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إن السودان حني اتخذ قرار املشاركة يف عاصفة الحزم كان يدرك متاماً أن دوره العرويب يقتيض 
منه أن يُقدم عىل هذه الخطوة، فلو تُرك اليمن إليران، فإنها ستمد يدها إىل الجانب اآلخر من 
البحر األحمر، لتصل إىل السودان نفسه، الذي سبق لها أن حاولت التغلغل فيه بأساليب شتى، 
حتى اكتشفت الخرطوم أالعيبها وتصّدت لها، كام مل يكن للسودان أن يتأخر عن نرصة الشعب 

اليمني، ومساندة الرشعية يف هذا البلد الذي أرهقه املتطرفون وتجار الحروب وعمالء الخارج.
ودولة  السعودية  العربية  اململكة  به  تشهد  ما  وهو  مهم،  الحزم  عاصفة  يف  السوداين  والدور 
اإلمارات العربية املتحدة، حني يتحدث املسؤولون يف البلدين كثرياً عن بسالة وشجاعة القوات 
بني  القوية  العالقات  استمرار  عن  وكذلك  الدائرة،  الحرب  يف  املرشف  دورها  وعن  السودانية 
السودان ودول مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي عّرب عنه بجالء بيان أصدرته قيادة التحالف 
به  تضطلع  الذي  املهم  للدور  البالغ  تقديرها  عن  فيه  أعربت  اليمن  يف  الرشعية  لدعم  العريب 
الشعب  عن  املعاناة  لرفع  التحالف  يف  األخرى  القوات  من  أشقائها  بجانب  السودانية  القوات 

اليمني وإعادة األمن واالستقرار لليمن وللمنطقة.
يف  بالده  ملشاركة جيش  والسعودية  اإلمارات  تقدير  مدى  البشري  عمر  السوداين  الرئيس  يدرك 
تحالف "عاصفة الحزم" الذي تقوده اململكة الستعادة الرشعية يف اليمن، وهو ما عكسه ترصيح 
العريب هو واجب متليه علينا  للتحالف  السودان ودعمها  فيه: "وقوف جمهورية  قال  لفخامته 
األخوة ومقتضيات األمن العريب، ولنا الرشف بأن يكون لنا دور مع األشقاء يف صون وحفظ أمن 
الفريق أول  السوداين  الجيش  أركان  أكد رئيس هيئة  العربية"، فيام  البلدان  واستقرار ومصالح 
ركن عامد الدين مصطفى عدوي أن الجيش السوداين سيستمر يف إنفاذ سياسات القيادة العليا يف 
املشاركات الخارجية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، متطرقاً ملشاركات الجيش يف عاصفة 

الحزم وللمشاركة يف متارين رعد الشامل مع اململكة العربية السعودية".
كام أن السلطة الرشعية يف اليمن تقدر وبشكل كبري الدور السوداين، وهو ما متت ترجمته يف منح 
وسام "الشجاعة" من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لقائد القوات السودانية الربية 
املشاركة يف "عاصفة الحزم" بقيادة العقيد ركن محمد صالح أبو حليمة، لدوره يف تخريج الدفعة 
الثانية ألفراد املقاومة الشعبية اليمنية املندمجة يف إطار الجيش اليمني بعد تدريبهم عىل يد 
مدربني عسكريني سودانيني، وكذلك عىل الشجاعة التي يُظهرها الضباط والجنود السودانيون يف 
ميدان القتال، فالتاريخ يشهد للجندي السوداين بالشجاعة والبسالة واالستبسال والصمود والصرب، 

وبأنه دامئا يف الخطوط األمامية.
من جانبه مثّن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، موقف جمهورية السودان الشقيقة، بقيادة الرئيس عمر حسن 
اململكة  تقودها  التي  األمل»،  «إعادة  لعملية  ودعمها  العريب،  للتحالف  انضاممها  يف  البشري، 
إىل  بادرت  التي  الدول  السودان من  اليمن، موضحاً سموه أن جمهورية  السعودية يف  العربية 
تقديم الدعم، والوقوف مع التحالف العريب، دون طلب. كام أشاد سموه بأداء القوات السودانية 
أن  سموه  موضحاً  العريب،  التحالف  قوات  مع  جنب  إىل  جنباً  العمليات،  ميادين  يف  املوجودة 
واإلرادة  بالعزمية  يتحلون  األمامية،  والخطوط  الخنادق  يف  أبنائنا  مع  الشقيق  السودان  أبناء 
الصلبة، مؤكداً سموه أن التاريخ العريب، وأجيالنا الحالية واملقبلة، سيذكرون باعتزاز هذه الوقفة، 

واالستجابة املرشفة من جمهورية السودان مع بقية دول التحالف،
يبقى الدور السوداين يف عاصفة الحزم الفتاً عىل املستوى الدويل حتى وجدنا األكادميي الربيطاين 
البارز إليكس دوال خبري شئون السودان بجامعة تفتس بالواليات املتحدة االمريكية يقول، يف 
يف  فعال  إفريقي  رشيك  أول  "السودان  إن  بوليتك"  "وورلد  مجلة  موقع  عىل  نرش  معه  حوار 
التحالف العريب الذي يقاتل الحوثيني وقوات عيل عبد الله صالح، والسودانيون مستعدون لتحمل 

الخسائر ما يعنى أن قواتهم ذات أهمية قصوى كقوات برية".
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كان يف استقبال سموه لدى وصوله موقع الحفل 
أول  والفريق  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة 
للقوات املسلحة وزير  العام  قائد  صدقى صبحى 
يف  الوزراء  من  وعدد  الحريب  واإلنتاج  الدفاع 
املسلحة  القوات  قادة  وكبار  املرصية  الحكومة 

املرصية.
آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  الحفل  شهد  كام 
نهيان نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
وصاحب  الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

خليفة  آل  حمد  بن  سلامن  األمري  املليك  السمو 
ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
السمو  البحرين وصاحب  مبملكة  الوزراء  مجلس 
املليك األمري خالد الفيصل مستشار خادم الحرمني 
الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة والشيخ محمد 
الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء 
رؤساء  من  وعدد  الكويت  بدولة  الدفاع  ووزير 
الوحدات  قادة  كبار  من  وحشد  العربية  الوفود 

العسكرية وجمهور من أهايل الخريجني.
كام حرض الحفل الوفد املرافق لسموه الذي ضم 

العام  الشاميس نائب األمني  معايل عيل بن حامد 
محمد  وسعادة  الوطني  لألمن  األعىل  للمجلس 
أبوظبي  عهد  ويل  ديوان  وكيل  املزروعي  مبارك 
سفري  الجنيبي  مبارك  جمعة  املهندس  وسعادة 
ومندوبها  العربية  مرص  جمهورية  لدى  الدولة 
الركن  واللواء  العربية  الدول  جامعة  لدى  الدائم 
القوات  قائد  العامري  مجرن  صالح  محمد  صالح 

الربية.
وبدأ الحفل بوصول الضيوف اىل املنصة الرئيسية 
حيث أدى حرس الرشف التحية العسكرية وعزفت 

������%��`�D��-���$6�<;�!����./���,�"0�	�
6�%	1�#�4���>��	=d



7

قام  بعدها  املرصي،  الوطني  السالم  املوسيقى 
قائد  اىل  القاعدة  علم  بتسليم  املرصي  الرئيس 
املنطقة الشاملية العسكرية ، وتم عرض فليم عن 
التدريب املشرتك مع الدول العربية تال ذلك بدء 

مراسم رفع العلم املرصي.
واستقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان وفخامة الرئيس عبدالفتاح السييس ورؤساء 
مكشوفة  سيارة  االحتفال  يف  املشاركة  الوفود 
طافت ساحة العرض لتفقد القوات التي اصطفت 
األسلحة  وصنوف  واآلليات  امليدان  أرض  عىل 
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العرض العسكري

عروض للمهارات القتالية خالل الحفل
والتشكيالت العسكرية املشاركة يف الحفل.

عن  تسجييل  فيلم  عرض  الحفل  برنامج  وشمل 
الراحل محمد نجيب تال ذلك بدء مراسم تخرج 
الكليات العسكرية حيث تضمنت عروضا ميدانية 
الصاعقة إىل جانب طلبة  أداها 1500 من قوات 
األداء  مهارة  عكست  والرشطة  الحربية  الكليات 
وخفة الحركة واملرونة والجرأة والشجاعة واإلقدام 
فريق  قدم  ثم  العسكرية..  املوسيقى  عرض  تاله 
عروضه   ” الفضية  النجوم   ” الجوية  األلعاب 
الجوية يف سامء العرض ثم جرى دخول أفواج من 

الخريجني أرض امليدان يف طابور عسكري.
وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الكليات  خريجي  أوائل  بتقليد  املرصي  والرئيس 
العسكري من  الواجب  نوط  العسكرية  واملعاهد 
الثانية حيث هنأهم سموه عىل تفوقهم  الطبقة 

واجتهادهم.
وزير  املسلحة  للقوات  العام  القائد  ألقى  بعدها 
الدفاع واإلنتاج الحريب املرصي كلمة قال فيها إن 
يف  تأيت  الجديدة  العسكرية  القاعدة  هذه  إنشاء 
ذكرى ثورة 23 يوليو واحتفاء بأول رئيس مرصي 
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تعترب دعام  القاعدة  أن  .. مؤكدا  يوليو  ثورة  بعد 
مهام للقوات املسلحة املرصية حيث تم بناؤها بأيد 
مرصية خالصة لتقف سدا منيعا يف وجه التحديات 

والقوى اإلرهابية.
وقال إن القوات املسلحة املرصية توجه تحية إعزاز 
وإكبار لضباط ورجال ثورة يوليو املجيدة وستظل 
الدرع الواقي للوطن واألمة العربية ملتزمة بدورها 
التاريخي املشهود عرب العصور .. مؤكدا أنها ستبقى 
عصية عىل كل من يحاول النيل منها متصدية لكل 

مخططات اإلرهاب والتطرف.
كام ألقى فخامة الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس 
كلمة رحب فيها بالضيوف مبناسبة افتتاح قاعدة 
من  دفعات  وتخريج  العسكرية  نجيب  محمد 
تواجد  أن  إىل  مشريا   .. املسلحة  القوات  خريجي 
األشقاء يف هذا الحفل هو تأكيد عىل وحدة الصف 
بلداننا  يجمع  ما  عىل  ودليل  العريب  والتضامن 
وشعوبنا من مصري مشرتك يف ظرف إقليمي دقيق.

باسمه  واالحرتام  والتقدير  التحية  فخامته  ووجه 
وباسم الشعب املرصي لكل من شارك من ضيوف 
” نحتفل  .. وقال  الوطنية  املناسبة  مرص يف هذه 
بنخبة جديدة من شباب مرص لينضموا إىل جيشها 
حدوده  وحامية  الوطن  عن  الدفاع  رشف  لينالوا 
رصح  بافتتاح  اليوم  نحتفل   .. كرامته  وصون 
القوات  إليه  وصلت  ما  يجسد  جديد  عسكري 
املسلحة ويحمل اسم الراحل محمد نجيب تكرميا 
الذي  املشهود  الوطني  والدور  الوطنية  إلسهاماته 

قام به «.
مثرة  هي  القاعدة  هذه  افتتاح  أن  فخامته  وأكد 
جهود من سبقونا يف بناء قواتنا املسلحة .. ونحن 
نبني عىل ما فعلوه ونضيف عىل فعلهم ومل نبدأ 

من الصفر لنعطي كل ذي حق حقه.
وشهداءها  املسلحة  القوات  أبناء  فخامته  وحيا 
أن  مؤكدا   .. تضحياتهم  عىل  وأرسهم  واملصابني 
شعب مرص وضع كامل ثقته بجيشه .. مشددا أن 
ال أحد يستطيع النيل من مرص وال من أشقائها وال 
أحد يستطيع التدخل يف شؤون مرص وأن الشعب 
املرصي هو سند مرص وسند أمته العربية يف السالم 

والحق والبناء والتعمري .
وقال ” اليوم نقف جميعا لنقول للعامل اننا نتشارك 

يف البناء والتنمية وليس يف التآمر والتخريب» .

من جانبه .. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن 
حكومة  العربية  مرص  جمهورية  نهيان  آل  زايد 
وشعبا مبناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .. متمنيا لها 
مزيدا من التطور واالزدهار ونقل تحيات صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة ” حفظه الله ” إىل فخامة الرئيس عبدالفتاح 
العربية  لجمهورية مرص  ومتنيات سموه  السييس 
األمن  ودوام  واالزدهار  التقدم  الشقيق  ولشعبها 

واألمان.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
صاحب  قيادة  ظل  يف  اإلمارات  دولة  أن  نهيان 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
” حفظه الله ” تحرص عىل تعزيز أوارص التضامن 
بني  والتشاور  التنسيق  مبستوى  واالرتقاء  العريب 
الدول العربية من أجل بلورة رؤى مشرتكة حول 
قضايا وأزمات املنطقة املختلفة إميانا منها بأن ذلك 
واملخاطر  للتحديات  للتصدي  األمثل  السبيل  هو 

التي تهدد أمن املنطقة.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأشاد 
نهيان بالدور الفاعل للقوات املسلحة املرصية يف 
التصدي للتحديات واملخاطر التي تهدد أمن مرص 

واستقرارها واألمن العريب بصفة عامة.
اإلمارات  دولة  بني  التعاون  عمق  سموه  وأكد 
العربية املتحدة وجمهورية مرص العربية يف كافة 
املجاالت وخاصة التعاون العسكري والدفاعي مبا 

يرتقي بقدرة وأداء القوات املسلحة للدولتني.

محمد بن زايد والسييس وسلامن آل خليفة وخالد الفيصل خالل العرض
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من جانبه اعرب فخامة الرئيس املرصي عن سعادته 
مبشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
العسكرية  قاعدة محمد نجيب  افتتاح  نهيان يف 
وحمله نقل تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة 
الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
ومتنياته لدولة اإلمارات وشعبها الشقيق املزيد من 

الرفعة والرقي.
بعدها توجه الرئيس املرصي وسمو الشيخ هزاع 
سيف  الشيخ  سمو  والفريق  نهيان  آل  زايد  بن 
اىل  املشاركة  الوفود  ورؤساء  نهيان  آل  زايد  بن 
متحف  تفقدوا  حيث  الرئيسية  املؤمترات  قاعة 
محمد نجيب الذي تضمن مجموعة من مقتنياته 
العسكرية  حياته  من  ملالمح  ولوحات  وشهاداته 
قاعدة  االحتفاالت يف  قاعة  اىل  الجميع  ثم توجه 
محمد نجيب العسكرية حيث ألقى قائد املنطقة 
بضيوف  فيها  رحب  كلمة  العسكرية  الشاملية 
الحفل واستعرض أهمية هذه القاعدة العسكرية 

ودورها االسرتاتيجي يف املنطقة الشاملية.
انشائها  ومراحل  القاعدة  حول  فيلم  عرض  وتم 
افتتاح  تلفزيونية مغلقة  دائرة  تم وبواسطة  ثم 
كل من معسكر الفرقة السابعة مشاة ومعسكر 
براين  سيدي  وقاعدة  مدرعة  الرابعة  الفرقة 

العسكرية.
وقد أقام فخامة الرئيس املرصي مأدبة غداء تكرميا 
لضيوف حفل االفتتاح حرضها سمو الشيخ هزاع 
بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان وكبار املسؤولني من الوفود املشاركة.

جدير بالذكر ان قاعدة محمد نجيب العسكرية 
إنجاز جديد يضاف إىل إنجازات القوات املسلحة 
إطار  يف  إنشاؤها  تم  والتي   ، ونوعا  كام  املرصية 
للقوات  الشامل  والتحديث  التطوير  إسرتاتيجية 
مبنطقة  العسكرية  للمدينة  خلفا  لتحل  املسلحة 
دعمها  مع   ،  1993 عام  أنشئت  التي  الحامم 
بوحدات إدارية وفنية جديدة وإعادة متركز عدد 
من الوحدات التابعة للمنطقة الشاملية العسكرية 
املناطق  تأمني  قدرتها عىل  يعزز من  مبا  بداخلها 
الحيوية بنطاق مسؤوليتها غرب مدينة اإلسكندرية 
ومنطقة الساحل الشاميل والتي من بينها محطة 
مرىس  وميناء  البرتول  وحقول  النووية  الضبعة 

الحمراء ومدينة العلمني الجديدة وغريها .
املتمركزة  الوحدات  مباين  مجمع  القاعدة  وتضم 
إشتملت  ” مبنى كام   1155 ” بإجاميل  بالقاعدة 
نقل  فوج  متركز  إعادة  عىل  الجديدة  اإلنشاءات 
دبابات يسع لنحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات 
متركز  إعادة  كذلك  العامرية  منطقة  من  الثقيلة 
ليكتمل  مريوط  كنج  منطقة  من  أخرى  وحدات 

الكيان العسكري داخل القاعدة .

 محمد بن زايد يقلد أوائل الخريجني نوط الواجب العسكري

عدد من آليات القوات املسلحة املرصية املشاركة يف العرض

 محمد بن زايد والسييس وسلامن آل خليفة وخالد الفيصل يتفقدون القوات املسلحة عيل أرض امليدان
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة يف أبوظبي معايل هشام الدين 
البالد  يزور  الذي  املاليزي  الدفاع  وزير  حسني 
املاليزي  الدفاع  بوزير  سموه  ورحب  حاليا. 
بني  والتعاون  الصداقة  عالقات  معه  واستعرض 
وسبل  وماليزيا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
البلدين  مصالح  يخدم  مبا  وتنميتها  تطويرها 
العسكرية  املجاالت  يف  خاصة  الصديقني 
الشأن.  هذا  يف  الخربات  وتبادل  والدفاعية 
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات 
اإلقليمية والدولية إضافة إىل عدد من املواضيع 
اللقاء  حرض  املشرتك.  االهتامم  ذات  والقضايا 
وزير  الفاليس  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل 

دولة لشؤون الدفاع.
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الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  استقبل صاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة ٢٤ يوليو املايض يف قرص الشاطئ الفريق 

أول جوزيف فوتيل قائد القيادة املركزية األمريكية.
معه  وبحث  األمرييك  باملسؤول  سموه  ورحب 
العالقات الثنائية بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والواليات املتحدة األمريكية وسبل تنميتها وتطويرها.

كام جرى خالل اللقاء استعراض التنسيق والتعاون 
العسكرية  املجاالت  من  عدد  يف  البلدين  بني 
محاربة  يف  املشرتكة  الجهود  اىل  اضافة  والدفاعية 
التعاون مبا  التطرف واإلرهاب وأهمية تعزيز هذا 
يخدم املصالح املشرتكة للبلدين الصديقني ويحفظ 

امن واستقرار املنطقة.
فوتيل خالل  أول جوزيف  والفريق  وتبادل سموه 

املستجدات  اخر  حول  النظر  وجهات  اللقاء 
الراهنة يف املنطقة إضافة إىل عدد من  واألحداث 

القضايا ذات االهتامم املشرتك.
سفري  العتيبة  مانع  يوسف  سعادة  اللقاء  حرض 
والفريق  األمريكية  املتحدة  الواليات  لدى  الدولة 
املزروعي  عبالن  بن  سيف  عيىس  مهندس  الركن 

نائب رئيس أركان القوات املسلحة 
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األنبار  يزال موجودا يف  ال  داعش  تنظيم  املقابل  يف 
وتلعفر والحويجة وعانة وراوه ويهدد كركوك. كام أن 
التنظيم ُهزم يف املوصل وبنغازي،ليبيا وعدم قدرته 
عىل القيام بعمليات نوعية منذ فرتة طويلة. والسؤال 
اإلرهاب؟وما  عىل  الحرب  مستقبل  هو  ما  املهم 
داعش؟هذا  تنظيم  بعد  األوسط  الرشق  شكل  هو 
مرتبط مبستقبل الحرب عىل اإلرهاب-وهل سيتكرر 
الدن  بن  اغتيال  القاعدة-بعد  تنظيم  مع  كان  كام 
واستمرار تنظيم القاعدة بعد رحيله؟خاصة إذا ثبت 
الروس-ويُشكك  يُؤكد  البغدادي-كام  زعيمه  مقتل 
أن  يتوقعون  ال  الذين  العراقيون  وحتى  األمريكيون 
تكون روسيا قد اغتالت أبو بكر البغدادي يف سوريا. 
برغم بقاء تنظيم داعش يف عدة مناطق يف العراق 
وسيناء،إال  واليمن  أفغانستان  يف  وحتى  وسوريا 
وضع  إىل  وتحول  املبادرة  فقد  قد  التنظيم  أن 
ومصادر  التجنيد  عىل  القدرة  وفقد  منهك  دفاعي 
يسيطر  التي  الجغرافية  الرقعة  التمويل،وتراجعت 
عمليات  بشن  ويكتفي  وسوريا.  العراق  يف  عليها 
لعمليات  تطورها  الصعب  من  انتقامية  وهجامت 
نوعية بالنظر إىل مبايعة التنظيم ذئاب منفردة تفتقد 
اقترصت  وقد  والتدريب.  والخربة  القتالية  للقدرات 
هجامت الذئاب املنفردة عىل هجامت بال تخطيط 
السالح  باستخدام  األوروبية  املدن  بعض  يف  متقن 

األبيض والسكاكني.
أحد معامل وصفات النظام العريب خالل العقد املايض 
املركزية  الدول  وقدرات  ودور  مكانة  تراجع  هو 
تغيري  موجات  شهدت  التي  تلك  وخاصة  العربية 
كمرص وسوريا-والتي شهدت تدخالت خارجية سواء 
إقليمية ودولية كام تقوم الواليات املتحدة األمريكية 
يف العراق وسوريا بعد االنسحاب من العراق نهاية 
عام -2011ومنذ صيف عام -2014وكام تقوم روسيا 
يف  إيران  متارسه  الذي  عامني،والدور  منذ  سوريا  يف 
التاج اإليراين منذ سقوط نظام  سوريا والعراق درة 
صدام حسني يف العراق ومنذ تفجر الثورة السورية يف 
عام 2011. كام أن دول أخرى يسمح النظام العاملي 
لدولة إقليمية كإيران ان تتدخل ومتارس دور الوصاية 
عرب أذرعها يف لبنان عن طريق حزب الله الذي ينفذ 
طريق  ومتهيد  التوسعي  اإليراين  واملرشوع  األجندة 
طريق  عن  وكذلك  املتوسط.  األبيض  طهران-البحر 

الحوثيني يف اليمن. 
يف  سنويا  ترتاجع  التي  الدول  هذه  تحولت  وهكذا 
مؤرش“معايري الدول الهشة“صارت مرسحا للمشاريع 
املتقاطعة واملتضاربة-ما يُضعف الحكومات املركزية 
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لتلك الدول ويسمح للفاعلني من غري الدول يف تلك 
مسلحة  عسكرية  وتنظيامت  مليشيات  من  الدول 
املركزية.  الحكومات  من  أقوى  لتصبح  وسياسية 
كحزب الله يف لبنان الذي ميلك أسلحة ثقيلة ويتدخل 
عسكريا يف سوريا والعراق واليمن والخليج. والحشد 

الشعبي يف العراق والحوثيني يف اليمن.
وهنا نتساءل كيف متكن تنظيم داعش من السيطرة 
حدود  ونسف  العراق  وثلث  سوريا  نصف  عىل 

سايكس بيكو وأقام خالفته املزعومة؟
يف دراسة أمريكية علمية عن عدد العمليات االنتحارية 
اإلرهابية التي وقعت يف عام 2016 ثبت أن حوايل 
نصفها   2016 عام  يف  وقعت  انتحارية  عملية   500
شنها تنظيم داعش باملقارنة مع التنظيامت اإلرهابية 
األخرى يف 15 دولة. يتحمل تنظيم داعش ثلثي عدد 
ضحايا التفجريات االنتحارية التي اقرتبت من 6000 

قتيال. إذاً فامذا عن املستقبل؟
املوصل  يف  داعش  تنظيم  هزمية  من  أسبوع  بعد 
ُعقدت ورشة عمل يف مجلس سياسة الرشق األوسط 
يف واشنطن بعنوان:»تجنب الفوىض-العراق وسوريا 
خيارات  أن  االنطباع  داعش.»كان  تنظيم  بعد  ما 
الواليات املتحدة محدودة بسبب تعقيدات األوضاع 
بأن  شككت  املداخالت  األوسط-وبعض  الرشق  يف 
يكون للواليات املتحدة النفوذ الكايف ملنع الفوىض يف 
املنطقة. وذهب جيمس  البلدين ومتددها إىل دول 
جيفري السفري األمرييك األسبق يف العراق،أن تدخل 
الواليات املتحدة قد يعقد األوضاع أكرث. وأن تكون 
اإليراين  النفوذ  من  الحد  املتحدة  الواليات  أولوية 
إدارة  فإن  أوباما،  إدارة  العراق وسوريا. وبعكس  يف 
من  الحد  وأهمية  اإليراين  الدور  تتفهم  ترامب 
أن  يقرتح  البلدين ومنارصه روسيا. كام  خطورته يف 

يُعاد االعامر ببطء وبشكل مدروس. 
يبقى من املبكر الحديث عن العراق وسوريا ما بعد 
داعش-ألن داعش مل يُهزم كليا-ومعركة الرقة مل تُحسم 
يف  داعش  فيها  يتمركز  التي  الجيوب  وكذلك  بعد 
العراق لكن السيناريو األخطر تقسيم العراق وسوريا 
واملذهبي  الطائفي  الصدع  خطوط  عىل  دول  إىل 
املكونات  دمج  يتم  مل  إذا  خاصة  واالثنية!  والعرقي 
املهمشة وبقي األسد يف السلطة. كام أن الخطورة أن 
الدول  أكرث يف مؤرش  العراق وسوريا  تنزلق كل من 
الفاشلة التي يرتاجع ترتيبهام سنويا ما يشكل تهديدا 
دول- إىل  تفككهام  حال  ويف  الدولتني  عىل  مبارشا 

فستكون دول فاشلة تشكل خطرا عىل كياناتها وعىل 
دول الجوار مبا فيها الكويت والسعودية.
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فرحتهم  األمور  أولياء  مشاركته  خالل  ذلك  جاء 
بتخريج  املسلحة  القوات  باحتفال  واعتزازهم 
تنظمها  التي  الثانية  التطوعية  الصيفية  الدورة 
بالقيادة  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة 
صاحب  من  بتوجيهات  املسلحة  للقوات  العامة 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

والثقافية  التعليمية  األنشطة  يف  املشاركة  بشأن 
بقدرات  االرتقاء  إىل  تهدف  التي  والعسكرية 
املعرفة  حب  وتعزيز  املدارس  وطالبات  طالب 
الحميدة  واألخالق  الوطنية  والقيم  والعلم 

لديهم.
حرض الحفل سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان 
واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد 
الشيخ  طيار  بحري  الركن  واللواء  واالحتياطية 
سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان نائب قائد 
آل  طحنون  بن  هزاع  والشيخ  البحرية  القوات 
نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم يف منطقة العني 
وعدد من الشيوخ وكبار ضباط القوات املسلحة 
وأقارب  أمور  أولياء  من  املدعوين  من  وجمع 
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وذوي الخريجني.
تليت  بعدها  الوطني  السالم  بعزف  الحفل  بدأ 
آيات عطرة من الذكر الحكيم ثم مر الخريجون 
استعراض  هيئة  يف  الرئيسة  املنصة  أمام  من 
عسكري عكس املهارة العالية التي يتمتعون بها.

زايد  الشيخ  الطالب  ألقى  االستعراض  وعقب 
نهيان والطالبة شيخة  بن محمد بن حمدان آل 
عبدالله جمعة الحداد كلمة الخريجني حيث أكدا 
القيم  غرس  عىل  حرصوا  الطلبة  أمور  أولياء  أن 
وربوهم  الصغر  منذ  أبنائهم  نفوس  يف  الوطنية 
عىل حب اإلمارات وطاعة والة األمر واحرتامهم 
وتقديرهم كام ربوهم عىل االستعداد والتضحية 
يف سبيل الوطن والدفاع عنه باألرواح.. مؤكدين 
األهل  الدافع وراء حرص  كانت  الرتبية  أن هذه 

التطوعية  الدورة  لهذه  أبنائهم  انضامم  عىل 
فيها. للتسجيل  وتسابقهم 

وتقدما بالشكر لكافة من ساهم يف إنجاح هذه 
قيادتنا  يحفظ  أن  القدير  العيل  سائلني  الدورة.. 
مضاعفة  عىل  تصميمهم  مؤكدين  الرشيدة.. 
قيادة  ظن  حسن  عند  دوما  ليكونوا  الجهود 

الدولة.
وقدم الخريجون بعد ذلك عروضا يف فك وتركيب 
اىل  إضافة  والرشاش   16 إم  والبندقية  املسدس 
املناطق  يف  والقتال  الجيوجيستو  رياضة  عروض 

املبنية وتطهري الخنادق.
وهتفوا  انرصافهم  قبل  القسم  الخريجون  وأدى 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بحياة 
للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

املسلحة حفظه الله.
من جانبها عربت سمو الشيخة حصة بنت محمد 
بن زايد آل نهيان التي تشارك يف الدورة الصيفية 
فخرها  عن  التوايل  عىل  الثانية  للسنة  التطوعية 
الثانية  للمرة  املتميزة  التجربة  هذه  بخوض 
واستعدادها التام للمشاركة يف الدورات القادمة 
بعد أن عززت مخرجاتها مختلف املهارات لديها 
أنها  والشخيص مؤكدة  التعليمي  الصعيدين  عىل 
تجربة مليئة بالوطنية والحامس واملغامرة التي ال 
ميكن أن تقارن وال تعوض بيشء حيث إنها تعزز 
أيضاً  مؤكدة  والتضامن  والتعاون  التآخي  مبدأ 
يف  بفعالية  املساهمة  عىل  اإلمارات  بنات  قدرة 
تطور الوطن وازدهاره والحفاظ عىل مكتسباته. 
زايد  بن  عبدالله  بنت  فاطمة  الشيخة  وشاركت 
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هذه  يف  التوايل  عىل  الثانية  للسنة  نهيان  آل 
بالفعل  الدورة  مخرجات  أن  مؤكدة  الدورة.. 
يف  لها  األوىل  اللحظات  منذ  نتيجتها  حصدت 
وشعرت  زميالتها  بصحبة  التدريب  معسكرات 
كبريا  تزايدا  شهدت  عندما  وحامس  فخر  بكل 
كافة  الثانية داعية  الدورة  املشاركني يف  يف عدد 
القادمة  الدورات  إىل مشاركتها يف  الوطن  بنات 

دون أي تردد.
بن  محمد  بنت  حصة  الشيخة  شاركت  كام 
حامس  بكل  الثانية  للسنة  نهيان  آل  حمد 
وفخر متطلعة إىل تكرار املشاركة منذ تخريجها 
مهارات  من  اكتسبت  ما  بعد  املايض  العام  يف 
بالنفع  تعود  صحية  وفائدة  ودفاعية  شخصية 
التحديات  بأهم  التام  والوعي  الحياة  منط  عىل 

التي تواجه االنسان.
سعيد  بنت  حمدة  الشيخة  عربت  جانبها  من 
بن حمدان آل نهيان عن سعادتها باملشاركة يف 
تجربة  خوض  بهدف  التطوعية  الصيفية  الدورة 
سعيد  الشيخ  طيار  بحري  ركن  اللواء  والدها 
قائد  نائب  نهيان  آل  محمد  بن  حمدان  بن 
القوات البحرية ومتكنت خالل األيام األوىل من 
تواجدها يف معسكرات التدريب من تغيري منط 
حياتها واالهتامم بأمور تعزز من شخصيتها من 
محدودة  غري  صحية  وعادات  عسكرية  مهارات 
قيادتنا  تتحملها  التي  الكبرية  واملسؤولية 
مقدرات  عىل  واملحافظة  إسعادنا  يف  الحكيمة 
يف  مشاركتها  شك  ادىن  وبدون  مؤكدة  الوطن.. 
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بنات  من  أكرب  عدد  بصحبة  القادمة  الدورات 
اإلمارات الاليت مل ولن يبخلن بيشء تجاه خدمة 

الوطن.
وشارك الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان 
بالدورة  االلتحاق  اإلمارات  أبناء  من  إخوانه 
الهيئة  تنظمها  التي  الثانية  التطوعية  الصيفية 
بكل فخر وحامس مالحظاً الفرق الذي طرأ عليه 
مامرسة  يتابع  جعله  الذي  األمر  يومياته  وعىل 
الذي  األسبوع  نهاية  إجازة  خالل  الرياضة 
يحظى به املشاركون بشكل أسبوعي خالل فرتة 

التدريب.
باتت  العسكرية  الحياة  أن  زايد  الشيخ  وأضاف 
كثريا  منها  واستفاد  يتخيلها  كان  عام  مختلفة 
خاصة االعتامد عىل النفس والشجاعة واكتشاف 
بداية  منذ  نفسه  يف  تعززت  داخلية  طاقات 

الدورة.
من جانبه أبدى السيد جاسم ابراهيم املنصوري 
والد املتطوعة حمدة، رسوره وسعادته بالتحاق 
لها  كان  والتي   2017 املتطوعات  بدورة  ابنته 
األثر الواضح يف سلوكيات ومعنويات ابنته حيث 
الذي  اإليجايب  للتغري  املمتاز  باملستوى  أشاد 
كانت  أن  فبعد  حياتها  يف  حمدة  عليه  حصلت 
وانشغالها  االلكرتونية  أجهزتها  مع  انعزالية 
تتفاعل  اليوم  صارت  النقال  هاتفها  مع  الدائم 
االجتامعي  وجودها  وتثبت  األرسة  جو  مع 
داخلها من خالل مشاركتها الجلوس مع إخوتها 

إياهم. ومعاونتها 
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وأشار إىل أن حمدة كانت لديها الرغبة الذاتية يف 
االلتحاق وخوض هذه التجربة عن قرب وهو بال 
شك شجعها وسيشجعها باستمرار لاللتحاق مبثل 

هذه الدورات إن عقدت يف الفرتات القادمة.
اليازية  املتطوعة  والدة  آمنة  السيدة  وتحدثت 
عجالن أحمد عن مدى فخرها واعتزازها بالتحاق 
عقدتها  التي  التطوعية  الدورة  بهذه  ابنتها 
أن  موضحة  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة 
استفادة اليازية خالل فرتة تدريبها التطوعي كان 
تعلمت  حيث  اليومية  حياتها  يف  األثر  بالغ  لها 
االعتامد  وتعلمت  وحاميته  الوطن  عن  الدفاع 
عىل الذات وكيفية الحفاظ عىل النفس من خالل 
لرياضة  وتدريبات  دروس  من  عليه  حصلت  ما 
إىل  إليها  املحببة  الرياضة  وهي  الجيوجتسو 
جانب أنها تعلمت معنى االلتزام واحرتام الوقت 
واملحافظة عىل املواعيد وتنظيم الحياة اليومية.

إىل  عسكرية  أماً  كونها  آمنة  السيدة  وأشارت 
نحو  اليازية  ابنتها  لدى  ملسته  الذي  الوعي 
يف  والعمل  العسكرية  الحياة  معنى  تقديرها 
منتسب  لكل  فخرا  يعد  الذي  العسكري  املجال 
بأنها  الذهنية لديها  الصورة  إليه فبعد أن كانت 

مجرد وظيفة عادية باتت تعي اآلن ما يتم بذله 
املجند  يتحمله  وما  الوظيفة  هذه  يف  جهد  من 
ال  وواجبات  ومسؤوليات  مهام  من  العسكري 

بها. يستهان 
لديها  ابنتها كانت  أن  إىل  اليازية  والدة  وأشارت 
الرغبة املسبقة يف خوض هذه التجربة وااللتحاق 
بالدورة هذا إىل جانب حلمها يف العمل مستقبال 
أسوة  العسكري  املجال  يف  تعاىل-  الله  بإذن   -

بأفراد أرستها بدءاً من أمها وأبيها.
وعن رأيه حول التحاق ابنته يف دورة املتطوعني 
الوطنية واالحتياطية  الخدمة  التي عقدتها هيئة 
الظاهري أن ما حصلت  ثاين راشد  السيد  أوضح 
حيث  متوقعا  كان  ما  يفوق  حمدة  ابنته  عليه 
أظهرت حمدة شغفها بااللتحاق ورغبتها العارمة 
ما  لها  فكان  حياتها  يف  جديدة  تجربة  لخوض 
هو  الذي  توأمها  مع  توافقا  ذلك  وكان  أرادت 
أيضا أحد مجندي الخدمة الوطنية فرأيت منهام 
كل  يف  البعض  بعضهام  مع  والتفاعل  التجاوب 
وما  يتلقيانها  التي  واملهارات  التدريب  يخص  ما 
أحدثت  عسكرية  وضوابط  أسس  من  يتعلامنه 
الواضح يف حياتهام وهذا ما نلمسه نحن  الفرق 

بالفعل كأولياء أمور.
من  تلقته  ومبا  حمدة  إن  الظاهري  السيد  وقال 
ضبط وربط ساعدها كثريا يف إدارة وقتها وحياتها 

إىل جانب االهتامم بأدق التفاصيل ومراعاتها.
والد  الكندي  خلفان  السيد  قال  جانبه  من 
الصورة  اليوم  لديها  ابنته صار  إن  املجندة علياء 
املسلحة  القوات  وأهمية  دور  حول  الواضحة 
اآلباء  نحن  ننشده  الذي  الهدف  بالطبع  وهو 
جنود  أولئك  عن  يعرفوا  أن  من  األبناء  من 
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العسكرية  ببزتهم  يشاهدونهم  الذين  الوطن 
منذ صغرهم وأهمية ما يقومون به من دور يف 
تعلمت  كام  مسؤوليته..  ومراعاة  الوطن  حامية 
يقوم  الذي  والعظيم  املبذول  الجهد  هو  كيف 
يعتز  املسلحة  القوات  فردا يف  ليكون  املجند  به 

باالنتامء واالنتساب لها.
دورة  أن  الحداد  شيخة  الخريجة  وأكدت 
ما  بكل  رائعة وجديدة  تجربة  كانت  املتطوعني 
تحمله الكلمة من معنى مشرية اىل انهم عاشوا 
فرتة مفيدة خالل الحياة العسكرية التي تختلف 
كثريا عن الحياة املدنية حيث تعلموا الكثري من 
تحديا  تشكل  كانت  التي  العسكرية  املهارات 
بالقوة  عليها  تغلبوا  لكنهم  والطالبات  للطلبة 

واإلرصار والحب لهذا الوطن.
من  الكثري  لهم  أضافت  الدورة  إن هذه  وقالت 
من  العقول  غذت  التي  واملعارف  املعلومات 
نخبة  قدمها  التي  والدروس  املحارضات  خالل 

متميزة من املدربني واملدربات.
التي  العسكرية  التدريبات  أن  اىل  وأشارت 
األثر  لها  كان  العسكرية  الدورة  خالل  تلقوها 
الكبري يف تغيري وتطوير السلوكيات نحو األفضل 
والجدية  وااللتزام  االنضباط  علمتهم  النها 
غرست  أنها  كام  القادة  وتقدير  الوقت  واحرتام 
والتعاون  النفس  عىل  االعتامد  نفوسهم  يف 

واإليثار والعمل بروح الفريق الواحد.
خاضوها  التي  التطوع  تجربة  إن  وقالت 
وبنات  أبناء  كل  يراود  كان  الذي  الحلم  حولت 
اإلمارات اىل حقيقة وذلك مبجرد ارتدائهم للزي 
العسكري الذي هو رشف عظيم لكل من حظي 
بارتدائه وزاد هذا الرشف تواجدهم يف ميادين 
يف  رسخت  عظيمة  تجربة  يف  والكرامة  العزة 
لهذا  والتضحية  واالنتامء  الوالء  معنى  نفوسهم 
واإلنسانية  الوطنية  بإنجازاته  العظيم  الوطن 

املرشفة. والعسكرية 
قد  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  وكانت 
وبالتنسيق  الثانية  للدورة  التسجيل  باب  فتحت 
الطالب  ليتسابق  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
إمارات  مختلف  ومن  جديد  من  والطالبات 
واملمتعة  الوطنية  التجربة  هذه  لخوض  الدولة 
بروح معنوية عالية طيبة ولقضاء إجازة صيفية 
بطابع فريد يهدف إىل استثامر أوقاتهم والعمل 
للوطن  واالنتامء  الوطنية  الهوية  تعميق  عىل 
درجة  عىل  الشباب  من  جيل  وإعداد  وقيادته 
ثروة  باعتبارهم  والثقافة  الوعي  من  عالية 

الوطن.
استطاع  أسابيع  الثالثة  تتعد  مل  فرتة  وخالل 
قدراتهم  إثبات  الدورة  هذه  يف  املشاركون 
مكتسبني  فخر  بكل  املسؤولية  تحمل  عىل 
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مجندي  من  العبني   603 البطولة  يف   شارك 
الخدمة الوطنية يف فئتي الحزام األبيض واألزرق 
تنافسوا فيام بينهم عىل جوائز البطولة والتتويج 
منافسات  عىل  البطولة  واشتملت  بامليداليات، 
العمومي  لفئة  األزرق  والحزام  األبيض  الحزام 

ومبشاركة مختلف قيادات القوات املسلحة.
 ويف ختام املنافسات قام اللواء الركن طيار الشيخ 
الالعبني  بتتويج  نهيان  آل  طحنون  بن  أحمد 

والوحدات الفائزة بالبطولة.
القوات  قيادة  فوز  عن  النتائج  أسفرت   وقد 
الجوية والدفاع الجوي باملركز األول يف منافسات 
كأس الوحدات الفرعية، بينام فازت قيادة القوات 
الوطنية  الخدمة  هيئة  كأس  منافسات  يف  الربية 
واالحتياطية السادسة «الحزام األبيض» يف حني فاز 

بلقب الفريق املثايل قيادة حرس الرئاسة.
 ويف فئة الحزام األزرق فقد كانت الصدارة لقيادة 
عىل  حصل  فيام  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات 
ويف  الكيميايئ،  الدفاع  قيادة  املثايل  الفريق  لقب 
مع  التذكارية  الصورة  التقاط  تم  الحفل  نهاية 

الفائزين.
 وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
يف ختام الحفل بدعم صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة لرياضة الجو جيتسو مام 

أسهم يف تطويرها وعزز من انتشارها.
 وأكد أن الجو جيتسو من الرياضات الهامة التي 
الرياضة  االهتامم حيث وصلت  منا كل  تستحق 

الخدمة  هيئة  كأس  يف  الفائزة  القيادات 
السادسة)  (الدفعة  واالحتياطية  الوطنية 

2017-(الحزام األبيض)

املركز  األول / قيادة القوات الربية
املركز الثاين /  قيادة القوات البحرية

املركز الثالث / قيادة  الرشطة العسكرية
املركز الرابع ( الفريق املثايل ) / قيادة حرس 

الرئاسة

الخدمة  هيئة  كأس  يف  الفائزة  القيادات   8
السادسة)  (الدفعة  واالحتياطية  الوطنية 

2017-(الحزام األزرق)

املركز  األول / قيادة القوات الجوية والدفاع 
الجوي 

املركز الثاين /  قيادة الرشطة العسكرية 
املركز الثالث / قيادة القوات الربية  

املركز الرابع ( الفريق املثايل ) / قيادة  
الدفاع الكيميايئ

اهتامم  عىل  دليل  وهذا  العاملية  إىل  اإلماراتية 
القيادة الرشيدة بهذه اللعبة، مشرياً إىل أن دعم 
نهيان  الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  صاحب 
ومامرساتها  بها  النهوض  يف  الكبري  األثر  له  كان 
أبناء الوطن من  عىل نطاق واسع أسهم بتمكني 
البطوالت  وحصد  التتويج  منصات  إىل  الوصول 

العاملية والقارية.
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أن  إىل   ولفت 
تنمي  كونها  اهتاممها  جل  الرياضة  هذه  أولت 

وتصقل مهارات املجندين.

شارك يف البطولة  القيادات التالية: 
• قيادة اإلمـداد املشـرتك.

•قيادة القـوات الربية.
•  قيادة القوات البحرية. 

• قيادة القوات الجوية والدفاع الجـوي. 
• قيادة حرس الرئاسة. 

• جهاز حامية املنشآت والسواحل.
• قيادة سالح اإلشارة.

• قيادة التدريب اإلنفرادي.
•  قيادة الرشطة العسكرية.

• قيادة الدفاع الكيميايئ.
• قيادة الطريان املشرتك.
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وأشارا إىل أن الشباب اإلمارايت أصبح اليوم عنواناً 
رشف  لنيل  الصفوف  يتقدم  والتصميم  لإلرادة 
الدفاع عن الوطن والتضحية للحفاظ عىل منجزاته، 
وأن قيادة اإلمارات تنظر باهتامم له، وأكدا حرصها 
عىل غرس وترسيخ قيم الوالء واالنتامء والتضحية يف 

نفوس أبناء الوطن.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قاما بها ٢٤ يوليو املايض، 

ملركز تدريب مجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية 
إنشاؤه  تم  والذي  العني،  مبدينة  اللحمة  سيح  يف 
الوطنية  للخدمة  املنتسبني  للمجندين  خصيصاً 
والتأهيل  التدريب  أنظمة  أحدث  وفق  واملجهز 
التأسيسية  املتطوعني  دورة  استقبال  وحضور 

واملتقدمة 2017 املقامة للطلبة والطالبات.
وكان يف االستقبال لدى وصولهام اللواء الركن فيصل 

بسيح  االنفرادي  التدريب  قائد  الشحي  محمد 
اللحمة، وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

وقال معايل حسني بن إبراهيم الحامدي إن الدورة 
املدارس  وطالبات  لطالب  التطوعية  الصيفية 
واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  أطلقتها  التي 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 
القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  بن زايد آل 
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األعىل للقوات املسلحة، تحمل فكرا مستنريا ونظرة 
استرشافية لبناء أجيال تشكل عدة الحارض وعتاد 

املستقبل.

متيز
فارس  سهيل  بنت  شام  معايل  قالت  جهتها  ومن 
إنه ومنذ إصدار صاحب السمو رئيس  املزروعي، 
الدولة لقانون الخدمة الوطنية يف عام 2014 ملسنا 
اإلقبال الكبري من شباب وبنات اإلمارات عىل خدمة 
الوطن من خالل االلتحاق بربنامج الخدمة الوطنية، 
وإن دل ذلك عىل يشء فإمنا يدل عىل حب أبناء 
اإلمارات وشغفهم بخدمة وطنهم يف كل املجاالت.

وشملت الجولة ميادين ومواقع التدريب ملجندي 
التدريب  حصص  مبنطقة  بدأت  الوطنية  الخدمة 
يتعرف  حيث  املختلفة،  األسلحة  استخدام  عىل 
املتدرب إىل الخصائص واملواصفات الفنية لألسلحة.

مبهارة  الخاص  املوقع  زيارة  الجولة  وتضمنت 

يتجزأ من  ال  تعترب جزءاً  والتي  الخارجي،  امليدان 
املهارات املكتسبة يف تدريب األسلحة التي متكن 
الفرد من اإلملام التام مبهارة الرمي والتعامل الفني 
قادراً  الفرد  يصبح  حيث  واملعدات،  األسلحة  مع 
عىل حسن الترصف فيام لو تعرض ألية ظروف أو 

مواقف حرجة يف ميدان العمليات.

تناول  عىل  واملزروعي  الحامدي  معايل  وحرص 
وجبة الغداء مع منتسبي دورة املتطوعني يف جو 
ميلء باملحبة واملشاعر الجياشة، وخاطبا املتطوعني 
تبنى  وبكم  املستقبل  وأنتم  األمل  قائلني:«أنتم 
األوطان، ونحن فخورون بكم وبقادتنا، وندعو الله 

أن يديم علينا االستقرار واألمن واألمان».
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وسيقام املعرضان يف الفرتة من 25 اىل 27 فرباير 
للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  يف  القادم 
الوطنية  أبوظبي  رشكة  قبل  من  تنظيمهام  ويتم 
للمعارض /أدنيك/ بالتعاون مع القوات املسلحة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
التنفيذي  الرئيس  الظاهري  و أوضح حميد مطر 
ومجموعة  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  لرشكة 
الرشكات التابعة لها ان اإلقبال الكبري عىل املشاركة 
 2018 وسمتكس  يومكس  معريض  فعاليات  يف 
صناعة  إليه  وصلت  الذي  التطور  مدى  يعكس 
املعارض واملؤمترات يف إمارة أبوظبي ومن املنتظر 
أن تشهد الدورة املقبلة زيادة مساحات العروض 
قدرة  عىل  حية  شهادة  وهي  باملائة   25 بنسبة 
النهوض  عىل  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  رشكة 
خالل  من  الحيوي  القطاع  هذا  ومستقبل  بواقع 
الدولية الجديدة إىل  الفعاليات  دعم واستقطاب 

اإلمارة ودعم الفعاليات الحالية وتطويرها.
و لفت إىل ان النجاح الكبري الذي شهدته فعاليات 
لألداء  باإلضافة  ونافدكس 2017  أيدكس  معريض 
املتميز ملعريض يومكس وسمتكس يف العام 2016 
هذه  إلخراج  املبذولة  الجهود  مضاعفة  يفرض 

ومكانة  بسمعة  يليق  الذي  بالشكل  الفعاليات 
اإلمارة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

الكفاءات  بفضل  أدنيك  أن  الظاهري  وبنّي 
الوطنية ورؤىة أبوظبي االقتصادية التي تسترشف 
تنظيم  يف  للريادة  منوذجا  أصبحت  قد  املستقبل 
الذي  الكبري  بالدعم  مشيداً  وتطويرها  املعارض 
تتلقاه املعارض الدفاعية من قبل القيادة العامة 
للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

معرض  مدير  املنصوري  سعيد  ذكر  جانبه  من 
نجاح  ان  للمعرضني  املنظمة  الجهة  أيدكس 
يومكس  ملعريض  التسويق  يف  أدنيك  اسرتاتيجية 
الدولية  للمكانة  فضله  يعود  دولياً  وسمتكس 
يف  أبوظبي  إمارة  إليها  وصلت  التي  املرموقة 
اإلنجازات  أصبحت  حيث  األعامل  سياحة  قطاع 
التي تحققت خالل الفرتات املاضية قاعدة صلبة 
ننافس  نعد  مل  الدولة حيث  املعارض يف  لصناعة 
عاملياً فحسب بل بتنا نحتل مراكز السبق يف هذا 

القطاع.
خالل  العاملية  التسويقية  الحملة  أن  وأضاف 
الدفاعية  الدولية  املعارض  يف  املشاركات 
واملتخصصة تهدف لاللتقاء باملسؤولني يف كربيات 

الرشكات املتخصصة يف الصناعات الدفاعية وعقد 
االجتامعات مع صناع القرار للمساهمة يف زيادة 
باإلضافة  املعرضني  يف  املشاركة  ونوعية  حجم 
العارضني  من  رشكائنا  مع  باالتصال  لالستمرار 
يطرء  ما  الدولية وأحدث  التجارب  واالطالع عىل 

عىل صناعة املعارض عاملياً.
لفرق  نشطة  حركة  املاضية  األسابيع  شهدت  و 
معريض  لتسويق  التسويقية  حملتها  يف  أدنيك 
ملعريض  باإلضافة   2018 وسمتكس  يومكس 
من  وفد  شارك  حيث   2019 ونافدكس  أيدكس 
من  الدولية  املعارض  من  عدد  يف  مؤخراً  أدنيك 
املأهولة/  غري  واألنظمة  املعدات  معرض  أبرزها 
داالس  والية  يف  أقيم  الذي   /  AUVSI2017
التكنولوجيا  ومؤمتر  ومعرض  مؤخراً  األمريكية 
يف  أقيم  /الذي   ITEC 2017/الدفاعي الدويل 

مدينة روتردام الهولندية.
وعىل صعيد متصل شهد جناح أيدكس املشارك يف 
معرض الدفاع الدويل/ IDEF 2017 /الذي أقيم 
املشاركني  قبل  من  واسعاً  واهتامماً  إقباالً  برتكيا 

والزوار الذين توافدوا عىل زيارة الجناح.
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شهد سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن 
دورات  عدة  تخريج  الربية  القوات  قائد  العامري 
 » الوطنية واالحتياطية  الخدمة  تخصصية ألغراض 

الدفعة السابعة « .
مدينة  يف  املدفعية  سالح  مبدرسة  التخريج  حرض 
العني الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان 
مدير مكتب شؤون أرس الشهداء يف ديوان ويل عهد 

أبوظبي وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.
وقال قائد تلك الدورات خالل كلمة له يف الحفل : 
” لقد بذل املتدربون جهدا متواصال لالستفادة من 
هذه الدورات من خالل التحضري واملشاركة الفعالة 
الخارجية  و  الداخلية  التامرين  واجراء  النقاش  يف 
والتنافس  بالدورة  النتائج  أفضل  عىل  للحصول 

الجدي لتحقيق الفائدة املرجوة من الدورات .
وأضاف : ” نأمل يف أن يحافظ املتدربون عىل العلم 
يتذكروا  وأن  عليها  تحصلوا  التي  العملية  والخربة 

أن الوطن غال يحتاج اىل جهد كل إبن من أبنائه 
للمحافظة عىل أمنه واستقراره وأن املحافظة عىل 

أمن الوطن تقع عىل عاتق الجميع» .
وأكد مخاطبا الخريجني أن مبدأ الوالء لهذه الدولة 

وقيادتها هو سمو ليس بعده سمو وأن اجتياز هذه 
الدورات يضع عىل عاتقكم أمانة عظيمة وعليكم 
أن  جيدا  تعلموا  وأن  به  يقتدي  نرباسا  تكونوا  أن 
هذه الدورات رصيد علمي يضاف إىل امكانياتكم 
قدر  عىل  فكونوا  واجباتكم  إلنجاز  لكم  وحافز 

املسؤولية امللقاة عىل عاتقكم «.
و شكر كل من ساهم يف انجاح هذه الدورات من 

مدربني ضباطا وأفرادا ..
املوىل  سائال  الحفل  راعي  إىل  بالشكر  تقدم  كام 
عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة قواتنا املسلحة 
تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة ” حفظه الله « .
ويف ختام االحتفال وزع سعادة اللواء الركن صالح 
محمد مجرن العامري قائد القوات الربية الجوائز 

والشهادات عىل املتفوقني والخريجني .
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 25 تصادم صباح  املسلحة عن حادث  للقوات  العامة  القيادة  أعلنت 
يوليو املايض بني سفينة تجارية وزورق تابع للقوات البحرية أثناء قيامه 

مبهمة اعتيادية يف املياه اإلقليمية للدولة يف الخليج العريب.

أي  يسفر عن  مل  الحادث  أن   .. لها  بيان  العامة يف  القيادة  وأوضحت 
خسائر برشية فيام يجري تقييم األرضار
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الوزراء  رئيس  دغر  بن  عبيد  أحمد  الدكتور  مثن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواقف  اليمني 
بدورها  .. مشيداً  الرشعية  تجاه بالده وحكومتها 
الريادي ضمن إطار التحالف العريب الذي تقوده 

اململكة العربية السعودية.
وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ 
الدولة ” حفظه  خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الله ” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  مكتوم 

الشيخ  السمو  الله ” وصاحب  حاكم ديب ” رعاه 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
دعمهم  عىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

للشعب اليمني.
وناقش ابن دغر - خالل اجتامعه مع وفد هيئة 
القضايا  من  العديد   - عدن  يف  األحمر  الهالل 
يف  الهيئة  تنفذها  التي  باملشاريع  املتعلقة 

املحافظات املحررة.
سعيد  محمد  من  اليمني  الوزراء  رئيس  واطلع 

وجامعة  مأرب  مبحافظة  املحلية  السلطة  كرمت 
جهوده  عىل  االمارايت  االحمر  الهالل  سبأ  إقليم 
ايصال  اجل  من  والزال  بها  قام  التي  الكبرية 
املواطنني  من  مستحقيها  اىل  االماراتية  املساعدات 
القطاعات  التحتية ومختلف  البنية  اليمنيني ودعم 
الحيوية من اجل املساهمة ىف توفري الحياة الكرمية 

لليمنيني.
وقام وكيل املحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بتقديم 
الهالل  لوفد  وتقدير  شكر  وشهادة  املحافظة  درع 
االحمر االمارايت برئاسة احمد حسن هادي السيفي 
الدكتور محمد  سبأ  اقليم  جامعة  رئيس  قدم  فيام 

محمود القديس درع الجامعة وشهادة شكر وتقدير 
ايضا.

وخالل التكريم اكد الوكيل مفتاح ان هذا التكريم 
قدمه  ملا  والعرفان  الشكر  عن  للتعبري  رمزي  هو 
ومساعدات  دعم  من  االمارايت  االحمر  الهالل 
يف  واالمل  الحزم  عاصفة  بدء  منذ  للمحافظة 
ودعمه  والتعليمية  والصحية  االنسانية  الجوانب 
من  الطالبات  لنقل  بحافالت  سبا  اقليم  جامعة 
مستوى  رفع  يف  سيساعد  ما  البعيدة  املديريات 

التحاق الفتيات بالتعليم العايل.
االمارايت  للموقف  تقديره  عن  مفتاح  الوكيل  وعرب 
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آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة 
نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ وصاحب السمو 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  الله“وصاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
االمارات  وشعب  قيادة  مبؤازرة  مشيدا  املسلحة 
االستثنائية  املرحلة  هذه  يف  اليمن  يف  الشقائهم 
وصالح  الحويث  مليشيا  انقالب  بعد  بها  متر  التي 
املؤسسات  واحتاللها  الدستورية  الرشعية  عىل 

واملحافظات.
التاريخ  سيسجله  املوقف  هذا  ان  عىل  وشدد 
الخوية  العالقات  عمق  ويؤكد  القادمه  لالجيال 

املمزوجة بالدم والنضال والتكافل االنساين.
االمارايت  االحمر  الهالل  وفد  رئيس  اكد  جانبه  من 
الهالل  قدمه  ما  ان  السيفي  هادي  حسن  احمد 
االحمر االمارايت لالشقاء يف اليمن قليل من الواجب 
االخوي واالنساين والديني لتخفيف معاناة االشقاء 
الهالل االحمر  النازحني واملهجرين مؤكدا عزم  من 
تقديم املزيد من الدعم واملساعدات وبحجم اكرب 
مبحافظة  املحلية  السلطة  شاكرا  اليمن  ىف  لالشقاء 
الهالل  لفريق  تقدمها  التي  التسهيالت  عىل  مأرب 
املساعدات  تقديم  من  متكينه  اجل  من  االحمر 
الالزمة ووصولها اىل املستفيدين وفق آلية واضحة 

وشفافة.
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الدفعة األوىل من  الزيت يف عدن  وصلت إىل ميناء 
باصات النقل املقدمة من دولة اإلمارات لدعم قطاع 

التعليم يف اليمن والتي تضم 53 حافلة.
وأعرب محمد نرص الشاذيل وكيل محافظة عدن عن 
شكره وتقديره لدولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة التي 
يف  املحررة  املناطق  ملختلف  الكثري  وتقدم  قدمت 

املجاالت كافة.
وقال الشاذيل إن دولة اإلمارات مل ترتدد يف تقديم أي 
دعم ومساعدة لعدن واملناطق املجاورة .. مشريا إىل 
أن هذا الدعم مل يكن األول ولن يكون األخري ومن 
شأنه تذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية 
بالعلم  مسلحة  أجيال  إعداد  يف  املساهمة  ثم  ومن 

واملعرفة.
من جانبه .. كشف الدكتور محمد الرقيبي مدير عام 
مكتب الرتبية والتعليم يف عدن عن أن الدفعة الثانية 
من الحافالت ستصل قريبا .. مثمنا دور دولة اإلمارات 

وجهودها املتواصلة يف دعم العملية التعليمية.
التي  املبادرة  لهذه  وتقديره  شكره  عن  عرب  كام 
من  عدد  عىل  التغلب  يف  كبري  بشكل  ستساهم 
التحديات الخاصة بعملية النقل واملواصالت يف قطاع 

التعليم.
وتبذل دولة اإلمارات جهودا الفتة لدعم قطاع التعليم 
وصيانة  بناء  بني  ما  الجهود  هذه  تتنوع  اليمن  يف 
الكمبيوتر  وأجهزة  واألثاث  املظالت  وتوفري  املدارس 

والتكييف إضافة إىل ترميم وصيانة املساكن الجامعية.
ووصل حجم املساعدات اإلماراتية لليمن منذ أبريل 
2015 وحتى إبريل 2017 إىل نحو 8 مليارات درهم 
وتوفري  العاجلة  اإلنسانية  املساعدات  بني  توزعت 
الطبية  واملستلزمات  واألدوية  الغذائية  املعونات 
املنشآت  تأهيل  وإعادة  التنموية  واملساعدات 
الحيوية.. فيام استهدفت تلك املساعدات عىل مدار 
العامني األخريين نحو 10 ماليني ميني بينهم 4 ماليني 
طفل وذلك يف إطار النهج اإلنساين والتنموي للدولة 
ووقوفها إىل جانب الشعب اليمني الشقيق وحرصها 
التنمية واألمن واالستقرار  عىل إرساء أسس ودعائم 

والسالم.
وينطلق هذا الدعم من نهج املغفور له الشيخ زايد 
ويتامىش   ” ثراه  الله  ” طيب  نهيان  آل  بن سلطان 
مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وصاحب   ” الله  حفظه   ” الدولة  رئيس  نهيان  آل 
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 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  وإخوانهم 

اإلمارات.
وخالل الفرتة من أبريل 2015 وحتى يوليو 2016 .. 
قدمت دولة اإلمارات لقطاع التعليم يف اليمن 160.1 
تخصيصها  تم  دوالر/  مليون   43.6/ درهم  مليون 
وتأثيث  أدوات مدرسية وحقائب وقرطاسية  لتوفري 

بعض املدارس يف مختلف املحافظات.
كام جرى توظيف جزء من هذه املساعدات إلعادة 
بناء وصيانة 212 مدرسة منها 144 مدرسة يف محافظة 
إضافة   .. الضالع  يف  أخرى  و18  لحج  يف  و18  عدن 

لصيانة 32 مدرسة مبختلف أنحاء جزيرة سقطرى.

الكتبي مدير هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف عدن 
عىل األعامل التي نفذتها الهيئة خالل الفرتة املاضية 
ومنها إعادة ترميم املنازل واملدارس التي هدمتها 
مشاريع  إىل  إضافة   .. االنقالبية  املليشيات  حرب 
متعددة يف بعض القطاعات مثل الصحة والطرق 
النقل  مؤسسة  ودعم  الصحي  والرصف  واملياه 
الحافالت وبناء 17 منزال سكنيا يف  مبجموعة من 
املخا وتأهيل عدد من املراكز الصحية واملستشفيات 

يف محافظات عدن ولحج والضالع وتعز.
كام اطلع عىل املشاريع تعتزم الهيئة تنفذها خالل 
2017 والتي تشمل إنشاء محطة كهربائية بقدرة 
100 ميجاوات وصيانة خطوط نقل الطاقة لعدن 
أشهر   /3/ من  أقل  يف  تنفيذها  املقرر  من  والتي 
ومحطة بقدرة 10 ميجاوات ملحافظة لحج والتي 

ستدخل الخدمة خالل األيام املقبلة.. موجها بتعيني 
منسق خاص ينظم آلية العمل وطبيعة املشاريع 

التي تقدمها هيئة الهالل األحمر اإلماراتية لبالده.
بدوره.. أكد محمد سعيد الكتبي مدير هيئة الهالل 
األحمر اإلمارايت يف عدن أن املساعدات التي تقدمها 
دولة اإلمارات العربية املتحدة عرب الهيئة ستستمر 
يف دعم الشعب اليمني والحكومة الرشعية وذلك 
املحررة  املحافظات  يف  الحياة  تطبيع  أجل  من 
للنهوض  والتنمية  البناء  عجلة  دفع  يف  واإلسهام 
باليمن الشقيق بعد الحرب العبثية التي فرضتها 
مقدرات  مجمل  ودمرت  االنقالبية  املليشيات 

الوطن.
من جهة أخرى .. مثن نبيل غانم أحمد نائب املدير 
لصندوق  واإلداري  املايل  املدير  التنفيذي  العام 

النظافة والتحسني يف عدن الدعم املتواصل الذي 
ممثلة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تقدمه 
بالهالل األحمر اإلمارايت ملنظومة النظافة والتحسني 

والتجميل يف املدينة.
واستعرض تعاون الهيئة ودعمها للصندوق لتعزيز 
قاممة  ضاغطة   /12/ تسلم  إىل  مشريا   .. قدراته 
صغرية و /4/ سيارات ضاغطة كبرية .. إضافة إىل 
/1500/ حاوية قاممة ساعدت الصندوق كثرياً يف 

استمرار أداء واجباته ومهامه.
معظمها  زراعية  شتلة   /600/ تسلم  إىل  وأشار 
شتالت صحراوية مقاومة للجفاف تستخدم لصد 
الصندوق غرسها عىل طريق  قرر  والرمال  األتربة 

العريشـ  العلم.
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أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الرشعية يف اليمن 
املاليك  صالح  بن  تريك  طيار  الركن  العقيد  تعيني 
أحمد  للواء  خلفا  باسمها  جديدا  رسميا  متحدثا 
العمليات  بدء  منذ  املهمة  توىل  الــذي  عسريي 
ثم   » الحزم  عاصفة   » عملية  وانطالق  العسكرية 

عملية « إعادة األمل «.
ونقلت وكالة األنباء السعودية ” واس ” عن القيادة 
يف بيان لها ” تأكيد عزمها مواصلة سياسة التواصل 
بشفافية وتوفري املعلومات الرضورية عن العمليات 

العسكرية الهادفة إىل دعم الرشعية يف اليمن.
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بارش  الذي  ــ  املاليك  الرسمي  املتحدث  ويعقد 
مهام عمله ــ مؤمترات صحفية كلام دعت الحاجة 
املحلية  اإلعــالم  لوسائل  معه  التواصل  يتاح  و 

واإلقليمية والعاملية كافة.

ناقش املهندس محمد الكتبي مدير الهالل األحمر 
مدير مكتب  إبراهيم  اإلمارايت يف عدن مع طاهر 
عدن  يف  املتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق 
سبل العمل عىل « خطة االستجابة اإلنسانية 2017 
يف اليمن « وكيفية تعزيز مساعدة الشعب اليمني 
يشنها  التي  الحرب  جراء  يعانيه  ما  مواجهة  يف 
مختلف  يف  املدنيني  عىل  الحوثيون  االنقالبيون 

املدن.
وبحث الجانبان - خالل لقائهام يف عدن - مجمل 
األوضاع اإلنسانية التي مير بها اليمن .. وناقشا سبل 
اإلنسانية  املساعدات  لتقديم  والتنسيق  التعاون 

التي يحتاجها السكان.
ويف هذا اإلطار.. أكد مدير الهالل األحمر اإلمارايت 
يف عدن مساعي الهيئة الدامئة للتعاون مع مختلف 
يف  اإلنسانية  مصلحة  فيه  ملا  الدولية  املنظامت 

العديد من الدول ومنها اليمن الشقيق.
تم  التي  اإلنسانية  املشاريع  من  عدد  إىل  ونوه 
لتوفري  دولية  منظامت  مع  بالتنسيق  تنفيذها 
إىل جانب  املحررة  املدن  لسكان  واالستقرار  األمن 
 .. السكان  حياة  لتسيري  التنظيمية  الخطط  وضع 
منوها إىل أن استجابة اإلمارات الرسيعة لنداءات 
املنظامت الدولية مبساعدة الشعب اليمني شكلت 

اليمن  تجاه  األخوي  بالواجب  شعورها  من  جزءا 
قبل أن يكون تعبريا عن مواقفها اإلنسانية.

الشؤون  تنسيق  مكتب  مدير  أشاد   .. جانبه  من 
التي  اإلنسانية  بالجهود  املتحدة  لألمم  اإلنسانية 
مساعدة  يف  اإلمــارايت  األحمر  الهالل  بها  يقوم 
الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب وترشيد جراء 
استمرار الحرب التي شنها االنقالبيون.. مثمنا الدور 
وتوفري  النازحني  مساندة  يف  للهيئة خالل  اإلنساين 

األماكن اآلمنة لهم.
مع  ينسق  ــارايت  اإلم األحمر  الهالل  أن  إىل  يشار 
مختلف املنظامت الدولية العاملة باملجال اإلنساين 

يف اليمن.
وكان املهندس محمد الكتبي مدير الهالل األحمر 
اإلمارايت التقى - يف وقت سابق - كارلوس باتاليس 
األحمر  الصليب  بعثة  من  ناسرتي  وخوان  سوردو 
يف  العمل  اللقاء  تناول  حيث  عــدن..  يف  الــدويل 
وكيفية  مستمرة  رصاعــات  تشهد  التي  املناطق 
التعامل معها وفق القانون الدويل اإلنساين.. إضافة 
إىل سبل تنفيذ املشاريع التي تخدم املواطن اليمني 

بدرجة رئيسية ويف كل أنحاء البالد.

سفري  املنهايل  سعيد  فهد  سعادة  ــاد  أش  
بإعالن  الدولة  لــدى  اليمنية  الجمهورية 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
الوزراء حاكم ديب « رعاه الله « توجيه دولة 
ماليني   /10/ قدرها  مالية  منحة  ــارات  اإلم
دوالر ملساندة جهود منظمة الصحة العاملية 

يف مجال مكافحة مرض الكولريا يف اليمن.
وقال ” إن هذه املساعدة املالية تأيت يف إطار 
اإلمــارات  لدولة  األخوية  املواقف  تواصل 
العربية املتحدة عىل مختلف الصعد.. مشريا 
تقدم  ــت  زال وال  قدمت  اإلمـــارات  أن  إىل 
الغايل والنفيس لدعم الرشعية وعودة األمن 

واالستقرار للمحافظات اليمنية.
عاليا  تثمن  اليمنية  الرشعية  أن  إىل  ولفت 
وقيادتها  اإلمارات  لدولة  اإلنسانية  املواقف 
تجاه  تبذلها  التي  الجهود  عىل  الرشيدة 
الشعب اليمني وإغاثته طبيا وغذائيا بهدف 
الحرب  خلفته  ما  جــراء  معاناته  تخفيف 
الهمجية التي شنتها ميليشيا الحويث - صالح 
إىل  منوها  والقرى..  املدن  مختلف  يف  عليه 
وقضاياه  اليمني  الشعب  تضع  اإلمارات  أن 

اإلنسانية يف مقدمة أولوياتها.
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الوزراء  رئيس  دغر  بن  عبيد  أحمد  الدكتور  اد 
دولة  تقدمه  ــذي  ال السخي  بالدعم  اليمني 
اليمنية  للمحافظات  وشعبا  حكومة  اإلمــارات 
املحررة يف مختلف املجاالت. وأكد رئيس الوزراء 
الدماء رخيصة ألجل  بذلت  اإلمارات  ان  اليمني 
حرية الشعب اليمني.. جاء ترصيح رئيس الوزراء 
دولة  بني  اتفاقية  توقيع  هامش  عىل  اليمني 
اإلمارات ووزارة النقل اليمنية يف العاصمة املؤقتة 
عدن بشأن تشغيل املؤسسة املحلية للنقل الربي. 
وقع االتفاقية مع الجانب االمارايت مراد الحاملي 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  وعضو  النقل  وزير 
بن  عبيد  أحمد  الدكتور  الوزراء  رئيس  بحضور 
دغر وممثل هيئة الهالل االحمر االمارايت . وعرب 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن سعادته بتوقيع 
هذه االتفاقية مع الجانب االمارايت والتي ستعيد 
بها  عرفت  التي  مكانتها  الربي  النقل  ملؤسسة 
اليمنيني. وأعرب عن  سابقا لدى عامة املواطنني 
لوقوفها  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  شكره 
ليس   ” وقال   .. اليمني  الشعب  من  املستمر 
غريبا عىل االمارات أن تدعمنا بهذه الوسائل «. 
عبدربه  اليمني  الرئيس  تحيات  دغر  ابن  ونقل 
اىل  تسعى  التي  االمــارات  لدولة  هادي  منصور 
جبهات  يف  رباطها  خالل  من  الرشعية  استعادة 
املناطق  الحياة يف  تطبيع  القتال ودعمها إلعادة 
املحررة. وتتضمن االتفاقية تسليم حافالت للنقل 
املحلية  باملؤسسة  العمل  الستئناف  الجامعي 
من  عمل  خطة  تقديم  بعد  قريبا  الربي  للنقل 
وزارة النقل اليمنية اىل دولة اإلمارات خالل 30 
النقل  العمل مبؤسسة  يوما سيتم بعدها تدشني 
الربي من عدن إىل جميع املحافظات املحررة. - 

ريس -.
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أطلق مؤخراً الفريق الصناعي بقيادة رشكة "لوكهيد 
الخامسة   (LCS) الشاطئية  القتال  سفينة  مارتن" 
 Fincantieri" عرشة يف حوض بناء السفن لرشكة
 ،"Menominee" نهر  يف   "Marinette Marine

بوالية ويسكونسن، الواليات املتحدة األمريكية.
ومع إطالق اسم سكان مدينة (Billings) الوطنيني 
الخامسة  الشاطئية  القتال  سفينة  ستكون  عليها، 
عرشة أول سفينة تابعة للبحرية األمريكية تحمل 
اسم أكرب مدينة يف والية مونتانا. وستخضع هذه 
يف  واالختبارات  التجهيزات  من  ملزيد  السفينة 
 "Fincantieri Marinette Marine" حوض رشكة

قبل إرسالها املُتوقع يف العام القادم.
نائب  نورث"،  "جو  السيد  يقول  السياق،  هذا  يف 
واألنظمة"،  الشاطئية  "السفن  قسم  يف  الرئيس 
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(Billings
تلعب سفينة القتال الشاطئية – والتي تعترب أحد 
يف  حاسامً  دوراً  "فريدوم"  السفن  فئة  طرازات 
أسطول البحرية األمريكية، ونحن ُملتزمون بتسليم 
ذات  السفن  من  وأخواتها   (Billings) السفينة 
ُممكن. وستساعد  العالية يف أرسع وقت  املقدرة 
هذه السفن املرنة البحرية يف تحقيق أهدافها يف 

توسيع األسطول برسعة وبتكلفة ميسورة".
رشكة  تقوده  الذي  الصناعي  الفريق  حالياً  يعمل 
"لوكهيد مارتن" بكامل طاقته إلنتاج سفن القتال 
الشاطئية من طرازات الفئة "فريدوم"، وقد أُرِسلت 
إىل البحرية األمريكية حتى اآلن أربع سفن. تعترب 
السفينة  (USS Billings) واحدة من مثانية سفن 
رشكة  حوض  يف  التشييد  من  مختلفة  مراحل  يف 
"Fincantieri Marinette Marine"، مع سفينة 

املُتقدمة  واملنتجات  "الخدمات  قسم  مؤخراً  أعلن 
Hon- (تتصاالت الطائرات بالقمر الصناعي" يف رشكة 

 (Bell 429) الهليوكوبرت أنها ربطت طائرة   (eywell
حول  األوىل  الكندية  الهليوكوبرت  طائرة  رحلة  خالل 
العامل. استخدم الفريق الكندي املؤلف من األب وابنه 
االتصاالت  (Aspire 200) وخدمات  فاي  واي  نظام 
Hon-) رشكة  من  القيادة  قمرة  يف   (GoDirect)

املُربمجة  الـ 37 يوم  eywell) ملشاركة رحلتهم ذات 
ُمسبقاً والبقاء عىل اتصال من الجو يف أّي مكان من 

العامل، مبا فيها  فوق املُدن، والجبال، واملُحيطات.
استهل فريق (C150 Global Odyssey) املؤلف من 
"بوب وستيفن دينغلر" رحلتهام يف األول من يوليو، 
لالحتفال بالذكرى السنوية الـ 150 لالتحاد الكندي. 
انطلقت الرحلة من متحف الطريان والفضاء الكندي 

يف أوتاوا قبل أن تقوم بأكرث من  100  توقف يف  14  
بلداً.

خالل  من  للمروحية،   (Aspire 200) نظام  قّدم 
العايل   البيانات  ُمعدل  ذات  برمجيات  مجموعة 
إمكانيات واي فاي ذات رسعة عالية ونطاق عريض 
وخدمات   (Aspire 200) نظام  خالل  ومن  عال. 
من رشكة  القيادة  قمرة  يف   (GoDirect) االتصاالت 
(Honeywell)، باإلضافة إىل  خدمات اتصاالت بيانات 
L-) عالية املوثوقية من خالل شبكة األقامر الصناعية

band) من (Inmarsat) طيلة فرتة الرحلة، فقد اخترب 
الفريق رسعات واي فاي تصل حتى 350 كيلوبايت يف 
الثانية يف كل قناة. مّكنت هذه الرسعات من إجراء 
التواصل  وسائل  يف  الحقيقي  الزمن  ضمن  تحميل 
والدخول  املرئية،  املؤمترات  ومقدرات  االجتامعي، 

لتحديث معلومات الطقس طيلة فرتة الرحلة.
 C150) رحلة  مالح  دينغلر"،  "بوب  السيد  وقال 
Global Odyssey): "غالباً ما تكون االتصاالت عىل 
طائرات الهليوكوبرت متقطعة ومتناقضة؛ ألن شفرات 
مع  االتصاالت  تقطع  املروحية  ترفع  التي  املروحة 
القمر الصناعي. هذا األمر يجعل من املحافظة عىل 
الرحالت  خالل  الرسعة  وعالية  موثوقة  اتصاالت 
As- (للدولية أمراً مليئاً باملصاعب. وقد مّكننا نظام 

من  له  التابعة  االتصاالت  وخدمات   (pire 200
مشاركة صور وفيديوهات مغامرتنا من الجو، ولكنه 
يف الوقت نفسه وفر لنا بيانات ضمن الوقت الحقيقي 
ملعالجة مخاطر املهمة بينام كُنا يف الجو، ورفع كثرياً 
من مستوى سالمتنا بغض النظر عن املكان الذي كُنا 

نطري فيه".
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أُخرى يف مرحلة إنتاج طويل املدى.
يتألف فريق تشييد سفن القتال الشاطئية بقيادة 
 Fincantieri) رشكة  من  مارتن"  "لوكهيد  رشكة 
ورشكة   السفن،  لبناء   (Marinette Marine
وأكرث  البحرية،  للهندسة   (Gibbs & Cox)
املتحدة  الواليات  يف  والية   42 يف  مورد   800 من 
تكلفة  ثُلث  عن  تقل  تكلفتها  ولكون  األمريكية. 
 ،(Arleigh Burke) فئة  من  جديدة  مدمرة 
برنامج  سفن  أكرث  الشاطئية  القتال  سفينة  تعترب 
البحرية األمريكية  القتال السطحية يف  بناء سفن 
بدن  تصميم  بناء  تّم  لقد  التكلفة.  يف  اقتصاداً 
عىل  "فريدوم"  الفئة  لطرازات  الفوالذي  السفينة 
تصميم موثوق ومرن يُعرف باستقراره وموثوقيته.
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من  عقداً   (Orbital ATK) رشكة  تلقت 
التدريب  طائرات  إلصالح  األمريكية  الحكومة 
االستمرار  من  لتتمكن  العراقية  الجوية  للقوات 
التدريب 12  األمنية. تتضمن طائرات  يف مهامها 
طائرة (Cessna 172 Skyhawks) و 5 طائرات 

.(Cessna Caravans)
رالستون"،  "كاري  السيد  يقول  السياق،  هذا  يف 
"األنظمة  قسم  يف  العام  واملدير  الرئيس  نائب 
"األنظمة  مجموعة  يف  الدفاعية"  االلكرتونية 

 Orbital) تتمتّع رشكة " :(ATK) الدفاعية برشكة
ATK) بسجل متابعة موثوق من إسناد القوات 
الجوية العراقية، ونحن فخورون مبد يد املساعدة 

لهم من خالل هذا العقد األخري".
 (Orbital ATK)  ومنذ عام 2007، ورّدت رشكة
للقوات الجوية العراقية ثالث طائرات مسلحة من 
طراز (AC-208B)، وثالث طائرات استطالع من 
طراز (RC-208B) وخمس طائرات تدريب من 
طراز (TC-208B). وال تزال الجاهزية العملياتية 
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للطائرات ممتازة ُمنذ دخولها امليدان ألول مرّة. 
 (Orbital ATK) رشكة  استمرت  لذلك،  إضافة 
وتدريب  اللوجستي  واإلسناد  الصيانة  توفري  يف 
لهذه  املُعدة   (Caravans) طائرات  عىل  الطلبة 

املهام داخل الدولة.
الطراز   (AC-208 Eliminator) الطائرة  تعترب 
األحدث يف مجموعة إنتاج طائرات املهام الخاصة 
التي  الطائرة  يف رشكة  (Orbital ATK)، وهي 
املعركة  يف  وموثوقة  متقدمة  إمكانيات  تُقّدم 

ورخيصة ملنصات العمالء املُفضلني.
أنواع  مختلف  تجهيز  الرشكة  خربة  تتضمن 
 Cessna 208B) طائرات  فيها  مبا   – الطائرات 
 Caravan)، (Alenia C-27J Spartan)،
 (CASA CN-235/295)، (Lockheed C-130
 Hercules)، (Bombardier Dash-8)،
 (Hawker Beechcraft King Air)، (Sikorsky
 H-60 Blackhawk)، (AgustaWestland
بإمكانيات  الطائرات  من  وغريها   ،(AW139
استخباراتية ومراقبة واستطالع وهجوم ُمدمجة، 
لوجستي  إسناد  خدمات  توفري  إىل  باإلضافة 

للُمتعاقد.

 (FMV) "وقعت رشكة "ساب" مؤخراً عقداً مع "إدارة العتاد الدفاعي السويدية
لتعديل وتحديث ُسفن الكورفيت من فئة (Gävle) التابعة للبحرية السويدية. 
وتبلغ قيمة العقد 1.249 بليون كراون سويدي وستجري األعامل يف الفرتة بني 

عامّي 2017 – 2020.
الكورفيت،  اثنتني من ُسفن  بتمديد عمر  أن تقوم "ساب"  العقد عىل  ينص 
 .(Gävle) وكلتيهام من فئة ،(HMS Sundsvall) وهام (HMS Gävle) و 
كام يتضمن العقد أيضاً  أن تقوم "ساب" بإجراء فحص عام عىل السفن بعد 
أن مُتيض 72 شهراً يف الخدمة. وباإلضافة لذلك، يتضمن العقد أن يتم تحديث 

الُسفن من خالل تركيب نظام قتال جديد ومتطور.
الرئيس األعىل ورئيس  يف هذا السياق، يقول السيد "غنار فيسالندر"، نائب 
ُسفن  وصيانة  بناء  يف  طويلة  خربة  "لدينا   ،(Kockums) األعامل  منطقة 
الكورفيت من الفوالذ، واألملنيوم، واملواد املُركبة. ومتتلك هذه السفن إمكانيات 
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عملياتية جيدة، وتواجداً عالياً، وحياة طويلة يف الخدمة، وتكاليف تشغيل منخفضة. 
متطلبات  لتلبية  السفن  هذه  تحديث  سيتم  املتطور،  القتال  نظام  خالل  ومن 

العميل".
 (Järfälla) و (Karlskrona) سيتم تنفيذ االعامل يف مقر رشكة "ساب" يف مدينتّي

.(Surveillance) و (Kockums) ،ضمن منطقتي األعامل
لقد تّم تطوير وتحسني ُسفن الكورفيت للعمل يف املياه املحيطة بالسويد. وتتضمن 
ضد  والحرب  السطح،  قتال  رئييس  بشكل  الكورفت  لُسفن  العملياتية  املهام 

الغواصات والدفاع الجوي.
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الصناعي  االتصاالت  قمر  إطالق  وبنجاح  تّم 
In-) و   (Hellas Sat3) رشكتّي  من   (S EAN)

وذلك   (Arianespace) بواسطة رشكة   (marsat
عىل منت الصاروخ (أريان 5) من قاعدة اإلطالق 
هذا  سيوفر  الفرنسية.  غوايانا  يف   (Kourou)
من  لكل  املُشرتكة  امللكية  ذو  الصناعي  القمر 
(وهي   (Hellas Sat) و   (Inmarsat) رشكتّي 
خدمات  عربسات)  لرشكة  تابعة  فرعية  رشكة 
القمر الصناعي املتحرك (MSS)، وخدمات القمر 
عرب  البث  وخدمات   ،(FSS) الثابت  الصناعي 

.(BSS) القمر الصناعي
القمر  يف   (Inmarsat S EAN) حمولة  ستقوم 
الصناعي بتقديم خدمات االتصاالت عىل النطاق 
(S) إلسناد شبكة الطريان األوربية الخاصة برشكة 

(Inmarsat)، وهي شبكة أرضية وأقامر صناعية 
السعة  عايل  قوياً  عريضاً  نطاقاً  ستوفر  ُمدمجة 
أثناء  الجوية  الخطوط  لركاب  الرحالت  أثناء 

سفرهم عرب السامء األوربية.
القمر  يف    (Hellas-Sat 3) حمولة  ستقوم 
DTH and Tel- خدمات  بتقديم  (للصناعي 

التغطية  مناطق  يف  املدار  يف  مصفوفة   (ecom
أعامل  مدى  وتوسيع  وإدامة  خاصته،  املختارة 
رشكة (Hellas-Sat) من خالل إمكانيات إضافية 
وتقديم محتوى فيديو بوضوحية عالية ووضوحية 
تغطية  ومناطق  املُغطاة.  للمناطق  جداً  عالية 
والدول  األوسط  والرشق  أوربا،  هي   FSS/ BSS
األفريقية جنوب الصحراء الكربى، مبا فيها  خدمة 

املصيدة املُستعرضة بني أوربا وجنوب أفريقيا.

 (Spacebus 4000 C4) ومن خالل بنائه يف منصة
ل رشكة (Thales Alenia Space)، سيقوم  من ِقبَ
قمر (Hellas Sat 3/Inmarsat S EAN) بتنفيذ 
لصالح   (S) النطاق  عىل  الحزم  ُمتعددة   مهمة 
 (Ku/Ka)  باإلضافة إىل مهمة ،(Inmarsat) رشكة
قوية  إلجهزة االرسال واالستقبال (Ku 47) (بداية 
 44) واالستقبال  اإلرسال  وأجهزة  الحياة)،  دورة 
 Hellas) الحياة) لصالح رشكة (نهاية دورة   (Ku
Sat) يبلغ وزن القمر الصناعي عند االطالق 5.8 
طن، مع قوة حمولة تبلغ حوايل 12.7 كيلو/ واط. 

وسيتوضع القمر الصناعي يف املوقع °39 رشق.

�)1�;$���IO�$'O�������a��;���ZX[ �
 (Inmarsat)�! (Hellas Sat3)� ?)���d��6 (S)

أعلنت رشكتا (BAE Systems) و (Leonardo) عن ُمبادرة ملتابعة التعاون 
حول حلول جديدة موجهة بدقة ستوفر لقوات الواليات املتحدة والحلفاء 
ألنظمة  التكلفة  وقليلة  املخاطر  منخفضة  املتطورة  الذخائر  من  مجاالً 

األسلحة املتطورة كبرية العيار.
رشكة  من   (Vulcano) لذخائر  جديدة  مواءمات  تقديم  الرشكتان  تتوقع 
والتي  املدفعية  من  تُطلق  التي  الذخائر  من  عائلة  – وهي   (Leonardo)
تتخطى بأدائها أداء املقذوفات املوجهة بدقة املتوفرة حالياً – يف مختلف 
أنظمة املدفعية، مبا فيها نظام املدفعية املتطور (AGS) ومدفعية البحرية 
نظام  حالياً  ويُستخدم   .(BAE Systems) رشكة  يف  املَُصنعني   (Mk 45)
 ،(Zumwalt) عىل منت ُمدمرات بحرية الواليات املتحدة من فئة  (AGS)
بينام يُستخدم نظام (Mk 45) بشكل واسع بواسطة البحرية والعديد من 

الدول الحليفة.
كام سُرتكز املواءمات الجديدة لذخائر (Vulcano) عىل توفري حلول ألنظمة 
 (M777) املدفعية الربية عيار 155 ملم، مبا فيها مختلف أنواع مدافع الهاوتز
و (M109) للجيش األمرييك والحلفاء حول العامل. أثناء االختبارات، حققت 
ذخرية (Vulcano) عيار 155 ملم رسعات اإلطالق التي تدعم أمدية االشتباك 
الُعظمى بشكل ُمشابه للمسافات املطلوبة لربنامج "مقذوف الهجوم األريض 

 (BAE Systems)�����d
�)>���0!��' (Leonardo)!
�#	���=���������\-���S�"6

طويل املدى" (LRLAP) السابق. يوفر مدفع البحرية (Mk 45) إمكانية 
إطالق قذائف (Vulcano) عيار 5 إنش مبعدل 20 قذيفة يف الدقيقة ملدى 

أعظمي أكرب بثالث مرات من الذخائر املوجودة حالياً.
 (BAE Systems) وكجزء من هذه الجهود املبذولة، ستقوم كل من رشكتّي
و (Leonardo) باستكشاف إمكانية تقديم وحدة إرشاد ومالحة متطورة، 
الحمراء  تحت  واألشعة  بالليزر  يعمل  فعال  شبه  باحث  خيارات  تتضمن 
ُمصمم لتأكيد دقة اإلصابة  وتوفري إمكانية اصطياد الهدف املتحرك ملواجهة 

التهديدات الجوية، والربية، والبحرية، بواسطة األسلحة الربية والبحرية.



333333

Rockwell Col- رشكة  مؤخراً  (ككملت 
واألخري  والخمسني  التاسع  التحديث   (lins
يف   (KC-10) طائرة  قيادة  قمرة  عىل 
نظام  خالل  من  األمريكية  الجوية  القوات 
الطريان االلكرتوين املُدمج (Flight2). وهذا 
ست  مدته  عقد  من  جزءاً  كان  التحديث 
 (KC-10) طائرات  أسطول  لجعل  سنوات 
"االتصاالت،  أنظمة  تعليامت  مع  يتامىش 
الجوية"  املالحة  إدارة  املراقبة،  املالحة، 
املجال  بدخول  الخاصة   (CNS/ATM)

الجوي العاملي.

للسيد "دايف رشيك"، نائب الرئيس  وطبقاً 
رشكة  يف  املجوقلة"  "للحلول  العام  واملدير 
نظام  وجود  "مع   ،(Rockwell Collins)
يف  بنا  الخاص  الجديد  االلكرتوين  الطريان 
 (KC-10) طيارو  سيتمتع  القيادة،  قمرة 
واالتصاالت  املُحيطي  اإلدراك  بتحسينات يف 
واستهالك  أكرب   مبارش  توجيه  إىل  باإلضافة 
الربنامج  هذا  من  االنتهاء  يُعترب  أقل.  وقود 
التحديثات  من  الطويل  لتاريخنا  إضافة 
CNS/) الناجحة وقليلة املخاطر من أنظمة

الجوية  القوات  ATM) وذلك إلبقاء طائرة 

مدة أطول يف الخدمة".
KC-) طائرة  تحديث  برنامج  دورة  وخالل 

 (Rockwell Collins) حافظت  فقد   ،(10
الفيدرايل"  الطريان  "إدارة  شهادات  عىل 
العسكرية وقامت بإجراء  (FAA) والطائرة 
الجوية  القوات  لصالح  طريان  اختبارات 
االحتياطيني   (KC-10) الـ  طياري  بوجود 
وطواقم تنفيذ العقد. قام املتعاقد الرئييس، 
ثنايئ واختبار طريان  بتنفيذ  توثيق  الرشكة، 

لتقليل التكاليف وتحسني زمن الجدولة.

وقعت مؤخراً كل من الحكومة األمريكية ورشكة 
"سيكورسيك"، وهي إحدى رشكات "لوكهيد مارتن"، 
لتصنيع 257 مروحية  مدته خمس سنوات  عقداً 
"بالك هوك" (H-60)  ليتم إرسالها لصالح الجيش 
الخارجية  العسكرية  املبيعات  وعمالء  األمرييك 
العقد  هذا  سيحقق   التقارير،  وحسب   .(FMS)
للحكومة األمريكية ُمقارنة  ُمتعدد السنوات وفراً 
برشاء نفس العدد من املروحيات عىل مدار خمس 

سنوات من خالل اتفاقيات سنوية منفصلة.
والخاص  السنوات  ُمتعدد  العقد  هذا  يعترب 
HH-) و   (UH-60M Black Hawk) بطائرات 

متعدد  التاسع  العقد    (  60M MEDEVAC
األمريكية  والحكومة  "سيكورسيك"  بني  السنوات 
العقد  قيمة  تبلغ   .(H-60) مروحيات  بخصوص 
لإلرساليات املتوقعة حوايل 3.8 بليون دوالر وهو 
يتضمن خيارات لرشاء 103 مروحية إضافية، بحيث 
بليون   5.2 إىل  للعقد  اإلجاملية  القيمة  تصل  قد 
الحقيقية  اإلنتاج  كميات  تحديد  وسيتم  دوالر. 
كل سنة عىل ِحدة عىل طول فرتة الربنامج وذلك 
بناء عىل مخصصات التمويل التي تُقرها أولويات 
تّم  وقد  والبنتاغون.  الكونغرس  يف  االستحواذ 
جدولة اإلرساليات لتبدأ يف أكتوبر من هذا العام 

وستستمر حتى عام 2022.

�%��#�v�	
'�7�. g' (Rockwell Collins)����d
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 (UH-60M/ HH-60M) مروحيات  تُعترب 
"بالك  سلسلة  يف  تطوراً  واألكرث  األحدث  النسخة 
للجيش  بإرسالها  بدأت "سيكورسيك"  التي  هوك" 
حمولة  املروحيات  هذه  وتوفر   .1978 عام  منذ 
رقمية  طريان  وإلكرتونيات  إضافيني،  ومدى 
متطورة، وخصائص قيادة وإدراك ُمحيطي أفضل، 
وتحكم باالهتزاز، وإمكانية نجاة أكرب،  وإنتاجية 

عالية.
رئيس  ميهتا"،  "سام  السيد  يقول  السياق،  بهذا 

"سيكورسيك":  يف  الدفاعية"  والخدمات  "األنظمة 
وإرسال  تنفيذ  برنامج  االنتاج،  من  عقود  "أربعة 
بأسعار  مقرون  املقاتلني،  عن  بالنيابة  متني 
الرضائب، كل ذلك شكل  لدافعي  بالنسبة  جيدة 
لنا هذا  الربنامج. وسيسمح  الزاوية يف هذا  حجر 
العقد مبتابعة إسنادنا للمهام الهامة التي تؤديها 
مروحيات "بالك هوك" كمروحية العمل الرئيسية 
الجيش  يف   (MEDEVAC) الطبي  ولإلخالء 

األمرييك".
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التجاريني،  للزوار  األوىل  األربعة  األيام  تم تخصيص 
تلتها ثالثة أيام لعامة الناس.

التقليدية، ومغامرو  الطائرات  وقد استقطب صناع 
الفضاء، ومطورو الربمجيات، واملفاهيم املستقبلية، 
اهتامم الجمهور. ويعد معرض باريس الجوي الذي 

يعقد كل عام واحداً من أكرب معارض الطريان.
يعقد معرض باريس بالتناوب مع معرض فارنبورو 
للطريان يف اململكة املتحدة، ويعترب أحد أكرب معارض 
لصانعي  عنه  غنى  وال  العامل،  يف  والدفاع  الطريان 
الطائرات ورشكات الصناعة األخرى الراغبة يف عرض 

أحدث الطائرات واملنتجات.
معرض  ماكرون  إميانويل  الفرنيس  الرئيس  افتتح 
باريس الجوي من األجواء، حيث هبط يف لبورجيه 

بطائرة إيرباص A400-M عسكرية.
بلداً   98 من  رسمياً  وفداً   290 االحتفال  يف  وشارك 
وسبع مؤسسات دولية. وقد شهد معرض لبورجيه 
مشاركة 160 وفداً دفاعياً رسمياً من 86 دولة ومن 

يف  التعاون  ومنظمة  املتحدة  واألمم  الناتو  حلف 
 The Organisation for Joint املشرتك  التسليح 
Armament Cooperation(OCCAR)  واالتحاد 
وزيراً   16 حوايل  الحدث  هذا  ىف  وشارك  األورىب. 
للخارجية، و 40 من رؤساء األركان، و 20 نائباً لوزراء 

الخارجية، ووزراء خارجية.
تجارية  املعرض عن صفقات  أثناء  اإلعالن  تم  وقد 
بقيمة 150 مليار دوالر أمرييك، من بينها 897 طلبية 
 115 املحددة  األسعار  نرشة  بقيمة  بالرشاء  والتزام 
طائرة   934 املجموع  ليصبح  أمرييك،  دوالر  مليار 

تجارية.
وقد شهد هذا العام 2381 عارضاً و 322 ألف زائر، 
منهم 142 ألف زائر تجاري و 180 ألف من عامة 

الجمهور.

عروض ومالمح مبهرة

ساهمت عروض الطريان املثرية لإلعجاب التي قامت 

بها طائرة Dassault Aviation’s Falcon 8X  من 
رشكة Dassault Aviation بقيادة طيار من القوات 
الفريق  قدمها  التي  والعروض  الفرنسية،  الجوية 
إيرباص  بطائرة    Patrouille de France الفرنيس
A380 ، وفريق العروض األكروباتية وطائرة إيرباص 
نيل  يف  أخرى،  وطائرات   A400M و  A350-1000

رىض وإعجاب الزوار.
 The Careers بالن“   ”كاريرز  معرض  مّكن  وقد 
Plane exhibition، الذي تم دمجه اآلن مع منتدى 
للتدريب املهني، 55000 زائر شاب من  ”جيفاس“ 
اكتشاف أربعني أو أكرث من املهن يف مجال الطريان 
الطريان  مجموعة  موظفي  خالل  من  والفضاء 
الفرنسية. كام سلط مخترب Paris Air Lab الضوء 
للمجموعات،  واالبتكارية  البحثية  الجهود  عىل 
مثل  رئيسية،  ومؤسسات  مجموعات  واستقطبت 

الرشكات الناشئة، 50,000 زائر.
ضم املعرض 27 جناحاً وطنياً، و 140 طائرة عرض 
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A321n-  اابتة ومحلقة، مبا يف ذلك طائرات ايرباص
 B737 و   B787-10 وبوينغ   A350-1000 و   eo
 Kawasaki P1 و طائرة الدوريات البحرية Max9
وطائرة ،Mitsubishi MRJ90  وطائرة F-35  من 

لوكهيد مارتن يف لو بورجيه ألول مرة.
تعترب عروض طريان أداء الطائرات من أهم مشاهد 
املعرض، حيث تهدف إىل تسليط الضوء عىل قدرات 
الطائرة. وهناك بضعة عروض مثل مشاهدة طائرة 

إيرباص A380 العمالقة.

بوينغ مقابل إيرباص

كشفت رشكة بوينغ عن خطط إلصدار نسخة أحدث 
تنافس  حيث   ،  Max 10  737 طائرتها  من  وأكرب 
الضيقة  الركاب  طائرات  عىل  السوق  يف  إيرباص 

الهيكل.
وقد أبرمت رشكة ايرباص صفقات لطائراتها من طراز 
A320neo  ذات املمر الواحد يف أول خطوة كبرية 
لها ىف معرض باريس للطريان، حيث يتنافس صانعو 
الطائرات األوروبيون مع رشكة بوينغ للحصول عىل 

طلبيات وسط منافسة متنامية من الصني.

الواليات املتحدة إىل جانب أوربا

عندما قامت الطائرة النفاثة املقاتلة الشبح من طراز 
باريس،  سامء  يف  لها  بهلوانية  عروض  بأول   F-35
الناتو،  ”حلفاء  مفادها:  رسالة  أيضا  ترسل  كانت 

الواليات املتحدة دامئا إىل جانبكم“.
  Inmarsat  وإمنارسات Thales وأعلن رشكتا  تاليس
عن سلسلة ناجحة من التجارب التي تبني أن الجزء 
األريض من االتصاالت الفضائية (ساتكوم) من النظام 
الصناعية  األقامر  استخدامه مع منظومة  21 ميكن 

.(Global Xpress (GX “غلوبال إكسربس”
متعدد  موجياً  النظام 21 مودماً عسكرياً  ويتضمن 
املوجات آمناً وقابالً إلعادة التشكيل، وهو يستخدم 
مع عدة برامج ساتكوم عسكرية. وتتألف منظومة 
األقامر الصناعية ”غلوبال إكسربس“ من أربعة أقامر 
من  مجموعة  مع   ،Ka-band النطاق من  صناعية 
الحزم النقطية الضيقة الثابتة والحزم القابلة للتوجيه، 
والتي ميكن إعادة توجيهها يف الوقت الحقيقي لتوفري 

قدرة إضافية.

الكوريون ينضمون إىل مبادرة التدريب

وقعت رشكة LIG Nex1  الكورية للصناعات اتفاقاً 
مع مخترب الفضاء الجوي الوطني NLR من  هولندا 
العسكرية  الطائرات  أنظمة  تطوير  يف  للمشاركة 
مذكرة   LIG Nex1 وقعت رشكة والتجارية؛ حيث 
تفاهم يف املعرض، سوف تركز يف البداية عىل التطوير 
الطائرات  طياري  لتدريب  مدمج  لنظام  املشرتك 

املقاتلة.

37
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التدريب  نظام  تطوير  الرشكتان  تبحث  وسوف 
القائم عىل املحاكاة ملجموعة من منصات الطائرات 
وون،  هيي  كوون  قال  السياق  هذا  ويف  املقاتلة. 
الرئيس التنفيذي لرشكة LIG Nex1:  ”إننا نتطلع 
املقاتلة  الطائرات  املساهمة يف مشاريع تطوير  إىل 
يف  جديدة  عمل  فرص  عىل  العثور  وأيضا  املحلية، 

الخارج.“

العديد من الصفقات

الحصول   (Boeing(BA ”بوينغ“  رشكة  استطاعت 
طائرة   إطالق  بفضل  الطلبات  من  مجموعة  عىل 
(MAX 10 737)، مع حجز 361  ماكس 10   737
طلبية والتزام، إضافة إىل عرض جيد لطائرة بوينغ 
787، وتفوق بوينغ عىل إيرباص، حيث تم حجز 820 
أوامر رشاء والتزام. وإذا ما استثنينا عمليات تحويل 

التي  املحددة  غري  والطلبيات    ،MAX 10  737
طلبيات  بلغت  فقد  محددة،  طلبيات  إىل  تحولت 

والتزامات بوينغ اإلضافية 571 طائرة.
حجزت رشكة امرباير Embraer (ERJ)  51 طلبية 
 E وليس طائرات ،E2 والتزام، وأغلبها عىل طائرات
القدمية. وهذا يبرش بالخري لطائرات E2، ولكنها ما 
طائراتها  عىل  الطلبيات  من  مزيد  إىل  بحاجة  تزال 

القدمية E لسد الفجوة إىل طائرات E2 الجديدة.
 60 فحجزت    Bombardier بومباردييه  رشكة  أما 
طائرة من طراز Q400s - 50 لرشكة طريان سبايس 
أية  تسجيل  يتم  مل  لكنه  الهندية،   SpiceJet جيت 
رشكة  أن  إىل  اإلشارة  مع    ،C الفئة  عىل  طلبات 
فينانس Ilyushin Finance، وهي مؤجر  إليوشني 
رويس، ورشكة طريان مل يتم الكشف عنها، وقعتا اتفاقاً 

.CS300 إطارياً الستئجار ستة طائرات من طراز

الجوي  الدفاع  نظام  عرض  املعرض  أثناء  تم  كذلك 
القائم عىل األرض  GBAD الجديد للقيادة والسيطرة 
C2 من رشكة MBDA، وحلول االشتباك القامئة عىل 
الشبكات NCES. ويوفر هذا النظام شبكة مرنة من 
أجهزة االستشعار ومراكز التحكم بالنريان التي تعمل 
من خالل شبكة واحدة. وهو قابل للتطوير لتوفري 

أعىل مستوى من القيادة والسيطرة.
املتحدة  الطائرات  رشكة  قريباً  تستكمل   وسوف 
United Aircraft Corporation (UAC)  الروسية 
إجراء تجارب الطريان عىل طائراتها األخرية من طراز 
 ، (‘F’ (MiG-35 ‘Fulcrum-F-ميج 35- ’فولكروم
املتسلسل يف عام 2018.  اإلنتاج  وذلك قبل إطالق 
ويف حديثه يف املعرض، قال املدير العام لرشكة ميج، 
إيليا تاراسينكو، إن إطالق اإلنتاج التسلسيل يف عام 
الروسية أحدث  الدفاع  2018 سيمثل اعتامد وزارة 

.Fulcrum نسخة من طائرة
ومن املقرر أن تقوم رشكة إيرباص للدفاع والفضاء 
بتسليم    (Airbus Defense and Space (DS
أول طائرة استخباراتية ومراقبة واستطالع من طراز 
C295 إىل عميل مل يكشف عنه يف سبتمرب. وتتميز 
الطائرة املعدلة بتقنية األشعة تحت الحمراء تحت 
مقدمة الطائرة، ورادار بحث متعدد الوضعيات، مع 
نسخة  وهي  واألرضية،  البحرية  املراقبة  وضعيات 
مطورة من أحدث نظام تكتييك متكامل مدمج من 
لتحسني  إضافية  (يضم شاشات   Airbus DS طراز
الثقيلة  الرشاشات  من  وزوج  املحيطي)،  اإلدراك 
اليدوية التشغيل عيار 12.7 مم، ويتم إطالق النار 

منها من خالل أبواب املظليني الخلفية.
 Light Armed Surveillance رشكة  وعرضت 
بلغاريا  من   Aircraft (LASA) Engineering
طائرتها االستخباراتية (T-بريد) لالستخبارات واملراقبة 
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واالستطالع ومقاومة الشغب ألول مرة يف باريس.
كام كشفت رشكة ”إلبيت“ Elbit  النقاب عن نظام 
املراقبة املستمرة (WAPS) الواسع النطاق من طراز 
الربازيل  بالفعل لدى  الخدمة  ، املوجود يف   SkEye
 Hermes عىل منت طائرة من دون طيار من طراز
 US برنامج نظام SkEye يف مفهومه  900. ومياثل 
ويستخدم  األمرييك،   ‘Gorgon Stare’ payload
العديد من أجهزة الكشف البرصية واألشعة تحت 
الحمراء لتوفري صور فيديو عالية الدقة ملساحة نحو 
80 كم مربع من طائرة تحلق عىل ارتفاع -25,000

30,000 قدم، وميكن إتاحتها لنحو 10 مستخدمني 
مختلفني.

توقعات لزيادة الصادرات البحرية الربيطانية

تتوقع حكومة اململكة املتحدة أن تشهد زيادة يف 
الصادرات البحرية يف األعوام املقبلة، مع بدء إنجاز 
ستيفن  قال  جانبه  من  الجديدة.  الكربى  املشاريع 
التابعة  واألمن  الدفاع  منظمة  رئيس  فيبسون، 
الدولية  التجارة  إدارة  ضمن  الربيطانية  للحكومة 
إنه ىف الوقت الذى تتكامل فيه برامج مثل برنامج 
السفينة القتالية العاملية من النوع 26، تتطلع دول 

أخرى لالنضامم اىل مجموعة املشغلني. 
أما النموذج الثاين للطائرات من طراز KC-390  من 
كجزء  يومياً  فيجري عرضه   ،Embraer إنتاج رشكة
من جدول عروض الطريان يف املعرض. وسيتم تسليم 
الجوية  القوات  إىل   KC-390 طراز من  طائرة  أول 
الربازيلية، من أصل طلبية طائرات يبلغ عددها 28 

طائرة، وذلك يف العام املقبل.
عن  النقاب   Textron Systems رشكة  كشفت 
Night- الجديدة التكتيكية  طيار  بدون   للطائرة 

warden. وتبلغ حمولة الطائرة من املجموعة الثالثة 
59 كغ، وأقىص وزن عند اإلقالع 340 كغ.

النقاب    Leonardo ليوناردو كذلك كشفت رشكة 
من  الكفاءة  العالية  النفاثة  التدريب  طائرة  عن 
املقاتلة  الهجومية  والطائرة   ،M-345 طراز  إنتاجها 
هجومية  تدريب  نسخة  وهي   ،M-346FA طراز 

.M-346 خفيفة من طائرة التدريب

برنامج F-35 الدويل

الطائرة  قامت  والتمهل،  املداولة  من  الكثري  بعد 
 F-35A Lightning II Joint Strike الهجومية 
Lockheed Mar-  من إنتاج رشكة  (Fighter (JSF

tin بأول ظهور لها يف معرض لو بورجيه. وبعد أول 
ظهور لهذا النوع يف معرض فارنبورو للطريان العام 
املايض، أطلقت القوات الجوية األمريكية زوجاً من 
التقليدي،  والهبوط  اإلقالع  ذات   F-35A طائرات  
عىل الرغم من أن التزامات الخدمة تقتيض أن يتم 
الطيارين  من  بدالً  الصناعة  أرباب  قبل  من  قياتها 

العسكريني.
 General Atomics Aeronautical عرضت رشكة
القيادة  قمرة  نظام     (Systems, Inc. (GA-ASI
املتطورة يف لو بورجيه. وتنتج الرشكة أيضا مجموعة 
متنوعة من محطات التحكم األرضية وبرامج تحليل 
تقدم  كام  االستشعار،  بأنظمة  التحكم   / الصور 
خدمات تدريب الطيارين والدعم، وتطور هوائيات 

امليتاماترييال.

التحقق من التكنولوجيا الجديدة

عربتي  الفرنسية   Nexter نكسرت  رشكة  عرضت 
سيزار Caesar السداسية والثامنية الدفع، املجهزتني 
رشكة  لخربة  مثرة  وهو   ،Caesar املدفعي  بالنظام 
Cae-  ككسرت يف مجال املدفعية. وقد شاركت عربات

العراق - يف جميع  يف  التي تم نرشها حالياً   -  sar

العمليات الفرنسية األخرية يف الخارج تقريباً. كام أنها 
تزود بها القوات الربية ألربع دول أخرى، مبا يف ذلك 

إندونيسيا، ويف القريب العاجل الدمنارك.
الجوية  القتال  ليوناردو مركبة  كذلك عرضت رشكة 
غري املأهولة الجديدة: Mirach 40 (M-40) ، املبني 
 Mirach تصميمها عىل طائراتها بدون طيار من طراز
100/5  التي احتلت مركز طائرة التدريب مبحاكاة 
التهديدات القياسية للقوات املسلحة الدولية، مبا يف 

ذلك فرنسا، وإيطاليا، واململكة املتحدة.
الثالث  الدويل  باريس  معرض  يعقد  سوف 
أكرب  الجوي،  بورجيه  لو  معرض  وهو  والخمسون، 
معرض طريان يف العامل، وتنظمه رشكة SIAE، وهي 
الفضائية  الجوية  الصناعة  لجمعية  تابعة  رشكة 
الفرنسية (جيفاس)، يف الفرتة من 17 إىل 23 يونيو 

.2019
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األمرييك "ترامب"، فقد تحتاج البحريةإىل مزيد من 
الطائرات.

البحرية إلطالة  يف هذه األثناء، تعمل "بوينغ" مع 
عمر طائرات (السوبر هورنيت) املوجودة يف الخدمة 

.(SLM) "من خالل برنامج "تعديل عمر الخدمة
مُيكن لطائرات (السوبر هورنيت) الجديدة القادمة 
من خط االنتاج يف السنة املالية 2019 أن تُصّنع يف 

شكل الدفعة 3 املتطورة.
كام مُيكن لرشكة "بوينغ" أن تأخذ إمكانيات الدفعة 
املوجودة   2 الدفعة  طائرات  يف  إدخالها  وتُعيد   3
 .(SLM) برنامج  مبوجب  وذلك  الخدمة،  يف  حالياً 
و  الجديد  االنتاج  الربنامجني،  هذين  خالل  ومن 
اسطول  تصّنع  أن  "بوينغ"  لرشكة  مُيكن   ،(SLM)

الدفعة 3 برسعة.
مل تُعد طائرة (السوبر هورنيت) املتقدمة مرشوعاً 
أسطورياً. ستصبح هذه الطائرة حقيقة ملموسة إذا 

تّم تنفيذ الخطط الحالية.
وعىل نحو ُمغاير ملفهوم طائرة (السوبر هورنيت) 

%���L����R�;��Z�26�79��/6
(F/A-18 Super Hornet)�

F/) تخطط بوينغ لصناعة طائرتني اثنتني من طراز
A-18) يف الشهر – أبطأ من ُمعدلها السابق – لكن 
البحرية أيضاً  تشرتي سنوياً طائرات أقل مام كانت 
تفعله يف فرتة أوج ازدهار الربنامج يف بدايات األلفية 
املُعدة  البحرية  ملشرتيات  ونظراً  ولكن  الثانية. 
هورنيت)  (سوبر  طائرة   /80/ عدد  فإن  ُمسبقاً، 
جديدة يجب أن يُبقي خط االنتاج مفتوحاً حتى 

منتصف عرشينيات القرن الحايل.

مد يد املساعدة لطائرة (هورنيت)
صفقات  من  ملزيد  حاجة  هناك  أن  "بوينغ"  ترى 
وهو   ،(F/A-18) لطائرة  واملحلية  األجنبية  البيع 
األمر الذي مُيكن أن يُعيد اإلنتاج إىل سابق عهده. 
للرئيس  الدفاعي  التوسع  ُخطط  نجحت  ما  وإذا 
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املتقدمة السابق من "بوينغ"، والذي ظهر ألول مرة 
الجديدة هي   3 الدفعة  طائرة  فإّن  عام 2013،  يف 
ُمقرتح أكرث بساطة، تّم تصميمها إلسناد بقية الجناج 
F-) الجوي والذي يشمل الطائرة الضاربة املشرتكة

 E-2D) وطائرة  مارتن"،  "لوكهيد  رشكة  من   (35C
"نورثروب  رشكة  من   (Advanced Hawkeye
وذلك   (EA-18G Growler) وطائرة  غرومان"، 
مبوجب مجموعة "الضبط واملجابهة الجوية النارية 

.(NIFC-CA) "البحرية املُدمجة
تأخذ الدفعة 3 مسار التحديث الحايل الخاص بطائرة 
(السوبر هورنيت) – وهو يشمل تحديثات معدات 
وبرمجيات كل سنتني – وتوسعتها. وتعترب التحديثات 
التحديثات   :3 الدفعة  حقيبة  من  جزءاً  التالية 
الفعال  القوي  الضبط  لرادار  الحالية  املُجدولة 
رشكة  من   (AN/APG-79) اإللكرتوين  املسح  ذي 
لإلجراءات  الرابعة  املجموعة  وحقيبة  "رايثيون"، 
AN/ALQ-) املضادة اإللكرتونية الدفاعية املُدمجة

تحت  باألشعة  والتعقب  البحث  وُحجرية   ،(214

الحمراء (AN/ASG-34) من رشكة "لوكهيد مارتن".

شاِهد أوالً، ارضب أوالً
لقد تّم تطوير ودمج نظام البحث والتعقب باألشعة 
بواسطة رشكتّي  الطائرة  الحمراء (IRST) يف  تحت 

"بوينغ" و "لوكهيد مارتن".
 ،(IRST21) استشعار  جهاز  من  النظام  يتألف 
 (GE Aviation FPU-13) ومجموعة خزان الوقود
Meggitt Defense Indus- (ووحدة الضبط البيئي 

try's) من رشكة "لوكهيد مارتن".  لقد أظهر النظام 
جاهزية إنتاجية خالل التقييامت املكثفة التي خضع 

لها، مبا فيها اختبارات الطريان.
 (F/A-18) بهذا املنحى، يقول مدير برنامج طائرات
يف البحرية األمريكية: "مُيكن استخدام هذه املقدرة 
املُتمثّلة بـ "شاهد أوالً، ارضب أوالً" يف العديد من 
اللعبة   قواعد  يف  تغرياً  تعني  وهي  التهديد،  بيئات 
ملُقاتلينا بينام  نقاتل أعداء املستقبل". من املرجح أن 
 F/A-18) عىل طائرات (IRST) يتم تنصيب نظام

Super Hornet)  هذه السنة.
يعترب نظام االستشعار طويل املدى (IRST21) الجيل 
األسطوري   (IRST) االستشعار  نظام  من  القادم 
الخاص برشكة "لوكهيد مارتن"، والذي راكم ما يزيد 
 (F-14) طائرات  يف  طريان  ساعة   (300,000) عىل 
عىل   (F-15) وطائرات  األمريكية  للبحرية  التابعة 

املستوى الدويل.
أهداف  عدة  وضوحية  من    (IRST) نظام  يرفع 
ُمقارنة بالرادار، ويوفر متييزاً أكرب لتشكيالت التهديد 
عند أمدية أطول. وسيتم تقديم البيانات عىل أجهزة 
F/A-) استشعار بيانات أخرى يف لوحة قيادة الطائرة

18) وذلك لتوفري الحد األقىص من اإلدراك املحيطي 
للمقاتلني.

امليزات الخمسة الرائعة
ميزات  خمسة  إلضافة  والبحرية  "بوينغ  تُخطط 

جديدة لرفع مستوى حقيبة الدفعة 3 بشكل عام.
ميكن لخزانات وقود متامثلة  أن تزيد املدى مبقدار 
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 3 الدفعة  طائرة  إنتاج  وسيتم  بحري.  ميل   /120/
بهيكل يبلغ عمره /9000/ ساعة. كام سيكون هناك 

تحسينات عىل تقنيات مع عدم إمكانية كشفها.
قوي،  جديد  بكومبيوتر   3 الدفعة  ستتمتع  كام 
وُمعالج البحث عن األهداف موزع ومربوط شبكياً 
(DTP-N) واتصاالت قوية عالية النطاق من خالل 
 (TTNT) تقنية شبكة البحث عن األهداف التعبوية
كام  إنرتنت.  بروتوكول  عىل  مبني  بيانات  ورابط 
القيادة  قمرة  نظام  يف  عرض  شاشة  لدينا  سيكون 
قياس x 19 10 انش وأجهزة تداخل جديدة للطاقم.

مناورات الصاروخ املوجه الذيك
واملضاد  املدى  طويل  املوجه  الصاروخ  إطالق  تّم 
 (LRASM) مارتن"  "لوكهيد  رشكة  من  للسفن 
F/A-18E/F Super Hor- ل طائرة  (ننجاح من ِقبَ

هذا  من  أبريل  يف  األمريكية  للبحرية  تابعة   (net
العام. ويعترب هذا السالح نتاج تعاون بني "لوكهيد"، 
(مكتب األبحاث البحرية) و "وكالة أبحاث املشاريع 

.(DARPA) "الدفاعية املتطورة
LR- (ققد تّم استخدام اإلطالق القاذف ألول صاروخ 

ASM) من طائرة (السوبر هورنيت) للمصادقة عىل 
مناذج الفصل األيروداينامييك للصاروخ. وقد مّهد هذا 
الطريان  الرتفاع  الطريق  الناجح  االختباري  الحدث 

إلجراء اختبار الدمج املُقيّد.
نحو  الرئيسية  املهمة  املعامل  أحد  األمر  "يعترب هذا 
تحقيق املقدرة العملياتية املُبكرة يف العام 2019"، 
يقول السيد "مايك فليمينغ"، مدير برنامج صاروخ 
(LRASM) يف رشكة "لوكهيد". "يقوم هذا الربنامج 
األنظمة  الدمج واالختبار، ورفع سوية  بتنفيذ عقد 

الفرعية والتحقق من صالحية الطريان".
الكتشاف   (LRASM) الصاروخ  تصميم  تّم  لقد 
وتدمري أهداف ُمحددة ضمن مجموعات من السفن 
من خالل توظيف تقنيات متقدمة تقلل من االعتامد 
واالستطالع،  واملراقبة،  االستخبارات،  منصات  عىل 
والروابط الشبكية واملالحة باستخدام نظام املواقع 
مستشعرات  حقيبة  الصاروخ  يوظف  العاملي. 
ونظام  أسلحة،  بيانات  ورابط  الطرازات،  متعددة 
للتشويش   ومضاد  ورقمي  متطور  عاملي  مواقع 
مجموعة  ضمن  ٌمحددة  أهداف  وتدمري  الكتشاف 

من عديد السفن يف البحر.
LR- (ححاملا يُصبح قيد التشغيل، سيلعب الصاروخ 

ASM) دوراً مهامً يف تأكيد الوصول العسكري للعمل 
يف املحيطات املفتوحة/ املياه الزرقاء، وذلك بالنظر 
إىل مقدرته املتطورة يف التفريق وتنفيذ االشتباكات 

التعبوية من أمدية بعيدة.

تاريخ "هورنيت"
لقد تّم تصميم طائرة (F/A-18 Hornet) من رشكة 
الطائرات  حاملة  عىل  للعمل  دوغالس"  "ماكدونالد 
مهام  كال  لتنفيذ  تُصمم  تعبوية  طائرة  أول  وكانت 
جو – جو و جو – أرض. وقد طلبتها مشاة البحرية 
األمريكية  والبحرية   ،(F-18) كمقاتلة  األمريكية 
كطائرة هجوم (A-18). ومُيكن للطائرة التبديل بني 
دوريها بسهولة، ومُيكن مواءمتها للقيام مبهام التصوير 

االستطالعي واإلجراءات املضادة للحرب االلكرتونية.
ألياف  من  أجنحة  متتلك  طائرة  أول  كانت  لقد 
رقمية  طريان  ضبط  أجهزة  وتستخدم  الكربون، 
حاسوبية. وتتضمن طرازاتها الطائرة ذات املقعدين، 

واملقاتلة املتطورة، وطائرة االستطالع، وطائرة الهجوم 
اللييل.

يف  الفعلية  الخدمة  (الهورنيت)  طائرات  دخلت 
يناير 1983. وخالل حرب الخليج عام 1991، وبينام 
كانت تؤدي مهمة جو – أرض، تم تحويل طائرات 
"الهورنيت" إىل وضعية املقاتلة ودمرت طائريتّ ميغ 
21 عراقيتني يف معركة جو – جو، ثم عادت ثانية إىل 
بنجاح.  أرض   – مهامها جو  الهجوم وأمتت  وضعية 
وخالل عام 2001، قّدمت طائرات الهورنيت تغطية 

عىل مدار الساعة لساحة املعركة يف أفغانستان.
 (F/A-18E/F Super Hornet) طائرة  قامت 
بطلعتها األوىل يف نوفمرب 1995. وهي تعترب طائرة 
املهام، ومنها  العديد من  االكتشاف، وتؤدي  صعبة 
التفوق الجوي، الهجوم النهاري واللييل مع أسلحة 
دقيقة التوجيه، ومرافقة للمقاتالت، واإلسناد الجوي 
القريب. وتعمل هذه الطائرة يف 10 أجنحة جوية 
 25) األمريكية  البحرية  طائرات  حامالت  منت  عىل 

رسباً) والقوات الجوية امللكية االسرتالية.
يتم صناعة طائرة (السوبر هورنيت) بطراز E مبقعد 
واحد، والطراز F مبقعدين. وهي أكرب بـ %25 من 
أكرب  مبقدرة  وتتمتع  األصلية  (الهورنيت)  طائرة 
أقوى.  ومحركات  والحمولة،  واملدى،  املناورة،  عىل 
دخلت هذه الطائرة الخدمة العملياتية مع البحرية 
مع  "بوينغ"  اندماج  بعد   ،1999 عام  يف  األمريكية 
 (Collier) بجائزة  وفازت  دوغالس"،  "ماكدونالد 
لتلك السنة، ونفذت مهام طريانها القتايل األول  يف 

العام 2002.
(سوبر  طائرة  أول  "بوينغ"  سلمت   ،2005 عام  يف 
ُمحدثة عن  الدفعة 2، وهي نسخة  هورنيت) من 
للضبط  رادار  أول  مع  هورنيت)  (السوبر  طائرة 
الفعال ذي املسح اإللكرتوين التعبوي متعدد األطوار 

.(AESA) يف العامل
 يف عام 2010، نفذت طائرة (السوبر هورنيت) اختبار 
طريان باستخدام وقود حيوي بنسبة 50/50 خليط 
وقود طريان. ومع تسميتها (الهورنيت الخرضاء)، فقد 
بسبع جوائز   (F/A Super Hornet) فازت طائرة 

عىل التوايل من البحرية األمريكية للتميز البيئي.
ستقوم رشكة "بوينغ" بإجراء تحديث إضايف ملقاتالت 
التابعة   (F/A-18 Hornet and Super Hornet)
منحه  تم  عقد  البحرية من خالل  للبحرية ومشاة 
منحت  حيث  دوالر،  مليون   /238/ بقيمة  مؤخراً 
وزارة الدفاع االمريكية هذا العقد يف الخامس من 

مايو هذه السنة.
وقود  (خزانات  "بوينغ"  تحديثات  حقيبة  تتضمن 
متامثلة، ُحجرية أسلحة ُمغلقة، ُمحرك متطور وبصمة 
متطورة  تقنيات  إىل  باإلضافة  منخفضة)  رادارية 
أُخرى، توفر للعميل قامئة بإمكانيات الجيل القادم 
لتتغلّب وبتكلفة معقولة عىل التهديدات املستقبلية.
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ويعترب هذا العقد جزءاً من ترقية مستمرة للقدرات 
عىل  الربيطانية   Typhoon طائرات  قدرة  لضامن 
تحديد التهديدات املعروفة والناشئة والتغلب عليها.

بريتوريان Praetorian هو مجموعة من األنظمة 
طائرة  داخل  تركيبها  يتم  التي  الواقية  اإللكرتونية 
Typhoon، والتي تشمل أجهزة االستشعار والتدابري 
عن  للدفاع  معاً  بسالسة  تعمل  التي  املضادة، 
التهديدات.  من  متنوعة  مجموعة  ضد  الطائرات 
يوروداس  رشكات  اتحاد   Leonardo رشكة  وتقود 
EuroDASS (الذي يتضمن أيضا HENSOLDT و 
 ،Praetorian إلنتاج نظام (Indra و  Elettronica

الذي هو عبارة عن نظام أسايس مثبت عىل أكرث من 
500 طائرة  Eurofighter Typhoon  تم تسليمها 

حتى اآلن.
الدفاعية  للوسائل  الفرعي  النظام  تصميم  تم 
جميع  من  الطائرات  سالمة  لضامن   (DASS)

التهديدات ومتكينها من أداء مهامها بنجاح.
إىل  الحاجة  داخلياً، دون   DASS نظام تثبيت  يتم 
حمل أنظمة وحواضن جانبية أثناء الرحالت، حيث 

يوفر الحامية من تهديدات الجو-جو واألرض-جو.
وتتعزز سالمة الطائرة مبجموعة شاملة من أجهزة 
استشعار الدفاع الذايت والتدابري املضادة، التي تسهم 

أقىص  يف  املحتملة  التهديدات  وتقييم  اكتشاف  يف 
فعالية  األكرث  املضادة  التدابري  ثم نرش  مدى، ومن 

تلقائياً.
املعدات  من  يتجزأ  ال  نظام  DASS جزءاً  ويعترب 
توفري  عىل  دوره  يقترص  وال  الطائرات،  يف  القتالية 
حامية شاملة، بل يساهم أيضا يف الوعي املحيطي 
املساندة  إجراءات  وتقوم  للطائرة.  الشامل 
 The passive Electronic Support اإللكرتونية 
نظام  مع  جنب  إىل  جنباً   ،  (Measures (ESM
 MAW  Missile  التحذير ضد الصواريخ املقرتبة
أنظمة  مع  وئام  يف  Approach Warner-بالعمل 
االستشعار األخرى عىل منت الطائرة إلصدار اإلنذار 

يف الوقت املناسب متييز التهديدات.
تلقائياً   (ESM) اإللكرتوين  التحكم  نظام  يقوم 
بتفعيل أنسب مواجهة للتهديدات عىل منت الطائرة 
أو خارجها، يف حني يتم عرض املعلومات بيانياً عىل 
شاشات العرض املتعددة الوظائف يف قمرة القيادة. 
وهذا يسمح للطيار مبزيد من خيارات املناورة، أو 
يف بعض الحاالت، التحكم اليدوي. وتغطي التدابري 
من  شاملة  مجموعة  الطائرة  منت  عىل  املضادة 
 Digital RF تقنيات التشويش مبا يف نظام التشويش
املضادة  التدابري  Memories (DRFMs). وتشمل 

الرشاك الخداعية املقطورة.
ويتمتع هذا النظام بالقدرة عىل ضامن أقىص قدر 
خالل  من  السيناريوهات  جميع  يف  الفعالية  من 

السامح بالربمجة الكلية لبيانات املهام.
تم  باستمرار،  املتغرية  التهديد  أوجه  وملواجهة 
تصميم النظام للسامح بسهولة إجراء تعديالت من 
ضامن  خالل  من  املستقبل  يف  النمو  تحقيق  أجل 

الحامية خالل القرن الحادي والعرشين.
 EuroDASS ،أطلق اتحاد الرشكات من أربع دول
"بريتوريان" Praetorian‘  كعالمة تجارية  ، نظام 
Eurofight-  دديدة لتدابري الدعم اإللكرتوين لطائرة

er Typhoon ، والتدابري املضادة اإللكرتونية، ونظام 
الخداعية  األرشاك  وعنارص  الصواريخ  ضد  اإلنذار 
"داس"  اإللكرتونية  الحرب  منظومة  من  املقطورة 
قدرة  لضامن  متاماً  متكاملة  النظم  وهذه   .DASS
واسعة  مجموعة  مواجهة  يف  البقاء  عىل  الطائرات 
من التهديدات، مع توفري الوعي املحيطي باستمرار.

بصورة عامة، توفر رشكة ليوناردو Leonardo أكرث 
لطائرة  الطريان  إلكرتونيات  من  املائة  يف   60 من 
الرشكات  اتحادات  قيادة  ذلك  يف  مبا   ،Typhoon
البحث  ونظام  الطائرة  رادار  تجهيز  عن  املسؤولة 
والرشكة   .IRST الحمراء  تحت  باألشعة  والتتبع 
Ty- برنامج  قيمة  من   ٪36 حوايل عن   سسؤولة 

هيكل  من  أجزاء  تشمل  والتي  الشامل،   phoon
عىل  واإللكرتونيات  الطريان  وإلكرتونيات  الطائرة، 

منت الطائرة.
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طبيعي جداً، تلك التساؤالت املطروحة من قبل 
خارج  سودانية  قوات  مشاركة  حول  املراقبني 
أكرث  لها  يحتاج  السوداين  الداخل  ألن  الدولة؛ 
الستتباب االستقرار واألمن، وخاصة أن الحكومة 
السودانية تواجه أكرث من حالة مترد فيها، ولكن 
لهذه  السيايس  الجانب  أن  استوعبنا  ما  إذا 
املشاركة يغلب عليها أكرث من الجانب العسكري 
فإن األمر يبدو سهالً تفهمه واستيعابه، وهو أن 
الرسالة  مزدوجة:  سودانية  رسالة  هي  املشاركة 
األوىل، تأكيد أن السودان دولة عربية وما يقلق 
خالل  من  ذلك  أثبتت  وقد  يقلقها،  أشقاءها 
ضد  العربية  القوات  ضمن  السابقة  مشاركاتها 
إرسائيل ويف لبنان والكويت، وبالتايل فإن وقوفها 
السعودية  يف  ممثلة  العربية  القوات  بجانب 
يف  لرغبتها  تأكيد  هو  ومرص  اإلمارات  ودولة 
دورها  ومامرسة  الطبيعي  ملحيطها  العودة 

االعتيادي.
الحكومة  أن  األهم):  (وهي  الثانية  الرسالة  أما 
اإليراين،  النظام  وظن  آمال  خيبت  السودانية 
الرشعية يف  إعادة  املقابل يف حرب  الطرف  وهو 
من  قليل  بعدد  ولو  املشاركة،  رفض  يف  اليمن 
الجنود، بل إنها اعتربت املشاركة فرصة للتخلص 
أي  تسجل  مل  أنها  كام  اإليراين  النظام  أعباء  من 
يف  سواء  منها،  املطلوبة  املشاركة  لنوعية  تحفظ 
الوجود الربي، حيث توجد اآلن يف العمق اليمني 
تقود عمليات تطهري ميدانية، أو مبشاركة القوات 
مع  ستزيد  املشاركة  أن  أكدت  إنها  بل  الجوية، 

مرور الوقت.
الذكاء السيايس للسودان يف مخاطبة العامل متثل 
شبهة  إبعاد  يف  التحالف  هذا  من  االستفادة  يف 
العالقة مع النظام اإليراين املتهم بدعم اإلرهاب، 
الجديدة  األمريكية  اإلدارة  وّد  مخاطبة  ويف 
بعدم ترسيخ الصورة النمطية عنها، وبالتايل فإن 
االبتعاد عن إيران من شأنه أن يسهم يف تخفيف 
عن  العقوبات  رفع  يف  األمرييك  التشدد  حالة 
االقتصادية عن السودان، التي تم تجديدها ملدة 
السوداين  الذكاء  هذا  أن  كام  أخرى.  أشهر  ثالثة 
تجنب  املشاركة  هذه  من  أراد  النظام  أن  يعني 
أي شبهات يف تهريب األسلحة للحوثيني والقادمة 
عىل  السودان  إطاللة  ألن  اإليراين؛  النظام  من 

البحر األحمر تجعل هذه التهمة واقعة!!.  
واقعياً، ال ميكن التطرق إىل الجوانب السياسية يف 
املشاركة السودانية دون ذكر الجانب العسكري 
فحسب  املقالة،  هذه  يف  أساس  هو  الذي 
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املعلومات املنشورة أن القوات السودانية تتمتع 
مبهارات قتالية اكتسبتها يف الحروب األهلية التي 
خاضتها يف بالدها وهي خربة تتقارب مع الطبيعة 
الجغرافية لليمن، ومن ثم ال بد أن تشكل تلك 
القوات قيمة عسكرية مضافة إىل قوات التحالف. 
ذلك،  حقيقة  العسكرية  العمليات  أثبتت  وقد 
يف  السودانية  الربية  القوات  استطاعت  حيث 
مرات كثرية االشتباك مع "عدو" الحوثيني وحققت 
عليهم انتصارات، فمنعت الهجوم عىل مستشفى 
النقيب يف منطقة املنصورة، وكذلك منعت دخول 
القوات الحوثية ميناء الزيت بالربيقة، إضافة إىل 

غريها من العمليات يف مطار عدن.
مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف 
وغريها  املتحدة  الواليات  من  دعمها  تلقى  التي 
إىل  السودان  عودة  متثل  الغربية  الدول  من 
بالرتحيب  قوبلت  وقد  عربياً،  الطبيعي  مجالها 
اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة  من 
الرئيس  مؤخراً  زارها  التي  املتحدة،  العربية 
القوات  مشاركة  كانت  وبالتأكيد  البشري  عمر 
هذا  وعىل  النقاش.  موضوعات  أحد  السودانية 
إىل  السودان  عودة  موضوع  أن  يبدو  األساس 
اإلقليم العريب مرشح بقوة ألن يحتل موقعاً بارزاً 
يف املرحلة املقبلة، حيث هناك مراجعة سياسية 
امللفات  من  الكثري  يف  السودانية،  القيادة  من 
التي هي محل خالف مع الدول العربية، ومنها 
التقارب مع النظام اإليراين وكذلك موقف النظام 

من اإلخوان املسلمني.
الكربى يف  امللفات  اإليجايب يف  السوداين  التفاعل 
السياسية  للصورة  الرتويج  من  نوع  هو  املنطقة 
االستقرار  تحقيق  الرغبة يف  يربز  الجديدة، وهو 
الدول  من  املنطقة  أمن  عىل  والحفاظ  العاملي 

املهددة لها، وعىل رأسها إيران.
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هيكلية  ذو  حاضن  نظام  عن  عبارة  هو   OpenPod
مفتوحة، متعدد املهام، وقابل إلعادة التشكيل، وميكنك 
من خالله تجهيز طائرة للقيام ملهمة جديدة يف غضون 

دقائق.
سوف يكون نظام هذا الحاضن متاحاً ومزوداً بأنظمة 
بحث وتتبع وتهديف باألشعة تحت الحمراء، ييل ذلك 
الجيل  اتصاالت من  ونظام  ليزري  رادار  و  االتصاالت 

الخامس إىل الرابع، وخيارات مستقبلية أخرى.

تجهيز حواضن املستشعرات خالل دقائق
اآلن  حتى  املتعددة  للمهام  بالتحضري  القيام  يزال  ما 
عملية صعبة يتطلب الجمع بني مجموعة من أنظمة 
املهام املفردة. كام مل يكن باألمر السهل إعادة تصميم 
وتشكيل إحدى الطائرات ملجموعة من املهام الجديدة، 

وليس من السهل أيضاً تنفيذ ذلك يف امليدان.
يستطيع املهندسون من خالل نظام OpenPod إعادة 
متطلبات  يالئم  ليك  االستشعار  نظام  تشكيل حاضن 
املهام، وهو أمر مل يكن ممكناً من قبل، اما اآلن فال 
يستغرق األمر سوى دقائق وذاك من خالل استخدام 
 Lightning أدوات وإجراءات حاضن التهديف املتقدم

املتاح حالياً.
ويعترب إعادة تشكيل تصميم نظام OpenPod بنفس 
املستوى من بساطة تبديل الوحدات القابلة لالستبدال 

برسعة وتثبيت طرف أمامي جديد. ففي غضون دقائق 
يستطيع املهندسون تجهيز الطائرة ملهمة جديدة، وقد 
بحث  عملية  األجواء  إلخالء  جو-جو  مهمة  تتطلب 
وتتبع باألشعة تحت الحمراء، بينام تتطلب مهمة جو-

أرض الحقة طاقامً من مستشعرات التهديف املتقدمة. 
أما من خالل وجود نظام OpenPod فيمكن أن تكون 
طاقم  ينتهي  أن  قبل  التالية  ملهمتها  جاهزة  الطائرة 

املالحني من تناول مرشوب طاقة آخر.
إن تعقب طائرة أثناء رحلة طريان مبستشعرات سالبة 
ليس باملهمة السهلة، أما تعقب طائرة فيام وراء خط 
الرؤية فيبدو مهمة مستحيلة؛ إذ إن املسافة والرسعة 
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فوق الصوتية والتشويش والعوامل البيئية – كل ذلك 
 OpenPod نظام  أما  الصعوبة،  مستوى  من  يزيد 

فيزيل كل هذه الصعوبات.
يبدأ نظام  OpenPod IRST  بفهم ملا يحدث عندما 
يتحرك جسم خالل الجو، وعادة يسبب كل جسم من 

األجسام احتكاكاً أثناء دفعه للهواء.
ويؤدي ذلك االحتكاك إىل توليد حرارة يظهر تسجيلها 
عىل الطيف الكهرطييس عىل هيئة ضوء تحت األحمر، 
ويستطيع جهاز استشعار يعمل باألشعة تحت الحمراء 
 OpenPod أن يكتشف هذه الطاقة. ويستخدم نظام

IRST  مصفوفة سطح بؤري لتنفيذ املهمة.
بعد ذلك يأيت دور الخوارزميات املعقدة التي تفصل 
يسمح  وهذا  التربيد،  خلفية  عن  الساخنة  الطائرة 
األجواء واألرض واألجسام  الطائرات يف  بتتبع  للنظام 

األخرى التي يشار إليها غالباً بالتشويش.
North-  ههذا هو املجال الذي تتميز فيه وتربز رشكة

املضادة  اإللكرتونية  بالتدابري   rop Grumman
ونظام   ،LITENING التهديف  ونظام  للتشويش، 

.F-35 الفتحات املوزعة يف بدن الطائرة
تسمح الربمجيات الخاصة لهذه األنظمة بتتبع األجسام 
املتحركة برسعة بدقة كربى، وبتبادل بيانات التتبع مع 

األنطمة األخرى.
يسهم نظام OpenPod IRST يف توليد بيانات متابعة 
تبادل  هذا  الحاضن  نظام  وبإمكان  األسلحة،  لنوعية 
تلك البيانات عرب  الوصلة 16 والربوتوكوالت األخرى 

مع رادار التحكم بالنريان أو أنظمة أخرى لالشتباك.

عني أشد إبصاراً يف األجواء
اكتشاف  يتم  العدو بدون أن  اكتشاف  كانت عملية 
نظام  زاد  وقد  الجوية،  للحرب  مهمة  ميزة  الصديق 

OpenPod من احتامالت تحقيق هذه امليزة.
حتى   – الحركة  الرسيعة  األهداف  تتبع  ويتطلب 
فيام وراء خط الرؤية – نظام استشعار متطوراً تقنياً 
عرشات  عىل  مبنية  ومعقدة  متطورة  وخوارزميات 
السنني من الخربة، ومتنح هذه التشكيلة املتنوعة من 
الخصائص  للطائرات قدرة عىل الرؤية الحادة وحامية 

من التهديدات الجوية املعارصة.
يضم نظام Open Pod مستشعراً قوياً يعمل باألشعة 
مناطق  يف  الخدمة  يف  موجود  وهو  الحمراء،  تحت 
برؤية  للطيارين  يسمح  أنه  كام  العامل،  من  مختلفة 
األهداف التي تتجاوز خط الرؤية ليالً ونهاراً عىل حد 
الدور بدون إطالق أي طاقة  سواء. وهو يؤدي هذا 

ميكن اكتشافها.



47



48�����' �	��547�L/PQ2017

طائرة  أول  بتسليم  مؤخراً   Embraer قامت رشكة 
إىل رشكة    Phenom 100 طراز  من  خاصة  نفاثة 
الربيطانية.   Affinity Flight Training Services
التدريب  لتوفري  الطائرة  هذه  اختيار  تم  وقد 
للطيارين عىل الطائرات متعددة املحركات  للقوات 
املسلحة الربيطانية كجزء من برنامج نظام  التدريب 
الربيطانية.  الدفاع  العسكرية لوزارة  الطائرات  عىل 
ثابتة  طلبية   Affinity رشكة   مع  العقد  ويتضمن 
للخدمات،  لخمس طائرات Phenom 100 ودعامً 

فضالً عن خيار املتابعة اإلضافية للطائرات.
 :Affinity وقال إيان تشاملرز، العضو املنتدب لرشكة
 Embraer Phenom إن إقالع أول طائرة من طراز"
100  من الربازيل، يف طريقها إىل اململكة املتحدة، 
ميثل مرحلة مهمة يف التحضري إلنجاز برنامج نظام  
الجناح  ذات  العسكرية  الطائرات  عىل  التدريب 
إنجاز  تم  أنه  الرشكة  رسور  دواعي  ومن  الثابت. 
ذلك قبل املوعد املحدد يف الجدول الزمني للربنامج 
العرض  يف  الطائرة  رؤية  إىل  قدماً  ونتطلع  األصيل، 

".RIAT 2017 الجوي السنوي
عن  االستعاضة  إىل  الثابت  الجناح  برنامج  ويهدف 
نظام التدريب االبتدايئ األسايس عىل الطريان املتعدد 
الطائرات  عىل  حالياً  تنفيذه  يتم  والذي  األجنحة، 
القدمية، بحل جديد متكامل وقابل لإلدماج، يوفر 

�:��[��6�%���[�S!Q���/'�Embraer����d
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أحدث تقنيات طائرات التدريب، وأجهزة التدريب 
املستمدة جميعاً  التعليمية  والدروس  األرض،  عىل 
من تصميم التدريب الذي تم تطويره بواسطة رشكة 
 Ascent Flight الطريان"  عىل  للتدريب  "أسنت 
لربنامج  التدريب  خدمة  مزود  وهي   ،  Training
Affini- يف عام 2014، تم اختيار رشكة .UKMFTS

ty من قبل رشكة Ascent Flight Training لتوريد 
.UKMFTS وصيانة الطائرات املختارة لربنامج

من جانبه، قال جاكسون شنايدر، الرئيس والرئيس 
 Embraer واألمن  للدفاع  إمرباير  لرشكة  التنفيذي 
Defense & Security: "نحن سعداء جداً برشاكتنا 
يف  للمشاركة  لنا  الفرصة  وبإتاحة   ،"Affinity"مع
  Phenom 100 طائرة  إن   .UKMFTS برنامج 
تجمع عىل نحو مثايل بني أفضل مستوى من األداء، 
وكرثة  التشغيل،  تكاليف  وانخفاض  واملوثوقية، 
التي  املتقدمة  التكنولوجيا  أن  يف  وال شك  التوافر. 
تتميز بها الطائرة تجعلها الحل املناسب للتدريب 
عىل الطريان بطائرة متعددة املحركات ألجل القوات 
يف  تسهم  وسوف  املتحدة،  اململكة  يف  املسلحة 
التقليل من التكاليف مع ضامن كفاءة طاقم الطائرة 

."
الكافية  بالسعة   Phenom 100 طائرات  تتميز 
ألربعة ركاب يف تصميم شكلها االعتيادي، غري أنها 

ميكن أن تحمل ما يصل إىل سبعة ركاب مع طاقم 
تم  وقد  اختياري.  جانبي  مقعد  وجود  مع  واحد، 
تجهيز الطائرة مبحركني مروحيني نفاثني يف الخلف 
Pratt & Whitney Canada PW617-  من نوع

F، مع ميزة نظام FADEC  للتحكم الرقمي الكامل 
للمحرك.

ينتقل برنامج UKMFTS بالطاقم الجوي للقوات 
مروراً  األويل،  التدريب  من  الربيطانية  املسلحة 
عىل  واملتقدم  واألسايس  االبتدايئ  التدريب  مبراحل 
التحويل  وحدات  إىل  للوصول  إلعدادهم  الطريان، 
As-  للتشغيلية املحددة لهم. وتقوم بتشغيله رشكة

cent Flight Training، وهي مجموعة مكونة من 
Babcock Inter- و   Lockheed Martin  ككتي

national مبوجب عقد مدته 25 عاماً، مبني عىل 
Private Finance Ini- الخاص التمويل   ببادرة 

tiative (PFI) لوزارة الدفاع الربيطانية. وفضالً عن 
للنظام تشمل  الرئيسية  العنارص  العام، فإن  العقد 
الثابتة  الطائرات  واألسايس عىل  االبتدايئ،  التدريب 
النفاثة  والطائرات  املحركات  واملتعددة  الجناحني 
الرسيعة، وتدريب الطاقم الخلفي، والتدريب عىل 

املروحيات.
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الست  العربية  الخليج  دول  اتحدت  لذلك 
تحت راية مواجهة تلك األخطار بشكل جامعي 
مبجلس  املجلس  سمي  لذلك  مشرتك.  وبتنسيق 
أن تخرج أية  التعاون الخليجي. مل يكن متصوراً 
نظراً  املشرتكة  القناعة  هذه  عن  خليجية  دولة 
هذه  عن  دولة  أية  خروج  بأن  املشرتك  لإلدراك 
القناعة سيؤثر عىل بنية الفكر الحاكم يف املنطقة 
دول  كل  كانت  ذلك  للخطر.  الجميع  ويعرض 
مواجهة  يف  املرصوص  كالبنيان  العريب  الخليج 
اتخذت، عىل  التي  األخطار، حتى سلطنة عامن 
يف سياستها  محايداً  موقفاً  ما  نوعاً  املثال،  سبيل 
الخارجية تجاه الحرب العراقية-اإليرانية يف فرتة 
الثامنينات إال أنها ظلت ملتزمة بالعمل الخليجي 
املشرتك ومل تسعى، ال من قريب وال من بعيد، إىل 
رضب البنية الفكرية املحافظة التي تعتمد عليها 
إيران  مع  تقاربها  تستثمر  ومل  الخليجية،  الدول 
خليجية  دولة  أية  يف  القامئة  الدولة  بنية  لرضب 
أخرى، إدراكاً منها بأنها لو فعلت ذلك فإنها لن 
تهدد فقد دول الخليج األخرى بل ستهدد نفسها 
أيضاً. وعليه كانت دول الخليج بحق دول تعاون 
الغاشم  العراقي  الغزو  ولعل  مشرتك.  وتنسيق 
الخليجي  الجسد  تعاضد  قوة  أثبت  للكويت 
من  إدراكاً  ليس  العراقي،  الخطر  مواجهة  يف 
الدول إىل أن هناك دولة خليجية تعرضت  تلك 
سيادتها  بأن  منها  قناعًة  وإمنا  للخطر  سيادتها 
هي أيضاً معرضة للخطر من فكر تقوده العراق 
مجلس  كان  بالفعل  الخليجي.  للفكر  مخالف 

التعاون كالجسد الواحد. 
الذي حدث يف  اليوم وبالذات منذ االنقالب  أما 
آنذاك  العهد  ويل  قاده  والذي   1995 عام  قطر 
والده  ضد  ثاين  ال  خليفة  بن  حمد  الشيخ 
تغريت  ثاين،  أل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  الحاكم 
األمور رأساً عىل عقب، حيث دخل عىل الجسد 
الخليجي عنٌرص جديد عمل عىل تحويل قطر من 
طرف متجانس مع محيطه الخليجي وعضيد له 
يف أفراحه وأتراحه إىل طرف يعمل عىل التغريد 
وأيضاً  بل  الخليجية  الفكرية  املنظومة  خارج 
يف  القائم  البنيوي  النسيج  رضب  عىل  يعمل 
املنطقة الخليجية. وبغض النظر عن السبب وراء 
مثل هذا التحرك القطري إال أن الواقع يقول بأن 
تعاون  يعد مجلس  الخليجي مل  التعاون  مجلس 
لضامن أمن واستقرار الدول الخليجية وإمنا أصبح 

مجلس تناقضات خطرية للغاية. 
املجلس  يف  األعضاء  العريب  الخليج  دول  تكن  مل 
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تطمح يف يوم من األيام إىل عزل الدول الخليجية 
الحاالت خط مستقل  لها يف بعض  بأن ال يكون 
عن  والخارجية  الداخلية  سياستها  يف  ما  نوعاً 
دول  كانت  اإلطالق،  فعىل  البعض.  بعضها 
دولة  الكويت  فهذه  االختالفات.  تتفهم  املجلس 
لها درجة عالية من الحرية السياسية يف نظامها 
السيايس، ومل تقف دول الخليج ضد هذا التوجه 
الكويتي، وكذلك ُعامن كان لها توجهها املستقل 
دول  تعارض  ومل  إيران  مع  التعامل  يف  ما  نوعاً 
خليجية  قناعة  هناك  ألن  ذلك.  التعاون  مجلس 
بأن تلك الدول مؤمنة كل اإلميان بالبنية الفكرية 
ما  وأن  الخليجية  املنطقة  يف  القامئة  السياسية 

تفعله لن يرض بتلك البنية. 
عام  منذ  خالله  من  السري  قطر  بدأت  ما  لكن 
1995 مل يأيت يف هذا السياق، وإمنا جاء إلضعاف 
عىل  والعمل  بل  الخليجية  الدول  يف  البنية  تلك 
اإلطاحة بأنظمة الحكم من خالل دعم املعارضني 
املعادلة  تغريت  وهنا  الدول.  تلك  معظم  يف 
البنية  عىل  باملحافظة  يؤمن  تعاون  مجلس  من 
تعمل  مجلس  إىل  الخليجية  الدولة  يف  الحاكمة 
البنية  تلك  رضب  إىل  بعينها  دولٌة  خالله  من 
الفكرية وإقامة بنية جديدة مخالفة. وهذا أمر 
الخليجية  الدول  وجود  يهدد  ألنه  للغاية  خطري 
يف املنطقة الخليجية بأرسها، مبا يف ذلك يف قطر 
أن  الطبيعي  من  لذلك  التغيري.  لذلك  الداعمة 
التوجه  هذا  الخليجية  املنظومة  دول  تعارض 
لألمن  مبارش  تهديد  فيه  ألنه  ضده  وتقف  بل 

واالستقرار الخليجي بشكل خاص. 
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ال شك يف أن توجه دولة االمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية السعودية نحو تأسيس مجلس 
تنسيقي مشرتك يف مايو من العام 2016 قد شكل 
العالقات  مسار  يف  جديدة  ومرحلة  نوعية  نقلة 
أضفى  قد  املجلس  هذا  ألن  فقط  ليس  الثنائية، 
الدولتني،  بني  العالقات  عىل  املؤسيس  الطابع 

تنسيق  من  املزيد  تحقيق  عىل  ويساعدهام 
قناة  دشن  ألنه  أيضاً  وإمنا  الثنائية،  املواقف 
وبالتايل  بينهام،  واملستمر  املبارش  لالتصال  فاعلة 
للتعامل  الالزمة  القرارات  اتخاذ  عىل  يساعدهام 
مع القضايا االسرتاتيجية امللحة بشكل آن وفعال، 
مسبقاً،  ومحددة  مدروسة  وقواعد  أسس  ووفق 

عمل  ملتابعة  استحداثها  تم  التي  اآللية  أن  كام 
تؤكد  العزم“،  ”خلوة  يف  واملتمثلة  املجلس،  هذا 
يف جوهرها حرص الدولتني عىل تحقيق األهداف 
شعبيهام  طموحات  وتحقق  الثنائية،  والغايات 
يف الحفاظ عىل مكتسبات التنمية وتعزيز األمن 

واالستقرار والرفاه.
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مل  السعودية  اإلماراتية-  العالقات  متيز  أن  الواقع 
يأت من فراغ، وإمنا هو محصلة لعوامل ومقومات 
عديدة، تاريخية وقيادية واقتصادية وأمنية وثقافية 
العالقات  هذه  تنامي  يف  أسهمت  ومجتمعية، 
بشكل مستمر يف املجاالت املختلفة، وميكن تناول 

هذه العالقات عىل النحو التايل:
1 - املرياث التاريخي: حيث لعبت القيادة التاريخية 
لبنات وأسس هذه  رئيسياً يف وضع  للدولتني دوراً 
الشيخ  تعاىل،  الله  بإذن  له،  فاملغفور  العالقات، 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه 
امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، 
القوي للعالقات  يحسب لهام أنهام وضعا األساس 
بني الدولتني، والذي ضمن تطورها طيلة السنوات 
املاضية يف املجاالت املختلفة، السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والعسكرية واألمنية. وتواصل الدولتان 

هذه املسرية املعطرة، بقيادة صاحب السمّو الشيخ 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
امللك سلامن  الرشيفني  الحرمني  الله، وأخيه خادم 
بن عبد العزيز، حيث تدرك قيادتا الدولتني أهمية 
مستمر  بشكل  العالقات  هذه  تطوير  عىل  العمل 

ومتواصل ملا فيه مصلحة الشعبني الشقيقني. دور 
الثنائية، عرب  العالقات  تطوير  التاريخي يف  العامل 
عنه بوضوح صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  وّيل  نهيان  آل 
اإلماراتية  ”العالقات  إن  بقوله  املسلحة،   للقوات 
واملحبة  األخوة  ملعاين  واضح  تجسيد  السعودية   -
من  العديد  وهناك  املشرتكة“.  التاريخية  والروابط 
التفاهم  روح  تجسد  التي  واملعطيات  الشواهد 
تربط  كانت  التي  والرؤى  املواقف  يف  واالنجسام 
الله“  ”رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
القيادتني  أيضا  الروح  هذه  تربط  مثلام  باململكة 
الشيخ  السمو  صاحب  مابني  الراهن،  الوقت  يف 
خادم  و  الله“  ”حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
عبدالعزيز،  بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني 
نظرا إلميانهام العميق بالجذور التاريخية املتأصلة 
العميقة لهكذا عالقة أخوية قوية ومتميزة وراسخة 
األهداف  نحو  البلدان  ثبات مواقف هذه  كرسوخ 
معاً  البلدين  اجل  من  تعزيزها  وأهمية  السامية، 
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واملنطقة كافة.
مييز  ما  أهم  لعل  املتبادل:  واالحرتام  التقدير   -  2
عىل  تقوم  أنها  الدولتني  بني  الثنائية  العالقات 
التقدير واالحرتام املتبادل، فدولة اإلمارات العربية 
العربية  اململكة  أهمية  جدياً  تدرك  املتحدة 
دامئاً  تثّمن  وهي  املنطقة؛  يف  ودورها  السعودية 
الجهود التي تبذلها اململكة من أجل توطيد أوارص 
التضامن  وتعزيز  الخليجية،   – الخليجية  العالقات 
إخراج  إىل  تسعى  التي  املبادرات  وإطالق  العريب، 
كام  بها؛  متر  التي  األزمات  من  العربية  املنطقة 
تقدر اململكة العربية السعودية الدور الذي تقوم 
األمن  أسس  عىل  الحفاظ  يف  اإلمارات  دولة  به 
واالستقرار يف املنطقة، ومواقفها الداعمة للتحركات 
الخطر  ملصادر  التصدي  إىل  الهادفة  السعودية 
عرب  وقد  املنطقة.  دول  واستقرار  أمن  تهدد  التي 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
العربية  اململكة  مع  للعالقة  اإلمارات  رؤية  عن 
السعودية، والتقدير الكبري الذي تحظى به اململكة 
وقيادتها لدى اإلماراتيني والعرب واملسلمني جميعاً 
خالل  سموه  قال  حيث  املناسبات  من  العديد  يف 
خالل   2017 العام  من  يناير  يف  للمملكة  زيارته 
تهنئته اململكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى 
الثانية لتويل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن 
بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم يف اململكة: 
ملفات  إدارة  يف  اململكة  تبذلها  التي  الجهود  ”إن 
تعزز  واإلسالمي،  العريب  العاملني  تواجه  مصريية 
آماَل تجاوزها والتغلب عليها بحكمة ورؤية امللك 
بني  املتبادل  التقدير  إن هذا  سلامن“. وال شك يف 

قياديت الدولتني، وتثمني ما تقومان به من أدوار يف 
الدفاع عن املصالح الخليجية والعربية واإلسالمية، 
بني  للعالقات  مميزة  سمة  جوهرهام  يف  ميثالن 
من  راسخة  أسس  عىل  تقوم  الشقيقني،  البلدين 
والرؤى  املتباَدلة؛  والتقدير  واالحرتام  ة  األُخوَّ
وأزمات  ملفات  تجاه  واملتسقة  الثابتة  واملواقف 

املنطقة، ومختلف قضايا العامل.
الدولتني،  بني  وقوتها  املشرتكة  املصالح  عمق   -  3
العالقات  لتطور مسرية  قاعدة رئيسية  والتي متثل 
ما  تتنوع  املصالح  وهذه  بينهام،  فيام  الثنائية 
والتنموية  والتجارية  واالقتصادية  السياسية  بني 

التنمية  مكتسبات  تعميق  باألساس  وتستهدف 
أكد  وقد  الدولتني.  لشعبي  والرخاء  والرفاهية 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
خالل زيارته للمملكة يف ديسمرب من العام 2016 
وحديثه لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن 
تجمع  التي  األخوية  العالقات  عمق  العزيز،  عبد 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وصل  ما  وصالبة  بقوة  سموه  منوهاً  السعودية، 
مختلف  يف  الراسخ  البلدين  وتضامن  تعاون  إليه 
التحديات  مبواجهة  يتعلق  فيام  خاصة  املجاالت، 
لتحقيق  املشرتكة  ورؤيتهام  املنطقة،  تواجه  التي 
اإلرهاب  مخاطر  ومجابهة  واالستقرار،  األمن 

والتطرف.
إزاء  املوحدة  واملواقف  املشرتك  التفاهم   -  4
العالقات  تتطور  تكن  مل  والعامل:  املنطقة  قضايا 
بني الدولتني عىل هذا النحو املتسارع إال إذا كانت 
والتنسيق  التفاهم  ويجمعهام  متطابقة  رؤيتهام 
الكيفية  يف  واضحاً  بدا  الذي  النحو  عىل  املشرتك، 
القضايا  من  العديد  الدولتان يف  بها  تعاملت  التي 
وامللفات خالل األعوام القليلة املاضية عىل مختلف 
والدولية.  واإلقليمية  والعربية  الخليجية  الصعد، 
بل أن امتالك الدولتني لرؤية مشرتكة ميثالن صامم 
األمان ليس لدول املنطقة فحسب، بل لكل النظام 
التفكك  ملهددات  يتعرض  الذي  واإلسالمي،  العريب 
وظهور  اإلرهاب،  وتنامي  دوله  بعض  يف  واالنهيار 
مليشيات مسلحة بديلة لسلطة الدولة، والتدخالت 

العدائية من بعض دول اإلقليم.
أن  هي  عندها  التوقف  من  البد  التي  والحقيقة   
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لتفهم  السباقة،  الدوام  عىل  كانت  اإلمارات  دولة 
الحكيمة  واملواقف  واآلراء  الخطوات  ومساندة 
يتعلق  فيام  والسيام  السعودية،  العربية  للمملكة 
منها بأمن منطقة الخليج واملنطقة العربية عموماً، 
العريب  التحالف  ومن هنا جاءت مساندتها ودعم 
اليمن  يف  األمل  وإعادة  الحزم  عاصفة  وإطالق 
الشقيق ، فضالً عن دعمها للمواقف السعودية يف 
الحوار  عىل  والتشجيع  واإلرهاب  التطرف  محاربة 
بني الحضارات والثقافات وتبادل الزيارات املتكررة 
املنطقة  حامية  عىل  القياديني  مابني  والتشاور 

واستقرار شعوبها.
املنطقة:  تحديات  مواجهة  يف  البناء  التعاون   -  5
ال شك أن التفاهم املشرتك واملواقف املتطابقة بني 
والقيام  بينهام،  الفاعل  التعاون  يف  ترجم  الدولتني 
بأدوار محورية كان لها عظيم األثر يف الحفاظ عىل 
األمن القومي الخليجي والعريب بوجه عام، وباتت 
هناك قناعة راسخة اآلن لدى الشعوب العربية بأن 
واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  بني  التعاون 
االستقرار  الستعادة  ليس  واسرتاتيجي  حيوي  أمر 
اإلقليمي فحسب، بل لحفظ األمن والسلم الدوليني 
أيضاً. ولعل ما يعزز هذا التصور هو ما تتمتع به 
الدولتان من ثقل سيايس واسرتاتيجي واقتصادي ، 
العريب  العمل  يف  الراهنة  املرحلة  لقيادة  يؤهلهام 
تعاون بني  إنجازه من  تم  ما  والبناء عىل  املشرتك، 
من  العديد  يف  املاضيني  العامني  خالل  الدولتني 
يتعلق  فيام  سواء   ، الحساسة  اإلقليمية  امللفات 
اليمن،  يف  األمل  وإعادة  الحزم  عاصفة  بعمليتي 
املشرتك ملواجهة مخاطر  بالتنسيق  يتعلق  فيام  أو 

يتعلق  فيام  أو  املنطقة،  يف  واإلرهاب  التطرف 
بالتصدي ملحاوالت التمدد اإليراين يف دول املنطقة.

�r��KKK2��� �B�KKK/;��� ��KKK�"6
�I�KKK#X�� ��KKK�1�0 ��KKK��0  ..

����/�� -��'���6 �
التنسيق  مجلس  إنشاء  اتفاقية  توقيع  جاء 
عمق  ليؤكد    2016 مايو  يف  السعودي-اإلمارايت 
بني  والثقافية  واالجتامعية  التاريخية  الروابط 
مبسار  االنطالق  عىل  قيادتهام  وحرص  الدولتني، 

العالقات الثنائية نحو مرحلة جديدة يف املجاالت 
كافة. وعىل الرغم من أن البلدين تجمعهام رشاكة 
منظومة  ضمن  الخليج  دول  باقي  مع  تاريخية 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ مطلع 
اإلماراتية- العالقات  فإن  املايض،  القرن  مثانينيات 

السعودية بشكل خاص، كانت تتميز عىل الدوام 
اإلماراتية  القيادة  أن  سيام  وال  الوطيد،  بالتقارب 
كانت وال تزال ترى يف السعودية عمقاً اسرتاتيجياً 
عن  عربت  ما  وهذا  متذبذب،  إقليمي  محيط  يف 
ترصيحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، مبناسبة اإلعالن عن هذا املجلس، حيث 
أكد سموه عىل عمق ما يربط البلدين الشقيقني 
من عالقات أخوية وصلبة تستند إىل إرادة قوية 
ومشرتكة لتحقيق مصالح البلدين وتعزيز دورهام 
أن  إىل  مشرياً  املنطقة،  واستقرار  أمن  تحقيق  يف 
مضاعفة  تحتم  املنطقة  أمام  املاثلة  التحديات 
املستمر  والتشاور  املكثف  والتنسيق  الجهود 
اإلرهاب  ومخاطر  الخارجية  األجندات  ملواجهة 
الذي  املحوري  بالدور  سموه  وأشاد  والتطرف. 
تضطلع به اململكة العربية السعودية بقيادة خادم 
الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل 
سعود ورؤيته الثاقبة ملجريات األحداث يف املنطقة 
والتعامل معها وفقا ملقتضيات أمن واستقرار دول 
عىل  وحرصها  مصالحها  ورعاية  املنطقة  وشعوب 

متاسك ووحدة الصف العريب وتضامنه.  
يشكل مجلس التنسيق السعودي اإلمارايت مرحلة 
بها  وينتقل  الثنائية،  العالقات  مسار  يف  متقدمة 
إىل طور اسرتاتيجي جديد يقوم عىل آلية واضحٍة 
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مبا  أرحب  وآفاق  أعىل  مستويات  إىل  بها  للدفع 
قيادتا  تتقاسمها  التي  املشرتكة  الرؤية  يخدم 
تتحول  أن  قبل  وعقود،  سنوات  منذ  البلدين 
من  مشرتك  التزام  إىل  الجديد  املجلس  مبناسبة 
عن  الدفاع  مسئولية  بتحمل  الدولتني  جانب 

القضايا الخليجية والعربية. 
اإلمارايت  السعودي-  التنسيق  مجلس  أن  والواقع 
إىل  بالنظر  متزايدة  أهمية  عىل  ينطوي  املشرتك 

العديد من االعتبارات، لعل أبرزها:
بني  العالقات  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء   -  1
تنسيق  املزيد من  والعمل عىل تحقيق  الدولتني، 
نافذة  يدشن  املجلس  فهذا  الثنائية،  املواقف 
وبالتايل  بينهام،  واملستمر  املبارش  لالتصال  وقناة 
للتعامل  الالزمة  القرارات  اتخاذ  عىل  يساعدهام 
مع القضايا امللحة بشكل آين وفعال، ووفق أسس 
خطوة  وهي  مسبقاً،  ومحددة  مدروسة  وقواعد 
األهداف  تحقيق  نحو  الدولتان  تقطعها  كبرية 
قياداتهام  طموحات  وتحقق  الثنائية  والغايات 

وتلبية تطلعات شعبيهام.
واألمن  التنمية  مكتسبات  عىل  الحفاظ   -  2
املجلس  هذا  ميثل  الدولتني،  يف  واالستقرار 
اإلمارايت  الشعبني  مكتسبات  يحمي  صد  حائط 
ذلك  يف  مبا  التحديات،  مواجهة  يف  والسعودي 
املنطقة،  دول  شؤون  يف  الخارجية  التدخالت 
مظاهر  بتنامي  ترتبط  التي  املخاطر  جانب  إىل 
املسلحة،  الجامعات  وانتشار  والتطرف  اإلرهاب 
دول  بعض  يف  كبرية  مساحات  عىل  تسيطر  التي 
الدول،  من  يستلزم  الذي  الوضع  وهو  املنطقة، 
والتقارب  التوحد  رضورة  وشعوباً،  حكومات 

والتعاون ملواجهة هذه التحديات.
الدولتني  بني  والتشاور  التنسيق  آلية  تعزيز   -  3
يف  املشرتك  االهتامم  ذات  واملواضيع  األمور  يف 
املجاالت كافة، حيث يجتمع هذا املجلس بشكل 
دوري وذلك بالتناوب بني البلدين ويجوز لرئيس 
دعت  متى  مشرتكة  لجان  إنشاء  املجلس   هذا 
اللجان  أعضائها وتعقد  اىل ذلك وتسمية  الحاجة 
بشكل  اجتامعاتها  املجلس  يكونها  التي  املشرتكة 

دوري وذلك بالتناوب بني البلدين. 
الدولتني،  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  تعزيز   -  4
الرشاكة  لهذه  يعطي  املجلس  هذا  أن  خاصة 
من  يتم  الذي  اإلطار  باعتباره  املؤسيس،  الشكل 
البلدين  لقياديت  االسرتاتيجية  الرؤية  تنفيذ  خالله 
أرحب  آفاق  إىل  الثنائية  العالقات  إىل  للوصول 
واالجتامعية  السياسية  الجوانب  تشمل  وأوسع، 

البيئي  والثقافية واالقتصادية والتنموية والتعاون 
والعلمي.

خلوة العزم... آلية مبتكرة لرتجمة أهداف مجلس 
التنسيق املشرتك 

مل تكتف دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة 
التنسيق  مجلس  بتأسيس  السعودية  العربية 
املشرتك، وإمنا استحدثا آلية مبدعة لتنفيذ أهدافه 
يف  الثنائية  العالقات  وتطوير  الواقع،  أرض  عىل 
التي  العزم)،  (خلوة  يف  وتتمثل  كافة،  املجاالت 
السمو  صاحب  توجيهات  من  انطالقاً  جاءت 
 ، الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
حفظه الله، وأخيه خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العالقات 
التاريخية بني اإلمارات والسعودية، ووضع خريطة 
طريق لها عىل املدى الطويل. ويجمع الخرباء عىل 
أن خلوة العزم هي تجسيد عميل للعصف الذهني 
التي تخدم  ينتج األفكار اإلبداعية والخالقة  الذي 
اإلنتاجية واملجتمع وتحسن جودة الحياة وتيرسها 
عىل الجميع، وهي آلية ستفتح املجال ألن يكون 
يف  الدولتني  بني  طموًحا  وأكرث  أكرب  تكامل  هناك 
عنه  عربت  كام  لها،  سقف  وال  حدود  ال  مجاالت 

القضايا واملحاور التي تم مناقشتها يف الخلوتني.
عىل  البلدين،  حرص  العزم“  ”خلوة  وتعكس 
يف  والرغبة  بينهام،  األخوية  العالقات  توطيد 
والتنسيق  التشاور  عرب  الثنايئ  التعاون  تكثيف 
املستمر يف مجاالت عديدة وتعزيز دور منظومة 
املجاالت  وملناقشة  املشرتك،  الخليجي  العمل 
ذات االهتامم املشرتك، ووضع إطار عام وخطط 
وقد  اإلمارايت.  السعودي  التنسيق  مجلس  لعمل 
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يف  اإلمارات  يف  األوىل  الخلوة  فعاليات  انعقدت 
شهر فرباير 2017،  وناقشت ضمن أجندتها ثالثة 
االقتصادي،  بالجانب  تختص  اسرتاتيجية  محاور 
السيايس  والجانب  والبرشي،  املعريف  والجانب 
فرق  الخلوة  يف  وشاركت  والعسكري،  واألمني 
عمل ضمت أكرث من 150 مسؤوالً من الحكومتني 
القطاعات  يف  وخرباء  والسعودية،  اإلماراتية 
املختلفة، إضافة إىل ممثيل القطاع الخاص، وذلك 
من  أوىل  كمرحلة  مختلفة  عمل  فرق   10 ضمن 

أصل 20 فريق عمل. 
الخلوة  فعاليات  انعقدت   2017 أبريل  شهر  ويف 
الثانية يف الرياض بحضور ومشاركة الوزراء وكبار 
املسؤولني واملديرين العموم يف البلدين. وشارك يف 
أعامل املجموعة الثانية للخلوة فرق عمل ضمت 
البلدين  حكومتي  من  مسؤول   200 من  أكرث 
وخرباء يف القطاعات املختلفة، باإلضافة إىل ممثيل 
عمل  فريق   11 ضمن  وذلك  الخاص،  القطاع 
فرق   9 به  قامت  الذي  للعمل  استكامالً  مختلفاً 
عمل خالل الخلوة املنعقدة يف أبوظبي يف فرباير 
املايض. وأتاحت هذه الخلوة للطرفني التشاور يف 
قضايا بالغة األهمية، مبا يتعلق بالقطاع اللوجستي 
والبنية التحتية، وكيفية تطوير املطارات املوجودة 
االقتصاد  دعم  يف  دورها  وتعزيز  البلدين،  يف 
املركز  البلدين، وتحويلهام إىل  املوانئ يف  وتطوير 
إىل  إضافة  املنطقة،  يف  البحري  للشحن  األسايس 
سبل تعزيز وسائل الربط الجوي بني البلدين من 
خالل سياسة األجواء املفتوحة. كام شكلت خلوة 
العزم، املنصة األمثل لبحث القوانني الالزمة لرفع 
حجم رؤوس األموال الضخمة يف املنطقة وتعزيز 
البلدين،  يف  العاملة  املالية  األسواق  بني  التكامل 
باإلضافة إىل تحديد الترشيعات والسياسات التي 
وحامية  األسواق  يف  الثقة  لتعزيز  سنها  يجب 
ناقشت  كام  البلدين.  يف  األجنبية  االستثامرات 
الخلوة القوانني الالزمة لرفع حجم رؤوس األموال 
الضخمة يف املنطقة وتعزيز التكامل بني األسواق 
تحديد  إىل  باإلضافة  البلدين،  يف  العاملة  املالية 
لتعزيز  سنها  يجب  التي  والسياسات  الترشيعات 
األجنبية  االستثامرات  وحامية  األسواق  يف  الثقة 
يف البلدين. كام فتحت خلوة العزم آفاقاً جديدة 
تدفع  اسرتاتيجية  اقتصادية  مشاريع  يف  للتعاون 

عجلة النمو يف كال البلدين.
أهمية خلوة العزم ليس فقط أنها تناقش مختلف 
مجاالت التعاون بني الدولتني بشكل تفصييل، وإمنا 
أيضاً تعمل عىل إيجاد الحلول ألية عقبات تؤثر يف 
مسار التعاون ، بل أنها متهد الطريق إليجاد بيئة 
عمل مناسبة تسهم يف بناء رشاكة مع كل قطاعات 
للتعامل  البلدين  يف  الحيوية  الدولة  ومؤسسات 
إىل  يؤدي  ومبا  وإدارتها  األزمات  مع  بفاعلية 

إنطالق أعامل القمة العربية االسالمية - األمريكية يف الرياض مبشاركة محمد بن زايد

لقاء ملك البحرين حمد بن عيىس مع الرئيس االٔمرييك دونالد ترامب

لقاء ويل ويل العهد السعودي محمد بن سلامن مع الرئيس االٔمرييك دونالد ترامب
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والوصول  وتبعاتها  مخاطرها  حدة  من  التخفيف 
باهتامم  تحظى  فإنها  ولهذا  التعايف.  تحقيق  إىل 

متزايد من جانب القيادة الرشيدة يف الدولتني.
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يف  الدولتني  بني  العالقات  يف  املتنامي  التطور 
املجاالت كافة عزز من رشاكتهام االسرتاتيجة التي 
العالقات  بها  تدار  التي  للكيفية  منوذجاً  أصبحت 
املصالح  يعزز  والصديقة، ومبا  الشقيقة  الدول  بني 
مبجموعة  الدولتني  بني  الرشاكة  وتتميز  املشرتكة. 
من الخصائص املهمة، أولها أنها شاملة وال تقترص 
تتضمن  بل   ، واالسرتاتيجية  السياسية  األبعاد  عىل 
أن  خاصة  االقتصادية،  الرؤى  حول  التوافق  أيضاً 
من  تنطلق  متشابهة  اسرتاتيجية  ينتهجان  البلدين 
وقف االعتامد عىل املوارد النفطية، والسعي إلنشاء 
صناعات ثقيلة تكون عامداً لالقتصاد الوطني خالل 
السنوات املقبلة. ثانيها أنها ترتكز عىل أطر مؤسسية 
النمو املستدام وفتح آفاق واسعة  لها  تتيح  قوية، 
التنسيق  مجلس  تأسيس  بعد  خاصة  للمستقبل، 
املشرتك يف مايو من العام 2016. وثالثها قوة ومتانة 
هذه الرشاكة، التي تأيت تجسداً للعالقات التاريخية، 
والتقدير املتبادل بني قياديت الدولتني، والتفاهامت 
الدولتني منذ وقت   قيادتا  أدركت  املشرتكة، حيث 
مبكر أهمية التنسيق والتعاون بني الدول العربية 
بصفة  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  عامة، 
ليس فقط  الحفاظ  تستهدف  أنها  ورابعها  خاصة. 

عىل املصالح املشرتكة للدولتني، وإمنا تتجاوز ذلك 
والعربية  الخليجية  املصالح  أجل  من  العمل  إىل 
املشرتكة، ولهذا تعول شعوب املنطقة عىل الدولتني 
يف مواجهة التحديات املختلفة، وتعزيز أسس األمن 

واالستقرار يف املنطقة.
أما عن مجاالت الرشاكة الثنائية بني الدولتني، فإنها 
واالقتصادية  السياسية  األوجه  مختلف  تتضمن 
واالجتامعية والعسكرية، وميكن توضيح ذلك عىل 

النحو التايل:
املواقف  إىل  وينرصف  السيايس:  املجال   -  1
من  العديد  إزاء  للدولتني  واملتطابقة  املشرتكة 
القضايا، وكيفية التعامل معها، وقد وصل التفاهم 
إىل  املاضية  السنوات  خالل  الدولتني  بني  السيايس 
الرؤية  مظاهرها،  أبرز  كان  مسبوقة،  غري  درجة 

املنطقة  أمن  عىل  الحفاظ  يف  للجانبني  املشرتكة 
عنها،  والدفاع  مصالحها  ورعاية  مكتسباتها  وصون 
السعودية  العربية  اململكة  مع  اإلمارات  وتضامن 
عىل  حفاظاً  تتخذها  التي  والسياسات  املواقف  يف 
ذلك،  عىل  الشواهد  من  ولعل  واستقرارها،  أمنها 
 2016 يناير  يف  اإلماراتية  الخارجية  وزارة  قيام 
وسلمته  الدولة،  لدى  اإليراين  السفري  باستدعاء 
مذكرة احتجاج خطية عىل خلفية التدخل اإليراين 
يف  الوزارة  وذكرت  للسعودية.  الداخيل  الشأن  يف 
بيان رسمي إن االعتداءات التي وقعت عىل مقار 
البعثات الدبلوماسية السعودية يف طهران ومدينة 
مشهد متثل انتهاكاً للمواثيق واألعراف الدولية. كام 
امللفات  أبرز  من  واحدة  تعترب  اليمنية  األزمة  أن 
للبلدين  الخارجية  السياسة  ملفات  تتصدر  التي 
محورية  أهمية  من  القضية  تشكله هذه  ملا  نظراً 
والعريب بشكل عام،  الخليجي بشكل خاص  لألمن 
يف  الدولتني  بني  املشرتك  السيايس  للتنسيق  وكان 
تشكيل  عن  وأمثر  اإليجايب،  مردوده  األزمة  هذه 
مجموعة ”الرباعية“ الخاصة باليمن،  والتي تضم 
وتعد  وبريطانيا،  املتحدة  الواليات  من  كالً  أيضاً 
هذه املرجعية، الرباعية، ضامنة سياسية بأن تكون 
الذي يسعى  التشويش  النهائية مبنأى عن  الحلول 
اإلقليميون  وحلفاؤهم  الحوثيون  االنقالبيون  إليه 

يف اليمن. 
كام يحسب للدولتان نجاحهام يف إعادة التوازن إىل 
العالقات األمريكية- الخليجية والعربية واإلسالمية 
الخليجية-  القمة  مخرجات  يف  هذا  وبدا  عموماً، 
األمريكية التي جمعت قادة دول مجلس التعاون 
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دونالد  األمرييك  بالرئيس  العربية  الخليج  لدول 
أكدت قوة  والتي  مايو 2017،  بالرياض يف  ترامب 
مرتكزات  إىل  تستند  وأنها  الجانبني،  بني  العالقات 
للعالقات  منوذجاً  منها  تجعل  ثابتة،  وأسس  قوية 
وأنها  املختلفة،  املجاالت  يف  باستمرار  املتطورة 
قادرة عىل تجاوز أي فتور قد تشهده يف أي فرتة 
القضايا. ولعل  زمنية بسبب الخالفات حول بعض 
اإلشارة املهمة التي تكشف حرص الواليات املتحدة 
عىل تطوير عالقاتها مع دول مجلس التعاون لدول 
دونالد  األمرييك  الرئيس  قاله  ما  العربية،  الخليج 
خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  البحرين  مللك  ترامب 
قبيل انعقاد القمة من :“أن التوترات التى شابت 
باراك  عهد  ىف  األمريكية   - الخليجية  العالقات 
أن  يؤكد  الذي  األمر  إدارته“،  تتكرر مع  لن  أوباما 
غري  نوعية  لنقلة  مرشحة  الجانبني  بني  العالقات 
مسبوقة يف املجاالت كافة خالل الفرتة املقبلة، وأن 
تجاوز  عىل  حريصة  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة 
املرياث السلبي إلدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
العالقات  شاب  الذي  التوتر  يف  سبباً  كانت  والتي 
سياسات  عن  الطرف  لغضها  املجلس،  دول  مع 
شئون  يف  املستمرة  وتدخالتها  العدائية،  إيران 
العديد من دول املنطقة، وهو ما أسهم يف تعقيد 
أزمات املنطقة املختلفة، وخاصة األزمتني السورية 
فج  بشكل  طهران  فيهام  تتدخل  التي  واليمنية، 

ورصيح.
ودولة  السعودية  العربية  اململكة  لعبت  وقد 
إعادة  يف  رئيسياً  دوراً  املتحدة  العربية  اإلمارات 
والعاملني  املتحدة  الواليات  بني  العالقات  مسار 
وتقريب  التوترات،  فتيل  ونزع  واإلسالمي،  العريب 
العامل  ودول  املتحدة  الواليات  بني  النظر  وجهات 
اإلسالمي من أجل بناء تحالف حضاري يف مواجهة 
اإلرهاب وأعداء الحضارات واألديان. وكان للزيارة 
املهمة والناجحة التي قام بها صاحب السمو الشيخ 
املتحدة يف  الواليات  إىل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
شهر مايو 2017، والتي جاءت قبيل انعقاد القمة 
األمريكية،  اإلسالمية  والقمة  األمريكية،  الخليجية 
التي  فاملباحثات  السياق،  هذا  يف  الفاعل  أثرها 
أجراها الرئيس األمرييك دونالد ترامب مع سموه، 
اإلقليمية  القضايا  من  جملة  تضمنت  والتي 
والدولية، تركزت حول التدخالت اإلقليمية املزعزعة 
لألمن يف منطقة الرشق األوسط، واألزمة السورية 
ومسار الجهود الدولية الجارية يف شأنها، والقضية 
األمريكية  اإلدارة  أن  إىل  تشري  كانت  وإن  الليبية، 
نظر  وجهات  إىل  االستامع  عىل  حريصة  الحالية 
لتطورات  تقييمها  يف  منها  واالستفادة  اإلمارات 
أن  عىل  ذاته  الوقت  يف  تؤكد  فإنها  املنطقة، 
املختلفة  القضايا  إزاء  اإلمارات  وسياسات  مواقف 
العامل أجمع، ألنها تعرب  بتقدير دول  باتت تحظى 

واإلسالمية  العربية  الشعوب  وتطلعات  آمال  عن 
القمة  جاءت  ولهذا  واالستقرار،  والسالم  األمن  يف 
ذلك  عن  معربة  الرياض  يف  األمريكية  اإلسالمية- 
تقودان  والسعودية  اإلمارات  أن  وأكدت  بوضوح، 

معاً املواجهة اإلقليمية للتطرف واإلرهاب.
العالقات  تعترب  والتجاري:  االقتصادي  املجال   -  1
واململكة  اإلمارات  بني  واالقتصادية  التجارية 
العربية السعودية هي األعىل بني مثيالتها يف دول 
وتشهد  العربية،   الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
أبرز  ولعل  املجاالت،  من  العديد  يف  مضطرداً  منواً 

املؤرشات عىل ذلك:
* تعد اإلمارات واحدة من أهم الرشكاء التجاريني 
عام،  بشكل  العربية  املنطقة  للمملكة عىل صعيد 
خاص،  بشكل  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 
الجانبني  بني  التجاري  التبادل  حجم  يعد  حيث 
ويبلغ  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  بني  األعىل 
84 مليار درهم، وفقاً آلخر اإلحصاءات  والبيانات 

املعلنة.
اإلمارات  دولة  من  اململكة  واردات  إجاميل  *بلغ 
العام املايض نحو 33 مليار درهم، فيام وصل إجاميل 
مليار   16.5 إىل  اإلمارات  إىل  السعودية  الصادرات 
الخليجية  الدول  قامئة  اإلمارات  وتتصّدر  درهم. 
الدول  مقدمة  يف  وتأيت  السعودية،  إىل  املصدرة 
الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية. وهذا 
املقبلة، خاصة  الفرتة  للتنامي خالل  مرشح  املؤرش 
العربية  اململكة  أن  االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا 
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة تتمتعان 
اقتصادين  أكرب  ومتثالن  كبرية  تصديرية  بقدرات 
يصل  للدولتني  وطني  ناتج  باجاميل  العريب  بالعامل 

اىل تريليون دوالر .
يف  املستثمرة  الدول  طليعة  يف  اإلمارات  تأيت   *
تخطّت  باستثامرات  السعودية  العربية  اململكة 
أبرزها  كثرية  قطاعات  يف  دوالر  مليارات  تسعة 
االستثامرات  وتتجاوز  والخدمات.  الصناعة 
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السعودية يف اإلمارات 35 مليار درهم، بينام تعمل 
يف اإلمارات حالياً نحو 2366 رشكة سعودية مسجلة 
لدى وزارة االقتصاد، و66 وكالة تجارية. ويبلغ عدد 
مشاريع،   206 اإلمارات  يف  السعودية  املشاريع 
يف  املشرتكة  اإلماراتية  املشاريع  عدد  يصل  بينام 
السعودية إىل 114 مرشوعاً صناعياً وخدمياً برأس 
امللك  مدينة  إطالق  ويعترب  ريال.  مليار   15 مال 
عبدالله االقتصادية بتكلفة تتجاوز 100 مليار ريال 
البلدين،  بني  االقتصادية  العالقات  يف  مهمة  نقلة 
إمارايت - سعودي بقيادة  حيث تم تشكيل تجمع 
رشكات  مع  وبالتحالف  اإلماراتية،  ”إعامر“  رشكة 
سعودية لتنفيذ املرشوع عىل ساحل البحر األحمر.

* تؤدي السياحة بني البلدين دوراً مهامً وحيوياً يف 
تعزيز الروابط التجارية واالقتصادية بينهام، وتعد 
فرص  توفر  التي  الواعدة  القطاعات  أهم  بني  من 
املشرتكة،  املشاريع  من  املزيد  وجذب  االستثامر 
البلدين.  يف  والتجارية  االقتصادية  القاعدة  لتنويع 
ويلعب االستقرار وتطور البنى التحتية يف البلدين 
من  القطاع  هذا  دور  تعزيز  يف  األبرز  العامل 
خصصت  أن  بعد  خاصة  النفطية،  غري  العائدات 
دولة اإلمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العرش 
املقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات 
السياحة  رشكات  جذب  يف  حققتها  التي  املطردة 
العاملية، ملا تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل 
السياحية فيها، ويف مقدمتها األمن  الصناعة  نجاح 
بني  يربط  الذي  الجغرايف  واملوقع  واالستقرار، 
الحديثة  األساسية  والبنية  العامل،  قارات  مختلف 
طرق  وشبكة  وموانئ  مطارات  من  واملتطورة 
الراقية  الخدمات  من  وغريها  اتصاالت  ووسائل 
التي يوفرها أكرث من 450 فندقاً يف الدولة. وتشري 
اإلحصاءات يف هذا السياق إىل أن عدد املسافرين 

 900 و  مليون  إىل  يصل  اإلمارات  إىل  السعوديني 
الف زائر سنويا .

* تزايدت وترية التعاون بني السعودية واإلمارات يف 
النظيفة؛ حيث  والتقنيات  املتجددة  الطاقة  مجال 
ميتلك البلدان الكثري من العوامل املشرتكة؛ فكالهام 
إىل  للعامل، وهام يسعيان  الطاقة  كبار مزودي  من 
ذاته  الوقت  يف  العمل  مع  املكانة  هذه  تعزيز 
الطاقة،  عىل  املحيل  الطلب  تنامي  مواكبة  عىل 
واالجتامعية  االقتصادية  النهضة  نتيجة  يأيت  الذي 
والنمو السكاين الكبري ورضورة توفري موارد إضافية 
املتجددة  الطاقة  وتَُعد  املياه،  لتحلية  الطاقة  من 
هذا  ملواكبة  األمثل  السبيَل  النظيفة  والتقنيات 

النمو واملساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة.
*شهدت جلسات خلوة العزم بني الدولتني نقاشات 

العربية  اململكة  رؤية  تحقيق  كيفية  حول  فعالية 
العربية  االمارات  دولة  رؤية  و   2030 السعودية 
التخطيط  يعكس  توجه  وهذا   ،2021 املتحدة 
يف  ورغبتهام  للدولتني،  املدى  بعيد  االسرتاتيجي 
تطوير سياسة تنويع الدخل لتواكب مرحلة ما بعد 
عرص النفط، واالعتامد عىل القطاعات التي تعتمد 

عىل العلوم واملعارف.
3 - املجال األمني:  يعترب أحد أهم مجاالت الرشاكة 
لالعتبارات  بالنظر  خاصة  الدولتني،  بني  القوية 

التالية:
بخارطة  يتعلق  فيام  الدولتني  رؤية  توافق   *
تواجه  التي  والتهديدات  املخاطر  التحديات 
األمن  عىل  السلبية  بظاللها  وتلقي  املنطقة،  دول 

واالستقرار فيها.
*  التعاون البناء بني الدولتني يف مواجهة التحديات 
يقودان  أصبحا  أنهام  بل  املنطقة  تواجهها  التي 
فيها،  واالستقرار  األمن  تحقيق  إىل  الرامية  الجهود 
وقد عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان خالل زيارته إىل اململكة العربية السعودية يف 
شهر يونيو 2017، خالل مباحثاته مع امللك سلامن 
بن عبدالعزيز عن هذا املعنى بوضوح، حيث أكد 
سموه ”أن دولة اإلمارات والسعودية تقفان معا يف 
خندق واحد يف مواجهة التحديات واملخاطر التي 
ثوابت  من  تنطلقان  ألنهام  املنطقة  دول  تواجه 
راسخة تعيل من قيم التضامن والتعاون بني األشقاء 
وأكرث  أقوى  يكون  التعاون  مجلس  بأن  وتؤمنان 
تأثريا بوحدته وتضامن دوله وشعوبه وأن املخاطر 
والتحديات يف البيئتني اإلقليمية والدولية تحتاجان 
من املجلس أن يكون صفا واحدا لصون أمن دوله 

واملحافظة عىل مكتسباتها التنموية والحضارية“.
ضد  الحرب  يف  رئيسياً  دوراً  الدولتان  تلعب   *
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التحالف  يف  مشاركتهام  خالل  من  سواء  اإلرهاب، 
الدويل ضد داعش يف العراق وسوريا، أو من خالل 
اإلرهاب،  ملواجهة  يطبقانها  التي  االسرتاتيجيات 
كافة  االعتبار  يف  يأخذ  شامل  منظور  تتبنى  والتي 
والفكرية  واملجتمعية  والثقافية  السياسية  األبعاد 

ذات الصلة بالتطرف واإلرهاب.
4 - املجال العسكري: هناك تعاون دفاعي وعسكري 
املناورات املشرتكة، حيث  ، يرتجم يف  الدولتني  بني 
بني   2016 فرباير  يف  اإلماراتية  القوات  شاركت 
يف  واألكرب  األهم  العسكري  التمرين  يف  دولة   20
تاريخ املنطقة (رعد الشامل) يف مدينة امللك خالد 
والذي  السعودية،  شامل  الباطن  بحفر  العسكرية 
يعد املناورة العسكرية األكرب من حيث عدد الدول، 
والذي بعث برسالة واضحة إىل األطراف الخارجية 
التي لديها أطامع يف املنطقة، مفادها أن السعودية 
واإلمارات ومعهام الدول املشاركة تقف صفاً واحداً 

السالم  عىل  والحفاظ  التحديات  جميع  ملواجهة 
السمو  صاحب  أكد  وقد  املنطقة.  يف  واالستقرار 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، 
يف  أقيم  الذي  العسكري  العرض  حضوره  مبناسبة 
املتعلقة  األمور  من  العديد  الشامل)  (رعد  ختام 
الدولتني،  بني  العسكري  التعاون  وأهداف  بطبيعة 
لعل  التحديات،  ملواجهة  الفاعلة  اإلمارات  ورؤية 

أبرزها يف هذا الشأن:
هو  البلدين  بني  الوثيق  العسكري  التعاون  إن   *
صامم أمان يف وجه أية تحديات قد تهدد املنطقة“، 
وأن اإلمارات والسعودية متتلكان رؤية شاملة تجاه 
التحديات التي قد تواجه املنطقة وفق اسرتاتيجية 

تعاون وتنسيق مشرتك. 
يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مشاركة  أن   *
أرض  عىل  العسكرية  الشامل“  ”رعد  مناورات 

ترجمة  هي  الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة 
يف  الفاعل  االنخراط  عىل  القامئة  الثابتة  لسياستها 
أي جهد يهدف إىل التعاون وتنسيق الجهود لحفظ 

األمن واالستقرار يف املنطقة.
دول  أن  عن  تكشف  الشامل  رعد  مناورات  أن   *
املنطقة قادرة عىل تحويل التحديات إىل فرص من 
خالل تعاونها وتنسيق قدراتها ووضع األسس القوية 
لعمل جامعي فاعل ومستدام يف مواجهة املخاطر 
التي  والتهديدات  املخاطر  أن  خاصة  املشرتكة، 
حجمها  حيث  من  باستمرار  تتغري  املنطقة  تواجه 
وراءها  تقف  التي  والقوى  ومصادرها  وطبيعتها 
وأهداف هذه القوى واألساليب التي تستخدمها ، 
مام يفرض عىل جيوش املنطقة أن تكون يف أقىص 
درجات االستعداد والقابلية للتعامل الفاعل مع أي 
املشرتكة  التدريبات  خالل  من  جديدة  تهديدات 
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وتطوير التكتيكات والخطط العسكرية خاصة مع 
العسكرية  التكتيكات  يف  الحادث  الكبري  التطور 
ونوعية  والخطط  األسلحة  مستوى  عىل  العامل  يف 

الحروب.
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القوية  العالقات  أن  عىل  الخرباء  من  كثري  يجمع 
متثل  والسعودية  اإلمارات  بني  واإلسرتاتيجية 
مجلس  يف  الجامعي  األمن  أركان  من  أساسيا  ركنا 
واألمن  ناحية  من  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
القومي العريب من ناحية أخرى، سواء فيام يتعلق 
يحدق  خطر  أي  استباق  يف  البلدين  بني  التنسيق 
باملنطقة ، والتحرك الفاعل واملدروس ملواجهته، أو 
فيام يتعلق باملشاركة يف أي جهد يستهدف الحفاظ 

عىل مقتضيات األمن الخليجي والعريب بوجه عام.
اإلماراتية-  للرشاكة  اإليجايب  التأثري  تناول  وميكن 
السعودية عىل األمن القومي الخليجي والعريب يف 

الجوانب التالية:
1 - املواجهة االستباقية ملصادر التهديد التي تواجه 

العريب،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  أمن 
االستباقي  التحرك  أهمية  الدولتان  تدرك  حيث 
ملواجهة التحديات واملخاطر التي تعرتض أمن دول 
والتصدي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
العرب  مبصالح  ترض  التي  اإلقليمية  للمشاريع 
وقضاياهم، ولعل من األمثلة املهمة يف هذا الشأن، 

دور الدولتني يف التصدي لحركة االحتجاجات التي 
مارس  يف  يف  الشقيقة  البحرين  مملكة  شهدتها 
وحدة  مببدأ  إميانهام  من  انطالقاً   ،  2011 عام 
لدول  التعاون  مجلس  دول  أمن  وترابط  املصري 
املشرتكة  املسؤولية  ضوء  عىل  العربية  الخليج 
واالستقرار  األمن  عىل  املحافظة  يف  املجلس  لدول 
دول  أمن  أن  باعتبار  جامعية  مسؤولية  هي  التي 
مشاركة  وجاءت  يتجزأ.  ال  كلٌّ  التعاون  مجلس 
التعاون  مجلس  لدول  عام  تحرك  ضمن  الدولتني 
لدول الخليج العربية بإرسال قوات ”درع الجزيرة“ 
إىل مملكة البحرين، انطالقاً من االتفاقيات األمنية 
األمر  وهو  املجلس،  دول  بني  املوقعة  والدفاعية 
األمن  حفظ  إعادة  يف  األثر  عظيم  له  كان  الذي 
واالستقرار إىل مملكة البحرين، والتصدي ملحاوالت 
الجامعات  بعض  جانب  من  والبلبلة  الفتنة  إثارة 

املدعومة من أطراف خارجية وقتها.
التامسك داخل منظومة مجلس  الحفاظ عىل   - 2
التعاون لدول الخليج العربية، وتقويم أي سياسات 
هذا  ويف  للمجلس،  العام  امليثاق  مبادئ  تخالف 
السياق جاء القرار الذي اتخذته كل من اإلمارات 
وجمهورية  البحرين  مملكة  ومعهام  والسعودية 
 ،2017 يونيو  شهر  من  الخامس  يف  العربية  مرص 
بقطع العالقات الدبلوماسية مع قطر. لقد جاءت 
املحاوالت  كل  استنفدت  أن  بعد  الخطوة  هذه 
الخليجي  اإلجامع  إىل  قطر  إلعادة  الدبلوماسية 
سياساتها  جراء  الكيل  فاض  أن  وبعد  والعريب، 
واضح  تهديد  عىل  تنطوي  التي  األخرية،  ومواقفها 
لألمن واالستقرار اإلقليمي والعاملي، وتضع املنطقة 
بعواقبها  التنبؤ  ميكن  ال  جديدة  مرحلة  أمام 
وتداعياتها املحتملة. ولهذا فإن الهدف الرئييس من 
تضمنته  وما  قطر  مع  العالقات  قطع  وراء خطوة 
من إجراءات إمنا يستهدف باألساس تصويب مسار 
تنتهجه  الذي  السلوك  وتقويم  القطرية،  السياسة 
مجلس  توجهات  ويخالف  زمن  منذ  الدوحة 

التعاون لدول الخليج العربية. 
املنطقة:  يف  املتنامي  اإليراين  التمدد  مواجهة   -  3
خاصة أن طهران منذ توقيع اتفاق ”لوزان“ النووي 
مع مجموعة(5+1) يف شهر يوليو من العام 2015 
ومتارس  املنطقة،  عىل  هيمنتها  تأكيد  تحاول 
بل  املنطقة،  دول  من  العديد  شئون  يف  تدخالتها 
العسكرية  وامليليشيات  األذرع  دعم  وواصلت 
أو  اليمن  أو  العراق  أو  لبنان  يف  سواء  لها  التابعة 
سوريا، ومل تجد أية غضاضة يف إطالق التهديدات 
ضد دول الجوار، بل أنها تقف وراء إذكاء الرصاعات 
خالل  من  الدول،  هذه  يف  املتحاربة  األطراف  بني 
تزويدها بالسالح واملال وغريهام من الوسائل التي 
فيها. االستقرار  زعزعة  عىل  وتعمل  الحرب  تطيل 

بتدخالتها  إيران  اعرتاف  هو  الالفت  األمر  ولعل 
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يف شؤون العديد من دول املنطقة، وتصوير األمر 
باعتباره انتصار ملبادئ ثورتها واإلميان بها من قبل 
يف  الحرة  الشيعية  والقوى  الجامعات  من  العديد 
العامل، لهذا جاء التحرك السعودي – اإلمارايت لوقف 
لإلمارات  ويحسب  املنطقة.  يف  اإليراين  التمدد 
التي  التخريبية  األدوار  كشفتا  أنهام  والسعودية 
واالستقرار  األمن  أسس  زعزعة  يف  إيران  بها  تقوم 
الخليجة-  القمتني  مخرجات  ولعل  املنطقة.  يف 
بالرياض  األمريكية  اإلسالمية-  والقمة  األمريكية، 
يف شهر مايو 2017 تؤكدان ذلك بوضوح، وتبعثان 
ميكن  ال  أنه  مفادها  طهران،  إىل  حازمة  برسالة 
العديد  تدخالتها يف شئون  استمرار  السكوت عىل 
البحرين،  مملكة  وخاصة  العربية،  الدول  من 
تتوقف  أن  عليها  وأن  واستقرارها،  بأمنها  والعبث 
يف  الشيعة  إثارة  عن  وتبتعد  التدخالت  هذه  عن 
دول الخليج والدول العربية، إذا أرادت فتح صفحة 
أن  القول  ميكن  بل  املنطقة.   دول  مع  جديدة 
القمة الخليجية األمريكية قد دشنت خطاً سياسياً 
أوباما  السابق  الرئيس  لنهج  متاماً  مغايراً  أمريكياً 
ترامب  الرئيس  أقىص  فقد  إيران،  مع  التعامل  يف 
املحسوب  أو  الحذر  التقارب  سياسة  عن  نفسه 
مع إيران،  حيث كان واضحاً أن هناك إجامعاً بني 
قادة الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والدول اإلسالمية عىل أن إيران متثل 
العامل الرئييس وراء حالة الفوىض وعدم االستقرار 
عن  مسئولة  أنها  بل  املنطقة،  دول  تشهدها  التي 
تفاقم خطر اإلرهاب من خالل رعايتها للتنظيامت 
واألزرع اإلرهابية، وهذا ال شك يبعث برسالة قوية 
النظر يف سياساتها  بأن عليها أن تعيد  إىل طهران، 
عن  تتوقف  وأن  االستقرار،  وعدم  للقلق  املثرية 
التدخل السلبي يف أزمات وقضايا املنطقة، وأن عىل 
األمرييك دونالد  الرئيس  قال  - كام  اإليراين  النظام 
العزلة والدخول يف املنظومة  ترامب- االختيار بني 

الدولية.
4 - قيادة التحالف العريب يف اليمن(عاصفة الحزم 
وإعادة األمل 2015): شاركت اإلمارات يف التحالف 
اململكة  بقيادة  باليمن  الرشعية  لنرصة  العريب 
الثانية يف هذه  الدولة  وكانت  السعودية،  العربية 
السيايس  والتأثري  املشاركة  قوة  من حيث  العملية 
الحزم  عاصفة  عملية  أن  يف  شك  وال  والعسكري. 
االستباقي  التحرك  مفهوم  جوهرها  يف  جسدت 
يواجه  الذي  والخطر  التهديد  مصادر  ملواجهة 
العربية،،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  أمن 
بالرئيس  اإلطاحة  إىل  وسعيهم  الحويث  فالتمدد 
نحو  وتوجههم  هادي،  منصور  عبدربه  الرشعي 
يشكل  كان  الجنوبية  املحافظات  عىل  السيطرة 
العربية  اململكة  ألمن  ومبارشاً  رصيحاً  تهديداً 
لدول  التعاون  مجلس  دول  وبقية  السعودية 

أيضاً  العملية  هذه  تندرج  كام  العربية.  الخليج 
اإليراين  التمدد  ملواجهة  الدولتني  تحركات  ضمن 
اليمن كانت إحدى  يف املنطقة، فمن املعروف أن 
ومبا  تأكد،  فالحوثيون  اإليراين،  التمدد  أهداف 
وثيقة  بصلة  يرتبطون  أنهم  للشك،  مجاالً  يدع  ال 
بإيران، ويتحركون بأوامر منها، ولهذا كانت عملية 
التي  املخططات  ملواجهة  رضورة  الحزم  عاصفة 
الطائفي  الرصاع  وإذكاء  اليمن،  اخرتاق  تستهدف 
إىل  وتحويله  والشيعة،  السنة  بني  فيه  واملذهبي 
هو  وكام  خاصة  إليران،  جديدة  نفوذ  منطقة 
االثني  املذهب  يتبنون  الحوثيني  أن  معروف 
الويل  نظرية  تعتمد  التي  اإليرانية  بنسخته  عرشي 
الفقيه الخمينية بعيداً عن أصول املذهب الزيدي 

التقليدية املحرتمة من الجميع. 
وال شك يف أن الدور السعودي- اإلمارايت يف اليمن 
أن  خاصة  الدولتني،  بني  التحالف  عالقة  من  رسخ 
عملية عاصفة الحزم جاءت تتويجاً لعالقات امتدت 

جذورها يف التاريخ وتعمقت يف الحارض واملستقبل 
ومبا  بينهام،  االسرتاتيحية  الرشاكة  تعزيز  بهدف 
تهدد  التي  واملخاطر  التحديات  مواجهة  يسهم يف 

أمنهام املشرتك وأمن دول املنطقة بوجه عام.
والدولية  اإلقليمية  الجهود  إىل  االنضامم   -  5
الرامية للتصدي للتطرف واإلرهاب، حيث شاركت 
الدولتان يف التحالف الدويل الذي تقوده الواليات 
املتحدة ضد تظيم ”داعش“ يف عام 2014، وذلك 
ميثل  كان  داعش  بأن  البالغ  إدراكهام  منطلق  من 
مجلس  لدول  وإمنا  فقط،  للعراق  ليس  تهديداً، 
حال  يف  أيضاً  كلها  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
العاصمة  عىل  السيطرة  يف  ونجح  متدده،  واصل 
متدد  لوقف  الدولتني  مشاركة  جاءت  لهذا  بغداد، 
الدولة  من  جديدة  مناطق  عىل  وسيطرته  داعش 
العراقية، فضالً عن أن  مامرسات داعش يف العراق 
مجلس  دول  ألمن  بالغ  تهديد  عىل  تنطوي  كانت 
السعودية،  وخاصة  العريب،  الخليج  لدول  التعاون 

حادثة حرق السفارة السعودية بطهران
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التنظيم مسئوليته عن  إعالن  يف  وبدا هذا واضحاً 
لها  تعرضت  التي  اإلرهابية  العمليات  من  العديد 
الدولتان  قامت  كام  املاضيني.  العامني  يف  اململكة 
بدور رئييس يف الحملة ضد تنظيم القاعدة يف اليمن 
خالل العامني املاضيني، ونجحتا يف طرد التنظيم من 
مدينة املكال عاصمة محافظة حرضموت يف أبريل 
من العام 2016، وقد شكلت هذه العملية هزمية 
كبرية للتنظيم، وأفقدته الكثري من قدراته البرشية 
املدن  باقي  يف  ملحارصته  دفعة  وأعطت  واملادية، 

الجنوبية.
كام تقوم الدولتان بدور محوري ورئييس يف الحرب 
الدولية ضد التطرف واإلرهاب ، خاصة فيام يتعلق 
بالتصدي للجوانب الثقافية والفكرية، وهي جهود 
جاء  وقد  أجمع.  الدويل  املجتمع  بتقدير  تحظى 
العربية  القمة  ختام  الذي صدر يف  الرياض  إعالن 
العاصمة  يف  انعقدت  التي  اإلسالمية-األمريكية 
فيها  وشاركت   ،2017 مايو  يف  الرياض،  السعودية 
انطالقة  ليشكل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

جديدة ملواجهة التطرف واإلرهاب عىل الصعيدين 
شاملة  مقاربة  تبنى  ألنه  ليس  والدويل،  اإلقليمي 
ملواجهة خطر التطرف واإلرهاب تأخذ يف االعتبار 
هذا  تصاعد  وراء  تقف  التي  واملسببات  العوامل 
دشن  ألنه  وإمنا  فقط،  األخرية  اآلونة  يف  الخطر 
واإلسالمية  العربية  الدول  بني  وثيقة  لرشاكة 
والواليات املتحدة األمريكية ستنعكس إيجاباً عىل 
تنسيق الجهود املشرتكة ملواجهة التطرف واإلرهاب 
أيضاً.  عام  بوجه  اإلقليمي  االستقرار  عدم  وعوامل 
توصيات  الرياض من  إعالن  ما تضمنه  أهم  ولعل 
وآليات - سيكون لها أثرها الفاعل يف تعزيز جهود 
توقيع  باب  فتح  هو  واإلرهاب-  التطرف  مكافحة 
اإلرهاب،  متويل  مكافحة  مجال  يف  تعاون  اتفاقية 
اإلرهاب  متويل  الستهداف  مركز  تأسيس  تتضمن 
الذي ستقوم اململكة العربية السعودية باستضافته 
الشباب  رعاية  أهمية  وتأكيد  الرياض،  مدينة  يف 
وتحصينهم من التطرف واإلرهاب، من خالل غرس 
الخطابات  وتجديد  نفوسهم،  يف  السامية  القيم 

منهج  مع  متوافقة  لتكون  وترشيدها  الفكرية 
التسامح  إىل  يدعو  الذي  املعتدل  الوسطي  اإلسالم 
واملحبة والرحمة والسالم، والتعاون املشرتك لتعزيز 
برامج التنمية املستدامة لتحسني املستوى املعييش 
أتباع  بني  للحوار  مركز  وتأسيس  دولهم،  لشعوب 
والطائفية  املذهبية  لألجندات  والتصدي  األديان، 
تداعيات  من  لها  ملا  الدول،  شؤون  يف  والتدخل 
خطرية عىل أمن املنطقة والعامل، وغريها الكثري من 
إعالن  تضمنها  التي   - املهمة  واآلليات  اإلجراءات 
العربية  الجهود  تركيز  شأنها  من  التي  الرياض-  
واإلسالمية واألمريكية وتوجيهها نحو هدف رئييس 
وتحقيق  اإلرهاب،  ضد  املعركة  يف  االنتصار  هو 
وقد  ودولياً.  إقليمياً  والتنمية  واالستقرار  السالم 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أشاد 
نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
هذه  يف  مشاركته  مبناسبة  الله،  حفظه  املسلحة، 
”أن  سموه  أكد  حيث  ونتائجها،  مبخرجاتها  القمة 
هذه القمة التاريخية هي رسالة إسالمية عربية - 
استخدام  يحاولون  الذين  إىل كل  أمريكية واضحة 
اإلسالم  مواجهة  يف  املتحدة  الواليات  لوضع  الدين 
األديان  بني  واملواجهة  الرصاع  نزعات  تكريس  أو 
خاصة  أهداف  لخدمة  والحضارات  والثقافات 
بني  التعايش  حساب  عىل  خبيثة  ومرشوعات 

الشعوب واألمن واالستقرار العامليني“.

خامتة
منوذج  بناء  يف  والسعودية  اإلمارات  نجحت  لقد 
ليس  يستهدف  الذي  األشقاء،  بني  للعالقات  فريد 
الشقيقني والحفاظ  الشعبني  االرتقاء مبصالح  فقط 
والتنموية  األمنية  الشاملة،  مكتسباتهام  عىل 
لتحقيق  ذلك  يتعدى  وإمنا  والثقافية،  واالجتامعية 
شعوب  لصالح  املدى  بعيدة  اسرتاتيجية  أهداف 
واالستقرار  األمن  إىل  ترنو  التي  جميعاً  املنطقة 
الدولتني  إىل  وتتطلع  والتنمية،  واالزدهار  والسالم 
يف  املفقود  األمن  إعادة  يف  البناء  دورهام  ليواصال 
البناء  مشاريع  وليدعام  املنطقة،  دول  من  العديد 

واإلعامر يف مناطق األزمات والرصاعات. 
السعودي-  التحالف  عىل  الرهان  أن  والشك 
يف  املنطقة  شعوب  تطلعات  تحقيق  يف  اإلمارايت 
وإمنا  فراغ  من  يأت  مل  واالستقرار  والتنمية  األمن 
بعالقاتهام  ترتبط  بليغة  وشواهد  معطيات  من 
الراسخة  االسرتاتيجية  ورشاكتهام  التاريخية 
والشاملة، ومواقفهام ورؤاهام املتطابقة، فضالً عام 
تؤكد   ، كبرية  دولية  وثقة  تقدير  من  به  تحظيان 
والتنسيق مع دول  بالتعاون  قادرتان،  الدولتني  أن 
عربية شقيقة يف مقدمتها جمهورية مرص العربية، 
عىل إعادة التوازن والحفاظ عىل األمن واالستقرار  

يف املنطقة العربية وضامن مصالح شعوبها.
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عىل  الضغط  متارس  التي  التسع  الدول  تعد  مل 
قطر ترص عىل 13 مطلباً محدداً، وبدالً من ذلك 
فقد ركزت اآلن عىل قبول قطر ستة مبادئ عامة 
والتطرف، وحرمان  اإلرهاب  مبنية عىل مكافحة 
واملالذ  التمويل  من  اإلرهابية  املجموعات 
الكراهية والعنف،  التحريض عىل  اآلمن، ووقف 
واالمتناع عن التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
األخرى، وهذه جميعاً مطالب وتوقعات معقولة 
من أي دولة. وقد قدمت هذه الدول التسع حداً 
باالستقرار  قطر  تخاطر  بينام  املطالب؛  من  أدىن 

اإلقليمي وبازدهارها املستقبيل إذا مل توافق.
السعودية  تدعم  أخرى  عربية  دول  سبع  هناك 
العامل  فإن  وبالتايل  املتحدة،  العربية  واإلمارات 
رصح  وقد  قطر.  مواجهة  يف  بقوة  يقف  العريب 
قطر  عىل  بأن  املتحدة  اململكة  خارجية  وزير 
الجامعات  الجهود لوقف متويل  املزيد من  بذل 
إىل  سعت  فقد  املتحدة  الواليات  أما  املتطرفة. 
التخفيف من حدة األزمة، وإيجاد أرضية وسطية، 
كام دعت كندا إىل تخفيف حدة التصعيد، لكنها 
أعربت عن قلقها إزاء متويل قطر لإلرهاب. ودعا 
إىل  والسعى  التصعيد"  "تخفيف  إىل  الفرنسيون 
األملاين  الخارجية  وزير  أما  األزمة،  ىف  االعتدال 
من  لقطر  تأييده  عن  أعرب  الذي  الوحيد  فهو 
وهكذا،  العالقات.  قطع  وانتقد  األوروبيني  بني 
بقبول  تنصح قطر  الشاملية  أوروبا وأمريكا  فإن 

املبادئ الستة.
بالفاكهة  مألى  طائرات  إيران  أرسلت  وقد 
بها.  التزويد  مبواصلة  ووعدت  والخرضاوات 
وتعهدت تركيا أيضا بتقديم إمدادات من الغذاء 
قاعدة  يف  صغرية  قوة  نرش  جانب  اىل  واملاء 
وصف  وقد  قطر.  ىف  جديدة  تركية  عسكرية 
الرئيس أردوغان عزلة قطر بأنها "ال إنسانية وضد 
القيم اإلسالمية". كام دعت روسيا إىل وضع حد 
لألزمة الحالية، يف دعم عام لقطر. وتعترب اآلثار 
تخفيض  تم  فقد  بالفعل:  واضحة  االقتصادية 
ديون قطر من AA إىل AA-؛ وانخفضت سوق 
املئة.  يف  عرشة  بنحو  قطر  يف  املالية  األوراق 
من  الثمن  باهظة  واردات  إىل  قطر  لجأت  وقد 
املقاطعة،  عىل  للتحايل  عامن  وسلطنة  إيران 
ويشعر بعض الخرباء االقتصاديني بأن قطر ميكن 
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مناسب"  غري  "سعراً  املطاف  نهاية  يف  تدفع  أن 
لتحدي رشكائها يف دول مجلس التعاون الخليجي، 
حيث ال متلك قطر البنية التحتية الالزمة لتحمل 
له  يؤسف  ومام  طويلة.  لفرتة  املقاومة  تكاليف 
املنطقة  يف  والرويس  والرتيك  اإليراين  الدعم  أن 
دولة  رفضت  وإذا  إضافية.  مشاكل  إال  يطرح  ال 
قطر املبادئ العامة واستمرت يف تلقي الدعم من 
هذه الدول، فإن االستقرار اإلقليمي، وهو أساس 

االزدهار القطري، سوف يتحطم.
إن االستقرار اإلقليمي يفرض الوحدة. ولن تتقدم 
قطر بنفسها من خالل إقامة مواءمة مستقلة مع 
اإليرانيني واألتراك والروس، بل ينبغي أن تنظر إىل 
أمنها عىل أنه جزء ال يتجزأ من األمن الخليجي 
الخليجي خري  التعاون  ويبقى مجلس  الجامعي. 
اإلقليميني،  واالزدهار  السالم  لتحقيق  وسيلة 
وهو الضامن الوحيد املؤكد ضد الغموض وعدم 
االستقرار يف القرن الحادي والعرشين. ال شك أن 
قطر  مع  تشرتك  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الوحدة  أهمية  أيضا  ترى  ولكنها  املصالح،  يف 
اليوم. ويجب  التهديدات املعقدة  اإلقليمية ضد 
الثابتة تبقى مع  عىل قطر أن ترى أن مصالحها 
اإلسرتاتيجيون  القادة  يستشهد  وسوف  التسعة. 
بهذه األزمة يف العقود القادمة باعتبارها اللحظة 
الرئيسية التي تضمن فيها الحكمة رؤى مستقبل 

مزدهر.
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وهذه هي الفلسفة التي  قامت عليها اسرتاتيجية 
أول  منها  وجعلت   2050 للطاقة  اإلمارات 
ففي  االمارات.  دولة  يف  املستقبل   اسرتاتيجيات 
من  والتحول  الطاقة  ثورة  عن  يتحدث  عامل 
االعتامد عىل  األحفوري إىل  الوقود  االعتامد عىل 
مصادر الطاقة النظيفة، وصوالً لتحقيق األهداف 
التي  للمناخ  باريس  اتفاقية  يف  عليها  املنصوص 
الكربوين  الرتكيز  مستويات  خفض  تستهدف 
الثورة  قبل  ما  مستويات  إىل  الجوي  الغالف  يف 
الصناعية ملنع ارتفاع درجة حرارة األرض بأكرث من 
درجتني مئويتني خالل القرن الحايل. ومحلياً، فإن 
النمو السكاين الكبري والتوسعات العمرانية وتطور 
مصادر  تنويع  نحو  والسعي  االقتصادي  النشاط 
الكهرباء  عىل  الطلب  تضاعف  إىل  أدى  الدخل 
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بصورة خاصة والطاقة بصورة عامة خالل العقدين 
املاضيني ومن املتوقع أن ترتفع نسبة الطلب عىل 

الطاقة إىل %6 سنوياً بحلول العام 2020. 
تعد  مل  الطاقة  عىل  الطلب  يف  الهائل  النمو  هذا 
تلبيته ممكنة بصورة مستدامة بالطرق التقليدية، 
وإمنا يحتاج إىل ثورة حقيقية يف منظومة التنمية، 
وهذا هو ما تبرش به اسرتاتيجية الوطنية للطاقة 

.2050
فنظرة رسيعة  عىل االهداف االسرتاتيجية كفيلة 
رفع  إىل  فقط  تهدف  ال  فهي  ذلك  تعكس  بأن 
النظيفة من إجاميل سعات   الطاقة  حصة مصادر 
بحلول   %  50 إىل  اإلمارات  يف  الكهربائية  الطاقة 
عام 2050 فقط وإمنا تستهدف أيضاً زيادة كفاءة 
%40لألفراد والرشكات يف  الطاقة بنسبة  استهالك 

الفرتة ذاتها.
الطاقة  سعات  مزيج  فإن  االسرتاتيجية  ومبوجب 
من  املئة  يف   44 من  يتكون  الجديد  الكهربائية 
الغاز  املئة من  املتجددة  و38 يف  الطاقة  سعات 
و12 يف املئة من تقنيات الفحم النظيف وستة يف 

املئة من الطاقة النووية.
مزيج  مع  الجديد  الطاقة  مزيج  قارنّا  ما  وإذا 
الطاقة الحايل سيتضح عىل الفور أن األخري يعتمد 
عىل الغاز بنحو 90 يف املئة، وهذا التحول الهائل ال 
يحتاج فقط إىل ثالثة عقود لتحويله إىل أمر واقع، 
وإمنا يحتاج أيضاً إىل التنسيق بني مختلف أجهزة 
منظمة  بطريقة  التحول  لقيادة  واملجتمع  الدولة 

ويف أرسع وقت وبأقل تكلفة ممكنة.
وحتى نعطي ملحة رسيعة عن التحوالت الجذرية 
التي ستحدثها االسرتاتجية يف جميع مناحي الحياة 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يكفي فقط أن 
نشري إىل أن منازل الغد ستختلف كلياً عن منازل 
اليوم، ليس فقط من حيث تصميمها ومواد بنائها، 

وإمنا أيضاً يف التقنيات املستخدمة فيها.
وسائل  عىل  أيضاً  ينطبق  املباين  عىل  ينطبق  وما 
للسيارات  واسعاً  انتشاراً  ستشهد  والتي  النقل 
ذاتية  والسيارات  الهجينة  والسيارات  الكهربائية 

القيادة والطائرات بدون طيار.
األجهزة  جميع  عىل  أيضاً  ينطبق  نفسه  واليشء 

اليومية  حياتنا  يف  نستخدمها  التي  الكهربائية 
تهدر  أن  اليوم  بعد  لها  مسموحاً  يعد  مل  والتي 

الطاقة التي ننفق عىل توليدها املليارات.
التغيريات يف مجملها  فإن هذه  وباختصار شديد 
الذكية  املدن  عرص  قلب  يف  اإلمارات  دولة  تضع 
للتكنولوجيا  املكثف  االستخدام  عىل  تعتمد  التي 
واالبتكار، وتوفري بيانات لحظية إلدارة الطلب عىل 

الخدمات واملرافق الحيوية ويف مقدمتها الطاقة.
وبرغم أن تنفيذ اسرتاتجية اإلمارات للطاقة 2050 
يحتاج إىل نحو 600 مليار درهم عىل مدى العقود 
الوفورات االقتصادية  الثالثة املقبلة، إال أن حجم 
مليار   700 إىل  يصل  االسرتاتيجية  ستحققها  التي 
حتمياً  أمراً  االسرتاتجية  تطبيق  يجعل  ما  درهم، 
ليس فقط من املنظور البيئي واألمني فقط وإمنا 
والتنمية  االقتصادية  الجدوى  منظور  من  أيضاً 

املستدامة.
العاملية أصبحت تستند  أن الرشكات  وليس خفياً 
يف قراراتها بافتتاح مقار لها يف مراكز املال واألعامل 
النقطة  الهواء، وهذه  الكربى عىل مستوى جودة 
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اسرتاتيجية  منظور  من  شديدة  أهمية  تكتسب 
اإلمارات للطاقة، التي ستؤدي إىل خفض نحو 70 
يف املئة من انبعاثات الكربون، ما يرفع من جاذبية 

الدولة التنافسية.
الضخمة  األهداف  هذه  تحقيق  أن  املؤكد  ومن 
مواءمات  إىل  تحتاج  وإمنا  السهل،  باألمر  ليس 
إىل  تحتاج  كام   ، وإجتامعية  واقتصادية  سياسية 
تحقيق التوازن بني اإلنتاج واالستهالك وااللتزامات 

البيئية يف االتفاقات الدولية.
وبرغم صعوبة تحقيق التوازن بني هذه املواءمات، 
إال أن اشرتاك جميع األطراف املعنية عىل املستوى 
وقادة  والخاص  العام  القطاعني  ويف  الحكومي 
بأفضل  الخروج  جعل  واألكادمييني،  الطاقة  قطاع 
استدامة  لتحقيق  فقط  ليس  ممكناً  أمراً  صيغة 
وإمنا  مناسبة  بأسعار  وتوفريها  الطاقة  واعتامدية 
أصيل  هدف  وهو  الناس،  سعادة  لتحقيق  أيضاً 

ومحدد أسايس يف مختلف القرارات الحكومية.
التنفيذ  ومن املؤكد أن وضع االسرتاتيجية موضع 
يتطلب التحرك يف ثالثة مسارات متوازية، يختص 
لتطوير  االبتكار  املكثف يف  باالستثامر  منها  األول 
املولدة  الطاقة  بسعر  والوصول   ، الطاقة  تقنيات 
لخلق  ممكن  سعر  أقل  إىل  النظيفة  املصادر  من 
الطاقة  مصادر  إىل  للتحول  الرشكات  لدى  الدافع 
املتجددة، من دون تحمل تكلفة إضافية، وال سيام 
والبطاريات  الطاقة  تخزين  بتقنيات  يتعلق  ما 

واصطياد الكربون.
املنظومة  استكامل  يف  الثاين  املسار  ويتمثل 
مختلف  بني  العالقات  تقنن  التي  الترشيعية 
األطراف يف أسواق الطاقة ، وهذه الخطوة يجب 
املبتكرة  التقنيات  ظهور  توايل  مع  تتواكب  أن 

ودخولها إىل حيز االستغالل التجاري.
أما املسار الثالث واألخري فيتمثل يف تحويل ترشيد 
الطاقة إىل ثقافة مجتمعية تبدأ من األرسة مروراً 
باملدرسة وانتهاء بُدور العبادة، وقد أثبتت تجارب 
الدول املتقدمة أن املستهلك ذاته ميكن أن يصبح 
قوة دفع هائلة نحو تحفيز الرشكات عىل التحول 

ملصادر الطاقة النظيفة يف إنتاج  سلعها وخدماتها.
املسارات  عىل  تحقيقها  ميكن  التي  والنجاحات 
الثالثة لن تؤدي فقط إىل الحفاظ عىل االحتياطات 
خفض  إىل  أيضاً  ستؤدي  وإمنا  لإلمارات،  النفطية 

يجعل  ما  النهايئ،  للمستهلك  الطاقة  فاتورة 
اإلمارات منوذجاً تحتذي به الدول األخرى للتحرر 

من قيود الطاقة والتنمية والبيئة.
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نسري مع القارئ الكريم يف هذا املقال الستعراض 
الرئيس  وصول  منذ  العقوبات  تلك  مسرية 
مالمح  اتضحت  األبيض.  للبيت  ترامب  األمرييك 
بداية  منذ  اإليران  النظام  من  ترامب  موقف 
االتفاق  فيها  وصف  والتي   االنتخابية  حملته 
النووي بأنه أسوأ اتفاق مر عىل الواليات املتحدة 
واعداً بتمزيقه يف حال وصوله إىل البيت األبيض. 
فبدأ معه فصل  األبيض  البيت  إىل  ترامب  وصل 
جديد يف رؤية األمور من زاوية وقبول زوايا أخرى 
قادمة من مؤسسات يف املنظومة األمريكية. هذا 
األمر مل مينع من ترامب من السري قدماً يف موقفه 

تجاه النظام اإليراين.
عىل الجهة املقابلة ويف ظل التوجسات من اإلدارة 
اإليراين  الداخل  قبل  من  الجديدة  األمريكية 
وتأكيد الرئيس اإليراين عىل أن االتفاق النووي ذو 
بُعد دويل وال يقترص عىل دولة واحدة واملقصود 
هنا أمريكا، يفاجأ الحرس الثوري املشهد بإطالقه 
الواليات  تعلن  عندها  تجريبي،  بالستي  صاروخ 
عقوبات  حزمة  فرض  2017-2-4م   يف  املتحدة 
بتهمة  اقتصادية جديدة عىل 25 شخًصا ورشكة 
اإليرانية، وقد  الباليستية  الصواريخ  برنامج  دعم 
متثلت هذه العقوبات باستهداف الرشكات التي 
اإليراين  الصاروخي  الربنامج  إىل  معدات  تورد 
تعتربه  ما  تسليح  يف  تساعد  التي  والجامعات 

واشنطن منظامت إرهابية يف املنطقة. 
املفروضة  األمريكية  العقوبات  هذه  إثر  ويف 
الرعايا  ترامب  أن وضع  بعد  موقفه  ناهيك عن 
دخول  منع  دول  مجموعة  ضمن  اإليرانيني 
مواطنيها للواليات املتحدة، مل يكن للنظام اإليراين 
عقوبات  فأعلن فرض  األيدي،  مكتوف  يقف  أن 
عىل رشكات أمريكية يتضح أنه ال تكاد تعدو عن 
كونها ردة فعل غري مؤثرة وتتمثل تلك العقوبات 
األمر جعل  هذا  الصاروخية،  القدرات  تعزيز  يف 
أن  التأكيد عىل  يعيد  اإليراين  الربملان  رئيس  من 
لالجراءات  هذه  أمام  سيقف  اإليراين  النظام 

االمريكية ومامرساتها ضد طهران.
من  اإليراين  النظام  عىل  العقوبات  تقترص  مل 
االتحاد  عاد  بل  فحسب،  املتحدة  الواليات  قبل 
األورويب وبالرغم من ترصيحات منسقة الشؤون 
تعزيز  يف  األورويب  االتحاد  رغبة  حول  الخارجية 
عالقاته مع إيران، ليقوم بتحديث قامئة الرشكات 
واألفراد من إيران والذين فرضت عليهم عقوبات 
السلطة  رئيس  القامئة  هذه  تصدر  السابق.  يف 
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االيرانية صادق أميل الريجاين، املدعي  القضائية 
الثورة أبوالقاسم صلوايت،  العام والقايض مبحاكم 
جعفري،  عيل  محمد  الثوري  الحرس  وقائد 
اىل  أبادي  فريوز  العسكري  املرشد  ومستشار 

جانب ممثل خامنئي يف الحرس عيل سعيدي.
األمريكية  العقوبات  من  بالرغم  و  أنه  الحقيقة 
الجديدة، إال أنه من غري املتوقع أن تواجه هذه 
اإلجراءات بردود فعل إيرانية قوية ، ولن تحول 
الصاروخية  تجاربه  يف  الحرس  استمرار  دون 
للتأكيد عىل رضورة عدم ربط الربنامج الصاروخي 

باالتفاق النووي.
قد يستخد الربملان جوانب اخرى من يف مرشوعه 
اخرى،  جوانب  يف  االمريكية  لالجراءات  املضاد 
ميزانية  ودعم  الصاروخية  القدرات  تعزيز  مثل 
الحرس الثوري، اىل جانب تقديم الدعم لتمويل 

امليليشيات يف املنطقة.
الرشكات  ورغبة  االقتصادي  الجانب  يبقى 
يف  حالها  اإليرانية  للسوق  الولوج  يف  األمريكية 
ذلك حال رشكات غربية أخرى أو أمريكية مثل 
له  مضافاً  ركاب،  لطائرات  وبيعها  بوينج  رشكة 
متغريات املشهد اإلقليمي يلعب دوره بني رغبة 
يف  ينازعها  إيران  حيال  املتشدد  وموقفه  ترامب 
ذلك الواقع وزوايا الرؤية األخرى وبني بقاء تلك 

العقوبات يف حيز يتعايش معه النظام اإليراين.
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االستخدام العاملي للفضاء
معظمها  يف  اليوم  الفضائية  املنظامت  تعد  مل 
هام  دور  هنالك  وإمنا  للحكومات،  مملوكة 
التجاري. كام ال توجد حدود تفصل بني  للقطاع 
(العسكرية)  للحكومات  الفضائية  االستخدامات 
أنها  حيث  والتجارية،  املدنية  واالستخدامات 
أصبحت متداخلة فيام بينها اىل حد كبري. ويظهر 
أن  حيث  العسكرية،  االتصاالت  يف  جلياً  ذلك 
يف  تجارية  أقامراً  تستخدم  الجيوش  من  العديد 

األصول  بني  فرق  وجود  لعدم  وذلك  عملياتها، 
الفضائية الحكومية والتجارية. وعليه فقط أصبح 
عىل  تعتمد  عاملية  صبغة  يحمل  الفضاء  قطاع 
أنظمة  يف  خلل  وأي  الدول،  من  عديد  خدماته 
قمر صناعي إلحدى الدول له تبعات سلبية عىل 

دول غريها. 

األمن الوطني والتطور الفضايئ
مثل  الفضائية  التطبيقات  من  العديد  وتلعب 

واالستشعار  الصناعية  واألقامر  اإلطالق  منصات 
للدول،  الوطني  األمن  يف  أساسياً  دوراً  بعد  عن 
حيث أن االسرتاتيجيات األمنية تأخذ عند وضعها 
التحتية  والبنية  االقتصاد  حامية  االعتبار  بعني 
االقتصادية  االمكانيات  خالل  من  وذلك  للدولة، 
للدول  الفضائية  املقدرات  إن  إذ  والعسكرية. 
تشكل دعامً أساسياً لألمن الوطني، وذلك ملا توفره 
من معلومات ال تستطيع مصادر اخرى توفريها، 
القرار  لصاحب  أساسية  املعلومات  تكون  وبذلك 
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الجيواسرتاتيجي. 
اتصاالت  قدرات  اليوم  الفضاء  تكنولوجيا  وتوفر 
من  نوع  أي  كشف  عىل  قادرة  هائلة  برصية 
القدرات  تكون  تكاد  وبذلك  التقليدية،  املخاطر 
ملراقبة  الوحيدة  القانونية  األداة  الفضائية 
واالستطالع البعيد ملا وراء الحدود، خاصة للدول 
تلك  مينح  ما  الجغرايف،  املوقع  يساعدها  ال  التي 

الدول أهمية ثقل سيايس واقتصادي.

املشهد العاملي للقدرات الفضائية
الستينات  بداية  منذ  الدول  من  العديد  أظهرت 
مبا  مدعومة  الخارجي،  بالفضاء  خاصاً  اهتامماً 
تحققه االستكشافات الفضائية من نجاحات عىل 
العلمي والعميل. واليوم تطور املجتمع  املستوى 
دول  شجع  ما  ملحوظ،  بشكل  الدويل  الفضايئ 
جديدة عىل السعي نحو امتالك قدرات فضائية 
املتفردة  هي  املتطورة  الدول  كانت  أن  بعد 

بخربات وتقنيات الفضاء.
وبفضل الوعي بتطبيقات الفضاء وانخفاض أسعار 
الدول  من  العديد  أدركت  الفضائية،  املنتجات 
برامج  ضمن  الفضائية  املقدرات  إدماج  فوائد 
هاماً  تطوراً  األمر  هذا  ويعترب  الوطني.  النمو 

خالل السنوات القليلة املاضية، حيث يسعى عدد 
تكنولوجيا  مجال  دخول  إىل  الدول  من  متزايد 
لشعوبها  خدمة  الفضاء  استغالل  بغرض  الفضاء 

ولدعم االقتصاد الوطني. 

النمو االقتصادي لتقنيات الفضاء
مستوى  عىل  أهمية  الفضاء  تكنولوجيا  تزداد 
واالقتصادية  األمنية  النواحي  يف  خاصة  العامل، 
أن  فضائية ضخمة، حيث  مشاريع  من  مدعومة 
منظومة  من  أساسياً  جزءاً  يشكل  الفضاء  قطاع 
واملالحة  التلفزيوين  البث  الفضائية  االتصاالت 
والطقس. وعليه يشهد االقتصاد الفضايئ العاملي 
من  بالكثري  الفضاء  يذخر  حيث  متصاعداً،  منواً 
من  العديد  سعي  مع  التفاعلية  التكنولوجيا 
الدول إىل استغالل فوائد تكنولوجيا الفضاء، فضالً 
والتجارية  األكادميية  القطاعات  مساهمة  عن 

ومستويات التعاون الكبري بني الدول. 

الربنامج الفضايئ االمارايت
إن إنشاء وكالة االمارات للفضاء وإعالن املرشوع 
عن  يعرب  املريخ  الستكشاف  الطموح  االمارايت 
نحو  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  طموحات 

الدولة  فيه  ستصل  حيث   ،2021 رؤية  تحقيق 
املعرفة  عيل  مبني  ومتنوع  مستدام  اقتصاد  إىل 
رفاهية  تعزيز  شأنه  من  الذي  األمر  واالبتكار، 
الساحتني  عىل  الدولة  ومكانة  اإلمارات  شعب 

اإلقليمية والعاملية. 
مقومات  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ومتتلك 
فضائية  دولة  إىل  للتحول  تؤهلها  استثنائية 
العاملية،  والرشاكات  املالية  املوارد  منها  متطورة، 
إىل جانب اإلرادة الشعبية الالزمة إلطالق برنامج 
األهمية،  من  القدر  نفس  وعىل  طموح.  فضايئ 
اجتامعية  ودوافع  طموحات  الحكومة  متلك 
واقتصادية وجيواسرتاتيجية لدخول غامر الفضاء. 
االمارات  وكالة  تشكيل  عن  االعالن  أثار  وقد 
للفضاء تساؤالت حول األسباب التي تدفع  بهذه 
يف  لكن  الفضاء؟  استكشاف  يف  لالستثامر  الدولة 
التي  اإليجابية  األسباب  من  الكثري  هناك  الواقع 
السامء  للتطلع نحو  الطموح  الشعب  تدفع هذا 

واسترشاف املستقبل.
اإلمارات  دولة  يف  الفضاء  برنامج  أهمية  وتربز 
التنمية  ترتبط  حيث  االقتصادية،  الناحية  من 
تحد  ولكنه  االجتامعية.  بالتنمية  التكنولوجية 
األسباب  عن  البعض  يتساءل  حيث  صعب، 
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املتحدة  العربية  اإلمارات  مثل  دولة  تدفع  التي 
الربنامج،  الدراهم عىل هذا  إلنفاق مئات ماليني 
املهمة  الفوائد  بعض  منه  تتلمس  كانت  إن  إال 
واألهداف الكبرية التي من شأنها خدمة الوطن، 
العديد  هناك  الواقع،  ويف  مبكانته.  االرتقاء  ورمبا 
هذا  من  الكبرية  واألهداف  املهمة  املزايا  من 
االرتقاء  يف  أبرزها  يتجىل  قد  والتي  الربنامج، 
املعرفة.  عىل  قائم  اقتصاد  إىل  الدولة  مبكانة 
وميثل املوقع االسرتاتيجي والجغرايف، دافعاً يوجه 
الفضاء. ويتيح  االنضامم إىل مجتمع  الدولة نحو 
الربنامج الفضايئ للدولة فرصة االستفادة من هذه 

املقومات االسرتاتيجية للدولة.
بإطالق  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قرار  إن 
برنامج فضايئ ال يخلو بالتأكيد من عنرص الفخر 
الوطني. اال ان الدولة  يف وضع جيد ميكنها من 
استغالل التوجهات الجديدة للمنافسة العاملية يف 
أن  الفضائية  للربامج  ميكن  حيث  الفضاء،  مجال 
توجه األنظار نحو الدولة. وحتى يف حال مل يعد 
الربنامج بعوائد اقتصادية ملموسة ومبارشة، فإنه 
الدولة برسعة يف  سيكون مثاال عىل كيفية تقدم 

صناعة التكنولوجيا الفضائية .
الفضاء  برامج  نحو  تسعى  التي  الدول  وتجني 
املكاسب  الصناعية  أقامرها  وتشغيل  وامتالك 
الدول  امكانيات  وتلعب  الطويل.  املدى  عىل 
كاألقامر  الفضائية  لألصول  الناجح  التشغيل  يف 
املستثمرين  إقناع  يف  مهامً  دوراً  الصناعية 
واالستقرار  األمان  مبستوى  واالجانب  املحتملني 
قدرات  لها  وتتيح  الدولة،  تلك  تشهده  الذي 

فضائية مستقلة.

االمارات  لدولة  الفضائية  واالسرتاتيجية  السياسة 
العربية املتحدة 

يف  الفضاء  لقطاع  الوطنية  السياسة  تهدف 
فضايئ  قطاع  بناء  إىل  املتحدة  العربية  األمارات 
املصالح  ويحمي  يدعم  ومستدام،  قوي  إماريت 
ذلك  ويشمل  الحيوية.  والقطاعات  الوطنية 
والتنويع  النمو  الفضاء يف  ضامن مساهمة قطاع 
االقتصادي، إىل جانب تعزيز الكفاءات اإلماراتية 
والتقنية  العلمية  القدرات  وتطوير  املتخصصة 
والفخر  االبتكار  ثقافة  ترسيخ  إىل  العالية، إضافة 
ومكانتها  اإلمارات  دولة  دور  وإرساء  الوطني، 

إقليمياً وعاملياً. 
اىل  السياسة  فتسعى  املحيل  املستوى  عىل  اما 
والخاص  الحكومي  القطاعني  بني  التعاون  تعزيز 
اطار  يف  الدولية  الرشاكات  من  واالستفادة 
االتفاقيات والقانون الدويل. اما يف مجال املهامت 
املعرفة  زيادة  اىل  السياسة  تهدف  الفضائية 
املحلية  القدرات  لتطوير  املتخصصة  العلمية 
واالبتكارية. كام تشجع عىل تحقيق رؤية القيادة 
بان تكون الدولة رائدة يف مجال العلوم استعدادا 
للوصول لكوكب املريخ تزامنا مع مرور خمسون 

عاماً عىل قيام دولة االمارات العربية املتحدة.
الفضاء،  لقطاع  الوطنية  السياسة  لتنفيذ  وسعيا 
االطار  بوضع  للفضاء  االمارات  وكالة  تقوم 
القانوين لتطبيق السياسة واالسرتاتيجية الفضائية 
القانوين  االطار  هذا  وسيساهم  عنها.  املنبثقة 
وتطوير  دعم  يف  الفضايئ  القطاع  دور  تعزيز  يف 
األمنية  باألنشطة  الصلة  ذات  واملبادرات  الربامج 
وتتوافق  واالجتامعية.  والسياسية  واالقتصادية 
الدولة  يف  األخرى  السياسات  مع  السياسة 

للعلوم  العليا  والسياسة   ،2021 اإلمارات  ورؤية 
الوطنية  واالسرتاتيجية  واالبتكار،  والتكنولوجيا 
االعتبار  بعني  السياسة  اخذت  كام  لالبتكار، 
التي  تلك  خاصة  الدولية،  والقوانني  املعاهدات 

دولة اإلمارات طرفاً فيها.

املريخ 2117
قدمه  تطأ  أن  طويل  زمن  منذ  اإلنسان  يحلم 
اإلمارات مؤخراً  وأعلنت دولة  االخرى،  الكواكب 
عام  مائة  خالل  املريخ  الستيطان  مرشوع  عن 
بذلك  لتقود   ،“2117 ”املريخ  اسم  يحمل  مقبلة 
ذاك  عىل  مستوطنة  أول  لبناء  الدولية  الجهود 
ذات  الدولية  املنظامت  مع  بالتعاون  الكوكب، 
الدولة عىل  العلمية. إذ ستعمل  الصلة واملعاهد 
وضع خطة لتطوير الكوادر الوطنية القادرة عىل 
تحقيق االنجازات العلمية التي من شأنها تسهيل 
األحمر،  الكوكب  إىل  البرش  نقل  عملية  ومتكني 
لتشجيع  علمي  بحث  برامج  تطوير  يشمل  مبا 
كام  الفضاء.  علوم  يف  املتخصصة  الكوادر  هذه 
يتضمن الربنامج مسارات بحثية متوازية تتضمن 
والطاقة  والسكن  التنقل  وسائل  استكشاف 
والغذاء عىل الكوكب األحمر كام يتضمن املرشوع 
البحث يف تطوير وسائل ارسع للوصول والعودة 
املدة  من  أقرص  مدة  األحمر خالل  الكوكب  من 

الحالية. 
ويتوسع  إمارايت  علمي  بفريق  املرشوع  وسيبدأ 
خالل الفرتة القادمة لضم علامء وباحثني دوليني، 
وتنسيق جهود بحثية برشية يف مجال استكشاف 

واستيطان الكوكب األحمر.
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من  القطري  اإلعالم  أفرغت  الكاذبة  االدعاءات 
مضمونه، وأبعدته عن مهنيته وصدقيته، وجعلته 
اإلمارات  من  للنيل  وسيلة  إىل  وهم  كل  يحّول 
عام،  بشكل  التحالف  دول  وبقية  خاص،  بشكل 
ُمقنعاً  يكون  أن  أراد  إذا  اإلنسان  أن  متناسياً 
حتى يف كذبه، فعليه أن يكون قريباً من الواقع 
عىل  يطلق وصفاً  أال  عليه  تقدير، كام  أقل  عىل 
غريه بهدف اإلساءة، يف حني أنه يعاين من رأسه 
ذلك  أجل  من  ذاتها،  العلة  من  قدميه  ألخمص 
متاماً جاء املثل الشهري «من كان بيته من زجاج، 

فال يرمي الناس بالحجارة»!!
اإلساءات  والتعبري، وإطالق  الرأي  بحرية  التغني 
اإلمارات،  خصوصاً  لقطر،  املقاطعة  للدول 
اآلراء،  وتكبت  الصحافة،  تقمع  دوالً  بوصفها 
وال متلك شجاعة االستامع ألي رأي مخالف، هو 
اإلعالم  يتناولها  التي  املُضحكة  املوضوعات  أحد 
الشهري  املثل  ذلك  فلك  يف  يدور  وهو  القطري، 
مستويات  إىل  قطر  وصلت  فهل  ذكره،  السابق 
متقدمة جداً يف حرية الصحافة، وحرية التعبري، 

حتى تعيب عىل الدول األخرى ذلك!
جميع  يف  كاملة  صحافة  حرية  توجد  ال  عموماً 
دول العامل، مبا يف ذلك الواليات املتحدة وبريطانيا 
وغريهام، حيث التدخالت الحكومية يف كثري من 
ليس  الصحف،  حرية  من  تحّد  املتأزمة  األوقات 
ذلك فحسب، بل هناك صحف تتخىل عن مهنيتها 
وحريتها طواعية، ولرمّبا األزمة الحالية تؤكد ذلك، 
تنازلت  التي  العاملية  الصحف  من  الكثري  حيث 
عن حريتها ومهنيتها مقابل الدوالرات القطرية!!

نعود لإلعالم القطري القابع وراء التاريخ يف شكله 
معتمداً  مكانه،  يراوح  مازال  حيث  ومضمونه، 
ال  الذي  الواضح  والكذب  الصارخة  املبالغة  عىل 
يصدقه حتى من كتب الخرب نفسه، لكنه يكذب 
ألنه ُمطالَب بالكذب، فبالغ يك يريض وّيل نعمته، 
قناة  أنها  تّدعي  التي  الكربى  للكذبة  ونعود 
توالت  حيث  الجزيرة،  قناة  اآلخر،  والرأي  الرأي 
صدقيتها  وُرضبت  أهدافها  ووضحت  سقطاتها 
ومهنيتها، ويكفي حجم التأجيج والفتنة القبيحة 
كام  أهدافها،  ملعرفة  يومي  بشكل  تبثها  التي 
قطري،  معارض  أي  مقابلة  عن  ابتعادها  يكفي 
الجنسيات  من  املعارضني  جميع  مع  تفعل  كام 
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بوجودهم  تعلم  ال  القناة  هل  األخرى،  العربية 
تجري  أن  تحداها  من  هناك  أن  أعتقد  مثالً؟! 
مقابلة معه، وأعتقد أنه كسب التحدي، فالقناة 

أجنب من أن تفعل ذلك.
هي  وقطر  الصحافة،  حرية  يف  علينا  يزايدون 
الدولة العربية الوحيدة التي ال يوجد بها جمعية 
يعدون  وال  بهم،  مرّحب  غري  فهم  صحافيني، 
كونهم أدوات وقطعاً شطرنجية، وهم محرومون 
كيان  يف  املتمثل  التعبري  حقوق  أبسط  من 
رأيه  عن  عّرب  الذي  الوحيد  والصحايف  يجمعهم، 
حالياً  وُمالَحق  مطرود  الرتكية  القوات  تواجد  يف 
التعبري  بحرية  املؤمنة  القطرية  الحكومة  من 
والداعمة للصحافة، إنها فعالً قطر أيقونة حرية 
الرأي والتعبري، والغريب أننا مل نشاهد الخرب عىل 
الصحايف  ذلك  رأي  نسمع  ومل  الحرية»،  «قناة 

فيها!!
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خطة  يف  كبري،  حد  إىل  حارضا،  التصور  هذا  ويبدو 
«اإلمارات 2071» الذي انطلقت مؤخرا، ومتثل برنامج 
عمل حكومياً طويل األمد، يتضمن وضع اسرتاتيجية 
وطنية  لتعزيز قوة الدولة الناعمة، وتحسني موقعها 
يف كثري من املؤرشات املعنية برصد وقياس ما ارتقته 
الدول يف العديد من املجاالت، حتى تحل املئوية األوىل 
لقيام اتحاد «دولة اإلمارات العربية» فتجني األجيال 
عقود  لخمسة  متواصل  عمل حكومي  نتاج  القادمة 

من الزمن. 
محاور ميكن رشحها  أربعة  الخطة عىل  وتقوم هذه 

تفاصيلها عىل النحو التايل:
1 ـ  حكومة مرنة: وهي حكومة تقاد أو تدار بوعي، 
الرفاه  تحقيق  إىل  تسعى  املدى،  بعيدة  رؤية  وفق 
تبنى  إثر  للعامل،  إيجابية  رسائل  وتقدم  االجتامعي، 
اسرتاتيجية  من  النابعة  واملامرسات،  التجارب  أفضل 
وجود  للدولة، وضامن  الناعمة  القوة  لتعزيز  وطنية 
الحكومية  لإليرادات  ومتنوعة  جديدة  مصادر 
عن  بعيداً  املالية واالستثامرية  والقدرات  املستدامة   �/H�)�1����1 .�  :����
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التي تطرأ عىل  املتغريات  آلية لرصد  النفط، وتطوير 
تأثريها يف األجيال  القطاعات، وقياس حجم  مختلف 
املقبلة، التي يجب أن تشارك يف كل هذه العمليات 
مجالس  إنشاء  خالل  من  واملبادرات  والسياسات 
استشارية لها يف القطاعات الحكومية كافة، بل وتويل 

العنارص الكفؤة منها مسؤولية اإلدارة والتسيري.
2ـ  تعليم للمستقبل: ويتم هذا بتعزيز مستوى تدريس 
مجاالت  يف  السيام  املتقدمة،  والتكنولوجيا  العلوم 
الفضاء والهندسة واالبتكار والعلوم الطبية والصحية، 
اإليجابية، وتلك  والتوجهات  األخالقية  القيم  وترسيخ 
التي تُعيل من مستوى االحرتافية واملهنية يف املؤسسات 
التعليمية، وتكوين عقول منفتحة عىل تجارب الدول 
املتقدمة، عرب تعليم الطالب تاريخ وثقافات وحضارات 
كاليابانية  جديدة  لغات  وتدريسهم  األخرى،  الدول 
والصينية والكورية، ووضع آليات الستكشاف املواهب 
الفردية للطلبة منذ املراحل الدراسية األوىل، والرتكيز 
عىل متكني املدارس من أن تكون بيئة حاضنة يف مجال 
ريادة األعامل واالبتكار، وتحويل املؤسسات التعليمية 
منظومة  وتعزيز  عاملية،  بحثية  مراكز  إىل  الدولة  يف 
جامعات  وجود  وضامن  والتكاميل،  املستمر  التعلّم 
تكون  عاملياً،  الجامعات  أفضل  قوائم  إماراتية ضمن 
مختلف  من  والباحثني  واألكادمييني  للطلبة  جاذبة 
املقبلة  األجيال  تأهيل  عىل  وتعمل  املعمورة،  أرجاء 

لزمن مختلف.
ليكون  طموح  وهناك  متنوع:  معرفة  اقتصاد  ـ   3
اقتصادا بوسعه منافسة أفضل اقتصادات العامل. ويتم 
هذا عرب تطبيق آليات عدة، من بينها: رفع مستوى 
اإلنتاجية يف االقتصاد الوطني، ودعم الرشكات الوطنية 
البحث والتطوير  العاملية، واالستثامر يف  للوصول إىل 
يف القطاعات الواعدة، والرتكيز عىل تلك التي تعتمد 
وتطوير  املتقدمة،  والصناعات  والريادة  االبتكار  عىل 
تسترشف  وطنية  وصناعية  اقتصادية  اسرتاتيجية 
املهمة  االقتصادات  اإلمارات ضمن  وتضع  املستقبل، 
يف العامل، وتربية وتنمية جيل من املخرتعني والعلامء 
اإلماراتيني، ودعم إسهامهم يف تطور العلوم والتقنية، 
والتنسيق والتكامل مع الدول املتقدمة يف هذا الشأن، 
اإلماراتيني، وإكسابهم  لدى  املهني  املستوى  وتحسني 
املنتجات  تصدير  وتشجيع  جديدة،  عمل  ثقافة 
والخدمات الوطنية املتقدمة ملختلف أنحاء العامل عن 
طريق برامج متخصصة ومكثفة، ودعم وتشجيع زيادة 

مناذج الرشكات اإلماراتية الرائدة.
قيم  برتسيخ  هذا  ويتحقق  متاسكا:  أكرث  مجتمع  ـ   4
التسامح والتامسك والتواضع واالحرتام والوالء للوطن 
والنساء،  الشباب  متكني  وكذلك  املجتمع،  ربوع  يف 
وتوفري  حياة،  أسلوب  واإليجابية  السعادة  وجعل 
جودة عالية يف مجايل الصحة والرياضة، وتوظيف كل 
الطاقات البرشية يف طريق التكاتف والتعاون، وتكوين 
برامج  املقبلة، وتطوير  املرحلة  واعية مبتطلبات  أرس 
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تجعل أجيال املستقبل قادرة عىل إعطاء منوذج جيد 
عن دولة اإلمارات يف الخارج، واألهم هو زيادة مستوى 

التفاف اإلماراتيني حول وطنهم وراية اتحادهم.
وتأخذ هذه االسرتاتيجية بأركانها األربعة يف حسبانها 
عدة اعتبارات، أولها أن عرص النفط يوشك عىل الرحيل، 
ومسؤولية  وطني،  واجب  بعده  ملا  االستعداد  وأن 
عنها.  التغافل  أو  منها،  التنصل  ميكن  ال  حكومية، 
النفطية األخرى  فاملجتمع اإلمارايت، شأنه شأن الدول 
يف الخليج العريب وغريه، اعتاد عىل منط من املعيشة، 
البد من أن يستمر تنعمه به بعد ذبول تأثري النفط يف 
الحياة، إما لرتاجع أسعاره، أو لتدين نسبة االعتامد عليه 
بعد ظهور بدائل أخرى للطاقة، أو نضوب احتياطياته 
لدى منتجيه. واستمرار مثل هذا العيش يتطلب ضامن 
االعتامد  خالل  من  يتحقق  لن  وهذا  مالية،  وفورات 
تجميعها  تم  والذي  النفطية،  الحقبة  مدخرات  عىل 
يف صناديق سيادية، إمنا عرب بناء اقتصاد مختلف، يف 
موارده وتوجهاته ورهاناته والقوى الفاعلة التي تحرك 

مفاصله، أو تتحكم يف آلياته. 

وثانيها أن هذه االسرتاتيجية تتسم بالتكامل والرتابط، 
وهام خاصيتان أساسيتان للتفكري االسرتاتيجي بشكل 
عام، إذ إنها قامت عىل سلسلة من الربامج التي يعتمد 
كل منها عىل اآلخر، وهي تشكل مقدمات وعمليات 
من  العمل  يف  تتمثل  فاملقدمات  نتائج.  ثم  للتحويل 
أجل اقتصاد متنوع، وتطوير التعليم وتحديثه، وعملية 
بها  تقوم  التي  اإلدارية  الجهود  يف  تتمثل  التحويل 
الخطط،  أحدث  عىل  ومطلعة  ومدربة  مرنة  حكومة 
هي  النتيجة  لتكون  أكفاء،  مبستشارين  ومستعينة 
مجتمع متامسك، ينعم برغد العيش واألمان، ويتطلع 
ويف  مطمئنة.  وقلوب  واثقة  بخطى  املستقبل  إىل 
إطار هذه العمليات املتالحقة فإن تحديث االقتصاد 
عىل  االعتامد  بزيادة  إال  يتم  أن  ميكن  ال  وتنويعه 
القدرات الفكرية، وليس املوارد الطبيعية التي يتكئ 
عليها االقتصاد التقليدي، وهذا يتطلب نظاما تعليميا 
مختلفا. كام أن األمرين ال يتحققان معا إال بإدارة تتمتع 
بلياقة ذهنية عالية، وقدر كبري من املرونة، التي تؤهلها 

للتعامل مع املتغريات واملستجدات.

مرشوعات  تبنت  التي  السياسية،  القيادة  أن  وثالثها 
بتعزيز  معنية  األخرية،  السنوات  يف  القبيل  هذا  من 
الكفاية االجتامعية  الدولة والحفاظ عىل حد  قدرات 
كانت  فإذا  املجتمع،  عليه  اعتاد  الذي  واالقتصادية 
توظيف  بفعل  وتقدمت  تطورت  قد  القدرات  هذه 
النفط، فإنه ال يجب تركها تتدهور إثر تراجع  عوائد 
هذه العوائد، بل يجب توفري البديل اآلمن من اآلن، 
ومبا يقي الدولة من أي هزات تؤثر عىل متاسكها، أو 
عالقة مواطنيها باإلدارة أو القيادة، أو بالفكرة الجامعة 
التي التف حولها شعب اإلمارات والتي تبلوت يف شعار 
”البيت متوحد“، أو حتى مبا تقوم به دولة اإلمارات من 

مد يد العون إىل اآلخرين.
أما البعد الرابع فيتعلق بفتح الباب أمام األجيال املقبلة 
للمشاركة يف صناعة حارضها ومستقبلها، السيام بعد 
اتساع رقعة التعليم يف املجتمع اإلمارايت. فاألجيال التي 
عارصت ظهور النفط وطفراته املتوالية كانت تعتمد 
عىل رشاء الخربات واإلمكانات املادية من الخارج، وهي 
مسألة تفكر القيادة الحالية يف تغيري مسارها، بحيث 
العيش  منط  بناء  يف  أنفسهم  عىل  اإلماراتيون  يعتمد 
الذي يريدون توفريه ألنفسهم يف املستقبل، ويف القدرة 

عىل إدارته دون تردد وال إبطاء.
ملنظومة  املجتمع  تجهيز  يف  يتمثل  الخامس  والبعد 
قيم تواكب العرص الجديد املختلف. ففي عرص النفط 
انسالخ  عدم  عىل  حريصة  السياسية  القيادة  كانت 
حديثا  وجدنا  ولذا  ماضيهم،  عن  اإلماراتيني  حارض 
مطوال وعميقا ودامئا عن املوروث وفضل األجداد عىل 
األحفاد، وكان الكبار يذكرون الصغار دوما مبا كان يف 
املايض من شقاء وكفاح مضن يف سبيل العيش، وذلك 
للحفاظ عىل  الرضوري  االجتامعي  الضبط  من  كنوع 
حد  إىل  الرتف  يف  االنغامس  وعدم  املجتمع،  هوية 

اإلفساد، كام جرى ملجتمعات أخرى. 
القيادة، مبرشوعها الذي نحن بصدده  ويبدو اآلن أن 
أخرى  لقيم  الجديد  الجيل  تجهيز  عىل  عازمة  هنا، 
مثل االستقاللية، واالعتامد عىل الذات، واالنفتاح عىل 
املجتمع  ألن  مشاعرهم،  ورعاية  تقبلهم  ثم  اآلخرين 
اإلمارايت سيظل متنوعا عىل النحو الذي نراه يف الوقت 
الراهن، بل إن هذا التنوع سيتجذر ألنه سيستند إىل 
أسس اقتصادية مختلفة، تنقله من الكم إىل الكيف، إذ 
أن زيادة مستوى األمتتة يف القطاع الصناعي ستجعل 
الوقت  ويف  الكبرية،  العاملة  القوى  إىل  أقل  الحاجة 

نفسه تؤثر عىل املهارات املطلوبة لسوق العمل. 
خطوة  أبعد  هو  يعد   2071 اإلمارات  مرشوع  إن 
تضعها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مسار صناعة 
التي يقوم  املستقبل، وأعتقد أن تلك األركان األربعة 
عليها، سيكون لها صدى كبري عىل مختلف املؤسسات، 
والتدابري  والترشيعات  والقرارات  اإلجراءات  وكذلك 

والربامج، يف السنوات القليلة املقبلة.
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ويف  املنرصم  القرن  من  التسعينيات  بداية  ويف 
إطار مامرسة مهامه املتصلة بحفظ السلم واألمن 
والثالثون  التاسعة  املادة  تتيحها  والتي  الدوليني 
بإحداث  األمن  مجلس  قام  األممي،  امليثاق  من 
(عام  السابقة  ليوغوسالفيا  الجنائية  املحكمة 
1993) واملحكمة الجنائية لرواندا (عام 1994)..

ورغم أهمية هذه املبادرات مجتمعة؛ فإنها ظلّت 
محدودة األثر؛ ومل توفّق يف إرساء عدالة جنائية 
دولية دامئة وقادرة عىل ترسيخ مبدأ اإلفالت من 
نهاية  أعقبت  التي  املحاكامت  أن  ذلك  العقاب، 
املنترص"  "عدالة  كرّست  الثانية  العاملية  الحرب 
لكونها مل تطرح مسؤوليات الدول الكربى يف هذا 
و"هريوشيام"  "ناكازايك"  مدينتي  (قصف  الصدد 
سبيل  عىل  األمرييك  النووي  بالسالح  اليابانيتني 
املثال).. فيام اتّسمت العدالة الناتجة عن إحداث 
باالنتقائية؛  الباردة  الحرب  نهاية  املحكمتني بعد 
خطورة  أكرث  أخرى  عديدة  حاالت  ظلت  بعدما 
بالنسبة  األمر  هو  كام  محاسبة؛  أي  عن  مبنأى 
املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  حدثت  لجرائم 

والعراق..
حالت  التي  واألسباب  العوامل  من  الكثري  مثّة 
ومستدامة،  ناجعة  جنائية  عدالة  إرساء  دون 
ومبدأ  الدول  سيادة  بقدسية  التّذرع  شّكل  وقد 
هذه  أحد  الداخلية؛  الشؤون  يف  التدخل  عدم 
العوامل.. غري أن تزايد حّدة الحروب والنزاعات 
خطرة  إنسانية  جرائم  من  خلّفته  وما  الداخلية 
يف مناطق مختلفة من العامل (رواندا، والصومال، 
رغبة  بتشّكل  عّجلت  السابقة..)..  ويوغوسالفيا 
الدولية  الجنائية  املحكمة  لتأسيس  قوية  دولية 
دول  بذلتها  جهود  مثرة  جاءت  التي  الدامئة؛ 

ومنظامت غري حكومية عديدة..
عن  صادر  قرار  مبوجب  املحكمة  تأّسست 
1995؛  عام  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
جرائم  يف  املتورطني  ومحاكمة  مبالحقة  وكلّفت 
إبادة  وجرائم  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الحرب، 
الجنس البرشي؛ والعدوان، مبا يدعم ترسيخ مبدأ 

عدم اإلفالت من العقاب.
وأن  خصوصا  كبريا؛  دوليا  حدثا  ذلك  مثّل  وقد 
هذه املحكمة التي تجسد قضاء دوليا يرتكز إىل 
الشخصية  املسؤولية  إثارة  وعىل  الدول؛  إرادة 
من  املتحدة  األمم  عن  مستقلة  جاءت  للجناة؛ 
حيث التمويل واملوظفني؛ وباختصاصات مكّملة 

للقضاء الداخيل وليست بديال عنه..
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 124 روما  نظام  عىل  املصادقة  الدول  عدد  بلغ 
عضو  دولة   192 مجموع  من  اآلن؛  حتى  دولة 
باألمم املتحدة..؛ وهي موزعة كام ييل: 34 دولة 
و18  والباسيفيك؛  آسيا  من  دولة  و19  إفريقية 
أمريكا  من  دولة  و28  الغربية  أوربا  من  دولة 
أوربا  من  دولة   25 الكاريبي  ومنطقة  الالتينية 
أربع  بينها  العامل..  من  أخرى  ومناطق  الرشقية 
دول عضو يف جامعة الدول العربية هي األردن؛ 

وجيبويت؛ وجزر القمر؛ وتونس.. 
بعض  األمن  ملجلس  املحكمة  نظام  منح 
الصالحيات؛ عىل مستوى تحريك مسطرة اإلحالة 
عىل املحكمة (املادة 13) مبوجب الفصل السابع 
الجرائم  مواجهة  يف  املتحدة  األمم  ميثاق  من 
املندرجة ضمن اختصاص املحكمة، سواء ارتكبت 

داخل دول طرف يف نظام املحكمة أم ال..
هذه  استغّل  املجلس  أن  إىل  املامرسة  وتشري 
عرشة  بني  فمن  منحرفة؛  بصورة  اإلمكانية 
تسعة  هناك  حاليا؛  املحكمة  تبارشها  تحقيقات 
اإلفريقية  بالقارة  تتّصل  قضايا  عىل  تنصّب 
الدميقراطية؛  الكونغو  وجمهورية  (أوغندا؛ 
وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ والسودان ودارفور؛ 
وساحل العاج؛ وكينيا؛ ومايل؛ وليبيا) كان املجلس 
من  عددا  دفع  ما  وهو  غالبيتها،  إثارة  وراء  من 
الدول اإلفريقية إىل التهديد باالنسحاب من نظام 

املحكمة..
تدابري  إرجاء  إمكانية  أيضا  النظام  له  أتاح  كام 
املحكمة  تبارشها  التي  املقاضاة  أو  التحقيق 
تندرج ضمن واليتها..  (املادة 16) بصدد جرائم 
وهو إجراء ميكن أن يّشل عمل املحكمة ويحول 
أن  ميكن  كام  املناسب؛  الوقت  يف  تحركها  دون 

يسهم يف ضياع الوثائق واألدلة اإلثباتية..
عىل  قادرة  دولية  جنائية  عدالة  تأسيس  إن 
ويف  العقاب؛  من  اإلفالت  عدم  مبدأ  إرساء 
يبدأ  املطروحة..؛  واملخاطر  التحديات  مستوى 
املحكمة؛  نظام  الكربى عىل  الدول  مصادقة  من 
والسعي لتجاوز كل مظاهر تسييس عمل هذه 

الهيئة بتعزيز استقالليتها عن مجلس األمن..
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إن جانباً كبرياً من البنية التحتية األساسية يف العامل 
التجارية  األعامل  فكل  الفضاء؛  سفن  عىل  يعتمد 
مدعومة  األرض  عىل  تقريباً  املهمة  التقنيات  أو 
الحكومات  قيام  الرغم من  بأصول فضائية. وعىل 
األرض،  عىل  التقنيات  تلك  لتأمني  الكثري  بفعل 
للتهديدات  عرضة  تكون  أن  بسهولة  ميكن  فإنها 
الذي  املوضوع  هو  السيرباين  فاألمن  الفضاء.  من 
يتحدث عنه الجميع يف أي صناعة من الصناعات. 
وهذا التهديد حقيقي بالفعل؛ ذلك أننا نعيش يف 
عامل "إنرتنت األشياء" الذي أصبح فيه األعداء أكرث 
الصناعية  األقامر  تصبح  أن  املرجح  ومن  تطوراً، 

ضمن خط إطالق النار عاجالً وليس آجالً.

%i������P���1�;$������#A���1�;J

إذ  نوعها؛  من  فريدة  الصناعية  األقامر  تعترب 
يستغرق صنعها غالباً ما بني عام إىل ثالثة أعوام 
ثم تبقى يف الفضاء ما يقرب من عرشين عاماً. 
عليه،  والتنازع  الفضاء  ازدحام  ازدياد  مع  لكن 
ما مدى تعرض هذه األصول للهجوم السيرباين؟ 
مع  باالتصال سوى  تقوم  ال   الفضائية  فاألصول 
الراديو،  عىل  القامئة  الالسلكية  الربوتوكوالت 

للمهاجمني، وذلك من  مغرياً  مام يجعلها هدفاً 
لتحديد  السعي  ألن  واإلسناد،  الوصول  منظور 
مصدر الهجوم الالسليك بدقة من مسافة بعيدة 
من  النوع  فهذا  كبرياً.  تحدياً  يشكل  ما  غالباً 
يؤدي  الفضائية  األصول  عىل  املبارشة  الهجامت 
من  الحرمان  سيناريوهات  إىل  األرجح  عىل 
شبكة  عرب  تتم  التي  الهجامت  أن  غري  الخدمة، 
محطة أرضية مكشوفة قد تؤدي إىل الوصول إىل 
مع  التعامل  عىل  القدرة  أو  الحساسة  البيانات 
تأثري  إىل  يؤدي  مام  والسيطرة،  القيادة  أنظمة 

أكرب بكثري.
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مىض عىل معظم األقامر الصناعية زمن طويل، مام 
يعني أنها قامت صناعتها عىل تقنيات قدمية  قبل 
حقيقية.  قضية  السيربانية  التهديدات  تصبح  أن 
لبضعة  التجارية  الربمجيات  تحديثات  إجراء  ويتم 
جديدة.  ميزات  إضافة  يف  أحدها  يتمثل  أسباب، 
أو  تصحيح  عمليات  إدخال  هو  اآلخر  والسبب 
اكتشافها.  عند  التهديدات  من  للتخفيف  تحسني 
ونادرا ما نسمع برشكة أقامر صناعية تفعل أي يشء 
للعثور عىل رمز ميكن استغالله وتصحيحه. ميكنك 
قد  ما  فيها شخصاً  ترى  التي  املرات  بعدد  التفكري 
ميكن  فهل  حاسوبك.  عىل  جديدة  تحديثات  ثبت 
الصناعية؟ يرى  أن ينطبق األمر نفسه عىل األقامر 
الخرباء أن اليشء الوحيد الذي يبقيها آمنة عن بعد 
يف هذه املرحلة هو مستوى الجهد الذي سيستغرقه 

استغالل أحد الرموز وإصالحه.
التي  الصناعية  األقامر  أن  الصناعة عىل  يتفق خرباء 
تم تصميمها قبل 10 إىل 15 سنة مل ترث اهتامما بالغا 
الجزء  أن  يُعتقد  كان  ألنه  السيربانية؛  بالتهديدات 
الفضايئ من األصول والنظم املوجودة يف املدار معزول 
يكن  مل  أيضاً  وأنه  األريض،  الجزء  عن  كافية  بدرجة 

متصالً باإلنرتنت بشكل مبارش، لكن األمور تغريت.
الجوي  والغالف  للمحيطات  الوطنية  اإلدارة  قامت 
يف الواليات املتحدة بفصل نظامها ملعلومات بيانات 
األقامر الصناعية يف سبتمرب 2014 بعد حادثة اخرتاق 
الطقس يف  واضحة، مام حال دون حصول وكاالت 
جميع أنحاء العامل عىل بيانات التنبؤ باألحوال الجوية 
NBC- 48 ساعة، وفقا لتقرير عىل قناة  للالزمة ملدة

.news
تعترب تهديدات األمن السيرباين لالتصاالت الفضائية 
أصبحت  فقد  ذلك  ومع  نسبياً،  جديدة  ظاهرة 
حول  والقلق   االهتامم  مصادر  مقدمة  يف  برسعة 
الضعف  مواطن  بسبب  الفضائية  النظم  استدامة 
التي قد تستغلها هذه التهديدات وتؤثر فيها سلباً. 
وهذه الثغرات األمنية ذات أهمية حاسمة للمهام: 
فهي تشمل نظم اإلطالق واالتصاالت والقياس عن 
هذه  وتعتمد  املهام.  وإنجاز  والقيادة  والتتبع  بعد 
الفضائية  االتصاالت  جوانب  من  وغريها  الشبكات 
اعتامدا كبريا عىل القدرات اإللكرتونية اآلمنة واملرنة 
ونظرا  االصطناعي.  القمر  عمر  مراحل  لجميع 
للطبيعة العاملية املتأصلة يف أنشطة األقامر الصناعية 
بدرجة  القدرات  هذه  تعتمد  السيرباين،  والفضاء 
للمعايري  أساس  لوضع  الدويل  التعاون  عىل  كبرية 
القانونية املتفق عليها التي تحمي األقامر الصناعية 
واالتصاالت الفضائية. ويتسم هذا التعاون الحيوي 
بالتخطيط  بدءاً  املهام،  مراحل  جميع  يف  باألهمية 

وانتهاء باإلنجاز النهايئ للمهمة. ويف الظروف املثىل، 
تقوم األطراف الفاعلة يف الدولة القومية، التي تلتزم 
للمهام  العامة  واالستدامة  النظام  تشغيل  بإمكانية 
التي يتم إطالقها تحت رعايتها ومسؤوليتها، بتطوير 
وإنفاذ القواعد واملعايري التي تسهم يف حامية األقامر 

الصناعية وعمليات اإلرسال والبث بواسطتها.
ميكنها  صناعية  أقامرا  القومية  الدول  أعدت  وقد 
آخر، وأن  تتوقف عىل مقربة من قمر صناعي  أن 
الهابطة  والوصالت  الصاعدة  الوصالت  مع  تتداخل 
لقياس املعلومات عن بعد، والتتبع، والقيادة. قد ال 
الفضاء  استغالل  مبارش  نحو  اآلن عىل  ذلك  يعادل 
السيرباين، ولكن إذا استطاع شخص ما اقتحام الوصلة 
بالتأكيد  يبدأ  أن  ميكنه  فإنه  الهابطة،  أو  الصاعدة 

بالتالعب بالبيانات التي تحملها.
األشخاص  قبل  من  الثغرات  هذه  استغالل  وميكن 
والجامعات، مبا يف ذلك الدول والجامعات اإلجرامية 
عاملية  كارثة  لخلق  اإلنرتنت،  وقراصنة  واإلرهابيني 

انتهاكات  تحدث  عندما  لكن  األرض.  محتملة عىل 
للقانون الدويل يف شكل فعاليات إلكرتونية معادية 
تسبب رضراً لالتصاالت الفضائية، فينبغي أن تتوافر 
التي  التدابري  من  مجموعة  الضحية  الدولة  لدى 
يوفرها النظام القانوين أو األنظمة القانونية املناسبة.

سيتم إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة من جانب عدة 
أطراف معنية يف املستقبل القريب للتدابري املتاحة 
مبوجب القانون الدويل لالستجابة لألعامل العدائية 
املوجهة إىل النظم واالتصاالت الفضائية. وستتوقف 
يف  املعادية  التدخالت  توصيف  عىل  التدابري  هذه 
املقرتح  للتصنيف  وفقا  الفضائية  اإلرسال  عمليات 

للفعاليات العدائية.
رئيسية  أنظمة  أربعة  تؤثر  الراهن،  الوقت  ويف 
للقانون الدويل املعياري يف أنواع التدابري التي ميكن 

أن تتخذها الدول:
1. نظام األمن الجامعي مليثاق األمم املتحدة.

األجسام  إطالق  يحكم  (الذي  الفضاء  قانون   -  2
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عن  املسؤولية  ذلك  يف  مبا  الفضائية،  وأنشطتها 
األرضار).

3 - القانون العاملي لالتصاالت السلكية والالسلكية 
(الذي يحكم نقل البيانات وحامية البنى التحتية).

4 - القانون املوضوعي املتعلق بحرية املعلومات عرب 
الحدود.

وعالوة عىل ذلك، فإن اإلطار املعياري الوليد الذي 
الحكومية  األنشطة  عىل  املطاف  نهاية  يف  سيطبق 
مالمئاً  السيرباين سيكون  الفضاء  يف  الحكومية  وغري 
أيضاً لالتصاالت الفضائية، عىل الرغم من استبعاده 

عموماً من التحليالت والدراسات.
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ميكن أن تكون مسألة التأمني اإللكرتوين ذات صلة 
حقيقية بصناعة الفضاء التي تشهد تقدماً. وتتوافر 
واملخاطر  املالية  املخاطر  لتقييم  جديدة  مناذج 
للمخاطر  التي تنطوي عىل قيمة سيربانية معرضة 
(سيفار) Cyber Value-at-Risk (CyVAR) تحدد 
النظام من  املخاطر واملسؤولية عىل مستوى  بدقة 
حيث التكلفة الحقيقية بالدوالر إذا تعرض للخطر. 
ويكتيس ذلك أهمية خاصة بالنسبة لكبار املسؤولني 
املاليني وكبار مسؤويل املخاطر، حيث إنه يساعدهم 
عىل تركيز استثامراتهم يف مجال الحامية السيربانية. 
تم  التي  االستثامرات  مستوى  من  الرغم  وعىل 
تحقيقها يف مجال تكنولوجيا املعلومات عىل مدى 
السنوات العرشين الفردية املاضية أو نحو ذلك، فإننا 

يف الحقيقة مل نعد نتمتع باألمن.
ال تساعد مناذج سيفار عىل الرتكيز عىل قيمة االستثامر 
األساسية  النظم  تلك  تحدد  بل  فحسب،  الوقايئ 
أعىل  مستويات  إىل  تحتاج  والتي  للمهام  الحيوية 

من الحامية. وهذا بدوره يساعد صناعة التأمني عىل 
األمن السيرباين، مع تحديد حجم التغطية املطلوبة 
لهذه النظم يف صكوكها بدقة أكرب. كام يتم تحدد 
وسوف  أكرب.  بدقة  للمخاطر  والتعرض  املسؤولية 
يستمر التوجه نحو تأمني األصول يف القطاع األريض 
وقطاع الفضاء ببوليصات التأمني التي تستهدف عىل 

وجه التحديد مواطن الضعف السيرباين.
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أطلقت  فقد  استرشايف،  حل  الصني  لدى  يكون  قد 
ما يقال بأنه أول قمر صناعي لالتصاالت الكّميّة يف 

العامل يتم وضعه يف املدار.
ويف حني يتمسك العديد من خرباء األمن السيرباين 
فإن  للقرصنة،  يشء  كل  تعرض  بإمكانية  باالعتقاد 
الكمية  االتصاالت  يستخدم  الذي  الصناعي  القمر 
ميكن أن يكون أقرب ما يكون إىل املناعة ضد العبث، 

وذلك بفضل الفيزياء.
يشبه التشابك الكمي إرسال رسالة عىل هيئة فقاعة 
الصابون. فإذا قام بإرسالها الشخص الخطأ فسوف 
أحد  الكمومية  الصناعية  األقامر  وتعترب  تتالىش. 

الخيارات العملية املمكنة للمستقبل.
الفضائية  للمالحة  األوروبية  الشبكة  أدخلت  وقد 
"غاليليو" تدابري أمنية جديدة. وهذا يدل عىل قدرة 
التحديات  مواجهة  عىل  وتصميمها  الفضاء  صناعة 

األمنية السيربانية التي تواجهها جميع بلداننا.
تعد "داركرتيس" واحدة من عدد من رشكات األمن 
للحفاظ  التي تعمل عىل حلول  الجديدة  السيرباين 
عىل سالمة الرشكات وأمنها. ويتم تدعيم تقنياتها، 
خالل  من  املؤسسية،  املناعة  نظام  باسم  املعروفة 
املتخصصون  التي وضعها  التعلم اآليل والرياضيات 
من جامعة كامربيدج. وتؤكد رشكة "داركرتيس" أن 

تقنية التعلم الذايت هذه فريدة من نوعها؛ ألنها ميكن 
أن تدرك كيف يبدو  "الوضع الطبيعي" بالنسبة إىل 
دون  مستخدم،  أي  وحتى  جهاز  وأي  مؤسسة  أي 
فإنه  ذلك،  من  وبدالً  مسبقة.  معرفة  إىل  الحاجة 
يتعلم تلقائيا "منط الحياة" للمؤسسة مام يالحظه، 
وميكن أن يرصد األوضاع الشاذة الناشئة حينام تظهر 

عىل الشبكة.
لتحديد  الصناعة  أجزاء  باقي  يسعى  حني  ويف 
التهديدات  تصنيف  أو  "السيئة"  السلوكيات 
املعروفة، تقوم "داركرتيس" بإبراز أي نشاط يحدث 
يعني  مام  العادي،  السلوك  عن  كبري  انحراف  فيه 
الداخلية، والجامعات  التهديدات  التقاط  أنه ميكن 
اإلجرامية، والربمجيات الخبيثة املتطورة، والهجامت 
املطاف،  نهاية  ذلك. ويف  الدول، وغري  ترعاها  التي 
تهدف داركرتيس للحصول يف وقت مبكر عىل األشياء 

التي تفتقر إليها جميع األدوات األمنية األخرى.
العدوان  رد  عىل  القدرة  بتطوير  داركرتيس  قامت 
الجهاز  يف  املضادة  األجسام  حال  هو  وكام  تلقائياً. 
املناعي البرشي، فإن "داركرتيس أنتيجينا" هي تقنية 
عالية  للتهديدات، ولكن بطريقة  تلقائيا  تستجيب 
وهذا  معني.  التصال  الفوري  اإلبطاء  مثل   - الدقة 
يسمح لفرق األمن باكتساب ميزة الوقت، وتخفيف 

املخاطر يف الوقت الحقيقي.
منظمة  وهي   - الحكومية  االتصاالت  مقر  قال 
إنه يف حال عدم   - الربيطانية  واألمن  االستخبارات 
وجودنا يف الفضاء - ميكن بناء جدار حامية وطني 
السيربانية.  الهجامت  من  املتحدة  اململكة  لحامية 
ويعترب مقر االتصاالت الحكومية جزءاً من الفريق 
مع  جنب  إىل  جنباً  املتحدة،  اململكة  يحمي  الذي 
األخرى.  االستخبارات  القانون ووكاالت  إنفاذ  وكالة 
مع  بالعمل  الحكومية  االتصاالت  مقر  ويقوم 
عن  الدفاع  عىل  والصناعة،  الربيطانية  الحكومة 
وتقديم  السيرباين،  التهديد  ضد  الحكومية  النظم 
الدعم للقوات املسلحة والسعي للحفاظ عىل سالمة 

الجمهور، يف الحياة الواقعية وعىل شبكة اإلنرتنت.
من جانبه قال مارك روبرت أندرسون، وهو باحث 
أمني من جامعة إدج هيل، إن النظام املقرتح ميكن 
أن يكون ممكناً من الناحية التقنية، ولكنه سيواجه 
نقاط ضعف رئيسية، حيث ال يحتاج أي قراصنة إال 
إىل الوصول إىل خادم داخل اململكة املتحدة إلنشاء 
شبكة خاصة افرتاضية، وميكن توجيه أي هجوم إىل 
داخل اململكة املتحدة، ويتم إطالقه من داخل جدار 

الحامية.

املصدر:
www.interactive.satellitetoday.com

www.nbcnews.com
www.gchq.gov.uk
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العمل معا بفضل نظام عام
الطائرات  بتقنيات  املجهزة  األوروبية  الدول  تقوم 
مرسح  نفس  يف  واملوجودة  العاملة،  طيار  بدون 
عىل  بالفعل  العسكرية  أعاملها  بتنسيق  العمليات 
املراقبة.  مناطق  توزيع  خالل  من  مثالً:  األرض، 
وقد  جديدة.  مرحلة  إىل  الوصول  وشك  عىل  إننا 
 Défense الدويل الدفاع  التعاون بني مجلس  أسهم 
و  الفريق  قائد   (Conseil International (DCI
األوروبية  الدفاع  وكالة  إقناع  يف   Diginext رشكة 
(EDA)، التي تعاقدت معنا لتطوير ونرش وتسليم  
طيار  بدون  الطائرات  مشغيل  لتدريب  مشبهات 
وتشارك  التحمل.  والطويلة  االرتفاعات  املتوسطة 
وأملانيا  وفرنسا  بلجيكا  هي:  بلدان  تسعة  ذلك  يف 
واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا واململكة 

املتحدة.
وقد تعزز التعاون بني هذه البلدان التسعة بفضل 
عام ميكنه  نظام  ، وهو   Diginext UAV-X مشبه 
محاكاة أي نوع من الطائرات بدون طيار (سواء كانت 
تكتيكية أو من نوع الطائرات املتوسطة االرتفاعات 
والطويلة التحمل)، والخربة الفنية يف التدريب ملجلس 
الدفاع الدويل DCI. وميكن استخدام نظام املحاكاة 
مشرتكة  تدريبات  إلجراء  الدول  هذه  يف  املوزع 
والتدريب عرب شبكة. والهدف من ذلك ليس تدريب 
القوات املسلحة يف هذه البلدان عىل استخدام طائرة 
بدون طيار واحدة محددة، بل لتعليمها العمل معاً، 
وهو أمر ممكن بفضل هذا النظام العام. وهذا هو 
السبب يف كون هذا النهج أصيالً. ومن املقرر تسليم 
أكتوبر 2017،  أول جهازين، إىل فرنسا وإيطاليا، يف 
عام  نهاية  بحلول  الباقي  تسليم  ذلك  يبع  أن  عىل 
2018. وعند االنتهاء من الربنامج، تكون جميع الدول 

التسع قد استلمت أجهزتها.

مجتمع أورويب للطائرات بدون طيار بحلول عام 
2018

فضالً عن هذا التغيري الجذري يف املنظور، يسهم هذا 
املرشوع يف إنشاء مجتمع أورويب حقيقي للطائرات 

بدون طيار، سيتحقق عىل مختلف املستويات.
يعمل مجتمع خرباء الطائرات بدون طيار املتوسطة 
لنموذج  وفقا  حالياً  التحمل  والطويلة  االرتفاعات 
تعاوين يقوم عىل التبادالت قبل أو بعد التمرين أو 
املهمة. وبهذا املشبه التدريبي املوزع، يصبح الهدف 

�G�h�B�/;�����6 :���[��!	��I����L��
��!�!Q�)>��!����

t�PO���S�2�6����
�������!�%��� ����"6�����

DCI����2��C-�5;���

الحقيقي. وسوف  الوقت  التشغييل يف  التعاون  هو 
يف  العمل  املختلفة  الدول  يف  املستخدمون  يتعلم 
نفسها.  البيئة  ويف  نفسه  السيناريو  عىل  واحد  آن 
الخرباء  تدريب  تنسيق  عىل  ذلك  سيساعد  كام 

واملستخدمني األوروبيني.
النهايئ  الهدف  فيتمثل  التشغييل،  املستوى  أما عىل 
يف الحصول عىل طائرات بدون طيار مختلفة تعمل 
تبادل  عىل  القدرة  مع  األرض،  عىل  شبكة  ضمن 
تعزيز  أجل  من  باملهام  التكليف  وأوامر  املعلومات 
أن  املستقبل، ميكننا  نحو  بنظرنا  وإذا مضينا  األداء. 
نتصور أن هذا املرشوع ميكن أن يوفر أساساً لتحديد 
املتوسطة  األوروبية  طيار  بدون  الطائرات  خصائص 
االرتفاعات والطويلة التحمل لتجهيز القوات املسلحة 

املختلفة للبلدان األعضاء يف االتحاد األورويب.
قابلية  زيادة  يف  للرغبة  أيضا  الربنامج  ويستجيب 
التشغيل البيني يف قطاع تتزايد أهميته يوميا. ومثلام 
سياسة  أو  األطليس  شامل  حلف  إىل  االنضامم  أدى 
األمن والدفاع املشرتكة إىل دفع البلدان األعضاء إىل 
االتفاق عىل قواعد تشغيل مشرتكة لقواتها الجوية، 
فإن هذا التعاون سيجعل من املمكن وضع إجراءات 
املتوسطة  طيار  بدون  للطائرات  العميل  للتشغيل 
عليها. ويف  واملصادقة  التحمل  والطويلة  االرتفاعات 
نهاية املطاف، ميكن للمرء أن يتصور ظهور عقيدة 
وبهذه  طيار.  بدون  الطائرات  لعمليات  أوروبية 
الطريقة، ميثل املرشوع خطوة أوىل نحو إقامة تعاون 

أكرث تنظيام ودميومة يف قطاع الطائرات بدون طيار.
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وإلتقت مجلة "درع الوطن" مع بول ليمو، نائب 
Lock- رشكة يف  النارية  بالقوة  للتحكم   للرئيس 

 ،heed Martin Missiles and Fire Control
املتقدمة  التكنولوجيا  هذه  عن  املزيد  ملعرفة 

واملعقولة التكلفة.

الذي  وما   INFIRNO نظام  عن  املزيد  أخربنا 
مييزه؟

INFIRNO هو نظام مبتكر مبني عىل الدروس 
من  أكرث  وتصنيع  تصميم  من  تعلمناها  التي 
11,000 نظام استشعار كهروضويئ يعمل باألشعة 
املتطور  التهديف  نظام  مثل  الحمراء،  تحت 
بالنريان  التحكم  ونظام   ،Sniper "القناص" 

"أباتيش" Apache، ونظام رصد األهداف.
التقليدية  االستشعار  أنظمة  بعض  عكس  وعىل 
العمالء  من  تتطلب  التي  الحجم  متوسطة 
متناول  يف  بكاملها  احتياطية  بأنظمة  االحتفاظ 
أيديهم، فإن نظام INFIRNO قد أدخل يف سوق 
معيارياً  مفهوماً  الحجم  املتوسطة  الرمي  أبراج 
للمستخدمني  وميكن  واالستبدال.  لإلزالة  بالفعل 

من  الربج  إزالة  دون  امليدان  يف  الصيانة  إجراء 
بإزالة  ببساطة  يقومون  بل  املضيفة،  املنصة 
(أوالعرشة)  التسعة  املكونات  من  أي  واستبدال 

.INFIRNO القابلة للتغيري واملكونة لنظام

ما هو دوركم يف تطوير إنفرينو INFIRNO؟
قمنا بتطوير إنفرينو من خالل االستثامر الداخيل، 
النظام عن طريق  باستمرار عىل تحسني  ونعمل 
األشعة تحت  إضافة قدرات جديدة، مثل مؤرش 

الحمراء الذي أضيف مؤخراً.

ميكن   INFIRNO إنفرينو  نظام  إصالح  ميكن 
قابلة  وحدات  باستخدام  برسعة  إصالحه 
جهاز  إزالة  من  بدال  احتياطية  لالستبدال 
هل  املضيفة.  املنصة  من  الكامل  االستشعار 

ميكنكم تحديد الوفورات يف التكاليف؟
ذا  صيانة  مفهوم   INFIRNO نظام  يتضمن 
Line Re-  سستويني والوحدات القابلة لالستبدال 

نظام  يف  املستخدمة    (placeable Unit (LRU
رشكة  من   ،Sniper "القناص"  املتطور  التهديف 

الدفاع  وزارة  مناذج  إىل  واستنادا  مارتن.  لوكهيد 
املستقلة، فإن تصميم الوحدات القابلة لالستبدال 
من  الحد  يف  سيسهم   INFIRNO نظام   يف 
تكاليف دورة حياة النظام بنسبة %50. وقد قمنا 
أثناء عرض ميداين حديث العهد بإزالة واستبدال 
النظام وعاد نظام  INFIRNO مرة أخرى  ليزر 

إىل العمل خالل أقل من 10 دقائق.

املجال،  هذا  يف  األخرى  العروض  مع  باملقارنة 
كيف يفي نظام INFIRNO بالغرض؟

أجهزة  أعامل  من  العروض  أحدث  هو  هذا 
من  النارية  بالقوة  التحكم  مجال  يف  االستشعار 
يجمع   INFIRNO فنظام  مارتن.  لوكهيد  رشكة 
لنظامنا  بالتجربة  املثْبتة  االستهداف  قدرات  بني 
من  املستفادة  والدروس  األهداف  برصد  الخاص 
مستشعراتنا من طراز Gyrocam ISR  املنخفضة 
Gy- 1100 نظام  للتكلفة. وقد تم نرش أكرث من

الناتو  وقوات  األمرييك  الجيش  لدى    rocam
ووكاالت تنفيذ القانون األمريكية والدولية.
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 INFIRNO لنظام   الناجح  اإلدماج  حققتم 
رشكة  تعترب  حيث  هوك؛  بالك  مروحية  يف 
لوكهيد  من  جزءاً  اآلن   Sikorsky سيكورسيك 
هوك  بالك  لتجهيز  خطط  لديكم  فهل  مارتن، 

بنظام INFIRNO؟
نظام  خيار  لتطوير  معاً  نعمل  نحن  نعم، 
االستشعار ملروحية Black Hawk . وقد عرضت 
الجوي  املعرض  ممكناً يف  لوكهيد مارتن تصميامً 
فارنبورو Farnborough 2016. وتعترب مروحية 
Black Hawk  منصة مرنة ومجربة وهي جاهزة 
من  متنوعة  ملجموعة  العمالء  متطلبات  لتلبية 

املهام الحالية واملستقبلية.

أية  لتسليم  املتوقع  الزمني  الجدول  هو  ما 
طلبيات جديدة للنظام؟

إن نظام INFIRNO يعزز التكنولوجيا الناضجة 
وعمليات اإلنتاج دعامً ملتطلبات الجدول الزمني 
نهاية  يف  التسليم  مواعيد  وتعتمد  للعمالء. 
املطاف عىل عدد الوحدات املطلوبة واحتياجات 
لدعم  استعداد  عىل  جانبنا  من  ولكننا  العمالء، 

عمالئنا واحتياجاتهم التشغيلية.

من هم املستخدمون الذين تعتقد أنهم سيجنون 
أكرب فائدة من هذه القدرات؟

لالستطالع   INFIRNO نظام  تصميم  تم 
الهجامت  ومهام  الناري،  واإلسناد  القتايل، 
املستخدمون  ويحتاج  املدى.  والبعيدة  الدقيقة 
ومستشعر  األطياف  ومتعدد  مرن  تهديف  إىل 
ميكنه   ISR واستطالع  ومراقبة  استخبارات 
ومواكبة  الجديدة  املتطلبات  مع  التكيف 
التكنولوجيا والقدرات الناشئة، ويف الوقت نفسه 
للحد  مبتكراً  حالً  ويقدم  التكلفة  معقول  يكون 

من تكاليف دورة الحياة الشاملة

مارتن  لوكهيد  رشكة  أنجزت  املايض  العام  يف 
بنجاح أول رحلة ملستشعر االستهداف املتعدد 
األطياف إنفرينو INFIRNO يف تصميم تكتييك 
 H-60 Black طراز  من  مروحية  طائرة  عىل 
Hawk. وقد أجري االختبار للتحقق من قدرات 
بيئة  ضمن  واالندماج  األداء  يف   INFIRNO

الطائرات املروحية.
وقال بول ليمو، نائب رئيس السيطرة عىل القوة 
النظام  "هذا  مارتن:  لوكهيد  رشكة   يف  النارية 
الناجحة  العروض  من  سلسلة  يف  األحدث  هو 
لنظام INFIRNO عرب منصات متعددة". "وقد 
أثبت اختبار الطريان األداء العايل الوضوح لنظام 
عىل   INFIRNO لنظام  والثبات  االستشعار 

املنصات الجوية".
تم متويل االختبار من قبل رشكة لوكهيد مارتن 
 H-60 Black طراز  من  مروحية  عىل  وأجري 
للقطاع  وتشغيلها  ملكيتها  عائددة   Hawk
إدماج  إثبات سهولة  الهدف هو  الخاص. وكان 

النظام يف املروحية وقدرات االستشعار.
عىل  متعددة  اختبارات  الطريان  فريق  أجرى 
أداء  بيانات  التقاط  وتم   ،INFIRNO نظام 
تصل إىل ارتفاع 6000 قدم وبرسعة 160 عقدة. 
الوضوح  عايل  فيديو  بالتقاط  الفريق  قام  كام 
واختبار قدرة النظام عىل تحديد وتتبع األهداف 
يف الظروف الصعبة املتأصلة يف الطائرات ذات 

األجنحة الدوارة.
االختبارات  من  املزيد  إجراء  املقرر  ومن 
INFIR- لنظام للعمالء  التوضيحية   االعروض 

NO طوال عام 2017.
 INFIRNO نظام  يعترب  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
 Black Hawk ملروحية   محتمالً  تصميامً 
استعداد  عىل  مارتن  لوكهيد  ورشكة  املسلحة، 
املشغلون  يضيف  ليك  الالزمة  املرونة  لتوفري 
إىل  واألسلحة  االستشعار  أجهزة  العسكريون 
للوائح  وفقا  لديهم   Black Hawk مروحيات 

التصدير.

H-60 Black Hawk���H!�6���6�G�1�INFIRNO���R0
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التي  النووي  الذعر  حالة  عن  يعرب  يوجد يشء  وال 
التي  األمريكية  الرئاسة  طائرة  سوى  العامل  تجتاح 
ميكنها  والتي  القيامة  يوم  طائرة  أسم  عليها  يطلق 
طبيعية  كارثة  ووقوع  نووي  انفجار  أمام  الصمود 
الفضاء عيل  من  كويكبات  أو حتى سقوط  مدمرة 

األرض.
 E-4b وتعرف الطائرة يف االوساط العسكرية باسم
بوينج 747 200-  الطائرة  وهي نسخة معدلة من 
وتصل رسعة الطائرة ايل 620 ميل يف الساعة اي ما 
يزيد بنحو 40 ميل يف الساعة عن رسعة الطائرات 

التجارية املناظرة.
عمليات  مركز  مبثابة  تعد  التي  للطائرة  وميكن 
القيادات  وكبار  االمرييك  الرئيس  ميكن  محمول 
اندالع حرب  حالة  يف  البلد  قيادة  من  العسكرية 
كونية، البقاء يف الجو ملدة أسبوع كامل كام ميكنها 

التزود بالوقود يف الجو. 
خمس  خالل  االقالع  ميكنها  التي  الطائرة  وتضم 
دقائق فقط دروع للحامية من االشعاع واملوجات 
الكهرومغناطيسية ومتلك القوات الجوية األمريكية 

أربع طائرات من هذا النوع تلحق بالجناح ال 55 
التي تضم  نرباسكا،  الجوية يف  اوفوت  قاعدة  من 

أيضا القوات االسرتاتيجية االمريكية.
وتظل الطائرة التي تبلغ تكلفتها 223 مليون دوالر، 
حالة  يف  للرئيس  الحامية  توفر  أن  يفرتض  والتي 
السيناريو االسوأ يف حالة تأهب قصوى 24 ساعة يف 

اليوم عىل مدار العام.
ورغم أن طائرة سالح الجو رقم واحد توفر للرئيس 
وسيلة التنقل االعتيادية يف املسافات الطويلة فإن 
الحكومة  ادارة  للرئيس  تتيح  القيامة  يوم  طائرة 

والجيش يف حالة وقوع حرب نووية.
أثناء  مرة  اخر  استخدمت  التي  الطائرة  وتضم 
الهجامت االرهابية عىل برجي مركز التجارة العاملي 
يف الحادي عرش من سبتمرب نحو 165 الف رطال 
من احدث املعدات االلكرتونية وتحتوي املعدات 
عىل نظام خاص متطور للتربيد الهوايئ حتى ميكن 
تربيد الجو وامتصاص الحرارة الناتجة عن تشغيل 
هذا الكم الهائل من املعدات االلكرتونية ويحتاج 
لتشغيل هذه املعدات إىل جيش كبري من الفنيني 

واألخصائيني 
وتوفر املعدات اإللكرتونية املتطورة املوجودة عيل 
االقامر  عرب  لالتصال  للرئيس  الفرصة  الطائرة  منت 
الصناعية وموجات الراديو والهاتف بأي مكان عىل 
األرض مبا يف ذلك الغواصات والطائرات والقواعد 

العسكرية ومحطات القيادة األرضية. 
طاقم  أفراد  أحد  رايدر  سكوت  الكابنت  ويقول 
الذيل  من  تنرش  أن  ميكنها  الطائرة  أن  الطائرة 
الخلفي اريل ميتد بطول خمسة أميال يف الجو ما 
يتيح للرئيس االتصال بإى شخص يف إي وقت ويف 
إي مكان عىل الكرة األرضية إلصدار التعليامت مبا 

يف ذلك شفرات اطالق األسلحة النووية.
ويلفت العقيد جون ستيوارت من القوات الجوية 
األمريكية إىل أن أفراد طاقم الطائرة ينامون بالقرب 
منها يف املطار وتكون طائرة واحدة عىل األقل من 
تأهب قصوى، ومجرد  األربعة يف حالة  الطائرات 
الطاقم  أفراد  يقوم  األرض  عيل  الطائرة  هبوط 
األمني بالنزول اوال واالنتشار حول الطائرة من كل 

جانب لتأمينها. 
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إال  الطائرة  يف  التكنولوجية  االمكانات  كل  ورغم 
أنها تفتقر إىل املرافق الخدمية الرئيسية التي تليق 
أو  بها دش  بالرئيس فالحاممات ضيقة وال يوجد 

نوافذ. 

مواصفات خاصة
تقسم الطائرة من الداخل ايل ثالثة أقسام سفيل 
فريق  يوجد  األوسط  الطابق  ويف  وعلوي  وأوسط 
القوات  أفرع  كافة  قيادات  تجتمع  وفيه  املعركة، 

املسلحة االمريكية.
املواقع  بكافة  كامل  إملام  لديه  الفريق  وهذا 
والجسور  والطرق  الكهرباء  وشبكات  الحساسة 
ومحطات املياه وميكن ألعضاء هذا الفريق االتصال 
كافة  وعىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  كافة  مع 

املستويات املدنية والعسكرية. 
CF6-تربوفان محركات  بأربعة  الطائرة  وتعمل 

50E2) ) من انتاج رشكة جرنال الكرتيك وتصل قوة 
نحو 52500 رطل  يولدها كل محرك  التي  الدفع 
 4 و  قدم  مرت(231   59.7 ايل  الجناح  ويصل طول 
بوصات)، فيام يصل ارتفاع الطائرة ايل 19.3مرت(53 
قدم و4 بوصات ) ويصل وزن الطائرة ايل 410 الف 
رطل (185973 كيلو جرام ) ويصل الوزن االقيص 
كيلو  الف   360) رطل  الف   800 ايل  االقالع  عند 

جرام).
وتصل سعة خزان الوقود ايل 410 ألف رطل(185973 
كيلوجرام) وتصل رسعة الطائرة ايل 620 ميل، ويبلغ 
مدي طريان الطائرة 6200 عقدة ميلية يف الساعة 
الطاقم  أفراد  الساعة) ويصل عدد  (539 عقدة يف 

إىل 112 فرداً. 
أطقم  قادة  أحد  بلودي  يرايب  الكولونيل  ويقول 
الطائرة أن تصميم الطائرة بهذه املواصفات يحقق 
يف  حتى  أنه  يدرك  فالعدو  العكيس  الردع  نظرية 
حال وجه رضبة نووية مدمرة إىل الواليات املتحدة 
فأن القيادات األمريكية لديها فرصة للنجاة وقيادة 

القوات األمريكية لتوجيه رضبة انتقامية.
وتستطيع معدات االتصال املتطورة ذات الرتددات 
محاوالت  كافة  امام  الصمود  واملنخفضة  العالية 
القيادات  وكبار  للرئيس  يتيح  ما  التشويش، 
والطائرات  األرضية  باملحطات  االتصال  العسكرية 
قيادات  كافة  بني  للتنسيق  والغواصات  والسفن 

أفرع القوات املسلحة.

السيناريو األسوأ
يقول الخرباء أن حدوث انفجار نووي بقوة 55 كيلو 
طن يرفع درجة حرارة يف املنطقة املحيطة باإلنفجار 
يف محيط ميل ايل عدة ماليني من الدرجات املئوية، 
الخسائر  تكون  فيام  يشء  كل  تدمري  ايل  يؤدي  ما 
شديدة يف دائرة قطرها ثالثة اميال وستندلع الحرائق 

يف دائرة قطرها خمسة أميال.
رسعة  فإن  الحرارة  جانب  ايل  أنه  الخرباء  ويضيف 
االنفجار  بفعل  الهواء  تفريغ  عن  الناتجة  الرياح 
ايل  ستؤدي  الساعة  يف  ميل   700 ايل  تصل  والتي 
ستؤدي  فيام  طريقها،  يف  يتواجد  من  كل  مقتل 
املوجات الكهرومغناطيسية التي توقف كافة األجهزة 

اإللكرتونية 
الباردة كان  ويشري الخرباء أن روسيا بنهاية الحرب 
أما  وتكتييك  اسرتاتيجي  نووي  رأس  ألف  لديها 40 
اآلن فأن عدد الرؤوس النووية لدي روسيا يصل ايل 

2000 رأس نووى.
ومتلك روسيا أكرب ترسانة نووية يف العامل تضم أكرث 
من 7300 رأس نووي، فيام تأيت الواليات املتحدة يف 

املرتبة الثانية برصيد 6970 رأس نووي.
وانخفض عدد األسلحة النووية يف العامل بشدة من 
70300 رأس نووي يف قمة الحرب الباردة عام 1986 

إيل 1600 مطلع عام 2017.

ورغم االنخفاض يف العدد، إال أن القدرة اإلجاملية 
التحديث  عمليات  بسبب  تصاعد  يف  التدمريية 
والتطوير، ومن بني 14900 سالح نووي موجود يف 
العسكرية،  املخزونات  العامل، هناك 940 فقط من 
أما الباقي فينتظر دوره للتخلص منه وفقا التفاقات 

الحد من التسلح.
بحوزة  فقط  نووي  سالح   3600 فأن  أدق  وبعبارة 
القوات العاملة من بينها 1800 من روسيا والواليات 
املتحدة وبريطانيا وفرنسا يف حالة التأهب القصوى 

والتي تعني القابلة لإلطالق مبجرد تلقي األوامر.
وعىل املستوي العاملي ال توجد سوى سبع دول أخري 
متتلك أسلحة نووية، وما متلكه هذه الدول السبع 
من رؤؤس نووية يقل عام متلكه إي من روسيا أو 
فرنسا  هي  السبع  الدول  وهذه  املتحدة،  الواليات 
والصني وبريطانيا وباكستان والهند وإرسائيل وكوريا 
الشاملية وفقا للحملة الدولية للتخلص من األسلحة 

النووية.
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أمينة الرستامين هي املديرة التنفيذية لقطاع اإلعالم، 
مبؤسسة تيكوم لالستثامر، الجناح االستثامري ملنطقة 

ديب الحرة للتكنولوجيا. 
املجلس  لعضوية  الرستامين  أمينة  اختيار  تم  ولقد 
الوطني لإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة سنة 
2006، وذلك تقديرا لدورها كأحد األقطاب املؤثرة يف 
حقل العمل اإلعالمي املحيل كونها تتوىل اإلرشاف عىل 
االمارات  بدولة  اإلعالمية  املرشوعات  أكرب  من  ثالث 
العربية املتحدة وهي مدينة ديب لإلعالم ومدينة ديب 

لالستوديوهات واملنطقة العاملية لإلنتاج اإلعالمي.
أشعر بالفخر للثقة واملهام التي كلّفت بها، و  أتوجه 
بالشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

الوزراء  آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
حاكم ديب -رعاه الله- الذي وجه منذ سنوات بتبني 
مؤسسات  مختلف  يومية يف  كمامرسة  االبتكار  نهج 
إطالق  أجل  من  اإلمكانات  كافة  وتسخري  اإلمارة، 
الذي  األمر  القطاعات،   مختلف  يف  خالّقة  مبادرات 
تجسد يف تأسيسنا  لحي ديب للتصميم، وإطالق جامعة 
ديب للتصميم واالبتكار. وانطالقاً من توجيهات صاحب 
املبادرات  من  املزيد  نحو  قدماً  سنميض  السمو، 
قطاع  وتعزيز  الشابة  املواهب  وتنمية  اإلبداعية 
التصميم يف املنطقة والذي سيعزز بدوره مكانة ديب 

العاملية.“
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تدريجي  عصبي  اضطراب  هو  باركنسون  مرض 
تنكيس يرتافق مع أعراض حركية أساسية وينتج عن 
كياموية  مادة  تنتج  التي  العصبية  الخاليا  فقدان 
تعطل  إىل  فقدانها  يؤدي  والتي  دوبامني  تسمى 
(العصبونات)  األساسية  العصبية  الخاليا  عمل 
عىل  السيطرة  عىل  قادرين  غري  املرىض  يرتك  مام 
قلت  املرض  تقدم  كلام  أنه  بجانب  تحركاتهم، 
قدرة املريض عىل أداء الحركات األساسية مبفرده، 
باألنشطة  املريض  قيام  املستحيل  يجعل من  مام 
الروتينية مثل االستحامم وارتداء املالبس أو تناول 

الطعام من دون مساعدة.
إرادية  غري  حركات  بأنه  يعرف  الرعاش  مرض 
متقطعة  انقباضات  سببها  إيقاعية  و  ومتكررة 
من  أكرث  أو  طرف  عىل  يؤثر  ما  وغالبا  للعضالت 
يؤثر  أقل  لكنها  و  األحيان  بعض  ويف   ، األطراف 
ما  إىل  مؤديا  والفك  والجذع  الرأس  عىل  كذلك 
يسمى بالرتنح ، والرجفة الواضحة يف فرتة الراحة 
بسبب  تكون  دامئا  الثانية  يف  مرات   4-5 مبعدل 

مرض باركنسون ، بينام الرجفة املوضعية الصافية 
والتي تكون مبعدل 10-8 مرات يوميا فمن املمكن 
زيادة  مع  طبيعية  فسيولوجية  رجفة  تكون  أن 
فيها أو من املمكن أن تكون ما يسمى بالرعاش 
املجهول السبب (األسايس ) و أما الرعاش القصدي 
والذي يظهر بسبب الحركات اإلرادية باتجاه معني 

وغالبا ما يكون بسبب أمراض املخيخ .
األعراض األساسية األربعة هي

الفّك،  الساق،  الذراع،  اليد،  يف  رجفة  أو  هزّة،   -
والوجه

- الصالبة، أو تصلّب األطراف والجذع
- بطئ الحركة وعدم استقرار الوقفة، أوالتوازن

- الكآبة وتغيريات عاطفية أخرى
- صعوبة يف االبتالع، املضغ، والكالم

- املشاكل البولية والإلمساك
- مشاكل الجلد
- تقطّع النوم.

والرتكيز،  االنتباه  (نقص  معرفية  اضطرابات   -
اضطرابات الذاكرة).

متوفرة  اختيارات  أو  دّم  فحص  هناك  ليس 
لتشخيص املرض.

كيف يعالج ؟
عىل  ميدترونك  من  الحديث  العالج  ويعتمد 
الدماغ  يف  املستهدفة  املناطق  بعض  تحفيز 
بواسطة إجراء عملية جراحية يتم فيها زرع جهاز 
بجهاز تنظيم رضبات القلب..  طبي يكون شبيهاً 
يتم هذا اإلجراء الطبي اعتامداً عىل حالة املريض، 
ميكن  كام  املتاحة،  املختلفة  العالجية  والخيارات 
لتقنية التحفيز العميق للدماغ تحفيز أحد أو كال 

الجانبني من املخ.

30.8.2014

30.8.2016

8.8.2015
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أغسطس  املسلحة يف 30  بالقوات  التدريب  مراكز  استقبلت 
تنفيذاً  الوطنية  الخدمة  منتسبي  من  األوىل  الدفعة   2014
للقانون رقم 6 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
والتطور  النمو  اسرتاتيجية  أن  املسلحة  للقوات 
بشكل  ترتكز  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
الرثوة  باعتباره  البرشي  العنرص  عىل  أسايس 
والرهان الحقيقي ملستقبل وطننا املرشق، مشيداً 
ومختلف  املجاالت  كافة  يف  املرأة  حققته  مبا 

امليادين.

شهدائها  من  أربعة  املايض  أغسطس  يف  اإلمارات  شيّعت 
الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني، ضمن  البواسل، 
القوات املشاركة يف عملية إعادة األمل للتحالف العريب، الذي 
تقوده اململكة العربية السعودية الشقيقة، للوقوف إىل جانب 

الحكومة الرشعية يف اليمن ودعمها.
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والصفاء،  السالم  شعور  تستحرض  والتي  مزرقة 
السقف املرتفع لديه لوحات ثالثية من البلور األحمر 
والخشب والتي تم تصميمها عىل منط طويل، وشيدت 
القبة من األلومنيوم وسطح السطح الخارجي بألواح 
املينا الزجاجي الثاليث الصلب وزين بآيات من القرآن 
الكريم، بني املصىل عىل مستويني، ويشتمل املسجد 
ومكتبة  للمؤمترات  وقاعات  إدارية  مكاتب  عىل 
املسجد  يطل  كام  املحارضات،   وقاعات  واستقبال 
وهي  اإلسالمية،  الفنون  حديقة  عىل  يطل  األزرق 
القرآن  من  مستوحاة  طبيعية  مناظر  ذات  حديقة 
املسجد عىل  ويحتوي  الفردوس،  الكريم يف حديقة 
تسع صاالت عرض تتسم مبجموعة غنية من الفنون 
اإلسالمية مثل : الخط والتامثيل واللوحات والهندسة 

املعامرية .

قدم) فوق مستوى سطح األرض،  افتتح هذا املعلم 
الحضاري الجميل  يف شهر أغسطس من عام 1993، 
فأصبح عالمة متميزة يف رشق العامل اإلسالمي حيث 
بالتطور  ممزوجة  الثقافية  الحياة  ماليزيا  تزدهر يف 

الحديث واستشعار اإلرث اإلسالمي العريق.
فيه  ميتزج  معامري  طراز  عىل  املسجد  هذا  شيد   
واختري  القديم،  املالوي  الرتاث  مع  الحديث  النمط 
بناء املسجد ليكون ذا أهمية كربى فهذا املسجد لديه 

القدرة عىل استيعاب 24،000 مصيل يف وقت واحد.
  زخرفت جدران املسجد بآيات القرآن الكريم بجامل 

الخط العريب البديع.
واستخدم الزجاج امللون ليتحكم يف الضوء الداخل إىل 
املسجد من القبة والنوافذ، مام أدى لتقليل اإلضاءة 
الداخلية  املساحات  أجواء  بجعل  تصفيتها  تم  التي 

سطعت أنوار الدين اإلسالمي رشقاً حتى بلغت أقايص 
إسالمية  آسيا حضارة  وأقامت شعوب رشق  األرض، 
ومعلمنا  للناظرين،  آية  معاملها  فأصبحت  متميزة، 
واإلبداع،  الجامل  آية يف  البناء،  شامٌخ  اليوم مسجد 
ذلكم هو مسجد السلطان صالح الدين عبد العزيز، 
يف ماليزيا، ويقع يف والية سالغور،ويف عاصمة هذه 
الوالية ، مدينة شاه عامل يرتبع هذا املعلم املعامري 
ماليزيا،  مساجد  أكرب  املسجد  هذا  ويعترب  البديع. 
ويتميز بقبته الزرقاء الكبرية، ومآذنه األربع الشاهقة.  
ابتدأ بناء هذا املسجد برعاية السلطان صالح الدين 
عبد العزيز وذلك بعد توليه امللك يف ماليزيا. واستمر 

البناء عدة أعوام، واكتمل البناء سنة 1988م.
األزرق بسبب  باملسجد  أيضاً  املسجد  ويسمى هذا 
القبة الزرقاء التي تعلو سقفه. وتتميز هذه القبة بكرب 
حجمها وارتفاعها  فيبغ ارتفاعها 51.2 مرت (167 قدم) 
وقطرها يصل إىل 106.7 مرت (350 قدم) فوق مستوى 
سطح األرض، كام يتميز املسجد بوجود أربعة مآذن 
عالية االرتفاع  حيث يصل طولها إىل 142.3 مرت (460 

الدين  يوم  إىل  سامحته  الكريم  القرآن  خلّد  وقد 
اللَِّه  ِمَن  رَْحَمٍة  تعاىل(فَِباَم  قال  خالدات.  بآيات 
هي  السامحة  159.فهذه  عمران  آل  لَُهْم)  لِْنَت 
قلوبهم  وتآلفت  الصحابة  حوله  جمعت  التي 
الله عليه وسلم  نبيه صىل  الله تعاىل  عليه. وأمر 
بالسامحة فقال(فَاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح إِنَّ اللََّه يُِحبُّ 
الُْمْحِسِننَي) املائدة (13) فالصفح عن امليسء يجدد 

األمل يف توبته وصالح عمله.
وحّث النبي صىل الله عليه وسلم عىل السامحة يف 
التعامل مع الناس فقال“( «رَِحَم اللَُّه رَُجًال َسْمًحا 
البخاري،  رواه  اقْتََىض»  َوإِذَا  اْشَرتَى،  َوإِذَا  بَاَع،  إِذَا 
الخالق  أحبه  الخلق  مع  التعامل  أحسن  فمن 

ووفقه، ونرش له املحبة والقبول بني الناس.

والسامحة هي السهولة واليرس ولهذا فقد وصف 
النبي صىل الله عليه وسلم الرشيعة كلها بالسامحة 
ْمَحُة»  السَّ ُة  الَحِنيِفيَّ اللَِّه  إَِىل  يِن  الدِّ «أََحبُّ  فقال 

البخاري تعليقا واحمد وغريهام.
ْمَحِة) رواه احمد  ويف لفظ ”(بُِعثُْت ِبالَْحِنيِفيَِّة السَّ
فهذه الرشيعة ال شّدَة فيها وال عرس بل هي سهلة 

ميّرسة يف جميع شؤونها.
ووجه النبي الكريم إىل املبادرة بالسامحة والعفو 

وحسن الخلق مع الجميع وخاصة الضعفاء،
َعْن َعبِْد اللِه بِْن ُعَمَر، أَنَّ رَُجًال قَاَل: يَا رَُسوَل اللِه، 
بُُه، قَاَل: ” تَْعُفو  إِنَّ ِيل َخاِدًما يُِيسُء َويَظْلُِم أَفَأَْرضِ

ِعنَي َمرًَّة ”رواه أحمد. َعْنُه كُلَّ يَْوٍم َسبْ
وينبغي أن يتصف املسلم بخلق السامحة يف جميع 
وأرحامه  وعياله  أهله  مع  وخاصة  حياته  شؤون 

وجريانه وزمالء العمل والناس أجمعني.
والتقايض  والرشاء  والبيع  املعامالت  يف  وكذلك 
بني  والوئام  املحبة  تنرش  السامحة  ألن  وغريها. 
الناس وتعزز روح الصدق واإلخالص وتشجع الناس 

عىل صالح األعامل.
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