بل  وحده  هذا  يكن  ومل  للدولة 
لهم عندما تعرفوا عن اهم اعامل املشاركات يف 
جناح اإلمارات فمنهن املهندسة وخبرية التسويق 
دولة  بنجاح  مشيدين  الصيانه  يف  واملتخصصة 
الكفاءات  وتنمية  تطوير  عملية  يف  اإلمارات 
النسائية يف مجال الصناعات العسكرية، والعمل 
يف بناء جيل مهني متخصص عىل أعىل درجة من 

درجات الكفاءة والحرفية» .
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وسوف تسهم املركبة يف تحقيق االنسيابية يف عملية 
تحميل املعلومات وزيادة الوعي الظريف للطواقم.

االستخدامات  املتعددة   BvS10 مركبة  تزويد  تم 
بنظام مكافئ لبنية املركبات العامة (GVA) لزيادة 
وصول  وضامن  للمركبة،  الحالية  التشغيلية  القدرة 
ويعترب  املعركة.  ساحة  إىل  برسعة  املهمة  الرتقيات 
شامل  حلف  منظمة  معايري  أحد   GVA نظام 
العسكرية  املركبات  يف  التشغيل  ألنظمة  األطليس 
والقوات  الربيطانية  الدفاع  وزارة  تستخدمها  التي 

املتحالفة معها.
إلنشاء  املتعددة،  املستخدم  واجهات  توحيد  يؤدي 
اختصار  إىل   ،BvS10 يف  لألنظمة  متكامل  نظام 
الطواقم من  الطاقم، وزيادة مرونة  أوقات تدريب 
خالل تسهيل تغيري املهام واملركبات، وزيادة الكفاءة 
قابلية   GVA التصميمية  البنية  وتدعم  القتالية. 
وتسمح  املركبات،  أساطيل  عرب  البيني  التشغيل 
بتحديث رسيع وفعال من حيث التكلفة للتقنيات، 

مع خفض تكلفة دورة حياة النظام بشكل كبري.
تعمل هذه الرتقية التقنية عىل رفع مستوى املركبة 
إىل املستوى املطلوب من قبل املستخدمني املحتملني 
أن  عىل  وتدل  األوروبية،  األسواق  يف  املستقبل  يف 
مرونة أنظمة مهام بنية GVA تسمح لها بالتصميم 
بحيث تفي مبتطلبات العمالء املحددة وخلق إدماج 

فعال يف املركبة املضيفة. 
فضالً  كامريات،  بعدة  مزودة   BvS10 املركبة  هذه 
منوذجاً  يجعلها  مام  وخلفية،  أمامية  شاشات  عن 
االتصال  نطاق  سعة  وزيادة  املوسع  الظريف  للوعي 
ألفراد الطاقم أثناء وجودهم داخل املركبة املدرعة 

املحمية.
بالراحة   DSEI معرض  يف  املعروضة  املركبة  متيزت 
الحركة  مرونة  ميزة  مع   GVA بنية  توفرها  التي 
BvS10؛  املركبة  يف  الطاقم  وحامية  والتنقل 
البيئات  أقىس  يف  العمل  ميكنها  قوية  مركبة  فهي 
الثلوج  إىل  والصخور  الجبال  من  والتضاريس 

الحرارة  درجات  تحّمل  ميكنها  كام  واملستنقعات، 
القصوى ولديها قدرات برمائية.

الرائدة  الدفاع  رشكات  إعالن   DSEI معرض  شهد 
 Leonardo و BAE Systems) يف اململكة املتحدة
UK و Rolls Royce و MBDA UK)، إىل جانب 
 Leonardo) اإليطالية  الصناعة  يف  رئيسيني  العبني 
 MBDA و   Avio Aero و   Elettronica و   Italy
Italy) عن عزمهم عىل املشاركة يف برنامج العاصفة 
عىل  التوقيع  خالل  من   programme Tempest
يعمل  أن  إىل  ذلك  وسيؤدي   ،(SOI) النوايا  بيان 
الطرفان مًعا لتحديد مفهوم مبتكر ومنوذج رشاكة، 
ويشمل ذلك تبادل املعرفة وتعريف املنتج وتطوير 
التكنولوجيا من أجل التطوير املشرتك ألنظمة القتال 

الجوية املستقبلية.
جانب  من  التزاًما   SOI النوايا  بيان  توقيع  يتبع 

BAE Systems

DSEI

BAE Systems
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بشكل  بالعمل  واإليطالية  الربيطانية  الحكومتني 
أنظمة  فيها  مبا  الجوي،  القتال  قدرات  عىل  وثيق 
مثل Typhoon و F-35 ، وكذلك Tempest، النظام 
املتحدة.  اململكة  من  القادم  للجيل  القتايل  الجوي 
وقد أكدت الحكومتان رغبة مشرتكة يف الحفاظ عىل 
قواعد صناعية قوية من أجل الوصول إىل القدرات 
السواء.  عىل  للدولتني  االزدهار  وتأمني  الرئيسية 
بتاريخ  املتحدة  واململكة  إيطاليا  من  كل  وتتمتع 
طويل وناجح يف العمل سويًا عىل برامج دولية مثل 

.F-35 و Typhoon و Tornado

USV

أظهرت BAE Systems أيضاً يف املعرض وألول مرة 
املأهولة  غري  السطحية  السفن  دمج  ميكن  كيف 
للبحرية  تابعة  حربية  سفن  مع  بالكامل   (USVs)
األفق  وراء  ما  إىل  وصولها  نطاق  لتوسيع  امللكية 
قام  للخطر.  البحارة  تعرض  إمكانية  من  والتقليل 
 (P24 RIB) قارب قابل للنفخ غري مأهول من طراز
 ،HMS Argyll مدمج مع النظام القتايل للفرقاطة
يف  البحرية  العروض  من  بسلسلة   ،23 النوع  من 

.DSEI دوكالندز يف لندن، كجزء من معرض
تبلغ رسعة قارب النفخ P24 RIB ، البالغ طوله 7.8 
أمتار، 38 عقدة، وميكن أن يعمل ملدة تصل إىل 45 
ساعة برسعة الدورية، أو 100 ميل بحري يف وضع 
يعمل  أو  بعد  عن  به  التحكم  يتم  بينام  املطاردة، 
حربية  سفينة  مع  دمجه  ويؤدي  مستقل.  بشكل 
عرب  محتملة  تطبيقات  تنفيذ  إمكانية  إىل  نشطة 
مكافحة  عمليات  ذلك  يف  مبا  املهام،  من  مجموعة 
املعلومات  وجمع  الحدود،  ومراقبة  القرصنة، 

االستخبارية، واألمن البحري، وحامية القوات.
 BAE من  تقنيون  بها  قام  عروضاً  املعرض  تضّمن 
 Dstl و   Royal Navy مع  بالتعاون   ،Systems
ومورّد األنظمة املستقلة L3Harris، إلمكانية جعل 
املهامت البحرية أرسع وأسهل وأكرث أماناً، من خالل 
إجراء متارين عالية الرسعة تحايك سيناريوهات العامل 
واعرتاض  القوات،  حامية  تتضمن  التي  الحقيقي 

التهديدات، ومهامت املطاردة.
مثة جانب رئييس يتمثل يف ضامن وجود اتصال آمن 
بني إدارة القتال ونظام االستشعار عىل منت السفينة 
 .RIB النفخ  قارب  عىل  خارجها  واألنظمة  الحربية 

وقد تم إجراء تجارب مبكرة لهذه التقنيات بالتعاون 
.Navy X مع برنامج ترسيع االستقاللية والفتك

 P24 املأهول  غري  النفخ  قارب  إصدار  تعديل  تم 
RIB املستقل املعروض يف معرض DSEI للتشغيل 
مبستشعرات  تجهيزه  وتم  االختياري،  املأهول  غري 
برصية  تصوير  آلة  ذلك  يف  مبا  إضافية  ومؤثرات 
وحرارية عالية الدقة، ونظام جهاز صويت بعيد املدى 
(LRAD)، قادر عىل إصدار رسائل تحذير عن بعد، 

وهو مزود بتقنيات صنع القرار املالحية اآللية، مام 
الهامة  املعلومات  عىل  بالرتكيز  للمشغلني  يسمح 

للمهمة عن بعد.
وسلطت العروض الضوء عىل الجهود التعاونية التي 
الرشكاء  بالعمل جنبًا إىل جنب مع  الصناعة  تبذلها 
وإحراز  امللكية،  البحرية  مستقبل  دعم  عىل   Dstl
وغري  فتاكة  ميزات  توفري  عىل  ينطوي  تقني  تطور 

فتاكة للقوات العسكرية.
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SPEAR
.
النظام SPEAR-EW مبعرفة  تطوير  حاليا  ويجري 
 Leonardo رشكة  مع  بالتعاون   MBDA رشكة 
أنظمة  بإخامد  املكلفة  املهام  من  مجموعة  لتنفيذ 
 Suppression of Enemy الجوي املعادية الدفاع 
لعقد  طبقا   Air Defence (SEAD) missions
 Technical الفني“  العميل  البيان  ”برنامج 
الذي   (Demonstration Programme (TDP
 Defence Equipment & Support أرسته 
أنظمة  أحدث  عىل  النظام  وسيعتمد   ((DE&S
رشكة  أنتجتها  التي  املصغرة  اإللكرتونية  الحرب 
بديل  تشويش  كنظام  ستعمل  والتي   Leonardo
املليك  الجو  سالح  طائرات  نجاة  فرص  لزيادة 
املعادية،  الجوية  الدفاعات  الربيطاين وإحامد نريان 
عامال  الجديد  اإللكرتوين  النظام  يجعل  الذي  األمر 

مضاعفا للقوة.
ماري   – آن  الربيطانية،  الدفاع  وزيرة  وقالت 
التشويش اإللكرتوين تلك  تريفيليان، أحدث أنظمة 
ستشتت تركيز أعدائنا وستؤمن لطيارينا قدرا أكرب 
أضفنا  وإذا  مىض.  وقت  أي  من  أكرث  السالمة  من 
الدقيقني   Meteor و   Brimstone الصاروخني  قوة 
و   F-35 النفاثة  املقاتلة  طائراتنا  أن  يعني  فهذا 
Typhoonستواصل إحكام سيطرتها عىل الجو خالل 

السنوات القادمة“.
والتطوير  املبيعات  إدارة  مدير  ميو،  مايك  وقال 
التجاري برشكة MBDA UK يف بريطانيا، إن ”نظام 
نظاما  يعترب    SPEAR-EW اإللكرتونية  الحرب 
 SPEAR3 النظام  جنب  إىل  جنبا  يساهم،  جديدا 
قدرة  حيث  من  كبرية  طفرة  إحداث  يف  الحايل، 
رغم  مهامها  تنفيذ  عىل  الصديقة  الجوية  القوات 
رؤيتنا  وتنصب  املعادية.  الجوية  الدفاعات  وجود 

الجوية  والدفاعات  الطائرة  بني  مأمون  هجومي 
محركا   SPEAR الصاروخ  ويستخدم  املعادية. 
توربينيا نفاثا ويؤمن مدى مضاعفا ومحيطا تشغيليا 
مرنا flexible operating envelope عند مقارنته 
باألسلحة الرشاعية glide weapon  التقليدية، وهو 
الطريان لساعات  العالية عىل  القدرة  يستغل هذه 
عىل  من  إطالقه  إمكانية  عىل  اعتامدا  طويلة 
مسافات هجومية طويلة ثم التحليق يف الجو أثناء 

تنفيذ مهمة التشويش املكلف بها.
 SPEAR الصاروخ  لعائلة  الصغري  الحجم  ويتيح 
كل  يف  الداخل  يف  أسلحة  أربعة  حمل  إمكانية 
بالطائرة  الخاصني  الداخليني  املخزنني  من  مخزن 
منت  عىل  محطة  لكل  أسلحة  ثالثة  أو   F-35
نظام  أتم  وقد    Eurofighter Typhoon الطائرة
االختبارات  من  سلسلة  مؤخرا   SPEAR التسلح 
 SPEAR بقاذف  الخاصة  والفحوصات  األرضية 
طائرت  إحدى  منت  عىل  وحدات  بثالث  ملقم 
بهذه  وقام  املقاتلة.   Eurofighter Typhoon
 MBDA املهمة فريق هنديس مشرتك من رشكتي
و BAE Systems وإدارة األجهزة الدفاعية والدعم 
 (Defence Equipment and Support (DE&S
التابعة لوزارة الدفاع، وجرت االختبارات يف مضامر 
االختبارات الجوية التابع لرشكة BAE Systems يف 

Lancashire مبقاطعة Warton مدينة

من  مجموعة  إنتاج  عىل   SPEAR النظام  تجاه 
إخامد  عىل  القادرة  بالشبكة  املرتبطة  األسلحة 
إن  تطورا.  الجوي  الدفاع  أنظمة  أكرث  وتحييد 
  SPEAR-EW اإللكرتونية  الحرب  نظام  إضافة 
الجديد إىل العائلة يُعد ترجمة حية لفكرة طرح 
نسخ مكملة لعائلة النظام SPEAR التي ستضيف 
قوة مضاعفة كبرية دون الحاجة إىل تكرار عملية 

استخدام املنصة“.
الالسليك  الرتدد  لذاكرة  املتقدمة  التقنية  تحتل 
 advanced, miniaturised املصغر  الرقمي 
 Digital Radio Frequency Memory
 Leonardo رشكة  أنتجتها  التي   ((DRFM
موقع القلب من أجهزة نظام الحرب اإللكرتونية 
تؤمن  التي  التقنية  وهي   ،  SPEAR-EW
املتقدم  املستقبيل  اإللكرتوين  والخداع  التشويش 

يف األسواق حاليا.
 SPEAR-EW اإللكرتونية  الحرب  نظام  ويأيت 
عىل  يعتمد  الذي  كروز  للصاروخ  مكمال  ليكون 
جرى  الذي  الصاروخ  وهو   ،  SPEAR شبكة 
تصميمه لالشتباك مع األهداف املتحركة البعيدة 
العابرة والتي ميكن إعادة تحديد مواقعها  املدى 
ظروف  عن  النظر  بغض  نهارا  أو  ليال  مجددا 
األحوال الجوية ورغم استخدام األساليب املضادة 
ووسائل اإلعاقة والتمويه. كل ذلك مع توفري مدى 
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بالطبع دول الخليج العريب وخاصة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية سعت 
إىل العمل الجدي يف خلق بدائل اسرتاتيجية عن 
االعتامد الكيل عىل املضيق إىل إيجاد فرص أخرى 
متنح الحرية لصادرات هذه الدول من النفط ليك 
تصل إىل االقتصاد العاملي بعيداً عن املضيق. فدولة 
لتخزين  منصات  تطوير  نحو  اتجهت  اإلمارات 
يطل  الذي  الرشقي  ساحلها  عرب  النفط  ولتصدير 
عىل بحر العرب وخليج عامن، مبتعدة بذلك عن 
سعت  والسعودية  املضيق.  عىل  الكيل  االعتامد 
أيضاً للتعاون مع دولة اإلمارات لنقل نفطها من 
موانئها  تطوير  وعرب  اإلمارايت  الرشقي  الساحل 
املطلة عىل البحر األحمر. كل تلك التحركات تعترب 
تحركات اسرتاتيجية تخفف من وطأة تأثري الطيش 

اإليراين عىل مثل تلك الدول.
ولعل استمرار إيران يف تهديدها املستمر للمالحة 
خارج  التفكري  حتمية  يف  يجعلنا  املضيق  عرب 
الصندوق إليجاد بدائل أخرى من شأنها أن تعزز 
من قدرتنا عىل تخفيف وطأة التهديدات اإليرانية 
قناة  إنشاء  البال مرشوع  يأيت يف  وهنا  املستمرة. 
اإلمارات  لدولة  الرشقي  الساحل  توصل  مائية 
العربية املتحدة بساحلها الغريب املطل عىل الخليج 
العريب لتكون مبثابة القشة التي ميكن أن تقصم 
ظهر التهديدات اإليرانية باستغالل مضيق هرمز 
ضدنا وضد املجتمع الدويل. وهذه الخطوة يعززها 
العمل اإلمارايت املبدع يف كافة املجاالت حيث أن 
اإلمارات أثبتت قدرتها عىل تحقيق املستحيل من 
خالل إرادة قيادتها الرشيدة واملتميزة يف تحقيق 
واألمان  واألمن  االزدهار  يحقق  أن  ميكن  ما  كل 
وإبداع  كفاءة  ذات  بطريقة  وشعبها  لإلمارات 
الرشقي  الساحل  تربط  مائية  قناة  فشق  عاليني. 
بالساحل الغريب لن يكون مستعصياً عىل بلد متكن 
جزر  عىل  عرصية  مدن  وأنشاء  البحار  حفر  من 
صنعتها أفكار أبناءه. فالبعد الجغرايف بني الساحل 
الرشقي والساحل الغريب ميتد لنحو مائة كيلو مرت 
السويس  قناة  مثالً  عن  بكثري  تقل  مسافة  وهي 
تصل  ملسافة  شقها  يف  املرصيون  فيه  نجح  التي 
إىل نحو مائتني كيلو مرت. كام أن عرضها ال ميكن 
ان يشكل قضية عىل اإلطالق فبإمكانها أن تكون 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

بعرض قناة السويس أي بنحو مائتني مرت يسهل من 
خاللها عبور السفن يف االتجاهني.  

مثل هذه الفكرة تستحق أن تثار عىل أقل تقدير 
وأن تدرس مدى جدواها االقتصادية والسياسية من 
أجل أن تفهم إيران بأن دول الخليج العريب لديها 
بدائل مستقبلية  ولديها  بدائل حالية تستخدمها 
ميكن أن تفكر فيها وتنجزها. قناة مائية إماراتية 
ستمثل بحق بديل عميل عن املضيق عىل األقل 
لسفن الدول الصديقة وستكون قناة مائية وطنية 
ستكون  إيران  مربح.  وسيايس  تجاري  واستثامر 
ستكون  فيام  املعادلة،  هذه  يف  الخارسين  أكرب 
أكرب  هو  العاملي  واالقتصاد  العريب  الخليج  دول 
التعبري  املستفيدين منها. وهذا سيكون جزء من 
الواضح ملامرسة دولة اإلمارات ملسئوليتها الدولية 
كدولة مسئولة يف النظام الدويل ويهمها االقتصاد 

العاملي واألمن واالستقرار العامليني. 
جميعنا يتمنى ملضيق هرمز أن يكون أمناً ومستقر 
ألن يف ذلك خري للجميع مبا فيه إيران واقتصادها 
املتعرث بسبب سياساتها العدوانية، ولكن لألسف 
يتوقف  لن  فإنه  إيران  املاليل يف  نظام  مع وجود 
عن زعزعة أمن واستقرار املنطقة وإثارة البلبلة يف 
الفكرة  إثارة هذه  مجرد  ولعل  العاملي.  االقتصاد 
للمجتمع الدويل كمرحلة أوىل من شأنها أن تثري 
إثارة  عن  ترتاجع  يجعلها  ورمبا  إيران  هواجس 
كفكرة  فالقناة  بها،  تقوم  التي  املامرسات  بعض 
ميكن أن تكون ورقة ضغط عىل إيران كجزء من 
القوة اللينة أو الدبلوماسية التي ميكن أن تتمتع 
بها دولة اإلمارات يف حال ما جعلت هذا املوضوع 
عىل أجندة اهتامماتها.  فكرة مثل هذه القناة لن 
إيران  الهجوم عىل أحد مبا يف ذلك  تكون بهدف 
ازدهار دول  تحقيق  للمساهمة يف  وإمنا ستكون 
املنطقة عرب خلق بدائل مرشوعة وقانونية تساهم 
يف تحقيق األمن واالستقرار ليس للمنطقة فحسب 
بل للعامل بأرسه، ومن املمكن لها أيضاً أن تخفف 
الضغط عىل مضيق هرمز مام يجعل  من عبء 

حركة املالحة أكرث سهولة ويرسا.  



445732019

سالح  من  جونز  ليندون  الكابنت  قال  جانبه  من 
 RG الجو املليك الربيطاين: ”ستكون طائرة الحامي
Mk1 مبثابة تغيري مرحيل رئييس بالنسبة إلينا من 
الجديدة  الطائرة  توفر  وسوف  القدرات.  حيث 
وسيتم  التحمل،  عىل  أكرب  وقدرًة  أبعد  مدًى 

اعتامدها للطريان يف املجال الجوي الربيطاين.“

وزارة  قيام  عىل  بلجيكا  حكومة  وافقت 
طائرة   رشاء  عىل  بالتفاوض  البلجيكية  الدفاع 
من  البالد  احتياجات  لتلبية   SkyGuardian
الطائرة  اقتناء  دراسة  يتم  املسرية. كام  الطائرات 
اختارت  التي  األسرتالية،  الدفاع  قوة  قبل  من 
املسرية  الطائرات  بأنظمة  لتزويدها   GA-ASI

تنتظر  حني  ويف   .Project Air 7003 ملرشوع  
اململكة املتحدة تسليمها أول دفعة من الطائرة، 
للرشكة  التابعتني  طائرتيها   GA-ASI استخدمت 
MQ-9B SkyGuardians للقيام بأكرث من 100 
طائراتها  قدرات  إلظهار  تجريبية  طريان  رحلة 

املسرية.

General Atomics SeaGuardian MQ-9B SkyGuardian
 (RPA) (Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI

 .2020  (RG Mk1) “ ”  (RAF)
.(MENA) MQ-9B

GA-ASI
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تعترب طائرة MQ-9B مبثابة إعادة تصميم لألنواع 
السابقة. وقد تم ذلك من أجل الحصول عىل شهادة 
وإمكانية  منفصل،  غري  جوي  مجال  يف  الطريان 
وتتوقع  املأهولة.  الطائرات  مع  بسهولة  االندماج 
رشكة GA-ASI أن تحصل MQ-9B عىل شهادة 
القرن،  هذا  من  العرشينيات  أوائل  يف  االعتامد 
عندما تفي الطائرة أوالً مبعايري صالحيتها للطريان 
STANAG-4671 الخاصة بحلف الناتو، ومن ثم 
الطائرات  صالحية  شهادة  معايري  بعد  فيام  تلبي 
الفيدرالية  الطريان  إدارة  مع  بالتعاون  للطريان 

.(FAA) األمريكية
الرئيس  نائب  طومسون،  جيم  قال  جهته  من 
برشكة  الدويل  االسرتاتيجي  للتطوير  اإلقليمي 
والتفادي  الكشف  نظام  ”يتكون   :GA-ASI
للطائرة،   GA-ASI رشكة  طورته  الذي   ،(DAA)
املروري  االصطدام  تفادي  ونظام  رادار،  من 
[TCAS]، واالستطالع املالحي التلقايئ الذايت بالبث  
[ADS-B]، والقدرة عىل إدماج تلك املراقبة عىل 
منت الطائرة دعامً للتنبيه وتوجيه عمليات املناورة 
وهو   .(GCS) األرضية  التحكم  محطة  يف  للطيار 
ميّكن الطائرة املسرية من اكتشاف املنصات األخرى 
والبقاء يف أمان متاماً بالتنسيق مع مراقبة الحركة 

الجوية“.

بالفعل،  املهام  متعددة  طائرة   MQ-9B باعتبار 

جسم  عىل  التسع  الخارجية  الصلبة  النقاط  فإن 
لتلبية  له  نظري  ال  تصميمياً  شكالً  توفر  الطائرة 
مختلف املتطلبات املهمة. أما فيام يتعلق بتكوين 
النظام األسايس للمعلومات االستخباراتية واملراقبة 
 SeaGuardian فقد تم تجهيز ،(ISR) واالستطالع
النظامية مبستشعر كهروضويئ / إشعاعي (باألشعة 
وبرادار  الدقة،  فائق   (EO / IR) الحمراء)  تحت 
بحري متعدد الوضعيات، يغطي زاوية 360 درجة 
وتتميز  البحرية.  واملراقبة  الدوريات  مهام  لدعم 
MQ-9B برسعة جوية قصوى تصل إىل 210 عقدة 
تحمل  ومدة   ،KTAS الحقيقية  الطريان  لرسعة 

تزيد عن 40 ساعة. 

ISR

ميكن  االستثنائية،  التحمل  قدرات  إىل  باإلضافة 
منطقة  تزويد   SeaGuardian املسرّية  للطائرة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بأحدث املستشعرات 
ومراقبة  استخبارات  أنظمة  إمكانيات  توفر  التي 
واستطالع ISR غري مسبوقة تصلح ملجموعة واسعة 
من بيئات العمليات والتهديدات. ترتاوح إمكانية 
 Beyond النظر  خط  يتجاوز  مدى  يف  التشغيل 
Line of Sight (BLOS)، عىل ارتفاعات تزيد عن 
40,000 قدم، ويف ظروف جوية قاسية، كام ميكن 
كاملة  فيديوهات   MQ-9B طائرة توفر  أن  أيضاً 
تحت  الكهروضويئ/األشعة  بالنظام  تعمل  الحركة 
الرتكيبية  الفتحة  برادار  رادارية  وصور  الحمراء، 
وبيانات   (Synthetic Aperture Radar (SAR

مؤرش األهداف األرضية املتحركة (GMTI) حول 
التهديدات املحتملة للقادة العسكريني يف الوقت 
أذى  أي  إلحاق  دون  بعيدة  الفعيل من مسافات 

بطاقم الطائرة.

يف الحادي عرش من يوليو، 2018، أصبحت الطائرة 
MQ-9B أول نظام طريان موجه عن بعد، متوسط   

ينجز   ،(MALE) التحمل  مدى  طويل  االرتفاع، 
وذلك  األطليس،  املحيط  عرب  كاملة  طريان  رحلة 
 (RAF) عندما هبطت يف قاعدة سالح الجو املليك
وقد  املتحدة.  باململكة  جلوسرتشاير،  يف  فريفورد 
انطلقت الرحلة من مركز اختبار الطريان والتدريب 
التابع لرشكة GA-ASI  يف جراند فوركس، بنورث 

داكوتا، يف الواليات املتحدة األمريكية.
قامت رشكة GA-ASI بإنجاز وتسليم أكرث من 850 
طائرة، وطائراتها تعمل يف جميع أنحاء العامل. ففي 
كل ثانية من كل يوم ، يطري ما يقرب من 70 طائرة 
مسرّية من إنتاج رشكة GA-ASI  يف جميع أنحاء 
يقرب  ما   GA-ASI طائرات  جّمعت  وقد  العامل. 
من ستة ماليني ساعة طريان، وتم تنفيذ %90 من 

ساعات الطريان هذه خالل عمليات االنتشار.
 ،SkyGuardian و  SeaGuardian طائرات توفر 
التي تم تطويرها للطريان يف املجال الجوي املدين، 
وعيًا ظرفياً دامئًا عرب املجاالت الساحلية الواسعة، 
وذلك دون تعريض الطاقم للخطر، وبتكلفة أكرث 

فاعلية من بديالتها من الطائرات املأهولة. 
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™ Peregrine Raytheon
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الصاروخ  يف  املصغر  املتطور  التوجيه  لنظام  وميكن 
اكتشاف األهداف وتتبعها يف أي وقت من اليوم، ويف 

أية أحوال جوية.
من جانبه قال الدكتور توماس بوسنج، نائب رئيس 
 :Raytheon Advanced Missile Systems رشكة 
األمريكيني  للطيارين   Peregrine يسمح  ”سوف 
املعارك  يف  الصواريخ  من  املزيد  بحمل  والحلفاء 
السالح  هذا  وميثل  الجوية.  الهيمنة  عىل  للحفاظ 
الصواريخ  مجال  يف  األمام  إىل  كربى  قفزة  الجديد 
املتطور وأنظمة  جو-جو، حيث تم دمج مستشعره 

التوجيه والدفع ضمن إطار هيكل أصغر بكثري.
يستفيد صاروخ Peregrine من املكونات العسكرية 
الجاهزة، وعمليات التصنيع املضافة، واملواد املتاحة 
ملواجهة  التكلفة  ميسور  حل  لتقديم  بسهولة، 

التهديدات الجوية الحالية والناشئة.

Peregrine ™

ال يكفي يف بيئة التهديدات الحالية يف وقتنا الحارض 
وليس من الجيد أن تكون أفضل فحسب، بل عليك 
العدو مبزايا واضحة وحاسمة  تتفّوق عىل قوات  أن 

القدرات  هذه   Raytheon وضعت  وقد  وكاسحة. 
يف أيدي كل مقاتل، من خالل مجموعة من الحلول 

املتكاملة والدقيقة واملثبتة.
ب الخسائر. تقليل املخاطر. التقليل من األرضار  تجنُّ
أسلحة  تفي  الجديدة،  الحروب  حقبة  يف  الجانبية. 
Raytheon الدقيقة باملهمة وتلبي كل هذه األهداف 

فهي تحقق إصابة الهدف وال يشء غري ذلك.
يعد صاروخ Peregrine  سالح جو-جو صغرياً ورسيعاً 
الطائرات بدون طيار  الوزن، يستخدم ضد  وخفيف 
وهو  كروز.  وصواريخ  املأهولة  والطائرات  (الدرون) 
املضافة  التصنيع  مواد  استخدام  من خالل   - يسهم 
واملتاحة بسهولة – يف مضاعفة عدد الصواريخ التي 
الحالية حملها، بتكلفة أقل  ميكن للطائرات املقاتلة 

بكثري من األسلحة الحالية، وعىل نحو فعال.
حجامً  األصغر  الجديد   Peregrine صاروخ  ويعترب 
أرسع وأكرث قدرة عىل املناورة من الصواريخ املتوسطة 
املدى القدمية؛ فهيكله املدمج نسبياً، والذي يزيد وزنه 
يوفر  أقدام،   6 حوايل  وطوله  بقليل،  رطالً   150 عن 
بإمكان  اإلصابة. كذلك  والدقة يف  املرونة  من  مزيداً 
معها  واالشتباك  األهداف  البحث عن  الصاروخ  هذا 

عىل الرغم من سوء األحوال الجوية يف ساحة القتال. 
وميكن ألجهزة االستشعار والتوجيه والدفع املتطورة 
أي  يف  الثابتة  أو  املتحركة  األهداف  وتتبع  اكتشاف 

وقت من اليوم ويف الظروف املناخية الصعبة.
وفيام يتعلق بزيادة قوة النريان، فإن هيكل الصاروخ 
املدمج يسهم يف مضاعفة الحمولة من األسلحة عىل 
األمريكيني  للطيارين  يسمح  مام  الحالية،  الطائرات 
وطياري الحلفاء بحمل املزيد من الصواريخ يف املعركة 
لتحقيق الهيمنة الجوية. كام ميكن إدماجه بسهولة يف 
طائرات مقاتلة من الجيلني الرابع والخامس يف وقتنا 

الحارض، وهو متوافق مع أنظمة اإلطالق الحالية.
املالحة  نظام  عىل   Raytheon أنظمة  تشتمل 
ورادارات  بالليزر،  والتوجيه  الصناعية،  األقامر  عرب 
الدقة، وأنظمة بحث متطورة، وغري ذلك من  عالية 
التقنيات؛ بحيث تتيح للعمالء تنفيذ رضبات متييزية 
عىل األهداف، والدفاع ضد الهجامت القادمة بفعالية 
والرائعة  املوثوقة  الحلول  وتوفر هذه  غري مسبوقة. 
للجيوش ميزة حاسمة يف ساحة املعركة. وإذا كان عدم 
 Raytheon الدقة يف إصابة األهداف غري مقبول، فإن

تضمن إصابة األهداف بدقة.

Raytheon
- Peregrine
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الناحية  من  متباينة  أقاليم  يف  الهجرة  تربز  ما  عادة 
والبحث  األوضاع،  لتحسني  كخيار  االقتصادية، 
يعكسه  ما  وهو  وأمنا،  استقرارا  أكرث  فضاءات  عن 
الوضع يف منطقة املتوسط، وعىل الحدود األمريكية 
واإلقليمية  الدولية  الجهود  تفلح  ومل  املكسيكية.   -
البرشية  والتدفقات  النزوحات  وقف  يف  والوطنية 
من  عدد  ضغط  تحت  مختلفة،  اتجاهات  يف 
العوامل االقتصادية واالجتامعية والبيئية والسياسية 

والعسكرية..
وأخرى طاردة من  الشامل،  عوامل جاذبة من  فبني 
املؤرشات  من  الكثري  هناك  أن  يبدو  الجنوب،  جهة 
التطور  من  ملزيد  مرّشحة  الظاهرة  أن  تؤكّد  التي 
والنزاعات،  فاألزمات  القادمة،  السنوات  والتنامي يف 
سواء الداخلية منها أو اإلقليمية أو الدولية، تتناسل 
تزداد  فيام  األرضية،  الكرة  من  عديدة  مناطق  يف 
الهوة بني شامل غني وبإمكانيات اقتصادية ضخمة..، 
إيقاع  عىل  بلدانه  معظم  تعيش  زالت  ما  وجنوب 
املشاكل االقتصادية واالجتامعية.. كام أن هناك غياب 
تتيح  وشمولية  متكاملة  دولية  السرتاتيجية  واضح 
يستحرض  متوازن  بأسلوب  الظاهرة،  مع  التعاطي 

أبعادها اإلنسانية..
جاء يف تقرير املنظمة الدولية للهجرة لعام 2018، أنه 
الدوليني بحوايل  املهاجرين  يف عام 2015، قّدر عدد 
244 مليون شخص عىل الصعيد العاملي، مبا يناهز 3,3 
باملائة من ساكنة العامل، فيام أضحت الهجرة الداخلية 
أكرث انتشارا، بحوايل 740 مليون شخص هاجروا داخل 
عىل  هذا،  تقريرها  يف  املنظمة  وتوقّفت  بلدانهم.. 
املهاجرين  من  كبريا  جزءا  تواجه  التي  املآيس  حجم 
برّا  باملخاطر  محفوفة  رحالت  غامر  يركبون  الذين 
وبحرا، حيث أشارت إىل وفاة 7927 مهاجرا يف جميع 
أنحاء العامل، أو فقدوا خالل عام 2016، وهو ما ميثل 
زيادة بنسبة 26 باملائة عىل عدد املهاجرين املتوفني 

أو املفقودين يف عام 2015 (6281 شخصا). 
املهاجرين  عدد  يف  امللحوظ  االرتفاع  إىل  نبّهت  كام 
املتوفّني واملفقودين املسجل يف البحر األبيض املتوسط 
بنسبة 36 يف املائة خالل عام 2016، إذ انتقل العدد 
من 3785 مهاجرا يف عام 2015 إىل 5143 مهاجرا يف 
عام 2016، احتل معها املتوسط أكرث من 60 يف املائة 

. :

-
drisslagrini@yahoo.fr

من مجموع حاالت املهاجرين املتوفني واملفقودين 
عامليا خالل السنتني، ورغم تأكيد املنظمة عىل تراجع 
 ،2018 عام  خالل  املتوسط  حوض  يف  الغرقى  عدد 
فإنها تشري مع ذلك، إىل أن  مقارنة مع عام 2016، 
املنطقة ماتزال يحتل موقع الصدارة، من حيث عدد 

الغرقى واملفقودين عىل املستوى العاملي.
وبغض النظر عن السبل التي تتّم بها الهجرة، سواء 
كانت قرسية أو طوعية، أو رشعية وغري رشعية، أو 
علنية وّرسية..، ورغم االنعكاسات اإليجابية للظاهرة 
سواء فيام يتعلق باالستفادة من الخربات والكفاءات 
وتطوير  التنمية،  تحقيق  يف  املساهمة  أو  البرشية، 
املواقف  من  الكثري  هناك  أن  إّال  الدول..  اقتصاد 
السياسية وحتى األكادميية.. التي تركز عىل الجوانب 
أو  املصدرة  للدول  بالنسبة  سواء  للظاهرة  السلبية 

املضيفة..
واإلرهاب  بالتطرف  الهجرة  تربط  قامتة،  رؤية  وبني 
واملعضالت االجتامعية التي تطال الدول املستقبلة، 
وتحّمل فيها املسؤولية للدول املصدرة بعدم بلورة 
يف  األشخاص  استقرار  تضمن  عمومية  سياسات 
بلدانهم..، ورؤية أكرث واقعية، ترى يف الظاهرة جوانب 
إنسانية مرشقة، تستحرض انعكاساتها اإليجابية عىل 
تطور الدول املستقبلة يف مختلف امليادين، وانتعاش 
يف  املسؤولية  وتحّمل  املصّدرة،  الدول  اقتصاديات 
جزء منها لرتاكامت االستعامر.. تظل الهجرة بحاجة 
التواصل  تدعم  ومحوكمة،  اسرتاتيجية  مقاربات  إىل 
اإلنساين، وتستوعب املكتسبات التي حققها املجتمع 

الدويل يف مجال حقوق اإلنسان.
واالتفاقيات  القوانني  احرتام  تفرض  اآلمنة،  فالهجرة 
مع  الدويل،  التعاون  وتعزيز  الّصلة،  ذات  الدولية 
تدبري  يف  املساهمة  طريق  عىل  جاد  بشكل  العمل 
األزمات الدولية واإلقليمية املغّذية للهجرة والنزوح 
الدولية  املنظامت  إطار  أو  فردية  مبادرات  عرب 
يف  التنمية  مشاريع  تعزيز  إىل  إضافة  املختلفة، 
تنموية  صناديق  وإحداث  بالظاهرة  املعنية  الدول 
يف هذا الصدد، بعيدا عن لغة اإلحسان واملساعدات 

املرحلية..
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الرتدد  يستخدم  الذي  هذا  االتصاالت  نظام  ويتميز 
بث  عىل  بقدرته  الطويلة،  املوجة  ذا   (HF) العايل 
عالية  اعتامدية  وبدرجة  كبرية  برسعة  املعلومات 
وبصوت رقمي واضح تتجاوز اتصاالت ما وراء خط 

الرؤية دون الحاجة إىل األقامر الصناعية.
الشاملة» نسخة محدثة  الالسليك  وتعترب «مجموعة 
أنتجته  الذي   URG-III HF االتصاالت  نظام  من 
الرشكة، والذي منح العمالء اتصاالت ذات جودة عالية 

وميكن االعتامد عليها عىل مدار عقود.

وقال لوران سوير، مدير إدارة التطوير التجاري برشكة 
Mission Systems، يف مقـابلـة حصـريـة مـع مجلة 
«             » عىل هامش املعرض حول مميزات املحطة 
أحدث  تستخدم  الشاملة  الالسليك  «مجموعة  إن 
اآللية»  الوصالت  «إقامة  من  الرابع  الجيل  تقنيات 
التي   (Automatic Link Establishment (ALE
تحدد بشكل آيل طول املوجة املثايل للبث والوصالت 
يستخدمها  التي  الطريقة  من  بكثري  أرسع  بطريقة 
وأوضح سوير  العايل».  الرتدد  يستخدم  الذي  الجهاز 

وسهولة  اعتامدية  أكرث  وسيلة  تعترب  امليزة  هذه  أن 
الستخدام محطة االتصاالت ذات الرتدد العايل. وإىل 
جانب االتصاالت الصوتية الواضحة، متكن االتصاالت 
ذات الرتدد العايل ذات املوجة العريضة لدى «مجموعة 
الالسليك الشاملة» (URG)-IV املستخدمني من بث 

الصور واستغالل خاصية الدردشة الفورية».
أكيد  خيار  اليوم  لدينا  «أصبح  أنه  سوير  وأضاف 
املشحونة  املناطق  الرؤية يف  ما وراء خط  التصاالت 
الصناعية  األقامر  اتصاالت  فيها  التي تكون  الساخنة 

هاريف تلوي وأنثني كارول كولن إيروسبيس
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ما  اتصاالت  وتتميز  أو مستحيال.  أمرا مكلفا وصعبا 
التكاليف  وقلة  والسهولة  باملرونة  الرؤية  خط  وراء 
 backward السابقة  االتصاالت  مع  وتوافقها 
compatible، وهي تطرح نظام اتصاالت أريض واضح 
داخل حامل أو جهاز قابل للنقل. وفوق هذا وذاك، 

يتميز النظام بقوته.
يعترب جزءا  املحدث  العايل  «الرتدد  أن  وأردف سوير 
والبديلة  األساسية  «الخطة  من  يتجزأ  ال  أساسيا 
 PACE (Primary, Alternate, «والعارضة والطارئة
Contingency, Emergency) لدى نظام االتصاالت، 
وتساهم يف الحصول عىل الوعي امليداين داخل ميدان 

القتال».
من  الشاملة»  الالسليك  «مجموعة  خط  ويطرح 
أنظمة االتصاالت الالسلكية العاملة ذات الرتدد العايل 
أنظمة االتصاالت املناسبة تبعا لطبيعة املهمة. وسواء 
احتجت إىل السليك مفرد لرتكيبه مع نظامك الحايل 
أو أردت إقامة شبكة جديدة من األنظمة الالسلكية 
املتعددة املوزعة جغرافياً والعاملة التي ميكن لعدة 
 Collins مستخدمني التحكم فيها عن بُعد فإن رشكة

Aerospace لديها الحل الذي يناسبك.
تصميم  يف  عمالئهم  مع  الرشكة  مهندسو  ويتعاون 
النوعية  متطلباتهم  يلبي  مبا  وشبكاتهم  محطاتهم 
عن  التحكم  خاصة  استخدام  إمكانية  مثل  الخاصة 
هذا  ويؤمن    split-site املنفصلة  املواقع  أو  بُعد 
النظام الحديث السهل االستخدام املعتمد عىل الرتدد 
األنظمة  مع  متوافقة  بصورة  العمل  إمكانية  العايل 
القصرية  املوجة  تعتمد عىل  التي  واألنظمة  القدمية 
 BLOS analogue تناظري  صوت  عىل  للحصول 
ويؤمن  املعلومات.  واتصاالت  رقمي  voice وصوت 
 wideband HF العريضة  للموجة  العايل  الرتدد 
األقامر  اتصاالت  قويا  بديال  املحدث    ((WBHF
العمليات  مسارح  يف  التكلفة  الباهظة  الصناعية 

املشحونة بالخطر.
ذات  االتصاالت  نظام  من  القلب  موقع  ويحتل 
 RT-2200A  الرتدد العايل جهاز االستقبال/التحريض
receiver-exciter الجديد املعتمد عىل الربامج ومكرب 
وات،  كيلو   1 قوته  تبلغ  الذي   PA-2010 الصوت 
باإلضافة إىل األجهزة املساعدة املوجودة داخل العبوة 
الالسليك  بني  «الجمع  أن  سوير  وأوضح  املتحركة. 
وظيفة  يؤدي  الصوت  ومكربات  الطاقة  وإمدادات 
األمر  األعطال،  تجنب  عىل  عالوة  مفيدة  احتياطية 

الذي يعزز اعتامدية االتصاالت ذات الرتدد العايل».

باإلضافة إىل ذلك، توجد شاشة عرض ملونة تعتمد 
باللمس  تعمل    LCD السائل  الكريستال  عىل 
مهمتها تحقيق التواصل البيني بني التحكم املحيل يف 

الالسليك ومعرفة وضعه، باإلضافة إىل وصالت الصوت 
keying connections ووصالت إرسال اإلشارات
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 DSEI 2019 واألمن  الدفاع  معدات  معرض  خالل 
مجموعة   Collins Aerospace رشكة  عرضت 
موقع  تحتل  التي  التشغيل  أنظمة  من  متكاملة 
الصدارة من حيث تصميم وتطوير وتصنيع وتأهيل 
تشغيل موجه  وأنظمة  الصواريخ  التحكم يف  أنظمة 
ومن   (Thrust Vector Actuation (TVA القوة 
التطورات  أحدث  لديها  الرشكة  أن  بالذكر  الجدير 
التكنولوجية يف مجال تأمني مجموعة كبرية من أنظمة 
التشغيل الالزمة للصواريخ. ويعود تاريخ إدارة تشغيل 
حلوال  تقدم  وهي  عاما،   40 من  أكرث  إىل  الصواريخ 
لعمالئها تشمل مجموعة كبرية من منتجات التشغيل 
، ومن بينها تشغيل الصواريخ» عىل حد قول أنتوين 
أوكارول، مدير إدارة أنظمة تشغيل مهنديس األنظمة 
 Collins برشكة  امليكانيكية  واألنظمة  اإللكرتونية 
 Collins Aerospace رشكة  وتتمتع   Aerospace
Actuation Systems بخربة طويلة يف مجال وحدات 
 Control Actuation Sections املراقبة  تشغيل 

أنظمة  مثل  الدقيقة  املوجهة  للصواريخ   ((CAS
 Standard القياسية  والصواريخ   GLMRS الربمجة 
Missile وتؤمن أنظمة التشغيل نظام تشغيل املراقبة 
(CAS) ونظام تشغيل موجه القوة TVA لتنفيذ عدد 

كبري من التطبيقات الصاروخية. 
املوردة  الرشكات  أكرب  من  نعد  «إننا  أوكارول  وقال 
لألسلحة الدقيقة املجهزة بأنظمة الزعانف واألجنحة 

وأنظمة التحكم يف توجيه القوة، وتعترب رشكتنا إحدى 
الرشكات الرائدة يف مجال تأمني أنظمة تشغيل املراقبة 
إىل جانب أنظمة االستشعار العاملة بالقصور الذايت 
امليكانيكية   – اإللكرتونية  األنظمة  عىل  املعتمدة 
 micro-electro-mechanical systems املصغرة 
MEMS))، كام تنتج الرشكة أنظمة التوجيه الدقيقة 

الالزمة للصواريخ والذخرية املتقدمة».

M-Code capable
بدأت رشكة Collins Aerospace العمل مع أول عميل لها من أجل تسليم أحدث جيل من أجهزة 
االستقبال التي تنتجها الرشكة املعتمدة عىل جهاز االستقبال M-Code (MPE-M) واألقامر الصناعية، 
والتي تعتمد عىل استخدام أحدث جيل من املحركات PLGR املصغرة متهيدا لتسليمها يف عام 2020. 
ويعترب الجهاز الجديد مثاليا بفضل خفة وزنه وتطبيقاته األرضية مثل الالسليك وأجهزة تعقب القوات 

الصديقة blue force trackers وأجهزة التسديد والطائرات اآللية الصغرية. 
وأثبتت االختبارات التي أجرتها جهة محايدة أن جهاز االستقبال األريض MPE-M هو األقل حجام 
 Collins Aerospace Systems املتاح يف األسواق حاليا، وأن رشكة (SWaP) واألخف وزنا واألقل قوة

قد نجحت مؤخرا يف استخدام نسخة معتمدة من األجهزة املعتمدة عىل األقامر الصناعية.
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الوقت  مع  يخلق  االدارية  املامرسات  من  النوع  هذا 
صفوف ثانية من املوظفني القادرين يف املستقبل عىل 
املختلفة  أعباءها  ومجابهة  االدارية  املسؤولية  تحمل 
املؤسسة.  مصلحة  يف  تصب  التي  القرارات  واتخاذ 
تطوير األداء املؤسيس اذن يغلب عليه طابع التخطيط 
عرب التقييم الفعيل للكفاءات وتكوين فرق عمل منها 
تقوم مبامرسات مهنية قادرة عىل متييز مؤسستها وفق 
خطط اسرتاتيجية واقعية قابلة للقياس، خطط تحدد 
نقاط القوة ونقاط الضعف يف املؤسسة لتحديد فجوات 
األداء التي تؤثر عىل مخرجات املؤسسة وعىل قدرتها 

عىل تحقيق أهدافها. 
املؤسسات ونجاحها والرس  استمرارية  ان  وهذا يعني 
الذي يكمن خلف إنجازاتها البد وان يكون أحد أسبابه 
واالستغالل  املوجودة  لإلمكانيات  الصحيحة  القراءة 
الجيد لها والقدرة عىل اكتشاف الطاقات البرشية القادرة 
عىل ابقاءها يف دائرة املنافسة أو عىل األقل تقديم ما 
هو متوقع منها من قبل جمهورها. كذلك ميكن اعتبار 
قدرة املؤسسة عىل الرصد املستمر للظروف املحيطة 
املوارد  وفق  الواقعية  االسرتاتيجية  الخطط  ورسم  بها 
التي  الرئيسية  األسباب  أحد  املتاحة  واملالية  البرشية 
املسألة  وبالتأكيد  مثيالتها.  عن  املؤسسات  هذه  متيز 
تبدو أصعب وأقرب اىل التحدي بالنسبة اىل املؤسسات 
واالقتصادية  السياسية  األوضاع  مع  خصوصا  الربحية 

الحالية.
ظهرت العديد من األبحاث وأولها للباحث مايكل زاك 
يف عام 1999 حاولت دراست وفهم العالقة بني فجوة 
املعرفة وفجوة األداء االسرتاتيجي، حيث توصل زاك اىل 
ان املؤسسات لديها فجوة معلوماتية بني ما تعرفه وما 
يجب ان تعرفه وفجوة تطبيقية بني ما يجب ان تفعله 
وما ال يجب ان تفعله، وان املعضلة ليست يف وجود 
هذه الفجوات من عدمها بل يف استطاعة املؤسسات 
وسبل  أسبابها  وتحديد  الفجوات  تلك  تشخيص  من 

 . :

 -

معالجتها والعمل عىل مواجهتها من خالل توظيف ما 
األساليب واملامرسات  التطبيق وخصوصا يف  نعرفه يف 

املتعلقة باألداء املؤسيس.
وبالعودة اىل واقع أغلب املؤسسات، هناك أسئلة يجب 
التي ميكن ان  ‘ تطرح يف هذا السياق؛ ما الفجوة  ان 
عن  مهمة  معلومات  غابت  إذا  املؤسسة  يف  تحدث 
اإلدارة العليا املعنية باتخاذ القرارات االسرتاتيجية التي 
مبعنى  أهدافها؟  وتحقيق  املؤسس  استمرارية  تضمن 
ما الذي ميكن أن يحدث إذا غابت عنهم املعلومات – 
عىل سبيل املثال- الخاصة مبوظفني املؤسسة وخصوصا 
رسم  يف  يسهم  ان  وبإمكانه  الكفاءات  ميتلك  ممن 
الخطط واقرتاح الحلول ملعالجة املشكالت؟ وما الذي 
ميكن ان يحدث إذا غابت املعلومات الخاصة بالبيئة 
العليا؟  ادارتها  عن  باملؤسسة  تحيط  التي  الخارجية 
كيف ملؤسسة ان تعمل يف غياب املعلومات؟ اإلجابة 
عىل تلك األسئلة وغريها الكثري من األسئلة التي ميكن 
العليا  اإلدارة  تحتاجها  التي  املعلومات  عن  تصاغ  ان 
قراراتها  وأهمها  قراراتها  تتخذ  حتى  مؤسسة  أي  يف 
سيناريوهات  تعطينا  قد  املؤسسة،  مبستقبل  املتعلقة 
الداخلية  البيئة  كارثية ملشكالت إدارية قد تحدث يف 
للمؤسسة وتتفاقم مع الوقت لتصل اىل مرحلة األزمة 
التي ال ميكن معالجتها دون وجود معلومات رضورية 
أمام  لألزمة  الحقيقية  األبعاد  وضع  بإمكانها  ومحدثة 

إدراك اإلدارة العليا!!! 
خالصة القول، كل موظف يف أي مستوى تنظيمي يف 
مؤسسة  كل  ليست  لكن  العطاء  عىل  قادر  املؤسسة 
االستعداد  لديها  أو  موظفيها  معرفة  عىل  حريصة 

الستثامرهم!
السطر األخري...

« محاولة تطبيق أفكار جديدة بواسطة رجال يعتنقون 
غازي  والوقت»  للجهد  مضيعة  هي  قدمية  أفكارا 

القصيبي، حياة يف اإلدارة 
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عىل  األملانية  االتحادية  الرشطة  قوات  اختيار  وقع 
بحرية  مدافع  ثالثة  لتوريد   BAE Systems رشكة 
عيار 57 ملليمرتا بهدف تسليح ثالثة زوارق جديدة 
 Offshore Patrol Vessels الساحلية  للدوريات 
بنتها  التي  مرتا   86 إىل  طولها  يصل  التي   ((OPVs

ترسانة Fassmer البحرية. 
أيضا  املعروفة  املذكورة،  املدفعية  أنظمة  وستؤمن 
للجناح  الالزمة  الدعم   ،Bofors 57 Mk3 باسم 

مبراقبة  املكلف  االتحادية  الرشطة  لقوات  البحري 
وبحر  الشامل  لبحر  املحاذي  الساحيل  الرشيط 
الشديدة  مبرونته  املذكور  املدفع  ويتميز  البلطيق. 
من  القريبة  العمليات  مع  التعامل  عىل  وقدرته 

الشاطئ برسعة.
واملبيعات  التسويق  مدير  أينيفورس،  أولف  وقال 
”املدفع  إن  السويد،  يف   BAE Systems برشكة 
املتعددة  باستخداماته  يتميز   Bofors 57 Mk3

عىل   OSI Maritime Systems اختيار رشكة  وقع 
 Defense Systems رشكة  إنتاج  من  املالحة  جهاز 
املالحة  وجهاز  املتكامل  الربج  لتجهيز   iXblue
 Integrated Bridge and Navigation System
IBNS)) لدى بوارجها، وهو عبارة عن جهاز مالحي 
الساحيل  القتال  سفن  لتجهيز  ومعتمد  مرخص 
Littoral Combat Ships (LCS) رقم 27 و 29 و 
 Lockheed التابعة لرشكة Freedom 31 من طراز
Martin ومن الجدير بالذكر أن جهاز املالحة املذكور 

ملحق بأكرث من 111 قاطع من قواطع حرس السواحل 
األمريكية، ولكن تلك هي املرة األوىل التي يقع فيها 
إنتاج رشكة  املالحية من  التقنية  االختيار عىل هذه 
iXblue Defense Systems لتجهيز إحدى البوارج 
تصنيع  ويتم  األمريكية.  للبحرية  التابعة  السطحية 
 Inertial Navigation أنظمة املالحة بالقصور الذايت
Systems (INS) يف مصنع Federal Electronics يف 

مدينة Cranston بوالية رود أيلند األمريكية.
التي   ،(INS) الذايت  بالقصور  املالحة  أنظمة  وتؤمن 
تعتمد عىل تقنية الجريوسكوب (البوصلة الكهربائية) 
 Fiber-Optic البرصية  األلياف  من  املصنوعة 
األداء  من  عالية  مستويات   ،(Gyroscope (FOG
املتعلقة  املعلومات  تقديم  عند  الدقة  عىل  عالوة 
بتحديد املوقع واالتجاه وامليل والدوران وزاوية امليل 

والرسعة يف أي بيئة ومن بينها املواقع املحرومة من 
نظام املالحة العاملي باألقامر الصناعية GNSS وبفضل 
لسفن  املحددة  املتطلبات  تلبية  عىل  الجهاز  قدرة 
القتال الرئييس من حيث األداء واالعتامدية وتكلفة 
امللكية، وقع اختيار أسلحة البحرية وحرس السواحل 
 ،Marins Series العامل عىل  الرئيسية عىل مستوى 
ومن بينها سالح البحرية املليك الربيطاين لتجهيز كافة 
 Defense سفنه السطحية وغواصاته. ونجحت رشكة
نوع   390 من  أكرث  تسليم  يف   Systems iXblue
البرصية  األلياف  من  املصنوعة  الجريوسكوبات  من 
األمريكية  للعمالء  الذايت  بالقصور  املالحة  وأنظمة 
 (SOCOM) مثل قيادة العمليات الخاصة األمريكية
وقيادة األنظمة البحرية (NAVSEA) وقيادة حرس 

(NAVAIR) السواحل وأنظمة الجو البحرية

57
BAE Systems

iXblue Defense Systems

وقوة نريانه وطول مداه، وهي املميزات التي تفوق 
كل التوقعات عند مقارنته بأنظمة املدفعية البحرية 
املشابهة ذات األعرية املتوسطة. ومن هنا نجح نظام 
املدفعية عيار 57 ملليمرتا يف اكتساب سمعة عالية 
كخيار أول بالنسبة لقطع البحرية العاملة يف البيئات 
الساحلية“. وأضاف أن ”هذا العقد يرفع عدد الدول 
 ،Bofors 57 Mk3 املدفع التي تستخدم  األوروبية 
ويعكس االهتامم الحايل املتزايد به يف املنطقة حيث 
يف  التعاون  من  جديدة  فرص  لفتح  الرشكة  تسعى 

املستقبل القريب“.
 Bofors 57 Mk3 ومن الجدير بالذكر أيضا أن املدفع
البحرية  أسلحة  لدى  االستخدام  قيد  حاليا  يوجد 
كندا  منها  دول،  مثاين  يف  الحدود  وحرس  الحليفة 
الواليات  إىل  باإلضافة  والسويد  واملكسيك  وفنلندا 

Mk110 املتحدة حيث يُعرف املدفع باسم
كام ينص العقد املذكور عىل توريد أنظمة التحكم 
تلك  لرتكيب  الالزم  الفني  الدعم  وتقديم  النريان  يف 
داخل  فورا  العمل  يبدأ  أن  املتوقع  ومن  األنظمة. 
 Karlskoga يف مدينة BAE Systems مصنع رشكة
عام  يف  مدفع  أول  تسليم  املنتظر  ومن  السويدية. 

.2020
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نجحت رشكة HENSOLDT مؤخرا 
يف تنفيذ عمليات الرتكيب والتشغيل 
الرؤية  بجهاز  املتعلقة  األولية 
الكهرو- برصي SETAS (الذي يشري 
See-) “إىل ”نظام التصفيح الشفاف

 (through Armour System
الذي جرى تطويره مؤخرا واملوجود 
حاليا لدى ”وحدة التجارب املدرعة 
 Armoured Trials and “والتطوير
 (Development Unit (ATDU
 Bovington مدينة  يف  الربيطاين  للجيش  التابعة 
واختزال  وفهم  استيعاب  إىل  العمليات  تلك  وترمي 
املشاكل املحتملة املتعلقة بالتشغيل مستقبال. وقد 
مركبات  إحدى  عىل   SETAS الجهاز  تثبيت  جرى 
أثبت  حيث   ‘Warrior’ طراز  من  القتالية  املشاة 
الجهاز قدرته عىل تأمني الوعي امليداين الكامل خالل 

داخلها  وجوده  أثناء  املركبة  لطاقم  النهار  ساعات 
رشكة  عام  مدير  هوليه،  أندرياس  وقال  أمان.  بكل 
 SETAS الجهاز HENSOLDT Optronics، إن ” 
للبيئة  استثنائية  رؤية  املدرعة  املركبة  طاقم  مينح 
املحيطة، ويستطيع املستخدم أن يظل يف أمان داخل 
من  ممكنة  درجة  أقىص  عىل  الحصول  مع  املركبة 

الوعي امليداين حول البيئة املحيطة به“.
ويحتوي طراز الكامريا املتكامل للجهار SETAS عىل 
نوعني من الحساسات القوية وآالت التصوير البرصية 

الفائقة الوضوح (رمبا آلة أو اثنتني) وجهازي تصوير 
 ،(thermal imager module (UCM حراري 
ويستطيع الحساس البرصي التعرف عىل أحد املشاة 
من عىل مسافة 350 مرتا تقريبا، وميكن تعزيز هذه 
مثل  أخرى  حساسات  إضافة  طريق  عن  اإلمكانية 
الحساسات الخاصة برصد أفراد القناصة ونظام التنبيه 
املنطقة  لتغطية  دائرية  الليزري وآلة تصوير نصف 

التي فوق املركبة مبارشة.
وتقوم لوغاريتامت الربامج الذكية بتنبيه طاقم املركبة 
آليا عند رصد أي تحركات مشبوهة داخل مجال 360 
تركيب  ميكن  ذلك،  عىل  عالوة  املركبة.  حول  درجة 
بكل سهولة، ولكن  الجهار SETAS كجهاز مستقل 
من املمكن تحقيق فائدة أكرب من الجهاز عند توصيله 
بشبكة املركبة أو نظام إدارة املعارك حيث سيعرض 
الجهاز املعلومات الخارجية عىل أفراد الطاقم كال عىل 

حده.

 General رشكة  حصلت 
 ،  Dynamics NASSCO
لرشكة  التابعة  الرشكات  إحدى 
مؤخرا   ،  General Dynamics
األمريكية  البحرية  من  عىل عقد 
لبناء  دوالر  مليون   1,6 بقيمة 
يف  والسابعة  السادسة  السفينتني 
البحرية  ”القاعدة  مرشوع  إطار 
 Expeditionary Sea الطارئة“ 
خيار  وجود  مع   ،(Base (ESB

إلضافة سفينة ثامنة.
رئيس  جراين،  كيفن  ورصح 
 General رشكة  إدارة  مجلس 
بأن   ،Dynamics NASSCO
أثبتت  املذكور  املرشوع  ”سفن 
وأنه  ومرونتها،  تكلفتها  قلة 
البحرية  أسطول  اكتساب  أثناء 
للتعامل  الالزمة  الخربة  األمرييك 

مع هذا النوع من السفن كنا نتعاون مع سالحي 
البحرية واملارينز من أجل تطوير عدد أكرب من 
يف  أهميتها  التجربة  أثبتت  التي  السفن  هذه 
تأمني مهام البحرية وقوات املارينز ومنها املرونة 

الالزمة للتنفيذ“.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة العقد املذكور، الذي 
 1,08 إىل  تصل  األمريكية،  الدفاع  وزارة  أعلنته 
عقد  عىل  السعر  محدد  كتعديل  دوالر  مليون 
خيار  وجود  مع  سفينتني،  وبناء  لتصميم  سابق 
القيمة  لتصل  األمر،  لزم  إذا  ثالثة  سفينة  لبناء 
الرتاكمية اإلجاملية للعقد إىل 1,63 مليون دوالر.

الطارئة“  البحرية  ”القاعدة  استمد مرشوع  وقد 
ذات  واملواقع  الشخصيات  من  اسمه   (ESB)
األهمية التاريخية بالنسبة لقوات املارينز (مشاة 
املرشوع  هذا  سفن  وتتميز  األمريكية،  البحرية) 
ملهام  بالنسبة  أساسيا  عنرصا  ومتثل  مبرونتها، 
التي تنفذها  األساليب املجوقلة املضادة لأللغام 
البحرية األمريكية، وتتسع الستيعاب 250 شخصا 

أقىص وتؤمن مسطحا كبريا إلقالع وهبوط  كحد 
الطائرات املروحية. وقد تم تصميم تلك السفن 
الخاصة  الحروب  دعم  عىل  قادرة  تكون  بحيث 
والوحدات التابعة لسالح املارينز. ومن املقرر أن 
يبدأ العمل عىل بناء سفينتني املرشوع الجديدتني 
الربع  وحتى   2020 عام  من  األول  الربع  خالل 

الثاين من عام 2023.
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مرة  ألول   Saab رشكة  عرضت 
القيايس   Giraffe 1X الرادار 
خالل  التسلسيل  إنتاجها  من 
واألمن  الدفاع  معدات  معرض 
العاصمة  فعالياته يف  اختتم  الذي   DSEI 2019
الرادار عرضا حيا  لندن مؤخرا. وقدم  الربيطانية 
املجال  مسح  طريق  عن  وإمكانياته  لقدراته 
املعرض.  داخل  موقعه  من  انطالقا  الجوي 
وسنحت الفرصة أمام زوار املعرض للحديث مع 
خرباء رشكة Saab حول خصائص الرادار الفريدة 
أن  ميكن  الذي  الجودة  الفائق  امليداين  والوعي 

يحصل عليه مستخدموه.
والرادار Giraffe 1X عبارة عن رادار مدمج صغري 
األبعاد  ثاليث  األداء  عايل  الوزن  حفيف  الحجم 
األرض،  عىل  املنصوب  الجوي  الدفاع  مهام  ألداء 
باإلضافة إىل التطبيقات املدنية األخرى مثل حامية 
والتطبيقات  األخرى  الحيوية  واملواقع  املطارات 

البحرية املتعلقة بالسفن بكافة أنواعها.
عمليات  تنفيذ  عىل  بقدرته  الرادار  يتميز  كام 
املراقبة الجوية املتزامنة  ورصد الصواريخ املضادة 
وقطع املدفعية ومدافع الهاون (املورتر) واألنظمة 
 Counter Unmanned املضادة  اآللية  الجوية 
Aerial System (C-UAS)، باإلضافة إىل قدرته 
الصعب  من  التي  األهداف  رصد  عىل  املعززة 

رصدها واملركبات الجوية اآللية. 
التسويق  إدارة  مدير  وولفرام،  توربيورن  وقال 

التابعة   Radar Solutions بوحدة  واملبيعات 
إحضار  عىل  حرصت  ”الرشكة  إن   ،Saab لرشكة 
 Giraffe 1X الرادار  من  للعمل  جاهزة  نسخة 
 DSEI 2019 الدفاع واألمن إىل معرض معدات 
الرادار قد  إلثبات حقيقة واحدة، وهي أن هذا 
أصبح املرجعية الجديدة بالنسبة ألجهزة الرادار 
الرادار  تثبيت  جرى  أيضا،  مرة  وألول  الصغرية. 
 Supacat طراز  من  مركبة  فوق   Giraffe 1X
وخفة  الرادار  حجم  صغر  أن  نثبت  يك   Jackal
وقت  أي  يف  نرشه  رسعة  يف  يساهامن  وزنه 
الرسعة  تعني  عندما  أو  املركبة  قائد  يحتاجه 

الحفاظ عىل الحياة“.
أو  بالشبكة   Giraffe 1X الرادار توصيل  وميكن 
استخدامه كجهاز مستقل بقدرات ثالثية األبعاد. 
املرونة  يؤمن  بحيث  الجهاز  تصميم  جرى  وقد 
الالزمة عند تركيبه، باإلضافة إىل إمكانية االختيار 

بني تثبيته عىل منصة متحركة أو منصة ثابتة.
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مذكرة   CAE USA و   Leonardo رشكتا  وقعت 
اتفاق للتعاون املشرتك يف الواليات املتحدة يف مجال 
توريد األنظمة املتكاملة الخاصة مبتطلبات التدريب 
السوق  احتياجات  لتلبية  املروحية  الطائرات  عىل 
األمرييك. وقد جرى توقيع مذكرة اتفاق بني الرشكتني 
مؤخرا بهدف تعزيز العالقات الطويلة بينهام يف مجال 
التدريب عىل الطائرات املروحية. وتركز املذكرة عىل 
توريد أجهزة املروحيات والتدريب الخاصة للرشكات 
العسكريني يف  التابعة للحكومة األمريكية والعمالء 
الخارج، وهو ما يسد ثغرة واضحة يف تلبية احتياجات 

السوقني األمرييك والخارجي معا.
وستؤمن الرشكتان تلك االحتياجات بأقل قيمة وأقل 
نسبة مخاطر عن طريق توريد نظام تدريب شامل 
املحاكاة وبرامج  الطائرات وأجهزة  ومتكامل يشمل 
من  معا  الرشكتني  تعاون  وسيؤدي  اآليل.  الحاسب 
أجل تأمني أنظمة تدريب جوي شاملة إىل وضعهام 
التدريب  مجال  يف  املتخصصة  الرشكات  صدارة  يف 
االفرتايض املبارش واملتكامل الالزم لتأدية مهام جوية 

CAE USA Leonardo

Giraffe 1X

املشرتك بني الرشكتني العريقتني اللتني يجمعهام سجل 
طويل من العالقات االسرتاتيجية املتميزة. وقال وليام 
 AgustaWestland التنفيذي لرشكة الرئيس  هنت، 
”رشكة  إن   ،Philadelphia Corporation
مع  التعاون  من  طويل  بتاريخ  تتمتع   Leonardo
الطائرات  عىل  التدريب  مجال  يف   CAE رشكة 
املروحية، وإن تعاونهام مع يف توريد أنظمة التدريب 
تأمني  من  سيمكنهام  املتحدة  للواليات  املتكاملة 
أنظمة مستقبلية قليلة التكلفة لضامن نجاح املهام“.

داخليا  الرشكتني  وضع  سيعزز  الذي  األمر  محددة، 
وخارجيا.

ورمبا شملت قامئة األنظمة املتكاملة التي ستقدمها 
رشكتا Leonardo و CAE USA الطائرات املروحية 
وبرامج  التدريب  وأجهزة  املحاكاة  وأجهزة  املتطورة 
وسيتم  التدريب.  ومراكز  وخدمات  اآليل  الحاسب 
تقديم كل منتج من هذه املنتجات تبعا الحتياجات 
يعكس  الذي  األمر  تشغيله،  وظروف  عميل  كل 
املرونة الشديدة التي ميكن أن يوفرها هذا التعاون 
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يعرف  ال  العامل  يف  شخصاً  هناك  أن  أعتقد  ال 
إمرباطور النفط وأكرب مصدر، وثالث منتج له يف 
العامل. وما تعرضت له أرامكو السعودية يف تاريخ 
14 سبتمرب 2019 من هجامت جوية إرهابية عىل 
معامل بقيق وخريص جعل هذا اإلمرباطور أقوى 
وأكرث صالبة من ذي قبل، فكانت هذه الهجامت 

هي «الضارة النافعة» عىل الرشكة.
مبارشة  الهجامت  بعد  النفط  خرباء  توقع  لقد 
إىل   15 يقل عن  ال  مبا  النفط سرتتفع  أسعار  أن 
20 دوالراً للربميل يف األسبوع األول، وأن السوق 
مل  إذا  للربميل  دوالراً   150 سعر  عودة  سيشهد 
أن  وخصوصاً  قصري،  وقت  يف  املشكلة  حل  يتم 
هذه الرضبات أدت إىل توقف إنتاج 5.7 مليون 
إنتاج  (نصف  اليوم  يف  الخام  النفط  من  برميل 
من  كبرية  كميات  إىل  إضافة  تقريباً)،  اململكة 
الجميع  عىل  يخفى  وال  الطبيعي.  الغاز  سوائل 
سوق  عىل  اإلنتاج  يف  النقص  هذا  سيؤثر  كيف 
النفط واالقتصاد العاملي، بل إن كثرياً من املحللني 
اقتصادية  أزمة  الحادثة  هذه  تسبب  أن  توقعوا 
عاملية! ولكن ما لبث أن نهض املارد الكبري ونفض 
الجميع  أرامكو  فاجأت  فقد  االعتداءات،  آثار 
من  (أقل  قيايس  وقت  يف  اإلنتاج  واستعادت 
الحرائق  عىل  السيطرة  متت  أن  بعد  ساعة)   ٤٨
كذلك  قيايس  وقت  يف  االنفجارات  عن  الناتجة 
(أقل من سبع ساعات فقط)، بالرغم من امتالء 
املنطقة باملواد الهيدروكربونية رسيعة االشتعال، 
وهذا ما زاد من موثوقية الرشكة أمام العامل، يف 

وقت تستعد فيه لطرح أسهمها يف األسواق.
الجهد  بقيق  معامل  يف  بنفيس  شاهدت  وقد   
الكبري الذي يبذله كل موظف بكل حب وحامسة 
وإخالص، فكانوا يعملون ليل نهار بكل تفاٍن مع 
أن  يعلمون  ألنهم  وجوههم؛  تفارق  ال  ابتسامة 

أرامكو ليست مجرد رشكة، بل وطن.
وكام قال املهندس أمني النارص الرئيس التنفيذي 
الله، يف  السعودية»، بحمد  «أرامكو  إن  للرشكة: 
الظروف  يف  ولكن  عظيمة،  الطبيعية  الظروف 
الصعبة كالتي حدثت، تكون «أرامكو السعودية» 

وإرادتهم  بثمن،  يقدرون  ال  وموظفوها  أعظم، 
أصلب من الفوالذ».

بل  املتوقع،  من  أرسع  كان  أرامكو  إنتاج  تعايف 
الطاقة  الهجامت وأصبحت  قبل  ما  إنتاج  تعدى 
مليون   11.3 الهجامت  بعد  للمملكة  اإلنتاجية 
حرصت  الهجامت  بداية  ومنذ  يومياً.  برميل 
أرامكو عىل االستمرار بتزويد عمالئها عن طريق 
اسرتاتيجية  كخطة  النفطي  املخزون  تخفيض 
رسعة  عىل  واملساعدة  لعمالئها  بالتزامها  للوفاء 
توازن السوق العاملي من حيث العرض والطلب.

 وعادًة ما يتم قياس املخزون النفطي ألي خزان 
أورسا،  رشكة  طريق  عن  العامل  يف  بقعة  أي  يف 
الواليات املتحدة األمريكية، وهي رشكة  ومقرها 
مستويات  تقيس  فضائية  استخباراتية  بيانات 
النفط يف الخزانات من الفضاء، ثم تتم معالجة 
البيانات عن طريق خوارزميات تعطي معلومات 
من  العاملي وغريه  النفط  ملراقبة مخزون  دقيقة 
تستطيع  ال  لكنها  املهمة،  التحتية  البنية  مرافق 

قياس املخزون تحت األرض.
العملية التخريبية الجبانة التي حصلت ألرامكو 
أثبتت أن السعودية قادرة عىل احتواء األزمات، 
كام أكسبتها ثقة األسواق العاملية أكرث من قبل. 
مسؤولية  الطاقة  أمن  أن  أكدت  األزمة  هذه 
عاملية وأنه يجب عىل الدول أن تتعاون للتصدي 
وسعها  يف  ما  كل  تبذل  وأن  اإلرهابية،  لألعامل 

ملحاربتها واجتثاثها من جذورها.

 ..
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يف يوم الثاين من ديسمرب عام 2005، واحتفاالً بالذكرى 
الرابعة والثالثني إلعالن اتحاد دولة االمارات العربية 
املتحدة، اطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولةـ  حفظه اللهـ  برنامج التمكني، 
التنموية الطموحة يف  العديد من األهداف  متضمناً 
مختلف املجاالت والقطاعات، منها ما يتعلق بتمكني 

املواطنني وتعزيز مشاركتهم السياسية، عرب تفعيل دور 
املجلس الوطني االتحادي، حيث أكد سموه يف خطابه 
«إن املرحلة القادمة من مسريتنا ، وما تشهده املنطقة 

 « »

 :
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من تحوالت وإصالحات ، تتطلب تفعيال أكرب لدور “ 
ليكون سلطة  ”، ومتكينه  االتحادي  الوطني  املجلس 
 . التنفيذية  للمؤسسة  ، وداعمة  ، ومرشدة  مساندة 
أكرب قدرة وفاعلية،  يكون مجلساً  أن  وسنعمل عىل 
والتصاقاً بقضايا الوطن، وهموم املواطنني، ترتّسخ من 
خالله قيم املشاركة الحّقة، ونهج الشورى. وأنه من 
دول  تفعيل  بدء  قررنا  منتظم  متدرج  مسار  خالل 
املجلس الوطني عرب انتخاب نصف اعضائه من خالل 
بادئني  اآلخر،  النصف  وتعيني  امارة،  لكل  مجالس 
أبناء  والتفاعل من  املشاركة  تكلل مبزيد من  مسرية 
تحقيق  الطموح  الربنامج  هذا  واستهدف  الوطن»، 
متطلبات عدة حددها هذا الخطاب التاريخي فيام 

ييل:
أشار  التي  الجديدة  املرحلة  ملتطلبات  االستجابة   *
إليها صاحب السمو رئيس الدولة يف خطابه يف شأن 
املساءلة،  وقيم  القانون،  سيادة  مبادئ  «تكريس 
الفرص، ما تطلب بدوره «إعادة  والشفافية، وتكافؤ 
بناء، وإعادة ترتيب، وإعادة تأهيل للنظم والهياكل 

 ،” ووظيفتها  بنيتها  حيث  من  القامئة،  الحكومية 
و“توجيه الجهد دعام وتطويرا وتحفيزا للمؤسسات 
والهياكل، واألنشطة، والكوادر الواعدة، تهيئة للظروف 
الحادي  القرن  آفاق  نحو  واع  النطالق  املؤهلة 

والعرشين“ .
والدينية،  السياسية،  الدولة  مؤسسات  دعم   *
والثقافية، واإلعالمية، والتعليمية، ومنظامت املجتمع 
املدين مبا ميكنها من تحمل مسؤولياتها يف غرس قيم 
العمل داخل املجتمع، وتغيري النظرة السلبية املرتبطة 
بالعمل املهني واليدوي، والتأكيد عىل مفهوم العمل 

باعتباره مسؤولية، وقيمة إنسانية، حضارية، ودينية.

* ”الوقوف عند تجربة األربعة والثالثني عاما املاضية، 
لرتتيب  وإعادة  وتطويرا،  وتحديثا،  وتقوميا،  تقييام، 
مسرية  يف  قدما  امليض  من  ميكننا  مبا  أولوياتنا،  سلم 

التقدم والرفاه، ونحن أكرث وعياً، وثقة، ومتكناً.
* تعزيز املبدأ الخاص بأن ”اإلنسان هو هدف التنمية 
وغايتها، وأنه يف الوقت ذاته أداتها ووسيلتها“ وذلك 
من خالل التمكني وانطالقاً من أنه ”بقدر ما تكون 
هذه األداة فاعلة، ماهرة، تكون قادرة عىل تحقيق 
عىل  ”العمل  هو  الهدف  فإن  ثم  ومن   . التنمية“ 
العلمية،  قدراتها  وتطوير  البرشية،  مبواردنا  النهوض 
بتوفري  وذلك  التقنية،  وخرباتها  الفنية،  ومهاراتها 

”  “
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التنمية  بنية تعليمية تستجيب الحتياجات  وتطوير 
الشاملة يف مختلف جوانبها االقتصادية واالجتامعية 
والسكانية“، وتعزيز ”دور املعرفة ورأس املال البرشي 
يف تطور االقتصاد وتقدم املجتمع، ويف توثيق الربط 
بني العملية التعليمية والحاجات التنموية واألمنية، 
معتز  مبدع  إنسان  إلعداد  مالئم  ملناخ  تهيئة  وذلك 
بهويته، قادر عىل البذل والعطاء، واإلسهام بفاعلية يف 

صناعة املستقبل ”.

االتحادية  السلطة  االتحادي  الوطني  املجلس  ميثل 
الرابعة من حيث الرتتيب يف سلم السلطات االتحادية 
الخمس املنصوص عليها يف الدستور، وهي: املجلس 
ومجلس  ونائبه،  االتحاد  ورئيس  لالتحاد،  األعىل 
والقضاء  االتحادي،  الوطني  واملجلس  االتحاد،  وزراء 
االتحادي. ويضم املجلس أربعني عضًوا، يتوزعون عىل 
مقاعد   (8) أساس:  عىل  الدستور  بحسب  االمارات 
إلمارة أبوظبي، و(8) مقاعد إلمارة ديب، و(6) مقاعدة 
إلمارة الشارقة، و(6) مقاعد إلمارة رأس الخيمة، و(4) 
مقاعد لكل من إمارة عجامن والفجرية وام القيوين. 
وميارس املجلس الوطني االتحادي وظيفتني أساسيتني، 
هام:- - الوظيفة الترشيعية: وتعني سلطة املجلس يف 

مناقشة التعديالت الدستورية، ومرشوعات القوانني، 
وللمجلس أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. وأيًضا 
سلطته يف إبداء املالحظات التي يراها عىل ما ُيخطر 
إليه  يحيله  وما  دولية  واتفاقيات  معاهدات  من  به 
اتفاقيات ومعاهدات. وأخريًا حق  الدولة من  رئيس 
املجلس يف مناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامي 

وإبداء ما يراه من مالحظات عليها. 
- الوظيفة الرقابية:  ويقصد بها حق املجلس يف الرقابة 
سياسياً عىل السلطة التنفيذية من خالل أدوات رقابية 
محددة، هي: مناقشة املوضوعات العامة، وللمجلس 

أن يصدر توصيات بشأنها، وتوجيه أسئلة إىل مجلس 
الوزراء يف حالة االستفسار عن السياسة العامة للدولة 
التي  األمور  من  أمر  عن  لالستفسار  معني  ولوزير 
شكاوى  يف  والفصل  وزارته،  اختصاص  ضمن  تندرج 
اتحادية وفق رشوط  املواطنني ضد جهات حكومية 
االتحادي  الوطني  املجلس  أهمية  وتتجىل  معينة، 
عن  املعرب  والصوت  االتحاد  لشعب  ممثالً   ً بوصفه 

طموحاته وتطلعاته.

 « »

بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  افتتح 
جلسات  أوىل  ثراه،  الله  طيب  ـ  نهيان  آل  سلطان 
املجلس الوطني االتحادي يف الثاين عرش من فرباير عام 
1972، إيذاناً باكتامل إركان االتحاد دستورياً، بإنشاء 
نص  التي  الخمس  السلطات  الرابعة ضمن  السلطة 
عليها دستور دولة االمارات العربية املتحدة، فضالً عن 
تأسيس املجلس كان تجسيداً لطموح القائد املؤسس 
يف بناء دولة عرصية متتلك مقومات الحداثة والتطور 
ثقافية  خصوصية  إىل  واستناداً  عرصها  معايري  وفق 
وتقوية  االتحاد  أركان  تعزيز  يف  يسهم  ومبا  وطنية، 
دعامئه عرب إطار مؤسيس حديث يرتجم نهج الشورى، 
الحاكم  عالقة  يف  متجذراً  تاريخياً  إرثاً  ميثل  الذي 
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بالشعب يف دولة االمارات، ما يعني أن املجلس ميثل 
يف حقيقة األمر تطوراً تاريخياً ومؤسسياً ملامرسة نهج 

الشورى يف الدولة.
وقت  الدولة  يف  الربملانية  التجربة  حداثة  ورغم 
تأسيسها، فإن هناك عوامل أسهمت يف نجاح املجلس 
يف أداء مهامه والوفاء باختصاصاته الدستورية، أهمها 
االتكاء عىل موروث تاريخي عريق من قيم ومبادئ 
الشورى، فالشورى  هي نبت أرض االمارات وغرس 
عريق  مجتمعي  وموروث  األولون،  واآلباء  األجداد 
يذكره التاريخ ويتحدث عنه الباحثون واملؤرخون يف 
زاروا  الذين  األجانب  فالرحالة  السياسية،  أدبياتهم 
يشريون  عرش،  التاسع  القرن  من  الربع  يف  أبوظبي 
بوضوح إىل أن شيوخ آل نهيان كانوا يأخذون بنظام 
كبار  مع  التشاور  بعد  إال  أمراً  يربمون  وال  الشورى، 
السن، مبا يعني أنهم كانوا يسريون يف دروب التحرض 
عىل َهدي قيم البداوة وأصالتها، ومن ثم فقد أكسبهم 

نهج الشورى حكمة موروثة. 
العريق كان من ضمن عوامل فطرية  هذا املوروث 
يف  أسهمت  عدة  وتربوية  ثقافية  ومكونات  وبيئية 
تكوين شخصية القائد املؤسس املغفور له بإذن الله 
الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل 
ثراه، وانعكست يف مامرسته للحياة السياسية وإدراكه 
ألصول الحكم والقيادة، ومن ثم كان، طيب الله ثراه، 
حريصاً أن يكون هناك نوع من التالزم املؤسيس بني 
يف  وقال  مؤسسياً،  الشورى  وانطالق  الدولة  تأسيس 
ذلك « إن مبدأ الشورى الذي استمر يف هذا البلد عرب 
مئات السنني سوف يظل باقياً أبد الدهر، وأنا أتطلع 
إىل املستقبل عندما يأيت األبناء ويستمرون يف تطبيق 
هذا املبدأ مبا يتالءم وحياتهم وعرصهم ونظمهم»، ما 
يعني أنه كان يؤمن بالتطور املؤسيس لنهج الشورى، 
وكان عىل يقني تام بأن ما غرسه وقتذاك ستأيت عليه 
العصور  احتياجات  تناسب  تاريخي  تطور  مراحل 

وأساليب  وآلياتها  الشورى  صعيد  عىل  املختلفة 
مامرساتها.

كان القائد املؤسس يقوم أيضاً بدور املعلم واملوجه 
يف توعية الشعب مبوروث الشورى، وأهميته، إدراكاً 
منه لرضورة ضامن استيعاب الجميع طبيعة املرحلة 
ومتغرياتها، حيث كان يقول ألعضاء املجلس الوطني 
خضنا  «إننا  املجلس  تأسيس  بدايات  يف  االتحادي 
منذ  الواقع  يف  نعيشها  التي  الدميقراطية  التجربة 
مئات السنني يف ظل مبدأ الشورى»، و «إن الذي نبدأ 
اليوم ليس جديداً عىل هذا الوطن، لقد كان أسالفكم 
لهم،  املشورة  ويَْسدون  الحكم،  يف  أسالفنا  يشاركون 
نُظم  هناك  كانت  املايض،  يف  تختلف،  الطُرق  ولكن 
تختلف عن الُنظم التي تُسود عاملنا املعارص» ويشري 
إىل أن «الجلوس واملناقشة مع إخواننا أعضاء املجلس 
تقاليدنا  صلب  من  إنه  علينا  جديداً  ليس  الوطني 
ومن تراث أجدادنا وآبائنا، لقد كانوا يعرفون الطريقة 

ذاتها يف النقاش وتبادل الرأي، كل ماهناك أننا طورنا 
الطريقة». 

الصحفية  أحاديثه  يف  القناعة  هذه  يؤكد عىل  وكان 
حديث  يف  ثراه،  الله  طيب  قال،  حيث  واإلعالمية، 
«أؤمن  عام 1974  يوليو  بتاريخ 24  منشور  صحفي 
ويف  املسؤولية  تحمل  يف  الشعب  مشاركة  برضورة 
الشورى، ويف الحكم، إن هدفنا يف الحياة هو تحقيق 
العدالة والحق ومنارصة الضعيف عىل القوي، وليس 
هناك ما نتحرزه من مشاركة أبنائنا مسؤولية الحكم 
طاملا أن أهدافنا هي هذه، ونحن نرى أن من واجبنا 
توزيع املسؤوليات عىل أبناء الوطن وقد عملنا هذا 
بالفعل، واإلسالم ينادي بالدميقراطية الحقة والعدالة»، 
له نُرش يف يونيو عام  أيضاً يف حديث صحفي  وقال 
اول  فأنشأنا  والعدالة  الدميقراطية  بدأنا  «إننا   1972

مجلس استشاري حديث يف تاريخ البالد».
التوعية  صعيد  عىل  ذلك  دالالت  إىل  وباإلضافة 
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هذه  فإن  الوطني،  الوالء  وتعميق  االنتامء  وغرس 
الكلامت الخالدة تعكس فهامً عميقاً وتوصيفاً دقيقاً 
مامرسة  عىل  طرأت  التي  التاريخية  التطور  ملراحل 
نهج الشورى يف مجتمع االمارات، كام تكشف أيضاً 
عن فهم واستيعاب عميق للعالقة بني اإلسالم ونهج 
الشورى، فلم يجد، طيب الله ثراه، تضارباً أو تنافراً 
بني الدين الحنيف ومامرسة الشورى سواء يف قوالبها 
التقليدية القدمية أو نهجها العرصي الحديث، طاملا 
وأصول  والتعاليم  لألخالق  ومراعاة  التزام  هناك  أن 
وجوهر اإلسالم الحنيف.  وتأكيداً عىل هذه القناعة 
انتوين،  ديوك  الدكتور جون  الباحث  يقول  الراسخة، 
املجيد وكان شاهداً  اتحادنا  قيام  الذي عارص حقبة 
االمارات  كتابه «دولة  ، يف  أحداثها  العديد من  عيل 
العربية املتحدة: القوة الفاعلة يف تكوين الدولة» إن 
«الشيخ زايد كان متفقاً يف ميوله مع مامرسة مبدأ 
الشوى العريقة التي أوىص بها الدين اإلسالمي، وبهذه 
الطريقة قاد الشيخ زايد وحكم شبكة تعترب يف حد 
ذاتها شكالً من أشكال االتحاد، تتألف من ستة من 
ـ  الفرتة 1946  العني خالل  مدينة  القبائل يف  شيوخ 
1966»، كام يقدم هذا الباحث شهادة تاريخية مهمة 
عن بدايات قيام االتحاد وكيفية تعامل القائد املؤسس 
الفروع  «لقد سرّيت كل  مع إشكاليات الحكم، قائالً 

القبلية مبن فيهم شيوخ العشائر والشخصيات البارزة 
فيها، عالقتها مع الشيخ زايد مبا يتفق مع عادة أضفى 
عليها الزمن َجالالً، وهي التزامه باستشارتهم بشكل 
تقديم  يف  بُحرية  يشعرون  كانوا  وقد  وجاد،  دائم 
وجهات نظرهم له يف أي موضوع مهم يتعلق بسياسة 

الدولة أو أي موقف أو أي فعل قيد الدراسة».
املشاركة  يف  العظيمة  التأسيسية  املدرسة  هذه 
االمارايت  للمجتمع  أنتجت  الشورى،  ونهج  السياسية 
الوطني  املجلس  نشأة  التأسيس  مرحلة  بدايات  يف 

االتحادي يف 12 فرباير 1972م بالتالزم مع بدء النهضة 
االتحاد،  دولة  وانطالق  اإلمارات  لدولة  الحضارية 
ولذلك دالالت ومعان ال تخفي عىل أي متخصص يف 
التالزم ويفرس  يعكس هذا  السياسية، حيث  العلوم 
منذ  له  توافر  مبا  واستمراريته  االتحادي  البناء  قوة 
يف  التي حصنته  واملنعة  القوة  عوامل  من  البدايات 
مواجهة الكثري من التحديات التنموية الصعبة التي 

واجهت الدولة االتحادية يف مراحل والدتها األوىل.
وتأكيداً عىل هذا االميان وتلك القناعات الراسخة، وأن 
للهيكل  استكامالً  االتحادي مل يكن  الوطني  املجلس 
والبناء الدستوري للدولة، بل مؤسسة اتحادية حرص 
القائد املؤسس عىل أن تتوافر لها كل سبل الفاعلية 
األدبيات  تسجل  البناء،  مرحلة  يف  الجادة  واملشاركة 
كانت  باملجلس  املؤسس  القائد  عالقة  أن  السياسية 
وثيقة للغاية، حيث تجسد اهتاممه ـ طيب الله ثراه 
ـ بدور املجلس يف حرصه البالغ عىل أن يحرض بنفسه 
جلسة افتتاح املجلس يف كل دور انعقاد جديد، وقد 
شارك  طويلة  سنوات  طيلة  ذلك  عىل  حريصاً  طل 
استثناء، حتى يف  االفتتاح دون  فيها يف كل جلسات 
السنوات التي كان يحل فيها املوعد السنوي الفتتاح 
املجلس وسموه خارج البالد، كان يؤجل االفتتاح لحني 
حضوره، وكان يسارع يف العودة، ومل يكن يقبل إنابة 
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االنعقاد،  افتتاح دور  أحد محله يف حضور جلسات 
إمياناً منه بأهمية دور املجلس، كام كان، طيب الله 
ثراه، يهتم باستقبال كل الوفود األجنبية التي كانت 
ما  الوقت  من  يفسح  وكان  املجلس،  لزيارة  تحرض 
يتيح له استقبال هذه الوفود ويتابع أخبار املؤمترات 
الربملانية، وكان رئيس املجلس يعرض عىل سموه نتائج 
هذه املؤمترات، وكان يبدي مالحظات عليها ويصدر 

توجيهات بشأنها. 

 « »

إذا كانت تلك القناعات واألسس واملبادئ قد سادت 
بقيادة  التمكني،  مرحلة  فإن  التأسيس،  مرحلة  يف 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة ـ حفظه الله ـ تستند أيضاً يف أصولها وركائزها 
عىل مبادئ وقيم ونهج زايد، الذي أقر مبدأ خصوصية 
التجربة اإلماراتية يف الشورى، حيث كان يقول «إننا 
سنعطي كل يشء حقه وال نريد االستعجال حتى ال 
نفشل، يجب أوالً تحقيق مقومات الحياة الربملانية، 
إليه»،  أو نرسع فيام نصبو  نقفز  أن  نريد  ونحن ال 
وهنا تكمن جذور مبدأ التدرج السيايس الذي ميثل 

أحد أهم ديناميات عمل مرحلة التمكني.

دامئا  يؤكد  ثراه،  الله  طيب  املؤسس،  القائد  وكان   
عىل  يكون  أن  ينبغي  الدميقراطية  عن  الحديث  أن 
مراحل، من مرحلة إىل أرقى منها، وكانت هذه الرؤية 
االسرتاتيجية نابعة من قدرته عىل استرشاف املستقبل 
والوعي بتطوراته استناداً إىل تجارب املايض وخرباته 
املثال  سبيل  فعىل  أصيل،  فطري  حكمة  وموروث 
تشري األدبيات إىل أنه، طيب الله ثراه، قد تحدث يف 
سنوات التأسيس بوضوح عن إميانه بأهمية انتخاب 
أعضاء املجلس الوطني االتحادي وأن ذلك سيتم يف 

املستقبل.  ويف تجل رائع ملبدأ الشورى قال ـ طيب 
الله ثراه ذات مرة، علمت أن اللجنة املكلفة بوضع 
مسودة الدستور قد رأت أن الوقت مل يحن بعد التباع 
املؤسس مل  القائد  أن  يعني  املبارش، وهذا  االنتخاب 
يكن يتخذ قرارات مهمة كهذه من دون اعتامد عىل 

مشورة ورأي املختصني. 
وإذا الواقع يؤكد أن مرحلة تأسيس البناء االتحادي 
قد شهدت ترسيخ دعائم الشورى، فإنها قد شهدت 
مصلحة  يخدم  بشكل  ملامرستها  األطر  وضع  كذلك 
إعالن  من  فقط  أشهر  ستة  فبعد  والوطن،  الشعب 
تأسيس االتحاد، تحدث القائد املؤسس عن املشاركة 
تاريخي  خطاب  يف  وضوابطها،  ومعايريها  السياسية 
يوليو 1972،  االتحادي يف 19  الوطني  املجلس  أمام 
حيث خاطب األعضاء قائالً: «إنني أطالبكم ان تقولوا 
رأيكم برصاحة يف كافة القضايا التي تعرض عليكم، وال 
يهمكم شخص كبري أو صغري ألنكم ال متثلون أنفسكم، 
مجلس  هو  ومجلسكم  بأكملها،  أمة  متثلون  فأنتم 
الصالح  تحقق  التي  األمور  تبحثوا  أن  وعليكم  أمة، 
املخلصة آلمال هذا  الحامية  فأنتم  تراخ،  العام دون 
الشعب، وأنتم الحامية الحريصة عىل مستقبل هذا 
تتحملون  بذلك  فإنكم  تراخ  أي  وإذا حدث  الوطن، 
املسؤولية، إن املجلس ليس عليه أي رقيب او وصاية 
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لكم  كفل  ولقد  الجهات،  من  جهة  أو  فرد  أي  من 
الدستور الحقوق الكاملة، وهذا يعطيكم االطمئنان 
للتعبري ونحن نرحب بكل اقرتاحاتكم البناءة ونعمل 
تبنون  ال  تبنون  وأنتم حني  لها  االستجابة  عىل  دامئا 
بعدنا،  من  القادمة  لألجيال  تبنون  بل  ألنفسكم، 
البناء  فإن  لله  والحمد  قبلنا،  من  األسالف  بنى  كام 
يزداد قوة فوق قوة، وقد تابعت مناقشتكم ووقف 

عىل إدارتكم العميقة لكافة األمور الصغرية والكبرية 
أقول  وأنا  أخوية،  االهتامم، وبروح  بنفس  ومتابعتها 
العمل  ترثي  بها  مررتم  التي  التجربة  هذه  إن  لكم 
الوطني ونحن ال ينقصنا يشء، ألننا أهل وروح األخوة 
موجودة بيننا، والثقة فيكم كبرية، ومن هنا ال يجب 
أن يتقاعس أي فرد فينا، ألن وطننا يحتاج منا إىل بذل 
العمل، وكل يشء يف هذه  ثروتها  والحياة  كل جهد 

الدنيا زائل وستبقى اعاملكم هي الخالدة».
تؤسس  العميقة  الدالالت  ذات  الكلامت  هذه 
يف  تتمثل  ومبادئ  قواعد  عرب  السياسية،  للمشاركة 
املسؤولية  تحمل  عىل  والقدرة  واإلخالص  األمانة 
النص  هذا  أن  بأعبائها.  والشك  واالضطالع  الوطنية 
ضوابط  تحدد  تاريخية  وطنية  وثيقة  ميثل  تحديداً 
خالل  من  ترجمتها  متت  التي  الشورى،  مامرسة 
املجلس  األعضاء يف  الناظمة ألداء  واللوائح  الدستور 
الوطني االتحادي، فضالً عن أنها تضع أسس تحمل 
روابط  الحرص عىل  من  إطار  الوطنية يف  املسؤولية 
سامت  أهم  أحد  متثل  التي  املجتمعية،  األخوة 
وخصائص مجتمع دولة االمارات؛ حيث تناول القائد 
االتحادي،  الوطني  املجلس  أعضاء  حقوق  املؤسس 
وطنية  مسؤولية  حّملهم  نفسه  الوقت  يف  ولكنهم 
هي  وهذه  والتاريخ،  املقبلة  األجيال  أمام  جسيمة 
الحديثة، فالحقوق  الوطني يف قوالبها  العمل  أصول 
يقابلها واجبات، «فاملؤمن ال يغلط ومن يغالط يكون 
ثراه،  الله  طيب  قال،  كام  وأهله»،  نفسه  غالط  قد 
التشاوري يف أرقى صورها  وهذه هي أصول الحكم 
ومامرساتها العرصية؛ فصون الحقوق وتجنب الوصاية 
ألن  العام  الصالح  تحقيق  مسؤولية  بتحمل  مرهون 
أمة  ميثل  بل  نفسه  ميثل  ال  الوطني  املجلس  عضو 
بأكملها كام قال ـ طيب الله ثراه ـ وقد نص دستور 

دولة االمارات عىل ذلك بالفعل يف املادة (77). 
مام سبق يتضح أن القائد املؤسس كان يدرك بوعيه 
تحمل  يف  والتشارك  الجهود  تضافر  قيمة  الفطري 
تستهدف  ال  الحقة  فالشورى  الوطن،  بناء  مسؤولية 
بل  الجارح،  النقد  وال  اللغط،  واثارة  الجدال  مجرد 
املوضوعي  والنقد  والخربات  اآلراء  تفاعل  تستهدف 
البّناء امللتزم بقيم املجتمع وعاداته، مسرتشداً ببوصلة 
املصلحة العامة، التي متثل صامم أمان يحدد املسار 
الصحيح ملامرسة نهج الشورى، وهذا مانجده يف قوله 
، طيب الله ثراه: «أنا مع النقد البناء، وكل مجاملة 
عىل حساب املصلحة العامة أرفضها رفضاً باتاً، فالذين 
غري  املجاملة  بينهم  تجوز  ال  واحد  مصري  يربطهم 
الحقة، مطلوب الصدق ال التصديق، مطلوب الرصاحة 

وعدم املجاملة مع االبتعاد عن التجريح».
وتعكس املعايري السابقة يف مجملها منظومة متكاملة 
إعالء  دامئاً  تقتيض  فالوطنية  الحقة،  الشورى  ألسس 
مصلحة الشعوب واألوطان، من دون مجاملة ولكن 
من دون تجاوز أو تطاول أو تجريح يف الوقت ذاته، 
وهنا فصل واضح بني النقد والتجريح، فالحفاظ عىل 
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االحرتام  يقتيض  االجتامعي  والسلم  األخوية  الروابط 
واألحقاد  الرصاعات  وتفادي  املتبادل   والتقدير 
مامرسة  يف  السياسية  «زايد»  فقاعدة  الشخصية 
الشورى هي أنه «من الطبيعي أن تكون هناك خالفات 
يكون  أن  الطبيعي  من  وليس  النظر،  وجهات  يف 
واحد،  وبأسلوب  واحد  واحد وموقف  برأي  الجميع 
عىل  نشدد  نحن  حال  كل  عىل  والعمل،  التفكري  يف 
الشورى واالحتكام للحق والصواب واملصلحة العامة».  
ويف تحديده ألطر ومعايري املسؤولية الوطنية، يقول 
أيضاً يف افتتاح الفصل الترشيعي الثالث يف 30 نوفمرب 
1978 «إن لهذا البلد حقوقاً عىل أبنائه، وكام قدم لهم 
من خدمات وكام أتاح لهم من فرص الحياة الكرمية، 
فكذلك عليهم أن يشعروا باملسؤولية نحوه، وعىل كل 
معركة  دوره يف  يأخذ  وان  واجبه،  يؤدي  أن  مواطن 
الحياة الجادة والعمل املنتج الكريم، كلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته».
القبلية  املامرسة  من  الشورى  نهج  انتقال  ظل  ويف 
التقليدية إىل املامرسة العرصية الحديثة عرب املجلس 
وضوابط  معايري  ترجمة  متت  االتحادي،  الوطني 
املؤسس  القائد  بها  آمن  التي  الشورى،  مامرسة 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  به  املغفور 
آل نهيان، طيب الله ثراه، إىل صيغ وأطر تتامىش مع 
النسق الربملاين املعارص، وذلك من خالل اختصاصات 
ومهام املجلس وحقوق األعضاء وحدود مسؤولياتهم، 
املتضمنة يف الدستور، حيث نصت املادة (81) عىل «ال 
يؤاخذ أعضاء املجلس عاّم يبدونه من األفكار واآلراء 
لجانه»،  أو  املجلس  داخل  بعملهم  قيامهم  أثناء  يف 
القاعدة  أن  عىل  النص   (86) املادة  تضمنت  كام 
استثناءات  عدا  العالنية،  هي  املجلس  جلسات  يف 
رئيس  أو  الحكومة  ممثل  يراها  الرضورة  ملقتضيات 
املجلس أو ثلث األعضاء، ما يعكس حرصاً عىل دعم 
الشفافية والوضوح يف البناء السيايس للدولة، ومن ثم 
فقد توافرت للمجلس الوطني االتحادي منذ تأسيسه 
دعائم واضحة ألداء الدورين الترشيعي والرقايب ضمن 

اختصاصاته.

انشاء  شهدت  قد  الدولة  تأسيس  مرحلة  كانت  إذا 
املجلس وترسيخ نهج الشورى، فإن مرحلة التمكني، 
الربملاين  التطور  مسرية  يف  فارقاً  منعطفاً  مثلت  قد 
الثاين  التأسيس  عليها  نطلق  أن  ميكن  بل  بالدولة، 

للمجلس الوطني االتحادي، ملا تضمنته من تحوالت 
إطالق  عرب  الربملاين،  العمل  مسرية  يف  فارقة  نوعية 
برنامج «التمكني» عام 2005، والذي دشن من خالله 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الذكرى  مبناسبة  خطابه  يف  ـ  الله  حفظه  ـ  الدولة 
للتنمية  طريق  خارطة  لالتحاد  والثالثني  الرابعة 
التنمية  مقدمتها  ويف  كافة،  وتجلياتها  مجاالتها  يف 
السياسية، حيث حمل خطاب سموه التاريخي برنامج 
التمكني السيايس، الذي تضمن خارطة طريق واضحة 
قامئة عىل أسس منهجية مدروسة استهدفت تفعيل 
دور املجلس، متضمنة أهداف هذا التفعيل وآليات 
عمله واملبادئ التي ينطلق منها ويرتكز عليها :»إن 
املرحلة املقبلة من مسريتنا، وما تشهده املنطقة من 
تحوالت، وإصالحات تتطلب تفعيالً أكرب لدور املجلس 
مساندة،  سلطة  ليكون  ومتكينه  االتحادي،  الوطني 
وسنعمل  التنفيذية،  للمؤسسة  وداعمة  ومرشدة، 

والتصاقاً  وفاعلية،  أكرب قدرة،  يكون مجلساً  أن  عىل 
خالله  من  ترتسخ  املواطنني  وهموم  الوطن،  بقضايا 
قيم املشاركة الحقة، ونهج الشورى من خالل مسار 
، حفظه الله، من وراء ذلك  متدرج منتظم»، هادفاً 
واحداً  «إن  بقوله  املستقبل  متطلبات  استرشاف  إىل 
من أهم مقاصدنا للمرحلة القادمة يتمثل يف تهيئة 
وأكرب  مشاركة  أكرث  مواطن  إلعداد  الالزمة  الظروف 
املجلس  بتجربة  االنتقال  من  بد  ال  وكان  إسهاماً، 
الوطني االتحادي إىل مرحلة أكرب متثيالً وأوضح فاعلية 
والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم املواطنني، ترتّسخ من 
املجلس  الشورى، ميارس  ونهج  املشاركة  قيم  خاللها 
التي  التحوالت  لكل  داعمة  ترشيعية  كسلطة  دوره 
والئهم  كل  ممثلني  عرب  وذلك  املجتمع،  يشهدها 
ومصالحه،  بأهدافه  ملتزمني  غريه،  دون  للوطن 

معّززين نظامه السيايس».
وقد وضع صاحب السمو رئيس الدولة أسس مرحلة 
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التمكني وضوابطها وأهدافها بقوله «نحن اليوم عىل 
مشارف مرحلة جديدة أطلقنا عليها مرحلة التمكني 
متييزاً لها عن مرحلة التأسيس السابقة لها، وترجمة 
التحول تدريجيا،  الرؤية كان االنطالق يف هذا  لهذه 
شمل يف مرحلته األوىل مشاركة املواطنني عرب هيئات 
نصف  بانتخاب  السبع  اإلمارات  يف  محلية  انتخابية 

وفقاً  اآلخر  النصف  اختيار  وتم  للمجلس،  ممثليهم 
الله  بإذن  ـ  لننتهي تدريجيا  الجارية سابقاً،  لآلليات 
ـ إىل عملية انتخابية كاملة»، وأكد سموه عىل: «أن 
تقليد  التجربة يف مجملها ال هي مفروضة وال هي 
علينا  أَْملته  خالص  وطني  توجه  هي  إمنا  لآلخرين، 
املصالح واألولويات الوطنية، ومن الطبيعي أن تتقاطع 

هذه املصلحة الوطنية، يف كثري من األحيان، مع بعض 
املعطيات اإلقليمية والدولية، فاإلمارات عضو فاعل يف 

محيطها اإلقليمي والدويل، تؤثر فيه وتتأثر به».
وقد أتت التجارب االنتخابية التي متت ـ حتى اآلن 
ـ ابتداء من عام 2006، والتي شهدت انتخاب نصف 
برنامج  ورشادة  تعكس عمق  بثامر  املجلس،  أعضاء 
والنهضة  التطور  ملتطلبات  مواكبته  ومدى  التمكني، 
التي تشهدها دولتنا، فرسعان ما كشفت  الحضارية 
قيادتنا  تنشده  ما  تحقق  باهرة  نتائج  عن  التجربة 
الرشيدة وما يتطلع إليه شعب االتحاد، حيث باتت 
املرأة اإلماراتية رشيكاً فاعالً يف بناء املستقبل، سواء 
عرب االنتخاب أو التعيني يف املجلس الوطني االتحادي، 
كام توسع نطاق املشاركة السياسية مع تعدد التجارب 
الذي  املدروس  التدرج  ملبدأ  تجسيداً  االنتخابية 
يراعي خصوصية دولتنا ومجتمعنا وتجربتنا التنموية 

الفريدة.
الفكري  األساس  يعد  التمكني  خطاب  كان  وإذا 
والفلسفي لهذه املرحلة التاريخية املهمة من الحياة 
إجراءات  هناك  فإن  الدولة،  يف  والربملانية  السياسية 
الخطاب ووضعت  إعالن  تلت  قد  مؤسسية  وآليات 
رقم  القرار  ذلك  ومن  لتنفيذه،  التنظيمية  الخطط 
(3) لسنة 2005 الصادر من املجلس األعىل لالتحاد 
السمو  صاحب  خطاب  اعتبار  عىل  النص  متضمناً 
الوطني  العيد  مبناسبة  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 
الرابع والثالثني لدولة اإلمارات العربية املتحدة خطة 
املقبلة  للعمل مبقتضاها خالل املرحلة  عمل وطنية 
الوطني  املجلس  متكني  لعملية  متدرجة  كخطوات 

االتحادي وتفعيل دوره يف مسرية العمل الوطني. 
كام تم أيضاً تحديد آلية اختيار أعضاء املجلس الوطني 
الكامل  التعيني  صفحة  طويت  أن  بعد  االتحادي، 
لألعضاء وتطبيق آلية قامئة عىل انتخاب نصف عدد 
أعضاء املجلس، بحيث يكون النصف منتخباً واألخر 
معيناً، طبقاً ملبدأ التدرج، حيث تم تطبيق هذه اآللية 
يف عام 2006 بتشكيل هيئة انتخابية النتخاب نصف 
أعضاء املجلس ممن يرتشحون من بني أعضاء هذه 
السياسية  املشاركة  حق  املرأة  منحت  كام  الهيئة، 

بالتصويت والرتشح.
هو أن يكون املجلس أكرث متثيال وهي التي تعكس 
الوطني  املجلس  يف  ملمثليه  الشعب  انتخاب  حق 

االتحادي.
وتال انتخابات عام 2006، خطوة تعزيزية إلجراءات 
التمكني من خالل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 
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الوطني  املجلس  عضوية  متديد  تضمن  الذي   2009
االتحادي ألربع سنوات ميالدية، ومتديد أدوار االنعقاد 
الئحته  بوضع  املجلس  يقوم  أن  عىل  أشهر،  لسبعة 
كام  الدولة،  رئيس  من  بقرار  وإصدارها  الداخلية، 
نوعية  إضافة  ميثل  جديداً  رقابياً  دوراً  املجلس  توىل 
باملعاهدات  تحديداً  ويختص  الرقابية  لصالحيته 
واالتفاقيات الدولية التي تحال اليه بقرار من رئيس 

الدولة. 
وتحقيقاً لغرض التمكني، تم استكامل اآلليات الالزمة 
لشؤون  الدولة  وزارة  باستحداث  أهدافه  لتحقيق 
املجلس الوطني االتحادي لالضطالع مبهمة التنسيق 
بني املجلس والحكومة، وتم تأسيسها مبوجب املرسوم 
الئحة  إصدار  ثم   ،2006 لسنة   10 رقم  االتحادي 
عام  يف  االتحادي  الوطني  للمجلس  جديدة  داخلية 

 2016
وقد تواصل تنفيذ برنامج التمكني وفقاً لنهج التدرج 
حتى  جرت  التي  الثالث  االنتخابية  التجارب  يف 
يف  ويستكمل   ،(2015  ،2011  ،2006 اآلن(انتخابات 
انتخابات 2019، التي تجري يف أكتوبر الجاري، حيث 
املجلس  يف  امارة  كل  ممثيل  اختيار  طريقة  تنص 
انتخاب نصف ممثيل  االتحادي عن طريق  الوطني 
االمارة من قبل هيئة انتخابية لكل امارة، حيث تكونت 
هذه الهيئة يف انتخابات عام 2006  من مائة ضعف 
عدد املقاعد املخصصة لإلمارة باملجلس وفقا للدستور، 
وكان للمرأة اإلماراتية حضور بارز يف هذه االنتخابات، 
حيث شهدت فوز أول أمراه إماراتية بعضوية املجلس 
من خالل االنتخاب، كام تم تعيني مثان عضوات من 
قبل حكام اإلمارات. وبذلك شغلت املرأة عام 2006 
تسعة مقاعد يف املجلس الوطني االتحادي، أي بنسبة 

%22.5 ، وهي من أعىل النسب عاملياً.
السمو  قرار صاحب  عام 2011 صدر  انتخابات  ويف 
رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 بزيادة عدد الهيئة 
االنتخابية التي سوف تختار ممثيل كل امارة ليكون 
ثالمثائة ضعف عدد املقاعد املخصصة لكل امارة يف 

الدستور بدال من مائة ضعف.
وقد بلغ عدد املواطنني الذين كان لهم حق االنتخاب 
التي أجريت عام 2006 6595  األوىل  االنتخابات  يف 
انتخابات  يف  العدد  هذا  زاد  وقد  ومواطنة،  مواطناً 
2011 إىل 135308 مواطناً ومواطنة، مواطًنا، ووصل 
العدد إىل 224281 مواطناً ومواطنة يف انتخابات عام 
بلغ عدد  الجاري 2019،  العام  انتخابات  2015، ويف 
ومواطنة،  مواطناً   337738 االنتخابية  الهيئة  أعضاء 

الهيئات  بقوائم  مقارنة   50.58% إىل  تصل  بزيادة 
اإلماراتية  املرأة  وتحظى   .2015 للعام  االنتخابية 
بحضور مميز يف القوائم االنتخابية للعام 2019 بنسبة 
تصل إىل %50.62 مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 
دولة  لقيادة  الكبري  اإلميان  يربز  ما  وهو   ،49.38%

اإلمارات بالدور الفاعل للمرأة يف تطور مسرية العمل 
النيايب، وخدمة الوطن. كام بلغت نسبة الشباب يف 
قوائم الهيئة االنتخابية لعام 2019 (من الفرتة العمرية 
21 عاماً ولغاية 40 عاماً) %61.32 من إجاميل قوائم 
عمر  من  الشباب  يشكل  حيث  االنتخابية،  الهيئات 
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21 عاماً إىل 30 عاماً نسبة %30.04، فيام تبلغ الفئة 
العمرية من 31 عاماً إىل 40 عاماً نسبة %31.28، وهو 
ما يفسح املجال ملشاركة واسعة من الشباب اإلمارايت 
جميع  عىل  متتد  سوف  التي  االنتخابية  العملية  يف 
مناطق دولة اإلمارات الختيار ممثلني لهم يف املجلس 

الوطني االتحادي.

تكن  مل   ،2005 عام  يف  التمكني  برنامج  إعالن  حتى 
املرأة يف دولة االمارات قد حصلت عىل حق املشاركة 
قد حصلت عىل عضوية  تكن  مل  وبالتايل  السياسية، 
وبالتايل  تأسيسه،  منذ  االتحادي  الوطني  املجلس 
كان أحد دعائم برنامج التمكني الذي شمل مختلف 
القطاعات واملجاالت التنموية يف الدولة، مبا يف ذلك 
مجال التنمية السياسية، متكني املرأة سياسياً من خالل 
منحها حق االنتخاب والرتشح لعضوية املجلس، حيث 
شاركت املرأة يف االنتخابات األوىل للمجلس الوطني 
املشاركة  تلك  وجاءت   ،2006 ديسمرب  يف  االتحادي 
مبنزل تحول نوعي كبري كان له أثر واضح سواء عىل 
صعيد تعزيز دور املرأة اإلماراتية ومكانتها، أو تحسني 
الصورة الذهنية للمرأة اإلماراتية والخليجية والعربية 
دولياً، أو من خالل بناء النموذج امللهم اقليمياً يف مجال 
متكني املرأة مبا حّفز دول عربية أخرى عىل االحتذاء 

اإلماراتية  املرأة  نيل  أن  املؤكد  ومن  النموذج.  بهذا 
حقوقها السياسية بعد نحو 34 عاماً فقط من تأسيس 
دولة االتحاد يعد إنجازاً قياسياً بكل املقاييس يف ضوء 
ذلك  مبا يف  العامل،  دول  معظم  بأن  القائلة  الحقيقة 
الدول املتقدمة، قد شهدت نضاالً استمر لعقود طويلة 

يك تحصل املرأة عىل حقوقها السياسية.
الدكتورة أمل عبد  انتخابات برملانية، فازت  ويف أول 
الله القبييس بعضوية املجلس الوطني االتحادي عن 
بينام  باالنتخاب،  تفوز  إماراتية  كأول  أبوظبي  إمارة 
الفصل  يف  املرأة  شغلتها  التي  املقاعد  عدد  وصل 
مقاعد  تسعة  (2007ـ2011)  الرابع عرش  الترشيعي 

من أصل 40 مقعد بعد تعيني مثانية نساء أخريات، 
بنسبة %22.5 من إجاميل أعضاء املجلس، وكانت من 

أعىل النسب عاملياً يف تلك الفرتة.
الترشيعي  الفصل  الثانية، يف  االنتخابية  التجربة  ويف 
املرأة يف عضوية  نسبة متثيل  الخامس عرش، جاءت 
املجلس الوطني االتحادي 17,5% بعدد (7) عضوات 
عضوة  أيضاً  فازت  حيث  عضواً،   (40) إجاميل  من 
العري عن  غانم  الدكتورة شيخة عيىس  واحدة هي 
القيوين وتم تعيني عدد (6) عضوات. ويف  أم  إمارة 
املرأة  متثيل  نسبة  عادت  الثالثة،  االنتخابية  التجربة 
لالرتفاع مجدداً، وبلغت نسبة متثيل املرأة 22% بعدد 
ناعمة  فوز  عن  االنتخابات  وأسفرت  عضوات،   (8)
عبد الله الرشهان عن إمارة رأس الخيمة، وتم تعيني 
(7) سيدات ليصبح عددهن نحو 8 نساء يف املجلس 

الوطني االتحادي.
وحصل متكني املرأة يف املجلس الوطني االتحادي عىل 
دفعة قوية باختيار د. أمل عبد الله القبييس رئيساً 
الترشيعي  الفصل  يف  االتحادي  الوطني  للمجلس 
السادس عرش (2015ـ2019)، حيث كان هذا االختيار 
أحد أبرز شواهد مسرية متكني املرأة يف الدولة بشكل 
الشيخ خليفة بن  السمو  عام. ثم جاء قرار صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة 
متثيل املرأة يف املجلس إىل 50% اعتباراً من الفصل 
الترشيعي السابع عرش (2019ـ2023)، ليضع االمارات 

2006
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الربملانات،  يف  للمرأة  متثيالً  األكرث  الدول  صدارة  يف 
والسياسات  اإلجراءات  من  ممتدة  مسرية  ويتوج 

الداعمة لتمكني املرأة.

دولة  يف  برملانيا  املرأة  متكني  خطوات  حققت  لقد 
كام  اإلقليمي  املستوى  عىل  مهامً  منوذجاً  االمارات 
مجلس  دول  صعيد  عىل  مامثلة  خطوات  واكبت 
الخليجية يف  املرأة  ارتفعت مشاركة  التعاون، حيث 
املئة يف عام  اىل نحو 16.7 يف  الربملانات بشكل عام 
حيث   ،2017 يف  املئة  يف   11 بنحو  مقارنة   2018
ارتفعت نسبة متثيل املرأة يف مجلس الشورى باململكة 
العربية السعودية إىل 20% بأمر مليك منذ عام 2011، 
كنسبة متثيل للنساء يف مجلس الشورى، ثم جاء قرار 
صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة متثيل النساء 
اعتبارا من  إىل %50   االتحادي  الوطني  املجلس  يف 
املرتبة  يف  االمارات  ليضع  العام،  هذا  املقبلة  الدورة 
عضوا)   30) السعودية  عىل  متقدمة  خليجياً  األوىل 
البحرين  مملكة  تلتها  الثانية  املرتبة  يف  حلت  التي 
بنحو 12 عضوة بني مجلس النواب ومجلس الشورى. 
اذا ارتفعت نسبة متثيل املرأة البحرينية يف السلطة 
الترشيعية إىل 18.75 يف املئة مقارنة بـ 15 يف املئة 
يف الفصل الترشيعي الرابع، وبالنسبة للتمثيل النسايئ 

أي  الثامنة  الفرتة  ففي  العامين،  الشورى  مجلس  يف 
الفرتة الحالية 2015 ـ 2019 احتفظت إمرأة عامنية 
امرأة   (20) بني  من  املجلس  عضوية  مبقعد  واحدة 
خاضوا االنتخابات مقابل نحو 600 مرشح. بينام يضم 
مجلس الدولة املعنّي 13 امرأة من مجموع 84 عضواً. 
واستحوذت املرأة البحرينية عىل 42 يف املئة من رئاسة 
لجان مجلس الشورى و10 يف املئة من رئاسة لجان 
منصب  تولت  املرأة  أن  اىل  منوهة  النواب،  مجلس 
النواب يف ثالث فصول  لرئيس مجلس  الثاىن  النائب 
ترشيعية، كام تولت يف نهاية عام 2018 رئاسة مجلس 

النواب يف مملكة البحرين.
أما عىل مستوى التمثيل النسايئ يف املناصب الوزارية 

األوىل خليجيا يف متكينها  املرتبة  االمارات يف  فحلت 
قيادية  ووظائف  وزارية  مناصب  تقلد  من  للنساء 
املئة  يف   66 نسبة  اإلمارات  يف  املرأة  وتشغل  عليا. 
من  واحدة  وهي  الحكومي  القطاع  وظائف  من 
أعىل النسب يف جميع أنحاء العامل، ومن تلك النسبة 
تشغل املرأة 30 يف املئة من الوظائف القيادية العليا 
املرتبطة باتخاذ القرار. ويف مجلس الوزراء بتشكيلته 
الجديدة بلغ متثيل املرأة 27.5 يف املئة، بعد دخول 
خمس وزيرات جديدات من بني مثانية وزراء يدخلون 
الحكومة  الوزيرات يف  ليبلغ عدد  املجلس ألول مرة 

مثاين وزيرات.
النواب  مجلس  رئيسة  ومنصب  واحدة  وبوزيرة 



685732019

التي فازت به باالنتخاب فوزية بنت عبدالله زينل،  
العمل حلت  وسوق  القرار  مواقع صنع  يف  وحضور 
املرأة البحرينية يف املرتبة الثانية خليجيا، اذ تستحوذ 
املرأة عىل نسبة 53 يف املئة من العاملني يف القطاع 
الحكومي، و5 يف املئة من املناصب الوزارية، و23 يف 
منصب  يف  املئة  يف  و30  القيادية،  املناصب  يف  املئة 
مدير إدارة، و59 يف املئة نسبة العامالت البحرينيات 

يف الوظائف التخصصية.
من  املرأة  متكني  مستوى  عىل  الرابعة  املرتبة  ويف 
املناصب القيادية العليا يف الحكومات حلت سلطنة 
عامن اذ انها تعترب أكرث الدول الخليجية التي تسعى 
لزيادة متكني املرأة من املناصب القيادية وحازت يف 
عام 2018 عىل املرتبة األوىل يف متكني املرأة العامنية، 
دراسات  مركز  عن  الصادر  السنوي  للتقرير  وفقا 

مشاركة املرأة العربية التابع ملؤسسة ”املرأة العريب“.

التي شملت مختلف  التمكني  لقد جاءت مسرية 
قطاعات الدولة لتمنح املسرية التنموية قوة دفع 
مع  تتامىش  جديدة  بروافد  وتزودها  متجددة 
بعد  تضمنتها  التي  الطموحة  التنموية  األهداف 
ذلك رؤية االمارات 2021، ومئوية االمارات 2071، 
االتحادي ضامنة  الوطني  كام كان متكني املجلس 
مهمة ألن تواكب التنمية السياسية بالدولة بقية 
مجاالت التنمية، االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
املجلس  متكني  مسرية  ضمنت  حيث  وغريها، 

الوطني االتحادي إنضاج تجربة االمارات الربملانية 
خصوصيات  أحد  ميثل  مدروس  تدرجي  نهج  عرب 
ضمنت  واحد،  آن  يف  وروافده  االمارايت  النموذج 
حيث  وتفرده،  النموذج  نجاح  عوامل  اكتامل 
بالنسبة  والسيام  السياسية،  املشاركة  تعترب 
للمرأة اإلماراتية، محفز قوي عىل إسهام األجيال 
الجديدة بقوة يف العمل واإلنتاج وتحمل مسؤولية 
التنموية، كام  القطاعات  الوطني يف شتى  العمل 
ضمنت أيضاً تحصني النموذج االمارايت ضد الفنت 
ومخططات القوى التآمرية التي تستغل أي ثغرات 

الرابع  الجيل  حروب  لتشن  منها  تنفذ  أن  ميكن 
والسعي  االجتامعي  واالستقرار  االمن  لزعزعة 
عليها  تقوم  التي  القوية  الروابط  تفكيك  إىل 
يتميز  االمارايت  املجتمع  أن  ورغم  املجتمعات. 
بخصال وسامت وخصائص تنأى به عن الكثري من 
مجتمعات  تعانيها  التي  واملعضالت  اإلشكاليات 
من  سواء  خارجية  تدخالت  بسب  أخرى  عربية 
دول أو تنظيامت وجامعات تعمل ملصلحة أطراف 
خارجية، فإن تربص قوى الرش بالجميع يجعل من 
مواجهة  يف  املجتمعات  كل  تحصني  عىل  العمل 
وحتمية.  رضورية  مسألة  خارجية  مخططات  أي 
تشهده  الذي  الدميقراطي  العرس  فإن  وهكذا 
الرابعة ميثل  التجربة االنتخابية  الدولة من خالل 
ولعل  التمكني،  مجال  يف  للغاية  مهمة  خطوة 
بصامت  يحمل  إطار  عرب  الخطوة  هذه  تحقق 
عرب  والحضارية  الثقافية  وخصوصيتها  االمارات 
نهج التدرج ميثل قيمة نوعية مضافة لهذا اإلنجاز، 
متثيل  نسبة  وصول  من  عليه  ينطوي  مبا  السيام 
املرأة يف الربملان إىل 50% لتصبح االمارات واحدة 
من أعىل نسب متثيل النساء برملانياً يف العامل، بكل 
مايعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية عىل مؤرشات 
مؤرشات  صعيد  عىل  لإلمارات  العاملية  التنافسية 
التوازن بني الجنسني ومن ثم تحقيق اهداف رؤية 
الدول  أوائل  من  لتصبح  وكذلك   ،2021 االمارات 
التي تحقق أهداف أجندة األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة 2030. 

2021
2071
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باللغة  «الدرونز»  أو  املسرية  الطائرات  اسم  يطلق 
اإلنجليزية عىل الطائرات التي يجري التحكم فيها من 
بعد، وأحيانا يكون التحكم ذاتيًا، وكانت بداية ظهورها 
والواليات  بريطانيا  وتعترب   ،1917 عام  إنجلرتا  يف 
املتحدة واالتحاد السوفيتي (السابق) وأملانيا من أوائل 
الدول التي استخدمت هذه النوعية من الطارات يف 
املسرية  الطائرات  وباتت  املايض.   القرن  ثالثينيات 
إليها  اللجوء  يتم  التي  العسكرية  القوة  أدوات  أهم 
ففي  املسلحة،  الرصاعات  وإدارة  الحروب  يف خوض 
الحرب العاملية الثانية (-1939 1945) كانت تستخدم 
تطور دورها يف خمسينيات  ثم  تدريبية،  أغراض  يف 
القرن املايض، وتحديداً بعد حرب فيتنام ، وباتت تقوم 
مبهام استخباراتية وتجسسية، ويف الحرب عىل كوسوفا 
عام 1999 بدأ يتم توظيفها بشكل واضح ورصيح يف 
القتالية، حينام تم تزويدها بالصواريخ. ومنذ  املهام 
مطلع العام 2000 وحتى وقتنا الراهن، بات امتالك 
الطائرات املسرية والعمل عىل تطويرها ضمن أولويات 
العديد من دول العامل، التي تسعى إىل تعظيم قدراتها 
العسكرية، بل أن هناك بعض الدول تخطط لالعتامد 
الحربية  الطائرات  مبهام  لتقوم  رئييس  بشكل  عليها 

والقاذفات مبا يف ذلك القاذفات النووية. 
وبعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب 2001، تزايدت 
التنظيامت  مواجهة  يف  املسرية  الطائرات  أهمية 
اإلرهابية، وباتت أحد أهم أدوات الحرب األمريكية 
الواليات  بدأت  حينام  وتحديداً  ضد»اإلرهاب»، 
القاعدة  قيادات  واغتيال  تركز عىل مالحقة  املتحدة 
والسعي للقضاء بشكل كامل عىل تجمعات عنارص 
وليبيا  واليمن  وأفغانستان  باكستان  يف  القاعدة 
الجيش األمرييك أعلن عن شن  والصومال، حتى أن 
57 رضبة باستخدام «االطائرات املسرية» ضد قيادات 
وعنارص «القاعدة» خالل الفرتتني الرئاسيتني للرئيس 
الرقم  ذلك  تضاعف  بينام  بوش»   «جورج  السابق 
10 مرات يف عهد أوباما ليبلغ 563 رضبة عىل فرتتني 
رئاسيتني، وقد أسفرت هذه الرضبات عن سقوط آالف 
القتيل من عنارص القاعدة ومئات القتىل من املدنيني.

املسرية  الطائرات  به  تقوم  الذي  الدور  تعاظم  ومع 
من  العديد  فإن  الحديثة،  الحروب  يف  فعال  كسالح 
تصميم  عىل  بينها  فيام  تتنافس  بدأت  العامل  دول 

أنواع متطورة من هذه الطائرات وتزويدها بوسائل 
إلكرتونية تتيح إمكانية استخدامها يف مهام متعددة 
ال  بحيث  الحديثة،  الحروب  متطلبات  مع  تتناسب 
واالستطالع،  كاإلنذار،  التقليدية  املهام  عىل  تقترص 
الدفاع  وتدريبات  املعادية،  األهداف  واكتشاف 
الجوي، وإمنا تتضمن القيام مبهام قتالية نوعية عىل 
النحو الذي أظهرته العمليات العسكرية التي قام بها 
الجيش األمرييك خالل السنوات املاضية يف أفغانستان 

والعراق والبلقان. 
املسرية  الطائرات  تشكله  ملا  وبالنظر 

عسكرية  أهمية  من 
واسرتاتيجية، فإنها باتت من 
الدفاعية  الصناعات  أهم 
التي تعمل كربيات الرشكات 
تطويرها،  عىل  العاملية 
إىل  تشري  تقديرات  وهناك 
أن اإلنفاق العاملي عىل هذه 
النوعية من الطائرات يتوقع 
مليار   100 من  يقرتب  أن 
دوالر مع نهاية العام الجاري 
لتطويرها  نتيجة   ،2019
املتزايد  والطلب  املستمر 
عليها من جانب العديد من 

دول العامل. 

باتت الطائرات املسرية أحد األدوات العسكرية 
التي يتم توظيفها يف إدارة العديد 

يف  الرصاعات  من 
منطقة 
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الرشق األوسط، وخاصة بني إيران وامليليشيات التابعة 
من  وإرسائيل  املتحدة  الواليات  وبني  ناحية  من  لها 
ناحية ثانية. واألمثلة عىل ذلك عديدة وال حرص لها، 

ولعل أبرزها:
*الرصاع األمرييك- اإليراين: منذ تصاعد حدة األزمة بني 
واشنطن وطهران منذ شهر مايو 2019، حينام بدأت 
الواليات املتحدة تطبق اسرتاتيجيتها الخاصة بـ «تصفري 
صادرات نفط إيران)، ومثة مخاوف متزايدة من اندالع 
مواجهة عسكرية بينهام، خاصة مع تهديدات الحرس 
عن  فضالً  هرمز،  مضيق  بإغالق  املتواصلة  الثوري 
استفزازاتها املتكررة بحق ناقالت النفط التي متر عرب 
خليج عامن وبحر العرب. وبالفعل اقرتبت الدولتان 
يف شهر يونيو 2019 من الدخول يف مواجهة عسكرية 
بعد أن أسقطت طهران طائرة مسرية أمريكية بصاروخ 

األمرييك  الرئيس  تدفع  كادت  خطوة  يف  جو،  أرض 
دونالد ترامب لشن رضبة انتقامية ضد إيران، لكنه 
تراجع عنها يف اللحظة األخرية. لكن الواليات املتحدة 
ال تتساهل مع أي طائرات إيرانية مسرية تقرتب من 
قواتها أو مصالحها يف املنطقة، وليس أدل عىل ذلك 
من أن سفينة حربية أمريكية كانت تبحر يف مضيق 
إيرانية  طائرة   2019 يوليو  شهر  يف  أسقطت  هرمز 
بدون طيار، بعد أن اقرتبت منها أقل من ألف ياردة، 

يف مؤرش يعكس حالة التصعيد بني الدولتني. 
*الرصاع يف اليمن:  تتبنى ميليشيا الحويث اإلرهابية ، 
التي تتلقى الدعم من إيران، منذ بداية العام الجاري 
2019 تكتيك عسكري يعتمد عىل االستخدام املكثف 
النفطية  املنشآت  استهداف  يف  املسرية  للطائرات 
آخرها  كان  السعودية،  العربية  اململكة  يف  واملدنية 

يوم الرابع عرش من سبتمرب 2019، حينام  أدى هجوم 
بواسطة طائرات مسرّية إىل إشعال حرائق يف منشأتني 
نفطيتني تابعتني لرشكة ”أرامكو“ السعودية العمالقة، 
يف  السعودية،  خريص رشق  وهجرة  بقيق  مبحافظة 
ثالث هجوم من هذا النوع خالل خمسة أشهر عىل 
توقف  إىل  أدى  الذي  األمر  للرشكة،  تابعة  منشآت 
ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5,7 مليون 
إمدادات  باملئة من  برميل، أي ما يعادل قرابة ستة 
الخام العاملية ونحو نصف إنتاج اململكة. فيام كشف 
التحالف العريب الذي تقوده السعودية ضد الحوثيني 
يف اليمن أن املؤرشات األولية تدل عىل أن الهجوم عىل 
ينطلق من  إيرانية ومل  بأسلحة  أرامكو ُشن  منشأت 
اليمن. واتهم التحالف العريب يف العديد من املناسبات 
اللبنانية  الله  حزب  وجامعة  اإليراين  الثوري  الحرس 
باستخدام  يتعلق  ما  يف  للحوثيني  املشورة  بتقديم 

الطائرات املسرية .
لتوظيف  رئيسية  ساحة  باتت  سوريا:  يف  *الحرب 
فمع  الرصاع،  أطراف  مختلف  بني  املسرية  الطائرات 
سهولة الحصول عىل هذه النوعية من الطائرات وما 
تتمتع به من مزايا ، فإنها شكلت أهم األدوات التي 
عىل  إرهابية  وأخرى  مسلحة  تنظيامت  إليها  لجأت 
إسقاط  يف  استخدمها  الذي  «داعش»  تنظيم  رأسها 
متفجرات عىل أهداف يف العراق وسوريا خالل األعوام 
املاضية. ومع دخول إيران كطرف أصيل يف دعم نظام 
بشار األسد، وتعزيز نفوذها العسكري يف سوريا، فإن 
بشكل  املسرية  الطائرات  تستخدم  أصبحت  إرسائيل 
مكثف الستهداف الدفاعات الجوية السورية، والوجود 
يسمى  ما  وأنشأت  بل  سوريا،  اإليراين يف  العسكري 
«الطائرات االنتحارية» لهذا الغرض، والتي توكل إليها 
مهمة تدمري وسائط الدفاع الجوي السوري.  ويف شهر 
أغسطس 2019  أعلنت إرسائيل أنها هاجمت أهدافاً 
يف سوريا يف إطار التصدي للخطط اإليرانية الستخدام 
طائرات مسرية  تهدف إىل الوصول إىل أهداف مدنية 

يف ارسائيل . 
يف  اإليراين  للوجود  إرسائيل  رضب  مع  وبالتوازي 
«ميليشيات  ذاته  الوقت  استهدفت يف  فإنها  سوريا، 
الحشد الشعبي» التابعة لطهران يف العراق، ففي شهر 
أغسطس 2019، أعلنت ميليشيات الحشد عن تعرض 
عنارص لها لغارتني عرب طائرتني مسريتني يف بلدة القائم 
قرب الحدود مع سوريا. وكان رئيس الوزراء اإلرسائييل 
بنيامني نيتانياهو قد أملح إىل احتامل ضلوع إرسائيل 
العراق،  يف  بإيران  مرتبطة  أهداف  ضد  هجامت  يف 
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كل  إيران يف  «تعمل ضد  أبيب  تل  أن  عىل  مشدداً 
الجبهات ضد العدوان اإليراين»، ما فُرس عىل أنه إشارة 

ضمنية لرضب امليليشيات املوالية إليران بالعراق.  
أغسطس  شهر  يف  تجددت  الله:  وحزب  إرسائيل   *
2019 املخاوف من اندالع مواجهة عسكرية جديدة 
طائرتني  بإرسال  إرسائيل  قامت  حينام  الطرفني،  بني 
لبنان، الستهداف  الجنوبيّة يف  الضاحية  إىل  ُمسرّيتني 
يف  الحزب  أعلن  فيام  للحزب،  تابعة  أسلحة  مخازن 
شهر سبتمرب 2019 أن دفاعاته الجوية اسقطت طائرة 
مسرية إرسائيلية يف خراج بلدة رامية بجنوب لبنان. 
وحذر زعيم حزب الله حسن نرص الله من أنه سيتم 
تنتهك  التي  اإلرسائيلية  املسرية  للطائرات  التصدي 

املجال الجوي للبنان.
نتائج  عدة  إىل  التوصل  ميكن  سبق  ما  ضوء  يف 
مهمة، أولها أن الطائرات املسرية باتت أحد األدوات 
إدارة  يف  بكثافة  توظيفها  يتم  التي  العسكرية 
الرصاعات املتفاقمة يف منطقة الرشق األوسط، خاصة 
أنها تتمتع مبزايا هائلة  تجعل منها البديل األمثل يف 
توجيه الرسائل املتبادلة بني األطراف املتصارعة، بدالً 
من اللجوء يف مواجهات مبارشة غري معروفة النتائج 
والتداعيات. ثانيها إن التزايد املكثف للطائرات املسرية 
التصعيد  عن  ينفصل  ال  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
اإليراين- األمرييك خالل العام 2019، حيث بدا واضحاً 
املنقة  يف  املسلحة  ميليشياتها  تعتمد عىل  إيران  أن 
بهذه  بإمدادها  وتقوم  عنها،  نيابة  الرصاع  إدارة  يف 
املنطقة،  يف  األمريكية  املصالح  الستهداف  الطائرات 
وكذا يف استهداف املنشآت النفطية واملطارات املدنية 
يف اململكة العربية السعودية. حيث تلعب الطائرات 
املسرية دورا بارزا ضمن تهديدات إيران سواء لحركة 
املالحة الدولية، أو شن رضبات ضد منشآت مدنية يف 
دول الجوار، أو استهداف املصالح األمريكية وقواعدها 
يف العراق. وتربز ميليشيا الحويث اإلرهابية باعتبارها 
رصاعاتها  إدارة  يف  توظفها  التي  إيران  أدوات  أهم 
امليليشيات  هذه  ترتجم  حيث  املنطقة،  يف  وأزماتها 
العاملي  الطاقة  أمن  بجعل  الخاصة  إيران  تهديدات 
يف خطر دائم، ملساومة املجتمع الدويل للتدخل من 
أجل تخفيف أثر العقوبات األمريكية املفروضة عليها. 
وتؤكد كل الشواهد واملعطيات أن إيران تقف وراء 
الهجامت التي تستهدف املنشآت النفطية السعودية، 
سواء من خالل إمدادها للحوثيني بتكنولوجيا تصنيع 
املتواصل  تحريضهم  خالل  من  أو  املسرية  الطائرات 
اململكة،  يف  للنفط  الرئيسية  املواقع  رضب  عىل 

أن  ميكن  والتي   ، «أرامكو»  منشآت رشكة  وتحديداً 
الطاقة  إمدادات  حركة  عىل  بآخر  أو  بشكل  تؤثر 
الذي جسدته بوضوح هجامت  النحو  العاملية، عىل 
الرابع عرش من سبتمرب 2019 التي أدت إىل إشعال 
حرائق يف منشآت «أرامكو» مبحافظة بقيق وهجرة 
تداعياتها  من  كان  والتي  السعودية،  رشق  خريص 
ارتفاع أسعار النفط يف السوق العاملية من 58 إىل 71 
للربميل يف ظرف 24 ساعة بعد إعالن تعطل  دوالر 
منشآت رشكة أرامكو السعودية. ثالثها توظف إيران 
ميليشياتها يف العراق(الحشد الشعبي) ويف لبنان(حزب 
الله) يف مواجهة إرسائيل والواليات املتحدة، وهذا ما 
تؤكده ترصيحات األمني العام مليليشيات حزب الله 
حسن نرص الله، التي قال فيها أن الحزب سيتواجد 
وتنطلق  اإليرانية،  الحسابات  تقتضيه  مكان  أي  يف 
إمداد  من  الخصوص  هذا  يف  اإليرانية  االسرتاتيجية 

امليليشيات التابعة لها بتكنولوجيا الطائرات املسرية،  
بأنها  واإلقليمية  الدولية  األطراف  إىل  رسائل  إليصال 
قادرة عىل تهديد أمن واستقرار املنطقة، وخاصة أمن 

الطاقة الذي يعد عصب االقتصاد العاملي.

التكنولوجيا  بتطوير  اهتامماً  وإيران  إرسائيل  تويل 
املرتبطة بالطائرات املسرية، حيث متتلك األوىل تقنية 
الطائرات،  من  النوعية  بهذه  يتعلق  فيام  متقدمة 
تصديرًا  األكرث  العامل  دول  قامئة  تتصدر  ألن  أهلتها 
االستشارات  رشكة  أجرته  بحث  فوفق  السالح،  لهذا 
أكرب  تعد  «إرسائيل»  فإن  ساليفان»  أند  «بروست 
مصدر للطائرات من دون طيار وأنها صدرت خالل 
الفرتة من 2006 2013- عرشات الطائرات لعدة دول 
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يف العامل مببلغ إجاميل وصل إىل 4.6 مليار دوالر.
وتنتج إرسائيل نوعني من الطائرات الكبرية من دون 
طيار، والنوع األول هو من طراز ”إيتان“ الذي يبلغ 
طراز  من  هو  الثاين  والنوع  مرتاً،   26 جناحيه  طول 
”هرمس 450“ القادر عىل حمل ذخرية، ويستخدمه 
تنتج  كام  االغتيال.  عمليات  يف  اإلرسائييل  الجيش 
األهداف  ذات  املسرّية  الطائرات  من  الكثري  إرسائيل 
هذه  عدد  ر  ويقدَّ الرشطة.  تستخدمها  التي  األمنية 
الخفيفة،  الدرون  أما  ألفاً.   25 إرسائيل  يف  الطائرات 
التي تُستخدم ألغراض مدنية فتشرتيها إرسائيل من 
الصني وغريها من دول العامل. إرسائيل تدرك يف الوقت 
ذاته أهمية التصدي للطائرات املسرية التي قد يطلقها 
أعداؤها، وبالفعل أعلنت خالل العام الجاري 2019 
عن سالح جديد ملواجهة درونات العدو ، وهو عبارة 
عن رشاش يحمل راداراً يكتشف الدرون ويطلق عليها 
إىل  أن تصل  قبل  الجو،  تحرقها وهي يف  ليزر  أشعة 

هدفه.
أما إيران فإنها متتلك برنامجاً متطوراً لصناعة الطائرات 
املسرية منذ عدة عقود، وتوظف طائراتها املسرية يف 
عمليات مهام املراقبة واإلستطالع يف نطاقات ال تقل 
عن 200 كيلومرت، وكذلك يف رضب أهداف أرضية فردية 
باستخدام القنابل والصواريخ املوجهة. وتعد الطائرات 
خاصة  إليران،  العسكرية  القوة  عنارص  أهم  املسرية 
أن تقنية هذه الطائرات تساعد وحدات الجيش عىل 
إدارة مرسح العمليات، باإلضافة إىل إمكانية مواجهة 
الحرب اإللكرتونية، فضالً عن إمكانية اإلستفادة منها 
املسح  خرائط  وتهيئة  الحدودية  املناطق  مراقبة  يف 
الجغرايف لهذه املناطق. وقد أمدت إيران امليليشيات 
دول  من  العديد  يف  لها  التابعة  املسلحة  والحركات 
لحركة  العسكري  كالجناح  الطائرات،  بهذه  املنطقة 
«حامس» «كتائب عز الدين القسام»، وحزب الله يف 

لبنان وميليشيا الحويث يف اليمن. 
ويف مارس 2019، استعرضت إيران قدراتها يف مجال 
صناعة الطائرات املسرية، عرب إطالقها لواحدة من أكرب 
املناورات العسكرية الخاصة بهذا السالح الجديد، إذ 
شارك فيها 50 طائرة من دون طيار، ضمن مناورات 
تعرف باسم ”إىل بيت املقدس 1»، وتعد تلك املناورات 
األوىل من نوعها يف إيران، من حيث حجم مشاركة 
 2019 سبتمرب  شهر  بداية  ويف  املسرية.  الطائرات 
القتالية  املسرية  طائرتها  أحدث  عن  إيران  كشفت 
عام  خالل  وجربت  صممت  التي  «كيان»  الجديدة 
واحد للطريان ألكرث من ألف كيلومرت ورضب أهداف 
خارج البالد «بدقة عالية جدا»، وفق ما أعلن قائد قوة 

الدفاع الجوي اإليراين العميد عيل رضا صباحي فرد.
الطائرات املسرية.. هل تعيد تشكيل مالمح الحروب 

الحديثة؟ 
الطائرات  عىل  واالسرتاتيجية  األمن  خرباء  يطلق 
الحروب  من  الثالث»  «الجيل  تشكل  بأنها  املسرية، 

يف  العسكرية  استخداماتها  لتزايد  بالنظر  الحديثة، 
السنوات األخرية، والتي باتت متنوعة يف العديد من 

املجاالت، ولعل أهمها:
وتنظيم  الجوية،  األهداف  واكتشاف  *املراقبة 
التحركات الجوية، وقد غريت الطائرات املسرية طبيعة 
الحرب الجوية، بحيث أصبح املتحكم يف الطائرة غري 

معرض ألي خطر حقيقي.
* توفري املعلومات لتوجيه الصواريخ، ومتابعة وتوجیه 

الطائرات املعاونة.
طائرات  مع  بالتنسيق  اإللكرتونية  الحرب  تنفيذ   *
القتال التقليدية، لتأمني أعاملها ومعاونتها عىل اخرتاق 
وإرباك  شلل  وإحداث  املعادية،  الجوية  الدفاعات 

نظام القيادة والسيطرة املعادي.  
من  فاعلية  وبأكرث  الدقيق  االستهداف  عىل  *القدرة 
طائرات عسكرية ثقيلة ذاع صيتها يف الحروب مثل 
طائرات هتلر1 - يف الحرب العاملية الثانية التي كانت 

سالح رعب لكنها مل تغري ميزان الحرب.
* دور حيوي يف مهام االستطالع، حيث تقوم الطائرات 
املسرية يف البداية بعمليات استطالع واسعة، ومراقبة 
لحظية للموقع املستهدف، حيث تعطى صورا فردية 
متكن القائد من اتخاذ القرار املناسب، ثم تقوم ببث 
الطائرات  تقوم  كام  اإلصابة.  نسبة  وتحديد  الصور 
البحري،  االستطالع  يف  ورئييس  مهم  بدور  املسرية 
وتأمني ناقالت النفط ، حيث أعلنت بريطانيا يف شهر 
طائرات  إرسال  إمكانية  تدرس  أنها   2019 سبتمرب 
مسرية للخليج يف ظل األزمة مع إيران. ومن املتوقع 
أن تساعد تلك الطائرات املسرية يف عمليات االستطالع 
مرافقة  يف  الربيطانية  الحربية  السفن  استمرار  مع 

الناقالت التي ترفع علم بريطانيا يف مضيق هرمز. 
فإن  املتنوعة،  العسكرية  املهام  هذه  إىل  وإضافة 
التي  السامت  من  بالعديد  تتميز  املسرية  الطائرات 
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تجعل منها خياراً مفضالً من جانب العديد من دول 
العامل، كبديل عن املواجهات العسكرية املبارشة، لعل 

أبرزها:
تنجم عن  أن  التي ميكن  البرشية  الخسائر  1- تاليف 
مشاركة الجنود بشكل مبارش يف الرصاعات والحروب، 
ولهذا فإن الهدف من استخدام الطائرات املسرية هو 
تعريض  دون  من  بعد  عن  مبارشة  إصابات  تحقيق 

حياة الجنود للخطر. 
باستخدام  باملقارنة  االقتصادية  تكلفتها  تدين   -2
إسقاطها  تم  لو  فحتى  األخرى،  املقاتلة  الطائرات 
عبئاً  متثل  لن  فإنها  الطريان  مضادات  جانب  من 
كبرياً عىل الدول التي تستخدمها، وإمنا تقع التكلفة 
سبيل  فعىل  لها،  تتصدى  التي  الدول  عىل  باألساس 
للطائرات  التي تتصدى  باتريوت-  أنظمة  فإن  املثال 
دوالر،  مليون  منها  الواحد  الصاروخ  يكلف  املسرية- 
نحو  نفسها  املسرية  الطائرة  قيمة  تبلغ  قد  حني  يف 
500 دوالر. ولهذا فإنها متثل مكسباً كبرياً للدول التي 
متتلكها وتستخدمها، يف حني تزيد من خسائر الدول 

املستهدفة بها. 
3- قدرتها الكبرية عىل تحقيق األهداف، خاصة أنها 
بالعني  رؤيتها  الصعوبة  من  يجعل  بشكل  مصممة 
املجردة أو رصدها من خالل رادارات الدفاع الجوي 
فإن  لهذا  الكبرية،  للطائرات  باألساس  تصمم  التي 
يواجه صعوبات  اآلن  الطائرات حتى  لهذه  التصدي 

عديدة. 
استخدامها  ميكن  بأنه  املسرية  الطائرات  تتميز   -4
أو  مهمتها  فشل  حالة  يف  انتحاري  موجه  كصاروخ 

انتهائها أو وجود هدف حيوي لتدمريه.

إن تزايد استخدام الطائرات املسرية يف اآلونة األخرية 
يف العديد من رصاعات الرشق األوسط وتحديداً من 
من  فقط  يعقد  ال  وإرسائيل  إيران  من  كل  جانب 
النوعية  أن هذه  أيضاً  يؤكد  وإمنا   ، الرصاعات  هذه 
من الطائرات باتت متثل الجيل الجديد من الحروب 
العامل  دول  من  العديد  إدراك  تزايد  ومع  الحديثة. 
ألهمية الطائرات املسرية، فإن اإلقبال عليها سيتزايد 
خالل الفرتة املقبلة، خاصة بعد أن أثبتت كفاءة عالية 
يف تنفيذ مهامها دون أي خسائر برشية ودون تكلفة 
مالية مرتفعة، لهذا ليس من قبيل املبالغة القول أن 

الطائرات املسرية  قد تكون ركيزة حروب املستقبل.



765732019

 .
) 54 15

 .(2016
 .

.

 .   :

التاريخ عىل أوبئة خطرية تحدت   تعرفنا من خالل 
اإلسبانية  االنفلونزا  مثل  املاليني  وقتلت  اإلنسان 
العلم  وبفضل  الحديث  العامل  تغري  لقد  والطاعون. 
والتطور ميكننا السيطرة عىل األمراض املعدية ولدينا 
لقاحات من صنع اإلنسان ساعدتنا عىل القضاء عىل 
عدوى  ظهرت  ولكن  الجدري.  مثل  خطرية  أمراض 
جديدة ناشئة وتشكل خطرا جديدا عىل البرشية كام 
بقيت بعض األمراض املعدية مثل مرض السل تحديا 

لإلنسان عرب العصور.

لقد سّهلت العوملة والتطورات الحديثة رسعة انتشار 
العدوى من بلد إىل آخر. وقد زادت إمكانية انتشار 
واألماكن  امليرس  النقل  بسبب:  املعدية  األمراض 
الحيوانات  مع  املبارش  االختالط  وزيادة  املزدحمة 
املضادات  استخدام  وزيادة  الحراري  واالحتباس 
الحيوية عىل الحيوانات والبرش. ويف املقابل أصبحنا 
أي  املعدية من  األمراض  للتعامل مع  استعداداً  أكرث 
واللقاحات  األدوية  تطوير  خالل  من  مىض  وقت 

والتكنولوجيا املتقدمة.
لقد ساهمت العديد من العوامل يف حدوث تغيريات 
املعدية وظهور عدوى جديدة يف  األمراض  اتجاه  يف 

:(Quick 2018، 9-10) الزمن الحايل
- تغري املناخ وتأثرياته عىل البيئة.

- الصناعات الغذائية مبا يف ذلك املعالجة وتعبئة 
املواد الغذائية وإعدادها.

والحروب  الرصاعات  مثل  اجتامعية  عوامل   -
والهجرة.

- نقل الطعام والحيوانات والبرش بوسائل النقل 
املختلفة.

- شبكات االتصاالت وتبادل املعلومات.
- االستخدام املتعمد للعوامل املعدية للتسبب يف 

الخوف وإثارة الفوىض.
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يعد مرض السارس SARSالذي ظهر عام 2003 أحد 
األمثلة الحديثة عىل تفيش األمراض املعدية العاملية. 
الصني  يف  واحدة  حالة  خالل  من  بالظهور  بدأ  وقد 
تأثرت بأعراض تنفسية حادة وانترش املرض يف جميع 
أنحاء العامل يف غضون أربعة أشهر، مام أثر عىل حوايل 
8000 شخص وتويف 12 ٪ من املصابني. ومل يتوفر أي 
ظهور  بداية  يف  العدوى  انتشار  ملنع  لقاح  أو  عالج 
املجتمع  يف  الخوف  من  الكثري  يف  وتسبب  املرض 
العاملي. والتحدي األكرب للعامل هو امكانية استخدام 
إلرغام  بيولوجية  إرهاب  كأدوات  املعدية  األمراض 
الحكومات وخلق الفوىض. وقد يستغل هذا السالح 

لتهديد األمن الوطني واالستقرار للحكومات.

التي  التحديات  من  واحدة  املعدية  األمراض  تعد 
من  كجزء  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تواجهها 
العربية  اإلمارات  دولة  وقعت  العاملي.  املجتمع 
عام 2007  الدولية يف  الصحية  اللوائح  املتحدة عىل 
تطعيامت  نظام  وبدأ  متقدم  صحي  نظام  ولديها 
األطفال منذ السبعينيات من هذا القرن والذي ساعد 
الرئيسية مثل شلل  القضاء عىل األمراض املعدية  يف 
األطفال (تم اعتامد اإلمارات خالية من شلل األطفال 
يف عام 2004) وخالية من انتقال املالريا املحيل يف عام 
1997. وقد بذلت الدولة الكثري من الجهود يف مجال 
االكتشاف املبكر لألمراض املعدية والتشخيص والعالج 
منذ نشأتها. ويتمتع النظام الصحي يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بتطور النظام الصحي الذي يستخدم 

أعىل معايري الرعاية والوقاية.

لقد مكن الوضع االقتصادي اإلقليمي القوي للدولة 
القيادة يف الرتكيز عىل بناء القدرات البرشية. وميكن 
مشاريع  لبناء  الحالية  االقتصادية  القوة  استخدام 
تدعم البنية التحتية محليا وإقليميا يف مجال األدوية 

وتشخيص األمراض وصنع اللقاحات. 
لقد واجهت اإلمارات العربية املتحدة بعض الفاشيات 
التنفسية  األوسط  الرشق  متالزمة  مثل  مؤخراً 
إىل  ينتقل  تنفيس  مرض  وهو   ،(MERS-CoV)
اإلنسان عن طريق اإلبل، ويعترب من األمراض الناشئة 
أغلب  وترتكز   .2012 عام  يف  مؤخرا  اكتشافه  وتم 
الحاالت املصابة باملرض يف شبه الجزيرة العربية. كام 

سجلت حاالت من املرض يف أوروبا وآسيا بعد عودتهم 
مبارشة من دول الجزيرة العربية.

وتعتمد دولة اإلمارات العربية املتحدة ومعظم دول 
املنطقة عىل استرياد التكنولوجيا والعلوم من الخارج 
وهذا تحد حقيقي للقطاع الصحي يف مجال االستجابة 

لألمراض املعدية لعدم امتالك القدرة الداخلية إلنتاج 
األدوية واللقاحات والتي نحتاجها لحامية مجتمعنا. 
تعرض  عند  السابقة  التجارب  خالل  من  تبني  وقد 
واللقاحات  األدوية  يف  األولوية  فإن  لألوبئة،  الدول 
جائحة  ذلك  عىل  ومثال  املنتجة  للبلدان  ستكون 
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H1N1 2009 حيث واجهت اإلمارات ودول مجلس 
عىل  الحصول  يف  صعوبة  األخرى  الخليجي  التعاون 

األدوية واللقاحات الالزمة لحامية املجتمع.
لقد تبني من خالل االستبيان النوعي الذي استهدف 
الخرباء العاملني يف مجال األمراض املعدية يف الدولة 
اسرتاتيجيات  يف  التحديات  بعض  وجود   (2 (الشكل 
للعدوى  واالستعداد  املعدية  األمراض  مكافحة 
املستجدة وميكن اعتبار هذه التحديات فرصة للدولة 
لتطوير البنية التحتية للتأهب للتعامل مع األمراض 
ورؤيتها  الدولة  أهداف  مع  يتامىش  والذي  املعدية 
2021 واألهداف املئوية لحكومة اإلمارات 2071 التي 

التعليم واالقتصاد والتنمية  أبعاد:  أربعة  ركزت عىل 
مع  يتامىش  كام  املجتمعي.   والتامسك  الحكومية 
الرابعة  الصناعية  الثورة  ملواكبة  االسرتاتيجي  التوجه 
والذكاء  التكنولوجيا  عىل  الرتكيز  سيكون  حيث 
عىل  للرتكيز  خالله  من  ميكن  والذي  االصطناعي، 
استخدام التكنولوجيا لنكون أفضل استعدادا للتعامل 

مع األمراض املعدية.

من  بالعديد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تتمتع 
للقوة يف  إقليميًا  لتكون مصدرًا  التي متكنها  امليزات 

ويعد  املعدية.  لألمراض  التأهب  مجال  يف  املنطقة 
لدولة  الصحي  لألمن  مهم  املجال  هذا  يف  االستثامر 
اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة، نظراً لالضطراب 
بالفقر  املتعلقة  الصحية  والعواقب  الحايل  السيايس 
وضع  ذلك  ويتطلب  التحتية.  البنية  وضعف 
اسرتاتيجية وطنية متعددة القطاعات تركز عىل تطوير 
البنية التحتية للتعامل مع األوبئة ومتكن الدولة من 

التعامل مع األوبئة واألمراض املستجدة.
يف  واالبتكار  البحوث  يف  االستثامر  إىل  بحاجة  نحن 
القدرات  لبناء  املعدية  باألمراض  املتعلقة  األولويات 
املستقبل  االستثامر يف  أن تطور  التي ميكن  البرشية 
األولويات  الشكل 1  واللقاحات. ويلخص  األدوية  يف 
اإلمارات  دولة  تساعد  أن  ميكن  التي  االسرتاتيجية 
األعامل  يف  قدراتها  تطوير  عىل  املتحدة  العربية 

التحضريية واالستجابة للعدوى الناشئة.
وأخرياً، لقد نجحت حكومة اإلمارات العربية املتحدة 
يف السيطرة عىل العديد من األمراض املعدية التقليدية 
أن يربز  املجال. وميكن  لها دور عاملي يف هذا  وكان 
دورها يف مجال االستعداد لألمراض الناشئة من خالل 
تطوير البنية التحتية ووضع اسرتاتيجية فعالة. ميكننا 
أن نقود املنطقة لتكون أفضل استعداًدا للتعامل مع 

العدوى الناشئة.
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وميتلك اإلعالم تأثرياً قوياً يف املجتمع، فقد أدى دوراً 
كبرياً يف نرش الثقافة والعلوم، وقد عرف اإلنسان اإلعالم 
منذ القدم، حيث كان يروي القصص التي كان يواجهها 
أثناء عمله اليومي، ويف الجزيرة العربية قبل اإلسالم، 

كانت تعقد أسواق تجتمع فيها القبائل، وكانت تلك 
القبائل ترسل أبلغ شعرائها لوصف شجاعتهم وكرمهم، 
وقد استطاع بعض الشعراء تصوير املعارك وأهوالها، 

ومدى قوة فرسانهم وقدرتهم الكبرية عىل القتال.

مجاالً  يرتك  فلم  واسعاً  انتشاراً  اإلعالم  انترش  لقد 
لالرتجال والعفوية فهناك مؤسسات إعالمية ضخمـة، 
محددة  ألهداف  توفريها  يتم  هائلـة  وإمكانيـات 
تضعها السلطات اإلعالمية املعنية نصب أعينها دون 
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غريها، وهناك اإلثارة يف العرض، وجذب األنظار إليها 
بل  والتصورات،  األفكار  ترسيب  أجل  من  ذلك  كل 
فكرياً  ينسجم  يك  املتلقي  الجمهور  إىل  واالنفعاالت 
وعاطفياً مع أهداف املؤسسات اإلعالمية والتي تقف 
ضغط  وجامعات  وأحزاب  ودول  حكومات  ورائها 

وغريها.
وأصوله،  قواعده،  له  علامً  اليوم  اإلعـالم  ويعـد 
يف  للتقدم  كافية  غري  وأصبحت  العملية  واملامرسة 
أو  مرئية  أو  مكتوبة  صحافة  من  اإلعالمية  املسرية 
أنشأت  ولذا  ودعاية.  إعالن  أو  سينام  أو  مسموعة 
لدراسة  جامعية  ومراكزاً  معاهداً  العامل  دول  معظم 
علوم اإلعالم وفنونه، ومن أهم الدراسات اإلعالمية فن 
التأثري عىل الرأي العام الذي يقوم عىل دراسة التأثري 
املبارش، وغري املبارش للدعاية السياسية أو اإلعالنية أو 
التوجيه االسرتاتيجي أو  الدبلوماسية أو  اإلعالمية أو 
إدارة األزمات املختلفة، وعىل الفرد كجزء من املجتمع 

كيف يتفاعل معها ويتأثر بها ويؤثر عليها.

من أبلغ االصطالحات وأقدم املامرسات والتعريفات 
العربية للدبلوماسية، مقولة الخليفة معاوية بن أيب 
يكفيني  حيث  سيفى  أضع  ال  قال: «إين  إذ  سفيان 
سوطي وال أضع سوطي حيث يكفيني لساين، ولو أن 
بيني وبني الناس شعرة ما انقطعت، كانوا إذا مّدوها 
أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها» ُوصفت الدبلوماسية 
والتحيل  املرونة  عىل  القائم  مضمونها  يف  بدقة  هنا 
األهداف  تحقيق  يف  الجادة  الرغبَة  وعىل  بالصرب 
املرجوة والحرص عىل متانة العالقات واستمراريتها، 
وعدم انقطاعها حتى وإن كانت معلقة بشعرة رفيعة. 

العصـر  وسياسيو  مفكرو  سار  ذاته،  النهج  وعىل 
الحديـــث؛ إذ عــرَّف الباحــث الربيطــاين «أرنســت 
ساتــو» الدبلوماسية بأنها « استعمـال الذكاء والكياسة 
يف إدارة العالقــات الرسميــة بني حكومــات الــدول 
املستقلة“؛ مام يوضح نطاق الدبلوماسية يف العالقات 
الدبلوماسية  أسس  بُنيت  وقد  عليها.  والحفاظ 
وإدارة  التفاوض  فن  مناذج  طرح  عىل  اإلعالمية 
يف  اإلعالم  قدرة  برزت  إذ  الحكومات؛  بني  العالقات 
يف  للتأثري  استخدامها  وكيفية  باملعلومات  التحكم 
الذهنية.  صورتها  بناء  بهدف  وشعوبها  الحكومات 
ومدى  للدولة  اإلعالمية  بالقوة  يرتبط  بالطبع  وهذا 
الكامنة يف  تسخريها لقدراتها اإلعالمية من الخربات 
كوادرها البرشية واستخدامها لوسائل اإلعالم التقليدية 
وتحقيق  اإليجابية  صورتها  إلنشاء  وذلك  والحديثة؛ 
أهدافها املنشودة عىل مستوى الرأي العام والعالقات 

الدولية.
ولتعزيز تلك القدرة عىل تشكيل تلك الصورة اإليجابية، 

باتت القوى الناعمة التي تصنعها وسائل اإلعالم أساساً 
ومقياساً يف هذا الشأن؛ مبا يتسق مع طرح «جوزف 
هارفارد  جامعة  يف  الدولية  العالقات  أستاذ  ناي»، 
هذه  يُعرِّف  الذي  الناعمة  القوة  مفهوم  وصاحب 
الدول  أو  الشعوب  «القدرة عىل جعل  بأنها  األخرية 
ترغب فيام أنت راغب فيه، وأال تستخدم الجربية أو 
اإلغراء لجعلهم يتبعوك». أي أن القوة الناعمة هي 
من  بدالً  واإلقناع  الجذب  قوة  عىل  االعتامد  قدرة 
اإلجبار عىل اتباع سياسات معينة. وهذا هو املجال 
الرئيس الذي يؤدي فيه اإلعالم دوره يف صناعة القوة 
الناعمة، حيث ترسد الدولة قصتها بنهج جديد لرشائح 
الجمهور املستهدف ضمن نطاق واسع قد يبلغ جميع 
أنحاء العامل ليساهم يف بناء هوية الحكومة وسمعتها 

وصورتها لدى حكومات العامل األخرى وشعوبها.
وأخرياً، فإن أهمية الدبلوماسية اإلعالمية تتجىل أيضاً 
من  له  تأثري  والفكرية.  الذهنية  الصور  يف  التأثري  يف 
مادي،  سالح  بال  الشعوب  يغزو  أن  ميكن  ما  القوة 
واألذواق  واآلراء  األفكار  صياغة  خالله  من  فتُعاد 
والتوجهات  اإلنجازات  عرض  أن  ذلك  العليا،  واملثل 
بأسلوب يالمس ثقافة املجتمع واحتياجاته وتطلعاته، 
ويُعظِّم  العنارص  تلك  الستيعاب  مهامً  بعداً  يضيف 
سبَل تسويق األفكار املروج لها عىل املستوى املحيل 
والعاملي؛ فيجعلها مقبولة بغض النظر عن مضمونها.

مرتبة  يف  الناعمة  اإلعالمية  القوة  أصبحت  وهكذا 
القوة العسكرية للحكومات بل قد تفوقها أحياناً. إذ 
إنها تؤدي دوراً مهامً يف تحقيـق األهـداف السياسيـة 
الداخليـة والخارجيــة ويف املحافظــة علــى املصالــح 
الوطنيـة. فقـد باتـت بالفعل مصنعاً للقوة الناعمـة 
وسالحـاً فاعـالً وُسلَّامً ترتقـي به شعوب وحكومات 

إىل قمم النجاح. إْن هي أحسنت استخداَمه.
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لإلعالم مكانة سياسية ال يستهان بها، ومقام كبري ال 
جدال فيه؛ وذلك بفضل ما ميتلكه من قدرة عىل التأثري 
واإلقناع، وتشكيل األفكار، وصناعة الرأي العام. ولقد 
أصبح اإلعالم عنرصاً رئيساً من عنارص التنمية وعامالً 
واالقتصادي  السيايس  التطوير  يف  متزايدة  أهمية  ذا 

واالجتامعي والثقايف.
يف  االتصال  وسائل  أهم  أحُد  الحديث  اإلعالَم  وألن 
نقل  يف  بالرسعة  املوسوم  الرقمية  املعلومات  عرص 
الحدود  اخرتاق  من  متكن  فقد  واملعلومة،  الخرب 
وسائل  مستثمراً  والشعوب،  الدول  بني  والحواجز 
التي عززت  الحديثة  والتقنيات  االجتامعي  التواصل 

دوره يف املجاالت كافة، خاصًة املجال السيايس.
ومن هنا أصبح اإلعالم السيايس أحد أهم ركائز العملية 
السياسية؛ بل هو عصب العملية السياسية ذاتها، كام 
لدى  السياسية  العلوم  أستاذ  دويتش»،  «كارل  ه  عرَّفَ
فمتى  األمريكية.  املتحدة  بالواليات  هارفارد  جامعة 
اتخاذ  يف  الخطأ  احتامالت  قلَل  فاعالً،  اإلعالم  كان 
السيايس  العمل  قمة  هو  والذي  الصائبة  القرارات 
وغايته. فهو يهدف إىل التأثري يف الرأي العام، وتحقيق 
أو  املحيل  املستوى  عىل  سواء  املنشودة  األهداف 
اإلقليمي أو الدويل. وقد تطور هذا النوع من اإلعالم 
أخرى  إعالمية  وسائل  شهدته  الذي  التقني  بالتطور 

أداء  الحديثة يف  التقنيات  ة، فأصبح يوظف  مستجدَّ
يجمع  متكامل  بأسلوب  السياسية  اإلعالمية  رسالته 
اإلعالم  بات  وهكذا  والصورة.  والصوت  الكلمة  بني 
والقرارات  واألحداث  النشاطات  يتناول  السيايس 
السياسية بالنقل والتحليل؛ مام وسع نطاق الحصول 
عىل املعلومات لدى القادة والسياسيني، وأتاح قدرة 
أكرب عىل قياس ردود أفعال الجمهور تجاه السياسات 
بات  املواقف والقرارات. وبالنتيجة،  املتََّخَذة وكذلك 
عىل  كبري  بقدر  يعتمدون  السيايس  القرار  صانعو 
السيايس يف صنع قراراتهم، وباتت  ُمخرجات اإلعالم 
واالتجاهات  اآلراء  تكوين  يف  عليه  تعتمد  الشعوب 
واملواقف املختلفة إزاء األحداث والسياسات الدائرة 

يف محيط عيشها.

ويف ضوء أحداث العرص الحايل، ينبغي لوسائل اإلعالم 
يف  مسؤولياتهم  بحجم  الوعَي  العرب  واإلعالميني 
عىل  والحرص  والعاملي،  املحيل  العام  الرأي  تشكيل 
الفعالة مع  الرشاكات  بناء  املتبادل يف  الدور  تفعيل 
الجهات الحكومية، وتعظيم دور اإلعالم يف األجندة 

واالسرتاتيجيات الوطنية.
كام يجب أن يصب العمل اإلعالمي ضمن املنظومة 
الطريق  خارطة  وتنفيذ  لتطوير  الوطنية،  السياسية 
املشرتكة التي يتسق فيها اإلعالم مع العمل السيايس 
ميارس  من  لكل  تتصدى  مستدامة،  رشاكة  مشكالً 
مشّوشة  ذهنية  صور  تشكيل  إىل  ويعمد  التضليل 
ومربكة للجمهور. فضالً عن ذلك، يجب تعزيز صورة 
الدولة وسمعتها الطيبة، من خالل إلقاء الضوء عىل 
توجهاتها، وإبراز إنجازاتها السياسية؛ مع ضامن صون 
إعالمي  خطاب  خالل  من  واستدامتها  الصور  هذه 

سيايس يفوق التوقعات يف هذا الشأن.
ويتطلع خرباء اإلعالم واالتصال إىل إعالم سيايس عريب 
يتجاوز حدود  بل  الراهن،  الواقع  بتحليل  يكتفي  ال 
الزمن ويبحث يف املستقبل، مسترشفاً آفاقاً تأسست 
تعمل  اليوم،  وأحداث  املايض  حقائق  تحليل  عىل 
السياسية،  االسرتاتيجيات  صياغة  يف  رئيس  مبدخل 
ة  التي ال تخضع لهيمنة التحليل السيايس لحارض األمَّ
فقط، بل ملستقبلها أيضاً. فذلكم هو اإلعالم الساعي 

ملستقبٍل أفضل للوطن ولألّمة.



83

تخصصاً  إعالمياً  األزمات  إدارة  عملية  أصبحت  لقد 
علمياً له قواعده ونظرياته وأسسه وآلياته واسرتاتيجيته 
الخاصة، بل بات يحوز اهتامماً واسعاً لدى املؤسسات 
اإلعالمية  واملؤسسات  والبحثية  األكادميية  التعليمية 

والسياسية والدبلوماسية.
وقد بات إعالم األزمات  أو «إعالم املواجهة» يحظى 
العامل،  دول  أغلب  يف  السياسية  القيادات  باهتامم 
وذلك يف ظل تعاظم األزمات عاملياً يف مختلف مناحي 
واالجتامعية،  والبيئية  واالقتصادية  السياسية  الحياة 
والدولية.  واإلقليمية  املحلية  املستويات  كافة  وعىل 
كام برز مفهوم إعالم األزمات يف العقود األخرية بكل 
اإلعالم  عرص  يف  خاصة  والحديثة،  التقليدية  وسائله 
مواجهة  يف  وأساسية  فّعالة  أداة  بوصفه  الرقمي، 

األزمات واحتوائها.
أداة  إىل  املتعددة  منصاته  عرب  اإلعالم  تحول  فلقد 
انتهاء  معلناً  وأطرافها،  األزمة  بني  الرئيسة  التفاعل 
عرص التعتيم والصمت حيال األزمات مهام تفاوتت 
يف  تجاهلها  أو  أزمة  أي  إخفاء  أصبح  إذ  حدودها؛ 
عرصنا الحايل أمراً يف غاية الصعوبة، عىل خالف ما كان 
«تشرينوبيل»  مفاعل  انفجار  حادثة  مثل  املايض،  يف 
عىل  أيام  بعد  إال  عنها  شيئا  العامل  يعرف  مل  التي 
وقوعها. فاليوم مل يعد إلخفاء األزمات مكان يف أجندة 
الحكومات، كام بات لوسائل اإلعالم الدور الرئيس يف 
التعريف بها والتفاعل مع مجرياتها. ففي كثري من 
األزمات تنترش شائعة أو أكرث، وهذه الشائعات تؤدي 
إىل تفاقم األوضاع؛ وهنا يربز دور إعالم األزمات يف 
وألخطارها.  لها  والتصدي  الشائعات  هذه  مواجهة 
من  تأثرياً  واألشد  واألقوى  األنجح  األسلوب  ويتمثل 
الحمالت  ملجابهة  املستخدمة  األساليب  جميع  بني 
غني  إعالمي  خطاب  تقديم  يف  املعادية،  اإلعالمية 
وموضوعي وجذاب يتمتع بأقىص قدر من املصداقية، 
من دون إغفال املراقبة الدقيقة لإلعالم املعادي والتي 

هي مسألة بالغة األهمية يف إدارة األزمة إعالمياً.
ويف ظل شمولية البيئة اإلعالمية وتنوع أمناطها ما بني 
إشكالية جديدة يف مجال  تقليدي وحديث، ظهرت 
بني وسائل  العالقة  حول  تساؤالً  تثري  األزمات،  إعالم 
أو  التكاملية  ناحية  من  والحديثة،  التقليدية  اإلعالم 
واألحداث  األزمات  أوقات  يف  واملصداقية  املنافسة 
واختلفت اآلراء يف هذا الشأن: ففريق يرى أن العالقة 

الثاين، فيام يرى  فيها كل طرف مع  يتناغم  تكاملية 
السبق  لها  الرقمي  اإلعالم  منصات  أن  آخر  فريق 
تتمتع مبيزات  إذ  األكرب،  اللحظي  والتفاعل  والرسعة 
تقنية تعلو بها درجًة عىل نظريتها التقليدية. ومن ذلك 
مثاالً ال حرصاً-خصوصية شخصية املستخدم، وسقف 
الحرية املرتفع يف التعبري عن الرأي. لكن هذا التدافع 
اإلعالم  بني  للمنافسة  خصباً  مناخاً  خلق  اإليجايب 

التقليدي والحديث.
باألزمات  متصلة  إعالمية  رسائل  توجيه  فإن  وأخرياً 
لجميع فئات املجتمع، رضورة ألمنهم قبل تعاونهم. 
كام أصبح اإلعالميون أهم الرشكاء يف إدارة األزمات، 

أن  ينبغي  لذا  العام.  الرأي  يف  تأثريهم  لقوة  نظراً 
من  القرار  وأصحاب  السياسيني  بني  الرشاكة  تتصف 
جهة واإلعالميني من جهة ثانية بالطابع االسرتاتيجي 

املشمول بالتعاون املكثف واملنتظم.

:

- د. روان عصام بوسف، شعرة معاوية، 15 ديسمرب 
.https://alwafd.news/essay/2702 ،2017

الحصانــــة  شاديـــة،  رحـــاب  الدكتــورة   -
عىل  وتأثريها  الدبلومايس  للمبعوث  الدبلوماسية 

حقوق اإلنسان، 11 فرباير 2014م.
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ويتمتع املدفع ARCHER بتصميم معياري يسمح 
لدى  املختلفة  الشاحنات  شاسيهات  فوق  برتكيبه 
األسطول الحايل من املركبات، األمر الذي يجعله حال 

موفرا ذا قدرات قتالية عالية يف ساحات العمليات.
وقد جرى تسليم مدفع الهاون ARCHER األصيل 
السويدية يف عام 2013  املسلحة  للقوات  ألول مرة 

مفصلية  سحب  ماكينة  عىل  تركيبه  تم  حيث 
طراز  من  الدفع  سداسية   articulated hauler
خالل  عرضه  تم  الذي  املدفع  ولكن   ،Volvo A30
معرض معدات الدفاع واألمن 2019 تم وضعه فوق 
شاحنة مثانية الدفع من طراز RMMV HX2  إنتاج 
املدفع  قابلية  يؤكد  ما  وهو   Rheinmetall رشكة 

للعمل مع الشاحنات واآلليات املوجودة يف صفوف 
الجيش الربيطاين حاليا.

التسويق  إدارة  مدير  إينيفورس،  أولف  وقال 
يف   BAE Weapon Systems برشكة  واملبيعات 
من  هذه  الجديدة  التصدير  ”نسخة  إن  السويد، 
عىل  سهولة  بكل  تركيبها  ميكن   ARCHER املدفع

BAE Systems
2019 ARCHER

 .
.

BAE Systems
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عدة أنواع مختلفة من الشاسيهات، األمر الذي مينح 
التي  املركبات  أفضل  تحديد  عىل  القدرة  العميل 
التنوع  ميزة  نعرض  أن  ويرسنا  احتياجاته.  تناسب 
التي ميكن أن يضيفها املدفع ARCHER ألي قوة 

مسلحة حليفة“.

من  يُحىص  ال  عددا  الحديثة  القتال  ميادين  تواجه 
التهديدات والتحديات، وهو ما يفرض عىل الوحدات 
بصورة  معا  العمل  عىل  قادرة  تكون  أن  املقاتلة 
املدفع  ويعترب  النجاة.  فرص  زيادة  أجل  من  فعالة 
ARCHER أكرث أنظمة املدفعية تقدما عىل مستوى 
متناهية يف  ودقة  عالية  بخفة حركة  ويتميز  العامل، 
من  التايل  الجيل  ميثل  فهو  ولذلك،  أهدافه.  إصابة 
ملواكبة  إنتاجها  تم  التي  املدولبة  املدفعية  أنظمة 

القوات الربية املعروفة برسعة تحركاتها.
األنظمة  من  تصميمه   ARCHER املدفع ويستمد 
عىل  تعتمد  والتي  جدارتها  أثبتت  التي  الثانوية 
بني  املدفع  ويجمع  للذخرية،  املكثف  االستخدام 
التشغيل  ومستويات  النرياين  الدعم  ومرونة  قوة 
املستقل العالية مع توافر الحامية الكاملة. واملدفع 
ARCHER مدفع آيل متاما، وهو مدفع هاون ذايت 
الحركة قطره 155 ملليمرتا وعياره 52 ملليمرتا وجرى 
القتال املجزأة حيث تجري  تطويره لخدمة ميادين 
النار من داخل  والتسديد وإطالق  التلقيم  عمليات 
ألفراد  كاملة  حامية  يوفر  ما  وهو  املدرعة،  القمرة 

الطاقم يف جميع األوقات.
البعيد  الدفع  الذايت   ARCHER املدفع  يؤمن  كام 
تلقي  فمنذ  املدرعة.  للقمرة  والسالمة  األمن  املدى 

مسؤويل التشغيل التعليامت الهاتفية بإطالق النريان، 
ال يحتاج أفراد الطاقم املكون من ثالثة أشخاص سوى 
أقل من 20 ثانية فقط إليقاف املركبة واتخاذ وضع 

التسديد ثم إطالق الدفعة األوىل.
ويف أقل من 20 ثانية بعد انتهاء املهمة، يبدأ املدفع 
يجعله  ما  وهو  أخرى،  مرة  التحرك  يف   ARCHER
”ارضب  مبدأ  يطبق  الذي  األفضل  املدفعية  نظام 
وأجر“ shoot-and-scoot  وتصل رسعة املدفع إىل 
45 ميال يف الساعة أو 70 كيلومرتا يف الساعة، ويصل 
مدى قدرته عىل املناورة إىل 1,000 كيلومرتا يوميا، ما 
يعني أن املدفع قد تم تطويره من أجل تحقيق خفة 

الحركة فوق أشد الطرق وعورة بصفة خاصة.
ويتحكم مسؤولو التشغيل يف املدفع ككل من داخل 

القمرة املدرعة للمدفع التي تتسع ألربعة أشخاص 
لتنفيذ  فقط  واحد  شخص  إىل  املدفع  حاجة  رغم 
قائد  من  املدفع  فريق  يتكون  ما  وعادة  العمليات. 
طائرة  وتستطيع  والسائق،  املدفع  ومشغل  املدفع 
مثل الطائرة C17 أو الطائرة A400M “Atlas“ نقل 

املدفع بكامل أجزائه.

مسؤويل  مهارات  رفع  عىل   BAE رشكة  تحرص 
التشغيل عن طريق االستعانة بأجهزة حقيقية ملحاكاة 
التدريب باعتبارها وسيلة مأمونة وغري مكلفة لتعليم 
وتلقني أفراد املدفع ARCHERِ إجراءات وتعليامت 

تشغيل املدفع.
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الرقمية  النظرية  املحارضات  بني  الجمع  يضمن 
طاقم  حصول  التدريب  محاكاة  وجهاز  املتقدمة 
املدفع عىل جرعة تدريبية كافية حول كافة إجراءات 
وتعليامت التشغيل مثل وضع جهاز محاكاة داخل 
عىل  الحصول  من  املتدريب  لتمكني  املدفع  نظام 
مع  التعامل  كيفية  حول  عملية  تدريبية  جرعة 

السيناريوهات القتالية املختلفة.

التهديدات  ضد  بالحامية  الطاقم  مقصورة  تتمتع 
النووية والبيولوجية والكياموية وضد شظايا املدفعية 
الضغط  وضد  األلغام  باستخدام  الهجوم  وعمليات 
الناتج عن االنفجارات، كام أن انفصالها عن املدفع 

والذخرية يعني عدم حاجة أفراد الطاقم إىل مغادرة 
النجاة  فرص  يعزز  ما  وهو  القتال،  أثناء  املقصورة 

بالتايل.
محطة  عىل  أيضا   ARCHER املدفع  يحتوي  كام 
 Remotely Controlled بُعد  عن  مسرية  تسلح 
Weapon Station (RCWS) مثبتة أعىل مقصورة 
األطياف  املتعدد  التموية  نظام  وجود  مع  الطاقم، 
 Optional Advanced Multispectral املتقدم 
اختياري)  نظام  (وهو    Camouflage System
لتعزيز الحامية. كام يتميز مدى نريان املدفع بالدقة 
املتناهية ألكرث من 50 كيلومرتا مبعدل نريان يصل إىل 
9 طلقات يف الدقيقة ، مع وجود مخازن آلية متاما 

تحمل 21 طلقة وشحنات قياسية.

كام ميكن تشغيل املدفع ARCHER بصورة مستقلة 
بالرتادف مع أنظمة القيادة والتحكم الحديثة، بينام 
الباليستية املوجودة عىل  الطلقات  يسمح احتساب 
املدفع بتشغيل املدفع بصورة مستقلة. كام يحتوي 
املدفع عىل نظام آيل إلدارة الذخرية وإمكانية ضبط 
الفيوز (الصامم) اإللكرتوين آليا، كام توجد به وصالت 

ولوحات interfaces لنظام إدارة ميدان املعركة.
 وال يتطلب األمر سوى تنفيذ املهام النريانية الرقمية 
وتقليل األخطاء البرشية وتقليل وقت االستجابة. ويف 
تلك األثناء، ميكن الحصول عىل املالحة الدقيقة عن 
تحقيق  أجل  من  الالسليك  أجهزة  استخدام  طريق 
اتصال صويت ومعلومايت ونظام مالحي بالقصور الذايت 

INS مدعوما بنظام املالحة العاملي لتحديد املواقع.

يتمتع املدفع ARCHER بقدرة هائلة عىل التعقب 
ومعدل نريان كبري عند االشتباك مع األهداف الربية 
أو البحرية الثابتة واملتحركة بدقة متناهية. ويحمل 
املدفع 21 طلقة كاملة ميكن إطالقها خالل دقيقتني 
ونصف من املخازن اآللية، باإلضافة إىل جهاز تلقيم 
 ballistic الباليستية  والحسابات   autoloader آيل 

calculation
ويأيت نظام إعادة تزويد الذخرية لدى نظام املدفعية 
التزويد  إعادة  ”مركبة  عىل  ARCHERمحموال   ِ
 Ammunition Resupply Vehicle بالذخرية“ 
ARV)) يك تؤمن إعادة تذخري كاملة ملدفع الهاون 
الخزانة  تحمل  ما  وعادة  قليلة.  دقائق  غضون  يف 
وميكن  أقىص،  كحد  طلقة   100 املعدلة  القياسية 
تثبيتها عىل املركبة الحاملة للخزانة، ومن ثم إعادة 
تذخريها خالل خمس دقائق مبساعدة مركبة الدعم 

التي تحمل املؤن الخاصة بأفراد الطاقم.
أنواع  كافة  مع  تتعامل  أن  املخازن  وتستطيع 
 155 عيار  املدفعية  بذخرية  الخاصة  الذخرية 
ملليمرتا مثل الذخرية املتصلة بحساسات متقدمة 
والذخرية املوجهة الدقيقة. وميكن إطالق الطلقات 
من عىل مسافات تصل إىل 40 كيلومرتا باستخدام 
وحتى  ملليمرتا   155 عيار  التقليدية  الذخرية 
املوجهة  الذخرية  باستخدام  كيلومرتا   60 مسافة 
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the Excalibur الدقيقة مثل

:M982 Excalibur

لعدد  متاما  مناسبا  الذخرية  من  النوع  هذا  يعترب 
 M198 و  M109 و  M777 مثل األنظمة  من  كبري 
وتعترب    PzH2000 واملدفع   ARCHER واملدفع 
الذخرية M982 Excalibur متوافقة للعمل مع كافة 
مدافع الهاون التي جرى اختبارها. كام أنها متوافقة 
الهاون AS90 و K9 و G6  مثة  للعمل مع مدافع 
خطط تجري حاليا الستخدام تلك الذخرية مع أنظمة 

املدفعية املتحركة األخرى.
العمليات  يف  طلقة   1,400 من  أكرث  إطالق  ومع 
 Excalibur القتالية حتى اآلن، متثل قذيفة املدفعية
للواليات  بالنسبة  املدى  البعيدة  الدقيقة  الذخرية 
عند  لذلك،  الخارجية.  املدفعية  وقوات  املتحدة 
تخفيف األعباء اللوجستية عن كاهل قوات املدفعية 
ال  حقيقيا  دقيقا  سالحا   Excalibur القذيفة  متثل 

تتجاوز نسبة الخطأ يف إصابة الهدف مرتين فقط.
 near” الدقيقة“  ”شبه  التوجيه  أنظمة  وبخالف 
القذيفة  تؤمن   ،precision” guidance systems
Excalibur إصابة دقيقة من أول طلقة بغض النظر 
عن املدى وعن ظروف األحوال الجوية. كام يساهم 
نظام التسلح هذا يف إطالة مدى املدفعية عيار .39 
 52. عيار  املدفعية  ومدى  كيلومرتا   40 إىل  ملليمرتا 

ملليمرتا إىل أكرث من 50 كيلومرتا.
وهذا يعني أن مستوى الدقة االستثنايئ الذي تتمتع 
به القذيفة Excalibur يساهم إىل حد كبري يف تقليل 
الوقت والتكلفة واألعباء اللوجستية املتعلقة بذخرية 
القذائف  أظهرت  عامة،  وبصورة  األخرى.  املدفعية 
األخرى أنها تحتاج إىل 10 ذخائر تقليدية عىل األقل 
لتحقيق ما ميكن أن يحققه سالح Excalibur واحد.

وتتميز القذيفة Excalibur بقدرتها عىل العمل مع 
أنظمة املدفعية املختلفة األخرى، كام تتميز بالدقة 
فائدة  يحقق  ما  وهو  أهدافها،  إصابة  يف  الشديدة 
التحالف  داخل  ورشكائها  املتحدة  للواليات  كربى 
الدويل. كام تتميز هذه القذيفة بتفوقها الساحق عىل 
القتال  ميادين  يف  واملتحركة  الثابتة  الربية  األهداف 
وأسرتاليا  وكندا  السويد  اختيار  وقع  وقد  املختلفة. 
 Excalibur القذيفة املوجهة الدقيقة وهولندا عىل 
يضع  كام  الحيوية،  األمنية  مصالحها  عىل  للحفاظ 
الرشكاء الدوليون اآلخرون الرتوش األخرية حاليا عىل 

خطط مشرتياتهم.

يف  بنجاح   Excalibur القذيفة  اختبار  جرى  وقد 
القوات  لدى  الخدمة  صفوف  ودخلت   2018 عام 
 Raytheon رشكة  طورت  وقد  حاليا.  األمريكية 
 (Excalibur Shaped Trajectory (EST القذيفة
املواقع  يف  أهدافهم  تصفية  من  الجنود  متكن  التي 
التي يصعب الوصول إليها عن طريق اختيار زاوية 
للقذيفة.  األخرية  املرحلة  زاوية  أو  النهايئ  الهجوم 
وجرى تطوير الذخرية Excalibur N5 كذخرية بديلة 
للقذيفة موجهة بالليزر قطرها خمس بوصات تضم 
 digital semi-active جهاز بحث رقمي شبه فعال
مع  واالشتباك  املتحركة  األهداف  إلصابة   seeker
األهداف يف ظل عدم وجود معلومات دقيقة حول 
البديلة  القذيفة  هذه  عىل  ويُطلق  الهدف.  موقع 
املتعلقة  أنها تقلل املخاطر  اسم Excalibur S كام 

بتشويش النظام العاملي لتحديد املواقع.
ويف النهاية، يتوقع الخرباء أن يصل مدى القذيفة 
عىل  من  تنطلق  التي   ،  Excalibur S البديلة 
الحد  ضعف  من  أكرث  إىل  البحرية،  السفن  منت 
األقىص ملدى الذخرية التقليدية التي يصل قطرها 
الذي  الدقة  مستوى  بنفس  بوصات  خمس  إىل 
التي يتم إطالق من عىل ظهر  القذيفة  تتمتع به 
 Raytheon اليابسة. وقد تعاونت كل من رشكتي
يف  معا   BAE Systems Bofors و   Company

Excalibur تطوير القذيفة املوجهة الدقيقة

155 BONUS
:

 BAE رشكة  أنتجتها  التي  القذيفة  هذه  تستطيع 
وأن  ترصد  أن   Archer الهاون  ملدفع   Systems
تقاتل بنجاح املركبات املدرعة يف حدود 35 كيلومرتا. 
وتعترب القذيفة BONUS متوافقة للعمل مع معظم 
معها  التعامل  وميكن  الحالية،  املدفعية  قذائف 

كقذيفة تقليدية.
نفث  عىل  يعتمد  تصميم  عىل  القذيفة  وتعتمد 
إىل  يؤدي  ما  وهو   base-bleed design القاعدة 
إطالة مداها إىل 35 كيلومرتا كحد أقىص عند إطالقها 
أي  من  إطالقها  وعند    NATO L52 مدفع  من 
القنبلة  تنفصل  ملليمرتا   155 عيار  مدفعية  نظام 
الحاملة للقذيفة BONUS إلطالق طلقتني مزودتني 
 sensor-fused بالحساسات  ملتحمة  بصاممات 
املوقع  يف  املعادية  األهداف  عن  بحثا   munitions

املحدد.
وتقوم كل قنبلة بالبحث عن هدفها وتحييده بشكل 
مستقل عن القذيفة األخرى، وبحمل قنبلتني ذكيتني 
يف  نجاحها  فرص  تكون   BONUS القذيفة  داخل 
إمهاء مهمتها أعىل بكثري من الذخرية التقليدية. وقد 
عام  منذ  الذكية  الذخرية  هذه  السويد  استخدمت 
وإنتاجها  تطويرها  التي جرى  الذخرية  2003، وهي 
بالتعاون مع رشكة BAE Systems يف السويد ورشكة 
Nexter يف فرنسا، واستخدمتها كل من فنلندا وفرنسا 

والرنويج والسويد.
وتبعا ملتطلبات العميل، ميكن تعديل خزانة التذخري 
العبوات  الستيعاب   ARCHER املدفع  داخل 
التقليدية conventional bags أو األنظمة القياسية، 
املبارشة  النريان  مثل  النريانية  القدرات  بقاء  مع 
 Multiple الطلقات  املتعدد  املتزامن  واالصطدام 
 (Rounds Simultaneous Impact (MRSI
ويتحقق التصوب الدقيق باستخدام املكونات داخل 
نظام الكمبيوتر مثل الحساب الباليستي، بينام ميكن 
التعامل مع إطالق وتشغيل كمبيوتر املدفع بطريقة 
آلية أو يدوية، األمر الذي يؤمن قدرا كبريا من املرونة.

النريان  ومعدل  الحركة  وخفة  الدقة  بني  الجمع  إن 
القتالية   ARCHER الهاون  مدفع  يجعل  العايل 
القتالية  املواقف  يف  السيام  رئيسيا،  تكتيكيا  سالحا 

ذات التحركات الرسيعة.

العرض: 3.0 أمتار• 
االرتفاع: 3,4 أمتار• 
الطول: 13,1 مرتا• 
الوزن: 33,000 كيلوجرامات• 
الوقود: خزان ديزل يستوعب 400 لرتا• 
العيار: 155 ملليمرتا• 
طول املاسورة: عيار 52• 
أعضاء الطاقم: ثالثة أفراد• 
ضد •  حامية  الباليستية:  الحامية 

املضادة  واأللغام  والرصاص  الشظايا 
للدبابات

الطلقات •  املتعدد  املتزامن  االصطدام 
(MRSI): 6 طلقات كحد أقىص

إطالقها •  عىل  القدرة  املبارشة:  النريان 
ليال أو نهارا
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الوطنية»  «الدولة  مرشوع  هو  املرشوع  ذلك  وأن 
امتدت  ظالمية  لحقبة  النوعي  البديل  باعتبارها 
لعقود بائسة وتتطلب منا اليوم أن ندير دفة مسريتنا 
قيمنا  مع  املنسجمة  والحداثة  الحق،  نحوالتنوير 
الروحية وتعاليمنا الدينية وحاجاتنا اإلنسانية باعتبارنا 

جزءاً ال يتجزأ من مسرية الحضارة الكونية.
كتابه  وتوقيع  إطالق  حفل  خالل  معاليه  وأشار 
يف  النهوض»  صناعة   .. الوطنية  «الدولة  الجديد 
منارة السعديات بأبوظبي، بحضور لفيف واسع من 
أننا  املثقفني واألكادمييني واملفكرين واإلعالميني، إىل 
أمام مفصل تاريخي، ونعايش واقعاً غري مسبوق سواء 
التهديدات  أومستوى  التحديات  نوعية  حيث  من 
أمام خيار وجودي يف  التي تضعنا  الفرص  أوطبيعة 
العاملي  املجلس  رئيس  وأملح  نكون.  أوال  نكون  أن 
للمجتمعات املسلمة إىل أن كتاب «الدولة الوطنية.. 

عايشها  تجربة  خالصة  عن  يعّرب  النهوض»  صناعة 
بنفسه، وأراد من خاللها أن يقّدم للجيل القادم رسائل 
محّددة تتعلق بقضايا محورية ال ميكن تجاوزها للفرد 

أواملجتمع.
الكتاب  يناقشها  التي  القضايا  بعض  أن  وأضاف 
يبدوظاهرها فكرياً لكّن أبعادها تلمس حياة اإلنسان 
الحضارية  املشاريع  جميع  أن  موضحاً  واملجتمع، 
تحتاج إىل إجابات عن القضايا الرئيسية يف خطابها 
املجتمعي.  ومتاسكها  التعليمية  ومنظومتها  الديني 
مبيناً أن الكتاب الجديد يركّز يف جوهره عىل فكرة 

وجود إطار جامع يتمثل يف الدولة الوطنية.
وعىل مدى 181 صفحة من القطع املتوسط، سعى 
اإلجابة عىل  إىل  النعيمي  راشد  الدكتور عيل  معايل 
سؤال جوهري مفاده: أي مستقبل نريد لعاملنا العريب 
حيث  القادمة؟  واألجيال  وبناتنا  وأبنائنا  واإلسالمي 

عىل  مشدداً  الوطنية،  للدولة  مفهومه  بتأصيل  قام 
أن ما تحتاجه مجتمعاتنا هوترسيخ الدولة الوطنية 
مبفهوم جديد، فهي ليست «الدولة القومية» باملعنى 
املواطنة»،  «دولة  ولكنها   (nation-state) الغريب 
الدولة  والدولة،  اإلنسان  بني  القانوين  التعاقد  دولة 
التي تخدم مواطنيها وتحقق طموحاتهم بغض النظر 
عن خلفياتهم، الدولة التي تحكم بالقانون وتعامل 
الجميع سواسية أمام القانون. التعددية مصدر قوة 
لها، والتعايش منطلق إلهام ملن يعيش عىل أرضها، 
عنرص  دولة  أو  بعينه،  أوعرق  قوم،  دولة  وليست 
برشي متعاٍل عىل اآلخرين، فهي دولة املواطنة وحكم 

القانون وليست دولة القوم أو القومية العنرصية.
هذه الدولة الوطنية، كام يقول معايل الدكتور عيل 
راشد النعيمي يف كتابه، هي مفتاح النهوض والتنمية 
والتقدم، ومن دونها ينهار املجتمع وتدخل الدول يف 
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عنوان  كان  لذلك  لها،  نهاية  ال  العنف  دوامات من 
الدولة  حول  يدور  منه  األول  والفصل  الكتاب، 
الوطنية، ومعانيها ودالالتها لتجلية مفهومها ومتييزه 
وجاء  معه،  واملتداخلة  به،  امللتبسة  املفاهيم  عن 
العقل املعارص من  الثاين ليقدم رؤية تحرر  الفصل 
من  عانت  العربية  مجتمعاتنا  ألن  التاريخ،  هيمنة 
بهيمنة  يؤمنون  الذين  أولئك  قادها  مدمرة  ظواهر 
التاريخ عىل الحارض واملستقبل، وجاء الفصل الثالث 
ليقدم رؤية تحرر املجتمعات املسلمة من الوصاية 
واالستتباع ملجتمعات بعيدة عنها، وجاء الفصل الرابع 
لريكز بصورة أساسية عىل الجامعة األم، التي قامت 
الوطنية،  الدولة  هدم  أجل  من  تستطيع  ما  بكل 
واستالب املسلمني ملصلحة املايض، ووظفت تصدير 
يف  أهدافها  تحقيق  أجل  من  واسترياده  التدين 
الوصاية عىل العامل باسم اإلسالم، وجاء الفصل األخري 
ليقدم رؤية مستقبلية تقوم عىل أن إصالح التعليم 
هوأساس بناء الدولة الوطنية والحفاظ عىل ازدهار 
مستقبلها وذلك من أجل تحقيق األهداف والغايات 
التي تريدها مجتمعاتنا، والتخلص من كل السلبيات 
التي غرستها الجامعات التي وظفت الدين ألغراض 

سياسية، واختطفت الدين لتساوم به عىل مصالحها.
النعيمي  راشد  عيل  معايل  لفت  الكتاب  خامتة  ويف 
أفكار متنوعة  التعبري عنه من  ما حاول  أن كل  إىل 
وأطروحات متعددة وتصورات مختلفة، إمنا يعرب عن 
حصاد تجربة ربع قرن أوتزيد من تفاعالت مبارشة 
تتعلق  حاسمة  ومحطات  وأحداث  أشخاص  مع 

بواقع عاملنا العريب واإلسالمي، راجياً أن يكون لهذه 
األطروحات أثر الصدمة عىل الوعي الجمعي للقارئ 
العريب واملسلم، باعتبار أن كل ما طرحه إمنا يصب يف 
خانة املصارحة واملكاشفة بال خوف أوتردد أومواربة.

أن  عىل  النعيمي  راشد  عيل  الدكتور  معايل  وشدد 
مع  يتعارضان  ال  الخالص  والتدين  الحق  اإلميان 
يف  والرغبة  التطور  عىل  والحرص  العرص  متطلبات 
خالد وحضارة  العظيم هودين  اإلسالم  وأن  التقدم، 
عىل  حكراً  وليس  جمعاء،  البرشية  ملك  إنسانية 
أوحتى  أوحزب  أوتنظيم  أوأيديولوجية،  جامعة 

مدرسة فكرية بعينها.
إىل  النعيمي  راشد  عيل  الدكتور  معايل  وخلص 
للتحرك  فرصة  أمامنا  «ليست  فقال:  الدواء،  وصف 

التاريخ  التعامل مع  نحواملستقبل، إال إذا نجحنا يف 
محددة  بسياقات  مقيدة  برشية  تجربة  باعتباره 
حدثت وانتهت.. نحن نحتاج أن نستفيد من التاريخ 
بتمثل عنارص النجاح وتجاوز عنارص الفشل، وبذلك 

نضع التاريخ يف موضعه الطبيعي».

كل ما طرحته يصب يف خانة املصارحة واملكاشفة بال 
خوف أو تردد أو مواربة. هي كلمة للتاريخ وبذرة 
من  أسعى  أمل  وخارطة  املنشود،  املستقبل  نحو 
خاللها للتأكيد عىل أنه ما يزال باإلمكان أكرث مام كان.
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النساء اآلية  (10).
ِبيِّ َصىلَّ اللَُّه  وَعْن أيَِب ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعْنُه، َعِن النَّ
بَْع املُوِبَقاِت»، قَالُوا:  َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: «اْجتَِنبُوا السَّ
ْحُر،  ُْك ِباللَِّه، َوالسِّ ؟ قَاَل: «الرشِّ يَا رَُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ
بَا،  الرِّ َوأَكُْل   ، ِبالَحقِّ إِالَّ  اللَُّه  الَِّتي َحرََّم  ْفِس  النَّ َوقَتُْل 
َوقَْذُف  الزَّْحِف،  يَْوَم  َوالتََّويلِّ  اليَِتيِم،  َماِل  ُل  َوأَكْ
املُْحَصَناِت املُْؤِمَناِت الَغاِفالَِت» رواه البخاري ومسلم 
فجعل النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أكل مال اليتيم 
أن  املسلم  عىل  يجب  التي  املهلكات  السبع  أحد 

يتجنبها ألنها تهلكه يوم القيامة إن مل يتب منها.
وقد كفل النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أبناء أيب سلمة 
ريض الله عنه بعد استشهاده وتزوج أرملته أم سلمة 

ريض الله عنها ورعى أبناءها .
الله عنه  ايب طالب ريض  بن  استشهد جعفر  وحني 
أمر النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم باإلحسان إىل أبناءه 

األيتام ثم كفلهم أبو بكر الصديق ريض الله عنه.
وقد أمرنا الله تعاىل يف محكم كتابه بحسن املعاملة 
جميع  يف  تجاههم  الترصف  وحسن  األيتام  مع 
ا الْيَِتيَم فََال تَْقَهْر) االنرشاح  األحوال قال تعاىل :( فَأَمَّ

اآلية (9).

معلم إسالمي عريق يرمز للمجد والقوة والسامحة 
الديني،  للتسامح  رمز  فهو  العظيمة،  األمة  لهذه 
والتالقح الثقايف بني املسلمني وأهل البالد املفتوحة، 
والرحمة  باإلحسان  غريهم  املسلمون  عامل  حيث 
والتسامح. وقد بني هذا املعلم يف زمن عريق بعد 
الله عنه مفاتيح القدس  الفاروق عمر ريض  استالم 
بال قتال. فقد انطلقت فتوح الشام يف عهد الصديق 
الفاروق  عهد  يف  وتكاملت  عنه  الله  ريض  بكر  أيب 
املسلمني  جيوش  وصلت  وملا  عنه  الله  ريض  عمر 
إىل القدس، وكانت  مدينة عظيمة محّصنة األسوار، 
املسلمني  جيوش  بها  فأحاطت  اقتحامها،  يصعب 
أربعة أشهر؛ ثم أعلن متويل القدس أليب عبيدة ريض 
الله عنه بأنهم لن يسلموا املدينة إال لرجٍل له صفات 
أنه   يعتقدون  وأنهم  ؛  رأوه  إذا  يعرفونه  مخصوصة 
الخليفة عمر بن الخطاب ريض الله عنه؛ فطلبوا منه 
أن يأتيهم الفاروق عمر بن الخطاب أمري املؤمنني من 
املدينة املنّورة ليسلّموا له املدينة بال قتال، ورفضوا 
تسليمها لغريه، فأرسل أبو عبيدة إىل عمر ريض الله 
كبار  الفاروق  فاستشار  يطلبونك،  القوم  إن  عنهام: 

الله  ابن أيب طالٍب ريض  الصحابة، فأشار عليه عيل 
عنه بأن يسري إليهم لعّل الله يفتح عىل يديه ويحقن 

دماء املسلمني.
تجهز الفاروق ريض الله عنه وسار مع كبار الصحابة 
فيهم الزبري وغريه حتى وصلوا الشام و تلّقاهم أبو 
عبيدة ريض الله عنه مع كبار قادته، ثم تشاوروا يف 
صالة  بالجيوش  الفاروق  فصىل  املقدس،  بيت  شأن 
الفجر وخطب الناس ووعظهم وذكرهم. وبعد صالة 

الظهر قرر أن يتحرك إىل بيت املقدس.
ثم ركب ناقته ، وعليه مرقعة ليس عليه غريها وعىل 
رأسه قطعة عباءة وقد عصب بها رأسه،حتى قرب 
هذا  هؤالء  يا  عبيدة:  أبو  فقال  ووقف  السور  من 
أمري املؤمنني قد أىت فمسح البطريك عينه ونظر إليه 
وصاح بأعىل صوته هذا والله الذي نجُد صفته ونعته 
يف كتبنا ومن يكون فتح بالدنا عىل يديه بال محالة 
ثم إنه قال ألهل بيت املقدس: يا ويحكم انزلوا إليه 
واعقدوا معه األمان والذمة هذا والله صاحب محمد 

بن عبد الله.
بني  عمر  الفاروق  فيه  الذي صىل  املكان  هذا  ويف 
بناءه  العمري، وتم تحديث  مسجد سمي باملسجد 

َعْن َسْهٍل ريض الله عنه، قَاَل: رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه 
َهَكَذا»  ِة  الَجنَّ ِيف  اليَِتيِم  اِفُل  وَكَ «َوأَنَا  َوَسلََّم  َعلَيِْه 

َشيْئًا. رواه  بَيَْنُهاَم  َج  َوفَرَّ َوالُوْسطَى،  ابَِة  بَّ ِبالسَّ َوأََشاَر 
منزلة  علو  عىل  داللة  يف  الحديث  وهذا  البخاري. 
كافل اليتيم يوم القيامة وأنه يكون قريباً من النبي 

َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم.
اللَُّه  صَصىلَّ  اللَِّه  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْرََة  أيَِب  َعْن 
 : ِعيَفنْيِ الضَّ َحقَّ  ُج  أَُحرِّ إِينِّ  «اللَُّهمَّ  َوَسلََّم:  َعلَيِْه 
الْيَِتيِم، َوالَْمْرأَِة » رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان 

والبيهقي بسند صحيح.
ويف هذا الحديث وعيد شديد ملن أكل مال اليتيم 

وتجاوز عىل حقوقه ظلامً وعدوانا.
بأكل  وشبهه  اليتيم  مال  أكل  تعاىل  الله  حرّم  وقد 
قال  بنار جهنم،  اليتامى  أموال  آكيل  وتوعد  النار  
َا  إمِنَّ ظُلاًْم  الْيَتَاَمى  أَْمَواَل  يَأْكُلُوَن  الَِّذيَن  إِنَّ  تعاىل:( 
سورة  َسِعريًا)  َوَسيَْصلَْوَن  نَاًرا  بُطُونِِهْم  ِيف  يَأْكُلُوَن 

وعمره  بناه  ممن  وكان  التاريخ،  يف  عدة  مرات 
السلطان األفضل بن صالح الدين األيويب عام 1193م .

عبد  العثامين  السلطان  بأمر  املسجد  تجديد  وتم 
املجيد األول عام 1856م. ويف الزمن املعارص أطبقت 
عليه ظلامت العدوان واإلجرام فنسأل الله أن يعيده 

إىل  املسلمني زاهياً مرشقاً بالعبادة والصالة واألذان.
 يشتمل بناء املسجد عىل منارة شاهقة يف االرتفاع 

وبنيت جدرانه ومنارته بالحجارة املنقوشة.
ويبقى هذا املسجد شاهداً حضارياً عريقاً يف مدينة 
هي واحدة من املدن املقدسة شاهداً عىل سامحة 

اإلسالم وحضارته العريقة املجيدة.
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