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سلطان بن زايد..
ودرع الوطن
بقلم :
المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
يعد المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ
سلطان بن زايد آل نهيان ،والذي وافته
المنية نوفمبر الماضي ،أحد رموز الوطن
الثرية ،الذين ال يغيبون عن ذاكرة الشعب
اإلماراتي ووجدانه ،والذين سطروا
أسماءهم بحروف من نور في ذاكرة
تميز به من خصال
الوطن الخالدة ،لما ّ
ومآثر ،وما قدمه من عطاءات ،وما
مارسه من مهام وطنية أسهمت في
بناء ونهضة الوطن منذ مرحلة التأسيس
وفي مرحلة التمكين.

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان هو أحد األبناء املخلصني يف مدرسة الوالد
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وأحد رجال الوطن
األوفياء الذين عارصوا السنوات األوىل لنشأة دولة االتحاد ،وعايشوا مسرية كفاح
الشيخ زايد ،وكيف انترص عىل التحديات التي واجهته ،فتأثر به ،وترشب منه
مبا يتمتع به القائد من حنكة وحكمة يف مبارشة مسؤولياته يف مختلف مجاالت
العمل الوطني ،والتفاعل مع الناس واالنفتاح عليهم ومشاركتهم يف أفراحهم
وأحزانهم ،واستفاد من نصائحه ووصاياه الثمينة ،والتي انعكست بصورة جلية
عىل مامرسة املهام واملسؤوليات التي أوكلت إليه خالل مسريته الحافلة بالعطاء
يف خدمة وطننا الحبيب.
لقد كان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ،رحمه الله ،صاحب فكر عسكري
رفيع ،ولديه رؤية عميقة بقضايا األمن الوطني الشامل ،تجسدت بوضوح خالل
فرتة إرشافه عىل مجلة “درع الوطن”( ،)1976-1982والتي تحولت خاللها املجلة
إىل نافذة مهمة للفكر االسرتاتيجي والعسكري ،وشهدت تجديدا ً يف موضوعاتها
وأبوابها ويف اللقاءات والتحقيقات الصحفية  ،كام متيزت هذه الفرتة الرثية
بتفاعل الضباط املواطنني ،حيث كانوا يساهمون مبقاالت وتحليالت رصينة يف
قضايا عسكرية وأمنية واسرتاتيجية .ويبقى قرار الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان،
رحمه الله ،آنذاك بأن تحول قيمة إعالنات مجلة “درع الوطن” ،والتي كانت
تتجاوز مليوين درهم يف كل فرتة ،إىل ضباط وضباط صف وأفراد القوات املسلحة،
كمساهمة من دخل املجلة يف املناسبات الخاصة بهم ،كالزواج وغريها ،خري شاهد
عىل حسه اإلنساين الرفيع ،وأنه بالفعل يجسد مدرسة الشيخ زايد اإلنسانية قوالً
وفعالً.
إن مجلة “درع الوطن” تعتز بهذه الفرتة الرثية ،وتعتربها نرباساً تسري عىل نهجه
يف مواصلة التميز واإلبداع ،يك ترسخ مكانتها ضمن أرقى املجالت العسكرية
املتخصصة يف املنطقة والعامل.
العظامء ال ميوتون ،وتظل أعاملهم خالدة يف ذاكرة أوطانهم ،والشيخ سلطان بن
زايد آل نهيان ،فقيد اإلمارات أحد هؤالء العظامء ،الذي سيظل صفحة مضيئة
يف تاريخ دولتنا ،ورمزا ً للتضحية والبذل والعطاء واألصالة ،رحمه الله ،وأسكنه
فسيح جناته.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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محمد بن راشد ومحمد
بن زايد والحكام يشهدون
مراسم «يوم الشهيد»
بواحة الكرامة في أبوظبي
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود والشيوخ
والضيوف  ..مراسم " يوم الشهيد " التي أقيمت في  30نوفمبر
الماضي بواحة الكرامة في أبوظبي.
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خليفة بن زايد:
ندعوا هللا أن يتغمد
شهداؤنا برحمته
 ..فقد صدقوا ما
عاهدوا هللا والوطن
عليه

األخبار

واحة الكرامة  ..بدأت املراسم الرسمية الخاصة
بــ “ يوم الشهيد “ حيث توجه أصحاب السمو
الشيوخ إىل نصب الشهيد و ُعزفت املوسيقى
العسكرية ثم أطلقت  21طلقة مدفعية  ..بعدها
وضع أصحاب السمو الشيوخ أكاليل من الزهور
أمام النصب وفاء وعرفانا وإجالال لتضحيات
شهدائنا األبرار  ..فيام عزف السالم الوطني لدولة
اإلمارات العربية املتحدة.
وسام الشهيد

محمد بن راشد:
تشع اليوم في نفوسنا
جميعاً قيمنا العليا ..
وقد قدم الشهداء
نموذجها الساطع في
أنبل مهمة

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
وعند وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن آل نهيان وأصحاب السمو حكام اإلمارات يف لتضحياتهم وعطائهم يف سبيل الوطن ونرصة
راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن ختام الفعالية  ..عددا من ذوي الشهداء وأرسهم الحق والواجب.
زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام اإلمارات إىل حيث سلموهم “ وسام الشهيد “ تقديرا وإجالال وألقى كلمة “ يوم الشهيد “ الفريق ركن متقاعد
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محمد بن زايد:
شهداء اإلمارات
تجسيد إللتزام الدولة

وتسمو خاللها اإلرادة الوطنية عاليا لتعانق عنان
السامء وتسطر بحروف من نور أسمى معاين
التضحية والشجاعة والوفاء واالنتامء “.
أيام خالدة

وأضاف أن “ يوم الشهيد الذي يوافق الثالثني من
بدعم األشقاء ..
نوفمرب من كل عام ،هو أحد هذه األيام الخالدة
يف ذاكرة وطننا العزيز وشعبنا الكريم ،والذي
والوقوف إلى
نستذكر فيه بكل اعتزاز تضحيات شهداء الوطن
األبرار ،الذين وهبوا أرواحهم فدا ًء لإلمارات
جانبهم
وإعالء ملبادئها وثوابتها الراسخة يف الدفاع عن
سيادتها وشعبها ومصالحها الوطنية ونرصة الحق
عبيد محمد الكعبي رحب خاللها بالحضور يف والوقوف مع املظلوم والتضامن مع األشقاء “.
واحة الكرامة  ..وقال “ إن يف تاريخ األمم والدول وأكد الكعبي “ أن هذا اليوم من كل عام سيظل
أيام عزة ورشف وكربياء وفخر ،تعلو فيها الهمم خري تجسيد لقوة الرتابط والتامسك والتآلف التي

محمد البواردي:
شهداء الوطن أبروا
بأمهم اإلمارات
وضحوا من أجلها
بأرواحهم الطاهرة

متيز دولة اإلمارات العربية املتحدة “ ..وهذا
حصاد ما غرسه املغفور له املؤسس الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان “ رحمه الله “.
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األخبار

حمد الرميثي:
يوم الشهيد مناسبة
غالية تحظى بمكانه
استثنائية لدى أبناء
الوطن جميعاً
كام وجه تحية إجالل وعرفان إىل قواتنا املسلحة
بجميع صنوفها وفروعها وأبنائها البواسل ..
مقدرا جهودهم ودورهم ويقظتهم وشجاعتهم
واستعدادهم للدفاع عن بالدنا وسيادتها  ..وقال
إن هذه األرض وعىل مر التاريخ دافع عنها اآلباء
واألجداد بكل ما ميلكون من إمكانات فحافظوا
عليها عزيزة شامخة وبإذن الله سنواصل حمل
أمانة الدفاع عن تراب هذا الوطن العزيز وصون
سيادته بقوة واقتدار.
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عبيد الكعبي:
سيظل هذا اليوم خير
تجسيد لقوة الترابط
والتماسك والتآلف
التي تميز اإلمارات
وأكد الكعبي أن دولة اإلمارات العربية املتحدة
قامت ومنذ نشأتها عىل قيم الخري والتسامح
واملحبة  ..ونهجها السعي الدائم إىل ترسيخ ركائز
السلم واالستقرار واألمان ،واإلميان باملبادئ الثابتة
لحسن الجوار ،لكنها يف الوقت ذاته دولة قوية
ومنيعة تستمد قوتها من العنارص التي قامت
عليها ومن قيادتها امللهمة وأبناء شعبها املخلصني
وتراعي حقها يف أن تكون دولة قادرة عىل حامية
سيادتها وشعبها ومقدراتها ومكتسباتها “.
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سعود بن صقر يشهد العرض العسكري
"حصن االتحاد "6

أكد صاحب السموالشيخ سعود بن صقر القاسمي عضوالمجلس األعلى حاكم رأس الخيمة أن القوات المسلحة
اإلماراتية درع الوطن وسيفه والرادع لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بمقدراته ومكتسباته أوالسعي لنشر
الفوضى واألفكار الهدامة في دول المنطقة وإلحاق الضرر بشعوبها  ..مشددا على أن رجال القوات المسلحة
وجنودها البواسل هم رمز العزة والكرامة وأن تضحيات شهدائها األبرار ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

جاء ذلك خالل حضور صاحب السمو حاكم رأس
الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر
القاسمي ويل عهد رأس الخيمة العرض العسكري
“حصن االتحاد  ”6الذي نفذته القوات املسلحة
مبختلف وحداتها مبنطقة “الجزيرة الحمرا” أمام جمع
كبري من أبناء الوطن واملقيمني عىل أرضه للتعريف
دقة واحترافية
بإمكاناتها وقدراتها القتالية املتطورة عىل مختلف
وعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
املستويات.
وأشاد سموه باإلمكانيات والقدرات املتطورة لقواتنا عن فخره باألداء املتميز للوحدات املشاركة يف العرض
املسلحة والتي توليها القيادة الرشيدة لصاحب والتنسيق املتكامل مع األجهزة األمنية املختلفة
عمليات نوعية
السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومستوى التدريب العسكري املتقدم الذي وصل إليه
“حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أفراد القوات املسلحة يف تنفيذ مختلف املهام املوكلة وشاهد الجمهور خالل العرض العسكري “حصن
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء إليهم بكل دقة واحرتافية عالية مبا يعكس التدريب االتحاد  ”6الذي تم تنظيمه يف منطقة “الجزيرة
حاكم ديب “رعاه الله” وصاحب السموالشيخ محمد والتأهيل املستمر لجميع منتسبي وحدات القوات الحمرا” برأس الخيمة تشكيالت من قواتنا املسلحة
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة أولوية قصوى ما جعل منها
سدا ً منيعاً يقف حائالً يف مواجهة التحديات كافة
لحامية الوطن والذود عن مكتسباته والحفاظ عىل
أمنه واستقراره.

املسلحة عىل استخدام مختلف وأحدث املعدات
وكيفية التعامل معها.
وأكد سموه أن تضحيات شهداء الوطن من القوات
املسلحة ومختلف فروع األجهزة األمنية يف الدولة
متثل شاهدا عىل إخالص أبناء اإلمارات وتفانيهم يف
خدمة وطنهم بكل غال ونفيس  ..مشددا عىل أن
تضحياتهم ستظل محفورة بحروف من نور يف تاريخ
اإلمارات ووسام فخر واعتزاز عىل صدر كل أبناء
اإلمارات.
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“ أبناء زايد طيب الله ثراه وجنود خليفة حفظه
الله” جنودنا األشداء األوفياء الذين يقفون حصنا
منيعا لالتحاد يف وجه أي طامع أومخرب  ..يقدمون
أسمى وأروع آيات البطولة يف الصمود والذود عن
حياض الوطن ومكتسباته  ..مؤمنني بدورهم يف
حامية األمن ورفعة راية الوطن عالية خفاقة.
ونفذ نخبة من جنود اإلمارات البواسل املنتسبني
للقوات املسلحة مجموعة من العمليات النوعية
قدمت صورة واقعية ملا يحدث يف حاالت الحرب
ومواجهتها بكل شجاعة وذلك إليصال رسالة
مفادها أن القوات املسلحة ستظل الحصن
الحصني والدرع املتني ضد كل من تسول له
نفسه العبث بأمن الوطن واملواطن وإنجازات
ومقدرات هذا الوطن العزيز ويف ظل الظروف
الراهنة وغري املستقرة يف املنطقة يظهر أفراد
قواتنا املسلحة قدرات كبرية يف الرد عىل العمليات
اإلرهابية املنظمة وحامية الشخصيات البارزة يف
ظل عدم االستقرار الذي تشهده املنطقة وذلك
يف املناطق السكنية واملدن املأهولة بالسكان يف
مواجهة اإلرهاب وحاالت الشغب وغريها من
السيناريوهات التي تظهر التفاعل والتنسيق
بني مختلف الوحدات العسكرية سواء الربية
أوالبحرية والجوية وحرس الرئاسة.
ونظرا لألوضاع الراهنة وارتفاع مستوى الخطورة
يف املنطقة ..فقد اتخذت القوات املسلحة لدولة
اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع الجهات
األمنية اآلخرى كامل االحتياطات لضامن أمن

وسالمة الشخصيات العامة وأمن املواطن واملقيم
عىل هذه األرض من عمليات حفظ األمن الداخيل
والتفتيش والحراسة.
وقدمت القوات خالل العرض محاكاة ملثل هذه
السيناريوهات حيث ظهرت “شخصية بارزة”
متجهة إىل مكان إقامتها تحت حامية مشددة من

قبل عنارص حرس الرئاسة التي تتوىل مسؤولية
تأمني الشخصيات رفيعة املستوى وتضم بني
عنارصها وحدات النخبة التي تعد من أهم القوات
يف البالد وتساندها فرق وتشكيالت مختلفة من
القوات الربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي
وهم عىل كفاءة ودراية كبرية.
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محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات
المسلحة الفرنسية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة يف قرص الشاطئ بأبوظبي  -معايل فلورنس
باريل وزيرة القوات املسلحة للجمهورية الفرنسية

املستمر عىل رفع مستوى التعاون والعمل املشرتك.
كام استعرض الجانبان عددا من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادال وجهات
النظر بشأنها إضافة إىل التطورات الراهنة يف
املنطقة وأهم الجهود الدولية املبذولة الحتوائها.
وقدمت وزيرة القوات املسلحة الفرنسية خالل
اللقاء التعازي لسموه يف وفاة الشيخ سلطان
بن زايد آل نهيان  ..فيام أعرب سموه عن شكره
وتقديره للوزيرة عىل ما أبدته من مشاعر طيبة.
حرض اللقاء معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
دولة لشؤون الدفاع وسعادة محمد مبارك املزروعي
الصديقة التي تزور الدولة حاليا.
وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي وسعادة لودوفيك
وبحث سموه والوزيرة  -خالل اللقاء  -العالقات بوي سفري الجمهورية الفرنسية لدى الدولة والوفد
الثنائية يف املجاالت العسكرية والدفاعية ومستوى املرافق.
التنسيق بينهام يف ظل حرص قياديت البلدين

محمد بن زايد يستقبل وزيرة اإلنتاج
الحربي في باكستان
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة  ..معايل زبيدة جالل وزيرة اإلنتاج الحريب
يف جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة.
وبحث سموه و الوزيرة الباكستانية  -خالل اللقاء
الذي جرى يف قرص الشاطئ  -العالقات الثنائية يف
املجاالت العسكرية والدفاعية والعمل املشرتك بني
دولة اإلمارات وجمهورية باكستان يف ظل حرص
قياديت البلدين عىل مواصلة تعزيز التعاون والعمل
املشرتك ملا فيه خري شعبيهام ومصالحهام املتبادلة.
و استعرض الجانبان عددا من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادال وجهات
النظر بشأنها إضافة إىل التطورات الراهنة يف
املنطقة وأهم الجهود الدولية املبذولة تجاهها.

حرض اللقاء  ..معايل محمد بن أحمد البواردي
وزير دولة لشؤون الدفاع و سعادة محمد مبارك
املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي والوفد

املرافق للوزيرة الباكستانية.
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البواردي يوقع وثيقة قانونية مع وزيرة
القوات المسلحة الفرنسية

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
الدولة لشؤون الدفاع يف مقر وزارة الدفاع
بأبوظبي السيدة فلورانسباريل وزيرة القوات
املسلحة الفرنسية والوفد املرافق لها.

يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.
واستعرض الجانبان عددا ً من امللفات اإلقليمية
والدولية فضالً عن التطورات الخاصة بعدد من
القضايا ذات االهتامم املشرتك.
كام شهد الجانبان توقيع الوثيقة القانونية بني
وزارة الدفاع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ووزارة الدفاع لجمهورية فرنسا لتبادل ضابط
االرتباط بهدف تسهيل التواصل والتعاون
العمليايت بني الطرفني يف املجال العسكري وذلك
عىل هامش االحتفال بالذكرى السنوية العارشة
التفاق الدفاع الثنايئ مع فرنسا والذي أقيم يف
وبحث معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزيرة قاعدة السالم يف أبوظبي.
القوات املسلحة الفرنسية خالل اللقاء عالقات
التعاون والعمل املشرتك بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وجمهورية فرنسا خاصة فيام

البواردي يبحث التعاون مع كبير وزراء
شؤون الدفاع والخارجية السنغافوري
التقى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع الدكتور محمد ماليك بن عثامن كبري
وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية يف جمهورية
سنغافورة.
جرى خالل اللقاء استعراض عالقات الصداقة التي
تربط بني دولة اإلمارات وسنغافورة يف مختلف
املجاالت ،وبحث سبل تطوير وتعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين الصديقني خاصة يف املجال
الدفاعي.
وناقش الجانبان عددا من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادال وجهات
النظر حولها.
حرض اللقاء عدد من كبار املسؤولني والضباط يف
وزارة الدفاع والوفد املرافق للضيف.
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البواردي يستقبل عددا من ضيوف
معرض دبي للطيران

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
الدولة لشؤون الدفاع عىل هامش فعاليات معرض
ديب للطريان  2019يف دورته السادسة عرشة مبكتب
معاليه يف املعرض عدد من كبار الضيوف واملسؤولني.
واستعرض معاليه خالل اللقاءات مع الضيوف
عالقات التعاون بني دولة اإلمارات العربية املتحدة
ودول أعضاء الوفود الزائرة وسبل تعزيزها وتطويرها
مبا يخدم املصلحة املشرتكة إضافة إىل الشؤون ذات

أشاد الضيوف خالل اللقاء مبستوى التنظيم رفيع
الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية.
كام تم تبادل أطراف األحاديث حول أهمية انعقاد املستوى ملعرض ديب للطريان وما يحظى به من
معرض ديب للطريان باعتباره حدثاً عسكرياً عاملياً اهتامم وحضور مضطرد كل دورة من دوراته ،كام
يستقطب كربى الرشكات العاملية املصنعة ألنظمة أبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم املعروضات التي
الطريان ،ويرتأسه كبار املسؤولني وصناع القرار من ضمنها املعرض ،والعروض الحية املبهرة ألحدث
دول املنطقة ملا يوفره من أرضيه تعرض آخر ما الطائرات املشاركة.
توصلت إليه مجاالت الطريان بالشكل الذي يلبي
متطلبات واحتياجات مختلف الرشكات .من جانبهم
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عددا من كبار
رئيس األركان يلتقي
ً
الضباط الزائرين للمعرض
استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه
يف معرض ديب للطريان  2019عددا ً من الوزراء
ورؤساء األركان واملسؤولني الزائرين للمعرض .
وجرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون،
التي تربط بني دولة اإلمارات ودول الضيوف
خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية
وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة
املشرتكة.
كام تم تبادل األحاديث حول أهمية انعقاد معرض
ديب الدويل للطريان ،باعتباره حدثا عسكريا عامليا،
يستقطب كبار الرشكات العاملية املصنعة ألنظمة
الطريان ،ويؤمه كبار املسؤولني وصناع القرار من
دول املنطقة ملا يوفره من أرضية تعرض آخر
ما توصلت إليه التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي

متطلبات واحتياجات دول العامل .وأشاد الضيوف إقبال متواصل ،يربهن عىل نجاح دولة اإلمارات
بحسن إدارة وتنظيم املعرض ،وما يشهده من وريادتها يف الصناعة املعرضية.
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل كبار
المسؤولين في معرض دبي للطيران

استقبل سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع  -مبكتبه يف «معرض ديب للطريان - »2019
اللواء محمد نديم مساعد وزير الدفاع الباكستاين
والفريق جوي هارجيت سينغ اورورا نائب قائد
القوات الجوية الهندي والفريق جون لورمير كبري
مستشاري الدفاع الربيطاين للرشق األوسط والوفود
املرافقة للضيوف .
وبحث معهم عالقات الصداقة وأوجه التعاون القامئة

بني القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ودولهم.
كام تم خالل اللقاء استعراض مجاالت التعاون
والتنسيق يف عدد من املجاالت العسكرية والدفاعية
يف ظل الحرص املشرتك لرفع مستوى التعاون إىل آفاق
أوسع ومبا يحقق املصالح املشرتكة ،وتناول اللقاء آخر
التطورات واملستجدات يف املنطقة والقضايا ذات
االهتامم املشرتك.

وأثنوا الضيوف عىل مستوى التنظيم العايل ملعرض
ديب للطريان الذي استطاع أن يحظى باهتامم العامل
يف استقطابه لكربى الرشكات العاملية املتخصصة يف
قطاع الطريان والفضاء ،والذي أعطى الفرصة للرشكات
العاملية للتنافس عىل عرض أحدث ما توصلت له من
صناعات عسكرية وطائرات ومعدات وأنظمة.

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي
ً
عددا من ضيوف المعرض
يستقبل

استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص
محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي
يف مكتبه مبعرض ديب للطريان  2019عددا ً من

قادة القوات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة
الزائرين للمعرض.
وجرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون،

التي تربط بني دولة اإلمارات ودول الضيوف خاصة
ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل
تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.
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ً
عددا من
قائد القوات البحرية يستقبل
ضيوف دبي للطيران

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن
حمدان بن محمد آل نهيان ،قائد القوات البحرية
مبكتبه يف معرض ديب الدويل  2019كالً عىل حدة
اللواء فرانسيس موريل مدير برنامج التعاون
الدويل بالقوات البحرية األمريكية والعميد

املهندس تسليح ستيفان بيشون مدير تسليح
الرشق األوسط وأفريقيا الفرنيس واللواء الركن
بحري رودين ديوالت نائب قائد القيادة املركزية
البحرية األمريكية ...
كام استقبل قائد القوات البحرية عددا من

روؤساء الرشكات العاملية املشاركة يف املعرض.
وتم خالل اللقاءات التي حرضها عدد من كبار
ضباط القوات البحرية ،وأعضاء الوفود الزائرة،
استعراض أوجه التعاون ،ومناقشة عدد من
املواضيع العسكرية املشرتكة.

قائد القوات البرية يلتقي كبار زوار
معرض دبي للطيران

استقبل اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن
العامري قائد القوات الربية ،يف مكتبه مبعرض
ديب الدويل للطريان كالً عىل حدة السيدة هايدي
جرانت مدير إدارة األمن التكنولوجي يف وزارة
الدفاع وسعادة آر كالرك كوبر وزير مساعد

للشوؤن السياسية العسكرية األمرييك والسيد حرضها عدد من كبار الضباط ،استعراض أوجه
غريغوري كوشرن نائب مدير وكالة التعاون األمني التعاون املشرتك بني الدول الصديقة ،والسبل
الدفاعي األمرييك و سعادة الدكتور بروس دي الكفيلة بتطويرها.
جيت مساعد وزير الجيش لالستحواذ االمداد
التكنولوجي األمرييك .تم خالل اللقاءات التي
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القوات المسلحة تحتفل بـ يوم العلم
احتفلت القوات املسلحة يف أبوظبي بأهم رمز من
رموز اتحاد دولتنا الغالية وهو “ يوم العلم “.
وقام معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع برفع العلم عىل السارية أمام مبني
الوزارة بحضور سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع والوكالء املساعدين وعدد من ضباط ومسؤويل
وموظفي الوزارة والقيادة العامة للقوات املسلحة.
وأكد معايل محمد بن أحمد البواردي أهمية االحتفال
برمز شموخ ووحدة االتحاد والذي تتجسد فيه قيم
الوالء واالنتامء لوطننا ،تلبية لدعوة صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه الله” برفع
العلم يف توقيت واحد ،مرتجمني بذلك أعمق معاين
الحب والوفاء لهذه األرض الطيبة واملعطاءة إىل
جانب التعبري عن الوالء لقيادتنا الرشيدة.

القوات البرية تفوز ببطولة القوات المسلحة
للدراجات الهوائية
توج اللواء الركن عبدالرحمن سبت املري قائد
اإلمداد املشرتك الفائزين بامليداليات الذهبية
والفضية والربونزية ألصحاب املراكز الثالثة
األوىل يف ختام بطولة القوات املسلحة للدراجات
الهوائية ضمن أنشطة الرياضة للجميع 2019
التي أقيمت يف مضامر الدراجات الهوائية بالوثبة
بابوظبي.
و حصلت قيادة القوات الربية عىل كأس املركز
األول وقيادة حرس الرئاسة عىل كأس املركز الثاين
وقيادة اإلمداد املشرتك عىل كأس املركز الثالث.
شارك يف البطولة عدد من الضباط والرتب األخرى
من الفئة العمرية  -50 40والفئة العمرية من
 51فام فوق.
تأيت هذه البطولة يف إطار حرص القيادة العامة
للقوات املسلحة عىل رفع مستوى اللياقة البدنية
ملختلف الرتب وتنمية روح التنافس واملثابرة يف

مختلف املسابقات والبطوالت الرياضية و رفع
اللياقة البدنية للضباط والرتب األخرى ،وبث روح

التنافس من خالل املشاركة يف األنشطة الرياضية
املختلفة.
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قائد القوات البرية يشهد تخريج  27دورة
تخصصية في معهد القوات البرية
شهد سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح
العامري قائد القوات الربية تخريج  27دورة
تخصصية للضباط وضباط الصف يف معهد القوات
الربية بحضور عدد من ضباط قيادة القوات
املسلحة.
بدأ الحفل بتالوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى
نائب قائد معهد القوات الربية كلمة نوه فيها
باالهتامم املتواصل الذي يحظى به املعهد من
قبل قيادة القوات الربية يف تعزيز دوره املهم يف
تعليم املنتسبني يف الدورات عىل أحدث املهارات
والتقنيات والعقائد العسكرية لرفد وحدات
القوات املسلحة بدماء جديدة ،وقدم الخريجون كام حثهم عىل مواصلة بذل الجهد واملثابرة مؤكدا
عروضا تطبيقية عكست املستوى املتميز لتأهيلهم أن تكريم املتفوقني س ّنة حميدة تعتمدها دولتنا
منصة التألق
كام أظهرت مهاراتهم ومدى ثقتهم يف أنفسهم .
الرائدة يف تتويج املتقدمني عىل ّ
ويف نهاية الحفل قام سعادة قائد القوات الربية والنجاح تيضء يف قلوبهم دروب التوق إىل نجاحات
بتكريم املتفوقني وهنأهم عىل التميز والتفوق أكرب للذود عن الوطن وحامية مكتسباته .

كام حثهم عىل بذل املزيد من االطالع واملعرفة
والبحث عن كل ماهو جديد ومفيد يف مجال
تخصصاتهم ملواكبة مجريات التطور وبلورة
ماتلقوه خالل فرتة التدريب والتأهيل يف ميدان
العمل التطبيقي.

قائد القوات البرية يستقبل رئيس هيئة
أركان القوات البرية الفرنسية

استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح
مجرن العامري قائد القوات الربية يف مكتبه الفريق
تيريي بوركهارد رئيس هيئة أركان القوات الربية
الفرنسية والوفد املرافق.
ورحب قائد القوات الربية برئيس هيئة أركان
القوات الربية الفرنسية والوفد املرافق له ،وتم
خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون املشرتك يف
مختلف املجاالت العسكرية والدفاعية بني القوات
الربية اإلماراتية ونظريتها الفرنسية والسبل الكفيلة
بتطويرها إضافة إىل بحث عدد من املوضوعات
ذات االهتامم املشرتك وذلك يف إطار حرص قياديت
البلدين عىل االرتقاء بعالقات الصداقة والتعاون اىل
آفاق أوسع وأرحب.
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األخبار

سيف وحامد بن زايد يشهدان تخريج الدفعة
الثانية عشرة من منتسبي الخدمة الوطنية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد
آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة ..احتفال القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثانية
عشرة من منتسبي الخدمة الوطنية ،في كل من معسكر المنامة ومعسكر سيح لحمه بعد أن تلقوا تدريباتهم في
المرحلة األولى لمدة أربعة أشهر ينتقلون بعدها إلى مرحلة التدريب التخصصي التي يتم فيها توزيعهم على
الوحدات العسكرية المختلفة في القوات المسلحة لمدة ثالثة أشهر ومن ثم تبدأ فترة التدريب الفعلي التي تستمر
خمسة أشهر وتضم هذه الدورة شبابا من فئتي الموظفين وخريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

حرض اإلحتفال الفريق الركن مهندس عيىس
سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان
القوات املسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد
بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية.
مراكز تدريب
فيام شهد اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد

الهاشمي الوكيل املساعد للخدمات املساندة
بوزارة الدفاع اإلحتفال يف مركز تدريب العني،
واللواء الركن طيار مبارك النيادي رئيس اإلدارة
التنفيذية للسياسات والتعاون بوزارة الدفاع
االحتفال مبركز ليوا والعميد الركن بحري وليد
النقبي االحتفال مبركز مدرسة خولة بنت األزور
العسكرية.
ولدى وصول راعي الحفل الفريق سمو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان اىل ارض ميدان اإلحتفال
مبعسكر املنامه عزفت موسيقى القوات املسلحة
ثم قام سموه يرافقه قائد التدريب اإلنفرادي
بالتفتيش عىل طابور الخريجني ثم تىل أحد
الخريجني آيات عطره من ذكر الله الحكيم .وقدم
الخريجون ،من الدفعة الثانية عرشة للخدمة
الوطنية ،بعد ذلك عروضا عسكرية أكدت
جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن ،والذود عن
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حياضه بروح وطنية عالية ،كام قدموا استعراضات
عسكرية ،ملا تلقوه يف ميادين التدريب ،عكست
مهاراتهم ومستوى تأهيلهم يف املشاة العسكرية
وبقية التخصصات ،وأوضحت ما تحلوا به من
روح ومعنوية عاليتني ،جسدتا مقدار ما يحملونه
من والء وانتامء وحب لخدمة هذا الوطن ،والذود
عنه والتضحية من أجله خالل املرحلة األوىل من
التدريب األسايس .وأدى الخريجون من شباب
الوطن قسم الوالء مرددين القسم بالله تعاىل بأن
يكونوا مخلصني لدولة اإلمارات ورئيسها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة “حفظه الله “ ومطيعني لجميع األوامر
التي تصدر من رؤسائهم للذود عن الوطن العزيز
وحامية مكتسباته الحضارية والدفاع عن حدوده
وسيادته واستقالله.
دعم قيادي
وبهذه املناسبة قال اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية “ ..من أهم عوامل
النجاح الرئيسية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية
لربنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية هو الدعم
القيادي والقبول الواسع من املجتمع اإلمارايت
للربنامج ،وتبني أفضل املامرسات العاملية يف مجال
الخدمة الوطنية ،كام أن ضامن النجاح يف تنفيذ
الخدمة الوطنية يعتمد اعتامدا كليا عىل الجهود
املوحدة والفعالة املبذولة من قبل جميع األطراف
املعنية» .وأضاف “ ..نحن فخورين بأولياء األمور
الذين كان لهم الدور األسايس والكبري يف إنجاح
مرشوع الخدمة الوطنية واالستجابة لنداء
الوطن ،إذ أن اإلمارات قوية بأبنائها املحبني
لها ،واملستعدين للتضحية بكل غال ونفيس يف
الدفاع عنها ،وشامخة بوالء مواطنيها لقيادتهم
الحكيمة ،وإميانهم بأن القيادة تضع مصلحة
الوطن وأمنه واستقراره يف قمة أولوياتها ،وتعمل
دامئا عىل الحفاظ عىل مكتسباته التنموية» .وقال
رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية“ ..
جاء برنامج الخدمة الوطنية االحتياطية بهدف
غرس وترسيخ قيم الوالء واالنتامء والتضحية يف
نفوس أبناء الوطن ،وربط تلك القيم باملبادئ
الصحيحة لديننا الحنيف ،والتنشئة الوطنية
السليمة ملختلف األجيال ،وتعزيز املقومات

قدم الخريجون عروضا عسكرية أكدت
جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن ،والذود عن
حياضه بروح وطنية عالية
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الشخصية القيادية ،من مختلف الركائز ،كالقوة
البدنية ،واالعتامد عىل الذات ،وتحمل املسؤولية،
واالنضباط ،واحرتام القانون ،وتقدير قيمة الوقت،
فالخدمة الوطنية تقوم عىل ترسيخها وتطويرها
وفق أسس علمية وتدريبات عملية».
تضحية

األخبار

قانون الخدمة
الوطنية جاء بأهداف
تؤكد غرس روح
االنتماء والتضحية

وعقب مراسم القسم ألقى قائد التدريب
اإلفرادي كلمة أكد فيها أن قانون الخدمة الوطنية
جاء بأهداف تؤكد غرس روح االنتامء والتضحية الوطن ،وربط تلك
يف نفوس أبناء الوطن ،وربط تلك األهداف بقيم
ومبادئ ديننا الحنيف ،والتنشئة الوطنية السليمة األهداف بقيم
ملختلف األجيال ،وأن القوات املسلحة ماضية
بعزم وثبات لتحقيق تلك األهداف بعزم وإرصار ومبادئ ديننا الحنيف،
رجالها وكسب املزيد من االنجازات الحضارية والتنشئة الوطنية
لبلوغ املراتب املتقدمة لوطننا الغايل يف مختلف
املجاالت .وأوضح إن القيم السامية والحب السليمة لمختلف
والتفاين واإلخالص والتضحية من أجل ثرى
الوطن األجيال
والتفاعل اإليجايب الذي نراه ونلمسه تلبية لنداء
الواجب هو مثرة غرس املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وهي القيم املتعددة ويف هذا املجال عىل وجه الخصوص
ذاتها التي تعززها وتؤكدها قيادتنا الحكيمة اليوم يؤكد للجميع حرص القيادة الرشيدة عىل تعاون
برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل مختلف مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة واملدنية عىل بناء العنرص البرشي القادر عىل
“حفظه الله” ومبؤازرة اخوانه أعضاء املجلس حامية أمن واستقرار الوطن.
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.
وقال “ إن أبناءكم الخريجون أصبحوا متسلحني
وأضاف إن التعاون املثمر بني القيادة العامة بالعلم واملعرفة واملهارات العسكرية بعد أن
للقوات املسلحة ووزارة الداخلية يف املجاالت امضوا  16أسبوعا يف التدريب االسايس تلقوا

في نفوس أبناء

خاللها التدريب عىل استخدام السالح والرماية
واللياقة البدنية إضافة إىل التدريب عىل مهارة
امليدان واملعركة والقتال يف املناطق املبنية ،واألمن
الداخيل والعلوم الرشطية ملجندي وزارة الداخلية
وتكريس االنضباط العسكري والطاعة..
كام تم الرتكيز عىل البيانات والتطبيقات العملية
وكيفية التعايش يف امليدان من خالل تنفيذ عدة
متارين خارجية طبقت خاللها جميع املهارات
العسكرية األساسية ،إضافة إىل تلقيهم بعض
العلوم األكادميية واملحارضات الخارجية التي
تهدف إىل ترسيخ وتنمية حب الوطن والقيادة
لديهم فأثبتوا بكل فخر واعتزاز قدرتهم عىل
تحمل املشاق مدركني أن كل قطرة عرق يف امليدان
تساوي قطرة دم يف ميدان املعركة  ،األمر الذي
بات يؤهلهم اليوم لالنتقال اىل مرحلة التدريب
التخصيص والقيام بالواجبات املطلوبة منهم».
ووجه تحية فخر واعتزاز اىل الخريجني ملا تحلوا به
من روح وطنية عالية واستجابة فاعلة كانتا محل
اعتزازنا يف قيادة التدريب االنفرادي كام عكست
صدى طيبا وارتياحا كبريا لدى املسؤولني يف
القيادة العامة للقوات املسلحة ووزارة الداخلية..
وإنكم جيل جديد جدير بتحمل املسؤولية امللقاة
عىل عاتقكم قادرين بإذن الله تعاىل يف الحفاظ
عىل مكتسبات الوطن فهنيئا لنا ولإلمارات بكم.
ويف ختام الحفل قام الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني.

25

مريم المهيري تستعرض جهود
الدولة لتحقيق األمـــــن الغذائي أمام
منتسبات مدرسة خولة العسكرية

استعرضت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة جهود دولة اإلمارات في
تحقيق األمن الغذائي لمواطنيها ،وتفعيل دور االبتكار والتكنولوجيا الحديثة في االرتقاء باإلنتاج
الزراعي ،وتعزيز األمن الغذائي المستدام .
جاء ذلك خالل زيارتها اىل مركز تدريب مدرسة
خولة بنت األزور العسكرية ،حيث كان يف
استقبالها قائد مدرسة خولة بنت األزور العسكرية
التي قدمت لها رشحاً مفصالً عن مراحل التدريب
والتأهيل للمجندات وما تلقينه من تأهيل ،وما
األمن الغذائي الوطني
اكتسبنه من مهارات ميدانية ومحارضات نظرية
يف مجاالت مختلفة منها العسكرية والقيادية وأشارت معايل مريم بنت محمد سعيد حارب
وتطوير الذات واملهارات الفردية والجامعية املهريي خالل حديثها مع املجندات إىل الجهود
واملتمثلة يف تدريبهن عىل املشاة واألسلحة الحثيثة التي تبذلها حكومة اإلمارات يف ظل رؤية
والرماية واإلسعافات األولية والرماية واملهارات القيادة الرشيدة الرامية إىل تحقيق األمن الغذايئ
العسكرية والجوجيتسو ومحارضات دينية وأمنية .الوطني ،وهو ما يتجىل يف تنفيذ مستهدفات
وقد حرصت معاليها عىل أن تكون مع املجندات االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذايئ التي ترتكز
اللوايت لبني نداء الوطن وتطوعن يف مدرسة خولة عىل عدد من املحاور عىل رأسها إقامة مرشوعات
بنت األزور العسكرية مشيدة بروح التعاون
واالنضباط واملثابرة التي تحلني بها عند زيارة
معاليها لهن مام يبرش بأجيال طموحة ال تعرف
املستحيل وتعيل من شأن الوطن.

زراعية وغذائية مستدامة باستخدام التكنولوجيا
الحديثة ،فضالً عن جهود تقليل فقد وهدر
الطعام يف املجتمع ،والرتكيز عىل تنويع مصادر
األغذية إضافة إىل تحسني نظم التغذية و ضامن
سالمة الغذاء  ،وهو ما يرتبط يف النهاية بالجهود
الدولية لتحقيق األمن الغذايئ العاملي.
وأعربت معايل مريم املهريي عن إميانها وثقتها
بقدرة اإلمارات عىل تعزيز مساعيها وتحقيق
املزيد من اإلنجازات امللموسة يف ملف األمن
الغذايئ عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل،
واملساهمة الفعالة يف جهود القضاء عىل الجوع
وتحقيق أهداف التنمية املستدامة لضامن ازدهار
كل شعوب العامل.
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البواردي يشهد تخريج الدورة الرابعة لضباط الخــــــــــــــــ

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع  ،االحتفال الذي أقامته القوات المسلحة
بمناسبة تخريج دورة ضباط الخدمة الوطنية الرابعة بكلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.

حرض حفل التخريج عدد من كبار القادة
والضباط واملسؤولني وأولياء أمور الخريجني.
بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل إىل املنصة
الرئيسة يف ميدان الكلية بالسالم الوطني ،ثم قام
معاليه بالتفتيش عىل طابور الخريجني الذين
مروا بعد ذلك أمام املنصة الرئيسة عىل هيئة
استعراض عسكري.
ورحب قائد كلية زايد الثاين العسكرية يف كلمة
له خالل الحفل مبعايل راعي الحفل ..وقال “
نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من ضباط
الخدمة الوطنية بعد ان اجتازوا املناهج املقررة
بنجاح ،ليكونوا ضباط احتياط قادرين عىل

مامرسة القيادة و تنفيذ ما يوكل إليهم من مهام
و واجبات”.
احتراف واقتدار
وأوضح إن كلية “زايد الثاين العسكرية” تعمل
بوترية عالية يف مجال التدريب والتأهيل والتعليم،
وتسخر كافة اإلمكانات واملوارد يف سبيل تحقيق
مهمتها الوطنية النبيلة بكل احرتاف و اقتدار،
واضعة نصب عينيها قول الله تعاىل ”..وقل
اعملوا فسريى الله عملكم و رسوله و املؤمنون”،
وذلك من خالل قدرتها عىل تصميم املناهج
التدريبية املتكاملة ملختلف الدورات املنعقدة
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ــــــــــــــدمة الوطنيــة بكليـة زايــد الثانـي العسكريــة

كلية “زايد” تعمل بوتيرة عالية في التدريب
والتأهيل والتعليم ،وتسخر كافة اإلمكانات والموارد
في تحقيق مهمتها الوطنية النبيلة
فيها ،مستفيدة من تجاربها املاضية ،والدروس
الحديثة و االتجاهات العاملية يف مجال التدريب
و التعليم العسكري و األكادميي”.
وأضاف “ كام تقوم باملراجعات السنوية الشاملة،
و التقييم املستمر لكل برامجها وجودة أدائها
و قوة مخرجاتها التعليمية .ولقد كان من مثرة
هذه الجهود املتواصلة االستمرار يف انعقاد مثل
هذه الدورات الهامة ورفد القوات املسلحة
املسلحة بضباط احتياط ،قادرين عىل مامرسة

القيادة عىل مستوى الفصيلة و مدركني حجم
املسؤوليه العظيمة العظيمة امللقاه عىل عاتقهم
يف خدمة قيادتهم ووطنهم ويف املحافظة عىل أمن
هذه الدولة واستقرارها و الدفاع عن حياضها و
مكتسباتها”.
وقال للخريجني “ أوصيكم بتقوى الله يف الرس
و العلن و تعزيز االنتامء لقيادتكم ووطنكم ،و
العمل عىل نقل املعرفة و الخربات التي حصلتهم
عليها ألفرادكم و مرؤوسيكم ،كونوا مثاال يحتذى،

ومنوذجا يقتدى به ،ونرباسا مضيئا لغريكم يف
حياتكم العملية داخل القوات املسلحة وخارجها،
شعاركم “ الله ،الوطن ،رئيس الدولة”.
تكريم
بعد ذلك ،كرم معايل محمد أحمد البواردي
املتفوقني من الخريجني ،وهنأهم بتفوقهم
يف هذه الدورة ،واستأذن قائد الطابور راعي
الحفل باالنرصاف ،حيث مر الطابور أمام املنصة
الرئيسة ،مختتمني مرحلة التعليم والتدريب
ليدخلوا مرحلة جديدة يف حياتهم العملية ،كام
تم التقاط الصور التذكارية مع الخريجني.
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برعايــة محمــد بن راشـــد..

«مؤتمر حروب القرن الـ »21يؤكد ضرورة االســـــــــــــــ

اختتمت أعمال مؤتمر وزارة الدفاع السنوي الرابع لحروب القرن الواحد والعشرين الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" بعنوان " كسب الحرب
الرقمية " واستمر يومين في مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وأكد سعادة اللواء الركن طيار مبارك عيل النيادي
رئيس اإلدارة التنفيذية للسياسات والتعاون
بوزارة الدفاع أن املؤمتر يستهدف دراسة واسعة
واسرتاتيجية حول نطاق الحرب الرقمية ومبشاركة
من الخرباء املميزين بدأنا يف تحديد ماهية الحرب
الرقمية وما الذي تعنيه بالنسبة ألمن الدول يف جميع
أنحاء العامل “ .
وقال “ إن مهمتنا اليوم هي أن نفكر بشكل أعمق
يف الجوانب املختلفة للحرب الرقمية حيث يجب أن
يبقى تحليلنا عىل املستوى االسرتاتيجي ولكن علينا
اآلن تحسني هذا التحليل من خالل الخربة الفنية
العميقة ومن منظور السياسيات أيضاً ،مشريا إىل أن
القيام بغري ذلك سيعرضنا ملخاطر وضع استنتاجات
سطحية حول مخاطر وفرص التحويل الرقمي التي ال
ميكننا مواجهتها”.
وأكد النيادي يف كلمته االفتتاحية ألعامل اليوم الثاين
من املؤمتر أن وزارة الدفاع بالتعاون مع رشكائها

مصدرا فريدا من الخربة لدعم دراستنا العميقة
للموضوعات الهامة املطروحة يف ورش العمل،
موضحا أن الهدف من هذه الورش هو إرشاك كل
شخص وكل مشارك يف نقاش نشط ألحد الجوانب
املتعلقة بالحرب الرقمية “ .
الحرب الرقمية

االسرتاتيجيني تسعى لبحث ومناقشة وإيجاد الحلول
لتحقيق االستباقية يف كسب الحرب الرقمية.
وقال “ إن الرشاكات االسرتاتيجية لوزارة الدفاع مع
الجامعات واألكادمييات والوكاالت واألفراد متثل

وعقدت يف نادي ضباط القوات املسلحة مجموعة
ورش عمل تخصصية بناء عىل مخرجات وتوصيات
اليوم األول للمؤمتر للخروج بالرؤى التكاملية
والتوافقية عىل مستوى جميع املكونات الوطنية
مبشاركة خرباء ومتحدثني محليني ودوليني.
وناقش الحضور خالل  8ورش عمل مجموعة من
املحاور املتعلقة مبوضوع املؤمتر تحت عنوان “كسب
الحرب الرقمية “ مثل التحضريات االستخبارية يف
مجال االدرايك ودعم صناعة القرار يف حرب الفضاء
االلكرتوين من خالل الذكاء االصطناعي وضامن
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ــــــــــــــتعدادات االسـتباقية لكسب الحـرب الرقميــة
الوصول واالستدامة يف الفضاء إضافة إىل الدفاع عن
البنية التحتية الرقمية  :سلسلة التوريد  2.0وحامية
البنية التحتية يف عرص األنظمة املستقلة وغري
املأهولة.
كام تضمنت ورش العمل محاور مثل قيادة املرونة
السيربانية يف العرص الرقمي والجاهزية الوطنية
ملواجهة التهديدات الرقمية  :أمن ومرونة قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالستخبارات
الجيومكانية والكشف عن الطائرات املسرية
وتشويش االتصاالت.
الدولة الذكية
واستعرض املؤمتر عىل مدار يومني مبشاركة نخبة
من كبار القادة والخرباء واملتخصصني واألكادمييني
املدنيني والعسكريني عىل املستوى الوطني واإلقليمي
والدويل جهود دولة اإلمارات يف بناء الدولة الذكية
املعتمدة عىل التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي
وهي تتمسك بحقها املرشوع بالدفاع عن أمنها
ومكتسباتها الوطنية ضد التهديدات املختلفة مبا
فيها السيربانية وتطوير قدراتها البرشية للقيام بذلك
باإلضافة إىل قيام وزارة الدفاع بجميع واجباتها
الوطنية والعمل عىل رفع درجة الوعي العام مبخاطر
الحرب الرقمية ودعم الجهود الدولية الرامية للحد
من السباق الدويل نحو عسكرة الفضاء.
كام ناقش املؤمتر آليات تحقيق األمن الوطني يف
عرص الحروب الرقمية مسؤولية وطنية مشرتكة
تقودها الحكومة بالتكامل مع املجتمع األكادميي
وقطاعات املجتمع العامة والخاصة وبالتعاون
مع الحلفاء من أجل تحقيق السالم إضافة إىل
األمن السيرباين الذي يعد أحد ركائز األمن الوطني
واستطاعت دولة اإلمارات عرب تكامل مؤسساتها
وتطوير قدراتها الذاتية مواجهة تحديات الحروب
الرقمية بكل حزم وكفاءة.
تكريم
ويف ختام أعامل املؤمتر كرمت وزارة الدفاع الرشكاء

االسرتاتيجيني والخرباء واملتحدثني املشاركني يف ورش
العمل لدورهم يف تسليط الضوء عىل مجاالت
الحرب الرقمية عرب تقديم أحدث الرؤى والدراسات
واالسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة باالتجاهات

الرسيعة التطور يف الرصاعات الرقمية وتأثريات
تهديداتها املحتملة والناشئة واملتغرية يف البيئة األمنية
الدفاعية لتعميق قدرات التكامل الوطني لكسبها.
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أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي األول
للجاهزية العسكرية البدنية
استضافت أبوظبي فعاليات املؤمتر الدويل األول
للجاهزية العسكرية البدنية الذي نظمته هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية يف فندق جمرية أبراج
االتحاد مبشاركة نخبة من االستشارين واألطباء
الدولني واملحليني املختصني.
ويهدف املؤمتر اىل وضع منصة تبادل لألفكار والخربات
من أجل رفع الجاهزية البدنية ملنتسبي القوات
صحة وثقافة
املسلحة وهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية من
ضباط ومجندين وعرض آخر ما توصل إليه البحث وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
العلمي يف معايري االختبارات واألساليب املستخدمة بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية
يف العلوم الرياضية إضافة إىل عرض ومقارنة املناهج واالحتياطية إن املؤمتر يهدف إىل نرش الصحة العامة
املعتمدة يف مجال التغذية واملتطلبات التغذوية للجميع سواء املدنني أو العسكريني إىل جانب نرش
للتعامل مع اإلجهاد البيئي ومفاهيم تحدي السمنة الثقافة العامة بني مجتمع اإلمارات والتي تشمل
وزيادة الوزن ومناقشة البحث العلمي والعميل الجميع سواء كبار السن أو صغار السن مثل التغذية
ألنواع اإلصابات املتوقعة يف التدريب األسايس والطب والنوم والرياضة والتدريبات“.
وأوضح أن املؤمتر الدويل األول للجاهزية العسكرية
الريايض .
كام يهدف املؤمتر إىل عرض ومقارنة التدخالت البدنية تضمن عددا من ورش العمل التي ستقدم
النفسية املعتمدة للتدريب الذهني للجاهزية البدنية مخرجات وتوصيات سنعمل عىل تطبيقها يف الخدمة
ومناقشة توصيات ومخرجات الجلسات الحوارية من
قبل خرباء ومختصني والنظر بكيفية تطبيقها عمل ًيا
وكذلك استقطاب الخرباء واملختصني والعسكريني يف
مجال الجاهزية البدنية من مختلف البلدان العربية
واألجنبية لحضور أول مؤمتر يناقش الجاهزية البدنية
العسكرية عىل مستوى العامل .

الوطنية وذلك من خالل التعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم ووزارة الصحة ووقاية املجتمع ،مشريا إىل أن
املؤمتر يشهد مشاركة عدد كبري دول عدة من رشق
آسيا وأوربا والرشق األوسط ليك تكون الفئدة عامة
للجميع “ .
وأشار اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن
محمد آل نهيان إىل أهمية الجلسة األوىل التي أعطت
أبعادا مهمة عن الصحة العامة للجانب العسكري
إضافة إىل أبعاد أخرى خاصة بالجانب املدين ،منوها
إىل أن املؤمتر يتناول بالبحث واملناقشة العديد من
الجوانب املتعلقة بالجاهزية البدنية التي تعترب ج ْزا ً
هاماً من الصحة العامة ومكوناتها الرئيسية.
وقال “ إن الصحة العامة تعد واحدة من أهم
القضايا التي تلقى دعامً واهتامماً كبريين عىل
املستوى الوطني والعاملي ألن تعزيز مفاهيمها
ونرش مبادئها له أثر كبري ومبارش يف حامية
املجتمعات وتقدمها وتطورها السيام وأن قدرة
الفرد عىل العطاء والعمل ودرجة انتاجيته رهن
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باملستوى الذي يتمتع به من الصحة واللياقة
الجسدية والنفسية والذهنية وخلوه من األمراض “.
وأضاف “ كلام متتع الفرد مبستوى جاهزية بدنية
عالية كلام زادت قدرته عىل العمل والعطاء والتفكري
بشكل سليم وبالتايل تقديم خدمات أكرث جودة
واملساهمة بفعالية يف مسرية التنمية ومن هنا ندرك
الجهود التي تبذلها الحكومات يف معظم دول العامل
لنرش مفاهيم ومبادئ الوعي الصحي بني أفرادها عىل
الرغم أن هذه الجهود غري متساوية بسبب التفاوت
بني هذه الدول من الناحية االقتصادية واالجتامعية بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية
والسياسية وغريها من النواحي”.
واالحتياطية بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ
ولفت إىل أن هذا املؤمتر الخطوة األوىل يف نرش محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
وتعزيز مبادئ الصحة العامة يف املجتمع اإلمارايت األعىل للقوات املسلحة الذي ال يتوقف عن دعم أي
وسيتبعه سلسلة من املؤمترات التي سيكون هدفها مبادرة وطنية هدفها خدمة وصالح املجتمع وهذا
بحث ودراسة الجاهزية البدنية والتحديات التي ليس بغريب عىل شخصيته الوطنية التي همها الوطن
تواجه هذا امللف عىل املستوى الوطني واإلقليمي واملواطن”.
والعاملي ال سيام مع وجود مشاكل صحية شائكة تعاين
فعاليات المؤتمر
منها معظم دول العامل وهذا ما تؤكده اإلحصائيات
الحديثة التي يعتربها الخرباء يف مجال الصحة مقلقة من جهتها قالت الدكتورة موزة الشحي مستشار
منها عىل سبيل املثال هناك  52%من سكان العامل طب ريايض ملراكز الجاهزية البدنية العسكرية يف
يعانون من السمنة وزيادة الوزن و 40%من النساء هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ورئيسة املؤمتر يف
العامل يعانني من زيادة الوزن و 15%منهن يعانني من ترصيح لـ “ وام” إن املؤمتر ركز عىل مواضيع مختلفة
السمنة املفرطة و 39%من الرجال يف العامل يعانون منها “ التثقيف الصحي للعلوم الرياضية “ واإلصابات
من زيادة الوزن  11%منهم يعانون السمنة املفرطة ،الرياضية “ وتغذية املجندين” ،واستقطب عددا كبريا
وعىل الصعيد الوطني فإن  63%من األفراد يف دولة من املتحدثني الدولني بهذا املجال .
وتضمن املؤمتر أربع محاور ركزت عىل علوم الرياضة
اإلمارات يعانون من السمنة وزيادة الوزن “.
وتوجه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون والطب الريايض والتغذية وعلم النفس حيث تم

عرض املناهج الدولية واالساليب املستخدمة يف
التدريب الريايض العسكري عىل أساس معايري اللياقة
البدنية العسكرية الدولية ،كام ركز عىل عدة مواضيع
أخري منها الدور املتغري ألخصايئ الطب الريايض
اتجاه التقنيات املستخدمة يف عالج االصابات املرتبطة
بالتمرين العسكري وأهمية التغذية العسكرية
لتعزيز الجاهزية البدنية مبا يف ذلك السبل املتطورة
للتغلب عىل تحدي السمنة وزيادة الوزن.
واشتمل املؤمتر عىل أربع جلسات كانت األوىل تحت
عنوان “ العلوم الرياضية يف مجال الجاهزية البدنيه”
وناقشت معايري اختبارات اللياقة البدنية يف مجال
الجاهزية البدنية وأهداف األساليب املستخدمة يف
التدريب الريايض العسكري.
أما الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان “التغذية
يف مجال الجاهزية البدنية “ ناقشت رفع مستوى
الجاهزية البدنية من خالل التغذية وكذلك متطلبات
التغذية للتعامل مع األجهاد البيئي ومفاهيم تحدي
السمنة وزيادة الوزن يف مجال الجاهزية البدنية.
وناقشت الجلسة الثالثة التي جاءت بعونوان “ الطب
النفيس يف مجال الجهزية البدنية “ التدخالت النفسية
للتدريب الذهني للمجندين واملناهج املعتمدة
للفحص النفيس يف املجال الجاهزية البدنية.
أما الجلسة الرابعة فجاءت تحت عنوان “ الطب
الريايض يف مجال الجاهزية البدنية “ فناقشت
اإلصابات املتعلقة بتدريبات الجاهزية البدنية
واإلجهاد بسببقلة التمرين وأنواع اإلصابات املتوقعة
يف التدريب األسايس يف مجال الجاهزية البدنية.
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األخبار

القوات المسلحة تنعي الشهيد

ارتقاء شهيد الوطن طارق البلوشي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن استشهاد العريف 1/طارق حسين حسن البلوشي
خالل أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن
مشاركة قواتنا في عملية عاصفة الحزم و إعادة األمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده
المملكة العربية السعودية .وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها
إلى ذوي الشهيد سائلة هللا عز و جل أن يسكنه فسيح جناته و أن يتغمده بواسع رحمته.
أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي عضو املجلس األعىل لالتحاد حاكم رأس
الخيمة صالة الجنازة عىل الشهيد العريف أول
طارق حسني حسن البلويش ،الذي قدم روحه
فداء للواجب الوطني ،وارتقى إىل العال مع
الشهداء ،ضمن قوة التحالف العريب ،يف عملية
“إعادة األمل” ،وذلك يف مسجد الشيخ زايد
بحضور جموع غفرية من املواطنني واملقيمني.
وكان جثامن الشهيد العريف /  1طارق حسني
حسن البلويش وصل ،إىل مطار البطني الخاص يف
أبوظبي عىل منت طائرة عسكرية .وجرت عىل

أرض املطار املراسم العسكرية الخاصة باستقبال ومواساته لذوي الشهيد ..داعيا الله العيل القدير
الجثامن ،حيث كان يف االستقبال عدد من كبار أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وينزله منازل
ضباط القوات املسلحة.
الصديقني واألبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم
ذويه جميل الصرب والسلوان.
ولي عهد رأس الخيمة يقدم
واجب العزاء
نهيان بن زايد يقدم واجب
العزاء
قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر
القاسمي ويل عهد رأس الخيمةواجب العزاء يف قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس
شهيد الوطن العريف  1/طارق البلويش وأعرب مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان
سموه خالل زيارته مجلس عزاء الشهيد يف لألعامل الخريية واإلنسانية واجب العزاء يف شهيد
منطقة الظيت برأس الخيمة عن صادق عزائه الوطن العريف  1/طارق البلويش ،وأعرب سموه
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خالل زيارته مجلس عزاء الشهيد عن صادق
عزائه ومواساته لذوي الشهيد وأرسته ..داعيا الله
العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه
وينزله منازل الصديقني واألبرار ويسكنه فسيح
جناته ويلهم ذويه جميل الصرب والسلوان.
خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء
قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير
تنفيذي مكتب شؤون أرس الشهداء يف ديوان ويل
عهد أبوظبي واجب العزاء إىل ذوي شهيد الوطن
طارق البلويش ،وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون
آل نهيان  -خالل زيارته منزل ذوي الشهيد  -عن
صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيد وأرسته،
داعيا املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل
الصرب والسلوان ،مؤكدا أن تضحيات شهداء
اإلمارات ستظل خالدة يف ضمري األمة ووجدانها
لتكون مثاال يحتذى لألجيال القادمة يف العطاء
والبذل والشجاعة.

قائد القوات الربية ،واجب العزاء يف شهيد الوطن
العريف  1/طارق حسني حسن البلويش.
وزار مجلس عزاء الشهيد البطل يف منطقة الظيت
بإمارة رأس الخيمة ،يرافقه عدد من كبار ضباط
القوات الربية؛ حيث أعرب عن صادق عزائه
ومواساته لذوي الشهيد وأرسته..داعياً الله العيل
قائد القوات البرية يقدم واجب
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ،وينزله
العزاء
منازل الصديقني واألبرار ويسكنه فسيح جناته،
قدَّم اللواء الركن صالح محمد صالح العامري ويلهم ذويه جميل الصرب والسلوان.

وأكد قائد القوات الربية بأن تضحيات شهداء
اإلمارات قدمت وما زالت تقدم للعامل منوذجاً
ومثالً ملا يتحىل به أبناؤنا يف القوات املسلحة؛
بإميانهم بقيم الوالء والطاعة ،ووقوفهم إىل جانب
القيم واملبادئ التي رسختها قيادتنا الرشيدة.

34

العدد  575ديسمبر 2019

إعداد:
اسماعيل محمد البلوشي

الحزم واألمل

35

اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة
في دعم ونجدة األشقاء في اليمن ،وتقديم
العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه
لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحاضر ومستقبل
مشترك ،وإن األحداث مهما تعاظمت لن
تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني
والعروبي واإلنساني تجاه أشقائنا في
اليمن ،بل على العكس ستزيدنا عزيمة وإصرار
لتحقيق قصة النصر كاملة.
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قرقاش :اتفاق الرياض يوحد الصف ويعزز األمل

قال معايل الدكتور أنور قرقاش ،وزير الدولة
للشؤون الخارجية ،إن اتفاق الرياض حول اليمن
يو ّحد الصف ويعزز األمل .وأضاف قرقاش يف
تغريدة عرب حسابه عىل «تويرت»« :يف أسبوع

حافل ،يربز اتفاق الرياض كونه الحدث اإليجايب
األهم يف املنطقة ،فهو يو ّحد الصف ،ويعزز األمل،
ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثريها».
وأوضح أن «الجهود السعودية الخيرّ ة هندست هذا

االتفاق يف إنجاز سيايس مقدّر» ،الفتاً إىل أن «اإلجامع
حول االتفاق هو الغالب ،وترقب التنفيذ طبيعي».
يف غضون ذلك ،أكد األمري محمد بن سلامن بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير دفاع اململكة العربية السعودية حرص اململكة
عىل كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن
واستقرار اليمن ،متمنياً أن يكون اتفاق الرياض
فاتحة خري لتفاهامت أوسع بني أبناء الشعب اليمني
للتوصل إىل حل سيايس شامل ينهي األزمة اليمنية.
جاء ذلك خالل استقبال ويل العهد السعودي يف
الرياض املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
لليمن مارتن جريفيث الذي قدم التهاين بنجاح
جهود السعودية يف التوصل إىل توقيع اتفاق الرياض
بني الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل الجنويب.
وذكرت وكالة األنباء السعودية أنه جرى خالل اللقاء
بحث املستجدات عىل الساحة اليمنية ،والجهود
القامئة تجاهها.

ً
هجوما حــــــــــــــ
«المقاومـــة المشـتركـة» تحبــط
أحبطت القوات املشرتكة يف مديرية «حيس» جنوب
محافظة الحديدة هجوماً واسعاً شنته ميليشيات
الحويث اإلرهابية مبختلف أنواع األسلحة وألحقت
باملهاجمني خسائر كبرية ،فيام قُتل و ُجرح عدد
من عنارص امليليشيات بنريان الجيش اليمني غريب
محافظة الجوف ،كام أحبطت قوات خفر السواحل
عملية تهريب مواد خاصة بصناعة املتفجرات يف
مياه البحر األحمر كانت يف طريقها للميليشيات.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مجاميع مسلحة
تابعة للميليشيات الحوثية شنت هجوماً واسعاً عىل
مواقع القوات املشرتكة شامل غرب «حيس» مبحافظة
الحديدة من عدة اتجاهات ،مستخدمة خالله مختلف
أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة والقذائف املدفعية،
بشكل مكثف وعنيف .وأضافت أن القوات املشرتكة
خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي امليليشيات
الذين هاجموا املواقع ومتكنوا من التصدي للهجوم.

وأكدت املصادر أن القوات املشرتكة أوقعت يف صفوف
امليليشيات عرشات القتىل والجرحى قبل أن تلوذ بقية
عنارصها بالفرار ،فيام تقوم القوات املشرتكة بعمليات
متشيط واسعة ملالحقة الفارين وتأمني املواقع.

ويف السياق ذاته ،دمرت القوات املشرتكة سالح
«مضاد طريان عيار  »23كان يساند العنارص
املهاجمة ،إىل جانب حرق مخزن أسلحة بعملية
دقيقة عقب رصد إمدادات مليليشيات الحويث من
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إفشال هجوم إرهابي في حضرموت
متكنت األجهزة األمنية يف محافظةحرضموت من إحباط
هجوم إرهايب كان يستهدف قوات األمن والجيش
واملدنيني يف مديرية «غيل باوزير» رشق املحافظة.
وأفاد مصدر يف املنطقة العسكرية الثانية لـ«االتحاد»
أن قوات عسكرية وأمنية متكنت مبساعدة مواطنني
من اكتشاف موقع عبوتني ناسفتني كانتا مزروعتني
يف إحدى املزارع النائية مبنطقة «القارة» بضواحي
مديرية «غيل باوزير» ،موضحاً أن العبوتني كانتا
معدتني للتفجري عن بعد وتم تفجريهام من
قبل فريق هنديس تابع لقوات الجيش املرابطة
يف معسكر «كوارتز» القريب من املنطقة.
وأشار إىل أن قوات الجيش عرثت أثناء متشيط
املحيط العبوتني عىل جثة أحد العنارص اإلرهابية
ملقاة ،إىل جانب عبوة ناسفة انفجرت بشكل
خاطئ خالل محاولة زرعها بجانب الطريق
العام ،موضحاً أن القوات العسكرية قامت
بتأمني منطقة «القارة» ،ونرشت عددا ً من

دورياتها للبحث عن أية عبوات أخرى باملنطقة.
من جهة أخرى ،ضبطت األجهزة األمنية مبديرية
الديس الرشقية يف ساحل حرضموت سيارة تحمل
عىل متنها ذخائر أسلحة متنوعة أثناء محاولة
تهريبها إىل جهات تخريبية داخل املحافظة .وأفاد

املقدم عبدالله لحمدي أن القوات أوقفت سيارة
وبعد تفتيشها تم العثور عىل أكياس بداخلها قذائف
متنوعة وقنابل هجومية وصواعق متفجرة ،موضحاً
أن القوات ضبطت سائق السيارة وأحالته للتحقيق.

ً
ـــــــــــــــوثيا على «حيـــس»
املخزن املستهدف يف منطقة «شعب بني زهري» غرب
املديرية .واستامتت امليليشيات األيام القليلة املاضية
يف استعادة مناطق محررة بعدد من مديريات
جنوب محافظة الحديدة املحاذية للبحر األحمر
دون تحقيق أي تقدم أمام دفاع القوات املشرتكة.
يشار إىل وجود اتفاق هدنة يف الحديدة برعاية
األمم املتحدة تنتهكه امليليشيات الحوثية
يومياً منذ رسيانه يف أواخر العام املايض.
إىل ذلك ،قُتل و ُجرح عدد من عنارص ميليشيات الحويث
أمس ،بنريان الجيش اليمني غريب محافظة الجوف.
واستهدفت قوات الجيش مجاميع من امليليشيات
يف جبهات «حام ،املتون ،الساقية ،املصلوب» ،أثناء
ما كانت تستعد للتسلل صوب املواقع املحررة.
وأحبطت قوات الجيش محاوالت امليليشيات للتسلل
وأجربتها عىل الرتاجع والفرار وكبدتها قتىل وجرحى
يف صفوفها ،إضافة إىل تدمري عربات تابعة لها.

وأعلن عدد من قبائل محافظة الجوف النفري
العام للتصدي للميليشيات الحوثية واستكامل
تحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرتهم يف
املحافظة .وأكد الشيخ هادي حمد بن غالية أحد
زعامء قبائل «دهم» أن الحشد القبيل الكبري الذي
شهدته مديرية «خب» يف الجوف قبل أيام أكد
مساندة الجيش يف معركته ضد ميليشيات الحويث
ومرشوعها الطائفي واالصطفاف إىل جانب القيادة
الرشعية لالنتصار للوطن وثوابته الوطنية .وأشار إىل
أن قبائل «دهم» والجوف تقف إىل جانب الجيش
بكل ما متلكه من إمكانيات مادية ومعنوية ومقاتلني
لتحرير املحافظة من هذه العنارص اإلجرامية .ودعا
باقي قبائل اليمن إىل التوحد من أجل القضاء عىل
املرشوع اإليراين الذي تقوده ميليشيات الحويث
لتدمري املنطقة ،الفتاً إىل أن شباب قبائل «دهم»
والجوف رهن إشارة الجيش وسيشاركون معهم يف

معركته القادمة للخالص من هذه امليليشيات لألبد.
ويف السياق ،أحبطت قوات خفر السواحل عملية
تهريب مواد خاصة بصناعة املتفجرات يف مياه البحر
األحمر كانت يف طريقها مليليشيات الحويث .وضبطت
قوات خفر السواحل شحنة تتكون من  100طن من
السامد املحتوي عىل  46%من مادة «اليوريا» الداخلة
يف صناعة املتفجرات .وكانت الشحنة املضبوطة عىل
منت مركب بحري متوسط يبحر يف مياه البحر األحمر.
يف غضون ذلك ،نرشت قناة «املسرية» الناطقة باسم
ميليشيات الحويث اإلرهابية تقارير تظهر دفن 37
قتيالً لعنارص من امليليشيات ،تصدرتها محافظة
عمران بـ  12قتيالً ،تلتها إب وذمار ب  7لكل منهام،
و 6قتىل من حجة ،وثالثة من صنعاء ،فيام قتيل
واحد من كل من الضالع واملحويت ،ومل تبني التقارير
أماكن مرصعهم إال أن مصادر عسكرية قالت إن
الكثري منهم لقوا مرصعهم مؤخرا ً يف جبهة الضالع.
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«خليفة اإلنسانية» تعيد النور ألرخبيل سقطرى

تواصل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تقديم االنقطاعات املتكررة ،التي يعاين منها األهايل
املساعدات الالزمة إلنعاش مختلف القطاعات جراء ضعف التوليد وتهالك الشبكة الكهربائية.
الخدمية واألساسية املرتبطة بحياة أبناء أرخبيل وأفاد مصدر يف كهرباء «حديبوه» ،بأن مؤسسة
سقطرى.
«خليفة اإلنسانية» قدمت  3مولدات كهربائية،
وقدمت مؤسسة «خليفة اإلنسانية» ،دعامً بقوة ثالثة ميجاوات ،لدعم املنظومة الكهربائية،
إضافياً لصالح إنعاش خدمات الكهرباء يف وتحسني مستواها خالل الفرتة القادمة ،مشريا ً إىل أن
مدينة «حديبوه» ،ومناطق سكنية أخرى يف املولدات الجديدة ستدخل الخدمة فور االنتهاء من
األرخبيل ،ضمن الجهود الرامية للتخفيف من تركيبها ،حيث ستساهم يف رفع الطاقة التوليدية إىل 4

ميجاوات ،وبالتايل ستتم مضاعفة ساعات التشغيل،
بواقع  24ساعة يومياً ،بعد أن كانت  6ساعات فقط.
وأوضح املصدر ،أنه سيجرى فصل منطقة «مصاقبهن»
عن منظومة كهرباء «حديبوه» ،حيث سيتم تغذيتها
باملحطة البديلة «الشمسية» ،التي ستدخل الخدمة
قريباً ،لتكون بذلك أول مدينة توفر الطاقة النظيفة.
وأشار إىل أن هناك مرشوعاً آخر ،ممول من الهالل
األحمر اإلمارايت ،ويجري تنفيذه منذ أكرث من
شهرين ،لتمديد شبكة الكابالت األرضية الحديثة،
وتركيب العديد من املحوالت الكهربائية يف
الحارات واملناطق ذات الكثافة السكانية ،لتعزيز
نظام توزيع الطاقة يف «حديبوه» وضواحيها.
كام قدمت مؤسسة «خليفة اإلنسانية» ،عددا ً من
املولدات الكهربائية بسعة  30كيلو وات ملناطق
الرشيط الساحيل الغريب ،ضمن الدعم املتواصل
من أجل إنعاش قطاع الكهرباء ،وإيصال الخدمة
للمناطق املترضرة واملحرومة يف كافة أنحاء سقطرى.

الجيش اليمني يحرر جبلين من «الحوثيين» في الجوف
حرر الجيش اليمني بدعم من التحالف العريب
مواقع جديدة من ميليشيات الحويث االنقالبية
اإليرانية يف مديرية خب والشعف مبحافظة
الجوف شامل رشق اليمن ،وقال يف بيان عىل
موقعه اإللكرتوين إن قوات اللواء  101مشاة
سيطرت عىل جبيل صربين وأم الحجار ،ومواقع
أخرى بعد مواجهات مسلحة أوقعت قتىل
وجرحى يف صفوف امليليشيات ،وأضاف أن
الفرق الهندسية العسكرية متكنت من نزع
شبكات ألغام واسعة كانت زرعتها امليليشيات يف
املنطقة .فيام قتل وأصيب عنارص من امليليشيات
يف جبهات حام ،واملتون ،والساقية ،واملصلوب،
أثناء استعدادها للتسلل صوب مواقع محررة
غرب الجوف وأجربتها عىل الرتاجع والفرار.
ولجأت ميليشيات الحويث إىل تحويل مساحات
واسعة يف ضواحي محافظة ذمار وسط اليمن إىل

مقابر لدفن قتالها يف جبهات القتال خصوصا يف
الضالع .وافتتحت امليليشيات مقربتني جديدتني من
دون اكتامل أعامل تجهيزهام وأوكلت للعرشات
من عنارصها حفر مئات القبور متهيدا لدفن القتىل
املتواجدين يف ثالجات املوىت مبستشفيات ذمار.
وقالت مصادر «إن الحوثيني تكبدوا خالل األسابيع
املاضية خسائر كبرية وصلت إىل نحو  376قتيالً
ومئات الجرحى الذين وصلوا إىل مستشفيات ذمار
وإب من جبهات الضالع» .فيام قتل طفل ميني

يدعى أحمد منري أحمد قاسم يبلغ من العمر 12
عاماً بانفجار مقذوف من مخلفات امليليشيات
يف مديرية الصلو مبحافظة تعز (جنوب غرب).
إىل ذلك ،متكنت قوات الحزام األمني يف محافظة
أبني ،جنوب اليمن من إفشال محاولة تهريب
مواد خاصة تستخدم يف صناعة الطائرات املسرية
كانت يف طريقها إىل ميليشيات الحويث .وأفاد
مصدر أمني لـ»االتحاد» أن القوات املتمركزة يف
مدينة املحفد ضبطت شاحنة تنقل مواد مهربة
ومحظورة تستخدم يف صناعة الطائرات املسرية،
موضحا أن الشاحنة وبحسب التحقيقات األولية
مع سائقها كانت يف طريقها إىل صنعاء وحاولت
املرور بأوراق مزورة تحت غطاء نقل مواد منزلية.
وواصلت ميليشيات الحويث خروقاتها للهدنة
اإلنسانية الهشة يف محافظة الحديدة.
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هادي :اتفاق الرياض فرصة
لسالم شامل في اليمن

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التأكيد
عىل إصدار التوجيهات لكافة أجهزة الدولة للبدء
الفوري يف تنفيذ كل جهة ما يخصها من اتفاق
الرياض بني الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل،
والذي يؤسس ملرحلة جديدة من األمن واالستقرار
والسالم واستكامل التحرير يف مواجهة قوى التمرد
واالنقالب من امليليشيات الحوثية اإليرانية.
ولفت خالل لقائه سفراء دول مجموعة العرشين
املعتمدة لدى اليمن إىل جهود إخراج االتفاق
الذي تم من خالله تغليب مصلحة البالد عىل
ما عداها من خالل استيعاب الجميع عىل
قاعدة الرشعية والثوابت الوطنية واملرجعيات
الثالث وتأطري الجميع يف املؤسسات ،وقال «إن
مصدر تفاؤلنا يكمن يف ثقتنا باألشقاء يف اململكة
العربية السعودية وجديتهم وحرصهم عىل
تنفيذ االتفاق ،وكذلك األشقاء يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة مبا يشكله االتفاق من فرصة
كبرية إلنجاز حالة سالم شاملة يف اليمن تقوم عىل
سيادة الدولة وحضور مؤسساتها وسحب السالح
وتفويت الفرصة عىل املرتبصني باليمن سواء من
القوى الخارجية أو من الجامعات اإلرهابية».
ودعا هادي مجموعة العرشين إىل دعم تنفيذ

االتفاق يف أزمنته املحددة ،وأشار إىل إيالء
ملف مكافحة اإلرهاب أولوية كبرية خالل
املرحلة املقبلة بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء.
كام تطرق إىل اتفاق أستوكهومل الذي يستكمل
عاماً كامالً ،دون تحقيق تقدم يذكر ما يتطلب
مراجعة رصيحة من قبل الدول الراعية ملعرفة
األسباب والوقوف عىل من يعرقل التنفيذ ،وقال:
«نريد لهذا االتفاق أن يشكل أرضية جيدة
لالنطالق نحو الحل األشمل ،رغم عدم مباالة
االنقالبيني الحوثيني بالوضع اإلنساين وتحويلهم
هذا امللف إىل وسيلة للضغط السيايس واالبتزاز».
وهنأ سفراء دول مجموعة العرشين بنجاح
توقيع اتفاق الرياض ،وأشادوا بجهود األشقاء
يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة يف اإلسهام الفاعل يف هذا اإلنجاز يف سبيل
إرساء معامل األمن واالستقرار وتحقيق السالم
الذي يتطلع إليه الشعب اليمني ويخدم األمن
واالستقرار يف املنطقة والعامل ،وأكدوا عىل أن
توقيع االتفاق خطوة تاريخية متثل إنجازا ً يحتاجه
اليمن يف مثل هذه الظروف لتحقيق إنجازات
متالحقة عىل صعيد السالم الشامل يف اليمن

القوات اليمنية تحذر
من مخطط لنسف
السالم بالحديدة

حذرت القوات اليمنية املشرتكة ،املدعومة من
التحالف العريب ،من «مخطط حويث» لنسف
عملية السالم يف محافظة الحديدة الساحلية
غرب البالد التي ينظمها اتفاق السويد
املعلن بني الحكومة اليمنية وميليشيات
الحويث االنقالبية يف  13ديسمرب املايض.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات املشرتكة،
العقيد وضاح الدبيش ،إن «ميليشيات
الحويث تسري يف منحنى إفشال اتفاقيات
السويد ،أو ما تبقى منها ،لتهديد السلم يف
اليمن وزعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة
من خالل تهديد خط املالحة الدولية».
وذكر أن «ميليشيات الحويث مل تتوقف
عن انتهاكاتها وخروقاتها اليومية التفاق
السالم منذ دخول الهدنة ح ّيز التنفيذ يف
 18ديسمرب» ،مؤكدا ً أن التصعيد العسكري
للحوثيني يف الحديدة «مل يعد مجرد
خروقات نارية يومية ،بل بات حرباً مكتملة
األركان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».
ولفت إىل أن هذا التصعيد «كبري وخطري
ويتزامن مع إعالن اتفاق الرياض بني
الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل»
موضحاً أن التصعيد الحويث «يأيت يف
ظل سكوت وتغافل بعثة األمم املتحدة
لدعم اتفاق الحديدة» التي بدأت مهامها
أواخر العام املايض ،وتوىل رئاستها ثالثة
عسكريني أمميني ،آخرهم الرئيس الحايل
للبعثة الجرنال الهندي ،أبهجيت جوها.
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الحزم واألمل

بعد تجهيزه بدعم إماراتي ..مطار الريان
الدولي يستأنف نشاطه المالحي
أعلنت الهيئة العامة للطريان املدين يف اليمن
عن جاهزية مطار الريان يف مدينة املكال
مبحافظة حرضموت بعد اكتامل جاهزيته وإعادة
تأهيله من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأوضحت الهيئة يف خطاب وجهته لرشكات
الطريان التابعة للخطوط «اليمنية والسعيدة
وبلقيس» واملنظامت الدولية «أنه وبعد اكتامل
التجهيزات نعلن فتح مطار الريان للتشغيل
واستقبال وترحيل الرحالت الجوية بكامل الجاهزية،
حيث إن العمل سيكون من الساعة السادسة
صباحاً وحتى السادسة مساء كمرحلة أوىل».
وجاء إعالن السلطات اليمنية استئناف نشاط املطار
عقب إعادة تأهيله بدعم كامل من دولة اإلمارات
العربية املتحدة التي أسهمت يف تعزيز البنية
التحتية يف املطار ورفده باألجهزة املالحية الحديثة
ومبواصفات دولية بعد خروجه عن الجاهزية أثناء
سيطرة تنظيم «القاعدة» عىل املكال يف .2015
وأكد مسؤولون يف مطار الريان الدويل أن املطار
بات جاهزا ً وعىل مستوى عال من حيث األعامل
اإلنشائية والتجهيزات الفنية املتواجدة فيه ،موضحني
أن اإلمارات لعبت دورا ً بارزا ً ومحورياً يف تجهيز هذا

املرفق الحيوي والهام والذي ميثل إضافة نوعية إىل
املكال التي تحررت من سيطرة «القاعدة» واستعادت
حياتها ونهضتها بإسناد التحالف العريب .وأضافوا أن
األعامل التي استمرت قرابة العام الكامل كلفت
ماليني الدوالرات بدعم كامل من اإلمارات ،شمل
جميع الجوانب اإلنشائية والفنية ،بعدما تم نهب
وتخريب املطار بالكامل خالل فرتة سيطرة تنظيم
القاعدة اإلرهايب عىل مدينة املكال ،حيث تم تجهيز
املطار بأجهزة اتصاالت وأخرى مالحية ،ال تتوفر

بأي من املطارات اليمنية األخرى ،كام ينتظر وصول
أجهزة أخرى لتشغيل املطار بأفضل أداء وأكفأ
جودة ممكنة خالل زمن قيايس ،وذلك خالل األيام
القليلة القادمة عند استكامل بقية األجهزة املتبقية.
وأفاد املهندس عبدالله صالح الشبيبي أن مطار
الريان الدويل استقبل رسمياً طائرة أممية تابعة
لربنامج الغداء العاملي ،موضحاً أن الطائرة قادمة
من جيبويت عرب مطار عدن الدويل ونقلت وفدا ً أممياً
يزور مدينة املكال.

الحكومة اليمنية تتمسك بالسالم
المستدام وفق المرجعيات الثالث
عربت الحكومة اليمنية عن رغبتها الصادقة والجادة
يف تحقيق السالم العادل واملستدام املبني عىل
املرجعيات الثالث املتفق عليها ،وهي املبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر الحوار
الوطني وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ،وعىل
رأسها القرار  .2216وأكد مندوب اليمن الدائم لدى
األمم املتحدة السفري عبدالله السعدي يف بيان أمام
مجلس األمن ،حرص الحكومة عىل تغليب مصلحة

اليمن واليمنيني يف تحقيق أحالمهم املتطلعة إىل
مين اتحادي جديد يقوم عىل مخرجات مؤمتر
الحوار الوطني الشامل ،ويعرب عن مصالح الشعب،
وميثل رافدا ً قوياً للمنطقة وسندا ً لألشقاء يف مواجهة
اإلرهاب واملشاريع الطائفية التي تعمل عىل تدمري
تطلعات األمة ونرش الفوىض وتقويض أسس املجتمع.
واستنكرت الحكومة قيام النظام اإليراين باالعرتاف
مبمثل امليليشيات االنقالبية ،وتسليمه املقار

الدبلوماسية واملباين التابعة للجمهورية اليمنية
يف طهران ،وانتهاكه الفاضح مليثاق األمم املتحدة
واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،وقرارات
مجلس األمن .ودعت مجلس األمن إلدانة هذا العمل
السافر واالنتهاك الرصيح للقانون الدويل والسابقة
الخطرية يف العالقات الدولية ،وأكدت أنها سنتخذ
اإلجراءات القانونية للتعامل مع هذا السلوك الباطل
وغري املسؤول.
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اإلمارات واتفاق الرياض

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com
إن أهم ما يمكن أن يعكسه دعم
دولة اإلمارات العربية المتحدة
الكامل التفاق الرياض والمصالحة
اليمنية بين الحكومة اليمينة
والمجلس االنتقالي الجنوبي هي
النية الصادقة التي حملتها دولة
اإلمارات تجاه اليمن وقرارها بدعم
التحالف العربي بقيادة المملكة
العربية السعودية في الحرب ضد
الحوثيين .هذا االتفاق ،الذي لم
يكن ليتحقق لوال الوقوف اإلماراتي
خلفه ودعمه بكل الوسائل ،أثبت
للعالم أن دولة اإلمارات دولة
مسئولة في النظامين العالمي
واإلقليمي وال تحمل إال نية تحقيق
األمن واالستقرار العالميين.

لقد نجحت دولة اإلمارات نجاحاً مبهرا ً يف خلق
أرضية قوية يف جنوب اليمن عرب دعمها للمجلس
االنتقايل الجنويب – الجهة اليمنية األبرز الهادفة
إىل تحقيق أمن واستقرار اليمن واملخلصة يف
هدفها يف تحرير اليمن من سيطرة الحوثيني .مل
ترتاجع دولة اإلمارات يوماً عن هدفها الداعم
للتحالف العريب يف فرض سيطرة الرشعية يف اليمن
عىل جميع مناطق اليمن وتحريرها من سيطرة
الحوثيني .إال أن ضعف الحكومة اليمنية الرشعية
يف تبني اسرتاتيجيات ساعية إىل تحرير اليمن من
قبضة الحوثيني وتخاذلها عن تحقيق هذا الهدف
جعل دولة اإلمارات تدعم املجلس االنتقايل
الجنويب الذي متكن من تحقيق ما مل تستطع
الحكومة اليمينة الرشعية املدعومة من التحالف
من تحقيقه .فدعم اإلمارات للمجلس االنتقايل
مل يأيت إلضعاف الحكومة اليمنية الرشعية عىل
اإلطالق ،بل جاء ليحقق الهدف الذي جاء من أجله
التحالف العريب أال وهو تحرير األرايض اليمنية من
قبضة امليليشيات الحوثية اإلرهابية املدعومة من
إيران واستعادة الدولة اليمنية.
ويأيت اتفاق الرياض ليعيد البوصلة إىل اتجاهها
الصحيح بعد أن حاولت جهات داخل الحكومة
اليمنية أخذها نحو االتجاه الخاطئ .نعم ،اتفاق
الرياض يُعيد الحالة التي تشكل من خاللها
التحالف العريب إىل هدفه األسايس أال وهو تحرير
اليمن من سيطرة الحوثيني ،واستعادة اليمن إىل
حاضنته الوطنية وليس غري ذلك .لقد تشكل
التحالف من أجل استعادة اليمن من سيطرة
الحوثيني ،ولكن لألسف أن هذا الهدف قد تم
اإلرضار به من أطراف مينية غريت من اسرتاتيجيتها
من مواجهة الحوثيني إىل مواجهة اليمنيني أنفسهم
والسيام املجلس االنتقايل الجنويب ،ال ليش سوى ألن
هذا املجلس استطاع أن يحقق انتصارات وينفذ
هدف التحالف العريب بشكل متقن ،وتعاون
مع التحالف يف السري بتحرير اليمن من قبضة
الحوثيني .مل يرق بالطبع ألولئك الذين يحملون
أجندة خاصة وغري مينية بأن يقبلوا مبا حققه
ويحققه املجلس االنتقايل من نجاحات ،لذلك
عملوا عىل خلق الفتنة الوطنية بني اليمنيني.

لكن حكمة القيادتني السعودية واإلماراتية وقفت
يف مرصاد مثل تلك املحاولة وأعادت األمور إىل
نصابها الصحيح .فاتفاق الرياض يعيد الوضع إىل
حالته الطبيعية بعيدا ً كل البعد عن التناحر من
أجل أجندات فرعية غري مينية .دعم اإلمارات
التفاق الرياض جاء يف هذا اإلطار ،وجاء ليعطي
الجميع رسالة واضحة بان دولة اإلمارات مل تكن
لها أطامع يف اليمن غري ما يريده اليمنيون من
استعادة دولتهم وتحقيق أمن استقرار املنطقة
الخليجية .لقد قدمت اإلمارات التضحيات الجسام
من أجل هذا الهدف ،فتستحق من كل ميني
وطني ورشيف أن يرفع لها القبعة امتنان وشكرا.
اليمن اليوم بفضل ما فعلته اإلمارات هناك هو
بلد أكرث قوة وأكرث قدرة عىل تحقيق هدف تحرير
اليمن واستعادة الدولة لهيبتها.
ولعل املرحلة القادمة هي مرحلة أكرث حساسية،
يجب من خاللها أن يدرك اليمنيون بأن األمر أصبح
يف يدهم اآلن .فإما أن يعملوا مع بعضهم البعض
يف خلق مين جديد قادر عىل العودة إىل الهدف
الذي بدأ الجميع عليه ،أو أخذ البلد ال سمح الله
إىل ما يريده املغرضون لليمن الحاملون ألجندات
غري مينية .وهم كرث ،إال أن هذا االتفاق جاء ليعرقل
أهدافهم ويخيب آمالهم .مع ذلك عىل اليمنيني أن
يحذروا كل الحذر من دسائس مثل هؤالء.
دولة اإلمارات سعيدة مبا تم التوصل إليه يف
الرياض من اتفاق بني اليمنيني ،وال تأمل إال أن
ينجح االتفاق يف تحقيق هدفه يف توحيد الجهود
اليمنية نحو الهدف األسايس واملتمثل يف حشد
جميع القدرات للعمل عىل استعادة الدولة اليمنية
لهيبتها وفرض سيطرتها عىل كامل الرتاب اليمني،
وأن تكون طرفاً مساندا ً يف تحقيق أمن املنطقة
بعيدا ً عن تدخالت اآلخرين.
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اختتم فعالياته وسط نجاح كبير و 142.4ملياراً طلبيات الناقالت الوطنية

محمد بن راشد ومحمد بن زايد  :معرض الطيران ورشــــــــــــ

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه هللا»،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،بحضور سمو
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي« ،معرض دبي الدولي للطيران  ،»2019الذي استضافته
دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي ،خالل الفنرة من  17ولغاية  21نوفمبر الماضي.

حرض افتتاح املعرض سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون
الرئاسة ،وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس هيئة ديب للطريان ،الرئيس األعىل ملجموعة
طريان اإلمارات ،رئيس اللجنة العليا املنظمة
جولة تفقدية
للمعرض ،وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد
آل مكتوم ،ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
وزير التسامح ،ومعايل محمد بن أحمد البواردي مكتوم ،بجولة تفقدية يف القاعة الرئيسة للمعرض،

وزير دولة لشؤون الدفاع ،ومعايل الفريق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة،
إىل جانب عدد من الشيوخ ومعايل الوزراء وكبار
املسؤولني يف الدولة.

التي تضم بني جنباتها العديد من الرشكات الوطنية
والعاملية املتخصصة يف تقنيات الطريان املدين
والعسكري.
كام تفقد سموه عددا ً من الطائرات الحربية واملدنية
الجامثة يف الفضاء الخارجي للمعرض ،واستمع سموه
من ممثيل الرشكات املصنعة لهذه الطائرات ،إىل
رشح حول تقنيات كل طائرة ونوعها واستخداماتها،
والتطور التقني الذي تتميز به كل طائرة.
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ــــــــــــــــة ومنصــــة عالميـــة لمستقـــبل القطاع وتقنياتــه
وأعرب سموه عن أمله يف أن يعودوا إىل بالدهم
حاملني ذكريات طيبة عن دولة اإلمارات وشعبها
وأصالتها وتراثها.
ويف تغريدة عىل «تويرت» ،قال سموه «يف معرض ديب
للطريان ...مع أخي محمد بن زايد ..نستضيف 160
دولة ..ونحتضن أكرب ورشة عاملية ،تضع بصمتها عىل
مستقبل طريان البرش ..اإلمارات اليوم ،متثل محركاً
يف عامل مل تكن متلك فيه طائرة واحدة قبل  4عقود».
شراكات فاعلة
إىل ذلك ،أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،أن قطاع الطريان يف دولة اإلمارات ،حقق
تطورا ً كبريا ً خالل الفرتة املاضية ،ويعد أحد املحركات
املهمة لالقتصاد الوطني.
وأضاف سموه خالل جولة يف معرض ديب الدويل
للطريان  ،2019أن اإلمارات تهتم بتعزيز صناعة
الطريان ،وتوجه استثامرات كبرية إليها ،وتعمل عىل
إقامة رشاكات فاعلة فيها مع الدول املتقدمة يف هذا
املجال ،وتوفر كل اإلمكانات واملقومات التي تساعد
عىل تطويرها ودفعها إىل األمام ،بجانب اكتساب
التكنولوجيا الخاصة بها ،وتوطينها ،وبناء كوادر
إماراتية متخصصة فيها.
وأشار سموه إىل وجود ثقة عاملية متنامية بصناعة
الطريان اإلماراتية ومنتجاتها ،وهو ما يتجسد يف
التعاون املثمر بني الرشكات اإلماراتية العاملة يف هذا
املجال ،ونظرياتها يف العامل ،واإلقبال امللموس عىل
رشاء األجزاء التي يتم تصنيعها يف اإلمارات ،من قبل
الرشكات الدولية الكربى.
وتجول سموه ،يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان ،يف األجنحة املختلفة للمعرض ،وتعرف
إىل الرشكات املشاركة فيه من مختلف دول العامل،
ورحب سموه باملشاركني ،وتبادل الحديث مع
العديد من املسؤولني والقادة العسكريني ومسؤويل
رشكات الطريان حول أحدث التكنولوجيا املعروضة
يف مجال الطريان املدين والعسكري ،والتطورات
الحالية واملستقبلية يف هذا املجال ،وكيفية االستفادة

ورؤيتها حول مستقبل صناعة الطريان يف دولة
اإلمارات ،وسبل تطويرها.
ومتنى سموه للمشاركني يف املعرض ،التوفيق والنجاح
يف عرض منتجاتهم ،وعمل رشاكات مهمة ،تسهم يف
تعزيز صناعة الطريان والدفاع عىل املستوى العاملي،
وأن تساعد مناقشاتهم وحواراتهم يف إلقاء الضوء
عىل كل ما يتعلق بهذه الصناعة ومستقبلها.

منها ،وما ميثله معرض ديب للطريان من أهمية عاملية
يف هذا الخصوص.
ويف تغريدة عىل «تويرت» ،قال صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان «شهدت وأخي محمد بن
راشد ،افتتاح دورة جديدة من معرض ديب الدويل
للطريان  ..2019معرض رسخ مكانته عاملياً ،باعتباره
أحد أهم املعارض املتخصصة بالطريان ،ومنصة
دولية رئيسة لعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات
منصة دولية
وتكنولوجيا الدفاع».
وأكد سموه أن معرض ديب للطريان ،أصبح من أهم
الشركات الوطنية
وأبرز معارض الطريان عىل املستوى العاملي ،وميثل
وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل منصة دولية رئيسة لعرض أحدث ما توصلت إليه
نهيان ،عىل زيارة أجنحة الرشكات الوطنية املشاركة التكنولوجيا يف مجال الطريان والدفاع ،ويوفر فرصة
يف املعرض ،والتعرف إىل املنتجات التي تعرضها ،كبرية للرشكات املتخصصة يف هذا املجال ،لعرض
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منتجاتها ،والنقاش والحوار حول حارض صناعة جنب مع الرشكات الوطنية والعربية ،تحت مظلة
الطريان يف العامل ،ومستقبله ،خاصة مع الحضور معرض ديب الدويل للطريان ،يف نسخته الـ  16مر ّحباً
الكبري واملتنوع يف املعرض ،والذي يتسع من بضيوف الدولة من عارضني ووفود رسمية وزوار،
دورة ألخرى ،يف تأكيد موقع اإلمارات مركزا ً عاملياً جاؤوا إىل دولتنا من كل حدب وصوب.
السترشاف املستقبل يف املجاالت املختلفة ،ويف مجال
احترافية
الطريان بشكل خاص.
وأشاد سموه بالتنظيم املتميز للمعرض ،والتطور عبرّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
اإليجايب الكبري الذي يشهده يف كل دورة من دوراته ،عن ارتياحه ورسوره الكبريين لرؤية الكوادر الوطنية
ما ع ّمق الثقة الدولية فيه ،وجعله عالمة بارزة ضمن املؤهلة واملدربة ،وهي تقوم عىل تنظيم فعاليات
معارض الطريان يف العامل ،وذلك بفضل الخربة الكبرية املعرض باحرتافية كبرية ،تحظى بتقدير العامل
التي اكتسبتها دولة اإلمارات عىل مدى السنوات وإعجابه ،تجسيدا ً للموقع املحوري للعنرص البرشي
املاضية ،يف استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية يف رؤية التنمية اإلماراتية الشاملة ،والنظر إليه
باعتباره الرثوة الحقيقية للوطن ،يف سعيه لتحقيق
الكربى ،مبختلف أنواعها بكفاءة عالية.
طموحاته يف الحارض واملستقبل.
ترحيب
البواردي يتفقد األجنحة
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،عن ارتياحه بالوجود الدويل الكبري ،جنباً إىل قام معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة

لشؤون الدفاع بجولة زار فيها عددا ً من الرشكات
األجنبية املشاركة يف فعاليات معرض ديب للطريان
 ، 2019بحضور سعادة مطر سامل الظاهري وكيل
وزارة الدفاع.
اطلع معاليه خالل الجولة عىل عرض أهم الرشكات
العارضة واطلع فيها عىل أهم وأحدث ما تنتجه
الرشكات.
وقد أكد معاليه خالل جولته عىل متيز معرض ديب
للطريان هذا العام الذي يشهد املشاركة األوىل لجناح
الفضاء بالتعاون مع وكالة اإلمارات للفضاء لعرض
آخر التطورات يف هذا القطاع الهام ،كام أشار معاليه
أن معرض ديب للطريان استطاع استقطاب كربى
الرشكات العاملية لتشارك بأحدث منتجاتها من
طائرات وأنظمة ومعدات كونه يعد فرصة مهمة
للتعرف عىل أحدث التقنيات واملشاريع واملعدات
والطائرات واألنظمة املتعددة املهام يف مجال الطريان.
ويف ختام جولته األوىل أثنى معاليه عىل مستوى
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تنظيم املعرض الذي حقق نجاحا ملحوظا ومنوا هائال
منذ انطالقه وحتى اليوم ،ودوره الفاعل يف التعاون
الدفاعي والعسكري وتطوير الصناعات الدفاعية
االماراتية محليا وقطاع الطريان إقليميا وعامليا ،وعىل
كافة الجهود املبذولة لظهوره مبكانة تليق بهذا
القطاع املهم.
الرميثي يقوم بجولة بالمعرض

والعسكري ،والتطورات الحالية واملستقبلية يف هذا
املجال وكيفية االستفادة منها ،وما ميثله معرض ديب
للطريان من أهمية عاملية يف هذا الخصوص و شملت
جولته مختلف اجنحة الرشكات الوطنية املشاركة يف
املعرض والتعرف عىل املنتجات التي تعرضها ورؤيتها
حول مستقبل صناعة الطريان يف دولة االمارات
العربية املتحدة وسبل تطويرها.
صفقات كبيرة

أهم معارض الطريان يف العامل وأرسعها منوا ً.
شهدت منصات معرض ديب للطريان تنافساً كبريا ً
بني إيرباص وبوينغ عىل توقيع صفقات قياسية،
واستحوذت الرشاكتان عىل الحصة األكرب من
الصفقات وبلغ مجموع طلبيات رشكة «إيرباص»
األوروبية ،خالل فعاليات املعرض  232طائرة ،شملت
طلبية لـ  120طائرة لرشكة العربية للطريان منها 73
طائرة  A320neoو 27طائرة  A321neoو 20طائرة
.A321XLR
وأعلنت رشكة «بوينغ» األمريكية عن طلبات رشاء
ومذكرات التزام واتفاقيات لرشاء  95طائرة تجارية
تقدّر قيمتها بـ  17.4مليار دوالر وفقاً لقامئة األسعار
الحالية.

قام معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة بجولة يف معرض ديب اختتمت فعاليات الدورة السادسة عرشة من معرض
للطريان شملت عددا من أقسام وأجنحة الدول ديب للطريان  ،2019بعد أن سجل صفقات بلغت
والرشكات املحلية واإلقليمية والدولية املتخصصة يف قيمتها  200مليار درهم ،ووصل عدد الطائرات التي
مجال الطريان واطلع عىل أحدث املعدات والتقنيات تم بيعها عرب منصات املعرض نحو  362طائرة ،وبلغ
التكنولوجية الحديثة التي صنعتها الرشكات من عدد الزائرين لدورة املعرض ،الذي شارك فيه نحو
الناقالت الوطنية
مختلف أرجاء العامل.
 1288رشكة ومؤسسة و 161طائرة أكرث من  84ألف
واستمع معاليه من املسؤولني حول أحدث زائر عىل مدار األيام الخمسة وهي أرقام كام يقول وبلغ حجم صفقات الناقالت الوطنية خالل املعرض
التكنولوجيا املعروضة يف مجال الطريان املدين املحللون ترسخ مكانة معرض ديب للطريان كونه أحد  142.4مليار درهم موزعة بني صفقات لطريان
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عن ارتفاع القيمة اإلجاميل للعقود العسكرية املربمة
خالل الدورة السادسة عرشة من املعرض إىل 18.02
مليار درهم ،متجاوزة بذلك قيمة العقود املسجلة
خالل الدورة السابقة والتي بلغت نحو  14.7مليار
درهم.
وشهد اليوم الرابع من املعرض إبرام  9عقود بقيمة
 211,3مليون درهم ،ليصل إجاميل عدد العقود
املربمة خالل املعرض إىل  51عقدا ً.
وقال اللواء ركن طيار عبدالله الهاشمي املدير
التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة ملعرض ديب
للطريان ،2019إن معرض ديب الدويل للطريان يف دورته
الـ 16ميثل أكرب دورة يف تاريخ املعرض ،مضيفا أنه بات
ميثل منصة عاملية ملهمة للعاملني يف قطاع الطريان.
اإلمارات بقيمة  91مليار درهم و 51.4مليار درهم «العربية للطريان» مبقدار ثالثة أضعاف ،فضالً عن
حجم صفقة العربية للطريان.
دعمها السرتاتيجية الرشكة الرامية لتوسيع شبكة
وخالل اليوم الثاين من معرض ديب للطريان أعلنت وجهاتها العاملية.
طريان اإلمارات ،أكرب ناقلة جوية دولية يف العامل ،عن وتشمل الطلبات الجديدة 73 :طائرة من طراز
طلبية مؤكدة لرشاء  50طائرة  ،A320neo A350-900 XWBو 27طائرة من طراز  ،A321neoو20
بقيمة  16مليار دوالر ( 58.7مليار درهم) ،ومن طائرة من طراز  .A321XLRويف رابع أيام املعرض
املتوقع أن تبدأ الناقلة الوطنية تسلم هذه الطائرات ،وقعت طريان اإلمارات ،طلبية مؤكدة لرشاء 30
التي ستعمل مبحركات رولز رويس  ،XWBاعتبارا ً طائرة بوينغ  787-9بقيمة  8.8مليارات دوالر (32.3
من مايو  ،2023يف حني وقعت العربية للطريان مليار درهم) .2019 ،ومارست طريان اإلمارات حقها
خالل اليوم نفسه طلبية لرشاء  120طائرة من عائلة يف استبدال طائرات  777Xبطائرات .787
«إيرباص  »A320وستسهم هذه الصفقة ،التي
الصفقات العسكرية
يتجاوز إجاميل قيمتها الرشائية  14مليار دوالر أمرييك
(القيمة الدفرتية) ،بتعزيز قوة األسطول الحايل لرشكة أعلنت اللجنة العسكرية املنظمة ملعرض ديب للطريان

عروض جوية
دشنت طائرة اإلمارات  A380العرض الجوي
يف معرض ديب للطريان  2019بتشكيل مشرتك
مع  26طائرة عسكرية وفريق الفرسان اإلمارايت
لالستعراضات الجوية.
واستمتع الجمهور وعشاق الطريان مبشاهدة عروض
متنوعة عىل مدى خمسة أيام ،حيث شارك فريق
فرسان اإلمارات ضمن االستعراضات الجوية اليومية،
كام شارك فريق «باترول دي فرانس» التابع للقوات
الجوية الفرنسية الذي وصل إىل معرض ديب للطريان
للمرة األوىل منذ عام .2011
فيام تشارك يف االستعراضات الجوية طائرة داسو
رافال وبوينغ ( )B787-9وعدد من املروحيات،
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إضافة إىل رشكة االستعراضات الجوية الوحيدة يف
العامل املتمثلة بفريق «بليدز» من اململكة املتحدة.
وأكد العارضون وأعضاء الوفود الرسمية والرعاة يف
معرض ديب للطريان  2019أن املعرض حقق نجاحاً
الفتاً هذا العام ،حيث نظمت ضمن فعالياته
مؤمترات عدة عىل درجة عالية من األهمية لصناعة
الطريان والفضاء.
ومن الرشكات التي تواجدت يف املعرض  100رشكة
جديدة منها رشكة الطائرات املروحية ،وهي أول
مشغل للطائرات املروحية التجارية يف اململكة
العربية السعودية تم إطالقها يف وقت سابق من هذا
العام وكانت أحد الرعاة الرئيسيني للحدث .وقال
الرئيس التنفيذي لرشكة الطائرات املروحية يحيى بن
حمود الغريبي :إن املعرض األول الذي تشارك فيه
الرشكة كان «ناجحاً جدا ً».
وأضاف« :لقد تحقق أكرث مام توقعنا ،والتقينا العديد
من ممثيل الرشكات وقابلنا الكثري من العمالء وعرضنا
طائراتنا عليهم ،ونحن سعداء للغاية بنتائج مشاركتنا.
إننا رشكة جديدة وبناء العالقات أمر يف غاية األهمية
وكان معرض ديب للطريان أحد أفضل أساليب تواصلنا
وتعزيز شبكة عالقاتنا».
ومن أبرز الحارضين الجدد يف نسخة  2019أول
«رشيك التكنولوجيا املتقدمة» للمعرض واملتمثل
يف «إيدج» ،التي تم اإلعالن عنها مؤخرا ً وتجمع
بني أكرث من  25مؤسسة ،منها رشكات تابعة لرشكة
اإلمارات للصناعات العسكرية ومجموعة اإلمارات
املتقدمة لالستثامرات وتوازن القابضة ،ومؤسسات

مستقلة أخرى .ومن الرشكات التابعة لـ«إيدج»
رشكة «الطارق» املتخصصة يف مجال تصنيع األسلحة
الجوية واألنظمة املوجهة بدقة.
وقال املدير العام للرشكة ،ثونيس بوثا :إن معرض
ديب للطريان كان وسيلة رائعة لتأسيس تواجد العالمة
التجارية يف املنطقة .وأضاف :لقد كانت االستجابة
ممتازة إلطالق «إيدج» ،وكان هناك اهتامم كبري من
العديد من الدول الصديقة .أعتقد أن لدينا منتجات
مميزة ،واهتامماً كبياًر مبجموعة املنتجات التي
نقدمها.
استكشاف الفضاء
واجتذبت مجموعة املؤمترات املتخصصة عددا ً كبريا ً

من العاملني واملهتمني بصناعة الطريان .ومن بني
تلك األحداث مؤمتر إدارة الحركة الجوية العاملية
( )GATMالذي استمر يومني ،وناقش مستقبل
التحكم يف الحركة الجوية وأبرزت املناقشات أهمية
ما يسمى بـ«األبراج االفرتاضية» يف املستقبل .كام تم
تنظيم مؤمتر قطاع الشحن «كارجو كونيكت» الذي
تناول صناعة الشحن الجوي مع الرتكيز عىل مشاركة
البيانات عرب الحدود الجغرافية والتجارية.
وألول مرة يف نسخة عام  ،2019كان هناك تركيز خاص
عىل استكشاف الفضاء من خالل برنامج محدد من
املؤمترات .وقد نظمت أعامل مؤمتر «نساء يف الفضاء»
بدعم من وكالة اإلمارات للفضاء وتحدث خالله خرباء
من األمم املتحدة ورشكة «بوينغ» وغريهم.
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معارض ومؤتمرات

خالل معرض دبي للطيران 2019

وكـــالة اإلمـــارات للفضــــاء تنظـم منتـدى «المـــــــــــــ

نظمت وكالة اإلمارات للفضاء منتدى “المرأة في الفضاء” على هامش معرض دبي للطيران ،2019
وشهد حضور مجموعة متميزة من الخبراء وصناع القرار في قطاع الفضاء العالمي الذين ناقشوا
أهمية مشاركة المرأة وبناء القدرات واستغالل التقنيات المتقدمة في تطوير قطاع الفضاء.
وتض ّمن املنتدى عددا ً من الجلسات الحوارية
التي حرضها نخبة من املتحدثني من وكالة
اإلمارات للفضاء ،ويف مقدمتهم معايل الدكتور
أحمد عبدالله بالهول الفاليس وزير الدولة
لشؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة رئيس
مجلس إدارة الوكالة ،وسعادة الدكتور املهندس
محمد نارص األحبايب مدير عام الوكالة ،ونارص
الراشدي مدير إدارة السياسات والترشيعات
الفضائية ،والدكتورة فاطمة يحيى العيدروس
أخصائية علوم الفضاء ،وهيام البلويش مهندسة
تصميم.
واستهل املنتدى فعالياته بكلمة ملعايل الفاليس
أكد فيها عىل الدور األسايس والهام الذي تلعبه
املرأة بشكل عام يف تطوير القطاع الفضايئ
الوطني ،وقال “نفخر بالكوادر النسائية ضمن
القطاع الفضايئ عىل املستوى الوطني والتي
تشكل نسبة  % 45من إجاميل القوة العاملة،

وعىل الرغم من أن مجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات تشهد قصورا ً يف أعداد
املرأة عىل املستوى العاملي ،إال أننا يف دولة
اإلمارات نشهد دورا ً متزايدا ً للمرأة يف مختلف
القطاعات ،ما يساهم بشكل أسايس يف النمو
الرسيع والنجاحات التي يحققها القطاع الفضايئ
يف الدولة عىل سبيل املثال”.
التعليم ودور العلم والتكنولوجيا
شارك معايل الفاليس يف جلسة حوار بعنوان
“التعليم ودور العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات يف الفضاء تطوير القدرات لبناء
القطاع” ،والتي سلطت الضوء عىل أهمية هذه
املجاالت وتوعية الجيل الشاب بقطاع الفضاء،
وأدار الجلسة سعادة الدكتور بهجت يوسف،
املستشار الخاص لرئيس جامعة زايد ،كام شارك
فيها كل من اسامعيل عيل عبد الله ،الرئيس

التنفيذي لرشكة “سرتاتا” ،وليان كاريت ،الرئيسة
التنفيذية لرشكة “بوينج” للدفاع والفضاء واألمن،
والذين قدموا مجموعة من الرؤى واألفكار
القيمة حول املوضوع.
وأكد معايل الدكتور الفاليس عىل أهمية دعم
املواهب واالستثامر فيها لالرتقاء بقدرات
الفضاء ،وقال“ :ندعو الشباب اإلمارايت إىل
الرتكيز عىل مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ونحثّهم عىل املشاركة يف تقدم قطاع
الفضاء .لذا ،نتعاون بشكل وثيق مع الجامعات
لتطوير مناهج فضائية ،ولتزويد الطلبة بأفضل
الفرص لدراسة الربامج الفريدة يف الخارج بهدف
تحضريهم لقيادة القطاع يف املستقبل”.
وأضاف“ :هنالك رضورة لتشكيل روابط بني
التعليم والفضاء ،مبا يعزز من قيمة القطاع
الفضايئ يف الدولة .إذ شهدنا مؤخرا ً خالل مهمة
رائد الفضاء اإلمارايت هزاع املنصوري إىل محطة
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ــــــــــــــرأة فـي الفضــــــــاء»
بأن القمر الصناعي سيقوم بجمع كميات ضخمة
من البيانات التي ستساهم يف تحقيق االستدامة
عىل كوكب األرض”.
تكنولوجيا الفضاء

الفضاء الدولية تواصله بشكل مستمر مع الطلبة
لرفع مستوى الوعي باملجاالت الفضائية وإلهامهم
لخوض هذه التجربة ،وكان اإلقبال واملتابعة من
قبل الشباب اإلمارايت أمر يوعد بجيل مقبل متميز
من العلامء واملهندسني ورواد الفضاء”.

ضمن القطاع

مستقبل الفضاء

الفضائي على

الفالسي :نفتخر
بالكوادر النسائية

وشارك سعادة الدكتور املهندس محمد نارص
األحبايب يف جلسة حوارية بعنوان “مستقبل الفضاء
 التنوع بني الجنسني واالستدامة” إىل جانب كل منمعايل سارة األمريي ،وزيرة الدولة للعلوم املتقدمة،
وسيمونيتا دي بيبو ،مديرة مكتب االمم املتحدة خالل السنوات القليلة املاضية فوز هيئتني إماراتيني
لشؤون الفضاء الخارجي ،وجان إيف لو جال ،وهام وكالة اإلمارات للفضاء ومركز محمد بن
رئيس املركز الوطني الفرنيس للدراسات الفضائية ،رائد للفضاء بـ “جائزة التميز للتنوع يف الجغرافيا
وناقشت الجلسة التي أدارتها الدكتورة نوايل والفئات العمرية والتوازن بني الجنسني” ،وهو ما
الحوسني ،املندوبة الدامئة لدولة اإلمارات العربية يسلط الضوء عىل التزام قطاع الفضاء الوطني يف
املتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة املتجددة تحقيق التنوع واالستدامة عىل املستوى العاملي”.
“آيرينا” ،دور مشاركة املرأة يف تعزيز استدامة قطاع وأشار األحبايب إىل أن قمر “مزن سات” الصناعي
الذي من املقرر إطالقه إىل الفضاء الخارجي يف
الفضاء التي تعد عامالً حاسامً لنموه وتقدمه.
وقال األحبايب“ :نؤمن بأن متكني املرأة أمر هام وقت الحق من العام ،تعمل عليه كوادر نسائية يف
ورضوري لضامن استدامة األرض والفضاء ،وشهدنا مختلف املراحل من التصميم إىل التصنيع ،منوهاً

المستوى الوطني

ويف إطار جلسة حملت عنوان “تسخري تكنولوجيا
الفضاء وتحقيق الفائدة للقطاع” ،أكد نارص الراشدي
عىل إمكانية إسهام قطاع الفضاء اإلمارايت يف تطوير
القطاعات األخرى يف الدولة بفضل قدرته عىل
ترسيع عملية التنوع االقتصادي ،وأدار الجلسة كيم
شوفيلد ،مؤسس رشكة “أو  2كيه” والرشيك اإلداري
فيها ،وشارك يف الحوار كل من جريالدين ناجا ،رئيس
قسم السياسات الصناعية والتدقيق يف وكالة الفضاء
األوروبية ،ولويس إيدج ،الرئيس التنفيذي لشؤون
العمليات يف رشكة “ستااليت ابليكيشنز كاتابولت”،
وباهية الشعيبي ،املؤسسة والرئيسة التنفيذية
للرشكة العاملية للفضاء والتكنولوجيا.
وشاركت الدكتورة فاطمة يحيى العيدروس يف
جلسة بعنوان “تجاوز البيانات الضخمة اعتامدا ً
عىل مراقبة كوكب األرض” إىل جانب الدكتورة هالة
الجسار من قسم الفيزياء يف جامعة الكويت ،وبإدارة
الدكتور لويجي سكاتيا ،الرشيكة ورئيسة مامرسات
الفضاء لدى رشكة ’يب دبليو يس‘ االستشارية ،وركزت
الدكتورة العيدروس يف مداخالتها عىل أهمية تطوير
تقنيات الفضاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ملواجهة التحديات البيئية.
وفاز خالل املؤمتر أربعة مستكشفني شباب للفضاء
وأحد املتخصصني يف التعليم مبنحة رائد الفضاء آل
ووردن “السعي” ،وذلك يف أعقاب توقيع مذكرة
للتفاهم بني وكالة اإلمارات للفضاء ورشكة “كاملان
وورلد وايد” الشهر املايض ،وسيقيض الحائزون عىل
املنحة أسبوعاً يف مخيم الفضاء الشهري التابع ملركز
الفضاء والصواريخ األمرييك يف هنتسفيل بوالية
أالباما ،حيث سيحظون بفرصة إجراء تجارب عملية
مشابهة لتلك التي يخضع لها رواد الفضاء.
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تقارير

العرض العالمي األول للطائرة Mi-38
الروسية في معرض دبي للطيران

بدأت شركة Helicopters Holding
 Companyالروسية العرض األول ألحدث
طائراتها المروحية من طراز  Mi-38في معرض دبي الدولي للطيران
 .2019وقد ُعرضت الطائرة التي توفر مقصورتها أرقى مستويات الراحة في موقع
العروض الثابتة ،وسوف تشارك في برنامج رحلة عروض الطيران.

وقد ظهرت أول مروحية من طراز  Mi-38للجمهور
يف معرض ماكس الدويل للطريان  ،2019خالل شهر
أغسطس املايض حيث تم عرضها للرئيس الرويس
فالدميري بوتني والرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان.
وتم تطوير الجزء الداخيل للطائرة باستخدام مواد
عالية الجودة وحلول تقنية حديثة يف مجال السالمة
والراحة.
مميزات Mi-38

كام يصل مدى طريان املروحية الجديدة إىل 1000
كيلومرت (مع خزانات وقود إضافية) .ويسهم الحد
األقىص لوزن اإلقالع البالغ  15.6طن يف متكني الطائرة
 Mi-38من حمل ما يصل إىل  5أطنان من الحمولة
عىل متنها أو عىل حبال خارجية».
ميكن تشغيل املروحية  Mi-38يف مجموعة واسعة
من الظروف املناخية؛ مبا يف ذلك املناخ البحري
واالستوايئ واملناخات الباردة .وتسهم الحلول التقنية
غري املسبوقة يف تفوق  Mi-38عىل غريها من
املروحيات من نفس الفئة يف سعة الحمولة وسعة
الجلوس وخصائص األداء الرئيسية.

يتميز تصميم املروحية  Mi-38بعدد من االبتكارات؛
مبا يف ذلك الخطوط الهوائية الديناميكية املط َّورة
لجسم الطائرة وغطاء املحرك ،وأعمدة الدوران
عروض جديدة
الرئيسية  ،و مكبس املضخة الهيدروليكية .توجد
املحركات خلف ناقل الحركة الرئييس ،بدالً من وضعها من بني العروض الجديدة يف معرض ديب للطريان
التقليدي يف األمام .وقد ساهم ذلك يف تقليل مستوى مروحية رجال األعامل  Ansatالخفيفة متعددة
املقاومة الهوائية والضوضاء يف املقصورة ،باإلضافة إىل األغراض .بإمكان هذه املروحية نقل ما يصل إىل 5
ركاب بشكل مريح .وسوف تشارك املروحية يف عرضها
زيادة سالمة الطائرات العمودية.

األول يف الرشق األوسط يف برنامج الطريان وستكون
متاحة للعرض يف قسم العروض الثابتة.
باإلضافة إىل ذلك ،تشتمل العروض الثابتة لرشكة
 Tawazunالقابضة عىل مروحية  VRT500الخفيفة
ذات املحرك الواحد ،واملصممة عىل شكل تاكيس
طائر يف املدينة .وهذه هي املرة األوىل التي يتم عرض
هذا املرشوع يف الخارج .ومتتلك الطائرة العمودية
أكرب مقصورة لنقل الركاب والبضائع يف فئتها ،مع
قدرة استيعابية إجاملية تصل إىل  5أشخاص .سوف
تسمح خصائص األداء املتوقعة للمروحية بالوصول
إىل أقىص رسعة تبلغ  250كم  /ساعة ،ويصل مداها
إىل  860كم ،وتحمل ما يصل إىل  730كغ من
الحمولة عىل متنها.
ميكن مشاهدة طراز  VRT500يف منصة عرض رشكة
 ،Russian Helicoptersوالتي ستعرض أيضً ا تطورا ً
آخر بواسطة مكتب تصميم ،VR-Technologies
وهو عبارة عن طائرة بدون طيار  UAVمن نوع
املروحيات طراز  .VRT300وتتميز كلتا الطائرتني
مبراوح دوارة متحدة املحور ،مام يضمن مقاومة
عالية للرياح الجانبية وأبعادًا صغرية ،مام يجعلها
مناسبة لالستخدام يف أحوال املدن املقيدة.
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السعودية واإلمارات ،وهندسة المستقبل

بقلم  :د .عبير العليان
خبيرة نفط

«في االتحاد قوة ،وفي التفرق
ضعف» ...مقولة كنا نسمعها
دائماً ونحن صغار .واليوم نراها
رأي العين بين أقوى دولتين في
الشرق األوسط ،المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية
المتحدة .هذا االتحاد لم يكن نتاجاً
لحالة طارئة ،وإنما هو اتحاد صاغه
التاريخ ،فالعالقة بين البلدين
عالقة دم وأخوة ،تتسم بالصالبة
والقوة.

العالقة بني الرياض وأبوظبي ليست اعتيادية،
فعدا عن العالقات التاريخية فهام يتشاركان
يف نوا ٍح كثرية ،أهمها رؤية قيادة البلدين يف
استرشاف املستقبل سياسياً ،واقتصادياً وتنموياً،
واالنفتاح عىل العامل .ويكفي أنهام أكرث دولتني
يف املنطقة تتصدران مؤرشات الكفاءة واإلنجاز
وجودة الحياة عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.
فدولة اإلمارات عىل سبيل املثال تتصدر مؤرش
االبتكار العاملي عربياً ،وقد صعدت إىل املرتبة
الـ ٣٦عاملياً يف عام  .٢٠١٩أما السعودية فتتصدر
الدول العربية يف براءات االخرتاع ،وتحتل املرتبة
الـ ٢٢عاملياً متفوقه عىل  ٩٢دولة .كذلك تتقدم
اململكة يف تصنيف مؤرش األمم املتحدة لجاهزية
الحكومة اإللكرتونية لتحتل املرتبة الـ ٤١عاملياً،
كام أحرزت أعىل مؤرش لالستقرار االقتصادي
وفق تقرير التنافسية العاملي لهذا العام ،واحتلت
املرتبة الـ ٣٩من أصل  ١٤١دولة ،بفضل وصولها
إىل مراكز متقدمة يف مؤرشات فرعية ،مثل األمن
وحوكمة الرشكات.
وكذلك ،فإن اإلمارات والسعودية هام أكرث الدول
العربية سعادة حسب مؤرش السعادة العاملي
لعام  ٢٠١٩املبني عىل ستة عوامل أساسية تدعم
الرفاهية ،وهي :الدخل ،الحرية ،مستوى الفساد،
متوسط العمر ،الدعم االجتامعي والكرم .وهي
العوامل التي تدعمها رؤية البلدين.
مجلس التنسيق السعودي-اإلمارايت برئاسة األمري
محمد بن سلامن ويل العهد السعودي وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد ويل عهد أبوظبي
هو امتداد ملسرية البلدين وتعزيز لقوتهام
بتوحيد الجهود وتعزيز التكامل يف املنظومة
االقتصادية املشرتكة التي تؤكد قوة األوارص بني
البلدين ،والتي متثل منصة لتحقيق رؤى القيادتني
كام ذكر األمري محمد بن سلامن يف زيارته األخرية
لدولة اإلمارات ،والذي أشار إىل أن هذا النوع
من الرشاكات ال يعود بالنفع عىل الدولتني فقط،

بل يقدم مثاالً استثنائياً للتعاون العريب ،ويضع
البلدين يف مكانة متميزة عىل خريطة التحالفات
العاملية.
ومن أهم االتفاقيات التي خرجت بها اجتامع
املجلس األخري ،هي تلك االتفاقيات القامئة عىل
تعزيز التنويع االقتصادي غري النفطي للبلدين،
وتطوير قطاع الصناعات التحويلية لتجنب
تداعيات أزمة االقتصاد العاملي الناتج عن
التذبذب يف أسعار النفط يف السوق ،ولضامن
وجود زبائن لنفط البلدين ،وخصوصاً مع اتفاقية
التخفيض ألوبك ،ويف ظل التنافس الرشس يف
تصدير النفط الخام بني الدول .ومنها كذلك
ٍ
إقامة
مصاف ومجمعات برتوكيميائية يف األسواق
النامية ،وعىل مستوى عاملي؛ لتأمني منافذ
مخصصة لبيع النفط الخام السعودي واإلمارايت،
وتصدير الفائض لألسواق العاملية .وتعترب الهند
من أفضل الخيارات لصناعة التكرير نظرا ً لقربها
من منابع النفط لدينا ووجود األيدي العاملة
الرخيصة.
إن اجتامع «املحمدَين» يف هذه املرحلة رضوري
ومهم ملواجهة التحديات واألزمات التي تعصف
حالياً يف املنطقة ،والسيام أن البلدين يتمتعان
بإمكانيات اقتصادية عظمى ،ويحظيان بقبول
واحرتام دويل كبري .ولعل رئاسة اململكة ملجموعة
العرشين يف  ،٢٠٢٠واحتضان اإلمارات ملعرض
«إكسبو  »٢٠٢٠هام خري دليل عىل مكانة
البلدين وثقلهام يف العامل.

صناعة الطاقة

52

العدد  575ديسمبر 2019

تقارير

افتتاح مركز عسكري متطور للصيانة
واإلصالح والعمرة في 2020
يعد المقر الرئيسي للمركز
العسكري المتطور للصيانة
«أمرك”
واإلصالح والعمرة
ُ
( )AMMROCفي أبو ظبي ،من
المشاريع المشتركة المملوكة
لمجموعة ،EDGE Group
وشركة Lockheed Martin
 ،Corporationوشركة Sikorsky
( Aircraft Corporationإحدى
شركات Lockheed Martin
 .)Companyوتعتبر الشركة
مزوداً رائداً لخدمات الصيانة
واإلصالح والعمرة للطائرات
العسكرية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة والقوات
المسلحة في المنطقة.

ومركز  AMMROCهو اآلن يف املراحل النهائية
من تنفيذ بناء منشأة حديثة يف موقع اسرتاتيجي
يف منطقة  1كم 2بالقرب من مطار العني الدويل.
وسيكون هذا املرفق مبثابة مجمع واحد شامل
يوفر الدعم ألكرث من  35نوعاً من الطائرات،
واملنصات ذات األجنحة الثابتة والدوارة ،بدولة
اإلمارات العربية املتحدة واألسواق اإلقليمية.
من جانبه قال تيم جريمان ،كبري املسؤولني
التجاريني يف مركز « :AMMROCإن فريق
 AMMROCمتحمس ملنشأتنا الجديدة يف
مدينة العني .ويف الوقت الذي نركز فيه
عىل الوفاء بالتزاماتنا تجاه
عمالئنا اإلماراتيني
خالل السنوات

منفتحني عىل العامل».
كجزء من إنشاء مركز للصيانة واإلصالح والعمرة
 MROتبلغ مساحته  1.5مليون قدم مربع ،يضم
املرفق الجديد أربعة حظائر متعددة األغراض،
وأكرث من  30ورشة دعم ،ومنشأة مخصصة للطالء
وخاضعة للمراقبة بيئياً .ستوفر ورش
الدعم خدمات دعم

القليلة املاضية ،فإن
افتتاحنا الكبري يف العني خالل
النصف األول من عام  2020يعني أننا سنكون

عرصية شاملة للصيانة واإلصالح
والعمرة  ،MROومحالت قطع املكونات مجهزة
بأجهزة اختبار متطورة ذات طابع عاملي .وستوفر

املنشأة سعة حظرية تزيد عن  36500مرت مربع
تتوافق مع لوائح مراقبة الصادرات
الخاصة بالدولة

وقيود امللكية.
منشأة
ستوفر
الصيانة واإلصالح والعمرة
 MROالجديدة إمكانات واسعة
للصيانة واإلصالح والعمرة يف عنرب مروحيات
 BLACK HAWKمبا يف ذلك الدوارات وناقالت
الحركة وال ِّريَش واملحركات وأنظمة الطائرات
الفرعية .ومام يُذكر أنه تم تجهيز منشأة عنرب
املروحيات بحامل الدوران الوحيد يف املنطقة
الختبار ريش املراوح.
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DIAMONDShield

نظام الدفاع الجوي والصاروخي الرقمي
المتكامل
االكتشاف المبكر للتهديدات
وتحديدها والتأكد منها
هي في الدرجة األولى
من األهمية في العمليات.
ويتمثل الحل لهذا التحدي
في نظام متقدم إلدارة
المعركة يقود ساحة المعركة
ويسيطر عليها ،ويسمى هذا
الحل  ،DIAMONDShieldومن
المتوقع أن يمثل مستقبل
إدارة ساحات القتال في
الشرق األوسط وخارجه.

ويقوم نظام  DIAMONDShieldبتحويل
البيانات إىل صيغة معروفة ومفهومة من خالل
الربط بني البيانات التي تم جمعها من املصادر
الجوية والربية والبحرية والفضائية (األنظمة
العسكرية وأجهزة االستشعار وكذلك الرادارات
املدنية).
يرشح ج .د .هاموند ،نائب رئيس رشكة
لوكهيد مارتن لشؤون أنظمة القيادة والسيطرة
واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات واملراقبة
واالستطالع  ،C4ISRاألدوات الالزمة للجيل
القادم فيقول« :لقد عرب عمالؤنا عن الحاجة
إىل نظام يعالج التهديدات املتطورة مبزيد
من الثقة والكفاءة ،وذلك من خالل تعزيز
الرسعة والكفاءة يف االستخبارات؛ وميثل نظام
 DIAMONDShieldهذا الحل من الجيل
القادم».
يف صميم النظام ،توجد بنية حديثة ومفتوحة
تتيح التكامل واإلدماج ابتداء من املستشعرات
إىل نظام الرمي ،وقابلية التشغيل البيني مع أوسع
طيف من االتصاالت التكتيكية ،واملستشعرات

واألسلحة واألنظمة القدمية القامئة .وبالنظر إىل
أن ذلك يعتمد عىل املعايري وبروتوكوالت االتصال
املعتمدة لدى الواليات املتحدة وحلف الناتو،
فإن النظام يوفر للعمالء الفرصة للحصول عىل
نظام قيادة وتحكم أصيل متطور ،ميكن من خالله
التواصل برسعة وكفاءة مع قوات التحالف.
عند التخطيط للعمليات الجوية ،فإن الذكاء
االصطناعي للنظام يتحسن يف املجاالت الجوية
التي تستخدمها الحركة الجوية املدنية والدفاع

الصاروخي .ويف حني يستغرق األمر اليوم حوايل
 72ساعة إلنتاج أوامر املهام الجوية ،قام نظام
 DIAMONDShieldباختصار ذلك الوقت إىل
ساعات ،بل وإىل دقائق بالنسبة إىل مهام معينة.
وهذا النوع من اختصار وقت اتخاذ القرار ميكن
أن يؤدي إىل نتيجة مختلفة للمعركة الحالية.
ويعترب هذا التطور أمرا ً حيوياً؛ ألن التهديدات
املستقبلية تستمر يف التطور من حيث التعقيد
والرسعة.
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كيم إيرنزن  ،نائب رئيس شركة Raytheon Air Warfare Systems

تقنيات متقدمة في مجاالت الدفاع الجوي
أكدت كيم إيرنزن  ،نائب رئيس شركة
.Raytheon Air Warfare Systems
على أن خط إنتاج Raytheon’s Air
 Warfare Systemsيتضمن مجموعة
واسعة من األنظمة التي تساعد
القادة العسكريين على السيطرة
في الجو والبحر فنحن صانعو
العديد من األنظمة المعروفة
التي تطلق من الجو مثل صاروخ
الجو-جو المتوسط المدى والمتطور
 ،AMRAAMوصاروخ AIM-9X
 ،Sidewinderإلى جانب سالح
المواجهة المشتركة (.)JSOW

وتوفر أنظمة أخرى قدرات محددة ،مثل صاروخ
 ،HARMوهو صاروخ مضاد لإلشعاع فائق الرسعة،
مصمم للتغلب عىل أنظمة الرادار.
وفيام ييل نص الحوار:
كيف يمكنك تعريف «الهيمنة
الجوية؟»
تعني الهيمنة الجوية أن يكون قائد الطائرة املقاتلة
قادرا ً عىل السيطرة الكاملة عىل قطعة من املجال
الجوي إلكامل املهمة والعودة إىل الوطن بأمان.
إنه مصطلح نستخدمه كث ًريا يف Raytheon؛ ألن
العديد من منتجاتنا هي لتمكني الطيارين مبارشة
من تحقيق هذا النوع من السيطرة عرب كل مرحلة
من مراحل املهمة الجوية .فخرباتنا عميقة ،لكننا
ندرك أن الهيمنة الجوية
هي أكرث من مجرد
الطائرات أو الصواريخ
التي تحملها ،وحلول
والتعرف،
االتصاالت،
واملالحة؛ واالستشعار .تتناول منتجات Raytheon
العديد من جوانب الهيمنة الجوية لتزويد عمالئنا
مبيزة يف القتال سواء كانوا يقودون طائرات من
الجيل الرابع أو الخامس.

اإللكرتونية ،وبالطبع الهيمنة الجوية .بطبيعة
الحال ،تشكّل الطائرات بدون طيار مصدر قلق كبري
للمنطقة ،ولذلك سنسلط الضوء عىل تقنية خاصة
مبواجهة أنظمة الطائرات بدون طيار .كام قمنا
بتطوير صاروخ  TALONاملوجه بالليزر بالتعاون
مع دولة اإلمارات العربية املتحدة.
حدثينا عن تجربتك في منتدى
 Women in Techفي وقت
سابق من هذا العام؟

تشكل الطائرات
ّ
بدون طيار مصدر
قلق كبير للمنطقة،
وسنسلط الضوء
على تقنية خاصة
بمواجهة أنظمة
الطائرات بدون طيار.
ماذا تتميز به  Raytheonفي
معرض دبي للطيران؟
لدينا
سيكون
املتقدمة التي

و ا لصا ر و خي

أحدث التقنيات
نقدمها يف مجاالت
مثل الدفاع الجوي

املتكامل،

والحلول

كجزء من يوم املرأة اإلماراتية ،استضافت جمعية
اإلمارات الرقمية للمرأة ورايثيون لجنة تسمى
«النساء يف التكنولوجيا :رحالت شخصية يف ثقافات
مختلفة ومهن  .»STEMترشفت أن أكون قاد ًرا
عىل مشاركة رحلتي املهنية والتواصل مع زماليئ
املشاركني يف املناقشة الذين كانوا نساء رائعات
للغاية .تحدثنا عن أهمية التنوع واإلدماج يف
األعامل التجارية ،والدور املتزايد األهمية الذي
تلعبه املرأة يف صناعة الدفاع ،والجيش وعامل
األعامل األوسع ،وعىل املستوى املحيل ،لتنويع
االقتصاد.
ما هي تطلعاتك المستقبلية
لرايثون واإلمارات العربية
المتحدة؟
تتمتع رايثيون بتاريخ طويل من الرشاكة يف الرشق
األوسط .لقد كنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
ألكرث من  30عا ًما .يف العام املايض ،قمنا بقص
الرشيط يف رشكة Raytheon Emirates Limited
 وهي رشكة مركزها يف أبوظبي .التزامنا تجاهاإلمارات وشعبها قوي .نحن نعمل عن كثب مع
دولة اإلمارات العربية املتحدة ملساعدة
البالد عىل تحقيق أهدافها مبا يف
ذلك الرشاكة الصناعية واألمن
واالزدهار االقتصادي .وإنني أتطلع
إىل السنوات املقبلة.
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شركة ( )GA-ASIتعرض نظام مراقبة
المهام المتعددة ونظام Metis

عرضت شركة  )General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASIإحدى الشركات العالمية الرائدة
في مجال تصميم وإنتاج المركبات واألنظمة اآللية (غير المأهولة) على مستوى العالم ،أحدث أنظمة
مراقبة المهام المتعددة  MMCونظام  Metisخالل مشاركتها في معرض دبي للطيران

وقال ديفيد آر .ألكسندر ،رئيس مجلس إدارة رشكة
General Atomics Aeronautical Systems,
انتـاج قمرة القيادة
 ،)Inc (GA-ASIإن « نظام مراقبة املهام املتعددة
 MMCيتميز بقدرته عىل زيادة فعالية وكفاءة المتقدمة التي تعتمد
أي مهمة من مهام الطائرة  MQ-9التابعة لسالح علــى الذكــــاء
الجو األمرييك بدرجة كبرية عن طريق تقليص عدد
أفراد الطاقم الجوي أثناء مهام محددة» .وأضاف االصطناعي
أن دمج نظام مراقبة املهام املتعددة ونظام Metis
مع عملية إطالق واستعادة األقامر الصناعية  ،القيادة املتقدمة التي أنتجتها الرشكة يف أداء وظائف
باإلضافة إىل قمرة القيادة املتقدمة ،ميكن أن آلية تعتمد عىل الذكاء االصطناعي مثل تجهيز
يساهم يف تخفيض عدد أفراد الطاقم الجوي بنسبة املعلومات الخاصة بجمع املعلومات االستخباراتية
 .50%ويصف الخرباء نظام مراقبة املهام املتعددة واملراقبة واالستطالع وتجهيز اللغات الطبيعية .كام
بأنه ميثل تطورا حتميا يف أسلوب تحكم مسؤويل يتمتع النظام بتصميم مفتوح يسمح باالندماج مع
التشغيل يف الطائرات التي ميكن قيادتها عن بُعد النمط القيايس ل «نظام املهام املفتوح» Open
( ،)RPAويساهم النظام ،جنبا إىل جنب قمرة  )Mission System (OMSوالطائات األخرى مثل

الطائرة MQ-1C Gray Eagle
كام يتيح نظام مراقبة املهام املتعددة تحقيق
الكفاءة املطلوبة عند استخدام األيدي العاملة يف
العمليات التي تنفذها الطائرة  MQ-9عن طريق
زيادة وقت التحليق أمام أفراد طاقم قيادة الطائرة
 MQ-9املكلفني مبهام عدة أو توسيع نطاق املهام
من أجل تقديم الدعم الالزم للقائد الحريب ،بينام
يقوم النظام  Metisبتعزيز االتصاالت بني الوحدات
وأفراد الطاقم الجوي ووحدات جمع املعلومات
االستخباراتية.
ويتيح نظام مراقبة املهام املتعددة تسليم الطائرة
إىل محطة املراقبة األرضية املتفرغة يف حالة تكليف
إحدى طائرات النظام بأداء مهمة هجومية أو
مهمة أكرث ديناميكية من مهام جمع املعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع.
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توفر حلول تقنية ذكية في ساحات
المعارك الحربية

تعترب خاصية التشغيل املشرتك من التحديات
الحقيقية يف مستقبل التكنولوجيا ،لذلك استثمرت
رشكة  Collins Aerospaceبقوة يف أجهزة
الالسليك املع ّرفة بالربمجيات ( )SDRاملحمولة
جوا ً ،أو يف املواقع الثابتة الجديدة ،أو املحمولة
عىل الظهر ،مام يوفر أحدث الحلول لشبكة
اتصاالت تكتيكية عرب طيف الرتددات العالية
 HFوالرتددات العالية جدا ً أو الفائقة الرتدد V /
 UHFباإلضافة إىل الرتددات املنخفضة .L
وتعمل الرشكة عىل انشاء بنية أجهزة الالسليك
 SDRبهدف الحفاظ عىل االستقاللية بني شكل
املوجة واألجهزة ،وباستخدام هذا النموذج ،قامت
رشكة  Collinsبإنتاج وتطوير منتجات مبقاييس
عاملية ،كام ط ّورت ونرشت عرشات من أشكال بنية
االتصاالت الربمجية ( )SCAاملتعددة املنقولة؛
متمثلة يف طول املوجة ،يف أجهزة الالسليك الخاصة
بها واملعرفة جميعاً بالربمجيات.
هذه القدرات ،إىل جانب حلول إلكرتونيات
الطريان وحلول النريان املشرتكة من Collins

 ،توفر للقوات املسلحة ساحة معركة فائقة
الجودة بفضل الذكاء االصطناعي .ومن ناحية
أخرى سعت الرشكة ملعالجة بعض مخاوف
العمالء الدوليني حول عدم قابلية التشغيل البيني
املشرتك الناجمة عن الحلول املبتكرة والتي فاقمها
التعارض بني طول املوجات والتشفري ،وتقوم
 Collins Aerospaceبعرض الجيل القادم من
عائلة .TruNet
إىل ذلك يقول ريان بانج ،نائب رئيس تطوير
األعامل يف رشكة  Mission Systemsيف
»: Collins Aerospaceنحن نحدد مستقبل
قابلية التشغيل البيني من خالل تطوير وتحويل
أحدث أشكال املوجات  MANETغري املسجلة
واملصدرة ،وباالقرتان مع خوارزميات التشفري
املستندة إىل معيار التشفري  256بت  ،AESميكن
للعمالء أن يطمئنوا إىل تلبية احتياجاتهم املتعلقة
بأمن االتصاالت وإمكانية التشغيل البيني ،مع
دعم سياسات املشرتيات التنافسية يف املستقبل».
وضمن إطار التطوير تحول عدد قليل من أجهزة

الراديو إىل شبكة كاملة تغطي القوات الربية
والقوات املحمولة جوا ً  ،بحيث ميكن تصميم «
 « TruNetبدأ بعدد قليل من أجهزة الالسليك
إىل شبكة كاملة تغطي القوات الربية والقوات
املحمولة جوا ً  ،لتلبية احتياجات املهام السيادية،
من املبادرات التكتيكية ودوريات الحدود إىل
البحث واإلنقاذ واالستجابة للكوارث الطبيعية.
ويتميز  TruNetبأشكال موجية ضيقة وعريضة
النطاق ،باإلضافة إىل التطبيقات وامللحقات،
حيث يوفر هذا أقىص قدر من املرونة وسهولة
االستخدام والتكامل السهل مع أشكال الطول
املوجية واالستعداد املستمر للتطور التكنولوجي
الفعال من حيث التكلفة االقتصادية.
ومن خالل مكونات الوحدة النمطية عالية الدقة
والضبط ،ميكن للعمالء اختيار حجم الدعم بحسب
حاجتهم ،وتمُ كِّن مجموعات  TruNetاملربمجني
من أن ينقلوا بسهولة األشكال الطولية والفريدة
من نوعها أو املتوافقة مع بنية االتصاالت الربمجية
 SCAعرب جميع األصول.
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طائرة الشحن من لوكهيد مارتن  LM-100Jتحصل على تحديث
تصديق إدارة الطيران الفدرالية األمريكية

ُتعتبر الطائرة نسخة مدنية مطابقة للطائرة
العسكرية سوبر هركيوليس C-130J
تلقت طائرة الشحن  LM-100Jالتابعة للوكهيد
مارتن تحديثًا لتصديق التصميم الخاص بها من
إدارة الطريان الفدرالية يف  15نوفمرب .ومبوجب
هذا التصديق الخاص من إدارة الطريان الفدرالية
 FAAميكن تشغيل الطائرة من أي مطار يف
العامل.
جدير بالذكر أنه يف عام  2014أعلنت لوكهيد
مارتن عن نيتها تحديث التصديق من نوع
 FAA A1SOلطائرتها طراز  L-382Jلتسويقها
كطراز  LM-100Jكطراز مدين مصدق للطائرة
العسكرية املعروفة  C-130Jسوبر هركيوليس.
وت ُعد الطائرة  LM-100Jنسخة حديثة لطائرة
لوكهيد مارتن للشحن طراز ( L-100لوكهيد
موديل  .)382وسبق أن تم إنتاج أكرث من 100
طائرة شحن طراز  L-100يف الفرتة من عام 1964
إىل عام  1992يف منشأة رشكة لوكهيد-جورجيأ
آنذاك يف مارييتا بجورجيا وتواصل العديد من
هذه الطائرات دعم العمليات العاملية حتى
اليوم.
ومثل الطراز العسكري ،يؤدي أسطول الطائرة
 L-100مهامت أكرب عىل نطاق عاملي ويع ّول
عليها كث ًريا .وبقرب وصول هذا األسطول إىل نهاية
خدمته االفرتاضية ،يرى العمالء أن
البديل الوحيد للطائرة L-100

ُتعد الطائرة
 LM-100Jنسخة
حديثة لطائرة
لوكهيد مارتن
للشحن طراز L-100
هي الطائرة  LM-100Jكام رصح بذلك رود
ماكلني ،نائب الرئيس واملدير العام لخط تجارة
مهامت النقل الجوي والبحري يف لوكهيد مارتن.
وأضاف ماكلني «هذا التصديق املتجدد إلدارة
الطريان الفدرالية يتيح للطائرة  LM-100Jحرفيًا
التحليق إىل أي مكان يف العامل لتحقيق املتطلبات
الفريدة والصعبة التي من أجلها تم بناء هذه
الطائرة»« .ومبناسبة حلول موعد دخول الطائرة
 LM-100Jيف الخدمة ،نحن نفخر بأنها سوف
تكون مثال عىل قدرات أرسة الطائرة C-130J
سوبر هركيوليس وستتوىل توسيع تلك القدرات
التي ال نظري لها».
ومن خالل التغيريات املحددة للتصميم ،تؤدي

الطائرة  LM-100Jمهامت مدنية متعددة
األغراض قادرة عىل النقل الرسيع والكفوء
للشحنات وعىل تلبية متطلبات محددة ملهامت
متخصصة .وتُعد الطائرة  LM-100Jحالً مثاليًا
للشحن الجوي يف مجال نقل شحنات كبرية
الحجم ،وال سيام إىل أماكن وعرة وتحت أقىس
الظروف البيئية يف كافة أنحاء العامل.
وتضم الطائرة  LM-100Jتطورات وتحسينات
تكنولوجية مقارنة بطائرات الشحن القدمية
 L-100املستخدمة حاليًا وهذه التطورات
والتحسينات هي حصيلة أكرث من عرشين عا ًما
من الخربة العملية للطائرة  ،C-130Jبضمنها أكرث
من مليوين ساعة طريان عىل نطاق األسطول قام
بأدائها طواقم يف ٍ 19
بلد من بلدان العامل.
وقال ماريلو فرانكلن ،مدير برنامج  LM-100Jيف
لوكهيد مارتن« ،لقد توفرت لنا فرصة فريدة من
نوعها لتصميم وبناء طائرة شحن تجارية جديدة
متا ًما مستعينني برؤى من إطار جوي مجرب».
«وكان هدفنا إنتاج طائرة شحن توفر أسباب
السالمة وتتمتع بقدرة كبرية تتامىش مع تطورها.
وبالرشاكة مع مشغلينا الحاليني للطائرة الحالية
 ،L-100وشبكة موردينا وإدارة الطريان الفدرالية،
حققنا ذلك مع الطائرة .»LM-100J
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General Atomics Aeronautical Systems

تطرح أفضل الطائرات بدون طيار في العالم

أضحت الطائرة
بدون طيار  MQ-9B SkyGuardianونسختها
البحرية  ،SeaGuardianالتي تصنعها رشكة
General Atomics Aeronautical Systems
 ،)،Inc. (GA-ASIمن أكرث الطائرات تطورا ً يف
العامل ،حيث تعتزم الرشكة تسليم الطائرة األوىل
من هذا النوع املتطور إىل سالح الجو املليك
الربيطاين التي يطلق عليها أسم « Protector RG
 « Mk1مطلع عام  ،2020كام سيستمر الطلب
عىل  MQ-9Bيف النمو يف جميع أنحاء العامل.
وتم إعادة تصميم النسخة  MQ-9Bبهدف
الحصول عىل شهادة من السلطات املدنية لطائرة
 MQ-9Bللطريان يف املجال الجوي غري املنفصل
واالندماج بسهولة مع الطائرات املأهولة.
قدرات استخبارات ومراقبة واستطالع غري مسبوقة
وتم تصميم التكوين األسايس ،من خالل تجهيز»
« SeaGuardianمبستشعر كهروضويئ  ،باألشعة
تحت الحمراء ( )EO / IRعالية الدقة ،باإلضافة
إىل رادار بحري متعدد الوضعيات يغطي زاوية
 360درجة لدعم مهام الدوريات واملراقبة
البحرية .وتتميز «  »SeaGuardianبأحدث
أجهزة االستشعار التي توفر قدرات استخبارات
ومراقبة واستطالع  ISRغري مسبوقة ملجموعة

واسعة من
بيئات التشغيل والتهديدات ،مع القدرة عىل
التشغيل فيام وراء خط الرؤية Beyond Line of
 )Sight (BLOSعىل ارتفاعات تزيد عن 40،000
قدم ويف ظروف الطقس القاسية .وتتميز كذلك
الطائرة «  « MQ-9Bبإمكانية توفري فيديوهات
كاملة الحركة باملوجات الكهروضوئية واألشعة
تحت الحمراء ( )FMVورادار( )SARوبيانات
مؤرش األهداف األرضية املتحركة ( )GMTIحول
التهديدات املحتملة للقادة العسكريني يف الوقت
الفعيل من مسافة آمنة دون إلحاق أي رضر
بطاقم الطائرة .وميكن تجهيز الطائرة أيضاً برادار
البحث البحري متعدد الوضعيات ،وقدرات رادار
الفتحة الرتكيبية العكسية االصطناعية (،)ISAR
وإمكانية الكشف عن نظام التعرف التلقايئ
( )AISالذي يوفر بحثًا حقيق ًيا يف منطقة بحرية
واسعة ( )MWASويسمح بتحديد واعرتاض
األهداف البحرية.
تطوير قدرات الحرب ضد
الغواصات
وتسعى رشكة  GA-ASIأيضً ا إىل تطوير قدرات

الحرب ضد الغواصات ( ،)ASWحيث قامت
الرشكة يف أكتوبر من العام  ،2017باستعراض
وتجربة عملية اكتشاف وتتبع جهات االتصال
املغمورة يف املياه مثل الغواصات ،باستخدام
الطائرات املسرية عن بعد  MQ-9Aأثناء متارين
البحرية األمريكية.
وتم نرش أجهزة السونار العامئة Sonobuoys
بواسطة املروحيات التابعة للبحرية األمريكية،
واستُخدمت البيانات الصوتية التي تم جمعها
من أجهزة السونار لتعقب األهداف تحت املاء،
ثم تم نقل البيانات إىل الطائرة  MQ-9حيث
متت معالجتها عىل متنها ،ثم تم نقلها إىل الطائرة
 GCS MQ-9عىل بعد مئات األميال من املنطقة
املستهدفة.
وعملت الرشكة عىل حساب حل املسار ونقله
من الطائرة إىل محطة التحكم األرضية  GCSعن
طريق القمر الصناعي «ساتكوم» ،SATCOM
حيث ستوفر هذه التقنية قدرات للدوريات
والرتحيل بعيدة املدى إىل  MQ-9لتعزيز
مجموعات املهام البحرية.

59

قوة الندرة

بقلم  :محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com

اعتادت أذاننا على سماع نوعين
من القوة المستخدمة في التأثير
على الدول وكذلك على الرأي
العام العالمي وهما :القوة
الصلبة أو الخشنة والتي لخصها
المفكرون في القوة العسكرية
بشكل خاص .والنوع الثاني هي:
القوة الناعمة ،التي صاغها أستاذ
العالقات الدولية في جامعة
هارفارد ،جوزيف ناي.

وهي تعترب اليوم من أفضل أنوع القوى املستخدمة خضوع دولة تحت تأثري دولة أخرى واالنقياد ملواقفها
يف تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول إما بسبب تتوقع تلقائياً أن تكون القوة العسكرية وراءها لكن
النتائج الكارثية التي ترتكها القوة الخشنة ليس فقط اليوم التوقعات مل تعد تصح اليوم ،فالقوة ليست
عىل الدول املستهدفة بل وهي الدول التي تستخدم الصلدة أو الخشنة بل باتت أسوأ أنواع القوة وأكرب مثال
هذه القوة أو ألنها األكرث إقناعاً وكسباً للقلوب ،فربزت عىل ذلك الفارق بني النظام اإليراين فهي دولة متتلك كل
الكثري من الدول يف هذا املجال منها الجانب الثقايف أو أنواع القوة الخشنة التقليدية والتدمريية ولكنها ليس
التعليمي مثل الواليات املتحدة وبريطانيا باعتبارهام لها تأثري عىل فعل الدول بل إنها يف خالف مستمر مع
ميتلكان أرقى الجامعات ،وبرزت الهند يف صناعة األفالم باقي دول العامل يف حني أن الهند مع أنها تشرتك مع
والسياحة الدينية وكذلك تركيا .أما دولة اإلمارات فقط إيران يف أنها يف قارة آسيا لكن طبيعة التأثري واالستفادة
برزت يف الجانب املساعدات اإلنسانية واليوم هي املتبادلة مختلفة ،األوىل لها حضورها اإلقليمي والدويل
تربز يف الجانب السياحة الثقافية من خالل الجامعات والكل يريد التعامل معها واألخرى ال أحد يتفاعل معها
واملتاحف واملعارض.
مع أنها واحدة من الدول ذات حضارة إنسانية.
لكن الجديد يف أنواع القوة الناعمة التي أخذت أشكال مل يعد السباق عىل امتالك األسلحة النووية والتدمريية
مختلفة وكثرية هي :قوة الندرة ،فمع أنه تم طرحه مع معناه القوة والتأثري بل هي عنرص عبء عىل ميزانيات
بداية السبعينات ،من قبل املغفور له بإذن الله الشيخ الدول خاصة ذات الطموحات السياسية بل تتسبب
زايد بن سلطان آل نهيان ،مؤسس الدولة ،وتحديدا ً يف معاناة شعوبها يف كثري من األحيان كام أن القوة
تم استخدامه يف حرب  1973ونجحت هذه القوة الخشنة فقط دون لن يؤدي إىل أي تأثري للدولة يف
وهي قطع البرتول عن الدول التي ساندت إرسائيل النظام العاملي ،روسيا خري مثال يف مقابل أن قصة نجاح
يف حربها مع مرص وحققت الدول العربية يومها أول دولة مثل تايلند يف السياحة العالجية كافية الستقطاب
انتصار ضد الغرب وإرسائيل وباتت مسألة استخدام الرأي العام العاملي التأثري فيهم .مبعنى آخر مل يعد
النفط العريب يف تلك الحرب فكر اسرتاتيجي يدرس يف إرسال الجنود الحتالل أرض الغري رضوري ألن يؤدي إىل
املعاهد العسكرية والجامعات لكن دون أن تخضع التأثري عىل موقف الدول بل يكفي التأثري عىل اتجاهات
للتأصيل النظري واألكادميي لـ»مفهوم قوة الندرة» كام الرأي العام من خالل منع سلعة ما تعترب نادرة يف العامل
تم طرحه يف ملتقى أبوظبي االسرتاتيجي السادس الذي لتحصل عىل ما تريد.
نظمه «مركز اإلمارات للسياسات» ،مؤخرا ً ،عىل اعتبار يف أوقات التفاوض والتأثري عىل مواقف الدول تكون
أن النفط هي بجانب أنها تثري األطامع عىل الدول السلعة النادرة سالح نافذ إذا ما استخدمت بالشكل
الخليجية فإنها ميكن أن يكون سالح اسرتاتيجي ميكن املناسب ،والبرتول قد يبدو أن عامل تهديد الستقرار
استخدامه بشكل فعال.
الدول ولكن يف الجانب اآلخر منه أداة ضغط وإجبار
رغم كل االجتهادات التي تبذل وبذلت خالل فرتة الطرف الثاين عىل التنازل عن مواقف معينة.
العقود األربع املاضية إليجاد بدائل البرتول أو التقليل
من االعتامد عىل النفط الخليجي من خالل السعي إىل
اكتشافات جديدة إال أن البرتول الخليجي ما زال ميثل
قوة الندرة عىل مستوى العامل وميكن ألبناء املنطقة
االستفادة منه يف تحقيق أهداف سياستهم الخارجية
التي هي اليوم تبدو مؤثرة يف العديد من امللفات
اإلقليمية والدولية.
كانت الناس عندما تسمع مصطلح التأثري والنفوذ أو
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تقارير

البحرية الفرنسية تدشن أول فرقاطة رقمية
جرى مؤخرا ً االحتفال بتدشني أول فرقاطة للدفاع
والتدخل ( )FDIيف موقع مجموعة Naval Group
يف لوريان بفرنسا .وستكون هذه أول فرقاطة
فرنسية محمية ذاتياً من التهديدات السيربانية،
حيث يستوعب مركز البيانات فيها جزءا ً كبريا ً من
التطبيقات يف السفينة .وهو يستحدث مفهوم
النظام املخصص لحرب التهديدات غري املتامثلة،
وهذا يتميز عن مفهوم غرفة العمليات .وبالنظر
إىل وجوده وراء الجرس ،فسوف يقود الحرب
غري املتامثلة ضد التهديدات الجوية والسطحية،
مثل الطائرات الصغرية بدون طيار أو القوارب
املموهة .وتتميز الفرقاطة بالجمع بني أفضل
التقنيات الفرنسية يف منصة مدمجة ،وقد تم
تصميمها ملواجهة التهديدات املتطورة .ويعتمد
تصميم الفرقاطة وإنتاجها عىل الخربة يف برنامج
 FREMMوتستفيد مجموعة Naval Group
من املالحظات املرتجعة التشغيلية التي
قدمتها البحرية الفرنسية.
جرى الحفل بحضور وزير
القوات املسلحة ،فلورنس باريل ،ورئيس مديرية
التسلح الفرنسية املندوب العام للتسلح (،)DGA
جويل بار ،ورئيس أركان البحرية الفرنسية
كريستوف برازوك ،وقائد البحرية اليونانية

نيكوالوس تسونيس ،والعديد من املسؤولني
الفرنسيني والوفود األجنبية ،وكذلك الرئيس
التنفيذي ملجموعة  ،Naval Groupهرييف غيلو.
من جانبه قال سيلفان برييري ،مدير برنامج فرقاطة
الدفاع والتدخل ( )FDIلدى مجموعة Naval
« :Groupيف هذا اليوم ،وبعد االنتهاء بنجاح
من مراحل الدراسات األولية والتطوير ،يغدو من
دواعي فخرنا بلوغ هذا املعلم الصناعي
األول الذي سيتوىل املندوب العام للتسلح
مسؤوليته عن إدارة العقد الرئييس
لصالح البحرية الفرنسية .بفضل هذا
الربنامج ،سوف تستمر Naval Group
يف تطوير ظهورها عىل الصعيد الدويل.
وسوف يزداد إنتاج هذا الربنامج
إىل  15فرقاطة من املرتبة األوىل يف
البحرية الفرنسية ،كام هو مقرر يف
خطة اإلنفاق العسكري الفرنيس ،وقد
متك ّنا من دعم التزامنا بفضل منوذج
العمل التعاوين الذي اعتمدناه مع
عمالئنا وتعبئة الجهات الحكومية
والصناعية».
تعترب الفرقاطة  FDIسفينة
بحرية متوسطة اإلزاحة

تبلغ إزاحتها  4500طن ،وتتصف باملرونة وتعدد
املهام ،وتشمل مهام الدفاع الجوي ( )AAWو
مهام مكافحة قطع السطح ( )ASuWو مكافحة
الغواصات ( )ASWكام ميكنها العمل منفردة أو
ضمن قوة بحرية ،يف أعايل البحار.
تتسلح الفرقاطة بصواريخ Exocet MM40 B3C
املضادة للسطح ،والصواريخ املضادة للطائرات من
طراز  ،Aster 15/30وطوربيدات  MU90املضادة
للغواصات ،واملدفعية ،وتحمل عىل متنها ويف وقت
واحد طائرة بدون طيار وطائرة مروحية ،وميكنها
أيضاً استيعاب مفرزة تابعة للقوات الخاصة مع
اثنني من قوارب الكوماندوز.
التعاون الصناعي
طلبت القوات البحرية الفرنسية يف أبريل 2017
الحصول عىل عدد ( )5فرقاطات .وتستهدف
فرقاطة املستقبل قطاع سفن الحمولة الوسيطة
التي يوجد طلب دويل عليها .وبفضل منطيتها
وقابليتها للتعديل حسب الحاجة ،ميكن تصميم
شكلها للقيام مبهام متنوعة حسب االحتياجات
املعلنة .وسيتم تسليم أوىل الفرقاطات يف عام
 2023وهي جزء من سلسلة من خمس سفن.
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دبي للطيران» يشهد شراكة بين «بوينج»
و»امبريار» إلنتاج طائرة نقل متعددة المهام

أعلنت شركتا “  “ Boeingو“  “ Embraerخالل معرض دبي
للطيران اليوم عن إطالق مشروع مشترك إلنتاج طائرة
النقل الجوي “  “ C-390 Millenniumالمتعددة المهام.
ومن املقرر أن تدخل الطائرة التي ستحمل اسم
“  “ Boeing Embraer – Defenseمرحلة
التشغيل بعد حصول املرشوع املشرتك بني
الرشكتني عىل املوافقات التنظيمية واستيفاء
الرشوط واألحكام الالزمة.
وعملت وزارة الدفاع عىل تشجيع الرشكتني
لإلعالن عن رشاكاتهام خالل معرض ديب للطريان
نظرا ً ألهمية ومكانة املعرض عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل باعتباره منصة مهمة ملصنعي
املنظومات الدفاعية والرشكات العاملية املعنية
بقطاع الطريان إقليميا وعاملياً.
وقال مارك ألني ،رئيس مجلس إدارة رشاكة “
 “ Embraerوعمليات املجموعة برشكة بوينج،
إن « الطائرة “ Boeing Embraer – Defense
“ ستعتمد عىل تاريخ الرشكتني الطويل للتعاون
يف مجال الطريان التجاري والعسكري من أجل
تحقيق زيادة كبرية يف قيمة الطائرة “ C-390

 “ Millenniumاملتطورة حال دخولها الخدمة
الفعلية وضامن قيادتها لجيل جديد من طائرات
النقل الجوي والطائرات التي تتمتع بخفة
الحركة الجوية”.
جدير بالذكر أن الطائرة “ C-390 Millennium
“ تعد طائرة نقل تكتيكية مصممة لوضع معايري
قياسية جديدة بالنسبة للطائرات من فئتها
وخفض تكاليف الدورة الحياتية للطائرة إىل
أدىن حد ممكن .ويتميز تصميم الطائرة بالقوة
واملتانة وبقدر أكرب من املرونة ،وتستخدم أحدث
أساليب التكنولوجيا ،عالوة عىل سهولة وكفاءة
صيانتها ،وتستطيع “ C-390 Millennium
“ أداء عدة مهام مختلفة مثل إعادة تزويد
الطائرات بالوقود أثناء الطريان ونقل البضائع
والجنود وإسقاط مواد الشحن وقوات املظالت
وتنفيذ مهام البحث واإلنقاذ ومكافحة الحراث
من الج وتنفيذ العمليات اإلنسانية.

من جهته قال جاكسون شنايدر ،رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة Embraer
 “ ،Defense & Securityإن اسم مرشوعنا
املشرتك يجسد عالقة الرشاكة القوية بني رشكتي
“  “ Embraerو”  “ Boeingوهي الرشاكة التي
من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية العاملية
لهذه الطائرة الرائعة وزيادة األسواق املستهدفة
وزيادة قيمة برنامج الطائرة  C-390من أجل
تقديم املنتج األفضل لعمالئنا يف املستقبل”.
وحصلت الطائرة  C-390 Millenniumعىل
الرتاخيص املدنية الالزمة من وكالة الطريان
الوطنية الربازيليةBrazilian National
 /Aviation Agency /ANACيف عام 2018
ودخلت مرحلة اإلنتاج الكيل بالفعل.
ويف شهر أغسطس  2019وقت الربتغال عقدا
لرشاء خمس طائرات من املقرر تسليمها عام
 ،2023وقد حصل سالح الجو الربازييل /FAB/
عىل طائرته األوىل من هذا الطراز يف الرابع
من سبتمرب املايض ،ومن املقرر تسليم الطائرة
الثانية يف نهاية العام الحايل .وستمتلك رشكة
“  “ Embraerحصة بنسبة  51%يف مرشوع
“  ،“ Boeing Embraer – Defenseفيام
ستمتلك رشكة بونيج حصة بنسبة  49%الباقية،
ومتثل رشاكة الرشكتني يف مرشوع الطائرة C-390
 Millenniumواحدة من املرشوعني املشرتكني
الذي تخطط الرشكتان لهام.
وستكون رشكة “ – Boeing Brasil
 “ Commercialمرشوعا مشرتكا يضم عمليات
الطريان التجاري التي تنفذها رشكة Embraer
حيث ستبلغ حصة رشكة ،Boeing 80%
مقابل  20%لرشكة  Embraerوسيظل كل
من املرشوعني املشرتكني خاضعني للموافقات
التنظيمية والرشوط واألحكام الالزمة ،وتتوقع
الرشكتان إنهاء الصفقة يف مطلع عام .2020
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أخبار الشركات

النظام السمعي الصائد للغواصات من إنتاج شركة
 Leonardoينجح في اجتياز االختبارات البحرية
نجحت رشكة  Leonardoيف إثبات قدرة نظام
االستشعار السمعي  ULISSESالجديد عىل اقتناص
الغواصات من خالل اختبار حي جرى قبالة السواحل
اإليطالية ،ما يعني بدء مرحلة التطوير بحيث يتم
االنتهاء منها مع نهاية عام  .2019ومن املقرر أن
تبدأ مرحلة اإلنتاج يف عام  2020عىل أن يتم التسليم
خالل العام نفسه .وتجري رشكة  Leonardoحاليا
مفاوضات مع عدد من العمالء املحتملني يف الداحل
والخارج.
ومن الجدير بالذكر أن “النظام السمعي املعزز
الخفيف الوزن” ULISSES (Ultra-LIght SonicS
 )Enhanced Systemعبارة عن نظام استشعار صويت
متكامل جرى تصميمه ل “التنصت” عىل الغواصات
املعادية وتحديد مواقعها .ويتميز النظام بأنه فريد
من نوعه يف األسواق وقدرته عىل أداء عدة وظائف
“ستاتيكية” متعددة حيث يقوم جهاز املعالجة بجمع
واستغالل املعلومات الواردة من  64نظام استشعار

سمعي موزعة مغمورة تحت املاء التي يتم تجهيزها
عىل التوازي .وبعد ذلك ،يقوم النظام باستخدام
مصادر املعلومات املتعددة املختلفة يف تحديد
موقع الغواصات املعادية املحتملة .وقد أعلنت رشكة
 Leonardoخالل معرض فارنبوره الجوي  2018عن
تطوير النظام السمعي املذكور بالتعاون مع رشكة
( Ultra Electronicsالتي قامت بتأمني مناذج
مصغرة من أنظمة االستشعار الصوتية املغمورة
 miniaturised sonobuoysوالتقنيات االستاتيكية
املتعددة) ورشكة ( L3 Technologiesالتي قامت
بتأمني أنظمة االستشعار املغمورة ،)dipping sonar
وأصبح النظام متاحا للرشاء أمام العمالء.
وقد أثبتت االختبارات البحرية التي جرت مؤخرا
مزايا القدرات االستاتيكية املتعددة للنظام
 ULISSESيف بيئة بحرية حقيقية .وقد بدأت تلك
االختبارات بقيام رشكة  Leonardoبنرش عدة أنواع
مختلفة من أنظمة االستشعار الصوتية املغمورة التي

قامت رشكة  Ultra Electronicsبتأمينها -وكان
بعضها مزودا بنظام تحديد املواقع عامليا  -GPSعن
طريق إحدى السفن .ثم جرى بعد ذلك استخدام
جهاز معالجة النظام  ULISSESلتحديد موقع عدد
من األهداف البحرية التشبيهية املغمورة برسعة
ودقة ،ومن ثم تحديد إحداثياتها آليا عىل الخريطة
الظاهرة عىل شاشة مسؤول التشغيل .ويعني نجاح
تلك االختبارات أن عملية تطوير النظام املذكورة
تسري عىل الطريق الصحيح بحيث يتم االنتهاء منها
مع نهاية شهر ديسمرب ،ومن ثم بدء عجلة االإنتاج
يف الدوران اعتبارا من العام املقبل ،ومنذ إطالق
النظام  ULISSESخالل العام املايض ،نجح النظام
يف استقطاب اهتامم الخرباء بفضل خفة وزنه (الذي
يقل عن  20كيلوجراما مبا يف ذلك جهاز املعالجة
وجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال وجهاز التسجيل)
وهو ما يجعله مناسبا حتى بالنسبة للطائرات غري
املأهولة الصغرية للغاية والطائرات املروحية.

BOEING

تقترح خطة «تستخدم أقل الخطوات إمكانا للوصول إلى القمر»

تقدمت رشكة بوينج مؤخرا باقرتاح لإلدارة الوطنية
للمالحة الجوية والفضاء (ناسا) لتطوير مركبة
هبوط برشية )Human Lander System (HLS
املتكامل بهدف ضامن سالمة رواد الفضاء عىل
سطح القمر وإعادتهم إىل املدار القمري lunar
 orbitيف إطار برنامج  Artemisالستكشاف الفضاء.
ويدعو مقرتح الرشكة إىل إطالق “عنرص الصعود”
 Ascent Elementو “عنرص النزول” Descent
 Elementلدى مركبة الهبوط  Landerنحو املدار

القمري يف رحلة إطالق صاروخي واحدة بغرض
تحقيق أفضل أداء وضامن سالمة رواد الفضاء.
ومن شأن هذا املقرتح أن يقلل صعوبة املهمة
واملخاطر املرتتية عىل إرسال عدة مكونات إىل
املدار خالل عدة رحالت ،ومن ثم ضامن تحقيق
هبوط مأهول عىل سطح القمر خالل خمس
مهام بدال من  11مهمة أو أكرث كام تفعل الخطط
البديلة .كام تستطيع مركبة الهبوط املتكاملة التي
اقرتحتها رشكة بوينج حمل نفسها من املدار القمري
إىل سطح القمر دون الحاجة إىل مرحلة نقل إضافية
أو “قاطرة فضائية” “ ،”space tugومن ثم تقليل
عمليات اإلطالق وتسهيل الخطوات الالزمة لتحقيق
هبوط ناجح.
ويعتمد تصميم رشكة بوينج عىل عمود وكالة
“ناسا” الفقري الستكشاف الفضاء ،وهو الصاروخ
 SLSالذي يجري إنتاجه حاليا يف مصنع التجميع

 )Michoud Assembly Facility (MAFالتابع
للوكالة .ويتمتع الصاروخ  SLSبالقدرة عىل الرفع
التي تستفيد من مكونات الطريان املعروفة.
ويساهم هذا املقرتح يف تقليص مدة التطوير
وتقليل املخاطر ،ومن ثم متكني وكالة “ناسا” من
الهبوط بسالم عىل سطح القمر بحلول عام .2024
ويؤمن التصميم املرن الذي تتحىل به مركبة
الهبوط  Landerأرسع طريق أمام الوصول إىل
سطح القمر ،فضال عن توفري منصة قوية قادرة
عىل أداء كافة عمليات االستكشاف التي تقودها
وكالة “ناسا” .وتستطيع املركبة أن تلتحم باملركبة
املدارية القمرية  Gatewayأو باملركبة Orion
التابعة لوكالة “ناسا” دون الحاجة إىل أي مركبة
فضاء إضافية ،مع إمكانية وصول املركبتني يف املوعد
املحدد قبل عام  2024املحدد.
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FLIR Systems

تطلق جهاز  Fido X4للكشف عن المتفجرات

أعلنت رشكة FLIR Systems,
 .Incإطالق أحدث نسخة
متطورة من جهاز محمول FLIR
 Fido X4املميز للكشف عن
املتفجراتالذي أفادت تقارير أنه
يتمتع بحساسية فائقة تجاه عدد
كبري من املتفجرات املختلفة ،األمر الذي ميكن
املستخدمني من سهولة رصد كافة التهديدات بطرقة
ال تستطيعها أجهزة الرصد األخرى.
ويحتوي جهاز رصد املتفجرات  TrueTraceالذي

أنتجته رشكة FLIR Systems
مصفوفة حساسات جديدة
مكونة من خمس قنوات
قادرة عىل عمل تغطية شاملة
ملصادر التهديد .ويستطيع
جهاز رصد املتفجرات
 TrueTraceالكشف بدقة
متناهية عن عدد كبري من
املتفجرات التي يرتاوح وزنها
بني النانوجرام  nanogramوما دون النانوجرام
 sub-nanogramمثل املتفجرات العسكرية
والتجارية والعبوات البدائية الناسفة واملتفجرات
املصنوعة عىل يد أناس غري متخصصني ،األمر الذي
مينح املستخدمني معلومات مهمة قابلة للتطبيق
حول كيفية تحديد مصدر الخطورة يف أقل من عرش
ثوان.
ويقوم جهاز PackBot Hardware Integration
 Kitالذي أنتجته رشكة  FLIR Systemsبتحقيق
التزام الالزم بني الجهاز  Fido X4واملركبة األرضية

اآللية )unmanned ground vehicle (UGV
التي أنتجتها الرشكة والتي يجري استخدامها عىل
نطاق واسع للتخلص من الذخائر املتفجرة والقنابل.
ويتمتع الجهاز  Fidoمبرونة عالية عىل مستوى
منصات متعددة ،وهو ما يسمح للمستخدمني
بتحويل الجهاز من التشغيل اليدوي إىل نظام آيل
لرصد أي تهديدات هجومية.
ويصل وزن الجهاز  Fido X4إىل ثالثة أرطال
وجرى تصميمه لتخفيف أعباء العمل عن كاهل
املستخدمني ،والجهاز مصمم للعمليات الطويلة
التي قد تصل إىل  16ساعة بفضل احتوائه عىل
بطاريتني قابلتني للتغيري تعمل كل واحدة ملدة
مثاين ساعات .ويؤمن السطح البيني املبسط الجديد
للجهاز  X4ارشادات فيديوية مجوقلة وأوامر
املستخدمني واإلنذارات امللونة colour-coded
 alarmsلضامن رسعة التشغيل .وتتميز عملية
التحليل وإظهار النتائج بالسهولة بفضل وجود عدة
خيارات للتوصيل ،ومن ثم ميكن تبادل املعلومات
الهامة برسعة.

نظام تعزيز المســـاحة الواسعة  WAASمن إنتاج شـركـة
 Raytheonيؤمن السالمة الجوية
قامت رشكة  Raytheonمؤخرا بتسليم جهاز مالحة
القمر الصناعي  6الذي يتخذ املدار األريض التزامني
Geosynchronous Earth Orbiting 6 satellite
 navigation payloadوالخاص بنظام تعزيز
املساحة الواسعة Wide Area Augmentation
 )System (WAASإىل هيئة الطريان الفيدرالية
األمريكية لبث رسالة  WAASالتي تقوم بتصحيح
أخطاء إشارات األقامر الصناعية وتأمني تغطية
واسعة وتحسني مستوى الدقة وزيادة االعتامدية.
ومن الجدير بالذكر أن جهاز مالحة القمر الصناعي
 6الخاص بنظام تعزيز املساحة الواسعة ()WAAS
يوجد قيد التشغيل حاليا وجرى دمجه دمجا تاما مع
شبكة النظام ،ويعمل حاليا مع جهازي مالحة آخرين
مثبتني يف مدارهام بالفعل.
وقد قامت رشكة  Raytheonبتطوير وتركيب نظام

تعزيز املساحة الواسعة ( )WAASلخدمة هيئة
الطريان الفيدرالية األمريكية ،ويعترب النظام نظام
تعزيز معتمد عىل األقامر الصناعية يف منطقة
أمريكا الشاملية ويهدف إىل تحسني مستوى دقة
إشارات األقامر الصناعية بالنسبة لالقرتاب الدقيق
 precision approachعىل ارتفاع  200قدما من
أجل استيفاء املتطلبات الصارمة املتعلقة بأداء املالحة
الجوية والسالمة الجوية لكافة أنواع الطائرات خالل
كافة مراحل الطريان ،وقال مات جيليان ،نائب رئيس
مجلس إدارة رشكة  Raytheonلشؤون املعلومات
االستخباراتية واملعلومات والخدمات ،إنه “مل يسبق
إلشارة  GPSأن احتلت مثل هذه األهمية يف مجال
تأمني السالمة الجوية .ومع تزايد تعقيدات املجال
الجوي مل يعد هناك أي مجال للخطأ”.
ويضم نظام تعزيز املساحة الواسعة ( )WAASأجهزة

فضائية وأرضية تتعاون مع بعضها البعض من أجل
التعرف عىل تصحيحات األقامر الصناعية .وقد جرى
إطالق القمر الصناعي  SES-15الذي يستضيف جهاز
مالحة القمر الصناعي  6التزامني GEO 6 payload
الخاص بنظام تعزيز املساحة الواسعة ()WAAS
يف عام  2017ونجح يف االنتهاء من دمج النظام
يف شهر يوليوم عام  .2019ويأيت القمر الصناعي 6
ليحل محل القمر الصناعي التزامني األريض WAAS
 geostationary satelliteالقديم الذي انتهى عمره
االفرتايض.

64

العدد  575ديسمبر 2019

أخبار الشركات

Thales

تطور مستقبل أنظمة تسليح الجنود

لضامن تحقيق القوات املسلحة األسرتالية تفوقا
نوعيا من حيث التسليح ،ذكر خرباء أن تسليح
الجنود يف املستقبل سيعتمد عىل التكنولوجيا
الرقمية الفتاكة وأنظمة االستشعار املتطورة
وأجهزة التسديد واالتصاالت املرتبطة بالشبكات.
وتعتمد رشكة  Thalesعىل أساليب التصنيع
واملواد املتقدمة من أجل تطوير أنظمة تسلح
متقدمة للجنود يف املستقبل .وستضم هذه
األنظمة أحدث أنظمة االستشعار وأنظمة

التصويب والضوابط األمنية البيومرتية
 biometric security safeguardsووصالت
الشبكات التكتيكية للسامح باالشتباك التعاوين
(أي مبشاركة أفرع القوات املسلحة املختلفة)
وتعزيز القيادة والتحكم وزيادة الوعي امليداين
لدى األفراد أو القادة العسكريني عىل حد سواء.
ومن الجدير بالذكر أن مصنع  Lithgowلتصنيع
األسلحة الصغرية التابع لرشكة  Thalesيقدم
الدعم الالزم للجنود األسرتاليني يف ميادين القتال

منذ عام  ،1912ومن املنتظر أن تواصل أنظمة
تسلح الجنود املتقدمة تقدمها يف املستقبل نحو
تصنيع األنظمة املتقدمة بعد أن أصبحت ميادين
القتال أكرث ميال إىل التقنية الرقمية واالرتباط
بالشبكات.
وتقوم رشكة  Thalesبتطوير أنظمة تسليح
الجنود املستقبلية يف مصنعها يف Lithgow
مبقاطعة نيوساوث ويلز ،وتتفق متاما مع
توجهات الحكومة األسرتالية وإميانها بأن البحوث
وتصميم وتطوير وتصنيع األسلحة الصغرية يعترب
أولوية صناعية تتعلق بسيادة البالد.
وقال كريس جنكينز ،الرئيس التنفيذي لرشكة
 ،Thales Australiaإن “التقدم الرسيع الذي
تشهده التكنولوجيا الرقمية ساهم يف زيادة
التهديدات واألخطار واألسلحة الجديدة أيضا.
إن أنظمة تسليح الجنود املستقبلية لدى الرشكة
ستعجل بعملية التطوير التي يحتاجها عرص
الحروب املعتمدة عىل الشبكات”.

االنتهاء من بناء نموذج لطائرة كهربائية تجارية خالية من االنبعاثات
أعلنت رشكة  Dassault Systèmesمؤخرا أن
رشكة  Eviation Aircraftاستعانت بالطائرة
 3DEXPERIENCEلتطوير أول منوذج لطائرة
تجارية إقليمية كهربائية مائة يف املائة وال تصدر
عنها أي انبعاثات.
فعىل هامش السباق املحموم إلنتاج أنواع جديدة
من أنظمة الحركة الجوية املستدامة
وإخضاعها لالستخدام التجاري ،قامت
رشكة  Eviation Aircraftبترسيع
خطواتها لتطوير النموذج املذكور
عن طريق االعتامد عىل خربة “إعادة
اكتشاف السامء” “”Reinvent the Sky
التي استمدتها من الطائرة 3DEXPERIENCE
وجاء هذا النموذج القابل للتطوير مستقبال ليدعم
السياسة الشمولية للرشكة تجاه هذه الطائرة وتجاه

ا لتصميم
املعتمد عىل مواد
مركبة  composite designومحاكاة
االنسياب  flow simulationمع
تحسني سبل التعاون
دون أن يأيت ذلك عىل حساب
األمن الكامل للمعلومات.
وذكرت تقارير أن رشكة
 Eviation Aircraftأدركت أن تحويل منوذج ما
إىل طائرة قابلة لتصنيع املئات منها كل عام سوف
يتطلب تزويد مهندسيها باملعرفة والخربة عىل

املدى الطويل ،واستغالل تلك املعرفة وتلك
الخربة يف الوصول بالطائرة الجديدة إىل مرحلة
النضج إلفادة األجيال القادمة.
ومبجرد إخضاع الطائرة الجديدة لالستخدام التجاري
ستكون الطائرة “أليس”  Aliceأول طائرة تجارية
تجارية إقليمية كهربائية بالكامل عىل مستوى
العامل القادرة عىل حمل تسعة ركاب وطاقم جوي
مكون من فردين والقادرة عىل قطع  650ميال عىل
ارتفاع  10,000قدما اعتامدا عىل شحنها ملرة واحدة
فقط.
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نظام التشويش على الهجمات اإللكترونية الجديد من شركة
 Saabيؤكد نجاحه
أجرت رشكة  Saabأوىل تجاربها الجوية عىل
نظامها املتقدم الجديد للتشويش عىل الهجامت
اإللكرتونية Electronic Attack Jammer Pod
 )(EAJPيف الرابع من نوفمرب الحايل وتكللت
التجربة بالنجاح .ويتصل النظام بأجهزة الطائرة
وبرمجياتها ،كام جرى تجربة التحكم يف قمرة
القيادة ومراقبتها أثناء الطريان.
ويهدف نظام التشويش عىل الهجامت
اإللكرتونية الجديد الذي أنتجته رشكة Saab
إىل توفري الحامية الالزمة ضد أنظمة الرادار عن
طريق تفعيل وسائل التشويش املتطورة ،ومن ثم
تعطيل قدرة العدو عىل مهاجمتها .ومتثل الرحلة
األوىل خطوة مهمة بالنسبة لربنامج تطوير
النظام.
وتعمل رشكة  Saabعىل شحذ قدراتها ضد
الهجامت اإللكرتونية ،ويعترب النظام املتطور
الجديد إنجازا مهام بالنسبة لعملية التطوير.
ويرى خرباء أن النظام املتقدم الجديد للتشويش

عىل الهجامت اإللكرتونية ( )EAJPيعترب عنرصا
مكمال مهام بالنسبة للقدرات املدمجة ضد
العمليات الهجومية اإللكرتونية التي يتمتع بها
نظام الحرب اإللكرتونية املجوقل املتقدم املوجود
عىل منت الطائرة املقاتلة  Gripen E/Fالجديدة
من إنتاج رشكة  Saabكام ميكن استخدام النظام
عىل منت أنواع أخرى من الطائرات .ويعترب
النظام عضوا ضمن عائلة  Arexisألنظمة الحرب
اإللكرتونية التي تنتجها رشكة .Saab
وقال آندرز كارب ،رئيس مجلس اإلدارة األقدم
ومدير عام املراقبة برشكة “ ،Saabلقد أجرينا
اختبارات الطريان باستخدام الطائرة املقاتلة

 ، Gripenويعترب هذا النظام مهام بالنسبة
لتطوير أسلحتنا الجديدة للتصدي للهجامت
اإللكرتونية”.
كام يتم استخدام أنظمة الحرب اإللكرتونية أيضا
كوسلة للدفاع عن النفس عن طريق رصد أنظمة
الرادار والصواريخ املعادية ،وحامية الطائرات أو
املنصات الجوية عن طريق استخدام األساليب
السلبية املضادة .وتعتمد الحرب اإللكرتونية
الهجومية ،املعروفة أيضا باسم الهجوم اإللكرتوين،
عىل بث إشارات التشويش بهدف تعطيل أنظمة
االستشعارداخل األنظمة الدفاعية املعادية حتى
ال تعود تشكل أي نوع من التهديدات.

نظام التسلح الليزري العالي الطاقة ATHENA
يتصدي لتهديدات الطائرات اآللية (الدرونز)
أجرت رشكة لوكهيد مارتن مؤخرا بيانا عمليا
عىل نظام تسلحها العامل بالليزر لخدمة سالح
الجو األمرييك داخل أحد مضامري االختبارات يف
 Fort Sillبوالية أوكالهوما األمريكية حيث نجح
النظام يف االشتباك مع عدد من الطائرات اآللية
ذات األجنحة الثابتة والدوارة وإسقاطها.
وجرى تشغيل نظام الطاقة العايل املتقدم
Advanced Test High Energy Asset
 )(ATHENAضمن بيئة فعلية بالتعاون مع
نظام القيادة والسيطرة command and
 control (C2) systemونظام استشعار
الرادارات .وتم إرسال التعقب الراداري إىل
الطاقم الجوي الذي قام بتشغيل نظام الطاقة

العايل املتقدم ( )ATHENAعن طريق اإلشارات
الواردة من نظام القيادة والسيطرة ثم قام موجه
األشعة لدى  ATHENAباالستحواذ عىل وتتبع
وتدمري الطائرة اآللية باستخدام الليزر عايل
الطاقة.
وأفادت تقارير أن ضامن هذا النوع من األداء
لسلسة تدمري الهدف ظل يحتل األولوية عىل
قامئة سالح الجو األمرييك وبقية األسلحة األخرى
داخل أروقة وزارة الدفاع األمريكية ،ولكن
أسلحة الليزر ما زالت تحتاج إىل الدقة والقوة مبا
يكفي لتدمري األنظمة الجوية اآللية unmanned
 )aerial systems (UASيف ميادين القتال.
وقد قامت رشكة لوكهيد مارتن بتطوير نظام

 ATHENAمن أجل امتالك سالح تكمييل قليل
التكلفة لتدمري الطائرات اآللية ليكزن سالحا
مكمال ألنظمة التسلح التي تستخدمها الطائرات
املقاتلة بالفعل .وقام أفراد سالح الجو األمرييك
بتشغيل النظام  ATHENAأثناء التجربة
املذكورة ،ونجحوا يف تدمري الطائرات اآللية
املتعددة خالل اشتباكات شبه حقيقية ملا ميكن
أن تواجهه القوات املسلحة األمريكية اليوم.
ومن الجدجري بالذكر أن نظام  ATHENAعبارة
عن نظام ليزري عايل الطاقة قابل للنقل بسهولة،
ما يسمح لسالح الجو األمرييك بنقله إىل أي مكان
يحتاجه للدفاع عن قواعده العسكرية ومنشآته
الحساسة.
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ملف العدد

في غضون أقل من نصف قرن تحول حلم القائد المؤسس المغفور به بإذن هللا تعالى الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،طيب هللا ثراه ،وإخوانه اآلباء المؤسسين ،في بناء دولة اتحادية يستظل بظلها شعب االتحاد وتسهم
مسيرة التطور الحضاري واالنساني ،إلى نموذج لبناء الدول وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية ،ومواجهة
التحديات ،حتى أن الصحراء الجرداء تحولت إلى دولة نموذج تنافس على مراتب األفضلية األولى عالمياً في
المجالت التنموية كافة،
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ونجح االستثامر يف البرش حتى صعد واحد من
أبناء االمارات ليلتحق بركب رواد استكشاف
الفضاء مرتكزا ً عىل بنية تحتية متطورة تجسد
خطط االمارات يف مجال ريادة الفضاء ،وأصبح
الحلم االمارايت يداعب مخيلة ماليني الشباب حول
العامل ،للعيش يف وطن السعادة وأرض التسامح
والقيم واملبادئ ،لينعموا بالعدل والتقدم والتطور
واجواء التنافسية التي تشحذ همم البرش وتسهم
يف بناء منوذج طاملا سعى القادة لبنائه يف تجاربهم
التنموية عىل مدى التاريخ.
ويف هذا العدد واحتفاء باليوم الوطني الثامن
واألربعني ،تسلط «درع الوطن» الضوء عىل أبرز
العوامل التي أسهمت يف نجاح هذا النموذج
االستثنايئ يف بناء الدول ،وكذلك الدروس
املستفادة من تجربة االتحاد.
ميثل الثاين من ديسمرب من كل عام أحد أيام

الفخر واملجد واالعتزاز لدى شعب االمارات ،ففي
مثل هذا اليوم عام  1971أعلن القائد املؤسس
املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،تأسيس دولة
االتحاد القوية ،التي اثبتت أنها واحدة من أهم
النامذج الوحدوية يف تاريخ العامل ،واستطاعت
أن تواجه مختلف التحديات التي واجهتها بكل
كفاءة واقتدار ،وأن متيض بثقة وثبات نحو مسرية
التنمية والتطور.
إن املكانة التي حققتها اإلمارات يف يومها الوطني
الثامن واألربعني املوافق الثاين من ديسمرب 2019
تؤكد عبقرية القادة واآلباء املؤسسني الذين
وضعوا مرتكزات دولة االتحاد القوية وأسس
نهضتها الحديثة ،كام تجسد إخالص قيادتنا
الرشيدة التي سارت عىل النهج نفسه يف متتني
البنيان االتحادي والعمل عىل ترسيخ أركان

وحدته ونهضته الشاملة ،حتى تحولت اإلمارات
اليوم إىل منوذج وحدوي ملهم لآلخرين الذين
يسعون إىل استقراء الدروس املستفادة منه،
خاصة فيام يتعلق ببناء الدول عىل أسس سليمة
تضمن ملواطنيها األمن والتنمية والرفاه واالزدهار.
لماذا نجحت تجربة اتحاد اإلمارات؟
استطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة بعد
مرور مثانية وأربعني عاماً من إنشائها يف الثاين
من ديسمرب عام  1971أن ترسخ من تجربتها
الوحدية الفريدة باعتبارها منوذجاً للتجمعات
الوحدوية الناجحة عىل الصعيدين اإلقليمي
والدويل ،وأن متىض يف صناعة ما يسمى يف أدبيات
العلوم السياسية بـ»الدولة النموذج» ،سواء فيام
يتعلق بتجربتها الفريدة يف التنمية االقتصادية
التي تتسم بالشمول واالستدامة والتوازن ،أو
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فيام يتعلق بتطورها السيايس الذي يعرب عن
خصوصيتها املجتمعية والثقافية واملجتمعية،
ويأيت يف سياق متدرج وهادئ ومتزن ،يضمن لها
مزيد من التطور السيايس الذي يتيح للمواطنني
املشاركة بفاعلية يف مختلف مواقع العمل
الوطني ،فضالً عن أنها منوذج يحتذى به عىل
صعيد التعايش والتسامح واحرتام اآلخر ،كام
تعزز من ريادتها عىل صعيد العمل اإلنساين عاماً
بعد اآلخر.
إن نجاح تجربة االتحاد اإلماراتية مل يأت من فراغ
وإمنا نتيجة العديد من املقومات التي ضمنت
لها البقاء واالستمرارية والتطور ،والتي تتمثل يف
التايل:
 -1القيادة امللهمة :فالقائد املؤسس املغفور له
بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
 طيب الله ثراه -قدم منوذجاً للقيادة الحقة التيتحدّت املستحيل يف لحظة فارقة من تاريخ دولة
اإلمارات ،واستطاع أن يقود بحكمة القائد دولة
االتحاد يف بيئة إقليمية ودولية صعبة ،كانت
متوج بالتوترات واألزمات والحروب ،واستطاع
العبور باإلمارات إىل بر األمان ،ووضع األسس
التي مكنت دولة االتحاد من االنطالق نحو البناء
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نجاح تجربة
االتحاد اإلماراتية
جاء نتيجة العديد
من المقومات
التي ضمنت لها
البقاء واالستمرارية
والتطور
والتنمية والتطور ،ثم واصل صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه
الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أعضاء املجلس
األعىل حكام اإلمارات ،مرحلة التمكني واالنطالق
نحو املستقبل ،وهي املرحلة التي تضيف زخامً

ملسرية دولة االتحاد ،خاصة أنها تستهدف تهيئة
البيئة املبدعة الالزمة لتمكني املواطن من امتالك
عنارص املعرفة والقوة ،ليكون أكرث مشاركةً ،وأكرب
إسهاما يف مسرية البناء والتنمية.
 -2التفاعل البناء مع الشعب واالستجابة
ملطالبه :تتمتع تجربة الحكم يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة منذ انطالق دولة االتحاد يف الثاين
من ديسمرب عام  1971بخصوصية سياسية فريدة،
رسم مالمحها ووضع ركائزها املغفور له  -بإذن
الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
حيث أسس طيب الله ثراه نهجاً استثنائياً وأسلوباً
متفردا ً يف الحكم والعالقة بني القائد والشعب،
منطلقاً من محورية دور املواطن باعتباره محور
التنمية وهدفها ،وما يعنيه ذلك من أبعاد إنسانية
يف مامرسة دور القيادة ،ومىض عىل هذا النهج
الرشيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ،حيث عمل
سموه عىل تكريس هذا النهج وتعميقه وتطويره
خالل مرحلة التمكني ،التي امتلكت سامت
استثنائية يف تأطري العالقة بني القيادة والشعب،
ويف االستجابة الحتياجات املواطنني وطموحاتهم
بوترية تبهر الناظرين واملراقبني.
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إن القيادة الرشيدة يف اإلمارات تحرص عىل
التواصل املستمر مع جموع املواطنني وتعرف
مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل املبارش معهم،
دون أية قيود أو حواجز ،فأبواب الحكام
ومجالسهم مفتوحة دامئاً أمام املواطنني طوال
العام ،من أجل التعرف عىل احتياجاتهم،
ومناقشة همومهم وقضاياهم واالطمئنان
عىل أحوالهم ،والعمل عىل حل أية مشكالت
يواجهونها ،وهذا النموذج يف التفاعل والتواصل
يستمد جذوره وفلسفة عمله من ثقافة البيئة
املحلية  ،ويتطور بتطور السنني ،فال غرابة أن
تجد ما يعرف بالدواوين أو املجالس التي تدار
عرب آليات غاية يف التقدم التقني والتكنولوجي،
وتتضمن محارضات وندوات تناقش أحدث ما
وصل إليه العلم والعلوم الحديثة يف املجاالت
التطبيقية واإلنسانية ،وخري مثال لذلك مجلس
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،الذي ميتلك برنامجاً للندوات
واملحارضات عىل مدار العام ويستضيف الخرباء
العامليني املتخصصني يف مختلف املجاالت إلثراء
املجلس بأفكارهم ونقاشاتهم ،وبالتايل مل تعد تلك

تتمتع تجربة الحكم
في دولة اإلمارات
بخصوصية سياسية
فريدة ،رسم مالمحها
ووضع ركائزها
المغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان
املجالس تعد وفق األعراف القدمية ،بل باتت
مبنزلة خليط من مجالس الشورى ومراكز التفكري
العلمي ،ومطابخ صناعة القرار يف موقع الحدث
وغري ذلك من مفاهيم مؤسساتية باتت تنصهر
وتتجسد يف مجلس ذي فاعلية ملموسة لكل من
هو عىل دراية به.
وال تكتفي القيادة يف دولة اإلمارات بجعل أبوابها
مفتوحة أمام املواطنني ،بل تحرص كذلك عىل
الذهاب إليهم يف مختلف إمارات ومناطق الدولة

للتعرف عىل طبيعة احتياجاتهم ومشكالتهم
عىل أرض الواقع ،وهذا يتجسد يف الجوالت
التفقدية والزيارات امليدانية التي يقوم بها
الحكام واملسؤولون بهدف التعرف عىل األوضاع
املعيشية للمواطنني عن قرب ،والتوجيه باتخاذ
السياسات التي تضمن االرتقاء بجودة الحياة لهم
عىل املستويات كافة.
إن هذا النموذج الفريد يف الحكم هو الذي يفرس
حالة االستقرار السيايس واالجتامعي واالقتصادي
التي تعيشها اإلمارات ،والوالء املطلق من قبل
املواطنني لقيادتهم وانتامئهم العميق لوطنهم
وحبهم له وفخرهم بالعيش عىل أرضه وحمل
جنسيته .كام أن هذا النموذج وراء حالة الشعور
باألمن واألمان لدى املواطنني عىل املستويات
كافة ،فطاملا كانت هناك قيادة رشيدة تضع يف
مقدمة أولوياتها العمل عىل توفري مقومات الحياة
الكرمية للمواطنني ،وال ترتكهم قط يف أوقات
األزمات ،وإمنا تبادر دوماً إىل مساعدتهم بالطرق
واألساليب املمكنة كلها ،فإن النتيجة الحتمية
لذلك هي تكريس الشعور بالرضا والسعادة
واألمان املجتمعي من جانب أبناء الوطن.
 -3اإلميان بقيمة الوحدة وترسيخها باعتبارها
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األساس يف مواجهة تحديات الحارض واالنطالق
نحو املستقبل :فقد كان املغفور له الشيخ زايد
يؤمن بأن الوحدة هي الطريق الوحيد للمنعة
والتقدم والحفاظ عىل املكتسبات ،وقد نجح،
طيب الله ثراه ،يف بناء تجربة وحدوية عىل أسس
قوية وأركان راسخة ومن ثم استطاعت الصمود
يف حني انهارت التجارب الوحدوية العربية األخرى
أو تجمدت وتراجعت  ،ومن مقوالته الخالدة،
طيب الله ثراه ،يف فلسفته حول الوحدة « إن
االتحاد ما قام إال تجسيدا ً عملياً لرغبات وأماين
وتطلعات شعب اإلمارات الواحد يف بناء مجتمع
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حر كريم يتمتع باملنعة والعزة ،وبناء مستقبل
مرشق وضاح ترفرف فوقه راية العدالة والحق،
وليكون رائدا ً ونواة لوحدة عربية شاملة» ،و» إننا
نعيش يف عرص ال مكان فيه للدويالت الضعيفة
الهشة وإنه ال بقاء إال للكيانات العمالقة القوية
اقتصادياً وبرشياً وعسكرياً لذلك سعينا دامئاً إىل
تحقيق هذا الهدف يف توجهاتنا الوحدوية عىل
كافة األصعدة» ،وأن «االتحاد قام ألنه كان رضورة
يتطلبها أكرث من ظرف وأكرث من سبب .كان
الطريق الوحيد للوصول إىل القوة التي كنا وال
زلنا يف أمس الحاجة إليها لنؤدي الرسالة امللقاة

عىل عاتقنا» ،ألنه هو « السبيل الوحيد لتحقيق
األمن واالستقرار لشعبنا وحامية مقدراتنا وتوفري
الحياة األفضل ملواطنينا مبا يكفل مواجهة األطامع
التي تحيط بنا من كل القوى املتصارعة».
وهذا اإلميان املطلق بالوحدة باعتبارها مصدر
القوة والتوحد ،ترسخها القيادة الرشيدة يف دولة
اإلمارات باعتبارها القيمة املركزية والرئيسية التي
تفرس ما تنعم به اإلمارات من تالحم وطني ،بل
أن مقولة «البيت متوحد» التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،خالل
االحتفالية الوطنية مبناسبة مرور  250عاما عىل
إنشاء قرص الحصن يف عام  ،2013هي تجسيد
لقيمة الوحدة ،واملعنى نفسه أكد عليه سموه
يف كلمته التاريخية يف افتتاح القمة الحكومية يف
دورتها الثالثة يف ديب يف شهر فرباير من عام ،2015
حينام قال أن «مجتمع اإلمارات متامسك بروح
االتحاد وبيته متوحد» ،معتربا ً أن أهم مقومات
نجاح دولة اإلمارات بنيتها القوية القادرة عىل
مواجهة تحديات الغد االقتصادية والسياسية
املحيطة بها» ،مؤكدا ً بذلك أن الوحدة الوطنية
هي مفتاح التقدم والتنمية واألساس الذي تنطلق
منه دولة اإلمارات العربية املتحدة ملواجهة
تحديات الحارض واملستقبل.
 -4االستثامر يف بناء اإلنسان ،باعتباره ركيزة
التنمية ،والهدف منها :وهذا يعترب من الثوابت
املهمة التي قامت عليها تجربة اتحاد اإلمارات،
حيث كان اإلنسان اإلمارايت ،بفكره وعمله ،هو
صانع هذه التجربة وهدفها يف الوقت نفسه،
من منطلق أن البرش هم أغىل ما ميتلك الوطن
من موارد ،وأن مستقبله مرتبط بهم وليس بأي
يشء آخر .لقد أدركت القيادة اإلماراتيّة منذ
قيام دولة االتحاد عام ،1971 أ ّن تنمية البرش،
واالستثامر فيهم ،ورفع مستواهم ،ه ي الطريق
الصمود يف وجه
الحقيق ي للتنمية القادرة عىل ّ
التحديات واملتغيرّ ات، وأن الرثوة البرتوليّة، مهام
كان حجمها، ال ميكنها أن تصنع تقدّماًمن دون
برش مؤ ّهلني وقادرين عىل تح ّمل مسؤوليات
التنمية، ولذلك فقد كان اإلنسان اإلمارايت يف
محور الرؤية التنمويّة للشيخ زايد، ّ
وظل كذلك
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
لدى صاحب ّ
نهيان، رئيس الدّول ة -حفظه الله ،- الذي يعطي
أولوية متقدمة لبناء اإلنسان اإلمارايت ،حيث
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يؤمن سموه بأن البرش هم العمود الفقري ألي
تنمية ،وبالتايل يجب تطوير قدراتهم وصقل
مواهبهم ،خاصة يف ظل التطورات املتسارعة التي
يشهدها عامل اليوم يف مجال التكنولوجيا وثورة
املعلومات ،والتي تفرض رضورة تطوير املوارد
البرشية عىل نحو متواصل ومستمر ،مبا ميكّن من
استيعاب هذه التطـورات ،وقد نجحت اإلمارات
بالفعل عىل مدار السنوات املاضية يف بناء ثروة
برشية مؤهلة ،باتت أحد أهم عنارص القوة
الشاملة للدولة السياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتامعية وغريها وأكرثها تأثريا يف الحارض
واملستقبل .ألن االهتامم باملواطن ال يقترص فقط
عىل توفري املساكن والتعليم وفرص العمل وتهيئة
البنى التحتية الالزمة لتعزيز معجالت الرفاه
االجتامعي ،بل تشمل أيضاً مستويات أخرى
تعكس أحد مالمح مرحلة «التمكني» الرامية
إىل متكني حقيقي متدرج للمواطن يك يشارك يف
صناعة مستقبل بالده.
 -5نهج الشورى والتمكني السيايس املتدرج :تبني
الشيخ زايد طيب الله ثراه نهج الشوري ،وكان
أحد أهم الركائز األساسية التي اهتم بها ،فقد
تابع باهتامم أعامل املجلس الوطني االتحادي،

كان اإلنسان
يمحور
اإلماراتيف 
التنموية
الرؤية
ّ
وظل
للشيخ زايد،
ّ
كذلك لدى الشيخ
خليفةالذي يعطي
أولوية متقدمة لبناء
اإلنسان اإلماراتي
الذي كان يرى فيه وجه األمة ويسمع من خالله
نبضها ،ويتعرف عىل أفكار ورأي أبناء وطنه،
ويقف عىل وجهات نظرهم ،واآلراء التي تدور يف
فكرهم وعىل لسانهم ،ويحرص عىل األخذ باآلراء
واملقرتحات البناءة ويحولها إىل مشاريع خدمية
وبرامج عىل أرض الواقع.
وكان الشيخ زايد يعترب املجلس الوطني االتحادي
أحد املؤسسات االتحادية التي من خاللها
ترتسخ وتتجسد املشاركة السياسية للمواطنني

للمساهمة يف عملية البناء ويف مسرية التنمية
الشاملة املتوازنة  .ومن الدالئل األساسية عىل
أهمية دور املجلس الوطني أن تأسيسه تزامن
مع انطالق تجربة االتحاد عىل أيدي مؤسسني
قدموا من وقتهم وجهدهم الكثري إلنجاح هذه
التجربة ،وساهموا يف تأسيس عالقة متميزة بني
مختلف السلطات ،لتمثل التجربة السياسية
مبضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها منوذجا يف
دعم القيادة ومشاركة املواطنني يف عملية صنع
القرار ،منذ أن حدد الشيخ زايد طيب الله ثراه
يف خطاب افتتاح دور االنعقاد العادي األول من
الفصل الترشيعي األول للمجلس يف  13فرباير
1972م مهام املجلس ودوره بقوله “إن جامهري
الشعب يف كل موقع تشارك يف صنع الحياة عىل
تراب هذه األرض الطيبة ،ويف بناء مستقبل باهر
ومرشق وزاهر لنا ولألجيال الصاعدة من أبنائنا
وأحفادنا”.
ومتيض التجربة الربملانية واملشاركة السياسية يف
اإلمارات بخطى حثيثة وفق الربنامج السيايس
الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،عام
 ،2005حيث تضمنت كلمة سموه مبناسبة اليوم
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الوطني الرابع والثالثني يف الثاين من ديسمرب عام
 2005املرتكزات العملية لتمكني املجلس الوطني
االتحادي وتعزيز دوره وزيادة صالحياته للقيام
بالواجبات املنوطة به عىل أتم وجه ،سواء لرضورة
أن تتم عملية تطويره بشكل متدرج ومدروس ،أو
ألهمية أن ينسجم هذا التطور مع طبيعة الرتكيبة
السكانية للمجتمع وخصوصيته واتجاهاته
وتطلعاته للمستقبل  ،أو لجهة العمل بشكل
متواصل من أجل خلق إيجاد مناخ عام يعزز من
مشاركة املواطنني يف العمل العام ،وخاصة املجال
السيايس عرب الرتشح النتخابات املجلس الوطني
االتحادي.

ملف العدد

وال شك يف أن انتخابات املجلس الوطني االتحادي
التي أقيمت دورتها الرابعة يف أكتوبر  2019قد
شكلت مرحلة مهمة يف مسار التمكني السيايس،
ليس فقط لزيادة قوائم الهيئات االنتخابية
لجميع إمارات الدولة ،حيث أصبحت تضم
 337738عضوا ً بزيادة تصل إىل  %50.58مقارنة
بقوائم الهيئات االنتخابية لعام  2015وإمنا أيضاً
لرفع نسبة متثيل املرأة اإلماراتية يف هذه الدورة
إىل  ،%50وهي خطوة مهمة تضع اإلمارات يف
مراكز متقدمة عىل مستوى العامل ،من حيث
متثيل املرأة يف الربملان ،كام تؤكد ريادتها يف عملية
تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرار يف مختلف

املجاالت أيضاً.
وال شك يف أن زيادة قوائم الهيئات االنتخابية
بصورة كبرية منذ الدورة األوىل النتخابات املجلس
الوطني االتحادي وحتى الدورة الرابعة ويف
الوقت ذاته زيادة متثيل املرأة يف املجلس الوطني
االتحادي لتتساوى مع الرجل  ،وتوسيع مشاركة
الشباب ،إمنا يؤكد بوضوح عىل ثراء التجربة
الربملانية يف اإلمارات التي تقدم منوذجاً يحتذى
به يف التمكني السيايس ،سواء فيام يتعلق بتفعيل
دور املجلس ،أو فيام يتعلق بتعزيز دور املواطنني
يف عملية صنع القرار السيايس ،فتوسيع قاعدة
املشاركة الشعبية يف اختيار أعضاء املجلس يضمن
اختيار األكفأ واألقدر عىل التعبري عن مطالب
املواطنني والدفاع عن مصالح الوطن العليا.
 -6بناء منظومة قوية من املؤسسات الفاعلة:
ارتكزت دولة االتحاد عىل مجموعة من
املؤسسات القادرة عىل إدارة شئونها يف مختلف
املجاالت ،حيث كان الشيخ زايد طيب الله ثراه،
يرى رضورة وجود مؤسسات قادرة عىل الوفاء
مبتطلبات العرص ،وتجاوز أي سلبيات أو تحديات
ميكن أن تعرتض مسرية االتحاد ،ولهذا مل يألو
جهدا ً يف سبيل بناء مؤسسات دولة اإلمارات
العربية املتحدة وهياكلها عىل النحو الذي يضمن
لها االستمرارية ،حتى بعد أن يكون مؤسسوها
قد غادروا الساحة بوقت طويل ،فقد تم انشاء
مؤسسات الدولة لتلبي االحتياجات الخاصة
لدولة االتحاد الوليدة .
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ونجح القائد املؤسس يف إنشاء منط من أشكال
الحكم الثنايئ تعمل فيه املؤسسات االتحادية
إىل جانب املؤسسات املحلية التابعة لكل إمارة،
وبدالً من استبدال الهياكل املحلية املوجودة أصالً
مبؤسسات أخرى  ،أضاف الشيخ زايد وزارات
أو دوائر حكومية جديدة ممولة متويالً جيدا ً،
ومتلك الكفاءة التي متكنها من إحداث التغيري
والتطور املنشود ،ومع ذلك مل يسع الشيخ زايد
إىل استئثار املركز مبصادر السلطة ويف العديد
من املجاالت مل تقم األجهزة االتحادية مطلقاً
بالتعدي عىل الهياكل املحلية املوجودة يف كل
إمارة  .وحرص الشيخ زايد عىل تطوير املؤسسات
االتحادية لتكون عامل توحيد ولتوفر فرص العمل
واالستقرار الوظيفي للشباب الذين سيكتسبون
الخربة تدريجياً يف أداء املهام والواجبات التي
تضطلع بها أجهزة الدولة العرصية  ،وبهذه
الوسيلة استطاع إقامة بنية ثابتة للمجتمع،
قوامها نظام يستند إىل حكم القانون.
وقد سار عىل هذا النهج القيادة الرشيدة  ،التي
عملت عىل تطوير منظومة املؤسسات يف الدولة،
حتى أصبحت اإلمارات منوذجاً ملهامً للعمل
املؤسيس والحكومي املتميز ،حيث شهدت دولة
اإلمارات خالل السنوات القليلة املاضية تطورات
مهمة عىل صعيد التطوير املؤسيس واالرتقاء
باألداء الحكومي يف كافة املجاالت ،استجابة
للرؤية السياسية الطموحة لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،

حفظه الله ،للنهوض باملجتمع وقيادته نحو مزيد
من الرقي والتقدم .ولعل من املبادرات املهمة
يف هذا الشأن« ،برنامج الشيخ خليفة للتميز
الحكومي» الذي انطلق يف عام  2006ويستهدف
متكني القطاع االتحادي بالدولة من التفوق يف
أنظمته ،وأدائه ،وخدماته ،ونتائجه ،وتعزيز ثقافة
االبداع لدى كافة موظفي القطاع الحكومي التي
تحقق رسالة «حكومة التميز» يف توفري البيئة
االستثامرية املحفزة ،ورؤية دولة اإلمارات يف أن
تكون من أفضل دول العامل يف عام .2021
 -7توحيد القوات املسلحة وتحديثها حتى
صارت منوذجاً يف االحرتافية والقدرة عىل تنفيذ

املهام التي توكل إليها يف الداخل والخارج بكل
كفاءة وفاعلية :أدرك القائد املؤسس الشيخ زايد،
طيب الله ثراه ،منذ وقت مبكر أن بناء قوات
مسلحة عرصية يعترب رضورة حتمية ،ليس فقط
من أجل الحفاظ عىل األمن واالستقرار الشامل
يف الداخل ،وإمنا أيضاً لتوفري البيئة التي تضمن
استمرار مسرية التنمية والتطور .لقد كان الشيخ
زايد يؤمن بأن الطريق إىل التقدم واالزدهار ال
بد أن يقرتن بوجود قوة تحميه ،وأن الحق ال بد
له دامئا من جيش قوي يقف وراءه ،ومع خطوات
االتحاد األوىل حظيت القوات املسلحة باهتامم
خاص من قبل الشيخ زايد وهو يواكب جميع
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مراحل التطور والتقدم الذي شهدته اإلمارات
منذ قيامها يف الثاين من ديسمرب عام  ،1971ألنه
كان يرى أنها تشكل أول خطوة عملية وفعالة
يف مسرية دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث
تلعب دورا ً مزدوجاً ،فمن ناحية كانت لها مهمة
تقليدية واضحة هي الدفاع عن الدولة يف وجه أي
اعتداء خارجي ،ومن ناحية أخرى كانت القوات
املسلحة رمزا ً للتطور يف مسرية االتحاد.
وكان القائد املؤسس ،طيب الله ثراه ،يدرك
أن القوة العسكرية ألي دولة هي أهم أدوات
تحقيق أمنها القومي ،ويف املقابل فإن ضعف
القوة العسكرية لدولة ما قد يعرض أمنها
للخطر ،ويجعلها مطم ًعا لغريها من الدول .ولهذا
فإن امتالك الدولة لقوة عسكرية يتيح لها ردع
اآلخرين عن التفكري يف مهاجمتها وإحباط تلك
املحاوالت إذا حدثت  ،ومن هنا كان حريصاً عىل
تحديث وتطوير القوات املسلحة وتزويدها بكل
أنواع األسلحة املتقدمة ،ليس بهدف البغي أو
العدوان ،وإمنا لتكون حصنا للسالم وحامية له،
وعونا لألشقاء يف امللامت ،وأداة للمساهمة يف
حفظ األمن والسالم عىل املستوى الدويل.

ملف العدد

وعىل نهج الشيخ زايد طيب الله ثراه ،مضت
القيادة الرشيدة يف تحديث وتطوير القوات
ِّ
املسلحة ،حتى باتت تقف اآلن يف
مصاف الجيوش
العرصية الحديثة مبا تظهره من جاهزية عالية،
ومهارات علمية وعملية ،ومبا متتلكه من قدرة عىل
استيعاب كثري من النظم الدفاعية والتجهيزات
التقنية الحديثة ،ومبا يتوفر لها من تدريب وفق
أحدث األساليب املتبعة عىل املستوى الدويل ،ومبا
تتمتع به من يقظة واستعداد دامئني للتعامل مع
كل مصادر التهديد املحتملة ،ورسعة استجابة
ومرونة يف التعامل مع أية متغريات ومستجدات.
وتتبنى القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات رؤية
عميقة لدور القوات املسلحة يف عملية التنمية
الشاملة ،ولهذا تويل اهتامماً كبريا ً بتحديثها
وتطويرها ومنحها ما تستحقه من تقدير واحرتام
كام يحدث يف كل الدول املتقدمة يف العامل ،وقد
عرب عن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان  ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة يف إحدى مقوالته التي أشار
فيها إىل أن “قواتنا املسلحة هي العمود الفقري
لصون منجزات دولة اإلمارات العربية املتحدة،

وحامية أمنها واستقرارها ،وأن التجارب واألحداث
التي شهدتها املنطقة ،يف فرتات زمنية ليست
بعيدة ،علمتنا أخذ الحيطة والحذر واالستعداد
لكل االحتامالت ،واملرحلة املقبلة تتطلب منا أن
نواصل العمل ،لتحقيق أعىل مستويات التفوق
يف الكفاءة واألداء ورسعة االستجابة للتعامل مع
مختلف املستجدات والتطورات».
 -8تبني سياسة خارجية منفتحة ومتوازنة
وفاعلة :اتسمت السياسة الخارجية لإلمارات منذ
تأسيس دولة االتحاد بالحكمة واالعتدال ،والتوازن
ومنارصة الحق ،والعدالة واعتامد أسلوب الحوار
والتفاهم بني األشقاء واألصدقاء ،واحرتام املواثيق
الدولية وااللتزام مبيثاق األمم املتحدة ،واحرتام
قواعد حسن الجوار ،وسيادة الدول ووحدة
أراضيها ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وحل
النزاعات بالطرق السلمية.
ويعد االنفتاح عىل العامل من السامت األصيلة
يف سياسة اإلمارات الخارجية ،وهذا يعكس
طبيعة مجتمعها املحيل الذي يتسم باالنفتاح
عىل الثقافات والحضارات املختلفة ،كام يعكس
الرسالة السامية التي تحملها منذ عهد املغفور له
بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
وتتمثل يف الدعوة إىل السالم العاملي والعمل من
أجله من خالل إقامة عالقات واسعة والتواصل
مع دول العامل املختلفة يف الرشق والغرب
والشامل والجنوب ،من منطلق إدراك اإلمارات
لحقيقة أن انفتاح الدول واملجتمعات عىل
بعضها البعض من شانه إن يعمق أوارص الصداقة
والتقارب بينها ،ويكرس الصور االيجابية املتبادلة
فيام بينها ،وهذا يدعم أجواء السالم والتفاهم
والحوار عىل املستوى العاملي ويواجه نزعات
الصدام واملواجهة ،فيام يؤدي االنغالق والتقوقع
عىل الذات إىل زيادة عوامل الصدام والخالف
وتكريس الصور النمطية السلبية بني املجتمعات
املختلفة.
كام تتسم السياسة الخارحية لدولة اإلمارات
بطابعها الدينامييك ،حيث إن دولة اإلمارات يف
تعاملها مع مختلف القضايا قد اتسمت بالفاعلية
والقدرة عىل التأثري ،األمر الذي كرس حضورها
دولياً وأسهم يف تعزيز مكانتها اإلقليمية .كام متثل
العالقات املتوازنة سمة أصيلة يف سياسة اإلمارات
الخارجية ،مبعنى تعدد وتنوع خيارات ومسارات
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التحرك الخارجي وعدم حرصه يف منطقة دون
أخرى ،وهذا أنتج عالقات إماراتية قوية وفاعلة
اتسمت السياسة
مع أوربا وأمريكا وإفريقيا وآسيا يف آن واحد،
دون أن تكون العالقة مع منطقة ما عىل حساب الخارجية لإلمارات
العالقة مع منطقة أخرى ،أو إن تكون العالقة بالحكمة واالعتدال،
مع طرف دويل أو إقليمي عىل حساب العالقة
مع طرف آخر ،حيث تؤمن دولة اإلمارات بان والتوازن ومناصرة
التواصل يظل دامئا ممكنا مع الجميع ،باعتباره الحق ،والعدالة
الطريق الحضاري واإلنساين للتفاهم وحل
واعتماد أسلوب
النزاعات.
واملتتبع ألداء الدبلوماسيةاإلماراتية خالل الحوار والتفاهم بين
السنوات األخرية يدرك بوضوح حجم اإلنجازات
النوعية التي استطاعت تحقيقها ،فقد أظهرت األشقاء واألصدقاء
قدرة كبرية يف التعامل مع أزمات املنطقة،
والعمل عىل احتواء تداعياتها السلبية عىل األمن
واالستقرار اإلقليمي والدويل ،وهو ما رسخ من قيادتها واعتدال توجهاتها ،عزز من حضورها
مكانة اإلمارات ضمن حسابات العواصم الدولية عىل الساحة الدولية ودورها يف قضايا العامل
الكربى ،أو ما يعرف بعواصم صنع القرار العاملي ،ومشكالته .كام نجحت الدبلوماسية اإلماراتية
حيث تحرص القوى الكربى عىل التعرف عىل رؤى يف توسيع وتنويع خيارات التحرك السيايس عىل
اإلمارات مواقفها املتوازنة تجاه مختلف القضايا ،الساحة الدولية ،وهذا ما يتضح من التحرك نحو
واالستفادة منها يف معرفة وتقييم تطورات القوى الكربى إضافة إىل القوى اإلقليمية املؤثرة
األوضاع يف املنطقة.
والناشئة واالهتامم الكبري بتعزيز العالقات مع
كام استطاعت الدبلوماسية اإلماراتية إبراز الدول اآلسيوية ودول إفريقيا وأمريكا الالتينية
دور اإلمارات كنموذج رائد يحتذى به إقليميا وغريها ،فضالً عن تعزيز الرشاكات االسرتاتيجية
وعامليا ،وتطوير مامرسات متميزة ومناذج وطنية مع القوى الفاعلة عىل الساحة الدولية كروسيا
ناجحة ،يف هذا السياق فإن التأثري الذي متارسه والصني واالتحاد األورويب ،وهي رشاكات مثمرة
اإلمارات يف إطاريها اإلقليمي والدويل والذي انعكست بشكل إيجايب عىل االقتصاد الوطني
تستمده من تجربتها التنموية الناجحة وحكمة لدولة اإلمارات.

دولة االتحاد ترسخ مكانتها ..
مراتب متقدمة في المؤشرات
الدولية
إذا كانت هذه املقومات ضمنت لدولة االتحاد
البقاء واالستمرارية ،فإنها أسهمت كذلك يف
ترسيخ مكانتها عىل خارطة الدول املتقدمة،
وهو ما تؤكده املراتب املتقدمة التي حققتها
اإلمارات يف املؤرشات والتقارير الدولية املختلفة
التي تقيس مستوى التنمية والتطور يف دول
العامل ،سواء فيام يتعلق مبؤرشات االقتصاد الكيل
أو التنمية البرشية أو التنافسية أو فيام يتعلق
بتمكني املرأة ،وميكن توضيح ذلك عىل النحو
التايل:
 -1فيام يتعلق باملؤرشات االقتصادية ،أكد أحدث
إصدار لتقرير مامرسة أنشطة األعامل لسنة
 2020والصادر عن البنك الدويل يف واشنطن يف
أكتوبر  2019أن اإلمارات التزال أحد أهم مراكز
اجتذاب املبتكرين ورواد األعامل واملستثمرين
يف املنطقة وجميع أنحاء العامل ،وذلك من خالل
محافظتها عىل مركز الطليعة يف منطقة الرشق
األوسط وضمن أفضل  20اقتصادا ً عاملياً ،وحلولها
يف املرتبة  16عاملياً ،بحسب التقرير السنوي الذي
يرصد  190دولة .وأظهرت التصنيفات العاملية
لتقرير مامرسة أنشطة األعامل  ،2020تقدم دولة
اإلمارات عىل كل الدول العربية التي يشملها
التقرير ،لتحتل املركز األول عربياً للعام السابع
عىل التوايل .يف الوقت ذاته ،حلت اإلمارات يف
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املركز األول عربياً واملركز  12عاملياً يف مؤرش
رواد األعامل االجتامعيني  2019متقدمة  7مراكز
عن ترتيبها يف  )19( 2016الصادر عن مؤسسة
تومسون رويرتز متقدمة عىل اململكة املتحدة
والسويد وسويرسا وإيطاليا وهونج كونج.
واحتلت دولة دولة اإلمارات العربية املتحدة
املرتبة األوىل يف خمسة من سبعة قطاعات

ملف العدد

لالقتصاد اإلسالمي  ،وفقاً لتقرير واقع االقتصاد
اإلسالمي العاملي الذي أعدته رشكة دينار ستاندرد
للبحوث واالستشارات وصدر يف شهر نوفمرب
 .2019كام حلت يف املرتبة الثامنة عاملياً يف
مؤرش الدول اإليجابية لعام  2019والذي تصدره
مؤسسة االقتصاد اإليجايب سنوياً ،منذ عام ،2013
لقياس مؤرشات االقتصاد اإليجايب يف دول منظمة

التعاون االقتصادي والتنمية .وتقدمت اإلمارات
يف املؤرش الذي يتم تطبيقه للمرة األوىل عىل دولة
من خارج عضوية املنظمة ،عىل  27من الدول
األربع والثالثني األعضاء ،من ضمنها اململكة
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا
وأسرتاليا .ويقيس مؤرش الدول اإليجابية مقومات
جودة الحياة والسلوك اإليجايب للدول اعتامدا ً عىل
معايري تتضمن مستوى اهتاممها مبستقبل األجيال
القادمة ،ومدى تأثريها اإليجايب عىل العامل.
وتصدرت اإلمارات عربياً وتقدمت مرتبتني
عن العام املايض إىل املركز  25عاملياً ،يف تقرير
التنافسية العاملية  2019الصادر عن املنتدى
االقتصادي العاملي «دافوس» يف أكتوبر املايض،
وحلت اإلمارات يف املركز األول عاملياً يف محور
«استقرار االقتصاد الوطني» ،وجاءت ضمن ضمن
املركز األول عاملياً يف أربعة مؤرشات يف تقرري
التنافسية هي مؤرش «قلة التغري السنوي يف
التضخم» ومؤرش «ديناميكيات الديون» ومؤرش
«اشرتاكات اإلنرتنت عىل الهاتف املتحرك» ومؤرش
«قلة فجوة االئتامن».
 -2مؤرش التنافسية الرقمية ،جاءت االمارات يف
املركز األول عربياً والـ 12عاملياً ضمن أكرث الدول
تنافسية يف مؤرش التنافسية الرقمية لعام 2019
والصادر عن مركز التنافسية العاملي التابع للمعهد
الدويل للتنمية اإلدارية مبدينة لوزان السويرسية.
وتقدمت اإلمارات يف مؤرش التنافسية الرقمية
هذا العام لتحقق املركز األول عربياً أيضاً يف كل
املحاور الرئيسية الثالثة يف التقرير ،وهي محور
“التكنولوجياً” والذي حققت به الدولة املركز
الثاين عاملياً متقدمة بخمسة مراتب عن العام
السابق ،والتاسع عاملياً يف محور “الجاهزية
للمستقبل” والذي كانت يف املرتبة  12يف العام
املايض ،وقفزت مرتبة واحدة يف محور “املعرفة”
لتحقق املركز األول عربياً و 35عاملياً.
 -3مؤرش متكني املرأة ،جاءت اإلمارات يف املرتبة
األوىل عربياً وآسيوياً يف حجم املشاركة الربملانية
للمرأة ،كام تحتل املركز الرابع عاملياً رسمياً يف
التصنيف الدويل لنسب متثيل املرأة يف الربملانات،
وذلك وفقاً ملؤرش االتحاد الربملاين الدويل
املتخصص يف قياس نسبة املشاركة السياسية
للنساء يف مجالس النواب والشورى حول العامل
دورياً يف  192دولة.
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 -4مؤرشات الرضا العام والسعادة :حلت
اإلمارات ضمن أفضل عرش دول عاملياً يف مؤرشات
جودة الحياة يف املسح العاملي ،الذي يجريه معهد
«جالوب» سنوياً ،ويقيس مستويات جودة الحياة،
من خالل  13محورا رئيسيا تشمل املجاالت
الحيوية التي تشكل يف صورتها العامة تقييامً
للدول يف القطاعات األكرث ارتباطاً بجودة الحياة،
وتتضمن التعليم واألرسة ،والصحة ،واملجتمع،
والعمل ،واالقتصاد ،والحكومة ،والغذاء واملسكن،
والبيئة والطاقة ،واملشاركة املجتمعية ،واالتصاالت
والتكنولوجيا ،وسيادة القانون ،واملؤسسات
والبنى التحتية ،وتقييم األفراد للحياة.
وحققت اإلمارات املركز األول عاملياً يف مؤرش
الرضا عن توفر الرعاية الصحية الجيدة ،ما يعكس
جهود الحكومة يف تطوير هذا القطاع الحيوي،
واملركز األول عاملياً يف مؤرش الرضا عن جهود
الحكومة لحامية البيئة األمر الذي يؤكد الدور
املهم للحكومة يف مواجهة تحديات التغري املناخي
والحفاظ عىل البيئة ،و واملركز األول عاملياً يف
مؤرش نسبة السكان العاملني بأجر ،ومؤرش نسبة
السكان العاملني بدوام كامل ،ما يعكس موقع
دولة اإلمارات وريادتها عاملياً كبيئة جاذبة للعقول
واملواهب ،و واملركز األول عاملياً يف مؤرش توفر
الهاتف املحمول ،حيث تعد دولة اإلمارات األوىل
عاملياً يف نسبة استخدام الهاتف الذيك ،و واملركز
األول عاملياً يف مؤرش الشعور باألمان باعتامد
القياس اإلمارايت ،ما يؤكد ريادة دولة اإلمارات
يف تعزيز مستويات األمن واألمان .وتبوأت دولة
اإلمارات املركز األول عربياً للسنة الخامسة عىل
التوايل ،وحلت يف املرتبة الواحدة والعرشين
عاملياً ،يف تصنيف التقرير العاملي للسعادة الصادر
عن األمم املتحدة يف مارس  ،2019وأشاد التقرير
بجهود اإلمارات ودورها املحوري يف قيادة الجهود
العاملية لرتسيخ السعادة وجودة الحياة ،من خالل
تطوير السياسات الحكومية والرشاكات الدولية.
 -5مؤرش املواهب العاملية :تقدمت اإلمارات يف
 16مؤرشا ً من مؤرشات ترتيب املواهب العاملية،
ضمن النسخة السادسة من تقرير املواهب
العاملية ،الصادر عن مركز التنافسية العاملي التابع
للمعهد الدويل للتنمية اإلدارية يف نوفمرب ،2019
وحلّت يف املرتبة األوىل عاملياً يف خمسة مؤرشات،
ويف ترتيب العرشة األوائل يف  15مؤرشا ً .وبحسب

التقرير ،تعد اإلمارات من الدول األكرث استعدادا ً
لتلبية متطلبات سوق العمل سواء كان األمر من
خالل بيئة األعامل املواتية لألعامل ،وكذلك من
أفضل الدول من ناحية التدريب العميل واملهني
للقوى العاملة ،ومن ناحية البنية التحتية الصحية
والعدالة .ويعكس األداء اإلمارايت النتائج اإليجابية
لالسرتاتيجية التنموية ،التي تنتهجها اإلمارات
وقيادتها الرشيدة لبناء اقتصاد وطني قوي ،يعزز
من تنافسية سوق العمل ،ويخلق بيئة مالمئة
لنمو وازدهار األعامل ،من خالل بناء واستقطاب
كوادر متسلحة باملعرفة واملهارات والخربات
العاملية.
 -6مؤرش املعرفة العاملي :حافظت دولة اإلمارات
عىل مركزها ضمن أفضل  20دولة عاملياً ،يف مؤرش
املعرفة بنسخة  ،2019متقدمة سبعة مراكز،
لتكون األوىل عربياً .ويعد مؤرش املعرفة العاملي
الذي صدرت نسخته األخرية يف نوفمرب ،2019
خارطة طريق للتنمية املستدامة للمجتمعات،
حيث يساعد الدول عىل صياغة اسرتاتيجيات

التفكري االستباقي لدعم املعرفة وتعزيزها
باعتبارها عنرصا ً رئيسياً يف بناء اقتصاد معريف
أقوى مع ضامن التنمية املستدامة.
 -7مؤرش جواز السفر :حققت دولة اإلمارات
خالل العام  2019إنجازا ً تاريخياً جديدا ً  ،حيث
أصبح الجواز اإلمارايت األقوى يف العامل وحصد
املركز األول عاملياً بجدارة .وفاقت دولة اإلمارات
جميع التوقعات بحصول الجواز اإلمارايت عىل
املرتبة األوىل عاملياً يف األول من ديسمرب 2018
متصدرة دول العامل .وبحسب أحدث إحصائيات
للمؤرش العاملي التابع لرشكة آرتون كابيتال
لالستشارات املالية العاملية يف شهر أكتوبر ،2019
والذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة
جوازات السفر ،فإن الجواز اإلمارايت أصبح ميكّن
حامله حاليا من التعامل الحر بدون قيود التأشرية
مع نحو  6.9مليارات نسمة من سكان  179دولة
حول العامل من أصل  7.5مليارات نسمة من
سكان األرض.وهذا اإلنجاز يحسب للدبلوماسية
اإلمارتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد
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آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل ،الذي
الدروس المستفادة من تجربة
استطاع أن يربز الصورة الحضارية لإلمارات إىل
اتحاد اإلمارات
العامل الخارجي ،وما يتميز به شعبها من قيم
التسامح واالنفتاح والوسطية والتعايش ،حيث من خالل استقراء تاريخ التجربة االتحادية يف دولة
يعيش عىل أراضيها أكرث من مائتي جنسية يف اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسها ،ميكن
تناغم تام رغم االختالفات فيام بينها بسبب الخروج بالعديد من الدروس والعرب املستخلصة
الثقافة والدين واللغة.
من مسرية  48عاماً من اإلنجاز والنجاح التنموي
إن نظرة رسيعة عىل هذه املؤرشات واستقراء يف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية
دالالتها العميقة يكشف بوضوح أن اإلمارات واإلعالمية ،وأهم هذه الدروس:
باتت اآلن منوذح ملهم لآلخرين يف التنمية  -1التدرج يف الوصول إىل الوحدة ،فعىل الرغم
والحكم الرشيد ،وهذا تأكيد عىل سالمة الرؤية من أن فكرة الوحدة كانت تسيطر عىل املغفور
التي صاغتها القيادة الرشيدة برئاسة صاحب له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس نهيان منذ اليوم األول لتسلمه حكم إمارة
الدولة ،حفظه الله ،وحرصت عىل متابعة تطبيقها أبوظبي يف السادس من أغسطس عام ،1966
أوالً بأول من خالل خطط واسرتاتيجيات مدروسة ،فإنه عمل عىل تحويلها من حلم إىل واقع من
وتحولت معها اإلمارات بالفعل إىل “دولة منوذج” خالل التدرج والخطوات املتأنية من دون ترسع
متتلك كل مقومات النمو والتطور الذايت.
أو اندفاع غري مدروس .وكانت الخطوة األوىل يف

هذا املسار االتفاق يف عام  1968عىل دمج إمارتيَ ْ
أبوظبي وديب يف اتحاد واحد ،ثم توالت بعد ذلك
الخطوات تلو الخطوات ،التي بنيت عىل الخطوة
األوىل وانطلقت منها ،وصوالً إىل إعالن االتحاد يف
الثاين من ديسمرب عام .1971
وميكن القول أن إعالن االتحاد جاء تتويجاً
لجهود متتابعة سعت لقيام هذا االتحاد ،بدأت
منذ سبعة عقود مع إطالق الشيخ زايد الكبري
فكرة االجتامعات املنتظمة مع جريانه حكام
اإلمارات األخرى ،إىل أن جاء املغفور له بإذن
الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،فجمع اإلمارات السبع يف اتحاد قوي
ومتالحم انتقلت به كيانات صغرية متفرقة إىل
دولة اتحادية متامسكة يكاد عقد تكوينها يبلغ
كامله .وكان االتحاد تتويجاً لـ 47شهرا ً من العمل
الدبلومايس الدؤوب ،قاده األب املؤسس الشيخ
زايد بن سلطان ،كام ورد يف كتاب «زايد ..رجل
بنى أمة» الصادر عن «األرشيف الوطني» من
تأليف غريم ويلسون عام .2013
 -2اإلرصار عىل مواجهة التحديات مهام كانت
صعوبتها ،وعدم الوقوف أمام أية عقبات مهام
كانت شدتها ،فقد استمر العمل من أجل اتحاد
دولة اإلمارات العربية املتحدة سنوات طويلة،
تخللتها خالفات ومشكالت وانتكاسات ،لكنها مل
توقف العمل من أجل بلوغ الهدف النهايئ ،حيث
كان العمل يف البداية من أجل اتحاد تُساعي
يضم أبوظبي وديب والشارقة ورأس الخيمة وأم
القيوين وعجامن والفجرية وقطر والبحرين،
ثم قررت البحرين وقطر االستقالل ،لكن هذا
مل مينع االستمرار يف الجهود ،فكان االتحاد
السباعي ،وحينام تأخر انضامم إمارة رأس الخيمة
ُّ
إىل االتحاد ،مل يوقف هذا األمر إعالنه ،ثم جاء
انضامم رأس الخيمة يف عام  ،1972ليكتمل عقد
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ولتصبح تجربتها
يف االتحاد والتنمية مرضب املثل يف قوة اإلرادة
والعزمية والتصميم عىل بلوغ الهدف والتطلع
الدائم نحو املركز األول.
 -3وضوح األهداف ووضع اآلليات والخطط
االسرتاتيجية الالزمة لتحقيقها :أهم ما مييز
تجربة اتحاد اإلمارات أنها انطلقت من أهداف
واضحة بعيدا ً عن الشعارات األيديلوجية،
واملصالح الخاصة واألمجاد الشخصية ،فقد تعرثت
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كثري من تجارب الوحدة العربية بسبب املصالح
الخاصة ،والرصاعات حول املجد الشخيص،
بينام نجح اتحاد اإلمارات ،ألن القادة واآلباء
املؤسسني كانوا يدركون أن الوحدة ال تقوم عىل
العواطف والشعارات فقط ،وإمنا هي عمل جاد
ومستمر من أجل تحويل إمكاناتها ومقوماتها
إىل واقع يشعر املواطن يف ظله بالعزة والحياة
الكرمية ،ففي بداية تجربة الوحدة اإلماراتية كان
هناك من يشكك يف إمكانية نجاحها وتحقيقها
ألهدافها ،سواء عىل املستوى الداخيل أو عىل
املستوى الخارجي ،لكن مع مرور الوقت وإخالص
القيادة الرشيدة يف العمل من أجل رفاهية وتنمية
كل مواطن عىل األرض اإلماراتية ،تعمق اإلميان
بالوحدة يف قلوب املواطنني وعقولهم .
 -4التوافق واالنسجام بني الوحدات االتحادية
(إمارات الدولة) ،وهذا يرجع إىل أن دولة االتحاد
تقوم باألساس عىل مبدأ الرتايض بني اإلمارات
املختلفة ،ومراعاة الخصوصية املختلفة لكل
إمارة ،وعىل االحرتام املتبادل بني هذه اإلمارات،
فالدستور االتحادي ينطلق من التوفيق بني
متطلبات تكوين دولة االتحاد ،وبني متسك أو
حرص حكام اإلمارات عىل االحتفاظ بأكرب قدر
ممكن من االستقالل الذايت ،حيث يعطي الدستور
حرية كبرية إلمارات الدولة األعضاء يف االتحاد
لتنظيم شؤونها الداخلية ،ومل يفرض عليها قيودا ً
كثرية تحد من سلطاتها واختصاصاتها املحلية أو
الحرية املطلقة للحاكم يف إدارة شؤون إمارته
مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور .وهذا التوافق

مل يقف حائالً أمام أي إمارة تسعى إىل بلورة
السياسات والخطط التي ترى أنها األنسب إلدارة
مواردها الذاتية ،بشكل وإن بدا لبعض املراقبني
الخارجيني وكأنه تنافس فيام بينها ،فإنه تنافس
يصب يف صالح املواطن اإلمارايت عموماً ،وتعزيز
التنمية الشاملة واملستدامة.
 -5التنمية املتوازنة التي ينعم املواطنون يف
كل إمارات الدولة بثامرها  .فنموذج التنمية
املتوازنة الذي وضع أسسه املغفور له الشيخ زايد
 ،طيب الله ثراه ،أسهم يف ترسيخ اإلميان بدولة
االتحاد وعزز من وحدتها وقوتها ،ألن جميع أبناء
الوطن يشعرون بأن مردود هذه التنمية يعود
إليهم بالتساوي .وال شك يف أنه حينام تتوزع
مثار التنمية بشكل عادل عىل مختلف املناطق،
بعيدا ً عن أي خلل يف التوزيع ،فإن ذلك يضمن

قوة الدولة ويعزز وحدتها الوطنية .كام تقدم
تجربة التنمية يف اإلمارات درساً مهامً أخر ،وهو
العمل عىل تنويع مصادر الدخل  ،باعتبارها خيار
اسرتاتيجي مستقبيل يف منوذج التنمية اإلمارايت،
من منطلق أن وجود النفط مل يكن يوماً مدعاة
إىل االكتفاء به أو الركون إليه وحده ،وأيضاً من
أجل تفادي االعتامد عىل النفط كمصدر وحيد
للدخل ،وحتى ال يكون االقتصاد الوطن ي عرضة
ملخاطر االعتامد عىل سلعة واحد ةتخضع لتقلّبات
األسعار وظروف العرض والطلب يف األسواق
العاملية .ولعل هذا يفرس قوة االقتصاد اإلمارايت
وقدرته عىل مواجهة مختلف األزمات التي أثرت
يف االقتصاد العاملي خالل السنوات املاضية.
 -6أهمية دور املؤسسات يف ترسيخ البنيان
االتحادي ،حيث ميكن القطع بأن بناء مؤسسات
االتحاد كان أحد عوامل نجاح التجربة منذ بدايتها
وحتى اآلن ،حيث تضطلع مؤسسات الدولة
االتحادية بدور حيوي يف تجاوز أي سلبيات أو
تحديات ميكن أن تعرتض مسرية االتحاد ،ونعني
مبؤسسات االتحاد يف هذا املقام أن التجربة
السياسية اإلماراتية قد اتكأت منذ انطالقها
عىل قواعد قانونية ودستورية واضحة ،فبعدما
توافقت إرادة حكام اإلمارات عىل رضورة الوحدة
فيام بينهم ،تم تقنني هذه اإلرادة يف دستور
مكتوب رسم مالمح النظام السيايس اإلمارايت
وحدود العالقة بني سلطات الحكومة االتحادية
وسلطات اإلمارات الداخلة يف االتحاد ،ما يضعف
فرص ظهور أي تباينات أو خالفات جوهرية بني

80

العدد  575ديسمبر 2019

الوحدات االتحادية.
 -7التمكني السيايس املحسوب واملتدرج الذي
يأخذ يف االعتبار الخصوصية الثقافية واملجتمعية
للدولة ،يعترب أهم دروس تجربة اتحاد اإلمارات ،
فقد اتبع الشيخ زايد  -طيب الله ثراه  ،-هذا املبدأ،
إدراكاً منه بأن عقودا ً طويلة وموروثات معقدة
من العادات واملفاهيم ال ميكن تجاوزها بسهولة،
يضاف إىل ذلك أنه كان يدرك بحسه الفطري
طبيعة الجو اإلقليمي الذي أحاط بالتجربة ،ومن
ثم حرص عىل أن تتم عملية التمكني السيايس
وفقاً لخطوات متدرجة ومحسوبة .وقد اتبعت
القيادة السياسية يف اإلمارات هذا املنهج يف
كافة اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،وقد أكد
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
حفظه الله ،هذا التوجه يف خطابه التاريخي املهم
مبناسبة العيد الرابع والثالثني لتأسيس االتحاد،
بقوله« :من خالل مسار متدرج منتظم ،قررنا بدء
تفعيل دور املجلس الوطني عرب انتخاب نصف
أعضائه من خالل مجلس لكل إمارة وتعيني
النصف اآلخر ،بادئني مسرية تتكلل مبزيد من
املشاركة والتفاعل مع أبناء الوطن».
وال شك يف أن تبني نهج التدرج يف التمكني
السيايس يأيت تجنباً لحدوث أية هزات مفاجئة
أو تطورات غري محسوبة ،خاصة أن هناك العديد
من التجارب األخرى التي هرولت نحو اتخاذ
خطوات كبرية دون دراسة ،ثم تراجعت عنها يف

ملف العدد

نهاية املطاف ،ولهذا أدركت دولة اإلمارات أن
التحول عندما يكون جوهرياً وهيكلياً ومرتبطاً
مبصري أمة ومستقبل دولة فهو ال يحتمل الترسع
أو حرق املراحل وال بد أن يجري مثلام هي سمة
الحياة مدروساً ومتدرجاً ومنسجامً مع طبيعة
املجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته
للمستقبل وواقع تركيبته السكانية ،وهذا هو
الذي حفظ التوازن داخل الدولة منذ إنشائها
وحامها من أي هزات أو توترات داخلية ،وجعل
كل خطواتها يف مكانها الصحيح ووقتها املناسب
ومحققة ألهدافها ضمن إسرتاتيجية التنمية
الشاملة.
 -8املوامئة بني االنفتاح عىل الخارج وبني الحفاظ
عىل الخصوصية املجتمعية والثقافية والحضارية
للدولة ،لعل أهم ما مييز تجربة زايد يف بناء
الدولة أنه استطاع أن ينفتح عىل العامل الخارجي
ويستفيد من الخربات االقتصادية العاملية يف
بناء اقتصاد وطني قوي  ،دون إخالل بالثوابت
أو تفريط يف الهوية الوطنية ،وهذا يعترب من
العوامل الرئيسية التي ضمنت لدولة االتحاد أن
تتطور باستمرار ،خالفاً لتجارب أخرى انفتحت
عىل الخارج وقامت بتطبيق مناذج مستوردة
يف االقتصاد والسياسية ،دون أن تدرك أن هذه
النامذج غري صالحة للتطبيق ،ألنها ال تناسب
خصوصيتها الداخلية ،وأي فشل يف تطبيقها
قد يرتتب عليه تداعيات خطرية تهدد أمنها

واستقرارها .بينام كانت اإلمارات منذ بداية دولة
االتحاد ،وحتى وقتنا هذا ،تستفيد من تجارب
اآلخرين وممن سبقوها يف املجاالت التنموية
املختلفة يف العامل يك تتجنب األخطاء والسلبيات
التي وقعت فيها بعض الدول وأنها تضع
«بصمتها» يف كل تجربة لتتوافق وخصوصيتها
املجتمعية بدالً من نقل التجارب كام هي ألن
البيئات اإلنسانية واالجتامعية تختلف من
مجتمع إىل آخر ،ورمبا هذا أحد أسباب أنها متثل
«أيقونة» لآلخرين.
خاتمة
لقد أثبتت تجربة اتحاد اإلمارات بعد مرور مثانية
وأربعني عاماً من انطالقها أنها من أنجح التجارب
الوحدوية يف املنطقة والعامل ،وأنها تسري يف االتجاه
السليم ،نحو إدراك أهدافها وغاياتها املتعلقة
بالتنمية الشاملة واملستدامة ،وتحقيق أعىل
مستويات التنافسية العاملية والرفاه االجتامعي
للمواطنني ،وهذا ما جعل منها مصدر إلهام
للعديد من دول املنطقة والعامل ،التي تسعى إىل
التعرف عىل مالمح وأبعاد هذه التجربة الفريدة
واالستفادة من دروسها الرثية يف بناء اإلنسان
واألوطان عىل أسس ومرتكزات سليمة ،بالشكل
الذي يضمن لها النمو والتطور الذايت.
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التاسع
خالصات على هامش منتدى بكين ّ

بقلم  :د .إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة
القاضي عياض  -مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

انعقد قبل أسابيع في الصين (ما
بين  21و 23أكتوبر  )2019منتدى بكين
“شيانغشان” التاسع ،بتنظيم من الجمعية
الصينية للعلوم العسكرية والمعهد
الصيني للدراسات االستراتيجية الدولية،
حول موضوع“ :الحفاظ على النظام
الدولي وتعزيز السالم في منطقة آسيا
والمحيط الهادي” ،بمشاركة  650مشاركا
من القادة العسكريين والمسؤولين
الحكوميين ورؤساء مراكز الفكر والخبراء
والباحثين من حوالي  68دولة ،باإلضافة
إلى ممثلين عن ثمانية منظمات دولية،
حيث تناولت أشغاله “إشكاالت النظام
الدولي وتعزيز السالم في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ” ،و”إدارة المخاطر
واألزمات في آسيا والمحيط الهادي”،
و”مصالح الدول الصغيرة والمتوسطة
واألمن المشترك” و”النظام الدولي
للحد من األسلحة ،واألمن العالمي”،
ّ
وقضايا األمن الرقمي ،وتحديات اإلرهاب
الدولي..

الصني عىل إرسال
ّ
يف
مستهل أشغال املنتدى ،حرصت ّ
مجموعة من اإلشارات ،سواء بصدد ،دعم النظام
الدويل؛ القائم عىل األمم املتحدة ،والرغبة يف إرساء
توافقات بشأن تحقيق السالم وتعزيز الحوار والتعاون
األمني ،والعمل عىل بناء مستقبل مشرتك واعد
للبرشية جمعاء يدعم الرشاكة والتنمية ،وبخاصة يف
منطقة آسيا واملحيط الهادئ التي تشهد الكثري من
األزمات ..مع التأكيد عىل نهج الخيارات االسرتاتيجية
الصائبة ،وتعزيز الثقة املتبادلة بني الدول ،بعيدا عن
لغة الهيمنة والقوة ..أو فيام يتعلق بإبداء الرفض
الصارم ألي تو ّجه انفصايل يف تايوان ،عرب التحذير
من اتخاذ أي خطوات غري محسوبة ،ومن أي تدخل
أجنبي يف شؤونها الداخلية..
شكّل هذا اللقاء الذي سعدت بحضور أشغاله ،مناسبة
للوقوف عند اإلشكاالت الكربى التي تطرحها الحروب
التّجارية بني عدد من القوى الدولية الكربى ..ون ّبه
الكثري من املتدخّلني إىل حجم املخاطر والتهديدات
التي تواجه عددا من الدول يف آسيا ،يف أبعادها
التقليدية أو التي برزت يف خضم التح ّوالت اإلقليمية
والدولية خالل العقود األخرية ..كام هو الشأن بالنسبة
لإلرهاب والتهريب واألمراض واألوبئة الخطرية ،ما
يفرض التعامل معها بقدر من الحيطة واليقظة ،يف
إطار من التعاون والتنسيق..
ومل تخف بعض التّدخالت تشاؤمها من واقع
ومستقبل ال ّنظام الدويل ،استنادا إىل أن هذا األخري
يشهد تحدّيات وانحرافات كربى ،بل ذهب آخرون
إىل ح ّد الحديث عن انهيار ملحوظ ملق ّوماته ،مع
تو ّجه بعض الدول التي كانت تدعم العوملة إىل
اعتامد نظم وترتيبات أحادية الجانب ..فيام توقّفت
الكثري من األوراق املقدّمة والنقاشات املستفيضة عند
خطر اإلرهاب ،وقد تعدّدت املقرتحات بشأن مواجهة
هذه الظاهرة ،بني الدعوة إىل توحيد الجهود يف إطار
منظمة األمم املتحدة ،وتعزيز التضامن ،وإرساء الحوار
السلمي للنزاعات
بني الحضارات واألديان ،وإىل التّدبري ّ
واألزمات ،وتعزيز اآلليات األمنية يف هذا الشأن..
ون ّبه املشاركون من مختلف البلدان العربية إىل
أهمية مكافحة اإلرهاب كأساس لتحقيق السلم
واألمن الدوليني ،مع التأكيد أيضا عىل رفض التّدخل يف

الشؤون الداخلية للدول ،وبلورة حلول عادلة للقضايا
واملشكالت املطروحة يف املنطقة ..فيام أكّدت أوراق
أخرى عىل الحق يف امتالك واستخدام الطاقة النووية
يف مجاالت سلمية ،مع إبراز جهود بعض الدول يف
هذا الصدد ،كام هو الشأن بالنسبة للربازيل التي
نجحت يف توظيفها يف مجال توليد الكهرباء..
أ ّما ممثل هيئة األمم املتحدة فأكّد عىل الجهود التي
تبذلها املنظمة لحامية األمن وحفظ السالم يف عدد
من مناطق التوتّر ،مع التذكري بأهمية تعزيز التعاون
والرشاكة لكسب هذا الرهان يف مختلف مناطق
التوتّر بالعامل.
ومل يخف بعض املتدخلني تخوفاتهم بشأن واقع
طي صفحات الحرب
التسلّح يف عامل اليوم ،رغم ّ
الباردة ،وأكّدوا عىل رضورة انخراط الواليات املتحدة
وعدد من القوى الدولية الكربى يف كسب هذا الخيار
عرب مبادرات جادة.
ونال موضوع “االنسحاب” األمرييك من منطقة
الرشق األوسط ومحيطها (أفغانستان والعراق
وسوريا ،)...قدرا من االهتامم والنقاش ،وتضاربت
اآلراء بشأنه ،بني من اعترب األمر مج ّرد مناورة
تستهدف إعادة ترتيب األوراق من جديد ،يف أفق
التحضري لتدخالت ناعمة أكرث نجاعة ،وإىل استنزاف
بعض القوى اإلقليمية والدولية كالصني وروسيا..
بإقحامها يف قضايا وملفات مكلفة ..وبني من اعترب
أن األمر خيارا جادّا يحيل إىل االقتناع بكلفة هذا
االنتشار ،وبني من اعتربه نتاجا طبيعيا لضغوطات
بارشتها بعض الدول ،وتحركات عدد من الجامعات
املسلّحة يف املنطقة.

82

العدد  575ديسمبر 2019

حوار

وزير الدفاع األفغاني لـ «مجلة درع الوطن»:

اإلنجازات الفضائية اإلماراتية مصدر فخر
واعتزاز للعالم اإلسالمي
أعلنت شركتا “ Boeing
“ و“  “ Embraerخالل
معرض دبي للطيران
اليوم عن إطالق مشروع
مشترك إلنتاج طائرة
النقل الجوي “ C-390
 “ Millenniumالمتعددة
المهام.
أجرى الحوار  /النقيب خلفان الكعبي

أكد معايل أسد الله خالد وزير الدفاع األفغاين ،أن
اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات يف مجال
الفضاء مبعث فخر واعتزاز كبريين بالنسبة
للعامل اإلسالمي ،مشيدا ً باإلعداد وأسلوب
التنظيم الحديث واملبهر ملعرض ديب للطريان يف
دورته الحالية معتربا ً أن املعرض أصبح مقصدا ً
عاملياً وميثل تظاهرة إقتصادية كربي ومنصة
عاملية تتلقي فيها الخربات وتستعرض التجارب
ويكتشف فيها كل ماهو جديد يف مجال الطريان
يف قطاعيه املدين والعسكري.
وقال “ شهدنا يف هذه الدورة من املعرض
عروضاً فريدة ووقفنا عىل مدي التطور الكبري
يف مجال الطريان وأخر ما توصلت إليه التقنية
والتكنولوجيا ،واملعرض بشكل عام يعترب سانحة
طيبة لعدد كبري من الرشكات إلبرام الصفقات
التجارية فضالً عن اكتساب الخربات لتطوير

منتجاتها مستقبالً ،مضيفاً «حظي املعرض
بتنظيم رائع حيث يستطيع الزوار مقابلة
مسؤويل الرشكات املختلفة العاملة يف مجال
الطريان والدفاع والفضاء واملجاالت األخرى.
عالوة عىل ذلك ،كان االستعراض الجوي رائعا
حيث شارك فيه عدد كبري من الطائرات
املختلفة».
وذكر معاليه يف مقابلة حرصية مع مجلة
«درع الوطن» أنه «سبق له حضور عدد كبري
من املعارض الدولية ولكن معرض ديب للطريان
يتفوق عليها من حيث التخطيط والتنفيذ .كام
أن تنوع املنتجات والخدمات املعروضة أمر
رائع حقا».
وأمتدح وزير الدفاع األفغاين تجربة اإلمارات
يف الفضاء وقال “نشعر ،كإخوة يف اإلسالم،
بالفخر واالعتزاز تجاه اإلنجازات التي نجحت

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تحقيقها ،بعد
وصول رائد الفضاء اإلمارايت هزاع املنصوري عىل
محطة الفضاء الدولية ،مضيفاً «نجاح أخ لنا من
دولة اإلمارات من الهبوط عىل سطح القمر
مشريا ً إىل أنه قد سبق لألفغاين عبد الله حق
الهبوط عىل سطح القمر يف
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عام  ،1986ونحن فخورون بإنجاز دولة اإلمارات
التي نكن لها أحرتام وتقدير كبريين من الوصول
إىل القمر بعد التجرية الناجحة بكل املقايس يف
الفضاء الشهر املايض”.
وذكر معايل الوزير “أن دولة اإلمارات نجحت
خالل فرتة زمنية قياسية يف تحقيق الكرث من
اإلنجازات ،سواء عىل صعيد األنشطة التجارية
أو البناء والتشييد أو التكنولوجيا .وخطت
اإلمارات خطوات عمالقة يف مجال الطريان وبقية
املجاالت األخرى وما نشاهده من تطور وتقدم
ملحوظ يف شتي مناحي الحياة ليس بغريباً عىل
دولة اإلمارات وقيادتها التي وفرت كل مقومات
النجاح ووضعت قاعدة وأساس متني لذلك وهو
ما جعل النجاح هو حليف اإلمارات”.
وأشار الوزير االفغاين بصورة خاصة إىل قطاع
الطريان منوها إىل نجاح أساليب التكنولوجيا
الحديثة يف إحداث نقلة نوعية يف هذا القطاع
الذي يتطور يوما بعد يوم .وقال «نستطيع

أن نلمس بأنفسنا هذا التطور من خالل طرازات
الطائرات املختلفة ،حيث أصبحت طائرات
الركاب ،عىل سبيل املثال ،أكرث راحة ،ويستطيع
الراكب التواصل مع اآلخرين طوال الرحلة بفضل

التكنولوجيا املتقدمة .وباملثل ،أصبحت الطائرات
املقاتلة أيضا أفضل أداءا وأكرث تطورا بفضل
تجهيزها بأنظمة االستشعار الذكية وأنظمة
الرادار  ISARالتي مل تكن بهذا القدر من التطور
سابقا».
وأثني وزير الدفاع األفغاين عىل مجلة «درع
الوطن» ،معربا عن تطلعه إىل تبادل الخربات
اإلعالمية بني «درع الوطن» وشقيقتها
«مجلة الجيش األفغاين» ،مضيفاً “من حق
الشعب اإلمارايت أن يفخر بجيشه ،وآمل
أن تواصل دولة اإلمارات مسريتها الرائدة،
وأن تتمتع بالخري والرخاء والرفاهية».
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ً
تهديدا
الحروب الرقمية  ..لماذا تشكل
ً
متصاعدا لألمن الدولي؟

حظى مؤتمر وزارة الدفاع السنوي الرابع لحروب القرن الواحد والعشرين الذي أقيم في شهر نوفمبر
 2019تحت عنوان(كسب الحرب الرقمية) بأهمية كبيرة ،حيث تناول واحدة من القضايا المهمة التي ترتبط
بمستقبل األمن والسلم اإلقليمي والدولي ،وهي الحروب الرقمية ،وطبيعة التأثير الذي تشكله على
األمن والسلم الدوليين ،كما ناقش في الوقت ذاته االستراتيجيات التي تتبعها الدول لتعظيم أمنها
اإللكتروني ،ضمن استعداداتها لهذه الحروب التي ال تعتمد على األدوات العسكرية التقليدية ،وإنما
ترتكز باألساس على توظيف أجهزة الحاسوب ،والتطورات التقنية الهائلة في التأثير في القدرات الحيوية
للدول وقت السلم بعيداً عن ساحات المعارك التقليدية.

الحروب الرقمية  ..تهديد
متصاعد لألمن الدولي
تضمنت الكلمة االفتتاحية التي ألقاها معايل محمد

بقلم :داليا السيد أحمد

بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أمام
هذا املؤمتر تشخيصاً دقيقاً للحروب الرقمية وما
تشكله من تهديدات حقيقية عىل األمن واالستقرار

يف املنطقة والعامل ،حيث أشار معاليه إىل أن موضوع
األمن الرقمي أصبح هاجساً يؤرق بال القادة
العسكريني واملسؤولني الحكوميني والرشكات الكربى
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حول العامل ،باعتباره يشكل مصدرا ً خطرا ً عىل أمن الحروب الرقمية ،إذ ال يكاد مير يوم من دون إثارة
الدول ويهدد مصالحها الوطنية يف حال متكن الخصوم وسائل اإلعالن عن اخرتاقات عىل مستوى الشبكة
من اخرتاق منظومتها الرقمية وفضائها السيرباين الرقمية العاملية ،أو ملواقع إلكرتونية رسمية يف بعض
وشله .ولفت معاليه إىل أن «دولة اإلمارات تتعرض الدول ،إما بهدف تعطيلها وشل الخدمات األساسية
شبكاتها اإللكرتونية لهجامت متزايدة عاماً بعد عام ،فيها ،أو بهدف التجسس ورسقة البيانات الرسية ،أو
وقد بلغ عدد الهجامت التي واجهتها السنة املاضية التالعب بها .وليس أدل عىل ذلك من تعرض أكرث من
حوايل خمسة وعرشين مليون هجمة شهرياً علامً بأن  74دولة يف العامل يف مايو من العام  2017لهجامت
األجهزة املختصة يف الدولة متكنت من التعامل مع إلكرتونية متزامنة خطرية أدت إىل تعطيل
هذه الهجامت ومتكنت من رصدها وصدها جميعاً معظم املستشفيات
بنجاح ،وذلك باستخدام التقنيات الحديثة وبرامج الربيطانية ،كام أصابت
الحامية الفاعلة».
دوال عظمى مثل الصني
وقبل التطرق إىل توضيح طبيعة التأثري الذي تشكله وروسيا ،ووصف بعض
الحرب الرقمية عىل األمن والسلم الدوليني ،ينبغي الخرباء تلك الهجامت
اإلشارة إىل إبراز الفرق بينها وبني الحرب اإللكرتونية بـ»الخطرية» و»املرعبة»
التقليدية ،فالحرب الرقمية تعتمد باألساس عىل ألنها قادرة عىل تعطيل
التقنيات والوسائط الرقمية الجديدة التي باتت الحياة يف كثري من دول
تستخدم يف كل املجاالت التي ترتبط بحياة املواطنني ،العامل.
بينام الحرب اإللكرتونية التقليدية هي أحد متطلبات ويجمع خرباء الجرائم
واألمن
الحروب الحديثة والتي تشمل معدات الرصد االلكرتونية
والتجسس والتشويش واإلعاقة اإللكرتونية وغريها املعلومايت عىل أن
من الوسائط التي تستخدم من قبل وحدات الدعم خطورة الحروب
اإللكرتوين يف الجيوش العاملة بهدف تعطيل وسائل
العدو املشابهة وفقدها فعاليتها وسيطرتها عىل
وحداتها وبالتايل إنزال أكرب الخسائر بقواتها.
الحرب الرقمية الحديثة ال تنفصل عن التنافس بني
القوى الكربى عىل التف ّوق يف القدرة عىل ابتكار
األجهزة الرقمية «الهاردوير» والربمجيات الصالحة
لتشغيلها «السوفتوير» بفعالية أكرب ،وهذا التنافس
يتجسد اآلن يف الرصاع بني الرشكات التكنولوجية عىل
احتكار تكنولوجيات محركات البحث يف اإلنرتنت
وما يتفرع عنها من تطبيقات ذات عالقة باالتصاالت
وتقديم الخدمات اإلعالمية والرتفيهية .إذن الحرب
الرقمية هي نتاج الثورة الرقمية املتسارعة التي
يعيشها العامل منذ سنوات ،وتشكل مرحلة جديدة يف
حروب املستقبل ،وتنطوي عىل تهديد واضح لألمن
واالستقرار العاملي ،ليس فقط إلتساع أهدافها ،وإمنا الرقمية تزداد يف الدول
أيضاً ألنها ال تتطلب من األطراف التي تقوم به موارد التي تدار بنيتها التحتية
اآللية
مالية كثرية ،فضالً عن صعوبة تتبع األطراف املتورطة بالحواسيب
فيه ،فهي ال تتطلب استخدام القوة املسلحة بل والشبكات املعلوماتية
حاسبات آلية متطورة متصلة بالشبكة املعلوماتية املتطورة ،مام يجعلها
ومزودة ببعض الربامج الالزمة.
هدفاً سهل املنال  ،فبدالً
وبالفعل فإن العامل يشهد منذ سنوات تصاعدا ً يف من إستخدام املتفجرات

واألدوات العسكرية تستطيع األطراف التي تشن
هذه النوعية من الحروب الرقمية ،سواء كانت دوالً
أو جامعات إرهابية أو تنظيامت مسلحة ،من خالل
الضغط عىل لوحة املفاتيح تدمري البنية املعلوماتية
يف الدول املستهدفة ،وتحقيق آثار تدمريية تفوق
تلك التي تستخدم فيها أدوات
عسكر ية
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تقليدية  ،حيث ميكن شن هجوم رقمي يستهدف
إغالق املواقع الحيوية وإلحاق الشلل بأنظمة القيادة
والسيطرة واإلتصاالت  ،أو قطع شبكات اإلتصال
بني الوحدات والقيادات املركزية ،أو تعطيل أنظمة
الدفاع الجوي  ،أو إخراج الصواريخ عن مسارها ،
أو التحكم يف خطوط املالحة الجوية والبحرية  ،أو
إخرتاق النظام املرصيف وإلحاق الرضر بأعامل البنوك
وأسواق املال.
ومن مظاهر الحروب الرقمية التي برزت يف اآلونة
األخرية ،توظيف الجامعات املتطرفة واإلرهابية
والتنظيامت املسلحة لشبكة اإلنرتنت بشكل عام،
ووسائل التواصل االجتامعي بشكل خاص كأداة
فعالة يف تحقيق أهدافها ،فاستخدمت وسائل
التواصل االجتامعي يف تجنيد املقاتلني عن طريق
مقاطع ترويجية وتحفيزية الستقطاب النشء
والشباب .كام استفادت هذه التنظيامت من الفضاء
الرقمي بوصفه منصة إلطالق الحرب النفسية ضد
الخصوم بتصوير مشاهد العنف ونرشها عىل نطاق
واسع لبث الرعب والذعر.
كام تعترب الحرب اإلعالمية والدعائية أحد أهم مظاهر

استراتيجيات

الحروب الرقمية الحديثة ،فالثورة التكنولوجية
واالتصالية الحديثة حولت اإلعالم ،وخاصة الرقمي،
إىل أداة يتم توظيفها يف إدارة الرصاعات واألزمات
الدولية ،سواء من خالل توظيفه يف بث اإلشاعات
االقتصادية والسياسية والعسكرية التي ميكن أن
تزلزل اقتصادات دول كبرية ،كاإلشاعات التي تروج
حول رشكات عابرة للقارات فتؤدي تلك اإلشاعات
لتدهور أسهمها يف البورصة ،أو من خالل نقل أخبار
بعينها عرب مواقع تجسس ،أو مواقع ناقلة ملعلومات
رسية مثل «ويكليكس» إلثارة الخالفات بني الدول،
أو تكريس االنقسامات داخل الدول ومؤسسات
الحكم فيها ،ولهذا فإن من يتفوق يف مجال اإلعالم
الرقمي والقدرة عىل توظيف أدواته الجديدة ،يكون
أكرث قدرة عىل تحقيق أهدافه والتأثري يف سلوك
الفاعلني اآلخرين.
وإضافة إىل ما سبق ،فإن التنافس عىل التفوق
التكنولوجي هو أحد مظاهر الحروب الرقمية الخفية
بني القوى الكربى يف السنوات القليلة املاضية ،ويفرس
بشكل كبري ملاذا تتصدى كل من الصني وروسيا بشكل
دائم للهيمنة األمريكية يف الفضاء الرقمي ،وتعمالن

عىل ضبط القضايا التنظيمية املتعلقة باإلنرتنت أو ما
يطلق عليه «حوكمة اإلنرتنت» ،خاصة أن ما كشفه
إدوارد سنودن ،املوظف السابق بوكالة االستخبارات
املركزية األمريكية ،يف يونيو  2013عن قيام الواليات
املتحدة بالتجسس عىل ماليني األشخاص عىل مستوى
العامل ،مبا يف ذلك عدد من الزعامء يف دول حليفة،
قد أثار جدالً واسعاً حول مستقبل حوكمة اإلنرتنت؛
إذ أدت هذه الترسيبات إىل زعزعة الثقة يف دور
الواليات املتحدة يف حامية حرية اإلنرتنت وخصوصية
مستخدميه ،ونزعت الرشعية عن الدور الذي تلعبه
يف مؤسسات حوكمة اإلنرتنت.
وتعد الهجامت السيربانية أحد أشكال الحروب
الرقمية ،فهذه النوعية من الهجامت تستهدف
شبكات الحاسب اآليل يف بعض الدول عن طريق
اخرتاق الشبكات وتغذيتها مبعلومات محرفة إلرباك
مستخدمي الشبكات ،أو من خالل نرش الفريوسات
بهدف تعطيل الشبكة ،كام تشري الهجامت السيربانية
أيضاً إىل القدرة عىل الدخول غري املرشوع والتجسس
عىل شبكات الخصم ،بهدف الحصول عىل البيانات
دون تدمريها ،التي قد تشتمل عىل أرسار عسكرية
ومعلومات استخباراتية .ويف بعض الحاالت قد
يُسمح للزائر املجهول بالدخول عىل الشبكة،
وتتبعه بهدف التعرف عىل أساليب الخصم والقيام
بعمليات ردع سيرباين مضاد .وتفضل العديد من
القوى الكربى اللجوء إىل “الهجامت السيربانية”،
باعتبارها أحد األدوات املهمة يف الحروب الحديثة
وحروب املستقبل ،التي تعتمد باالساس عىل األدوات
اإللكرتونية ،التي يتم توظيفها يف توجيه رضبة أوىل
لحواسب العدو ،أو حتى باستهداف الحياة املدنية
والبنية التحتية املعلوماتية ،ويشري خرباء األمن
واالسرتاتيجية إىل أن الدول التي متتلك بنية تحتية
تكنولوجية متقدمة تكون فرصها أكرب يف تحقيق
الهيمنة اإللكرتونية الواسعة يف حال دخلت يف حرب
أو يف رصاع مصالح مع أية دول أخرى.
ونظرا ً ملا تشكله الحروب الرقمية من تهديد لألمن
الوطني لدول العامل ،فقد دعا األمني العام لألمم
املتحدة انطونيو جوترييس ،يف شهر مايو  2019إىل
صياغة قواعد عاملية لتقليل أثر الحرب الرقميةعىل
املدنيني ،واقرتح االستعانة باألمم املتحدة كمنصة
يلتقى فيها العبون متعددون من علامء وحكومات
للعمل عىل صياغة مثل هذه القواعد من أجل
“إضفاء صبغة إنسانية أكرب” عىل أى رصاع يشمل
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تكنولوجيا املعلومات وأهم من ذلك الحفاظ عىل
اإلنرتنت “كأداة لخدمة اإلنسانية”.
بناء الجيوش الرقمية ..توجه
إقيمي ودولي متنامي
نظرا ً ملا تثريه الحروب الرقمية من مخاطر وتهديدات
عىل أمن الدول واستقرارها ،فقد اتجهت العديد
من دول العامل يف السنوات األخرية إىل االستثامر يف
بناء الجيوش الرقمية ،من خالل تطوير استخدام
مهارات اإلنرتنت والحواسيب كأدوات هجوم ودفاع
واستخبارات وحروب نفسية ،وتجمع هذه الوحدات
الخاصة ما بني العقل العسكري واملهارات التقنية
التي متكنها من إحداث خسائر أو الدفاع وصد
الهجامت عرب األدوات التي تتيحها الثورة الرقمية
والتقنية الجديدة .فقد أعلنت وزارة الدفاع األملانية
يف أبريل  2017عن تكوين جيش إلكرتوين كوحدة
مستقلة داخل الجيش األملاين إىل جانب القوات
الربية والبحرية والجوية ،حيث ميارس مهام دفاعية
وهجومية عىل شبكة اإلنرتنت.فيام أعلنت وزارة
الدفاع الروسية يف العام نفسه عن إنشاء جيش
إلكرتوين تابع ملؤسسة الدفاع الروسية  ،يف خطوة
تعد تحوال يف مسار الحرب بشكل عام .كام سعت
روسيا أيضاً إىل عزل نفسها عن اإلنرتنت العاملي
وإنشاء شبكة مغلقة ال ميكن الوصول إليها إال من
داخل البالد ،حيث وقع الرئيس الرويس «فالدميري

بوتني» قانون «السيادة عىل اإلنرتنت» ،والذى يعزز
من سيطرة الحكومة عىل شبكة اإلنرتنت الروسية،
حيث يقوم مبراقبة حركة مرور االنرتنت يف روسيا
وإبعادها عن الخوادم األجنبية .وتعد إرسائيل من
الدول األكرث تقدماً يف استخدام الجيوش الرقمية ،فقد
ٍ
أنشأت
وحدات إلكرتونية داخل الجيش اإلرسائييل،
وأسست عام « 2017صندوق ليربتاد» ،وهو صندوق
استثامري يختص بتكنولوجيا التجسس ،أنشأه
املوساد لبناء «قدرة ابتكارية خارقة» والحفاظ عىل
تفوقه التقني وتعزيزه يف هذا املجال.
بينام لجأت دول أخرى إىل بناء شبكات إنرتنت
خاصة بها ضمن جهودها لتعزيز أمنها اإللكرتوين،
وخشية أن تتعرض لهجامت رقمية ،وتأيت الصني يف
مقدمة هذه الدول التي عملت عىل تحصني نفسها
إىل حد ما من الهجامت الرقمية وذلك من خالل
«الجدار الناري العظيم» ،وهو عبارة عن نوع من
الرقابة عىل اإلنرتنت ،وال يسمح هذا الجدار الناري
لجميع املواقع العاملية بالوصول إىل الصني ،ورغم
مساوئ الحجب لكنه يف نفس الوقت يبقي الصني
بعيدة كل البعد عن اخرتاق انظمتها كونها تقوم
مبراقبة كل صغرية وكبرية تحدث عىل اإلنرتنت ،مام
يجعلها بعيدة عن التأثريات السلبية التي ميكن أن
تحدثها الهجامت الرقمية عىل أمنها الوطني .كام
متتلك كوريا الشاملية شبكة إنرتنت مقصورة عليها
فقط ،فهي نسخة مغلقة من اإلنرتنت  ،كام توجد

رشكة واحدة لتزويد البالد بخدمة اإلنرتنت وهى
( )ISPالتى تعد مرشوعا مشرتكا مع حكومة كوريا
الشاملية ،وإحدى رشكات االتصاالت جنبا إىل جنب
لرشكة  Loxleyالتايالندية ،وقبل ذلك كانت الطريقة
الوحيدة للوصول إىل اإلنرتنت ىف كوريا الشاملية عرب
األقامر الصناعية ،وهو األمر الذي يبقيها محصنة يف
نفس الوقت.
تجربة اإلمارات الرائدة في
تعزيز األمن الرقمي
متتلك دولة اإلمارات تجربة رائدة يف تعزيز أمنها
الرقمي  ،وليس أدل عىل ذلك من حصولها عىل املركز
األول عربياً و 12عاملياً ضمن أكرث الدول تنافسية يف
مؤرش التنافسية الرقمية لعام  2019والصادر عن
مركز التنافسية العاملي التابع للمعهد الدويل للتنمية
اإلدارية مبدينة لوزان السويرسية.
لقد أدركت دولة اإلمارات منذ وقت مبكر أهمية
تعزيز أمنها الرقمي ،خاصة أنها من الدول الرائدة
يف تطبيقات التكنولوجيا الرقمية يف العديد من
القطاعات ،ولهذا اتخذت مجموعة من التدابري
واإلجراءات القانونية واملؤسساتية لضامن حامية
أمنها الرقمي ،والحفاظ عىل املكتسبات االقتصادية
واالجتامعية للدولة ،والتي توفرها التقنيات الرقمية،
لعل أبرزها:
* االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين ،والتي أطلقتها
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الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت خالل شهر مايو
 2019والتي تهدف إىل تكوين منظومة سيربانية
ذكية قامئة عىل االبتكار واإلبداع وتطوير الثقافة
الرقمية يف املجتمع  ،والعمل عىل درء املخاطر وتلبية
االحتياجات املتزايدة ملواجهة التحديات األمنية يف
الفضاء السيرباين ،ويف الوقت نفسه االستفادة الكاملة
من السوق االقتصادي لألمن السيرباين والفرص
املتاحة لتوفري املزيد األنشطة العملية وفرص العمل
يف مجال التكنولوجيا املتقدمة واالقتصاد الرقمي
بشكل آمن.
* تعزيز األمن الرقمي وحامية هوية األفراد ،وذلك
من خالل استخدام أحدث التقنيات والبيانات
لرتسيخ دعائم االقتصاد الرقمي اآلمن .ومن الخطوات
الرائدة التي متت يف هذا املجال قيام هيئة اإلمارات
للهوية بتسجيل جميع سكان دولة اإلمارات يف
مرشوع السجل السكاين وبطاقة الهوية .ويضاف إىل
ذلك أيضاً استخدام الهيئة ألحدث بطاقة هوية ذكية
يف العامل ،والتي تحمل بيانات الشخص البيو مرتية
للتحقق من هويته باستخدام صفاته الفريدة التي ال
ميكن نقلها لآلخرين ،مثل بصامت األصابع ،وهندسة
كف اليد ،وشبكية العني ،وبعض خصائص الوجه
ومالمحه ،وغريها .ويتميز رقم الهوية بكونه رقامً
وحيدا ً ال يتكرر ،ويضم وهو يضم  15خانة .وتتميز
بيانات الهوية بتقنية التشفري ،وال ميكن قراءتها ،أو
تحديثها إال من قبل الجهة املعنية.
* تأسيس مركز االستجابة الوطني لطوارئ الحاسب

استراتيجيات
قواعد السايرب ،السالمة السيربانية ،التفاعل والتعاون
السيرباين ،املرشوعات اإللكرتونية ،الرعاية واالهتامم
السيرباين ،واملساءلة وتحمل املسؤولية السيربانية).
ويُتاح االنضامم للربنامج لكل من طلبة املدارس
الصفوف ( ،)9-12طلبة الكليات والجامعات،
والراغبني يف التطوير املهني ،واملؤسسات األرسية
وأولياء األمور.
*تطوير منظومة القوانني والترشيعات التي تعزز
األمن الرقمي ،حيث أطلقت دولة اإلمارات عدة
قوانني ملواجهة الجرائم اإللكرتونية ،كان أبرزها
القانون االتحادي رقم ( )12لسنة  ، 2016بتعديل
املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )5لسنة  2012يف
شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،والذي يُعاقب
بالسجن املؤقت والغرامة التي ال تقل عن خمسمئة
ألف درهم ،وال تتجاوز مليوين درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل من تحايل عىل العنوان الربوتوكويل
اآليل ( ،)aeCERTوالذي يهدف إىل تحسني معايري للشبكة املعلوماتية باستخدام عنوان وهمي ،أو
ومامرسات أمن املعلومات ،وحامية البنى التحتية عنوان عائد للغري أو بأية وسيلة أخرى ،وذلك بقصد
لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات من مخاطر ارتكاب جرمية ،أو الحيلولة دون اكتشافها.
واخرتاقات اإلنرتنت .ويهدف املركز إىل تعزيز
خاتمة
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات واملساعدة
يف استحداث قوانني جديدة حول أمن املعلومات ،يف الوقت الذي تشري فيه التوقعات إىل أن العامل عىل
وبناء خربات وطنية يف مجال أمن املعلومات ،وإدارة أعتاب ثورة رقمية جديدة ،وأنه بحلول عام 2025
الطوارئ وتحري األدلة يف الحاسبات ،وإنشاء مركز سيكون كل إنسان عىل وجه األرض قادرا ً عىل االطالع
اتصال موثوق لإلبالغ عن جرائم تقنية املعلومات عىل كافة املعلومات املتاحة أمام العامل أجمع عن
يف الدولة ،ومركز وطني لجمع املعلومات عن طريق أجهزة حاسوبية نوعية وذات مواصفات
خاصة ،وسوف يصبح سكان األرض والذين من املقدّر
التهديدات واملخاطر وجرائم تقنية املعلومات.
* االهتامم بالتوعية الرقمية للمواطنني ،حيث أن يصل عددهم إىل  8مليارات متصلني جميعاً
تم إطالق مجموعة من املبادرات املهمة يف هذا بشبكة اإلنرتنت ،فإن ذلك يف املقابل يثري مخاوف
الشأن ،من بينها مبادرة سايرب يس  ،)Cyber C3( 3من الحروب الرقمية يف املستقبل ،والتي قد تلقي
التي تهدف إىل تطوير املواطن الرقمي القادر عىل بتداعياتها السلبية عىل معظم دول العامل ،خاصة
الحصول عىل فوائد املشاركة عىل شبكات اإلنرتنت ،مع تزايد التوجه نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية
وامتالك مهارة القراءة والكتابة الرقمية ،والتفكري يف إدارة القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة
النقدي يف قراءة وتحليل مصادر املعلومات وفهم األفراد ،كام هو الحال يف املياه والكهرباء ومحطات
العواقب األخالقية ،واتخاذ القرار األخالقي الجيد مرتو األنفاق وشبكات املواصالت ،األمر الذي يقتيض
لسلوكه عىل اإلنرتنت .تهدف املبادرة إىل حامية أوالً العمل عىل تعزيز األمن الرقمي للتصدي ألي
املستخدم من مخاطر الشبكة العنكبوتية ،وتعزيز هجامت سيربانية يف املستقبل ،وثانياً تعاون املجتمع
الثقافة اإللكرتونية ،والتوعية باالستخدام اإليجايب الدويل لوضع معايري وقواعد عامة إلدارة الرصاعات
للتكنولوجيا واإلنرتنت ،وأساسيات أمن املعلومات .املحتملة بني القوى الكربى حول التكنولوجيا الرقمية
ومينح «برنامج سايرب يس  »3شهادات معرفة والسيطرة عىل اإلنرتنت من أجل الحيلولة دون
للمواطنني يف  8محاور رئيسية يف املجاالت التالية :نشوب حروب رقمية مدمرة تعاين منها اإلنسانية
(الوصول اىل البيئة السيربانية ،الثقافة السيربانية ،جمعاء.

دبلوماسية البيانات ()1

بقلم  :د .مها الراشد
رئيس قسم االعالم والسياحة
والفنون -جامعة البحرين

أتت الثورة الرقمية بالكثير من
التغييرات على حياتنا اليومية
وأثرت بصورة وبأخرى على
اتجاهاتنا نحو العديد من الجوانب
وساهمت بدرجة متفاوتة
في تحديد مدى اهتمامنا
بالقضايا المحيطة بنا .فحسب
االحصائيات الصادرة في 2019
من موقع ( )Statistaسيزداد عدد
مستخدمي شبكات التواصل
االجتماعي في العالم عن 3
باليين مستخدم في .2021

ووفق اإلحصائيات الصادرة من األمم املتحدة،
حجم البيانات يف العامل يف ازدياد مطرود ومتوقع
ان يزيد بنسبة  % 40سنويا! كام أن الجزء األكرب
من البيانات التي أنتجت عامي  2017و 2018هي
بيانات تم تجميعها من التفاعالت اليومية مع
املنتجات والخدمات الرقمية عرب الهواتف الذكية
وبطاقات االئتامن ومنصات التواصل االجتامعي.
هذه البيانات تُعرف بالـ (البيانات الضخمة) التي
تنمو بسبب تزايد تجميعها من الهواتف املتنقلة
ملا لها من قدرة عىل التقاط املعلومات.
هذا الدور املتنامي للمنصات الرقمية أفرز كام
هائال من البيانات واملعلومات كنتيجة للتفاعل
املعقد بني عدد من املستخدمني الذين قد يشرتكون
أو يختلفون بالتأكيد فيام بينهم يف االهتاممات
والتوجهات ويعربون عن هذا االختالف واالتفاق
مبختلف صيغ الرسائل االتصالية من نصوص وصور
وفيديوهات ورسومات ال تعكس فقط جانب
من شخصيتهم ولكن قد تعرب أيضا عن طرائق
تفكريهم وتطلعاتهم للمستقبل .هذا يعني ان
الفضاء الرقمي زاخر بالبيانات املرتبطة بأفراد
وجامعات أي مجتمع ،ناهيك عن البيانات الخاصة
مبؤسساته التي تعرب عن وضعه الداخيل والخارجي
سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
وعىل مستوى الدول ،مل يقترص استخدام املنصات
الرقمية عىل الشعوب فقط بل امتد ليشمل زعامء
الدول ومسؤوليها واملنظامت الدولية الحكومية
والغري حكومية ،وهو ما أثر بشكل مبارش عىل
العالقات الدولية وجعل الدول توظف التكنولوجيا
وفق منطق جديد تجس ّد يف مفهوم الدبلوماسية
الرقمية والتي بدأت بوادرها تتشكل حني أقدمت
الخارجية األمريكية يف  2002عىل تأسيس مكتب
خاص بالدبلوماسية اإللكرتونية  ،ثم استحداث
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مناصب دبلوماسية مرتبطة مبفهوم الرقمية
ويعرب عن مواكبة الدولة وتكيفها مع التطورات
التكنولوجية املؤثرة عىل عالقتها الدولية ،ففي
عام  2017عىل سبيل املثال عيّنت الدمنارك
“ ”Casper Klyngeسفريا يف وادي السيليكون يف
الواليات املتحدة األمريكية والذي يحتضن رشكات
التكنولوجيا والتواصل االجتامعي الكربى يف العامل
عىل غرار “ ”Appleو” ،”intelثم قامت فرنسا يف
نفس السنة بتعيني سف ًريا لشؤون املجال الرقمي
وترتكز اختصاصاته عىل القضايا التي تتعلق باملجال
الرقمي مثل حرية التعبري عرب اإلنرتنت والقضايا
املتعلقة بامللكية الفكرية عرب اإلنرتنت  ،املفاوضات
الدولية املرتبطة بأمن الفضاء الرقمي وحكومة
اإلنرتنت والشبكات  ،وكذلك دعم صادرات
منشآت املجال الرقمي.
خالصة القول إن اإلنتاج الغزير للبيانات وتدفقها
الهائل والتطور التكنولوجي يف مجال الحوسبة
الرقمية ومعالجة البيانات الضخمة وتحليلها
يساعد عىل دعم اإلحصائيات الرسمية واتخاذ
القرارات االسرتاتيجية والواقعية املبنية عىل فهم
أعمق لألفراد واتجاهاتهم داخل الدولة من جهة،
ووضع أسس السياسة الخارجية وإدارتها من جهة
أخرى.
السطر األخري...
ال حرص لإلحصائيات والتقارير الدولية املعتمدة
يف مجال االعالم الرقمي وتحليل مضامني املنصات
الرقمية ،وكذلك األبحاث العلمية الحديثة يف علم
البيانات الضخمة وسبل تحليلها ،ما يبقى هو جهد
التعاطي مع هذه التقارير واألبحاث لدعم عملية
صنع القرار يف الوقت املناسب!

السطر األخير
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تقنيات

C-390 MILLENNIUM
طائــرة األلفيـــــة التكتيكيـــة

شهد معرض دبي للطيران  2019مؤخراً إعالن شركتي «  « Boeingو «  « Embraerعن إطالق مشروع
تعد طائرة نقل
مشترك إلنتاج طائرة النقل الجوي المتعددة المهام من طراز  ، C-390 Millenniumالتي ّ

تكتيكية مصممة إلرساء معايير فئة جديدة في الوقت الذي تمثل فيه أدنى تكلفة لدورة الحياة.

تجمع طائرة  MILLENNIUMبني ميزات النقل
الجوي ومرونة الحركة والتنقل ،ومتانة التصميم،
واملرونة العالية ،والتكنولوجيا املثبتة بالتجربة،
وسهولة الصيانة .وتتميز الطائرة باملرونة يف التزود
بالوقود الجوي ونقل البضائع والقوات والبحث
واإلنقاذ ومكافحة الحرائق من الجو واملهام
اإلنسانية.
وتتميز طائرة  C-390 MILLENNIUMبقدرتها
التي ال تضاهى عىل تقديم الدعم اللوجستي
االسرتاتيجي والعمليايت والتكتييك ،مع رسعة ومدى
ال مثيل لهام؛ حيث تسري برسعة  0.80ماخ لنقل
املزيد من الحموالت إىل القوات املسلحة يف أي
مكان برسعة تفوق رسعة أي طائرة يف سوق النقل
الجوي املتوسط.
متانة تصميم طائرة
Millennium
تتميز طائرة  C-390 MILLENNIUMبهيكلها
القوي واملتني الذي ميكنه استخدام مدارج الطائرات
غري الجاهزة واملترضرة يف البيئات القاسية،
مثل مناطق غابات األمازون
الحارة والرطبة ،أو

قارة القطب الجنويب الباردة املتجمدة ،والظروف
الصحراوية الرملية الحارة.
تحقق  C-390 MILLENNIUMسعتها
التشغيلية من خالل جمعها بني هيكل يتميز
بالكفاءة واملتانة العالية ،وبني عجالت الهبوط
املصممة للتشغيل وتقليل األرضار التي ميكن أن
تحدث للمدارج الناعمة وغري املعبدة أو الصغرية
وشبه املجهزة .يتم تثبيت املحركات يف وضعية
مرتفعة من األمام ملنع دخول الحطام.
وفضالً عن ميزة التشغيل عىل أسوأ املدارج حسب
تعريف املواصفة العسكرية ، MIL-A-008866B
ميكن لـطائرة  MILLENNIUMتنفيذ  10عمليات
هبوط وإقالع عىل مهبط بدرجة تح ّمل CBR 4
عىل رمل ناعم أو طني ناعم .وتتميز الطائرة
 C-390بقدرة ممتازة عىل املناورة يف
املدارج ذات املساحة املحدودة
والتي ال توجد فيها
مواقف،

حيث ميكنها اإلقالع من مهبط طائرات شبه مجهز
( )* CFLبطول  4000قدم ( :CBR-6تربة من
الطني الرميل املضغوط) وتحمل  12ط ًنا مرتيًا من
الشحنات إىل مسافة  500نانومرت.
يتميز محرك  IAE V2500املعتمد من نوع Part
33ب ِريَش مروحته املعدنية واسعة الوتر ،وبحامية
من دخول األجسام الغريبة  ،FODكام أنه مثبت
يف أفضل وضعية له من حيث ارتفاعه عن األرض
ومركب يف املقدمة .تم تجهيز جهاز الهبوط
بتكنولوجيا الفرملة باألسالك Brake-by-Wire
وتكنولوجيا توازن العجالت ،Wheel-by-Wheel
يف حني يقلل شكل التصميم الدينامييك الهوايئ يف
طائرة  MILLENNIUMمن الرسعة
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العالية وقدرة الطريان عىل ارتفاعات عالية ،يف حال
الحاجة إىل الطريان برسعة منخفضة؛ مثل حاالت
التزود بالوقود يف الجو وكون مهبط الطائرات
قصريا ً.
تكنولوجيا حديثة متطورة
اعتمد تصميم  C-390 MILLENNIUMعىل
عقود من الخربة يف التطوير؛ وقد وفر ذلك من
عبء العمل وقلل كثريا ً عدد طاقم العمل وعزز
كفاءته ودقة إنجاز املهمة .ويف الوقت نفسه،
فإن تقنية التحكم يف الطريان FLY-BY-WIRE
متكن الطيارين من تكييف النظام حسب املهمة
واالنتقال بأمان إىل حدود غالف الطريان.
يوفر نظام إلكرتونيات الطريان Rockwell Collins
 Pro-Line Fusionالتفاعيل بالكامل واملتوافق مع
النظم الوطنية ملراقبة االتصاالت املالحية وحركة
النقل الجوي  ،CNS / ATMواجهات تفاعل
برشية-آلية سهلة
االستخدام لتعزيز اإلنتاجية والسالمة .وقد تم
تزويد محطة الطاقم الثالثة االختيارية يف
مقصورة القيادة بنظام عرض متكامل ونظام
اتصال وأدوات تحكم باملهام لدعم التنسيق
الفعال يف املهام املتقدمة.

تعمل شاشات العرض الرأسية املزدوجة
 ،MILLENNIUMاملزودة بنظام رؤية مط َّور ،عىل
تحسني الوعي الظريف بشكل كبري يف السيناريوهات
الحرجة ،كام هو الحال يف ظروف الرؤية املنخفضة.
كذلك يوفر نظام الصيانة املدمج متاماً عىل منت
الطائرة معلومات تشخيصية لطواقم الصيانة؛ مام
يسهل أعامل استكشاف األخطاء وإصالحها ،ويقلل
التكلفة ووقت التوقف عن العمل ،ويحقق توافر
مستوى خطوط الطريان.

يوفر نظام تكييف الهواء والضغط يف طائرة C-390
 MILLENNIUMتحكامً دقيقاً بدرجات الحرارة
والتحكم يف ارتفاع املقصورة املنخفض ،كام أن
املقطع العريض الواسع للطائرة وأرضية مقصورة
الشحن املدفّأة تسهم يف تعزيز الراحة أثناء مهام
نقل الجنود واإلخالء الطبي.

موازن خلفي عظيم القيمة

الرادار التكتيكي والحماية

تعترب ميزة مثبت التوازن الهيدرولييك الذي يتم
تشغيله من محطة  Loadmasterأم ًرا حيويًا
للتشغيل عن بُعد واالستقالل الذايت؛ فهو يقلل
الوقت عىل األرض مع تقليل مستوى الضعف
واالنكشاف يف البيئات املعادية.

تم تزويد  C-390 MILLENNIUMبرادار
تكتييك متطور ،مكون من رادارات الفتحات
الرتكيبية (السارس)  ،Spot SARووضعيات
الطقس والجو-جو ،واملالحة  ،والجو-أرض وأنظمة
عالية الدقة .يجمع نظام الحامية الذاتية C-390
بني مجموعة واسعة من أجهزة الكشف واإلعالن
(اإلنذار الراداري واإلنذار بالليزر
واإلنذار ضد اقرتاب الصواريخ) مع تدابري مضادة
قادرة ( Chaff & Flareو  )DIRCMلتعزيز األمن
يف السيناريوهات العدائية.

نظام هبوط رباعي
العجالت
يوفر جهاز الهبوط الرئييس بأربع عجالت
من نوع  Bogieقدرات تعويم فعالة
ملدارج الهبوط الناعمة ( )CBR-4وقدرات
امتصاص الصدمات للمدارج التالفة .كام أنه
يدعم انتشار الطائرة يف املواقع الخالية من
املساعدة

والنائية.
تكييف هواء مريح

أنظمة متعددة المهام
تتمتع  MILLENNIUMبقدرات متعددة
املهام وذلك بفضل تكامل أجهزة استشعار
متعددة ،يف حني أن أجهزة الرادار التكتيكية
 SARوأنظمة التهديف اإللكرتو-برصية  /األشعة
تحت الحمراء()EO / IR
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تقنيات
إىل الشكل األسطواين مع خاصية القلب والطي.
تم تجهيز  C-390مبنحدر شحن طويل لتسهيل
صعود املركبات الطويلة ،مام يقلل من زاوية
تحميل  /تفريغ البضائع .وتتميز الطائرة أيضً ا
بقوائم التثبيت الهيدروليكية ورافعة الشحن
لتقليل الوقت عىل األرض.
تم تصميم أرضية الشحن نفسها بحيث تتمتع
بالقوة الالزمة لنقل املركبات املجنزرة واملدولبة
الثقيلة التي يصل وزنها إىل  26,000كجم (57,320
رطل) ،يف حني أن وجود شبكة ربط متطورة من
الحلقات بقوة شد  10,000رطل و 25,000
رطل يف أي اتجاه يضمن تغيري التكوين الرسيع
ومرونة كبرية يف حمولة البضائع .وعالوة عىل
امليزات الرضورية مثل حلقات الربط واملنصات
املتدحرجة وأنظمة توجيه وتقييد الشحن ،فإن
 MILLENNIUMمتوافقة متا ًما مع معدات
النقل الجوي العسكرية الحالية ،مثل منصات
الفئة  Vومنصات التحميل  463Lوحزم CDS
 A-22ومعدات الدعم األريض .
بإمكان الطائرة  C-390أن تحمل بسهولة Boxer
 8x8و  Strykerمع دروع ،ودبابة خفيفة BMP-
 ،3 Light Tankو  ، Patria AMV 8x8و S70-A
 ،Blackhawkو Oshkosh M-ATV Vehicles
 ،و  ، M113و حاويتني بطول  20قدماص من
الحاويات ومركبات همفي .Humvees
وحدات متعددة المهام

وحواسيب املهام تسمح مبرونة االنتشار يف مجموعة
متنوعة من السيناريوهات.
يف مهام النقل الجوي ،تستخدم خوارزمية نقطة
الهبوط املحسوبة املستمرة ( )CCDPاالرتفاع
والرسعة والرياح لتحديد نقطة االنتشار release
 pointاملثىل والوصول إىل منطقة الهبوط ،مام
يسمح باإلفراج اليدوي أو التلقايئ عن الشحنات،
كام أن أنظمة  MILLENNIUMالداخلية
والخارجية وقمرة القيادة متوافقة متا ًما مع الرؤية
الليلية.
نظام مناولة البضائع المتطور
ميكن لطائرة  MILLENNIUMحمل مركبات

قتالية ثقيلة يصل وزنها إىل  26ط ًنا مرتيًا (57,320
رطل)  ،بحجرة شحن خالية من العوائق ،يبلغ
حجمها  169م 5,970( 3قد ًما مكع ًبا) ،توفر
مساحة إضافية للبضائع الزائدة الحجم .وميكن
أن تستوعب مزيجاً من املركبات والبضائع عىل
منصات نقالة والقوات واملرىض وخزانات الوقود
املساعدة.
يتضمن نظام مناولة الشحنات املتطور ()CHS
الدمج بني عملية اإلقفال عىل البضائع الذي يتم
التحكم فيه بواسطة الربمجيات وحلول مناولة
البضائع امليكانيكية املصممة بحيث ميكن إعادة
تشكيلها بسهولة دون الحاجة إىل أدوات خاصة.
وميكن تغيري أرضية الشحن من الشكل املسطح

نظ ًرا ألن  C-390 MILLENNIUMعبارة عن
منصة عالية املرونة ومتعدد املهام ،وتكلفة دورة
حياتها هي األدىن يف سوق النقل الجوي املتوسط
 ،فهي تتميز بتصاميم التكوينات التالية للمهمة:
( Combat Opsيف العمليات القتالية) :بفضل
الحامية املستمرة للغالف من الجيل الثالث
والقدرة املنخفضة الرسعة ونظام الفرامل املتطور
ومثبطات الرفع  spoilersعالية الكفاءة ،يعمل
التصميم األسايس  C-390عىل زيادة مستوى سالمة
الطائرة ،يف حني ميكن تزويد MILLENNIUM
مبجموعة كاملة من الحامية الذاتية ( )SPSلزيادة
مستويات البقاء والسالمة.
دقة اإلسقاط الجوي :يوفر نظام التسليم
الجوي يف  MILLENNIUMإمكانية تحرير
عن بُعد وتلقايئ للبضائع أثناء الطريان عىل
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ارتفاعات منخفضة وعالية .وميكن لـمسؤول
الحمولة التحكم يف نظام مناولة البضائع Cargo
 Handling Systemوتشغيله من محطة محمية،
مام يعزز الوعي الظريف للنظام ويسمح مبناولة
الحموالت ونرشها بكفاءة.
التزود بالوقود يف الجو :تتميز C-390
 MILLENNIUMبقدرة التزود بالوقود يف
الجو ليلاً ونها ًرا مع نوافذ مراقبة وكامريات رؤية
ليلية .ميكن تزويدها بجرابات متطورة للتزود
بالوقود (سلسلة  )Cobham 912Eتلبي معايري
األداء العايل للطائرة لتوفري حل يتميز بخفة الوزن
والكفاءة .يوفر كل جراب نقلاً للوقود يصل إىل
 400جالون أمرييك بالدقيقة ،يف حني ميكن تثبيت
خزانات الوقود اإلضافية القابلة لإلزالة يف جسم
الطائرة لتوسيع قدرة تفريغ وقود الطائرات أو
األداء حسب املدى.
اإلخالء الطبي الجوي :توفر طائرة
 MILLENNIUMالدعم للعمليات األرضية
أو مهامت اإلغاثة يف حاالت الكوارث التي تنقل
الناجني الجرحى أو املصابني .وميكن تعديل تصميم
الطراز  C-390ليحمل حتى  74لرتًا (STANAG
 )2040و  8أعضاء إضافيني ،مبا يف ذلك املرافقني
الطبيني واملعدات الالزمة لدعم الحياة.
مهام البحث واإلنقاذ :كل دقيقة مهمة إلنقاذ
األرواح أثناء مهام البحث واإلنقاذ .توفر محركات
مروحة توربو  C-390 MILLENNIUMرسعة ال
مثيل لها مقارنة بالطائرات األخرى ،يف حني ميكن
تزويد الطائرة مبجموعة كاملة من املعدات لدعم
مهام البحث واإلنقاذ.
املساعدات اإلنسانية :تم تصميم الطائرة
 C-390وبناؤها واعتامدها لتقديم أرسع
استجابة للمساعدات اإلنسانية ومهام اإلغاثة يف
حاالت الكوارث وعمليات فرض االستقرار؛ ففي
عامل تشكل فيه التغريات املناخية والرصاعات
والكوارث الطبيعية تهديدا ً متزايدا ً ،تحدد القدرة
 عىل تقديم مساعدة رسيعة وفعالة -النجاح يف
َ
إنقاذ األرواح وتوفري املأوى واستعادة الخدمات.
املكافحة الجوية للحرائق :عندما تكون طائرة
 C-390 MILLENNIUMمزودة بنظام إطفاء
الحرائق  roll-on-roll-offفإنها متثل داعامً جوياً
مهامً لرجال اإلطفاء يف مكافحة الحرائق الربية أو
إسقاط املياه أو مثبطات الحريق .يوفر ما يسمى

نظام الطريان السليك لطائرات MILLENNIUM
إمكانية مناورة فائقة الرسعة املنخفضة واالرتفاع
املنخفض للطريان فوق مناطق الحرائق الهائلة
وزيادة كفاءة املهمة.
نهج االعتماد الثنائي
طائرة  THE C-390 MILLENNIUMحاصلة
عىل شهادة االعتامد الكامل كطائرة عسكرية.
تجمع هذه العملية املختلطة بني جهود سلطات
صالحية الطائرات املدنية والعسكرية عىل السواء،
مام يضمن أن الطائرة ميكنها أن تنجز جميع
مهامها العسكرية بأمان.
تم اعتامد املنصة األساسية لطائرة C-390

 MILLENNIUMمن قبل هيئة صالحية الطريان
املدين الربازيلية وفقًا ملعايري FAA 14 CFR Part
 .25والشهادة العسكرية تكمل الشهادة املدنية
باملعايري واملواصفات العسكرية من أجل تغطية
إنجاز املهام العسكرية وتسويغ العنارص والنظم
العسكرية.
لقد جعل تصميم C-390 MILLENNIUM
قابلية الصيانة أحد املتطلبات الرئيسية .وقد
أدى استخدام أدوات وخربات وأساليب فائقة
الفعالية ،مثل  ،MSG-3إىل تسهيل صيانة الطائرة
وتحسينها إىل حد كبري للتقليل من التكلفة ومن
أوقات توقف الطائرة عن الطريان.

ج

94

العدد  575ديسمبر 2019

استراحة العدد

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

حفظ النعمة
كان النبي صلى هللا عليه وسلم
أعظم الناس حفظاً للنعم ،ومداراة
لها ومراعاة لواجب شكرها ،وكان
يحث الصحابة رضي عنهم على
حفظ النعمة وشكرها ،قال تعالى
يد َّنكُ ْم
(و ِإ ْذ تَ َأ َّذ َن َربُّ كُ ْم لَ ِئ ْن َشكَ ْرتُ ْم لأَ َ ِز َ
َ
َولَ ِئ ْن كَ َف ْرتُ ْم ِإ َّن َعذَ ِابي لَ َ
يد ()7
ش ِد ٌ
سورة إبراهيم.

َع ْن َعائِشَ ةَ ،قَال َْتَ :دخ ََل َر ُس ُول اللَّ ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
َو َسلَّ َم يَ ْو ًما ،فَ َرأَى كِسرْ َ ًة ُملْقَاةً ،فَ َم ىَش إِلَيْ َها فَأَ َخ َذ َها،
فَ َم َس َح َها ث ُ َّم أَكَلَ َها ،ث ُ َّم ق ََال« :يَا َعائِشَ ةُ ،أَ ْح ِس ِني ِج َوا َر
نِعَمِ اللَّ ِه ،فَ ِإنَّ َها ق ََّل َما تَ ُز ُول َع ْن أَ ْه ِل بَيْ ٍت فَكَادَتْ أَ ْن
تَ ُعو َد إِلَ ْي ِه ْم»رواه الطرباين
عن َعبْ ُد اللَّ ِه بْ ُن الشِّ ِّخريِ ،ق ََال :ق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه َصلىَّ
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم « :لاَ تَ ْز َد ُروا نِ َع َم اللَّ ِه َع َّز َو َج َّل» رواه
الحاكم بسند صحيح.
ق ََال أَبُو ال َّد ْردَا ِء« :أَ ْح ِس ُنوا ُم َجا َو َر َة نِعَمِ اللَّ ِه ،لاَ تمَ َلُّو َها،
َولاَ تَ ْن ِف ُرو َها ،فَ ِإنَّ َها لَ َقلَّماَ نَ َف َرتْ َع ْن قَ ْومٍ فَ َعادَتْ
إِلَ ْي ِه ْم» ابن املبارك يف الزهد
َ
َع ْن يَزِي َد بْنِ َميْسرَ َ َة ق ََال« :أ ْح َس ُنوا َص َحابَ َة نِعَمِ الل ِه،
فَ َوالل ِه َما أَنْ َف َر َها َع ْن قَ ْومٍ فَكَادَتْ تَر ِج ُع إِلَ ْي ِه ْم» ابو
نعيم يف الحلية.
ق ََال ُع َم َر بْنِ َع ْب ِد الْ َعزِي ِز  “ :قَ ِّي ُدوا نِ َع َم الل ِه َع َّز َو َج َّل

بِالشُّ ْك ِر لِلَّ ِه َع َّز َو َج َّل “ شعب اإلميان للبيهقي
فحفظ النعم من الواجبات وبها يبارك الله يف املال
واألهل والولد ،ويجب غرس حفظ النعمة يف نفوس
األبناء منذ الصغر حتى يتعودوا عىل حفظ النعم
وحسن التعامل معها.
ومن صور حفظ النعمة :حفظ الزائد من املطعم
وامللبس والتصدق به بدال من رميه .
ومن ذلك  :عدم إهدار املياه عند الوضوء واالستحامم
و جميع أنواع التنظيفات.
ومن ذلك :عدم إهدار الطاقة الكهربائية لغري حاجة،
فالواجب حفظها وعدم ترك اإلضاءة واملكيفات بحال
عدم الحاجة إىل ذلك.
ومن ذلك :عدم إهدار األثاث املستعمل ،فالتصدق به
أفضل من رميه .ومن ذلك :عدم تغيري األثاث إذا كان
صالحاً وليس هناك حاجة لذلك.

مسجد الشيخ خليفة في القدس الشريف

هو معلم حضاري شاهق يف أرض فلسطني
املباركة ،ويف جنبات القدس الرشيف يقف هذا
املعلم اإلسالمي شاهدا ً ليد العطاء والكرم  ،فهذا
املعلم مثرة من مثار الخري لدولة اإلمارات العربية
املتحدة التي ع ّمت مبنجزاتها بلداناً ومدناً عديدة،
ومنها هذه املدينة املباركة مدينة القدس الرشيف.
بُ ِن َي هذا املسجد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه ،رئيس
الدولة ،ليكون موئالً للعبادة والعلم واإلميان،
وليحتضن املصلني ألداء العبادات وتالوة اآليات
وتعلم العلم.
مصل،
يتسع هذا املسجد املبارك ملا يزيد من ٍّ 6000
ومبساحة  4000مرت مربع.
يقع هذا املسجد يف الناحية الرشقية للقدس
الرشيف ويقابل املسجد األقىص من ناحيته
الرشقية .حيث يتمكن أهايل منطقة العيزرية
وأبوديس والساحرة من أداء الصالة يف هذا املسجد
الذي يعترب األكرب بعد املسجد األقىص يف القدس

الرشيف.
متيز الطراز املعامري بالقباب املتعددة حيث
توسط املسجد القبة الكبرية ،وعن ميناها ويرساها
قبتان أصغر يف الحجم .وتعلو املسجد منارتان
شاهقتان يف غاية الروعة والجامل .
ومام زاد يف بهاء املسجد وجامله استعامل الحجر
الطبيعي يف بناء جدرانه ومناراته وقببه.
واستعملت األقواس واملقرنصات والزخارف
البديعة مبا يضفي الرونق البديع الذي يشيع
الراحة والطأمنينة يف نفوس املصلني فيه .
تم افتتاح املسجد يف شهر نوفمرب سنة  2014م
بحضور وفد إمارايت يرأسه معايل أحمد جمعة
الزعايب نائب وزير شؤون الرئاسة ،نائب رئيس
مؤسسة خليفة بن زايد لألعامل اإلنسانية.
واشمل املسجد عىل مكتبة عامرة بأمهات الكتب
الرشعية لتكون منهال لطالب العلم والباحثني
لالستفادة منها وبث املفاهيم الصحيحة لديننا
اإلسالمي الحنيف .
ٍ
واشتمل املسجد عىل
معهد لتحفيظ القرآن
الكريم الذي هو شفاء القلوب ودواء النفوس

ومق ّوم األخالق والهادي إىل الرصاط املستقيم.
ويبقى هذا املسجد يدا ً بيضاء لدولة اإلمارات يف
أرض الرباط املباركة القدس الرشيف ،وميثل شاهدا ً
عىل ترابط شعب اإلمارات وقيادتها الرشيدة
باألشقاء يف فلسطني وعاصمتها القدس الرشيف.
ويعزز هذا املسجد االنتامء الحضاري اإلسالمي
للبلدان العربية الشقيقة فيام بينها وقد حازت
دولة اإلمارات قصب السبق يف جميع ميادين
التعاون واإلخاء واملحبة مع جميع أشقاءها يف
الوطن العريب والبلدان اإلسالمية بل ويف جميع
البلدان التي وصلتها يد العطاء والبناء اقتدا ًءا
باملؤسس الباين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب الله ثراه وجزاه الله عن اإلسالم خري الجزاء.
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صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
يدلي بحديث خاص لمجلة «درع الوطن»
>ما قام اإلتحاد اال تجسيداً عملياً
لرغبات وأماني شعب اإلمارات.
>بتعاون األخوة وبإيمان شعبنا
استطعنا اجتياز العقبات.
>خطت الدولة حثيثاً نحو تدعيم ركائز
الرفاهية ولكافة المواطنين.
>أبنائي في القوات المسلحة يا درع
هذا الوطن انتم رجاؤنا وأملنا.
>أشكر كل العاملين في «درع
الوطن» للجهد والعمل الصادق
الدؤوب.

ما قام االتحاد اال تجسيداً عملياً لرغبات
وأماني وتطلعات شعب اإلمارات
الواحد في بناء مجتمع حر كريم
يتمتع بالمنة والعزه ،وبناء مستقبل
مشرق وضاح ترفرف راية العدالة
والحق ،وليكون رائداً ونواة لوحدة
عربيةشاملة.
لقد حققت المسيرة الوحدوية،
على مدى السنوات الثمانية األخيرة
العديد من المكاسب الملموسة على
الصعيدين الداخلي والخارجي وقد

في الذاكرة صور ومواقف راسخة
وشاهدة على الزمن ومسيرة الوطن..

خليفة بن زايد يتحدث إلي مجلة درع
الوطن
بمناسبة اليوم الوطني الثامن وبإسم
الضباط وضباط الصف والجنود أعلن
الفريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
نائب القائد األعلى أن القوات المسلحة
تجدد العهد لسمو الوالد الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان رئيس الدولة القائد
األعلى واخوانه اصحاب السمو الحكام
بأن نكون سنداً لمسيرة شعبنا وحماية
اإلتحاد وتوحيد أركانه.

قادة القوات المسلحة يهنئون رئيس
الدولة باليوم الوطني الثامن
اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلب
كل مواطن وكل فرد من افراد قواتنا
المسلحة ،النه عيد الحرية واالستقالل
والوحدة ،وهو بهذه الصفة يمثل رمزاً
لعزة الوطن المفدى وأهله الكرام .وحين
تعود علينا ذكرى اليوم الوطني تعود
معها أحلى الذكريات وأغالها فقد كانت
لحظة فرح عمت كل الصدور وأبهجت كل
القلوب يوم أن رفعنا علم دولتنا الفتية
عالياً خفاقاً فوق سماء بالدنا الحبيبة.

خطت الدولة حثيثاً نحو تدعيم ركائز
الرفاهية االقتصادية واالجتماعية
لكافة مواطنيها.
وبهذه المناسبة المباركة اتمنى ان
يعم السالم والرخاء والتطور العالم
االسالمي بأجمعه وان تتوحد كلمتهم
وتتصافى قلوبهم وان يكون لهم
من السلف الصالح خير قدوة.

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

زايد في نقاش أبوي مع أبنائه طالب
مدرسة غياثي العسكرية
مديرية الثقافة العسكرية واحدة من
أنشط وحدات قواتنا المسلحة ،وأكثرها
تأثيراً في ميدان التحول الحضاري التي
تشهده قواتنا المسلحة .فلقد ظلت
تحمل راية العلم وأمانة تعليم وتثقيف
الضباط والجنود ،وتزودهم بسالح
المعرفة ،سالحاً يذودون به عن حياض
الوطن العزيز المانع ،في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،التي تحث خطاها نحو
التقدم الحضاري في كل ميدان.

