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إن أهمية معرض ديب الدويل للطريان ال تكمن فقط من كونه يعد املنصة األساسية إلطالق 

التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد يف تطوير قطاع الطريان إقليمياً وعاملياً، 

أو أنه بات فاعالً رئيسياً يف رسم مشهد صناعة الطريان من خالل القضايا التي يتم مناقشتها 

خالل املؤمترات املصاحبة والصفقات التي يتم اإلعالن عنها، وإمنا أيضاً ألنه يجسد طبيعة 

املتنامي  التطور  كافة، ويربز حجم  الصعد  اإلمارات عىل  التي تشهدها  الشاملة  النهضة 

يف قطاع الطريان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، الذي يعد من أرسع القطاعات منواً 

وتطوراً وتنافسية يف املنطقة والعامل، من حيث: البنى التحتية، والناقالت الجوية، والحلول 

الذكية، واملراقبة الجوية، واألمن والسالمة، وصناعة الشحن الجوي. إن النجاح الكبري الذي 

حققه معرض ديب الدويل للطريان، مل يأت من فراغ، وإمنا نتيجة ملجموعة من العوامل، 

أولها دعم القيادة الرشيدة لهذا املعرض، وتوفري كل أوجه املساعدة والدعم له، ليخرج 
السمو  أن رعاية صاحب  ، وال شك يف  الحضاري  اإلمارات  الذي يعرب عن وجه  بالشكل 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، للمعرض منذ بداية دورته األوىل وحتى دورته السادسة عرش وراء ما حققه من 

مكانة عاملية وسمعة طيبة، حيث يؤمن سموه بأهمية الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع 

الطريان يف تحقيق التنمية الشاملة لدولة اإلمارات العربية املتحدة . 

وثانيها الخربات التنظيمية والبرشية الكبرية التي اكتسبتها اللجنة العليا املنظمة للمعرض، 
استطاعت  حتى  منها،  واالستفادة  املامثلة  الدولية  املعارض  عىل  انفتاحها  نتيجة  وذلك 

بالفعل أن تجعل من معرض ديب األفضل عىل الصعيد العاملي. 

وثالثها التطور الهائل واملتسارع لقطاع الطريان، حيث تعد اإلمارات من أرسع دول املنطقة 
والعامل منواً يف قطاع الطريان، حيث متتلك  ناقالت عاملية بأساطيل تجارية ناجحة ومطارات 

متطورة وبنى تحتية تواكب أحدث التطورات واالبتكارات عاملياً، وتجسد ذلك يف املراتب 

املتقدمة التي حققتها يف معايري أمن الطريان وفقا ملنظمة الطريان املدين الدويل، باإلضافة 

إىل املركز األول يف جودة البنية التحتية للنقل الجوي وفقا لتقرير التنافسية العاملي، ولهذا 

الطريان  أكتوبر 2019 مبقعد يف مجلس منظمة  اإلمارات يف  أن تفوز  الطبيعي  كان من 

املدين الدويل «إيكاو»  للمرة الخامسة، تقديراً واعرتافاً بجهودها ومساهامتها الفاعلة يف 

رسم مالمح مستقبل قطاع الطريان املدين الدويل. 

من  عام،  بوجه  واإلمارات  ديب  بها  تتمتع  والتي  مسبوقة  الغري  التحتية  البنية  ورابعها 
مطارات عالية املستوى وشبكة طرق ومواصالت وبنية اتصاالت، أسهمت كلها يف نجاح 

املعرض، وعززت من قدرته عىل جذب آالف العارضني والزوار والخرباء واملختصني يف قطاع 

الطريان بشكل متزايد من دورة إىل أخرى.

الدورة السادسة عرشة ملعرض ديب الدويل للطريان، التي تعد األكرب سواء من حيث عدد 

ملسرية  تجسيد  هي  جديدة،  نوعية  فعاليات  من  تتضمنه  مبا  أو  والزائرين،  العارضني 

حافلة من النجاحات واإلنجازات، وتأكيد عىل مكانة اإلمارات الكبرية وقدرتها عىل تنظيم 

املعارض الدولية املتخصصة.  
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وخاطب سموه هزاع وسلطان قائالً: «أنتام منوذجان 

للمنافسة  عليه  ونراهن  به  نفخر  الذي  للشباب 

يف  والتقدم  التطور  مضامر  يف  والجادة  الحقيقية 

لكل  حسنة  وقدوة  منوذج  اليوم  وأنتام  العامل، 

الشباب اإلمارايت والعريب وستظل الرحلة إىل محطة 

الفضاء الدولية مصدراً لإللهام وحافزاً لشباب الوطن 

للعمل بصدق من أجل رفعة اإلمارات وتقدمها».

الشيخ  السمو  صاحب  استقبال  خالل  ذلك  جاء 

محمد بن زايد آل نهيان، هزاع املنصوري وسلطان 

من  عائدين  الرئاسة  مطار  وصولهام  لدى  النيادي 

روسيا بعد نجاح رحلة املنصوري إىل محطة الفضاء 

واعتزازاً  الدولة  قيادة  من  تقديراً  وذلك  الدولية، 

وبناء  رفعتها  يف  يسهمون  الذين  اإلمارات  بأبناء 

أمجادها بني األمم.

العودة  املنصوري عىل سالمة  وهنأ سموه، هزاع 

الفضاء  محطة  إىل  واملوفقة  الناجحة  رحلته  من 

الكبرية  والهمة  العالية  بالروح  مشيداً  الدولية، 

وقوة اإلرادة التي ظهر بها خالل كل مراحل هذه 

الرحلة مام أسهم يف نقل صورة طيبة عن اإلمارات 

وشعبها إىل العامل كله، وأكد ريادتها وقوة إرادتها 

.
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للمشاركة يف مسرية التقدم اإلنساين.

من  أظهره  وما  النيادي  سلطان  عىل  سموه  وأثنى 

حامس وإخالص يف مساندة أخيه هزاع قبل الرحلة 

الفريق  بروح  العمل  أن  سموه  مؤكداً  وأثناءها، 

الواحد هو أساس النجاح والتفوق.

وعرب سموه عن شكره وتقديره الكبريين لكل أعضاء 

الفريق اإلمارايت الذين أسهموا يف الرحلة إىل محطة 

وتحقيقها  نجاحها  عىل  وساعدوا  الدولية  الفضاء 

األهداف املرجوة منها، من مهندسني وفنيني وغريهم، 

هو  واحد  لهدف  واحدة  بروح  عملوا  ألنهم جميعاً 

رفع اسم اإلمارات عالياً يف الساحة الدولية.

وضعت  عندما  اإلمارات  دولة  أن  سموه  وأضاف 

أن  البداية عىل  منذ  إرصارها  كان  للفضاء  برنامجها 

وعقولهم،  أبنائها  بأيدي  املرشوع  هذا  تنفيذ  يكون 

ولذلك عملت بقوة من أجل إعداد الكوادر املواطنة 

هو  هدفها  ألن  املجال،  هذا  يف  واملدربة  املؤهلة 

واالنخراط  الفضاء  استكشاف  يف  الفاعلة  املشاركة 

من سعيها  الحقيقي يف علومه ومعارفه كونه جزءاً 

عىل  قائم  اقتصاد  وبناء  املستدامة  التنمية  لتحقيق 

املعرفة.

ودعا سموه املنصوري والنيادي وزمالءهام يف برنامج 

الفضاء اإلمارايت إىل املثابرة ومواصلة العمل والجهد 

يزال  ال  الطريق  ألن  املقبلة  الفرتة  خالل  واالجتهاد 

كبرية  الفضاء  مجال  يف  اإلمارات  وطموحات  طويالً 

وتعتمد بشكل أسايس عىل أبنائها يف تحقيقها.

قادرون  الوطن  أبناء  أن  ثقته يف  وأعرب سموه عن 

عىل النجاح يف التحدي الذي يواجهونه يف هذا املجال، 

مؤكداً سموه أن ما قام به هزاع وسلطان يثبت أن 

رهان اإلمارات عىل أبنائها هو الرهان الرابح.

هزاع  تقل  التي  الخاصة  الطائرة  دخول  وفور 

رافقتها  اإلمارات  دولة  أجواء  والنيادي  املنصوري 

إىل  بعودتهام  وترحيباً  لهام  تكرمياً  حربية  طائرات 

أرض الوطن، كام قدم فريق فرسان اإلمارات عرضاً 

جوياً رافق هبوط الطائرة، حيث كان يف االستقبال 

توجه  ثم  املطار،  أرض  عىل  الفضاء  رائدي  ذوو 

الجميع إىل القاعة الرئيسية يف مطار الرئاسة، حيث 

كان يف االستقبال عدد من الوزراء وممثلو الجهات 

الحكومية يف الدولة وموظفو مركز محمد بن راشد 

زي  يرتدون  الذين  املدارس  طالب  بجانب  للفضاء 

ومجموعات  الدولة  بأعالم  ويلوحون  الفضاء  رواد 

واملسعفني  واألطباء  واملهندسني  الطيارين  من 
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والرشطة  املسلحة  والقوات  املدين  الدفاع  ورجال 

والجهات األمنية، كام شهد االستقبال مشاركة فرق 

واألهازيج  العروض  قدمت  التي  الشعبية  الفنون 

الرتاثية ابتهاجاً بهذه املناسبة.

من جانبهام شكر هزاع املنصوري وسلطان النيادي، 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عىل 

املطار،  يف  باستقبالهام  سموه  من  الكرمية  اللفتة 

مؤكدين أن هذا االستقبال هو أكرب تكريم لهام وأن 

الذي يؤمن  بغريبة عىل سموه  ليست  اللفتة  هذه 

الدوام  عىل  ويشجعهم  وقدراتهم  الوطن  بشباب 

الحديثة  والعلوم  التكنولوجيا  مجاالت  القتحام 

ومنافسة الدول املتقدمة يف هذه املجاالت.

كام عربا عن تقديرهام لالهتامم الكبري الذي ملساه 

الرحلة، ما كان  الدولة خالل كل مراحل  من قيادة 

املرشف  اإلمارايت  الفريق  أعضاء  ولكل  لهام  دافعاً 

من  والعمل  الجهد  وبذل  التفاين  من  ملزيد  عليها 

مرشق  ملستقبل  القيادة  طموحات  تحقيق  أجل 

لوطننا الغايل.

الشيخ  السمو  صاحب  املنصوري،  هزاع  وأهدى 

محمد بن زايد آل نهيان، علم دولة اإلمارات، الذي 

إىل  فيها  هبط  التي  األوىل  اللحظات  يف  به  تزين 

مجلس  رئيس  املنصوري  حمد  أهدى  كام  األرض، 

سموه،  إىل  للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز  إدارة 

هزاع  حمله  الذي  التذكاري،  زايد»  «طموح  شعار 

شعار  وكان  الفضاء،  إىل  رحلته  خالل  املنصوري 

املهمة التاريخية.

منت  عىل  أيام  مثانية  قىض  املنصوري  هزاع  وكان 

محطة الفضاء الدولية يف إطار برنامج اإلمارات لرواد 

من  فريق  وإعداد  تدريب  إىل  يهدف  الذي  الفضاء 

رواد الفضاء اإلماراتيني، وإرسالهم إىل الفضاء للقيام 

مبهام علمية مختلفة، ويرشف عليه مركز محمد بن 

راشد للفضاء، وانطلق يف 25 سبتمرب املايض عىل منت 

مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» وعاد يوم 

3 أكتوبر املايض عىل منت مركبة الفضاء الروسية «إم 

إس 12».

وأجرى املنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون مع رشكاء 

دوليني، منهم وكالة الفضاء األوروبية «إيسا» ووكالة 

اليابانية «جاكسا» ووكالة الفضاء  استكشاف الفضاء 

األمريكية  الفضاء  ووكالة  «روسكوزموس»،  الروسية 

«ناسا» بينها 6 تجارب عىل منت محطة الفضاء الدولية 

يف بيئة الجاذبية الصغرى (Microgravity) وهي بيئة 

املؤرشات  تفاعل  لدراسة  تقريباً؛  الجاذبية  منعدمة 

الحيوية لجسم اإلنسان يف الفضاء مقارنة بالتجارب 

التي أجريت عىل سطح األرض، ودراسة مؤرشات حالة 

والتصور  الحريك،  النشاط  يف  واالضطرابات  العظام، 

وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إىل ديناميات 

السوائل يف الفضاء، وأثر العيش يف الفضاء عىل البرش، 

من  النوع  هذا  فيها  يتم  التي  األوىل  املرة  وهذه 

األبحاث عىل شخص من املنطقة العربية.

:

التقى فخامة الرئيس الرويس عىل هامش الزيارة التي قام بها إىل دولة اإلمارات رائدي الفضاء اإلماراتيني هزاع املنصوري، وسلطان النيادي اللذين حرصا عىل 

الرتحيب به يف دولة اإلمارات وتحيته باللغة الروسية، معرباً عن سعادته بلقائهام، متمنياً لهام التوفيق يف مهامهام املستقبلية يف خدمة بلدهام، واإلسهام يف تقدمه 

وتطوره يف مجال علوم الفضاء.
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تفاصيل  عن  للفضاء  اإلمارات  وكالة  أعلنت 

«االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030» التي 

للقطاع  والترشيعي  التنظيمي  اإلطار  تستكمل 

الفضايئ الوطني إىل جانب الخطة الوطنية لتعزيز 

مستهدفاتها  مع  ينسجم  مبا  الفضايئ،  االستثامر 

يف  الفضايئ  القطاع  لتنظيم  الرامية  االسرتاتيجية 

الدولة، وذلك خالل حفل رسمي نظمته يف أبوظبي.

االسرتاتيجية  مالمح  أبرز  الوكالة  واستعرضت 

الوطنية لقطاع الفضاء التي وضعتها وترشف عىل 

برئاسة  الوزراء،  مجلس  اعتمدها  والتي  تنفيذها، 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

القطاع  مساهمة  تعزيز  وتستهدف  الله“،  ”رعاه 

الدولة  وإسهامات  الوطني،  االقتصاد  يف  الفضايئ 

يف مجال الفضاء وإبرازها عىل املستويني اإلقليمي 

عىل  القائم  االقتصاد  دعم  جانب  إىل  والعاملي، 

املعرفة، وخلق بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خربات 

اإلبداع  وتحفيز  العقول  أهم  وجذب  متخصصة 

بني  عملية  بناء رشاكات  عن  الشباب، فضالً  لدى 

املؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد 

التعاون الدويل.

عىل  الفضاء  لقطاع  الوطنية  االسرتاتيجية  وتعمل 

تحقيق ستة أهداف رئيسية، هي توفري خدمات 

القدرات  وتعزيز  عاملياً،  ورائدة  منافسة  فضائية 

والتصنيع  والتطوير  البحث  يف  املتقدمة  املحلية 

فضائية  مهامت  وإطالق  الفضاء،  لتكنولوجيا 

علمية واستكشافية ُملهمة، وترسيخ ثقافة وخربة 

وتشكيل رشاكات  الفضاء،  مجال  عالية يف  وطنية 

واستثامرات محلية وعاملية فاعلة يف صناعة الفضاء، 

تواكب  داعمة  وتحتية  ترشيعية  بنية  ووضع 

حيث  للقطاع،  املستقبلية  التطورات  مختلف 

سيجري تحقيق هذه األهداف من خالل أكرث من 

20 برنامجا شامال و80 مبادرة.

الخطة  تفاصيل  عن  اإلعالن  الحفل  خالل  وجرى 

الوطنية لتعزيز االستثامر الفضايئ، والتي تهدف إىل 

تحقيق مستهدفات رؤية اإلمارات 2021 ومئوية 

اإلمارات 2071، الرامية إىل أن تكون دولة اإلمارات 

أفضل دول العامل يف مختلف املجاالت االقتصادية 

الخطة  ستسهم  حيث  والبيئية،  واالجتامعية 

والتكنولوجيا  للعلوم  العليا  السياسة  تحقيق  يف 

الصناعية  للثورة  اإلمارات  واسرتاتيجية  واالبتكار 

قائم  تنافيس  وطني  اقتصاد  بناء  عرب  الرابعة، 

التكنولوجية  والتطبيقات  واالبتكار  املعرفة  عىل 

املادية  التقنيات  أحدث  تدمج  التي  املستقبلية، 

ريادة  تشجيع  جانب  إىل  والحيوية،  والرقمية 

جذب  خالل  من  واملتوسطة  الصغرية  األعامل 

وتشجيع  الفضاء،  صناعة  يف  االستثامر  وتعزيز 

فيه،  الخاص  والقطاع  الرشكات  أعامل  وتسهيل 

وعاملياً  إقليمياً  مركزاً  اإلمارات  دولة  بهدف جعل 

رئيسياً لألنشطة الفضائية.

وقال الدكتور املهندس محمد نارص األحبايب مدير 

عام وكالة اإلمارات للفضاء: ”تستهدف االسرتاتيجية 

تحقيق رؤية دولة اإلمارات لقطاع الفضاء مبختلف 

مجاالته وخدماته وتقنياته وتطبيقاته، كام تغطي 

األنشطة الحكومية والتجارية والعلمية التي يعمل 

عليها مختلف املؤسسات العاملة واملُشغلة للقطاع 

الفضايئ، إىل جانب املؤسسات الحكومية وأنشطتها 

ذات الصلة بالقطاع الفضايئ، فضالً عن املؤسسات 

األكادميية ومراكز البحث والتطوير الفضايئ».

وأضاف: ”تهدف الخطة الوطنية لتعزيز االستثامر 

الفضايئ إىل ضامن مساهمة قطاع الفضاء الوطني 

االستثامرات  وتشجيع  الدولة  اقتصاد  تنويع  يف 

األجنبية عىل الدخول يف صناعة الفضاء الوطنية، إذ 

توفر دولة اإلمارات أرضاً خصبة للمستثمرين الذي 

يضعون عينهم عىل االستثامر يف قطاعها الفضايئ، 

وتأيت هذه الخطة لجذب استثامراتهم وحاميتها».

وأضاف الراشدي: ”تسعى الوكالة من خالل خطة 

األنشطة  وضع  عىل  الفضايئ  االستثامر  تعزيز 

األعامل  ريادة  لتحفيز  الالزمة  واألدوات  واألليات 

واستقطاب املزيد من االستثامرات املحلية والعاملية 

يف قطاع الفضاء، حيث سترشف يف املرحلة القادمة 

عىل متابعة تنفيذ األنشطة الثامنية التي حددتها 

وإقامة  والتعاون  التنسيق  خالل  من  الخطة 

الرشاكات مع العديد من الجهات الرائدة يف صناعة 

الفضاء محلياً وعامليا.

» « »

«2030
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املكرمني..  استقباله  خالل  ــ  سموه  وأعرب 

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  يرافقهم 

قرص  يف  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

بأبناء  واعتزازه  فخره  عن  ــ  أبوظبي  يف  البحر 

الوطن وحامته املخلصني الذين يجسدون أسمى 

لدى  املتجذرة  والشجاعة  واالنتامء  الوفاء  قيم 
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الحق  ميادين  البطولية يف مختلف  املواقف  الذين يسطرون  اإلمارات  أبناء 

والكرامة واملسؤولية داخل الدولة وخارجها.. ومتنى سموه لهم التوفيق يف 

خدمة وطنهم ليبقى عزيزا قويا آمنا ورايته خفاقة.

وقلد سموه «وسام املجد من الطبقة األوىل».. للعميد الركن عيل الطنيجي 

واملقدم ركن الصغري النيادي.

و «وسام اإلمارات» من الطبقة الثالثة.. للرائد طيار مزيود الشحي و «وسام 

اإلمارات» من الطبقة الرابعة لكل من .. للنقيب خلفان املرزوقي والنقيب 

والنقيب  الكعبي  سيف  والنقيب  املراشدة  عيل  والنقيب  العامري  أحمد 

عامر العبدويل والنقيب سعيد الراشدي والنقيب عبدالله العامري والنقيب 

هيثم النقبي والنقيب عبدالرحمن املحرزي.
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 « »
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

يف قرص البحر، الدكتور توماس كينيدي رئيس مجلس 

األمريكية  «رايثيون»  التنفيذي لرشكة  الرئيس  اإلدارة 

املتخصصة يف صناعات األنظمة الدفاعية املتطورة.

وبحث الجانبان، خالل اللقاء، إمكانات تنمية التعاون 

وفرصه بني رشكة «رايثيون» ونظرياتها من الرشكات 

املتخصصة واملؤسسات املعنية بهذا القطاع الحيوي 

يخدم  مبا  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املهم 

تعزيز وتطوير صناعاتها الوطنية.

حرض اللقاء، الفريق الركن مهندس عيىس سيف بن 

عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة، 

عهد  ويل  ديوان  وكيل  املزروعي  مبارك  ومحمد 

أبوظبي.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

الفريق السري جون لورمير كبري مستشاري  املسلحة 

وزارة الدفاع للرشق األوسط يف اململكة املتحدة.

اللقاء  ـــ خالل  الربيطاين  املسؤول  و  وبحث سموه 

الذي جرى يف قرص البحر ـــ أوجه التعاون املشرتك 

الشؤون  يف  املتحدة  واململكة  اإلمارات  دولة  بني 

مبا  وتنميتها  دعمها  وسبل  والدفاعية  العسكرية 

يعزز جوانب التنسيق والعمل املشرتك بني البلدين 

الصديقني.

الدفاع  وزارة  مستشاري  وكبري  سموه  وتبادل 

الربيطانية .. وجهات النظر بشأن تطورات األحداث 

التي تشهدها منطقة الرشق األوسط وتداعياتها عىل 

أمنها واستقرارها وسلمها إىل جانب عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين.

اللقاء .. سعادة الفريق الركن مهندس عيىس  حرض 

سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات 

وكيل  املزروعي  مبارك  محمد  وسعادة  املسلحة 

ديوان ويل عهد أبوظبي وسعادة باتريك مودي سفري 

اململكة املتحدة لدى الدولة .
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ترأس معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 

االجتامع  يف  املشارك  الدولة  وفد  الدفاع  لشؤون 

لوزراء  املشرتك  الدفاع  ملجلس  عرش  السادس 

الدفاع بدول مجلس التعاون يف مسقط.

وتم خالل االجتامع مناقشة عدد من املوضوعات 

بدول  الدفاع  وزارات  بني  املشرتك  االهتامم  ذات 

املجلس وسبل تعزيز التعاون والعمل العسكري 

فيام بينها، واعتامد عدد من التوصيات املعروضة 

عىل جدول االجتامع من اللجنة العسكرية العليا.

ضم وفد دولة اإلمارات املشارك باالجتامع، عددا 

العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  ضباط  كبار  من 

للقوات املسلحة.

ترأس معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 

منتدى  يف  املشارك  الدولة  وفد  الدفاع  لشؤون 

شيانغ شان التاسع يف بكني.

شيانغ  منتدى  من  العام  هذا  جلسات  وناقشت 

املخاطر  إدارة  منها  رئيسية  محاور  عدة  شان 

يف  واالبتكار  الهادئ،  واملحيط  آسيا  يف  األمنية 

والتعاون  البحري،  واألمن  األمنية،  املفاهيم 

والتطورات  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  يف  الدويل 

محاور  ناقشت  ..كام  األوسط  الرشق  يف  األمنية 

الذكاء  والتكنولوجي،  العلمي  كاالبتكار  أخرى 

املشرتك،  األمن  املستقبل،  وحروب  االصطناعي 

والنظام الدويل للحد من التسلح واألمن العاملي.

وتضمن املنتدى جلسة استثنائية بعنوان الذكرى 

الشعبية  الصني  جمهورية  لتأسيس  السبعني 

والسالم والتنمية يف العامل.

أحمد  بن  محمد  معايل  بحث  ذلك  جانب  إىل 

البواردي خالل لقائه معايل وي فنغ خه مستشار 

التعاون  عالقات  الصيني،  الدفاع  وزير  الدولة 

والصني،  اإلمارات  بني  القامئة  والصداقة  املشرتك 

وما تشهده من تقدم وتطور يف مختلف املجاالت، 

خاصة الدفاعية والعسكرية.

القضايا  من  عدد  مناقشة  اللقاء  كام متت خالل 

اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك، وتبادل 

وجهات النظر حولها.

حرض اللقاء سعادة عيل عبيد عيل الظاهري سفري 

الدولة لدى جمهورية الصني الشعبية وعدد من 

وعدد  الدفاع  وزارة  يف  والضباط  املسؤولني  كبار 

من املسؤولني العسكريني الصينيني.
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وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

دولة لشؤون الدفاع يف مقر وزارة الدفاع بأبوظبي 

األمريكية  الدفاع  وزارة  وكيل  رود  جون  معايل 

لشؤون السياسة .

اللقاء  خالل  األمرييك  واملسؤول  معاليه  وبحث 

دولة  بني  املشرتك  والعمل  التعاون  عالقات 

املتحدة  والواليات  املتحدة  العربية  اإلمارات 

األمريكية الصديقة خاصة فيام يتعلق بالجوانب 

والشؤون الدفاعية والعسكرية.

اإلقليمية  امللفات  من  عددا  الجانبان  واستعرض 

يف  الحاصل  التصعيد  خفض  ومنها  والدولية 

من  بعدد  الخاصة  التطورات  عن  فضال  املنطقة 

القضايا ذات االهتامم املشرتك.. واتفقا عىل أهمية 

النفط  إمدادات  وتأمني  البحرية  املالحة  تأمني 

العاملية.

حرض اللقاء عدد من كبار الضباط واملسؤولني يف 

الوزارة والوفد املرافق للضيف.

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

بأبوظبي   الوزارة  مقر  يف   - الدفاع  لشؤون  دولة 

بارك جيه - مني نائب وزير الدفاع بكوريا الجنوبية 

وزارة  وكيل  الظاهري  سامل  مطر  سعادة  بحضور 

الدفاع عىل هامش انعقاد لجنة التوجيه التاسعة 

للتعاون الدفاعي اإلمارايت - الكوري.

الصداقة  عالقات  استعراض  اللقاء  خالل  جرى 

الجنوبية  وكوريا  اإلمارات  دولة  بني  تربط  التي 

يف مختلف املجاالت، وبحث سبل تطوير وتعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني خاصة يف 

املجال الدفاعي.

اإلقليمية  القضايا  من  عددا  الجانبان  وناقش 

وجهات  وتبادال  املشرتك  االهتامم  ذات  والدولية 

النظر حولها.
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التقى سعادة مطر سامل الظاهري، وكيل وزارة الدفاع 

بريدجامن  أندرو  سعادة  بأبوظبي  الوزارة  مقر  يف 

وكيل وزارة الدفاع النيوزيلندية، والوفد املرافق.

الدفاعي  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  وتم 

بحث  كام  تعزيزها..  وسبل  الصديقني  البلدين  بني 

الجانبان عددا من القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتامم املشرتك، وتبادال وجهات النظر حولها.

يف  والضباط  املسؤولني  كبار  من  عدد  اللقاء  حرض 

الدفاع  وزارة  لوكيل  املرافق  والوفد  الدفاع،  وزارة 

النيوزلندي.

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  تلقى 

الدولة لشؤون الدفاع اتصاال هاتفيا من معايل 

خالله  جرى  الياباين  الدفاع  وزير  كونو  تارو 

بني  والصداقة  املشرتك  التعاون  بحث عالقات 

دولة اإلمارات العربية املتحدة واليابان، وسبل 

الدفاعية  ومنها  كافة،  املجاالت  يف  تنميتها 

والعسكرية.

كام استعرض الجانبان - خالل االتصال الهاتفي 

- وجهات النظر تجاه عدد من القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتامم املشرتك، وأكدا أهمية 

التصدي للتطرف ومكافحة اإلرهاب، واملحافظة 

عىل األمن واالستقرار الدوليني.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  شارك 

مؤمتر  يف  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

دول  يف  األركان  لرؤساء  بالرياض  والدفاع  األمن 

وعدد  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

/مرص،  من  والصديقة  الشقيقة  الدول  من 

واألردن، وباكستان، وبريطانيا، والواليات املتحدة 

وهولندا،  الجنوبية،  وكوريا  وفرنسا،  األمريكية، 

وذلك  واليونان/  ونيوزيلندا،  وأملانيا،  وإيطاليا، 

واملشاركة  والجوية  البحرية  الحامية  للتأكيد عىل 

بالقدرات املطلوبة لحامية أمن واستقرار املنطقة .

التحديات  ملناقشة  املؤمتر  انعقاد  ويأيت 

التي  والدفاعية  األمنية  والقضايا  والتهديدات 

أركان  رؤساء  ناقش  كام  املنطقة.  بدول  تحيط 

القوات املسلحة املشاركون باملؤمتر سبل الحامية 

البحرية والجوية وضامن سالمة املالحة البحرية .

واطلع املشاركون عىل املعرض املصاحب للمؤمتر 

والذي تضمن الهجوم غري املسبوق واألرضار التي 

تعرضت لها املنشآت الحيوية باململكة.
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ترأس معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة وفد الدولة املشارك يف 

اجتامع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات 

املسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والذي عقد مبسقط.

وشارك يف االجتامع أصحاب املعايل والسعادة أعضاء 

اللجنة العسكرية العليا، كام شارك فيه معايل الفريق 

ملجلس  املوحدة  العسكرية  القيادة  قائد  الركن 

املساعد  العام  األمني  الركن  اللواء  وسعادة  التعاون، 

التعاون  ملجلس  العامة  باألمانة  العسكرية  للشؤون 

بنادي  ُعقد  الذي  االجتامع  بداية  ويف  الخليجي. 

الشفق بقوات السلطان املسلحة ..ألقى الفريق الركن 

أحمد بن حارث بن نارص النبهاين رئيس أركان قوات 

الجلسة  كلمة يف  االجتامع  رئيس  املسلحة  السلطان 

االفتتاحية رحب خاللها بأصحاب املعايل والسعادة يف 

بلدهم الثاين سلطنة ُعامن ومتنى لهم طيب اإلقامة 

وقضاء أوقات طيبة ولالجتامع التوفيق والنجاح.

وقال إن هذا االجتامع يسعى إىل تحقيق املزيد من 

دول  بني  القائم  العسكري  التعاون  مسرية  خطوات 

املجلس من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي 

حققتها وال تزال تحققها وتعزيزها مبا يخدم منظومة 

العمل العسكري الخليجي املشرتك ترجمة للتوجهات 

واألهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجاللة 

الله  حفظهم  التعاون  مجلس  دول  قادة  والسمو 

ورعاهم.

ترأس معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة وفد الدولة يف االجتامع 

ألصحاب  العليا  العسكرية  للجنة  الرابع  اإلستثنايئ 

للقوات  العامة  األركان  رؤساء  والسعادة  املعايل 

املسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

العربية  باململكة  الرياض  مدينة  يف  عقد  والذي 

العسكرية  القيادة  قائد  معايل  بحضور  السعودية، 

للشؤون  املساعد  العام  األمني  وسعادة  املوحدة 

العسكرية.

املسلحة  القوات  طلب  عىل  بناء  االجتامع  يأيت 

بشأن  للتشاور  السعودية،  العربية  باململكة 

التهديدات واألوضاع االقليمية الحالية بهدف تحقيق 

مزيد من التنسيق العسكري الخليجي املشرتك .

التطورات  ومناقشة  استعراض  االجتامع  خالل  تم 

واألوضاع الراهنة باملنطقة، حيث دعا أصحاب املعايل 

والسعادة يف ختام االجتامع إىل زيادة توحيد الجهود 

ومساندتهم  املجلس  بدول  املسلحة  القوات  بني 

لإلجراءات التي تتخذها اململكة العربية السعودية 

أي  تتخذها  التي  واإلجراءات  أراضيها  عن  للدفاع 

دولة يُعتدى عليها من دول مجلس التعاون.
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ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  حرض 

فعاليات  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

”بايدك“  للدفاع  الدويل  البحرين  ومؤمتر  معرض 

الجاللة  صاحب  رعاية  تحت  أقيم  الذي   2019

امللك حمد بن عيىس آل خليفة ملك البحرين.

العسكرية  ”التكنولوجيا  وشارك معاليه يف مؤمتر 

يف الرشق األوسط ” الذي يصاحب املعرض ويعد 

العسكرية  الفكرية  التجمعات  وأهم  أكرب  من 

القضايا  من  العديد  مناقشة  خاللها  يتم  التي 

االتصاالت  ثورة  ضوء  يف  السيرباين  األمن  منها 

االصطناعي عىل  الذكاء  التقدم يف  وأثر  الحديثة، 

كبري  تقدم  يف  تجاربها  والتي  املستقبل،  حروب 

ومحل دراسة وتقييم، فضالً عن كيفية االستفادة 

الحروب  محاكاة  وتطبيقات  ومناذج  برامج  من 

املستقبلية واملحتملة.

وقام معايل رئيس األركان والوفد املرافق له بجولة 

يف املعرض شملت عددا من أقسام وأجنحة الدول 

والرشكات املحلية واإلقليمية والدولية املتخصصة 

املعدات  أحدث  عىل  واطلع  الجوي  املجال  يف 

صنعتها  التي  الحديثة  التكنولوجية  والتقنيات 

الرشكات من مختلف أرجاء العامل.

شاهده  مبا  إعجابه  األركان  رئيس  معايل  وأبدى 

من معروضات ومعدات .. مثمنا الدعوة لحضور 

فعاليات املعرض وأشاد بحسن التنظيم للمعرض 

واملشاركة الواسعة لكربى الرشكات املتخصصة يف 

املجاالت الدفاعية عىل مستوى العامل.

وعىل هامش املعرض .. التقى معايل الفريق الركن 

القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد 

املسلحة سعادة الفريق ذياب بن صقر النعيمي 

رئيس هيئة أركان قوه دفاع البحرين.

بني  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

مختلف  يف  تطويرها  وسبل  الشقيقني  البلدين 

من  عدد  مناقشة  جانب  إىل  الدفاعية  املجاالت 

القضايا ذات االهتامم املشرتك.
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قوة  عودة  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أعلنت 

الواجب اإلماراتية املشرتكة العاملة يف محافظة عدن 

املتمثلة  العسكرية  مهامها  إنجازها  بعد  باليمن، 

السعودية  للقوات  وتأمينها وتسليمها  بتحرير عدن 

واليمنية الشقيقة.

وقالت القيادة يف بيان أصدرته إن عملية تسليم عدن 

إىل القوات السعودية واليمنية متت مبسؤولية ووفقاً 

السرتاتيجية عسكرية ممنهجة، لضامن املحافظة عىل 

عملية  انتهت  وقد  املتحققة،  العسكرية  اإلنجازات 

التسليم بنجاح تام.

وأوضحت القيادة العامة أن القوات اإلماراتية العائدة 

من عدن أمتت مهامها العسكرية بنجاح كبري حيث 

قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيني والتنظيامت 

اإلرهابية بتاريخ 17 يوليو 2015، لتنطلق بعد ذلك 

من املدينة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات 

السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العريب  التحالف 

وأمثرت عن تحرير العديد من املناطق املحررة من 

التغلغل  اليمنية من االنقالب الحويث ومنع  األرايض 

اإليراين الهادف إىل السيطرة عىل الدولة اليمنية.

الشقيقة  والسعودية  اإلماراتية  القوات  أن  وأضافت 

عسكرياً  تأمينها  عىل  عملت  عدن  تحرير  وبعد 

وتثبيت االستقرار، ومالحقة فلول اإلرهابيني، والقضاء 

من  متكنت  بحيث  األمني،  التهديد  بؤر  كافة  عىل 

نرش األمن وتعزيزه يف مختلف أرجاء محافظة عدن 

وتدريبها  تأهيلها  اليمنية من خالل  القوات  ومتكني 

وتسليحها بالشكل الذي ميكنها من القيام بواجباتها 

التسليم، وقد نتج عن مرحلة  العسكرية يف مرحلة 

وقادرة  التدريب  عالية  مينية  قوات  وجود  التمكني 

عىل تثبيت االستقرار ومسك األرض بطريقة عسكرية 
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احرتافية.

اإلماراتية  الواجب  قوة  أن  العامة  القيادة  وأكدت 

وبعد إنهائها مراحل التحرير والتأمني والتمكني قامت 

قيادة  من  املعتمدة  االسرتاتيجية  الخطط  عىل  بناء 

التحالف العريب بتسليم عدن إىل القوات السعودية 

واليمنية الشقيقة والتي ستتوىل خالل املرحلة املقبلة 

عىل  املحافظة  يف  واالستمرار  املدينة  تأمني  مهمة 

املكتسبات التي تحققت.

وأشارت القيادة إىل أن القوات اإلماراتية وبالتعاون 

مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها عىل 

الجنوبية  اليمنية  املحافظات  اإلرهابية  التنظيامت 

واملناطق األخرى.

حققتها  التي  بالبطوالت  العامة  القيادة  وأشادت 

عام  يف  عدن  تحرير  منذ  اإلماراتية  الواجب  قوة 

2015، حيث سطر ضباط وضباط صف وأفراد القوة 

بطوالت تسجل يف التاريخ العسكري، حيث حققت 

القوة انتصارات عديدة يف املعارك التي خاضتها ضد 

الحوثيني والتنظيامت اإلرهابية، كام أشادت القيادة 

ببطوالت الشهداء الذي قدموا أرواحهم فداء لوطنهم 

وقيادتهم ونرصة للحق والوقوف مع األشقاء.

قواتها  أن  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وأكدت 

العربية  اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  وكجزء من 

السعودية ستواصل دعم ومساندة األشقاء يف اليمن 

مبا فيه مصلحة وخري اليمنيني.

وكان يف استقبال قوة الواجب معايل محمد بن أحمد 

الفريق  ومعايل  الدفاع  لشؤون  دولة  وزير  البواردي 

الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املسلحة
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طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  أكد 

الوطنية  الخدمة  رئيس هيئة  نهيان  ال  بن محمد 

واإلحتياطية أن هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 

اسرتاتيجياً،  التدريبي  الربنامج  تطوير  حرصت عىل 

حيث تأخذ معايري التدريب بكل جوانبه ومختلف 

يف  وتعترب  الهيئة،  اهتامم  من  كبرياً  حيزاً  أساليبه 

مقدمة أولوياتها، يف سبيل تطوير مرشوع الخدمة 

الوطنية بشكل مستمر.

األسس  وضع  ايضا  ذلك  من  القصد  ان  وأوضح 

الصحيحة والتخطيط املدروس عىل املدى القريب 

قيادتنا  ورؤى  توجهات  مع  يتوافق  مبا  والبعيد 

الوطنية،  للخدمة  االسرتاتيجية  واألهداف  الرشيدة 

واقعي  تحليل  عىل  مبني  تخطيط  طريق  عن 

الوطنية،  للخدمة  السابقة  الدفعات  شهدته  ملا 

االجتامعات  إىل  إضافة  البديلة،  الخدمة  متضمنة 

جهات  مختلف  مع  الهيئة  تعقدها  التي  الدورية 

العمل الحكومية منها والخاصة التي كان لها دور 

رئيس وفّعال يف إنجاح مرشوع الخدمة الوطنية.

الوطنية  الخدمة  دورة  تخريج  خالل  ذلك  جاء 

مدرسة  يف  الخامسة  الطبية  الدرجة  عرش  الثانية 

الرشطة اإلتحادية بالشارقة.

وتأيت هذه الدورة يف سياق الربامج التدريبية التي 

تهدف اىل تطوير وتنمية قدرات املشاركني العلمية 

والعملية ألداء الواجبات املوكلة لهم بكل كفاءة و 

رسمت الربامج التدريبية التي تم وضعها واقرارها 

مواكبة  االعتبار  يف  تأخذ  مدروسة  خطط  وفق 

األحداث والتطورات يف مجاالت العمل العسكري.

و بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل ثم تالوة آيات 

عطرة من الذكر الحكيم .. وشاهد بعدها الحضور 

بعد  والقى  الوطنية..  الخدمة  ملجندي  فلم  عرض 

ذلك العميد احمد عبدالله الهاجري مدير مدرسة 

فيها  قال  رحب  كلمة  بالشارقة  اإلتحادية  الرشطة 

القوات  لكيان  جديدة  لبنة  اضافة  اليوم  نشهد 

املسلحة والرشطة بدولة اإلمارات من خالل تخريج 

املعطاء  وطننا  أبناء  من  الطيبة  الكوكبة  هذه 

الثانية عرش من مجندي الخدمة  الدفعة  منتسبي 

الوطنية.

الوطنية  بالخدمة  والوصول  غاية  التميز  أن  وأكد 

القدر  هذا  اىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

من جودة األداء حمل العديد من الرسائل أبرزها 

اإلرتقاء بالعنرص البرشي املبدع القادر عىل التعامل 

فذة  بحرفية  واإلستعداد  الجاهزية  متطلبات  مع 

قوة  اىل  حاملة  وتطلعات  نرية  وطنية  ومشاعر 

أكرث تطورا وأكرث تالحام  الوقت  وإنسانية يف ذات 

لذا يعترب التدريب العسكري أحد الروافد األساسية 

يف تنمية أبناء الوطن للوصول اىل الغايات املنشودة.

وباالسرتشاد  الرشطة  مبدرسة  اليوم  اننا  وأضاف 

نضع  الباسلة  املسلحة  القوات  بتجربة  واإلقتداء 

هذا التوجة مقصدا وهدفا نود مالمسته ومعايشة 

بيننا  يحول  قد  ما  كل  فيه عىل  واإلنتصار  تجربته 

الرشطة  مدرسة  اليوم  تدخل  و  تحقيقه  وبني 

نظم  اىل  فيه  تتحول  استرشافية  بخطط  املستقبل 

 :  :
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عديدة  تطويرية  مشاريع  خالل  من  الذيك  التعلم 

حيث شملت عمليات التطوير والتحديث النهوض 

املواطنني وتحديث  املحارضين  و  املدرس  مبستوى 

املناهج والتحقق من جاهزية امليادين واملساعدات 

املناسبة  الذكية  التدريبة  البيئة  وتوفري  التعليمية 

القدر  تحقيق  مع  النظرية  وصول  تراعي  التي 

والربامج  للمقررات  العميل  التطبيق  من  املالئم 

املواصفات  عىل  تعتمد  حديثة  تقنية  ذلك  يدعم 

التهنئة  التدريب ويف ختام كلمتة قدم  العاملية يف 

القوات  مبعسكرات  تدريبهم  تم  الذين  للخريجني 

الدورة  ملقررات  اجتيازهم  عىل  والرشطة  املسلحة 

نصب  مكتسباته  عن  والذود  الوطن  أمن  واضعني 

أعينهم كأمانه كام أعرب عن شكره لكل من ساهم 

يف تقديم العون والجهد إلنجاح الدورات.

ثم قام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

الوطنية  الخدمة  نهيان رئيس هيئة  بن محمد آل 

واإلحتياطية يرافقة العميد أحمد عبدالله الهاجري 

بتوزيع  بالشارقة  اإلتحادية  الرشطة  مدرسة  مدير 

جامل  حميد  وهم  الدورة  اوائل  عىل  الجوائز 

سلطان  وعيل  الهرمودي  حمزة  وحسن  الحوسني 

عيل  وعمر  الكعبي  درويش  ومحمد  الكعبي 

توزيع  تم  ثم  املنهايل..  حسني  واحمد  الظهوري 

الشهادات عىل الخريجني.

سعادتهم  عن  الخريجون  عرب  جانبهم  ومن 

الوطنية وتلبية  الخدمة  بأداء  واعتزازهم وفخرهم 

الخدمة  تأدية  ان  مؤكدين  الرشيدة  القيادة  نداء 

منيعاً  حائطاً  متثل  واالحتياطية  اإللزامية  الوطنية 

ويصون مكتسباته،  الوطن داخلياً وخارجياً  يحمي 

وأن القوات املسلحة مصنع الرجال مبا تقدمه لهم 

فيهم  وتنمي  مواهبهم  تصقل  متنوعة  من خربات 

حب الوالء واالنتامء للوطن وقيادته الحكيمة.

بسعادة  اشعر  العامري  عاشور  الخريج سامل  وقال 

غامرة اليوم بعد ان أنهيت الخدمة الوطنية، التي 

شخصية  صقل  يف  التدريبية  برامجها  ساهمت 

الصرب  عىل  دربتهم  و  طاقاتهم  وفجرت  املجندين 

وتحمل املسؤولية.

فخره  عن  عيل  شعيب  محمد  أعرب  جانبه  ومن 

الوطن  نداء  بتلبية  زمالئه  مشاركة  يف  واعتزازه 

الوطنية ونيل رشف االنتساب  بالخدمة  وااللتحاق 

األوىل  التدريب  فرتة  أن  إىل  مشرياً  الـ12  للدفعة 

من  والكثري  الكثري  فيها  تعلم  حيث  تنىس،  لن 

حياته  يف  املدربون  غرسها  النبيلة  والعادات  القيم 

الصالة  عىل  واملداومة  االنضباط  فتعلم  الجديدة 

يف جامعة وتنظيم املأكل واملرشب وترتيب األرسة 

بصورة شخصية وغريها العديد من السلوكيات التي 

كان الغالبية ال يقوم بها يف الحياة املدنية السابقة.

و بدوره أكد املجند حمد الدهامين الخييل أن فرتة 

التدريب املاضية كانت مبثابة الدرس الكبري لتعلم 

الشخصيات واألمور  مهام وأشياء جيدة يف تكوين 

الحياتية من نظام وتحمل املسؤولية وكذلك ضبط 

االنتامء  وهو  األكرب  املكسب  إىل  باإلضافة  النفس، 

للوطن وفداؤه بالروح مشيداً بهذه الدورات التي 

لخدمة  وأرواحهم،  وأجسامهم  مهاراتهم  تصقل 

وطنهم والذود عن ترابه ومكتسباته.

ولفت ادريس راغب السناين إىل أن دافع االلتحاق 

عنه  الذود  يف  والرغبة  الوطن  حب  هو  التجنيد 

وحاميته، ويتجسد ذلك بالفعل من خالل االلتحاق 

للتعرف  فرصة  تعترب  التي  الوطنية  الخدمة  يف 

عىل  والتدريب  العسكرية  الحياة  طبيعة  عىل 

إضافة  واستخدامه،  وتركيبه  وفكه  السالح  حمل 

النفس وتحمل  االعتامد عىل  اكتساب مهارات  إىل 

املسؤولية واالنضباط.

ومن ناحيته أكد عبدالله مطر العامري أن الدورة 

أتاحت له الفرصة ليقوم بتجربة الحياة العسكرية 

داعيا  نفسه،  الوقت  يف  تجاه وطنه  واجبه  وتأدية 

الوطنية مؤكدا  للخدمة  االنتساب  الشباب إىل  كل 

أن الفوائد التي جناها املنتسبون من تلك املرحلة 

تعترب كبرية جداً يف حياتهم وتعلموا خاللها الكثري، 

والذي مل يكن ليتعلموه يف سنوات حياتهم املدنية.

إدريس راغب السناينحمد الدهامين الخيييلحمد شعيب عيلسامل عاشور العامري
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العسكرية  األزور  بنت  خولة  مدرسة  استقبلت 

الدفعة  واإلحتياطية  الوطنية  الخدمة  مجندات 

الثامنة إناث لعام 2019 من خريجي الثانوية العامة 

من  كبرية  مجموعات  توافدت  وقد  واملوظفات 

املواطنات لالنضامم إىل صفوف الخدمة الوطنية لرد 

جزء من مكارم الوطن وقيادته الرشيدة .

الوطنية  بالخدمة  امللتحقات  الفتيات  ذوو  وحرص 

باملعسكر  بناتهم  التحاق  إجراءات  انهاء  عىل 

التدريبي، معربين عن تشجيعهم لهن وثقتهم بأنهن 

عرشة  بعد  سيخرجن  وأنهن  املسؤولية  قدر  عىل 

أسابيع وهن أكرث ثقة واقتدارا عىل تحمل مسؤولية 

ذاتهم ومجتمعهم وأكرث وعيا بواجباتهن الوطنية.

طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وقال 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 

الوطن  بنات  الكبري من  اإلقبال  واالحتياطية يعكس 

الوطنية  الخدمة  صفوف  يف  لالنخراط  ومبادراتهن 

يلزمهن  مل  القانون  أن  من  الرغم  واالحتياطية، عىل 

والوالء  للوطن  الوفاء  من  أسطورية  ملحمة  بذلك، 

للقيادة، واستعدادا وطنيا لتحمل املسؤولية والرشاكة 

وكرامته  الوطن  سيادة  عن  الدفاع  يف  الوطنية 

ومكتسباته الوطنية. وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه 

إىل  الجديدة النضاممهن  الدفعة  ملجندات  وتقديره 

خاللها  سيخضن  حيث  الوطنية،  الخدمة  صفوف 

تعنيه  مام  الكثري  فيها  يتعلمن  جديدة  لتجربة 

وصرب  تحمل  من  به  متتاز  وما  العسكرية،  الحياة 

وضبط وانتظام وغرس وترسيخ لقيم الوالء واالنتامء 

واملهارات  باملبادئ  إملامهن  إىل  إضافة  والتضحية، 

حصيلة  تشكل  يف  سيسهم  ما  األساسية،  العسكرية 

علمية وعملية تعود عليهن بالنفع واملصلحة.

تدريبات  إىل  الوطنية  الخدمة  منتسبات  وستخضع 

اإلناث  من  مدربات  أيدي  عىل  عسكرية  ومتارين 

يحظني بأفضل املؤهالت التدريبية ومهارات التعليم، 

مع  لتتناسب  خاصة  تدريبية  برامج  وضع  تم  فيام 

األهداف االسرتاتيجية للخدمة الوطنية واالحتياطية، 

التي ترتكز عىل تعزيز القيم الوطنية والوالء واالنتامء 

ومكتسباته  أرضه  عن  والدفاع  والقيادة  للوطن 

ومنتقاة،  حديثة  تدريب  وبرامج  أساليب  وتنفيذ 

واالنتامء  الوالء  قيم  وترسيخ  غرس  عىل  والعمل 

باملبادئ  واإلملام  الوطن  أبناء  نفوس  يف  والتضحية 

االنضباط  إىل  إضافة  األساسية  العسكرية  واملهارات 

واحرتام القانون وإدراك قيمة الوقت.

من جهتهن أكدت املنتسبات املتطوعات استعدادهن 

التام لرتجمة حب اإلمارات والوالء لقادتها عىل أرض 

الوطنية،  الخدمة  إىل  انضاممهن  خالل  من  الواقع، 

مل  الحكيمة  وقيادتها  اإلمارات  دولة  أن  إىل  ولفنت 

بفضل  اإلماراتيون،  أصبح  بل  مواطنيها،  عىل  تبخال 

: :
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لرد  الوقت  وجاء  العامل،  شعوب  أسعد  قيادتها، 

اإلمارات عىل تقديم  بنات  الجميل وإثبات قدرات 

الغايل والنفيس إىل الوطن.

قامت معايل جميلة بنت سامل مصبح املهريي وزيرة 

بنت  حصة  ومعايل  العام  التعليم  لشؤون  دولة 

الوطنية  الخدمة  مجندات  بزيارة  بوحميد  عيىس 

حيث  اآلزور  بنت  خولة  مبدرسة  الثامنة  الدفعة 

أعربت معايل جميلة بنت سامل املهريي عن اعتزازها 

وتقديرها ملجندات الخدمة الوطنية الدفعة الثامنة 

عىل انضاممهن إىل صفوف الخدمة الوطنية و الاليئ 

فيها  يتعلمن  جديدة  تجربة  خاللها  من  سيخضن 

الكثري مام تعنيه الحياة العسكرية وما متتاز به من 

تحمل وصرب وضبط وربط وانتظام وغرس وترسيخ 

لقيم الوالء و االنتامء والتضحية يف نفوسهن، إضافة 

إىل إملامهن باملبادئ واملهارات العسكرية األساسية ما 

يسهم يف تشكل حصيلة علمية وعملية تعود عليهن 

بالنفع واملصلحة.

ووجهت معايل جميلة املهريي الشكر والتقدير لسمو 

النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة  العام 

الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية ”أم اإلمارات“ 

عىل دورها الكبري ودعمها لفتاة اإلمارات لتصل إىل 

ما وصلت إليه من مناصب مرموقة وسمعة عاملية 

دوام  للجميع  متمنية  والفخر  اإلشادة  استحقت 

ما  و  الوطن  خدمة  يف  والتوفيق  والتقدم  النجاح 

يتطلبه من تضافر للجهود وتعاون مشرتك بني املرأة 

وزارة  جهود  واستعرضت  سواء،  حد  عىل  والرجل 

الرتبية و التعليم التي متيض بخطى حثيثة الستكامل 

ما بدأته من عملية تطوير وتغيري جذرية وشاملة يف 

أطر ومسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة.

ودعت معاليها مجندات الخدمة الوطنية إىل التطوع 

ومتثيل  العاملي  الحدث  هذا  ديب   2020 إكسبو  يف 

حدثا  باعتباره  الزوار  ماليني  أمام  اإلمارات  دولة 

دوليا يحتفي بالجميع، ووجهة عاملية متميزة تتيح 

واالبتكار ودفع عجلة  للتعلم  الجميع  أمام  الفرصة 

التقدم وقضاء أوقات ممتعة من خالل تبادل األفكار 

والتعاون املشرتك.

كام شاركت معايل حصة بنت عيىس بو حميد وزيرة 

«الدفعة  الوطنية  الخدمة  مجندات  املجتمع  تنمية 

الثامنة» يف لقاء وطني تنموي مجتمعي.

الحياة  عىل  كثب  عن  التعرف  إىل  اللقاء  هدف 

األزور  بنت  خولة  مدرسة  تدريب  مبركز  العسكرية 

وصرب  تحمل  قوة  من  لهن  تضيفه  وما  العسكرية، 

والتضحية،  واالنتامء  الوالء  لقيم  وترسيخ  وانضباط 

العسكرية  واملهارات  باملبادئ  اإلملام  عىل  عالوة 

األساسية، والتحيل بروح املسؤولية الوطنية والتنموية 

تشكل  يف  حتام  سيسهم  ما  واملواطن،  الوطن  تجاه 

لبذل  ومستعدة  وواثقة  منجزة  وطنية  شخصيات 

املزيد من أجل الوطن والقيادة الرشيدة.

ووجهت معاليها تحية فخر واعتزاز لبناتنا الشامخات 

الرشيدة  لقيادتنا  التقدير  وكل  العسكرية،  بزي 

مشرية  الوطنية،  الروح  هذه  فيهن  أعلت  التي 

مجندات  اتخذته  الذي  الوطني  القرار  قيمة  إىل 

الخدمة الوطنية؛ من خريجات الثانوية والجامعات 

من  لجزء  ردا  الوطن،  نداء  لبني  اللوايت  واملوظفات، 

مكارم الوطن وعطاء قيادته الرشيدة.

قد  حميد،  بو  عيىس  بنت  حصة  معايل  وكانت 

استهلت زيارتها بجولة يف مركز تدريب مدرسة خولة 

إيجاز  إىل  خاللها  استمعت  العسكرية،  األزور  بنت 

قدمته قائد املدرسة، عىل مراحل تدريب املجندات، 

مهارات  من  يكتسبنه  وما  تأهيل،  من  يتلقينه  وما 

مختلفة  مجاالت  يف  نظرية  ومحارضات  ميدانية 

منها العسكرية والقيادية، وتطوير الذات واملهارات 

الفردية والجامعية واملتمثلة يف تدريبهن عىل املشاة 

واملهارات  األولية  واإلسعافات  والرماية  واألسلحة 

محارضات  جانب  إىل  والجوجيتسو،  العسكرية 

دينية وأمنية وتثقيفية تعزز الروح الوطنية والحس 

املجتمعي التنموي لديهن.

وقدمت معاليها محارضة ملجندات الخدمة الوطنية، 

الحياة»  «علمتني  تغريدة  إىل  محاورها  يف  ارتكزت 

مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  لصاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

الحياة  «علمتني  «تويرت»:  يف  األخرية  الله»،  «رعاه 

أن الوطن ليس الحجارة واألسمنت، الوطن هو أيب 

وأمي وجدي وجديت.. هو أخي وأختي وابني وابنتي. 

الوطن هم البرش، هم أهيل.. هم شعبي.. من أراد 

إنه  يقول  من  الشعب..  فليخدم  الوطن  يخدم  أن 

يحب الوطن فليحبهم ويحب الخري لهم ويضحي من 

أجلهم.. ألنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب 

فوقه تراب».
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شهد سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 

الرياضية  لأللعاب  السابعة  الدورة  افتتاح  حفل 

الرئيس يش جني  افتتحها  التي  العسكرية  العاملية 

مبدينة  الشعبية  الصني  جمهورية  رئيس  بينغ 

”ووهان“ مبقاطعة ”هويب“ الصينية.

اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  بعثة  وتشارك 

العربية املتحدة يف فعاليات الدورة التي تقام كل 

4 سنوات خالل الفرتة بني 18 و 27 أكتوبر املايض 

 100 من  أكرث  من  ريايض  آالف   10 نحو  مبشاركة 

دولة.

و تتنافس الدول املشاركة يف 35 لعبة رياضية تشارك 

الحر  القفز  وهي  ألعاب  بخمس  اإلمارات  فيها 

بالبوصلة  والتوجه  العسكري  والخاميس  باملظالت 

والرماية وألعاب القوى.

تأيت مشاركة القوات املسلحة يف هذه الدورة تأكيدا 

األخوة  وتوثق  تدعم  العسكرية  الرياضة  أن  عىل 

وتفعل الصداقات الدولية وتقارب الجيوش العاملية.

وأوضح سعادة مطر الظاهري يف ترصيح له بهذه 

املناسبة خالل اللقاء الذي جمعه مع بعثة اإلمارات 

الرياضة  ..أن  للفرق  اإلقامة  و  التدريب  مقر  يف 

الذي  للدعم  نظرا  نوعية  نقلة  شهدت  العسكرية 

تتلقاه من قيادة الدولة الرشيدة املتمثلة يف صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”حفظه 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الله“ وترجمة لتوجيهات  الوزراء حاكم ديب ”رعاه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

: 1/ :

باالهتامم بتطبيق شعار ”الرياضة للجميع“ وصوال 

لتحقيق لياقة بدنية من شأنها أن تسهم يف زيادة 

مامرسة  خالل  من  املجاالت  مختلف  يف  اإلنتاج 

األنشطة الرياضية للقوات املسلحة.

وأضاف أن املشاركة تعكس مدى الرعاية واالهتامم 

املستمر من القيادة العامة للقوات املسلحة بإعداد 

التي  العنارص  أفضل  واختيار  العسكرية  منتخباتنا 

متثل قواتنا املسلحة يف هذه املشاركات التي تسهم 

الطيبة  العالقات  وتوطيد  األخوة  أوارص  تعزيز  يف 

واملتميزة القامئة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ودول العامل.

من جانبه أكد العميد الركن طيار عبدالله الفاليس 

إعداد خطة متكاملة إلعداد  تم  أنه  البعثة  رئيس 

يف  الدورة  يف  ستشارك  التي  العسكرية  املنتخبات 

الصني وهي معسكرات محلية وخارجية يف بعض 

الدول العربية واألوروبية.

وأضاف أن القيادة العامة للقوات املسلحة وفرت 

قواتنا  متثل  التي  للمنتخبات  اإلمكانات  جميع 

املسلحة يف الدورة.. وقال : ” نسعى لتقديم العروض 

العسكرية  الرياضة  نجاح  تؤكد  التي  املتطورة 

وتحقيق العديد من امليداليات يف مسابقات دورة 

األلعاب الرياضية العاملية العسكرية السابعة“.

الكفاءة  رفع  الدورة  أهداف  من  أن  إىل  ولفت 

الفرصة  وإتاحة  املسلحة  القوات  ألفراد  القتالية 

للتنافس يف امليادين الرياضية وتوفري فرص االحتكاك 

الريايض لالعبي وأبطال القوات املسلحة العاملية.
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لكن الصني استيقظت وأصبحت اليوم مؤهلة ألن تكون 

العامل،  يف  اقتصاد  أقوى  ثاين  فهي  العامل،  يقود  طرفاً 

وصاحبة ثاين أقوى قوة عسكرية بعد الواليات املتحدة، 

ولديها مرشوع ومنوذج قابل للقبول من اآلخرين وقادر 

عىل منافسة النموذج األمرييك. فهل تنجح الصني فيام 

تسعى إليه؟ وأين الواليات املتحدة من كل ذلك؟

لقد وضعت الصني إسرتاتيجية الصعود السلمي كخطة 

تسعى  ال  فهي  العاملية.  نحو  تحقيق هدفها  نحو  لها 

ملنافسة الواليات املتحدة بشكل مبارش، وال تسعى لقلب 

النظام االقتصادي العاملي باعتبارها طرفاً مستفيداً منه، 

ولكنها تحاول أن تبني لنفسها منوذجاً قادر يف املستقبل 

الواليات املتحدة يف مناطق خارج دائرة  عىل منافسة 

النفوذ األمرييك. فالصني ال تنافس واشنطن يف أوروبا أو 

رشق أسيا وال حتى مع دول الخليج العريب ألنها تدرك 

أن هذه املناطق هي من ضمن دائرة النفوذ األمرييك 

وبالتايل يصعب عليها منافستها هناك يف الوقت الراهن، 

لذلك نجدها تتجه إىل أماكن النفوذ غري األمرييك مثل 

دول  وبعض  الجنوبية  أمريكا  أفريقيا،  الوسطى،  أسيا 

جنوب غرب أسيا ودول يف الرشق األوسط. هذه املناطق 

بها دول خارجة عن نطاق النفوذ األمرييك لذلك تلجأ 

أبرز  ولعل  هناك.  لوجودها  وقوة  نفوذ  لخلق  الصني 

برنامج صيني لتحديد مستقبل الصني ومكانتها العاملية 

مرتبط مبرشوعها املسمى مببادرة الحزام والطريق. وهي 

مبادرة تُعرب عن رغبة الصني التحول من نطاقها الداخيل 

صاحبة  كدولة  العاملي  النطاق  إىل  الضيق  واإلقليمي 

املبادرة هي  نفوذ وهيمنة عاملية. والحقيقة أن هذه 

بالصني إىل  الصيني، فنجاحها سيؤدي  عصب املرشوع 

الذي  القطبية  الثنائية  خلق نظام عاملي جديد قوامه 

يُدار من قبل الواليات املتحدة والصني متاما كام كان يف 

فرتة الحرب الباردة عندما كان النظام الدويل يُدار من 

نعم عودة  السوفيتي.  واالتحاد  املتحدة  الواليات  قبل 

القطبية الثنائية هي الصفة األبرز للنظام الدويل الذي 

سيشكله نجاح مبادرة الحزام والطريق. 

أصبحت الواليات املتحدة يف عهد الرئيس دونالد ترامب 

من  تتبعه  ما  ولكن  الصيني،  الصعود  خطورة  تدرك 

اسرتاتيجية ال تعرب عن قدرة حقيقة يف تحقيق النجاح 

األمرييك  لالنعزال  فال ميكن  الصعود.  مواجهة هذا  يف 

أن يكون األسلوب األمثل لفرض أمر الواقع عىل الصني 

واحتواء بروزها يف النظام العاملي. بل أن الحقيقة هي أن 
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االنعزال األمرييك يفتح املجال أمام الصعود الصيني عرب 

ملء الفراغ الذي يسببه الخروج األمرييك من الساحة 

الدولية والسيام املناطق التي ميكن للصني اللعب من 

كانت  فإذا  لصالحها.  فيها  الدول  عىل  والتأثري  خاللها 

الواليات املتحدة غري راغبة عىل لعب دور عاملي فإن 

مختلف دول العامل ستلجأ إىل األطراف الدولية الراغبة 

التواجد  عىل  املساعدة  وتقديم  الدور  ذلك  لعب  يف 

املرشحني  أبرز  والصني  خاللها.  من  لها  نفوذ  وخلق 

لذلك. فاالنعزال األمرييك ليس هو الحل األمثل الحتواء 

دول  مع  األمرييك  االنخراط  أن  بل  الصيني،  الصعود 

العامل هو الذي من شأنه أن يخلق االرتياح لدى العديد 

من دول العامل لصالح عدم الذهاب إىل الصني واالرمتاء 

يف مرشوعها واتباع منوذجها. 

عن  الدفاع  عىل  تعمل  ال  ولألسف  املتحدة  الواليات 

ما  منذ  يدها  تأسس عىل  الذي  العاملي  نظامها  أسس 

بعد الحرب العاملية الثانية، بل تتخىل عنه لصالح بروز 

أسس لنظام جديد موازي عىل أقل تقدير تقوده الصني. 

فالصني تعمل يف السعي عىل إبقاء النظام االقتصادي 

ومحاولة  منه،  منتفعاً  طرفاً  باعتبارها  الحايل  العاملي 

خلق نظام اقتصادي موازي من أجل تحقيق بروز الدور 

والنفوذ الصيني عاملياً. كام أنها تعمل من خالل ذلك 

عىل إبراز نظام عاملي سيايس جديد يجعل الصني العب 

دويل يوازي حجم الواليات املتحدة وبالتايل االنتقال إىل 

ملواجهة  األمثل  الحل  إن  جديد.  من  القطبية  الثنائية 

الدولية للصني يك  الصعود الصيني ليس برتك الساحة 

تعمل عىل خلق نفوذاً لها، ولكن من خالل منافستها 

عاملياً لجعل دول العامل أقرب إىل املرشوع األمرييك من 

املرشوع الصيني. فهل تدرك الواليات املتحدة ذلك؟ 
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وحقق املعرض الذي استمر ثالثة أيام نجاحا مميزا 

يف فتح آفاق التواصل بني طالب وخريجي الخدمة 

الوطنية والرشكات املشاركة من مختلف القطاعات 

الحكومية وغري الحكومية.

وكان قد افتتح املعرض سمو الشيخ محمد بن رسور 

بن محمد آل نهيان فعاليات معرض توظيف مجندي 

الخدمة الوطنية الرابع الذي تنظمه القيادة العامة 

الوطنية  الخدمة  بهيئة  ممثلة  املسلحة  للقوات 

للمؤمترات  ”اندكس“  مع  بالتعاون  واالحتياطية 

واملعارض - عضو يف اندكس القابضة، ومبشاركة عدد 

من املؤسسات الحكومية والخاصة، لتأمني مستقبل 

متطلبات  إمتامهم  بعد  والتعليمي  املهني  املجندين 

برنامج الخدمة الوطنية.

عمل  ورش  من  العديد  املعرض  أجندة  وضمت 

واملجندين  الطالب  معارف  أغنت  التي  والنقاشات 

بأبرز الخربات املطلوبة يف سوق العمل والوظائف، 

العامة  اإلدارة  قدمتها  عمل  ورشة  ضمنها  من 

مقدمة   ” عنوان  تحت  األجانب  وشؤون  لإلقامة 

استرشاف  مفهوم  تناولت  املستقبل“  استرشاف  يف 

والتحليل  املستقبل  استرشاف  وأدوات  املستقبل 

العاملية  والتوجهات  املستقبل  استرشاف  عملية  يف 

أقيمت  كام   2071 اإلمارات  ومئوية  االسترشاف  يف 

ورشة عمل حول ” بناء املستقبل الوظيفي“ قدمها 

عىل  وركزت  أبوظبي  لحكومة  اإلعالمي  املكتب 

االنطباع األول ورسم املستقبل الوظيفي.

نهيان  آل  محمد  بن  بن رسور  محمد  الشيخ  وقام 

املختلفة،  أجنحته  وتفقد  املعرض،  أرجاء  يف  بجولة 

واطلع عىل الفرص الوظيفية املتاحة لدى املشاركني..

مفصل  رشح  إىل  رسور  بن  محمد  الشيخ  واستمع 

املشاركة وسعيها يف  الجهات  وأعامل  نشاطات  عن 

تسهيل إجراءات التوظيف ملجندي الخدمة الوطنية.

القيادة  كبار ضباط  من  املعرض عدد  افتتاح  حرض 

الجهات  مسؤويل  وكبار  املسلحة  للقوات  العامة 

املشاركة.

وأعرب الشيخ محمد بن رسور بن محمد آل نهيان 

من  إليه  واستمع  شاهده  ملا  وإعجابه  تقديره  عن 

القامئني عىل هذه األجنحة حول توفري فرص العمل 

القيادة  توليه  مبا  مشيداً  وطنهم..  لخدمة  للشباب 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  الحكيمة 

زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ ، وصاحب 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“ 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة ، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس 

العمل  فرص  لتوفري  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل 

للمواطنني.

وأكد أن تنظيم هذا املعرض يأيت انطالقا من إميان 

بدورها  العميق  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الوطن من مجندي 

الخدمة الوطنية باعتبارهم الركيزة األساسية لعملية 

البناء والتقدم لدولة اإلمارات.

املشاركة  الجهات   ، رسور  بن  محمد  الشيخ  ودعا 

الحكومية منها والخاصة برضورة املساهمة الفاعلة 

وبذل الجهود الحثيثة، التي من شأنها أن تسهم يف 

توفري الفرص الوظيفية املناسبة لكل مواطن ومتكينه 

من اإلسهام يف خدمة وطنه ومجتمعه وتأدية دوره 

للوطن  الحقيقية  الرثوة  كونه  وجه،  أكمل  عىل 

وأفضل استثامر يكون يف اإلنسان.

وضم املعرض جناحا خاصا بالتعليم شمل ”جامعة 

للتعليم  أبوظبي  ومعهد  زايد،  وجامعة  العني، 

والتدريب املهني، وكلية األفق الجامعية“.

وأعربت الجهات الحكومية والخاصة عن استعدادها 

الكامل، لتوفري فرص العمل واملنح الدراسية ملجندي 

خريجي  استقطاب  بهدف  وذلك  الوطنية،  الخدمة 

من  عالية  بروح  يتمتعون  الذين  الوطنية  الخدمة 

املسؤولية واالنضباط ومهارات وقيم عديدة غرست 

يف نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

.

:



27

"

"

أهم  الحدث 15 من  املشارك يف  الدولة  ضم جناح 

قطاع  يف  العاملة  الوطنية  والرشكات  املؤسسات 

يف  تتخصص  والتي  واألمنية  الدفاعية  الصناعات 

خالل  عرضت  حيث  واألمن  الدفاع  تقنيات  تطوير 

املشاركة أحدث حلولها املبتكرة من أنظمة ومعدات 

ومنتجات عسكرية وأمنية متطورة.

يف  املشاركة  اإلماراتية  واملصانع  الرشكات  وشملت 

للذخائر“ ورشكة  و“بارج  ”كاراكال“  مصنع  الحدث 

أدفانسد  إس  أو  و“إي  السفن  لصناعة  الفتان 

و“أطلس  و“رومكو“  الوطن“  و“درع  تكنولوجيز“ 

ومؤسسة  و“كاليدس“  سيتي“  و“سيف  تيليكوم“ 

ورشكة  ”تصنيف“،  وهيئة  و“الرثيا“،  ”الحمراء“ 

أبوظبي  ورشكة  الخليج“  و“سهام  جي“  جي  ”آي 

االستثامرية لألنظمة الذاتية ” أدايس“.

وقال سلطان عبد الله السامحي مدير عام مجلس 

يسعى  املجلس  إن  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات 

دولة  يف  االقتصادية  للتنمية  جديدة  آفاق  فتح  إىل 

تطوير  يف  الفعالة  املساهمة  خالل  من  اإلمارات 

قدرات القطاع الصناعي.

وأضاف أنه وبدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة 

متكاملة  منظومة  املجلس  يوفر  املسلحة،  للقوات 

أعضائه  عالقات  وتعزيز  االستثامرات  الستقطاب 

األساسيني  املصلحة  بأصحاب  الوطنية  الرشكات  من 

الصناعات  قطاع  تدعم  اسرتاتيجية  رشاكات  لبناء 

العسكرية واألمنية يف دولة اإلمارات.

صالح  اسحاق  طيار  الركن  اللواء  سعاده  وشارك 

البلويش الوكيل املساعد للصناعات وتطوير القدرات 

التكنولوجيا  مؤمتر  يف  الدفاع  وزاره  الدفاعية 

 ” جلسة  خالل  من  األوسط  الرشق  يف  العسكرية 

 .. األوسط  الرشق  يف  الدفاعي  التوريد  مستقبل 

اسرتاتيجية االقتناء وتوطني اإلنتاج ”.

”بايدك“  يف  باملشاركة  فخره  عن  سعادته  وأعرب 

من  مجموعة  عىل  ينضوي  كبري  بجناح  ممثلة 

الصناعات  مجال  يف  العاملة  الوطنية  الرشكات 

العسكرية، وهو يعترب تنفيذا لخطط واسرتاتيجيات 

طموحة وجادة لتوطني هذه الصناعة يف الدولة.

توطني  يف  النجاح  أن  البلويش  اللواء  وأوضح 

الصناعات العسكرية للدول يحتاج إىل عدة عوامل 

والعسكرية،  الوطنية  السياسات  أهمها؛  مثالية 

للصناعات  الضخم  التمويل  االقتصادية،  السياسات 

العسكرية  والعلوم  التقنية  إىل  إضافة  العسكرية، 

القطاع  واستقطاب  األموال  رؤوس  جذب  عرب 

جانب  إىل  العسكري  التصنيع  يف  لالستثامر  الخاص 

الحكومات، مشريا إىل أن هذا لن يتم إال من خالل 

الداعمة  القوية  والقوانني  الترشيعات  من  حزمة 

مثايل  مناخ  وتوفري  الصناعات  هذه  وتطوير  لتنفيذ 

وآمن للمستثمرين.

الصناعات  تشهده  الذي  الكبري  التقدم  إىل  ونوه 

العسكرية اإلماراتية، خصوصا املتعلقة بالتكنولوجيا 

ضمن  تقدم  والتي  الصناعي،  والذكاء  الحديثة 

مبادرات مشرتكة بني القطاعني العام والخاص، حيث 

تعترب الصناعة الدفاعية جزء أساسيا يف االسرتاتيجية 

الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 " "
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من  املدعومة  االنقالبية  الحويث  مليشيات  شنت 

مواقع  من  العديد  عىل  صاروخية  هجامت  إيران، 

التحالف  من  املدعومة  املشرتكة،  املقاومة  قوات 

العريب، رشق وشامل رشق الحديدة، كام استهدفت 

املتوسطة  والرشاشات  والقذائف  الثقيلة  باملدفعية 

الدريهمي  مديريات  يف  املشرتكة  القوات  مواقع 

والتحيتا وحيس املحررة، وواصلت الدفع بتعزيزات 

عسكرية صوب مواقع التامس مع القوات املشرتكة 

التي أفشلت هجوماً عنيفاً للميليشيات عىل مواقعها 

وقال  التحيتا.  شامل  الساحلية  الفازة  منطقة  يف 

من  متكنت  املشرتكة  القوات  إن  عسكري،  مصدر 

العنيفة  االشتباكات  من  ساعات  بعد  الهجوم  كرس 

تكبدت خاللها امليليشيات خسائر فادحة يف األرواح 

واملعدات قبل أن ترتاجع وتنسحب. فيام أفاد سكان 

بانفجار مخزن أسلحة وذخائر للمليشيات، يف قرية 

بيت بيش شامل حيس.

جاء ذلك، يف وقت وصل فيه الجرنال الهندي املتقاعد 

األمم  لبعثة  الجديد  الرئيس  جوها،  أباهيجيت 

املتحدة املكلفة مبراقبة وتنفيذ اتفاق الحديدة، إىل 

خلفاً  منصبه  تعيينه يف  نحو شهر عىل  بعد  صنعاء 

بذلك  ليصبح  لوليسجارد،  مايكل  الدمناريك  للجرنال 

اتفاق  عىل  باإلرشاف  مكلف  أممي  مسؤول  ثالث 

مهمته  جوها  يبارش  أن  املتوقع  ومن  النار.  وقف 

يف  الرصاع  طريف  ممثيل  بلقاء  الحديدة  يف  الصعبة 

اجتامع  آخر  قرارات  لتنفيذ  االنتشار  إعادة  لجنة 

وقت  يف  املنرصم.  الشهر  مطلع  املشرتكة  للجنة 

جدد فيه الناطق الرسمي باسم القوات املشرتكة يف 

الحديدة، العميد صادق دويد، االتهامات مليليشيات 

الحويث بخرق وإعاقة تنفيذ اتفاقي الحديدة واألرسى 

املتعرثين منذ مطلع العام الجاري. وذكر يف تغريدة 

تجاه  االنتقائية  الحويث  مبادرات  أن  «تويرت»،  عىل 

الذي  السويد  تفاهامت  عىل  انقالب  األرسى،  ملف 

ينص بشكل واضح ال لبس فيه أن الكل مقابل الكل، 

دليل جيل عىل أن هذه الجامعة ليس لها عهد وال 

ذمة، وال تلتزم باتفاق».

قال سكان محليون، وأولياء أمور، يف مناطق سيطرة 

الرتبية  وزارة  يف  الحويث  ميليشيا  إن  الحوثيني، 

الطالب من حصولهم عىل  والتعليم، تتعمد حرمان 

املدريس، مشريين إىل وجود مامطالت عدة  الكتاب 

ما  يف  للجامعة،  املوالية  املدارس  إدارات  قبل  من 

يتعلق بتأمني الكتب املدرسية للطلبة.

الجاري  الدرايس  العام  من  األول  الشهر  إن  وقالوا 

يحصل  مل  الذي  الوقت  يف  االنتهاء،  عىل  شارف 

أبناؤهم الطالب عىل مناهجهم الدراسية.

إىل  عمدت  الحوثية  امليليشيا  «إن  السكان،  وأضاف 

سوداء  أسواق  افتتاح  عىل  مبارش  وبشكل  اإلرشاف، 

واملناهج  الكتب  لبيع  سيطرتها،  مناطق  يف  عدة 

الشهر األول من بدء  بالتزامن مع دخول  الدراسية 

العملية التعليمية».

وطالبوا املعنيني بوضع حد للعبث الحويث، واستغالله 

للكتاب املدريس وبيعه يف األسواق السوداء، وحرمان 

طالب وطالبات املدارس من الحصول عليه.

الرتبية  من جهتها، كشفت مصادر خاصة يف وزارة 

قيام  عن  امليليشيا،  لقبضة  الخاضعة  والتعليم 

نافذين يعملون يف الوزارة ومطابع الكتاب املدريس، 

الكتاب  ببيع  الحويث،  ميليشيا  عىل  ومحسوبني 

املدريس يف األسواق السوداء مبناطق سيطرتها، عىل 

حساب مصلحة الطلبة ومستقبلهم الدرايس.
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ملخيامت  إغاثة  حملة  اإلمارات  دولة  أطلقت 

حملة  ضمن  وذلك  عدن  محافظة  يف  النازحني 

املحافظات  يف  تنفذها  التي  العاجلة  االستجابة 

اليمنية املحررة.

وقامت فرق اإلغاثة اإلنسانية التابعة لهيئة الهالل 

الغذائية  املساعدات  بتوزيع  اإلمارايت  األحمر 

والبالغ  املخيامت  يف  النازحني  عىل  والخيام 

يف  مخيام   14 عىل  موزعني  أرسة   1400 عددهم 

مختلف مديريات محافظة عدن.

الهالل األحمر اإلمارايت توزيع  كام واصلت هيئة 

املساعدات الغذائية عىل املحتاجني والنازحني يف 

الهادفة  برامجها  ضمن  اليمني  الغريب  الساحل 

اليمنيني  األشقاء  كاهل  عن  املعاناة  لتخفيف 

وتطبيع الحياة يف مناطقهم.

قوافل  املايض  األسبوع  أيام  خالل  الهيئة  وسريت 

مساعدات غذائية جديدة لنحو ثالثة آالف أرسة 

يف مدينة ومحافظة الحديدة.

وأهايل  عدن  محافظة  يف  املستفيدون  وعّرب 

الذي تقدمه  الدعم  الحديدة عن تقديرهم لهذا 

دولة اإلمارات عرب ذراعها اإلنسانية ”هيئة الهالل 

األحمر اإلمارايت“ ملخيامت النازحني.

بني ناري التجنيد القرسي وألغام ميليشيا الحويث 

واألوبئة  الفقر  عن  فضالً  اليمن،  أطفال  يعيش 

من  ذلك  تبع  وما  الحويث،  االنقالب  جلبها  التي 

إىل  اليمنيني  حياة  أحالت  ومامرسات  إجراءات 

الدمار  امليليشيا بنرش  جحيم ال يطاق. مل تكتِف 

وال تجنيد الصغار والدفع بهم ملحرقة الحرب، بل 

األرضية يف كل  األلغام  اآلالف من  مئات  زرعت 

األطفال  حياة  محّولة  عليها،  مرت  التي  املناطق 

وأرسهم إىل مآٍس مستمرة تحصد كل يوم ضحايا 

أكرث وتحّول الحياة إىل مآتم ورسادق عزاء.

حيس  مديرية  يف  أريض  لغم  انفجار  أسفر  لقد 

جنوب محافظة الحديدة، والتي تتعرض منازلها 

وتجمعاتها السكانية لقصف يومي من امليليشيا، 

زرعت  أن  بعد  أطفال،  ستة  وإصابة  مقتل  عن 

امليليشيا اللغم قرب التجمعات السكانية ومحيط 

يلعبون يف  الزراعية، حيث كان األطفال  األرايض 

عندما  حيس،  مديرية  نخلة رشق  وادي  منطقة 

منهم  أربعة  بحياة  أودى  أريض  لغم  بهم  انفجر 

وإصابة اثنني آخرين بجروح بليغة.
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« »

شن التحالف العريب الذي تقوده السعودية يف اليمن،  

أكرث من 25 غارة عىل مواقع وتعزيزات مليليشيات 

الحويث االنقالبية يف محافظتي صعدة وحجة شامل 

البالد.

أن  لـ«االتحاد»  صعدة  يف  ميدانية  مصادر  وذكرت 

عىل  غارات  ثالث  شنت  العريب  التحالف  مقاتالت 

يف  االنقالبية  الحويث  مليليشيات  وتعزيزات  مواقع 

الطريان  أن  إىل  مشرية  صعدة،  شامل  مجز  مديرية 

أهداف  عىل  غارات  عرش  من  أكرث  نفذ  العريب 

شاميل  حدودية  مناطق  يف  للميليشيات  وتحركات 

وأوقعت  والبٌقع».  و«كتاف  الصفراء  مديريتي 

الغارات الجوية قتىل وجرحى يف صفوف امليليشيات 

ودمرت آليات ومعدات عسكرية وقتالية تابعة لها.

بني  املتقطعة  املعارك  استمرار  مع  القصف  وتزامن 

يف  اليمني  الجيش  وقوات  االنقالبية  امليليشيات 

عدد من مديريات صعدة معقل الحوثيني املرتبطني 

بإيران. وذكر قائد ميداين يف الجيش اليمني أن قوات 

لواء التحرير، التابع للجيش ومرابط يف منطقة البُقع 

بإسناد جوي  شامل رشق مديرية كتاف، استهدفت 

أثناء  الحويث  مليليشيات  عسكرياً  رتالً  التحالف  من 

باتجاه جبال «رشاحة» يف املنطقة  التسلل  محاولته 

مرتامية األطراف قرب الحدود مع السعودية.

التحرير،  لواء  قائد  القلعي،  جامل  العميد  وأضاف 

يف بيان، أن «العملية العسكرية أسفرت عن تدمري 

عربات واليات عسكرية وقتل وإصابة العرشات من 

عنارص امليليشيا االنقالبية وفرار ما تبقى منهم».

كشف تقرير صادر عن مركز اإلعالم اإلنساين اليمني، 

استغالل ميليشيات الحويث اإلرهابية املوالية إليران 

خالل  من  وذلك  املناسبات،  مختلف  يف  للمعاقني 

للجامعة  مؤيدة  مسريات  يف  للمشاركة  حشدهم 

ومذهبية  طائفية  فعاليات  إحياء  يف  أو  االنقالبية 

أحد  وقال  واآلخر.  الحني  بني  امليليشيات  تنظمها 

الناشطني من ذوي اإلعاقة: «إن املرشف الحويث، عيل 

والبكم  الصم  وجمعيات  مراكز  من  طلب  مغلس، 

مسريات  يف  أعضائها  من  املئات  حشد  واملكفوفني 

تنظم يف ميدان السبعني وتسجيل من يحرض منهم، 

حتى يحصل عىل مساعدات غذائية تقدمها املنظامت 

الدولية، ومن مل يحرض يُحرم من تلك املساعدات».

الغريب،  الساحل  يف  املشرتكة  القوات  أعلنت 

إحباط محاولة تهريب أموال كانت يف طريقها 

إىل ميليشيات الحويث اإلرهابية املوالية إليران.

عاملقة»   11 «اللواء  قوات  يف  مصدر  وأفاد 

من  متكنت  للواء  تابعة  عسكرية  وحدة  بأن 

إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية كبرية تصل 

ريال ميني عىل منت  مليون  أكرث من 120  إىل 

«املخا»  مديريتي  بني  باألبقار  محملة  شاحنة 

و«حيس».

وأشار املصدر إىل أن األموال املضبوطة كانت 

يف طريقها لقيادات حوثية يف منطقة «املحجر» 

التي ال تزال خاضعة لسيطرة امليليشيات، الفتاً 

ترابط عىل  «اللواء 11 عاملقة»  قوات  أن  إىل 

طول الخطوط الواصلة بني املناطق املحررة يف 

الساحل الغريب واملناطق التي ال تزال خاضعة 

لسيطرة الحوثيني قرب «املخا».

األغذية  من  طناً   40 اإلمارات،  دولة  قدمت 

واملواد اإلغاثية العاجلة للعديد من األرس ذات 

الدخل املحدود مبحافظة شبوة للمساعدة، يف 

بها  متر  التي  الظروف  بسبب  حياتها  تطبيع 

املحافظة.

ووّزع فريق الهالل األحمر اإلمارايت، أمس، 300 

سلة غذائية عىل سكان منطقة عزان مبديرية 

عّربوا  الذين  فرداً   1920 منها  استفاد  ميفعة، 

عن شكرهم وتقديرهم لدولة اإلمارات العربية 

الهالل  وكان  وشعباً.  وحكومة  قيادة  املتحدة 

األحمر وزع مع بداية «عام التسامح» 31.925 

استهدفت  طن   1800 مبعدل  غذائية  سلة 

150.379 فرداً من األرس املحتاجة واملترضرة يف 

محافظة شبوة.

40



35

أحبطت القوات الجنوبية هجامت عدة مليليشيات 

خاللها  حاولت  إليران،  املوالية  اإلرهابية  الحويث 

اسرتداد معسكر «الُجب» االسرتاتيجي جنوب غرب 

نزع  من  متكنت  فيام  الضالع،  مبحافظة  «قعطبة» 

820 لغامً وعبوة ناسفة زرعتها امليليشيات يف عدد 

من املناطق السكنية باملحافظة، كام أحبط الجيش 

مواقع  إىل  للميليشيات  تقدم  محاوالت  اليمني 

محررة يف جبهتي «الحشوة» مبحافظة صعدة و«برط 

العنان» مبحافظة الجوف، فيام قتل ثالثة من قيادات 

محور  يف  اليمني  الجيش  مع  مبواجهات  الحوثيني 

«علب» بصعدة.

وأفادت مصادر عسكرية باندالع معارك عنيفة بني 

ميليشيات الحويث اإلرهابية املوالية إليران والقوات 

الجنوبية، عقب فشل محاوالت امليليشيات السرتداد 

معسكر «الُجب» االسرتاتيجي جنوب غرب «قعطبة» 

املعارك  إن  املصادر  وقالت  الضالع.  مبحافظة 

الضارية أسفرت عن سقوط أكرث من 23 عنرصاً من 

امليليشيات بني قتيل وجريح، دون أن يتمكنوا من 

العودة إىل املواقع املحررة، رغم رضاوة املعارك التي 

استخدمت فيها أسلحة مختلفة.

للقوات  جديدة  تعزيزات  وصول  املصادر  وأكدت 

الجنوبية، وصفت بأنها األكرب منذ اندالع املواجهات، 

بلديت  يف  املحورية  النقاط  من  عدد  يف  لتتمركز 

«الُجب» و«الفاخر».

مدينة  تحرير  أعلنت  قد  الجنوبية  القوات  وكانت 

عملية  يف  إب  محافظة  مدن  أكرب  ثاين  «الفاخر»، 

نوعية شهدتها املنطقة مطلع أكتوبر املايض.

يف  املشرتكة  العسكرية  القوات  متكنت  ذلك،  إىل 

الضالع من نزع نحو 820 لغامً وعبوة ناسفة زرعتها 

املناطق  من  عدد  يف  اإلرهابية  الحويث  ميليشيات 

السكنية. وأفاد عضو الفريق الهنديس لنزع األلغام 

يف الضالع العقيد املهندس محمد عيل نارص الثوير، 

أن «فريق نزع األلغام متكن من مسح مساحة 10 

كيلومرتات مربعة وتطهريها، ونزع حوايل 820 لغامً 

مصنوعة  ممّوهة  وعبوات  واألفراد  للدروع  مضاداً 

محلياً كانت مزروعة عىل جانبي الخط العام الرابط 

بني بلدة شخب ومدينة الفاخر، وكذلك يف مناطق 

الريبي والدرما والزمعري وباجة وعويش ودار السيد 

وبتار والجب يف الرشيط الحدودي حجر شامل غرب 

محافظة الضالع». 

أحبطت وحدة من الجيش اليمني محاولة تسلل لعنارص من ميليشيات 

الحويث اإلرهابية املدعومة من إيران يف برط العنان مبحافظة الجوف 

شامل رشقي اليمن. 

العميد هيكل  الجوف  األول حرس حدود مبحافظة  اللواء  قائد  وقال 

حنتف يف ترصيح بثته وكالة األنباء اليمينة ”إن مجموعة من ميليشيات 

الحويث حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش يف سلسلة جبال الشعري 

املحاولة  صدت  الجيش  قوات  أن  غري  العنان،  برط  ملديرية  التابعة 

قتىل  فإن  حنتف  وبحسب  الرتاجع».  عىل  املتسللة  العنارص  وأجربت 

بينهم  الوطني  الجيش  بنريان  الحويث سقطوا  ميليشيات  وجرحى من 

قيادات ميدانية.
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وقعت رشكة iXblue، إحدى الرشكات العاملية الرائدة 

املتخصصة يف مجال تصميم وإنتاج تقنيات املالحة 

املتقدمة، ورشكة L3Harris Technologies، وهي 

رشكة عاملية متخصصة يف ابتكار التقنيات الفضائية 

تعزيز  إىل  تهدف  تفاهم  مذكرة  مؤخرا  والدفاعية، 

نظام الدعم الخاص برشكة iXblue يف جميع أنحاء 

منطقة آسيا الجنوبية.

املتعلقة  تقنياتها  بتوريد   iXblue قامت رشكة وقد 

التحت-  واألنظمة  الذايت  بالقصور  املالحة  بأنظمة 

آسيا  منطقة  يف  عمالئها  من  كبري  عدد  إىل  مائية  

منذ  األسرتالية،  امللكية  البحرية  فيها  مبا  الجنوبية، 

قاعدة عمالئها،  اتساع  ومع  أكرث من عرش سنوات. 

الخاصة  شبكتها  توسيع  يف  حاليا  الرشكة  ترغب 

بالدعم اإلقليمي وضخ استثامرات ضخمة يف رشايني 

الصناعة األسرتالية. وقد اختارت رشكة iXblue رشكة 

تقديم  يف  لها  رشيكة   L3Harris Technologies

مؤخرا  الطائرات  لصناعة   ATR رشكة  أكدت 

إدارتها إلطالق  موافقة مجلس  أنها حصلت عىل 

مرشوع الطائرة ATR 42-600S، حيث يرمز حرف 

 STOL (Short Take-Off مصطلح إىل   “S” ال 

اإلقالع  عىل  الطائرة  قدرة  (أي   (and Landing

والهبوط باستخدام مدارج جوية قصرية)، وتعترب 

 ATR الطائرة  من  جديدة  نسخة  الطائرة  هذه 

600-42 التي ذكرت تقارير أنها قادرة عىل اإلقالع 

والهبوط عىل ممرات جوية ال يتجاوز طولها 800 

الجوية  األحوال  يف  راكبا   40 تحمل  وهي  مرتا 

ATR 42-600S االعتيادية، وهو ما يجعل الطائرة

من أفضل الطائرات أداءا ضمن فئتها.

وقد حصلت رشكة ATR حتى اآلن عىل 20 طلب 

رشاء من رشكات التشغيل ورشكات تأجري الطائرات 

 Elix من بينها رشكة ،ATR 42-600S لرشاء الطائرة

 Air ورشكة  مؤجرة)  (كرشكة   Aviation Capital

Tahiti (كرشكة تشغيل)، مثلام أعلنت خالل معرض 

باريس الجوي 2019.

ومتثل الطائرة 600S-42 إضافة جديدة متاما لعائلة 

الطائرة، وتقف جنبا إىل جنب شقيقتيها املؤسستني 

وشقيقتها   ATR 72-600 و   ATR 42-600

للشحن  املخصصة   ATR 72-600F املستقبلية 

ATR 42- الجوي، ومن املتوقع أن تحصل الطائرة

600S عىل الرتخيص الالزم للطريان خالل النصف 

الثاين من عام 2022، عىل أن يبدأ تسليم أول طائرة 

منها بعد ذلك مبارشة.

عىل  إدخالها  جرى  التي  التعديالت  قامئة  وتشمل 

تؤمن  حجام  أكرب  دفة  استخدام   42-600S الطائرة 

الرسعات  عىل  الطائرة  يف  التحكم  عىل  أكرب  قدرة 

استخدام  الجديدة  النسخة  وستواصل  املنخفضة. 

 ،ATR 72 و ATR 42 نفس املحرك مثل شقيقتيها

القدرة  الطيارين   ATR 42-600S الطائرة  وستمنح 

قدرة  بني  أي  الطائرتني،  محريك  بني  االختيار  عىل 

عمليتي  لتنفيذ  كبرية  قوة  استخدام  عىل  الطائرة 

أو  القصرية،  الجوية  املمرات  فوق  والهبوط  اإلقالع 

الرتكيز عىل الكفاءة باستخدام قوة أقل عىل املمرات 

الجوية الطويلة.

iXblue L3Harris

ATR

إطار  طرح  إىل  الرشكتان  وترمي  اإلقليمي.  الدعم 

 iXblue مستدام قابل للنمو مستقبال ملنتجات رشكة

عالوة  األسرتالية،  املسلحة  القوات  تستخدمها  التي 

عىل تعزيز قدرتها عىل تقديم الدعم  عموما لعمالئها 

ومنطقة جنويب  ونيوزيلندا  أسرتاليا  أنحاء  يف جميع 

املحيط الهادئ.

 iXblue Pty وقال ديفيد دونوهيو، مديرعام رشكة

Ltd (أسرتاليا)، ”نحن منبهرون بالقدرات والخربات 

 L3Harris التي تقدمها األيدي العاملة التابعة لرشكة

ستشكل  أنها  واثقون  ونحن  بريسبان،  مقاطعة  يف 

لنا،  التابعة  اإلقليمي  الدعم  لشبكة  قوية  إضافة 

القدرات  من  أكرب  استفادة  تحقيق  إىل  ونتطلع 

واملهارات األسرتالية“.

وأضافت ساره إيري، مدير عام رشكة Micreo التابعة 

تتمتع   L3Harris ”رشكة  أن   ،L3Harris لرشكة 

بشبكة قوية يف جميع أنحاء املنطقة، كام أن لديها 

ومعايرة  ودمج  لتجميع  الالزمة  والخربات  املهارات 

وإصالح ودعم األنظمة املعقدة، وتعتز رشكتنا بقدرتها 

عىل تأمني مثل هذه الخدمات للرشكات واملؤسسات 

مثل رشكة iXblue لتمكني أسرتاليا من االستفادة من 

التقنيات املتقدمة الواردة من جميع أنحاء العامل“.
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أعلنت رشكة Patria يف أحدث ترصيح لها أنها قررت 

استثامرات  ضخ  إىل  الرامية  سيستها  يف  االستمرار 

بهدف  التدريب  طائرات  من  أسطولها  يف  ضخمة 

بتدريب  الخاصة  الجودة  العالية  أنشطتها  تطوير 

الطيارين املدنيني.

وقد حصلت رشكة Patria مؤخرا عىل طائرتني من 

إىل  بحرا  شحنهام  جرى  اللتني   DA40 NG طراز 

فنلندا أوال ثم إىل قاعدة الرشكة الجديدة يف مدينة 

تقدمت  ذلك،  عىل  عالوة  الحقا.  اإلسبانية  قرطبة 

ورشاء  طائرتني  الستالم  جديد  مؤكد  بطلب  الرشكة 

طائرتني أخريني. وسيتم تسليم أوامر الرشاء املؤكدة 

الطائرتان  ستصل  بينام   ،2020 عام  مارس  شهر  يف 

استقرت  إذا   2020 عام  صيف  مطلع  يف  األخريان 

الرشكة تفعيل هذا الخيار. وبأمر الرشاء هذا، سيصل 

 DA40 NG الطائرات مجموع أسطول الرشكة من 

إىل 10 طائرات، كلها مجهزة بأحدث أنظمة الطريان 

Garmin 1000 NXi

تدريب  إدارة  مدير   ،Jyrki Myyryläinen وقال 

الطيارين برشكة Patria، ”إن أنشطة الرشكة املتعلقة 

متسارعاً  منوا  تشهدت  املدنيني  الطيارين  بتدريب 

التي تم توقيعها  التدريب  اتفاقيات  بفضل  ومطرداً 

لذلك،  مؤخرا.  الرائدة  العاملية  الطريان  رشكات  مع 

من  التدريبي  أسطولها  زيادة  إىل  الرشكة  ستسعى 

أجل تلبية الحاجة إىل طيارين جدد. وسيتم توجيه 

مدينة  يف  قاعدتنا  نحو  مبارشة  الجديدة  طائراتنا 

قرطبة اإلسبانية حيث بدأنا التدريب الجوي بالفعل“.

للمرة الخامسة عىل التوايل يقع االختيار عىل الطالب 

الهندسية  املنحة  يف  للمشاركة  املرشحني  املواطنني 

املقدمة من رشكة BAE Systems ومدتها 18 أسبوعا 

بالتعاون مع رشكة مبادلة لالستثامر يف أبوظبي.

وقال ديف هوملز، مدير إدارة التصنيع الجوي برشكة 

الخامس  بالفوج  أن نرحب  BAE Systems ”يرسنا 

متهيدا  اإلمارات  دولة  من  املرشحني  الطالب  من 

الستكامل اإلجراءات الالزمة إللحاقهم بالعمل داخل 

الرشكة. ويعترب التعليم وتطوير املهارات  والقدرات 

يف مجال الهندسة والتصنيع من أهم العنارص التي 

املنحة  هذه  نقدم  أن  ويرسنا  الرشكة،  عليها  تعول 

للمهندسيني اإلماراتيني يف املستقبل. وتحرص الرشكة 

عىل تقديم الدعم الالزم لسياسة اإلمارات التي تقوم 

قاعدة  لتكوين  الفرصة  املواطنني  شباب  منح  عىل 

هندسية قوية“.

 Samlesbury مدينة  يف  الطالب  تسكني  وسيتم 

الربيطانية حيث سينخرطون يف أداء املهام الصناعية 

املختلفة التي من شأنها أن تدعم املشاريع التالية:

التصنيع  تقنيات  ودمج  تطوير  الحوسني:  فيصل 

املتقدمة مع عمليات تصنيع الطائرة ”تايفون“.

التطوير  عمليات  أداء  املساعدة يف  القبييس:  سعيد 

ذات العالقة واالطالع عىل الدراسات املتعلقة بربنامج 

SMARTER تطوير التصنيع الفضايئ املعروف باسم

محمد املطريي:  تقييم االتصاالت الالسلكية الخاصة 

باملصانع.

املعزز  الواقع  استخدام  دراسة  املهريي:  عيىس  عمر 

Augmented Reality لتجهيز مخازن الطائرات.

عبد الله محمد: تطوير الوسائل التفاعلية املتعلقة 

بعرض العمليات و/أو مساعدة نظام CAD اآليل من 

NC programming أجل برمجة التحكم العددي

وسيتلقى الطالب املبتعثون محارضات عىل يد خرباء 

متخصصني يف مجايل الفضاء والهندسة، كام ستحصون 

عملية  ترسيع  بهدف  وعميل  نظري  توجيه  عىل 

التحصيل األكادميي والعميل عند عودتهم إىل وطنهم.

التعاون  الخامس التفاقية  العام  ومتثل منحة 2019 

للطالب  اإلجاميل  العدد  بلغ  حيث  ”مبادلة“،  مع 

املشاركني يف الربنامج 21 طالبا.

BAE Systems
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الجوال  عن  مؤخرا  النقاب   Airbus رشكة  كشفت 

ميثل  الذي   Dabat Hybrid Roaming الهجني 

االتصاالت  قوة  بني  تجمع  التي  إصداراتها  أحدث 

نظاما  الجوال  ويعترب  املبتكرة.  والتكنولوجيا  اآلمنة 

 Tactilon Dabat الهجني الجوال  فريدا يجمع بني 

وتم   ،Tactilon Agnet 800 Solution والنظام 

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  طرحه 

يضمن  بحيث  الجهاز  تصميم  وجرى  األوىل.  للمرة 

العمليات  تنفيذ  عند  االستخدام  وبساطة  سهولة 

املتواصل  التحويل  تقنية  عىل  اعتامدا  اليومية 

التي تضمن   seamless switchover technology

قدرا كبريا من ثبات الشبكة والعمليات اآلمنة.

ويستخدم النظام Airbus Tactilon Dabat الهجني 

واحد.  الالسلكيتني يف جهاز   LTE و  Tetra تقنيتي

اليومية  مهامه  أداء  النهايئ  املستخدم  ويستطيع 

دون التقيد بتغطية الالسليك Tetra املتاحة وحدها. 

ويعترب النظام Tactilon Agnet 800 نظاما لألجهزة 

الذكية مثل Tactilon Dabat، وهو مينح املستخدم 

الزر  الضغط عىل  الحديث عند  عدة مميزات مثل 

push-to-talk وتلقي إشعارات حول وضع الجهاز 

status notifications وإرسال املعلومات والرسائل 

عىل  الطوارئ  حاالت  يف  املكاملات  وإجراء  والصور 

إجراء  أيضا  املمكن  ومن   Tactilon Dabat جهاز 

مع   Group communication جامعية  اتصاالت 

حاميل األجهزة األخرى ومع غرفة التحكم.

ويساهم النظام Airbus Tactilon Dabat الهجني 

طريق  عن   Tetra الالسليك  تغطية  مدى  إطالة  يف 

 Tactilon عن طريق تطبيق LTE التحول إىل تغطية

Agnet 800 الذي ميكن نحميله وتثبيته عىل الجهاز، 

األمر الذي يساهم يف تغيري الشبكة، وهو األمر الذي 

العامة  السالمة  عمليات  دعم  يف  بدوره  يساهم 

املحافظة  ويتم  الهجينة.  االتصاالت  فوائد  وتعظيم 

 Tactilon عىل أمن الجهاز نظرا ألن كافة تحركات

نظام  طريق  عن  مأمونة  بطريقة  محمية   Agnet

تغطية ميكن  املأمون. ويف حالة عدم وجود   VPN

الفوري  التحول  من  االستفادة  النهايئ  للمستخدم 

instant switchover من النظام Tetra إىل النظام 

والعمليات  املهام  تنفيذ  يف  االستمرار  لضامن   LTE

الحيوية الخاصة بالرشكات.
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لتوريد  حصلت ECA Group مؤخرا عىل عقدين 

باسم  املعروف  الربي  اآليل  اإلنسان  جيل جديد من 

CAMELEON LG, إىل القوات املسلحة يف كل من 

كندا وفرنسا.

برنامج  إطار  يف  فرنسا  يف  األول  العقد  ترسية  وتم 

الذي  الربية  املركبات  عىل  لالستحواذ  ”سكوربيون“ 

يرمي إىل تحديث قدرات القوات الربية يف العمليات 

الفنية  الدراسات  إجراء  وبعد  املشرتكة.  القتالية 

( هي  أجهزة مختلفة  ثالثة  والعملياتية من جانب 

(DGA TT, STAT and SIMMT) تقدمت وكالة 

 DGA (French الفرنسية  العسكرية  املشرتيات 

بطلب   (Defence Procurement Agency

ملجموعة NEXTER Group لرشاء 56 إنسان آيل. 

 ECA Group وينص أمر الرشاء هذا أيضا عىل قيام

 CAMELEON LG بتوريد 38 إنسانا آليا من طراز

التي جرى إطالقها يف مطلع عام 2019.

عام  ينويو  شهر  يف  األوىل  الدفعات  تسليم  وسيتم 

عام  مطلع  يف  التسليم  من  االنتهاء  وسيتم   ،2020

ECA

تقييم األداء الفني والعمليايت لعدة رشكات متنافسة 

 CAMELEON رشكة  عىل  أيضا  كندا  اختيار  وقع 

جنب  إىل  وجنبا  اللغام.  إزالة  عمليات  لتنفيذ   LG

رشكة Nexter، ستقوم ECA Group بتزويد وزارة 

الكندية  املسلحة  والقوات  الكندية  الوطني  الدفاع 

 unmanned بتسع من هذه املركبات الربية اآللية

ground vehicles (UGVs)، مع وجود بند يتضمن 

خيارا لرشاء أربع مركبات أخرى.

2021. وتعكس هذه الطلبية الجديدة الثقة املتزايدة 

عقب توقيع عقود بقيمة تتجاوز 30 مليار يورو التي 

تم اإلعالن عنها يف مطلع عام 2018 لتسليم أكرث من 

50 إنسانا آليا من طراز IGUANA يف إطار برنامج 

SMINEX الفرنيس.

الست  السنوات  مدار  وعىل  ذلك،  عىل  عالوة 

املاضية، استخدمت كندا اإلنسان اآليل الربي املصغر 

COBRA MK2 الذي أنتجته ECA Group  وبعد 

Dabat
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بتسليم   FMV السويدية املشرتيات  وكالة  قامت 

رشكة  إنتاج  من   IRIS-T SLS اإلطالق  وحدات 

Diehl Defence إىل كتيبة الدفاع الجوي السويدي 

املايض.  أغسطس  شهر  يف   Halmstad مدينة  يف 

الخفيفة   IRIS-T املوجهة  الصواريخ  وتعمل 

الحركة عىل حامية الجنود واملنشآت ضد الصواريخ 

لذلك،  املعادية.  الهجومية  واملروحيات  والطائرات 

التصميم  من  تستفيد  دولة  أول  السويد  تعترب 

املوجهة  الصواريخ  به  تتمتع  الذي  املفتوح 

IRIS-T التي تتبع عائلة ”الدفاع الجوي املنصوب 

 Ground Based Air Defence األرض“  عىل 

family (GBAD) املطورة حديثا التي تضم عنارص 

األنظمة (مثل الحساسات/الرادارات وأنظمة القيادة 

رشكات  من  الواردة  االتصاالت)  وأنظمة  والتحكم 

التصنيع املختلفة وتضعها يف نظام تسلح واحد.

من  االستفادة  أيضا  األخرى  املميزات  بني  ومن 

السويد يف  التي شاركت   ،  IRIS-T الصواريخ قدرة 

تطويرها، عىل أداء عدة أدوار ومهام مختلف، فضال 

عن إمكانية استخدام تلك الصواريخ لسنوات عديدة 

قادمة كصواريخ جو – جو متفوقة عىل منت الطائرة 

Gripen

IRIS-T SLM/ وبعد تطوير أنظمة الدفاع الجوي

 Diehl رشكة  نجحت  األرض  عىل  املنصوبة    SLS

يف  جديدة  قياسية  معايري  وضع  يف   Defence

قدر  وجود  ثم  ومن  املفتوحة،  األنظمة  تصميامت 

كبري من املرونة عند رشاء أي أنظمة تسلح جديدة، 

باإلضافة إىل تحديث األنظمة الحالية.

وبتسليم هذه الصواريخ الفائقة التطور ضمن نطاق 

التكاليف واملدد الزمنية املحددة املتفق عليها تكون 

رشكة Diehl Defence قد ساهمت مساهمة كربى 

يف تجديد الدفاع الجوي السويدي.

Diehl Defence IRIS-T SLS

إحدى  الالسلكية،  لالتصاالت  ”الرثيا“  رشكة  شاركت 

األقامر  خدمات  تقديم  يف  املتخصصة  الرشكات 

الصناعية املتنقلة والتابعة لرشكة ”الياه سات“ لألقامر 

 OilComm 2019 الصناعية، شاركت مؤخرا يف ندوة

وحرصه  األمريكية  هيوستون  والية  يف  أقيم  الذي 

لالطالع عىل  والغاز  النفط  يف  واملتخصصون  الخرباء 

والصناعات  االتصاالت  مجال  يف  االبتكارات  أحدث 

مدى  عىل  استمرت  التي  الندوة،  وخالل  الرقمية. 

العاملة  أنظمتها  أهم  ”الرثيا“  يومني، عرضت رشكة 

املتعلقة  التطبيقات  لخدمة  الصناعية  باألقامر 

مبصادر الطاقة الربية والبحرية، والبحث عن رشكاء 

 IoT/M2M البيئي  نظامها  نطاق  لتوسيع  جدد 

ecosystem املتنامي.

 IP connectivity االتصال  إمكانية  ”الرثيا“  وتؤمن 

النائية  للعمليات  بالنسبة  الذيك  واالتصال  املتواصل 

 narrowband عرب عدد كبري من الربوتوكوالت مثل

 circuit switched والبيانات املنقولة عرب الدائرة IP

 voice over والصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت data

IP (VoIP)  وخالل ندوة OilComm 2019 طرحت 

T2M- نظامها  من  محدثة  نسخة  ”الرثيا“  رشكة 

DUAL الذي حقق نجاحا كبريا والذي جرى تصميمه 

اللوجستية.  واإلمدادات  األساطيل  إلدارة  أساسا 

ويعمل نظام IoT/M2M عىل تسهيل عملية جمع 

“ ”

Remote IoT Connectivity

واملتحركة،  الثابتة  املصادر  من  املتزامنة  املعلومات 

التطبيقات  من  كبري  عدد  دعم  عىل  حاليا  ويعمل 

الحديدية  السكك  خطوط  تعقب  مثل  املختلفة 

 SCADA املعلومات  وتجميع  تحكم  ومراقبة 

ومراقبة خطوط األنابيب والشبكات الذكية واملعايرة 

ومراقبة  واالستطالع  واملراقبة  واألمن   metering

املائية  املوارد  الجوية وإدارة  محطات رصد األحوال 

”الرثيا“  رشكة  طرحت  ذلك،  إىل  باإلضافة  والبيئية. 

مجموعة جديدة من األنظمة التي تضمن االتصال 

منصات  مثل  البحرية  املنصات  فوق  املتواصل 

إن  العمالقة.  النفط  وناقالت  النفط  عن  التنقيب 

لتنفيذ  خدمة  عن  عبارة  هي   +VSAT خدمة 

office-at- العمليات الصعبة مثل املكاتب البحرية

لدى  البيانات  وقواعد  البحرية  األطقم  sea وسالمة 

وحالة  وضع  حول  التقارير  وإعداد  البحرية  القطع 

وتحقق  والربامج.  الخرائط  وتحديث  الشحن  مواد 

رشكة ”الرثيا“ استفادة كبرية من تحالفها القوي مع 

رشكات ITC Global, iDirect and Hughes وهي 

ضامن استمرار تلك الخدمات دون توقف.
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وجاءت هذه املناسبة، التي تأيت بعد ثالث سنوات 

العقد يف عام 2016 لرشاء 36 طائرة  توقيع  من 

لتجسد  الهندي،  الجو  سالح  لتسليح  ”رافال“ 

العالقات االسرتاتيجية بني الهند وفرنسا واالحتفال 

أيضا بتاريخ طويل إىل أكرث من 26 عاما من الثقة 

 Dassault Aviation املتبادلة بني الهند ورشكة

ويأيت حفل تسليم أول طائرة ”رافال“ لسالح الجو 

الهندي ليعكس تصميم السلطات الفرنسية عىل 

يف  الهندية  الحكومة  وتوقعات  احتياجات  تلبية 

الحفاظ عىل أمنها وسيادتها. كام يواصل التعاون 

النموذجي بني رشكة Dassault Aviation وسالح 

الجو الهندي مسريته، حيث تعترب الرشكة السالح 

واحدا من أهم رشكائها الذين تعاونت معهم عىل 

اإلطالق.

-

 Dassault Reliance اإلنتاج  مصنع  إقامة  تأيت 

الهندية   Nagpur مدينة  يف   (JV (DRAL

التعليمية  للسياسة  املقدم  الكبري  الدعم  لتجسد 

التي  الهندية  الحكومة  تنتهجها  التي  والعلمية 

  Pune مدينة  يف  هندسيا  مركزا  بدورها  أقامت 

للمهارات»  داسو  «أكادميية  إقامة  تعكس  كام 

برنامج  وتنفيذ   “Dassault Skill Academy”

إصالح  ”مركز  باسم  املعروف  املهني  التدريب 

 Aeronautical” “وتجميع أنظمة وأجهزة الطريان

حرص   “Structure and Equipment Fitter

الشديد عىل ترجمة   Dassault Aviation رشكة

شعاري ”ُصنع يف الهند“ و ”تنمية مهارات الهند“ 

األساس  حجر  وضع  طريق  عن  عملية  ترجمة 

تصبح  حتى  والدفاع  للطريان  بيئي  نظام  لوضع 

الهند مرجعا عامليا يف هذا املجال.

املقدم  الدعم  من   Thales رشكة  استفادت  وقد 

من رشكائها داخل رشكة Dassault Aviation يف 

إيجاد موطئ قدم لها يف مدينة Nagpur، حيث 

مصنع  أول   Safran رشكة  تفتتح  أن  املقرر  من 

لها يف حيدر آباد قريبا. أما فيام يتعلق برشكات 

الطريان والدفاع الفرنسية فمن املعلوم أن هناك 

يف  ستساهم  بالفعل  الهند  يف  تتواجد  رشكة   20

إفادة الحكومتني الهندية والفرنسية ومساعدتهام 

يف تجاوز أي تحديات مستقبلية يف مجال صناعة 

الطائرات.

وقال إريك ترابييه، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

”يرسين   ،Dassault Aviation لرشكة  التنفيذي 

الحفل  هذا  باستضافة  سعاديت  عن  أعرب  أن 

 Dassault أصيال لرشكة  تؤأما  الهند  تعترب  حيث 

الطويلة  ”العالقة  أن  وأوضح   .“Aviation

نجاحا  تعكس  تجمعنا  التي  بالثقة  والجديرة 

ساحقا وتؤكد إرصارنا عىل تواجد الرشكة يف الهند 

الجو  سالح  ندعم  ونحن  الطويل.  املدى  عىل 

الهندي منذ عام 1953 ونحن ملتزمون التزاما تاما 

القادمة،  العقود  خالل  السالح  احتياجات  بتلبية 

الهند  رؤية  من  جزءا  نكون  أن  عىل  وعازمون 

الطموح للمستقبل“.

تأيت  «رافال»  طائرات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

طلبتها  التي  الخاصة  التعديالت  من  العديد  مع 

املثبتة  الشاشات  ذلك  يف  مبا  الهندية،  الحكومة 

بالرادار،  اإلنذار  استقبال  وأجهزة  الخوذة،  عىل 

وتسجيل  النطاق،  املنخفضة  التشويش  وأجهزة 

وأنظمة  كاملة،  ساعات   10 ملدة  الرحلة  بيانات 

الحمراء،  تحت  باألشعة  العاملة  والتتبع  البحث 

وغريها.
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بالغة  الراداري  لإلنذار  القليلة  الثواين  هذه  تعترب 

األهمية، وكلام كان اإلنذار مبكرًا، زاد الوقت املتاح 

االشتباك.  أو  بالحيدان  الحاسم  قراره  التخاذ  للطيار 

والتي   ،RWR الرادارية  اإلنذار  مستقبالت  أدخل 

اكتشاف  قادرة عىل  استقبال  أجهزة  عبارة عن  هي 

الطيارين  وتنبيه  للطائرات،  املضادة  التهديدات 

تدابري  التخاذ  الوقت  من  املزيد  لهم  تتيح  برسعة 

دفاعية.

متاًما  يدرك  العسكرية  الشحن  طائرات  طياري  أحد 

هذا  يف   .RWR الرادارية  اإلنذار  مستقبالت  فوائد 

السياق قال الرائد دوغالس فريو، قائد رسب طائرات 

يف   ،103 الجوي  الجناح   ،118 رقم  الجوي  الشحن 

بأحد  دراية  عىل  تكن  مل  ”إذا  األمرييك:  الجو  سالح 

ورمبا  تفعله،  ما  فعل  يف  فستستمر  التهديدات، 

اإلنذار  تضع نفسك يف موقف قاتل. إن مستقبالت 

الرادارية متيل التكتيكات الالزمة لتقليل فرص الخصم 

يف االشتباك معنا.“

يصبح  أن  الطائرات  نوع من  ، ميكن ألي  الواقع  يف 
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وسواء  مأهولة،  غري  أو  مأهولة  كانت  سواء  هدفًا، 

قاذفة  أو  وناقلة  شحن،  طائرة  أو  هجومية  كانت 

املدير يف رشكة  قنابل، كام يقر بذلك جني مكفولز، 

Raytheon Electronic Warfare Systems حيث 

يقول: ”املشكلة اليوم، عىل عكس ما كانت عليه قبل 

تطوراً  أكرث  أصبحت  التهديدات  أن  هي  عاماً،   20

مع بروز القدرات البعيدة املدى واملعالجة الرقمية 

للرادار“. وباعتبار أن مكفولز كان يف السابق ضابطاً 

الجو،  بسالح   B-52 لقاذفات اإللكرتونية  الحرب  يف 

وهو اآلن مدير مركز إعادة برمجة الحرب اإللكرتونية 

يف قيادة العمليات الخاصة يف سالح الجو، فهو يقر 

بأنه ”يف املايض، كان بإمكانك العمل خارج منطقة 

اشتباك األسلحة ومع ذلك تقوم بإنجاز املهمة، غري 

أن هذه املنطقة منت اآلن بشكل كبري، وهي تعرّض 

طائرات، مثل الطائرات الصهريجية والناقلة، للخطر“.

ويدرك مكفولز أيًضا أن أجهزة استقبال اإلنذار التي 

ميكنها  بالكامل،  الرقمية   ،RWR بالرادار   تعمل 

أي  موقع  وتحديد  املعلومات  من  مزيد  معالجة 

”يذهب  يقول:  حيث  عالية،  بدقة  التهديدات  من 

 - قاسية  بيئات  إىل  الشحن  بطائرات  العاملون 

كاملناطق التي دمرتها الكوارث الطبيعية أو املطارات، 

أو طريق يف مكان قّيص – حيث تتيح لهم الحساسيُة 

الزائدة والدقة يف أجهزة استقبال اإلنذار الرقمية التي 

تعمل بالرادار  RWR معرفَة مكان التهديدات بدقة 

وتجنبها.“

دعم  فرقة  من  كينان،  كيد  املقدم  قاد  أن  بعد 

 C-130 العمليات يف الجناح الجوي الـ139 طائرات

الدامئة،  الحرية  عملية  أثناء  انتشار  عملية  كل  يف 

أدرك من خالل خربته الشخصية أن بإمكان الطائرة 

ذات  املناطق  إىل  للطريان   RWR أجهزة  استخدام 

الخطورة العالية. يؤكد كينان أن ”املقاتالت - بحكم 

يتم  مل  مناطق  إىل  الذهاب  عليها  يتعني   – وظائفها 

فيها إسقاط صواريخ أرض - جو، وكان علينا االنتظار 

 RWR الرادارية االستقبال  أجهزة  ابتكار  تم  أن  إىل 

ليصبح يف مقدورنا إسقاطها وأصبح اآلن بإمكاننا أن 

نذهب إىل تلك املناطق“.

RWRs

بالتنقل عرب مجموعة  أثناء مهامهم  الطيارون  يلتزم 

واسعة من اإلشارات يف طيف كهرومغناطييس مزدحم 

بحركة الهواتف املتحركة واإلرسال الالسليك باملوجات 

القصرية واملوجات القصرية جداً وطاقة امليكروويف. 

ومن هنا يجب أن تكون أنظمة الطائرات قادرة عىل 

العدوة  واإلشارات  الصديقة  اإلشارات  بني  التمييز 

كميات هائلة  معالجة  الطيارين من خالل  ملصلحة 

إىل  يؤدي  ذلك  يف  الفشل  إن  حيث  البيانات؛  من 

يؤدي  الذي  األمر  بإشارة غري معروفة فقط،  إخطار 

غالباً إىل إرباك الطيارين.

إن الحل الذي أنتجته رشكة Raytheon هو أجهزة 

استقبال اإلنذار التي تعمل بالرادار  RWR، الرقمية 

بها  دت  زُوِّ حيث   ،ALR-69A وتسمى  بالكامل،  

األمريكية  للبحرية  التابعة    MQ-25 طائرات 

التابعة  الشحن  وطائرات  الصهريجية  والطائرات 

عىل  حالياً  اختبارها  ويجري  األمرييك،  الجو  لسالح 

 Raytheon يلخص جني مكفولز من .F-16 الطائرة

التهديدات  العديد من  لديك  بقوله: ”إن كان  األمر 

املجهولة، فهذا أمر محري، ولعلك تحتاج إىل مزيد من 

التهديد بالتحديد، وهذا ما  املعالجة لتعرف ما هو 

تفعله أجهزة RWR الرقمية بالكامل“.

Raytheon

بالرادار  تعمل  التي  اإلنذار  استقبال  أجهزة  تعمل 

من   AN / ALR-69A (V) RWR واملطورة

Raytheon عىل تحسني قدرة الطائرات عىل البقاء 

بشكل كبري. وهي تقوم بذلك عن طريق توفري الوعي 

الظريف ”بأجهزة استشعار متقدمة“ بتكلفة أقل كثرياً 

من األنظمة املنافسة.

باإلمكان  يكن  مل  بقدرات   (ALR-69A (V يتميز 

 RWR أجهزة  خالل  من  قبُل  من  إليها  الوصول 

التكتيكية، مام أتاح إمكانية إسكات الدفاعات الجوية 

للعدو، وسهولة التكامل بني املنصات، وتحديد املوقع 
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 RWR أجهزة  وتتميز  واحدة.  لسفينة  الجغرايف 

بخاصية التغطية الطيفية واملكانية املعززة للكشف 

الكثيفة،  اإلشارات  بيئات  يف  العالية  الحساسية  عن 

 Raytheon املبتكرة من RWR وقد تم تركيب أجهزة

 C-130H بالفعل عىل طائرات سالح الجو األمرييك

 ALR-69A عىل الرغم من أن أجهزة ،KC-46A و

تتوافق مع أي منصة جوية تقريبًا.

 (ALR-69A (V أجهزة    Raytheon صممت 

النمو.  وإمكانات  املرونة  درجات  أقىص  لتحقيق 

أداء  تحسني  يف   (ALR-69A (V نظام  أسهم  وقد 

مبهام  القيام  متكني  مع  التقليدية،   RWR أجهزة 

جديدة للطائرة املضيفة، وذلك من خالل دمج تقنية 

املستقبل الرقمي املتقدمة ذات النطاق العريض مع 

تصميم بنية هندسية مفتوحة.

عرب  املنصات  بتشابك   Raytheon تصميم  يسمح 

األنظمة، وتحسني التغطية الطيفية واملكانية، وسهولة 

التكامل مع أنظمة ECM أو أنظمة الرادار األخرى، 

بينام يعتمد نظام ALR-69A (V) عىل العديد من 

بالتوسعة  يسمح  مام  الجاهزة؛  التجارية  املكونات 

املكثف  االستخدام  ويضمن  الجاهزة.  الرتقية  أو 

أيًضا  الرقمية  والدوائر  الجاهزة  التجارية  للمكونات 

ولكنه  واملوثوقية،  التكلفة  اقتصادية  عىل  القدرة 

من  ويقلل  املكونات  تقادم  من خطر  أيضاً  يخفف 

تكاليف صيانة دورة الحياة.

استقبال  جهاز  عىل   (ALR-69A (V نظام  يشتمل 

إعادة  وميكن  قناة،   16 من  مؤلف  النطاق  واسع 

ومع  املستقبلية.  التطبيقات  لدعم  بسهولة  تكوينه 

للمستخدمني  ميكن  املحول،  تقنية  تحسن  استمرار 

تعزيز وقت االستجابة واملدى الدينامييك عن طريق 

استبدال بطاقة الدائرة الرقمية ببساطة، يف حني أن 

متّكن  اإلضافية  التوصيل  املسبقة  البطاقات  فتحات 

إلكرتوين  نظام  أي  مع  العمل  من  البينية  الواجهات 

مضاد للتشويش أو راداري.

360

 RWR يتم توفري التغطية بزاوية 360 درجة بأجهزة

استقبال،  أجهزة  أربعة  بواسطة    Raytheon من 

نطاق  ذي  رقمي  مستقبل  عىل  منها  كل  يحتوي 

لإلشارة وحساسية  االنتقائية  الخاصية  يوفر  عريض، 

الجمع  ويسهم  الكثيفة.  اإلشارة  بيئات  يف  عالية 

املتعددة  والقنوات  الضيقة  االستقبال  قنوات  بني 

خاصية االنتقائية املطلوبة للحساسية العالية، وإدارة 

لطيف  الرسيعة  التغطية  ضامن  مع  التشويش، 

التهديد ووقت االستجابة الرسيعة.

النتيجة  وبالنسبة إىل نظام ALR-69A (V)، تكون 

عبارة عن توافق غري مسبوق يف الرتددات الالسلكية، 

ومدى اكتشاف محّسن، وتحديد دقيق ال لبس فيه 

اإلشارة  بيئات  يف  األعداء  عن  ومتييزهم  لألصدقاء 

أن  للطيارين  جداً  املفيد  من  فإن  ولذلك  الكثيفة. 

التهديدات  إشارات  من  املستلمة  اإلشارات  تتألف 

التحالف  والرشكاء يف  الجناح  واإلشارات من طياري 

والعمليات التجارية.

نظام  بإمكان  األجهزة،  عىل  تعديالت  أي  غياب  يف 

ALR-69A (V) اآلن توفري خيارات إضافية للطواقم 

الجوية؛ مبا يف ذلك إمكانية تحديد املوقع الجغرايف 

عىل منت سفينة واحدة، وهي املهمة األوىل ألي جهاز 

استقبال إنذارات يعمل بالرادار RWR. يف السابق، مل 

يتم تزويد أطقم الطائرات إال بتوجيه تقريبي للوصول 

ALR- إلشارات التهديدات التي تم تلقيها، أما نظام

69A (V) فهو قادر اآلن عىل تزويدهم مبعلومات 

دقيقة عن مواقع التهديدات األرضية وعىل البحث 

الدقيق عن التهديدات الجوية. متكن هذه اإلمكانية 

املضافة أجهزة RWR من Raytheon من املساعدة 

من خالل حلول لتحديد األهداف، مع االستمرار يف 

تحديد التهديدات يف بيئات اإلشارة الكثيفة.

من جهته يؤكد املقدم كينان بقوله: ”تتعطل األنظمة 

يشء  كل  ومتتص  كبرياً،  فراغاً  تشبه  ألنها  التناظرية 

لنا  تتيح  كام  األهداف.  التعرف عىل هوية  وتحاول 

التمييز بني األصوات  بالفعل  الرقمية   RWR أجهزة

الحرفية واألشكال املوجية التي نرغب يف معرفتها.“

األخرى  الرائعة  املزايا  بعض  إبراز  يجدر  وأخرياً، 

نظام  سيكون  بالكامل.  الرقمي   Raytheon لنظام 

تقنيات جديدة  اعتامد  عىل  قادراً   (ALR-69A (V

يف املستقبل، مبا يف ذلك الذكاء املعريف واالصطناعي، 

غري  التهديدات  تحديد  من  األنظمة  متكني  وبالتايل 

املعروفة يف أحوال الوقت الفعيل بشكل افرتايض.

يقول جني مكفولز من Raytheon: ”كطاقم جوي، 

والعودة  مهمتك  إنجاز  به هو  القيام  يهمك  ما  كل 

إىل املنزل بأمان. الحرب اإللكرتونية - أجهزة استقبال 

اإلنذار التي تعمل بالرادار - دعونا نفعل ذلك“.
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أكد سعادة/ فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو 

املنتدب يف «إيدج» الحرب الهجينة أدت إىل تاليش 

اإلجراءات التقليدية، وبتنا نشهد أكرث فأكرث تداخل 

السوق التجارية مع املجال العسكري. 

تقنيات  تستخدم  التي  املسرّية  الطائرات  بأن  وقال 

أقل  منها  الواحدة  تكلف  للبيع  جاهزة  تجارية 

يف  مؤخراً  استُعملت  وقد  فقط  دوالر   6,000 من 

السعودية، متسببة يف  الهجوم عىل منشآت آرامكو 

يومياً.  برميل  مليون   5.7 إنتاج  وقف 

توقف  أدى  املايض،  العام  من  ديسمرب  شهر  ويف 

الطائرات املسرية يف مطار غاتويك إىل إغالق واحد 

من املدرجات األكرث ازدحاماً يف العامل ملدة 33 ساعة- 

مكبداً رشكة الطريان خسارة يف اإليرادات قدرها 50 

مليون جنيه اسرتليني تقريباً.

 وأشار إىل أنه دخلنا عرصاً أصبحنا فيه عرضًة اآلن 

لنوع من املخاطر جديد وذيك وأكرث تعقيداً، إذ بات 

أكرث  للخطر  الشخصية  وحرياتنا  سالمتنا  تعريض 

الجيش  يؤدي  وبينام  تكلفة.  وأقل  ورسعة  سهولة 

دوراً هاماً يف قطاع الدفاع، ال يزال متخلفاً عن ركب 

التغيري الرضوري لحامية حدودنا غري املرئية. ولهذا 

التقنيات  نتطور ونقارب بني  أن  لنا  ينبغي  السبب، 

أن  ذلك  شأن  ومن  التجارية،  واالبتكارات  املتقدمة 

مينحنا أفضلية ريادية يف مستقبل األمن العاملي.

للتقدم  املتسارعة  الوترية  استمرار  مع  بأنه  وأوضح 

التقني، تصنع إيدج هذا التقارب املطلوب - بالحرص 

عىل التحرك الرسيع واالبتكار الحّر، من أجل الوصول 

إىل مستقبل آمن يف نهاية املطاف.

وقال تعتزم إيدج، التي جرى تدشينها أن تلعب دور 

املحفز عىل التغيري، عن طريق إيجاد الحلول 

قطاع  مناحي  مختلف  يف  الريادية 

الدفاع ومجاالت أخرى. وبالعمل 

العاملية  التحديات  حل  عىل 

رسالتنا  فإن  الحقيقية، 

منتجات  إتاحة  بسيطة: 

املتقدمة  التكنولوجيا 

السوق  يف  وخدماتها 

بوقت أرسع وكفاءة أعىل.

 25 بني  بالجمع  وقال 

مؤسسة وما يربو عىل 12 موظف من أملع العقول، 

نتعاون عن كثب مع العاملني يف الخطوط األمامية 

املطلعني عىل االحتياجات الدقيقة والحساسة لقطاع 

واإلبداع  االبتكار  القادرة عىل  الجهات  ومع  الدفاع، 

استناداً إىل أحدث التقنيات املكتشفة.

أفضل  بني  الجمع  عملنا  سيتضمن  بأنه  وأضاف 

من  الوطني  األمن  وبرمجيات  التجارية  املعدات 

التخصصات  متعددة  والخربة  الهنديس  التميز  خالل 

الناشئة  التطورات  تسخر  التي  املتكاملة  والتقنيات 

املادية  واألنظمة  التحكم  ذاتية  القدرات  مثل 

السيربانية والذكاء االصطناعي. وسوف نعتمد أسلوب 

العمل املنفتح عوضاً عن القوالب الجامدة املقيدة، 

بحيث نزود السوق باملنتجات العرصية املتطورة يف 

يف  رشيقة  إجراءات  ونتبع  سنوات،  ال  أشهر  غضون 

مستويات  الدفاع  قطاع  يف  لنتيح   - القرارات  اتخاذ 

عليا من الفعالية مل تعرف من قبل.

كام سنتعاون مع الرشكات الناشئة وعاملقة القطاع 

وصفوة  املرموقة  الجامعات  إىل  باإلضافة  العامل،  يف 

إقامة عالقات  العلامء ومفكري املستقبل، من أجل 

واملنتجات  البحوث  آخر  ومواكبة  متينة  مشرتكة 

الرائدة.

الرقمي  الفضاء  يف  الحروب  تشن  ما  غالباً  وقال 

بشكل رسّي وتنفيها الجهات الرسمية وغري الرسمية. 

يف  استثامرات ضخمة  تخصيص  إيدج عىل  وتحرص 

سبيل اإلبقاء عىل البحوث والتطوير جزءاً رئيسياً من 

أعاملها، وللحفاظ عىل صدارتها واستجابتها الرسيعة 

يتوقف  قد  املطاف،  نهاية  ففي  الوقت.  طوال 

استمرارنا يف بعض األحيان عىل مجرد تحقيق ميزة 

ضئيلة عىل منافسينا.
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M-346

IFTS

” M-346

“

خالل تاريخ الرشكة إذ كانت تدعى Aermacchi ثم 

 ،Leonardo ليوناردو  واآلن   Alenia Aermacchi

تم بناء أكرث من 7000 طائرة، منها نحو 2000 طائرة 

تم  دولة، حيث  من 40  أكرث  إىل  بيعها  تم  تدريب 

صنعها يف مصانع Venegono Superiore (بالقرب 

من ميالنو) منذ عام 1913، واملوقع أيًضا هو مركز 

ليوناردو املتكامل لنظام التدريب.

طائريت  إنتاج  عملية  تصميم  تم   ،Venegono يف 

ملتطلبات  لالستجابة   M-346 / M-345 التدريب 

الربنامج من حيث القدرات والتكلفة والجودة، إىل 

جانب ميزات مبتكرة واسعة النطاق.

توجد حاجة متزايدة إىل طائرات التدريب يف منطقة 

دول  تعمل  حيث  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق 

دول  ولدى  املقاتلة.  أساطيلها  توسيع  عىل  املنطقة 

متطلبات  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 

للمدربني القادرين عىل أداء مهام اإلسناد عن بعد.

الرائدة  الرشكات  كإحدى  ليوناردو،  رشكة  تستطيع 

 M-345 عاملياً يف قطاع التدريب – بفضل الطائرتني

و M-346 - تغطية املنهج التدريبي للطيارين من 

عىل  املتقدم  التدريب  مرحلة  إىل  األوىل  املرحلة 

نظام  إن   .Lead In Fighter Training املقاتالت 

متاًما  املتكامل   ،(GBTS) الكامل  األريض  التدريب 

عايل  التدريب  ضامن  عىل  والقادر  املنصات  مع 

الجودة وكفاءة التشغيل القوية، يتكامل مع املنصات 

الجوية. وتوفر املنصات واألنظمة للعمالء يف جميع 

”جاهزًا“ ميكن أن ينطوي  تدريبياً  العامل حالً  أنحاء 

عىل معايري جودة عالية يف كل مرحلة تدريب.

اكتسبتها  التي  الخربة  عاًما من  أكرث من 60  بفضل 

الرشكة يف قطاع التدريب، ميكنها أن تقدم للعمالء 

تعليمية  مناهج  عىل  تشتمل  منتجات  مجموعة 

وأنظمة  الطريان،  عىل  تدريب  وأجهزة  تفاعلية، 

املهام  لتخطيط  وأنظمة  كاملة،  مهام  محاكاة 

نظام  مًعا  تشكل  والتي  املعلومات،  واستخالص 

القدرات  هذه  ترجمة  ويتم  األرض،  عىل  التدريب 

إىل خفض كبري يف تكلفة تأهيل الطلبة الطيارين يف 

سالح الجو ليكونوا جاهزين للقتال عىل أحدث جيل 

من الطائرات املقاتلة.

البناءة االفرتاضية  التقنيات  تتيح   ، عالوة عىل ذلك 

الحية LVC (Live Virtual Constructive) التي 

أثبتت فعاليتها يف ليوناردو Leonardo إمكانية ربط 

طلعات  أثناء  الحقيقية  بالطائرات  املحاكاة  أنظمة 
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التدريب، مام يتيح للطيار الذي يقود جهاز تدريب 

عىل الطريان يف األرض بالعمل كطيار جناح أو كهدف 

لطائرة موجودة بالفعل يف الجو؛ وهي ميزة من شأنها 

أن تزيد بشكل كبري من استخدام أجهزة املحاكاة عىل 

الرغم من ساعات طريان الطائرة الحقيقية املكلفة.

من بني األمثلة البارزة التي اختارت أسلوب ليوناردو 

التدريبي، الفريق الوطني األيروبيك لدولة اإلمارات 

نطاق  به عىل  املعرتف  ”الفرسان“  املتحدة،  العربية 

العامل،  يف  الالعبني  أفضل  من  واحداً  باعتباره  واسع 

العربية  اإلمارات  لدولة  وطني  فخر  مبعث  ويعترب 

Aermacchi MB- املتحدة، حيث يستخدم طائرة

339. وقد تم تدريب الطيارين اإلماراتيني يف إيطاليا 

الطيارين  إرشاف  تحت  املتحدة  العربية  واإلمارات 

وأنظمة  الطائرات  باستخدام   Frecce Tricolori

التدريب اإليطالية.

تم طلب طائرة M-346 من قبل إيطاليا وسنغافورة 

يف  عنه،  يكشف  مل  آخر  عميل  قبل  ومن  وبولندا، 

حني أن إصدار M-345 الجديد الذي طلبته بالفعل 

الطائرة  هي  ستكون  اإليطالية  الجوية  القوات 

اإليطايل.  الجوي  األكروبات  لفريق عروض  الجديدة 

الطائرة  لتكاليف  مامثلة  الطائرة  هذه  تكاليف 

التوربينية عالية القدرة ولكن مبستوى أداء أعىل.

ويجري حاليا تطوير النسخة الهجومية املقاتلة من 

طراز M-346 لتلبية االحتياجات التشغيلية املتنامية 

واملتنوعة للعديد من القوات الجوية. وسوف تحتفظ 

طائرة  إصدار  خصائص  بجميع   M-346FA طائرة 

التدريب املتطورة، ولكنها ستكون أيًضا طائرة مقاتلة 

خفيفة قادرة عىل تنفيذ مجموعة واسعة من املهام 

العملياتية بتكاليف أقل بكثري من تكاليف مقاتالت 

الخطوط األمامية.

أطلقت رشكة Leonardo والقوات الجوية اإليطالية 

الطريان“  عىل  للتدريب  الدولية  ”املدرسة  مبادرة 

لتوفري الخربات والتقنيات املتطورة من أجل خدمة 

الطيارين العسكريني املتدربني.

تضافرت جهود التميز التي تتمتع بها القوات الجوية 

التدريب  مجال  يف  عاملي  مستوى  عىل  اإليطالية 

تقديم حلول  وقيادة Leonardo عىل  الطريان  عىل 

مدرسة  إلنشاء  بالتجربة،  مثبتة  متكاملة  تدريب 

طريان دولية للتدريب (IFTS). ومن املقرر أن تصبح 

املدرسة معياًرا دوليًا لتدريب الطيارين املتقدم، بدًءا 

الريادي   / املتقدم  (التدريب  الرابعة  املرحلة  من 

للطيارين).

الطويلة  بخربته   (ItAF) اإليطايل  الجو  يسهم سالح 

الجديدة،  للتدريب  الدولية  الطريان  مدرسة  يف 

املتطورة  التدريب  بطائرة   Leonardo تشارك بينام 

 .GBTS الكامل  األريض  التدريب  ونظام   M-346

يوفر سالح الجو اإليطايل وحدات تعليمية مخصصة، 

أثبتت  الذي  اإليطايل  الجو  سالح  منهج  إىل  تستند 

كفاءته ، وتكون قادرة عىل تلبية املتطلبات الفعلية 

يزيد من  تطلبًا، مام  األكرث  القادمة  الجوية  للقوات 

تحويل  وحدة  من  الباهظة  الطريان  ساعات  تنزيل 

العمليات (OCU)، األمر الذي يسهم يف توفري الوقت 

واملوارد القيّمة.

تدريب  قطاع  يف  اإليطايل  الجو  سالح  متيز  بفضل 

الصناعي  الرشيك  ودعم  العسكريني  الطيارين 

واملعدات  املنصات  يوفر  الذي   ،Leonardo

مدرسة  أصبحت  الصلة،  ذات  الجديدة  والخدمات 

التدريب عىل الطريان الدولية يف وضع يتيح لها تعزيز 

عملية التدويل التي بدأت من خالل تعزيز قدراتها 

من حيث األصول والخدمات املقدمة.

 M-346 أربع طائرات إضافية من طراز مع وصول 

ليتيش-غاالتينا  يف  اإليطالية  الجو  سالح  قاعدة  إىل 

(ليتيش)، ابتداًء من عام 2021، سوف ترتكز املرحلة 

ملنهاج  التشغيل  قبل  ما  ومرحلة  بكاملها،  املتقدمة 

يف  مخصص  هيكل  يف  اإليطايل،  الجو  تدريب سالح 

ديسيمومانو ، رسدينيا.

Leonardo هي إحدى رشكاء كونسورتيوم يوروفايرت 

واململكة  والكويت  عامن  قبل  من   EF اختيار  وتم 

أبريل  ويف  الخليج.  منطقة  يف  السعودية  العربية 

 28 لتوريد  عقًدا   Leonardo رشكة  وقعت   ،2016

والدعم  اللوجستية  الخدمات  أيضاً  يشمل  طائرة، 

التشغييل وتدريب طواقم الطريان واألفراد األرضيني.
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Nexter

2020

سوف يتم، اعتباراً من العام املقبل، تجهيز جميع 

بشبكة  العمليات  مسارح  يف  املنترشة  املقاتالت 

الجيل  وخوذات F3 وسرتة مقاومة للرصاص من 

الجديد، كام ستحل 12000 بندقية هجومية من 

من  الهجومية  البنادق  محل   HK 416F طراز 

طراز Famas-bullpup املستخدمة حاليًا. وسيتم 

الجديد  الجيل  من  هجومية  غواصة  أول  تسليم 

من  واثنتني   ،Barracuda باراكودا  نوع  من 

أخريني  وطائرتني  تجديدهام  تم   ATL2 طائرات

الفرنسية  الجيوش  إىل   A400M طراز  من  أيضاً 

خالل عام 2020.

عىل  الرئيسية  الجهود  تركيز  سينصّب  لكن 

وسوف   .Scorpion دبابات  أسطول  تطوير 

طراز  من  مدرعة جديدة  عربة   128 تسليم  يتم 

 JAGUAR و 4 دبابات من طراز ،GRIFFONS

 Mirage هي الدفعة األوىل، واثنتني من طائرات

املتوقعة  التسليم  2000D، حيث ستتم عمليات 

 Scorpion برنامج  ويتخطى   .2020 عام  بحلول 

 JAGUAR و GRIFFON تطوير وتسليم عربات

القتال  دبابة  تجديد  جانب  وإىل   .SERVAL و 

بدون  الطائرات  وإدماج   ،LECLERC MBT

طيار (الدرون) والروبوتات يف نظام القتال، ومن 

الراجلني  بالجنود  االتصال  نظام  األهداف  بني 

الهدف  ويتمثل  املتعددة.  املستشعرات  وإدارة 

يف مواكبة القوات الفرنسية عرص القتال التعاوين.

تحديات  ملواجهة  بالكامل   Nexter تعبئة  تم 

برنامج SCORPION، من خالل تطوير املركبات 
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(قيد   VBMR-GRIFFON الجديدة  املدرعة 

EBRC- طراز  الخفيفة  والدبابات  اإلنتاج)، 

الوزن  الفرنسية خفيفة  ، واملدرعات   JAGUAR

اإلضافية  والكميات   VBMR-SERVAL طراز 

.SCORPION املستقبلية من دبابات

Jaguar  - 2020

االستطالع  مركبة   ،JAGUAR دبابة  ستحل  

املدرعة واملقاتلة (EBRC) محل عربة االستطالع 

 .ERC90 والعربة املدرعة AMX10RC املدرعة

إذا كان 2019 هو عام GRIFFON، فسيكون عام 

2020 هو عام JAGUAR، مع تسليم الوحدات 

إضافية.  مركبة   42 لـ  وطلبية  األوىل،  األربعة 

عن  الكشف  بنظام   JAGUAR تجهيز  تم  وقد 

التهديدات، مبا يف ذلك نظام تتبع التفجري الصويت، 

وكاشف اإلنذار الليزري، وكاشف إطالق الصواريخ 

 Vetronics املتصل بأنظمة اإللكرتونيات املشرتكة

يسمح  نوع SCORPION. وسوف  من  للدبابة 

نظام املحاكاة عىل منت الطائرة للطاقم بالتدريب 

داخل الفوج دون وسائل خارجية.

 :GRIFFON

املهام  متعددة  مدرعة  مركبة  هي   GRIFFON

واسعة  مجموعة  تغطية  عىل  قادرة   ،(VBMR)

األول  املقام  يف  تصميمها  تم  وقد  املهام.  من 

نظام  يشمل  وذلك  البرشي؛  العنرص  مراعاة  مع 

وما  الداخيل،  الحيّز  وتحسني  الهواء،  تكييف 

نوع  أول 92 مركبة من  إىل ذلك. وسيتم تسليم 

 220 و   ،2019 عام  نهاية  بحلول    GRIFFON

مركبة أخرى بحلول نهاية عام 2020. والهدف هو 

تنفيذ مهامهم يف ظروف  متكني املستخدمني من 

مثىل. وسيتم تطوير عرشة إصدارات تشمل نقل 

القيادة، والصحة، ومركبة مراقبة  القوات، ومركز 

املدفعية، وغري ذلك.

 :SERVAL

تلبي SERVAL، املدرعُة الخفيفة املتعددة املهام 

الوحدات  اشتباك  حال  يف  الحاجَة   ،(VBMR)

خالل  سيام  وال  التامس،  منطقة  يف  الخفيفة 

األحوال.  مختلف  يف  ما،  لعملية  األولية  املراحل 

مركبة مبوجب   364 إنتاج  سيتم   ، عام 2020  يف 

الذي متت ترسيته يف فرباير 2018  التطوير  عقد 

املهام  وألداء   .Texelis و   Nexter رشكتَْي  إىل 

املسندة إليهام، سيتم تسليم مدرعة SERVAL يف 

3 مناذج: مركبة دوريات مدرعة (VPB)، وعقدة 

مراقبة وتحديد  تكتيكية (NCT)، ونظام  اتصال 

.(SA2R) أهداف واستخبارات وإعالم

LECLERC MBT عبارة عن دبابة قتال ثقيلة 

بالتعديل  هيكلها  يسمح  الثالث،  الجيل  من 

مع  للتكيف  األنظمة  أحدث  باستخدام  والرتقية 

تهديدات ساحة املعركة املتغرية باستمرار.

عام  يف   LECLERC XLR برنامج  إنجاز  سيتم 

2020 بتأمني أول طلبية لـ 50 منصة. ويف نهاية 

باستالم  الجيش  يقوم  أن  املفرتض  من  املطاف، 

200 دبابة من نوع LECLERC بعد ترقيتها، مبا 

يف ذلك 122 بحلول عام 2025.
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NIMR Automotive

 .

.

NIMR

التي  استخداماتها  بتعدد   NIMR منر آليات  تُعرف 

تم اختبارها ميدانياً ومبتانتها وأدائها؛ إذ يتم تصنيعها 

يف منشآت حديثة متطورة وفًقا للمواصفات الدولية 

للجودة واملعايري العسكرية. ويضمن نظام االختبارات 

التي  الثقة  عىل  العمالء  حصول  بالرشكة  الشامل 

يحتاجونها خالل أكرث املهام والبيئات قسوة.

تم إنشاء رشكة NIMR يف عام 2000، وبذلك فهي 

تتمتع مبا يقرب من عقدين من الخربة يف إنتاج منصات 

أثبتت فعاليتها يف املعركة، مع االلتزام مبتطلبات متانة 

أصبحت  وقد  النظام.  وتكامل  األداء  وقوة  التصميم 

الرشكة رائدة يف تصنيع املركبات العسكرية املدولبة 

الخفيفة واملتوسطة ذات األداء العايل مع خربة واسعة 

يف األحوال اإلقليمية.

 NIMR يوفر التصميم األحادي الكتلة لهيكل آليات

مرونة  والسدايس  الرباعي  الدفع  ذات  العسكرية 

تكتيكية يف الحركة والتنقل حيثام كان ذلك مطلوباً. 

وقد ُصممت مكونات السيارة الفنية املتينة واملتعددة 

وناقل  القيادة  خطوط  ذلك  يف  مبا  االستخدامات، 

الحركة واملحركات وأنظمة التعليق والحامية، بحيث 

عرب  وذلك  الصارمة،  التشغيل  دورة  متطلبات  تلبي 

العديد من السيناريوهات املهمة.

تقوم الرشكة باعتامد أحدث التقنيات يف آلياتها مع 

توفري القدرة عىل تعديل املنصات برسعة - حتى يف 

يضمن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  اإلنتاج.  عملية  منتصف 

التصميم املعياري ملنصات مركبات NIMR إمكانية 

واملهام  األسلحة  أنظمة  من  متنوعة  مجموعة  دمج 

بسهولة لتزويد املستخدمني النهائيني بقدرات حقيقية 

املختلفة  اآلليات  منصات  وتشمل  املهام،  متعددة 

املعروضة مركبات ”جيس“ Jais  ذات الدفع الرباعي 

وآليات  الكامئن،  من  واملحمية  لأللغام  املقاومة 

الدفع  ذات    Hafeet وحفيت   Ajban ”عجبان“ 

الرباعي والسدايس، التي تتميز مبرونة الحركة والتنقل 

التكتيكية وذات األدوار واملهام املتخصصة، مبا يف ذلك 

الخاصة  العمليات  ومركبات  املدى  بعيدة  املركبات 

وعربات اإلسعاف املحمية ومركبات األمن الداخيل.

تم تصميم مركبة AJBAN 447A املدرعة متعددة 

األدوار، التي تم إطالقها يف IDEX 2019، الستخدامها 

يف مجموعة واسعة من املهام العسكرية املتخصصة، 

حيث توفر مستويات عالية من القدرة عىل الحركة 

والتنقل وقوة النريان. و 447A هي عبارة عن مركبة 

عسكرية تكتيكية تتسع  لسبعة أفراد (2 + 5)، وتتميز 

لوحدات  مصممة  التكوين  عالية  مدرعة  بكابينة 

ودوريات  التكتيكية  االستجابة  فرق  مثل  مختلفة؛ 

الحدود واالستطالع ومكافحة التمرد والقوات الخاصة. 

واملركبة مصممة عىل شكل وحدات مرنة تساعد عىل 

سهولة التعديل والرتقية. كام متتاز بنسبة تدريع عالية 

وتوفر الحامية الالزمة للطاقم ضد القذائف البالستية 

واأللغام والعبوات الناسفة، باإلضافة اىل نظام تعليق 

العايل،  األداء  يوفر  مستقل ذي محاور مستقلة مام 

العالية يف  واملرونة  واآللية  للطاقم  الالزمة  والحامية 

الحركة يف مختلف التضاريس األرضية.
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تقوم Otokar بتصميم وتصنيع مجموعة واسعة 

تُعرَف  التي  التكتيكية،  املدرعة  املركبات  من 

والتقنية  التكتيكية  وامليزات  البقاء،  عىل  بقدرتها 

املتفوقة يف مجال الحامية من املقذوفات البالستية 

األنواع  عىل  املدرعة  مركباتها  وتشتمل  واأللغام، 

 COBRA 4 وx4 URAL و AKREP II :التالية

و COBRA II و KAYA و KAYA و KALE و 

.ARMA 8x8 و ARMA 6 × 6 و ISV

AKREP II

توفر العربات املدرعة من نوع AKREP II قدرة 

ومرونة  الحديثة،  للجيوش  املناورة  عىل  فائقة 

فيه  تتوافر  متميزاً  وتصميامً  الحركة،  يف  ورشاقة 

متعددة،  تسليح  أنواع  وتكامل  إدماج  إمكانية 

توليد  مبحطات  مزودة  وهي  أسلحة،  ومحطات 

طاقة كهربائية وديزل وهجينة بديلة.

يعد إصدار AKREP IIe الكهربايئ بالكامل مظهراً 

تقنيّاً متميزاً مزوداً مبحرك كهربايئ قوي مدمج يف 

وخوارزمية  متطورة،  بطاريات  ومجموعة  املحور، 

ذكية للتحكم يف الطاقة. وبالنظر إىل رشاقتها الزائدة 

بصمة  مع  ورسعتها  والتنقل  الحركة  يف  ومرونتها 

 AKREP صوتية وحرارية منخفضة، تعترب املدرعة

IIe خياراً ممتازاً إلجراء عمليات عسكرية شبحية.

مؤلفة من  مركبة مدرعة   :ARMA

وحدات مستقلة

مدولبة  مدرعة  عربة  عن  عبارة  هي   ARMA

وتتميز  الجديد،  الجيل  من  العجالت  متعددة 

يف  تتوافر  وهي  فائقة.  وتقنية  تكتيكية  مبيزات 

 Mortar الهاون  مدفعية  حاملة  مثل  تكوينات 

 Mobile Gun وحاملة املدفعية املتنقلة ، Carrier

Carrier ، والدفاع الجوي قصري ومتوسط   املدى، 

وبرج  مختلفة  بأسلحة  ومزودة  القيادة،  ومركز 

ذات    ARMA وتتميز لالحتياجات،  وفًقا  للرمي 

الدفع السدايس بسعة حمولة عالية وحيز داخيل 

كبري. ميكن استخدام عائلة ARMA كحاملة أفراد، 

وحاملة مشاة قتالية، ومركز قيادة، وعربة إسعاف، 

وعربة استطالعية ألسلحة الدمار الشامل (األسلحة 

والنووية)  واإلشعاعية  والبيولوجية  الكياموية 

السائقني،  وتدريب   ،CBRN Reconnaissance

واالستطالع مع قدرة برمائية اختيارية.

COBRA II

وسعة  عالية،  حامية   COBRA II عربة  توفر 

كبرياً، ومرونة حركية  داخلياً  كبرية، وحيزاً  حمولة 

فائقة. كام تأيت COBRA II أيضاً بقدرة استيعاب 

لـ 10 أفراد، مام يوفر حامية عالية ضد تهديدات 

الصواريخ الباليستية واأللغام والعبوات الناسفة.

تتكيف COBRA II متاًما مع املهام املختلفة، وقد 

أنحاء  يف  صارمة  ميدانية  الختبارات  إخضاعها  تم 

األميال.  آالف  قطعت  حيث  العامل،  من  مختلفة 

ويتم تشغيل إصدارات COBRA II املختلفة اليوم 

يف عمليات قتالية مختلفة يف جميع أنحاء الرشق 

األوسط وإفريقيا، مام يثبت براعة العربة يف تعزيز 

القدرة القتالية للمستخدم.

تكامل  خيارات  من  الواسعة  املجموعة  بفضل 

استخدام  يتم  املهام،  تنفيذ  ومعدات  األسلحة 

واألمن  الحدود،  حامية  يف  بنجاح   COBRA II

الداخيل، ومهام حفظ السالم، مبا يف ذلك القوات 

املسلحة والقوات األمنية.

Otokar

منصات  املجنزرة  املدرعة   Otokar عائلة  توفر 

متفوقة،  نريان  قوة  مع  األغراض،  متعددة  مركبة 

وحامية كبرية ضد القذائف / األلغام. تم تصميم 

األغراض  متعددة  كأداة   TULPAR عائلة 

للمتطلبات العاملية املستقبلية، مع إصدارات بديلة 

القدرة  ونسبة  طًنا،   28-45 بني  ما  وزنها  يرتاوح 

تعليق عايل  الوزن TULPAR، ونظام  العالية إىل 

أوتوماتييك  شد  ونظام  التضاريس،  لجميع  األداء 

متنوعة  مجموعة  يف  فائقة  تنقل  إمكانية  يوفر 

 TULPAR التضاريس والظروف املناخية. تم دمج

Light Tank مع نظام األسلحة 105 ملم ويوفر 

حالً متطورًا يتمتع بقوة نريان عالية.

Otokar

Otokar

Koc

Group
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Saab  « »  .

.

ويتميز نظام اإلنذار املبكر واملراقبة املجوقل املتقدم 

للدفاع  يكفي  مبا  بالقوة   Saab رشكة  أنتجته  ايل 

نظام  ويستطيع  بكاملها.  دولة  عن 

منطقة  أي  الدفاع عن   GlobalEye

بشكل كامل عن طريق االنخراط مع 

عن  قوتها  وزيادة  املسلحة  القوات 

طريق الجمع بني القوات الجوية والقوات البحرية 

والربية. كام يعمل نظام GlobalEye كنظام مجوقل 

ما  املدنية،  الهيئات  لدعم  واملراقبة  املبكر  لإلنذار 

يجعله مفيدا للغاية بالنسبة لقوات الرشطة وحرس 

السواحل.

مبراقبة  املهام  معظم  تبدأ  ما  عادة 

مجال واحد ثم تنتقل منه إىل مجال 

تقوم  عندما  يحدث  مثلام  آخر 

السلطات األمنية والعسكرية بتعقب 

 – « »
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املهربون  يقوم  ثم  القوارب  أحد  منت  عىل  املهربني 

منت  عىل  الحمولة  لتفريغ  مروحية  طائرة  بإطالق 

هذه  مشكلة  وتكم  الرب.  عىل  املوجودة  الشاحنات 

ولكن  الحدودية،  املراقبة  استمرار  يف رضورة  املهام 

الجو  هذا األمر يتطلب نظاما للمراقبة املتزامنة يف 

والبحر والرب وهو ما يشكل تحديا صعبا.

ولكن نظام GlobalEye ال يحتاج إىل استخدام نظام 

متفرغ من أجل حل املشاكل اللوجستية التي تعرتض 

اإلنذار  نظام  يأيت  ذلك،  من  وبدال  املهمة.  طريق 

الالزمة  املرونة  املهمة  قائد  ليمنح  املجوقل  املبكر 

 GlobalEye للتعامل مع هذه املشاكل، ويتميز نظام

الجو  يف  أو  األرض  عىل  الوضع  مراقبة  عىل  بقدرته 

عىل الجانب اآلخر من الحدود، باإلضافة إىل حامية 

الجوية  املراقبة  عمليات  وتنفيذ  البحرية  الطرق 

البعيدة املدى.

Saab

املراقبة  وقد حرصت رشكة Saab عىل حل مشكلة 

االختبارات  أحد  ففي  املتعددة.  املجاالت  ذات 

تجارية  طائرة  بأحدث  الرشكة  استعانت  الرئيسية 

نفاثة من طراز Bombardier Global 6000 ووضع 

تجهيزها  ثم  متنها  عىل  والبحرية  الربية  الرادارات 

واالتصاالت  والتحكم  للقيادة  املبكر  اإلنذار  بأنظمة 

االختبار،  وملواصلة  النفس.  عن  للدفاع  املخصصة 

املدى  ذا  القوي   Erieye الرادار  الرشكة  وضعت 

الطويل Extended Range (ER) عىل منت الطائرة. 

ملنح  االستشعار  أنظمة  كافة  تشغيل  ذلك  واستلزم 

طاقم الطائرة صورة شاملة عام يحدث يف كل مجال 

من هذه املجاالت.

يضم  فريدا  مجوقال  نظاما   Erieye الرادار  يعترب 

ويجمع  للغاية،  القوية  الحساسات  من  مجموعة 

نظام  يف  الالزمة  واألنظمة  الحساسات  كافة  الرادار 

متكامل واحد. ويتم إرسال كافة املعلومات التي متر 

القيادة  نظام  إىل  وتقدميها  الطائرة  إىل  الرادار 

والتحكم ثم بث هذه املعلومات داخل محرك البث 

نسق  يف  املعلومات  كافة  لجمع   fusion engine

واحد حتى ةإن جاءت املعلومات من عدة حساسات 

رصد  الرادار  يستطيع  املثال،  سبيل  عىل  مختلفة. 

عىل  التمييز  نظام  لقدرة  نظرا  طائرة  أي  وتعقب 

تحديد هوية الطائرة أو املروحية، فيام يتوىل نظام 

جهاز  هوية  تحديد  مسؤولية  اإللكرتونية  الحرب 

إرسال اإلشارات emitter الذي تستخدمه الطائرة.

ومن بني أهم العوامل الرئيسية وراء تطوير الرادار 

GlobalEye هو خلق بيئة صديقة ملسؤول التشغيل 

من أجل تخفيف أعباء العمل عنه، حيث مينح الرادار 

 Erieye ER (Extended البعيد املدى GlobalEye

Range) مسؤويل التشغيل القدرة عىل رصد وتحديد 

رادار  طريق  عن  والجو  والبحر  الرب  يف  تهديد  أي 

املراقبة البحرية ونظام االستشعار اإللكرتو – برصي 

 ESM/ELINT, AIS and IFF/ADS-B وأنظمة 

كنظام   GlobalEye الرادار  يعمل  الطريقة،  وبهذه 

القيادة والتحكم  بالتعاون مع نظام  استشعار فريد 

الحديث املعتمد عىل العنرص البرشي. 
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) Oshkosh Defense

Oshkosh Corporation (

 (Joint Light Tactical Vehicles (JLTV

(Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle Command and Control (L-ATV C2

 Oshkosh Defense عالوة عىل ذلك، تعاونت رشكة

بيان  إلجراء   L3Harris Technologies رشكة  مع 

عميل عىل أحد أنظمة االتصاالت من أجل عرض إحدى 

الطرق التي ميكن ملركز القيادة املتنقل استخدامها يف 

التكتيكية  املركبات  إحدى  ظهر  عىل  النظام  تعديل 

املدولبة الخفيفة املتحركة.

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  مانسفيلد،  جورج  وقال 

 Oshkosh برشكة  املشرتكة  الربامج  عام  ومدير 

والتحكم  القيادة  مركبات  ”أسطول  إن   ،Defense

التكتيكية القتالية الخفيفة الصالحة للسري فوق كافة 

املسلحة  قواتنا  مينح   (L-ATV C2) الطرق  أنواع 

مزيجا قويا من الحامية وخفة الحركة الشديدة فوق 

الطرق الوعرة وغري املمهدة من أجل تحقيق عنرص 

التشكيالت  داخل  عليها  االعتامد  التي ميكن  املناورة 

بقدرته  املركبات  من  النوع  هذا  ويتميز  املقاتلة. 

عىل تأمني نفس مستوى الحامية وخفة الحركة عىل 

الطرق الوعرة التي تؤمنها املركبات التكتيكية الخفيفة 

املشرتكة JLTV املوجودة يف الخدمة حاليا. باإلضافة 

التكتيكية  والتحكم  القيادة  مركبة  تحتوي  ذلك،  إىل 

أنواع  كافة  فوق  للسري  الصالحة  الخفيفة  القتالية 

لالتصاالت  قوي  نظام  عىل   (L-ATV C2) الطرق 

قادر عىل منح قواتنا املسلحة تفوقا فريدا من حيث 

املحافظة عىل جودة االتصاالت أثناء تحرك القوات“.

تتمتع  وطاقمه،  املهمة  قائد  احتياجات  عىل  وبناء 

الخفيفة  القتالية  التكتيكية  والتحكم  القيادة  مركبة 

 (L-ATV C2) الصالحة للسري فوق كافة أنواع الطرق

الداخلية.  مقصورتها  لتعديل  كافيتني  ومرونة  بقوة 

 Black Hornet نظام أيضا عىل  املركبة  تحتوي  كام 

 Vehicle Reconnaissance املركبات  الستطالع 

ومينح   FLIR رشكة  أنتجته  الذي   (System (VRS

هذا النظام املركبات املدرعة نظاما متكامال للمراقبة 

عن  مأخوذة  معدلة  نسخة  ميثل  الذي  واالستطالع 

 Personal األفراد  ملراقبة   Black Hornet نظام 

ساهم  وقد   (Reconnaissance System (PRS

 Vehicle املركبات  الستطالع   Black Hornet نظام 

عمر  إطالة  يف   (Reconnaissance System (VRS

الجوية  املركبة  تعتمد عليه  الذي  النظام األخري  هذا 

تركيب  ويتم   Black Hornet nano-UAV اآللية 

وحدة اإلطالق فوق الجزء الخارجي من املركبة ، ومن 

ثم توصيله مبركبة القيادة والتحكم (L-ATV C2) من 

أجل الحصول عىل نظام مجوقل للمراقبة واالستطالع 

 Reconnaissance, األهداف  عىل  واالستحواذ 

 Surveillance, and Target Acquisition

airborne system (RSTA) لتحقيق الحامية الالزمة 

ألفراد الطاقم داخل املركبة. ومتنح هذه املركبة القادة 

ساحة  يف  برسعة  املناورة  عىل  القدرة  العسكريني 

الراجلة (غري املميكنة)  الوحدات  العمليات وتوجيه 

 C4 باستخدام االتصاالت املضمونة التي يؤمنها نظام

املتكامل.  كام عرضت رشكة Oshkosh خالل املؤمتر 

 2-door ببابني JLTV مركبة تكتيكية خفيفة مشرتكة

 Uvision Hero-120 مجهزة بنظام Utility JLTV

للمهام  بالنسبة  مثاليا  جهازا  يعترب  الذي  التكتييك 

األخرى،  االسرتاتيجية  األهداف  أو  للدبابات  املضادة 

إنتاج رشكة  املدى من  القصرية  األجهزة  أكرب  ويعترب 

Univision ويأيت هذا الجهاز ليسد الثغرة املوجودة 

القتالية اآللية،  الجوية  بني صواريخ كروز واملركبات 

حيث يحلق يف الجو حول املنطقة املستهدفة  بحثا 

عن الهدف ومن ثم االنقضاض عليه لتدمريه. ويحمل 

الجهاز رأسا حربيا زنة 3,5 كيلوجرامات، عالوة عىل 

ذلك، عرضت رشكة Elbit Systems مركبة تكتيكية 

 2-door Utility JLTV ببابني JLTV خفيفة مشرتكة

فوق  تركيبه  ميكن  الذي   SPEAR بنظام  مجهزة 

املركبات الخفيفة الحركة، وهو يعمل بصورة مستقلة.

مركبة  عرض   Kongsberg رشكة  جناح  شهد  كام 

صالحة  األبواب  رباعية  مشرتكة  خفيفة  تكتيكية 

 4-door General Purpose JLTV لكافة األغراض

 Javelin Integration بنظام  تجهيزها  سيتم  التي 

 LW30 Remote نائية  تسلح  ومحطة   (Kit (JIK

(Weapon Station (RWS
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General   (Integrated Intelligence Center (I2C « »

 (Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI

Intelligence, Surveillance  (Remotely Piloted Aircraft (RPA

automation  (and Reconnaissance (ISR

 (experience-based design (UX

.

وقال ديفيد آر. ألكسندر، رئيس مجلس إدارة رشكة  

 General Atomics Aeronautical Systems,

املتكامل  االستخبارات  ”مركز  إن   ،(Inc. (GA-ASI

معلومات  إىل  برسعة  البيانات  بتحويل  سيقوم 

االستفادة منها، وهو  التشغيل  قابلة ميكن ملسؤويل 

للطائرات  بالنسبة  الفوائد  هذه  نلمس  يجعلنا  ما 

التكاليف  خفض  مثل  أوجه  عدة  من  الحربية 

أو  جوية  أو  برية  عمليات  كانت  سواء  التشغيلية  

استخباراتية. وإذا أمكننا الجمع بني القيادة والتحكم 

الطائرات  وهبوط  إقالع  وخاصية   XC2 الخارجيني 

يف  مهام  عدة  يف  التحكم  وإمكانية  آلية  بطريقة 

ذات  األرضية  املراقبة  مبحطة  واالستعانة  واحد  آن 

 single-seat Certifiable Ground الواحد املقعد 

Control Station فسيكون مبقدورنا خفض األيدي 

العاملة بنسبة 50%“.

ويعتمد تصميم رشكة (GA-ASI) اإلنشايئ القيايس 

لربمجيات  األفقي  الدمج  عىل  للربمجيات  املفتوح 

الجديدة مبا  األنظمة  األخرى ورسعة دمج  الرشكات 

جمع  لوسائل  مثالية  بيئة  التالية  التطورات  يجعل 

ثم  ومن   ،ISR واالستطالع  واملراقبة  املعلومات 

تسهيل وتحسني التعاون املشرتك. وميتد أثر ذلك إىل 

املعلومات الداخلية املتعددة multi-INT data عرب 

املنصات ذات املجاالت املتعددة.

Expeditionary Command &

(Control (XC2

يساهم الكمبيوتر املحمول الخاص بالقيادة والتحكم 

الخارجيني يف تطوير مقصورة القيادة املتقدمة لدى 

الرشكة عن طريق نقل إمكانيات وقدرات معينة إىل 

مسؤول  أي  ويستطيع  محمول.  بدايئ  كمبيوتر  أي 

الكمبيوتر  استخدام  األمامية  الخطوط  عىل  صيانة 

إقالع  قبل  اآللية  الفحص  قوائم  إدارة  يف  املحمول 

الفاصل  يخترص  الذي  األمر  هبوطها،  وبعد  الطائرة 

الجوية  املتطلبات  يقلل  كام   50% بنسبة  الزمني 

األرضية  املراقبة  محطة  عن  االستغناء  طريق  عن 

Ground Control Station (GCS) املنصوبة عىل 

الخطوط األمامية.

Certifiable Ground

(Control Station (CGCS

عمليات  املخولة  األرضية  املراقبة  محطة  متكن 

املقعد الواحد single-seat operations من خفض 

متطلبات األيدي العاملة، حيث تقوم شاشة الوعي 
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واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  بجمع  التكتييك 

والتحكم  القيادة  ومعلومات   ISR واالستطالع 

واالستطالع  واملراقبة  اآليل  والحاسب  واالتصاالت 

تشغيلية  صورة  شكل  يف  املهام  وتخطيط   C4ISR

 (Common Operating Picture (COP مشرتكة

 Collins Pro Line الدمج  نظام  ويعمل  واحدة. 

محطة  صالحيات  تفعيل  عىل  املتكامل   Fusion

املراقبة األرضية املخولة يك تبدأ العمل داخل املجال 

الجوي املحيل.

وتفصل محطة املراقبة األرضية املخولة بني الوظائف 

الوظائف  أداء  يتم  واملهمة، حيث  للطائرة  الحيوية 

الحيوية للطائرة عن طريق استخدام أجهزة الطريان 

 off-the-shelf avionics الجاهزة  اإللكرتونية 

تشغيل  عن  املسؤولة  الطائرة  كمبيوتر  وأجهزة 

برمجيات DAL B املخولة. أما بالنسبة إىل الوظائف 

الحيوية املتعلقة باملهمة فيتم فصلها وتشغيلها جنبا 

إىل جنب أجهزة مقصورة القيادة املتقدمة من إنتاج 

رشكة GA-ASI وأجهزة التسلح.

Multi-Mission

(Controller (MMC

ملستخدم  املتعددة  املهام  يف  التحكم  جهاز  يسمح 

العبور  مهام  وأداء  طائرات  عدة  مبراقبة  واحد 

االستخباراتية  املعلومات  جمع  ومهام  (الرتانزيت) 

استخدام  طريق  عن   ISR واالستطالع   واملراقبة 

بأداء  الطائرة  تكليف  يتم  وعندما  يدوي.  مراقب 

أكرث من مهمة ديناميكية من مهام جمع املعلومات 

مهمة  أي  أو  واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية 

برسعة  املتعددة  املهام  مراقب  يسمح  هجومية 

تسليم الطائرة إىل إحدى محطات املراقبة األرضية، 

املعدة خصيصا لهذا الهدف، حيث يتويل طاقم املهمة 

مسؤولية اإلدارة.

Metis

هي عبارة عن همزة وصل تعتمد عىل الخرائط متكن 

جمع  خدمة  طلب  من  مسبقا  املخول  مستخدمها 

 ISR  االستخباراتية واملراقبة واالستطالع املعلومات 

 Remotely Piloted من الطائرات املسرية عن بُعد

Aircraft (RPA) مثلام هو الحال عند طلب إحدى 

يقوم  أن  ومبجرد  ”أوبر“.  من رشكة  األجرة  سيارات 

جهاز  إىل  إرسالها  يتم  املهمة  بإرسال  املستخدم 

فورية  بصورة   (MMC) املتعددة املهام  التحكم يف 

محول  ليقوم  املهمة  باختيار  األخري  يقوم  حيث 

بتحديد مسار  راوتر)   ) للبيانات  متكامل  أتوماتييك 

وتتبادل همزة  املطلوب.  للهدف  آلية  بطريقة  آمن 

ومهام  باملهمة  املتعلقة  املعلومات   Metis الوصل 

واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع 

بشكل فوري مع الوحدات املعاونة واألطقم الجوية 

ومحليل االستخبارات.

(STARE)

 Common املشرتكة“  العمليات  ”صورة  تقوم 

أرشفة  نظام  من  الواردة    Operation Picture

 System املعلومات  واستخدام  واسرتجاع 

 for Tactical Archival, Retrieval, and

Exploitation’s (STARE) بتحديد مواقع الطائرات 

واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  عنارص 

وتقوم  بحمولتها.  املتعلقة  واملعلومات  واالستطالع 

multi- أداة استخدام املعلومات الداخلية املتعددة

املعلومات  وتوزيع  وأرشفة  باستقبال   INT data

املعلومات  بجمع  املتعلقة  املعلومات  وإتاحة 

االستخباراتية واملراقبة واالستطالع أمام محليل الصور 

عىل   STARE النظام  ويعمل  استخدامها.  بغرض 

عدة  من  املعلومات  استخدام  مهام  وقت  اختصار 

ساعات إىل عدة دقائق.

Automation of Intel Ops

 I2C يستخدم جهاز النقل التسلسيل املزدوج االتجاه

األخرى  بالرشكات  الخاصة  الربامج  وخدمات  أجهزة 

والفاعلية  القوة  من  مزيا  االستخبارات  محليل  ملنح 

حيث تقوم التحذيرات اآللية ضد العمليات بتقليل 
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الحاجة إىل معلومات االستشعار الواردة من الطائرة 

GA- املسرية لرصد أي نشاط ملحوظ. وتتعاون رشكة

ASI مع الرشكات األخرى املتخصصة يف مجال الذكاء 

االصطناعي Artificial Intelligence (AI) والتعلم 

عن طريق اآللة Machine Learning اعتامدا عىل 

األنظمة التي تعتمد عىل الذكاء االصطناعي املنترشة 

املختلفة.  التجارية  القطاعات  من  كبري  عدد  لدى 

وتتعاون رشكة GA-ASI مع تلك الرشكات يف مجال 

التدريب عىل أجهزة الذكاء االصطناعي التي تحتوي 

املراقبة  ومعلومات  االستخباراتية  املعلومات  عىل 

 MQ-1C و MQ-9 واالستطالع الواردة من طائرات

Predator و

ويتم نرش تلك األجهزة عملياتيا وإخضاعها للتقييم 

التشغييل من جانب العمالء أو استخدامها يف تشغيل 

التسلسيل  النقل  جهاز  تصميم  تم  وقد  الطائرات. 

املعلومات  استقبال  أجل  من   I2C االتجاه  املزدوج 

االستخباراتية ومعلومات املراقبة واالستطالع الواردة 

من أي نظام مجوقل أو أريض أو فضايئ وليس من 

طائرة الرشكة فحسب.

املايض  أغسطس   28 يف   GA-ASI رشكة  أجرت 

املتعددة  املهام  التحكم يف  بيانا عمليات عىل جهاز 

حية  رحلة  خالل   Metis الوصل  وهمزة   (MMC)

طراز  من  بُعد  عن  مسريتني  طائرتني  باستخدام 

مملوكتني   MQ-9 Block 5 و   MQ-9 Block 1

للرشكة ونجح جهاز التحكم يف العمليات املتعددة يف 

متكني طيار واحد من التحكم يف عدة طائرات مسرية 

املعلومات  جمع  ومهام  العابرة  العمليات  لخدمة 

االستخباراتية ومعلومات املراقبة واالستطالع الروتينية 

تحكم  وجهاز  تخطيطية  وصل  همزة  باستخدام 

 Metis الوصل  وقامت همزة  الوزن.  يدوي خفيف 

االستخباراتية  املعلومات  تشغيل  متطلبات  بدمج 

ومعلومات املراقبة واالستطالع مع جهاز التحكم يف 

أجهزة  تشغيل  أجل  من   (MMC) املتعددة  املهام 

الطائرة MQ-9، باإلضافة إىل رفع تقرير حول وضع 

املهمة وتبادل املعلومات املتعلقة بجمع املعلومات 

فية  التحكم  الجهاز  ومعلومات  االستخباراتية 

مثل  وصل  بهمزة  االستعانة  طريق  عن  واالستطالع 

تلك املستخدمة يف وسائل التواصل االجتامعي. 

األجهزة عىل تصميم مفتوح يستخدم  تلك  وتعتمد 

الوظائف املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي مثل تجهيز 

االستخباراتية  املعلومات  بجمع  املتعلقة  املعلومات 

اللغات  وتجهيز  آليا  واالستطالع  املراقبة  وجهاز 

التصميم  هذا  ويتيح  اآللية.  لالتصاالت  الطبيعية 

املفتوح رسعة الدمج التي ميكن تطبيقها عىل طائرات 

أخرى مثل تلك التي تستخدم «نظام املهام املفتوح» 

القيايس   (Open Mission System (OMS

والطائرات األخرى مثل MQ-9B SkyGuardian و 

.Predator XP و MQ-1C Gray Eagle

جهاز  استخدام  فيها  تم  التي  الرحالت  وأثبتت   

الوصل  وهمزة   MMC املتعددة  املهام  يف  التحكم 

السابع  املستوى  من  تكنولوجيا  استعدادا   Metis

Technology Readiness Level (TRL) 7 وعندما 

جهاز  تستخدم  التي  الطائرات  إحدى  تكليف  يتم 

هجومية  مهمة  بأداء  املتعددة  املهام  يف  التحكم 

املعلومات  جمع  مهام  من  حيوية  أكرث  مهمة  أو 

الجهاز  يتيح  واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية 

األرضية  املحطات  إلحدى  الطائرة  تسليم  إمكانية 

املعنية حيث ميكن للطاقم املسؤول عن تنفيذ املهمة 

تنفيذ املهمة الجديدة. وميكن استخدام كال من جهاز 

الوصل  املتعددة MMC  وهمزة  املهام  التحكم يف 

املختلفة  املسلحة  القوات  أفرع  نطاق  عىل   Metis

ويف التطبيقات غري العسكرية.

I2C

.
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الغارات  تلك  خالل  من  الطائرات  هذه  أن  صحيح 

تدمريياً  عىل  خطراً  تشكل  مل  األقل-  عىل  اآلن  -حتى 

حيث  من  ولكن  وأصابتها  استهدفتها  التي  املواقع 

سياسية  رسائل  أوصلت  حيث  أهدافها  حققت  التأثري 

املهددة  الدول  عام من  (أو بشكل  اإليراين  النظام  من 

لالستقرار الدويل سواء إيران أو غريها) ممن يسعى إىل 

جر اآلخرين إىل ميدانه وإىل التوقيت املناسب له، فهي 

متتلك  أنها  إىل  واإلرسائيليني  األمريكيني  نبهت  (إيران) 

القدرة عىل إسقاط هذا النوع من الطائرات التي يفرتض 

أنها ال تكشفها الرادارات من املسافات إال من مسافات 

تستطيع  الطائرات  هذه  أن  العامة  فالفكرة  قريبة، 

عمل مشاغبات وتخريب بعض املنشاءات الحيوية كام 

القوات  السعودية وسوريا عندما استهدفت  فعلت يف 

اإلرسائيلية ملواقع حزب الله.   

يحتمل أن الحديث الدائر اآلن عن نية الواليات املتحدة 

يف سحب قواتها من قاعدة العديد يف قطر والتفكري يف 

أنه  البعض  لقواتها، يفرسه  القيادة املركزية  تغيري مقر 

من  استهدافها  من  واالرتباك  األمرييك  القلق  من  ناتج 

كثرياً  استخدمت  التي  اإليرانية  الـ»الدرون»  الطائرات 

يف  السياسية  أذرعها  من  املايض  أغسطس  شهر  خالل 

املنطقة حزب الله اللبناين ضد إرسائيل والحوثيني ضد 

أرامكو،  استهداف  يكون  أن  شكوك  وهناك  السعودية 

األخري، كان من قبل الحشد الشيعي يف العراق وبالتايل 

فاملجال مفتوح لتعدد مصادر تهديد القوات األمريكية 

أي وسيلة ميكنها  تستخدم  التي  إيران  املنطقة من  يف 

تحقيق مكاسب تكتيكية ولكن كرثتها واختالفها تعطي 

نتائج ميكن تسميتها باالسرتاتيجية. 

الدول  من  األجواء  اخرتاق  يف  الطائرات  هذه  نجاح 

لضخ  فقط  ليس  حافز  ميثل  شك،  بال  قليلة،  وبتكلفة 

انتاجها والتنافس فيها،  التوسع يف  ميزانيات للرتكيز يف 

انتاجها مام  الوقت تحقق تطورات يف  ورمبا مع مرور 

ستقل تكلفتها ورمبا يساعد يف انتشارها، ال سيام وأنها ال 

تؤدي إىل خسائر برشية املدربة كام الطائرات العسكرية 

العادية ألنها طائرات غري مؤهولة وال تحتاج إىل العنرص 

البرشي بل ستصبح طائرات الـ»درون» وسيلة املفضلة 

للدول التي لديها نيات «مبيتة» يف التخريب خاصة يف 

تنفيذ املهامت العسكرية الصعبة. 

هناك نقطة مهمة ينبغي النتباه لها أنه ال ميكن تربأة 

اإلدارة األمريكية السابقة، إدارة الرئيس أوباما، من أنها 

هي من لفت انتباه اآلخرين إىل استخدام هذه الطائرات 

التدمريية  املهامت  استخدامها يف  والتفكري يف  عسكرياً 

عمليات  بتنفيذ  األمرييك  الجيش  يقوم  كان  بعدما 

اغتيال لقيادات تنظيم «القاعدة» يف اليمن وأفغانستان، 

وبالتايل تتحمل جزءاً كبرياً من هذه املسئولية.

ما يهم االسرتاتيجيني اآلن أنه بعد تلك العمليات سيتجه 

الرتكيز إىل طائرات املسرية الـ»درون» يف كل الدول التي 

إيران والقلق  انتاجه مبا فيها  الفنية عىل  القدرة  لديها 

أنه لن يقترص هذا التنافس يف ناحية االبتكار وتطويرها 

وإمنا أن يصل األمر إىل الطبيعة الرشيرة فيام تحمله من 

مواد تفجريية خاصة وأن شهيتها تزداد لدى الدول املركز 

إيران  مثل  العسكري  الجانب  العلمي عىل  تقدمها  يف 

اخرتاع  يف  للتامدي  البرشي  الخيال  يفتح  مبا  وإرسائيل 

اإليذاء وأن يكون متاح للجميع.

السؤال املهم يف هذا املوضوع: هل ميكن أن تعيد هذه 

الطائرات تشكيل طبيعة الحروب املستقبلية بحيث يتم 

البرشي متاما؟! وهل ميكن  العنرص  االستغناء عن  فيها 

أن نشهد قيام منظامت دولية تضع قوانني ولوائح تلزم 

الدول يف استخدام هذه الطائرات خاصة وأنها منترشة 

بني الناس؟!   

« «

:

sowafi@hotmail.com
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وزارة  الهاشمي، وكيل  الله  عبد  اللواء طيار  وقال 

ديب  «معرض  إن  الدعم،  خدمات  لشؤون  الدفاع 

الناحية  من  للطريان  معرض  أهم  يعترب  للطريان 

اإلماراتية،  املسلحة  للقوات  بالنسبة  االسرتاتيجية 

كام يعترب واحدا من أهم  األحداث املدرجة عىل 

افتتاح  توقع  الذي  الهاشمي،  وأضاف  أجندتنا». 

السابع عرش  يف  سنرتال»  وورلد  «ديب  املعرض ب 

القوات  مينح  املعرض  أن  الجاري،  نوفمرب  من 

املسلحة اإلماراتية فرصة سانحة للتفاعل والتواصل 

عىل  والغطالع  واملحتملني،  الحاليني  املوردين  مع 

التقنيات الجديدة، والتواصل مع الرشكات الصناعية 

الكربى.

وقال اللواء الهاشمي إن اإلمارات تستخدم معرض 

ديب للطريان كمنصة قوية لجمع الوفود العسكرية 

اإلمارات  قدرات  لعرض  العامل  أنحاء  جميع  من 

وشبكاتها وتبادل املعلومات. ويتضح منو معرض ديب 

للطريان من خالل أعداد الرشكات العارضة والزوار 

التجاريني املتوقع حضورهم هذا العام، حيث توجد 

زيادة بنسبة %10 تقريبا يف عدد الرشكات العارضة 

البالغة 1300 رشكة وخرباء صناعة الطريان البالغني 

87,000 خبريا املتوقع حضورهم لهذا املعرض خالل 

أيام انعقاده الخمسة.

وأشار Michele van Akelijen، مدير عام رشكة 

املنظمة   Tarsus F&E LLC Middle East

الذي  الجديدة  املعرض  سامت  إىل  للمعرض، 

صياغة  ستعيد  التي  الجديدة  التقنيات  سيعرض 

صناعة الطريان، قائال إن ”معرض ديب للطريان ينمو 

2019

2019

 .

.
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أجل عرض  من  الثالثني  عمره  مدار  عام عىل  كل 

االبتكارات والفرص الجديدة يف صناعة الطريان يف 

العامل. وال تعترب  أنحاء  الرشق األوسط ويف جميع 

دورة العام الجاري استثناءا من القاعدة، سواء من 

حيث الرشكات العارضة الجديدة أو عودة املجاالت 

واملؤمترات املميزة“.

يف  الثابتة  العرض  صالة  تعرض  أن  املقرر  ومن 

معرض ديب للطريان 2019 عرض أحدث الطائرات 

املدنية والعسكرية والتجارية التي من املتوقع أن 

العام.  إىل 165 هذا  الصالة  تلك  يصل عددها يف 

كبريا  عددا  الزوار  يشاهد  أن  أيضا  املتوقع  ومن 

منها وهي تستعرض إمكانياتها العملية، باإلضافة 

إىل مشاهدة االستعراضات الجوية التي ستقدمها 

مجموعة كبرية من الطائرات واملروحيات.

كام سيتضمن معرض ديب للطريان نسخة جديدة 

الوفود  ستستقطب  التي  الوفود“   ”برنامج  من 

العسكرية وغري العسكرية من جميع أنحاء العامل. 

ومن املتوقع أن يشهد املعرض تطورا كبريا قياسا 

بدورته السابقة يف عام 2017 عندما استضافت ديب 

279 وفدا ميثلون 76 دولة.

Helicopter Company

مثل  العديدة  الرشكات  معروضات  إىل  باإلضافة 

و   Russian Helicopters و  Leonardo و  Bell

Sikorsky (إحدى الرشكات التابعة لرشكة لوكهيد 

التجاريون  الزوار  يشاهد  أن  املتوقع  من  مارتن)، 

 Helicopter لرشكة  الجديدة  املعروضات 

لدورة  البالتيني  الراعي  تعترب  التي   Company

املعرض هذا العام. وبوصفها أول رشكة للمروحيات 

 Helicopter تدشني  تم  السعودية،  يف  التجارية 

الجاري  العام  من  سابق  وقت  يف   Company

 Public “وحظيت بدعم ”صندوق االستثامر العام

Investment Fund (PIF) اململوك للدولة.

”رؤية  مع  متشيا   Helicopter Company وتأيت 

السعودية حتى عام 2030“ لتقديم أفضل خدمات 

الدعم لصناعة النقل بوجه عام وصامعية الطريان 

بوجه خاص، وهو ما يفرس حرصها عىل استغالل 

معرض ديب للطريان  2019 كمنصة إلقامة عالقات 

الغريبي،  يحيى  وقال  والطريان.  النقل  خرباء  مع 

الطريان يف  إن ”صناعة  التنفيذي للرشكة،  الرئيس 

فرص  لتأمني  متنامية  سوقا  تعدا  األوسط  الرشق 

كيفية  يف  يكمن  األكرب  التحدي  ولكن  عديدة، 

ومن  الصناعة.  هذه  يف  املتسارع  النمو  مالحقة 

فرصا ورشاكات  يؤمن  األمر  أن هذا  الحظ  حسن 

املحليني  للرشكاء  تُحىص  وال  تُعد  ال  استثامرية 

واألجانب. وميثل معرض ديب للطريان فرصة مثالية 

للحديث عن هذه الرشاكات“.

Bell

و   Bell 429 الطائرتني بامتالك   Bell تفخر رشكة 

Bell 412EPI وفرص لطائريت التدريب العسكري 

املروحية  عن  ناهيك   ،Bell 407 و   Bell 505

الهجومية الخفيفة Bell 407، وتركز الرشكة 

حاليا عىل تنفيذ القانون يف منطقة الرشق 

األوسط. وحرص الرشكة حاليا عىل تجديد 

مبروحية  الفاخرة  املروحيات  من  أسطولها 

تتسع ل 16-19 راكبا عىل شكل املروحية 

Bell 525 املتوسطة التي يتوقع لها الخرباء 

أن تُحدث انقالبا يف األسواق. وتعترب هذه 

التحكم فيها عن  املروحية أول طائرة يتم 

 fly-by-wire controls طريق األسالك

ورصح باتريك موالي، نائب رئيس مجلس 

 Bell Commercial برشكة  األقدم  اإلدارة 

B u s i n e s s –

 ،International

ديب  ”معرص  بأن 

للطريان ميثل فرصة 

للقاء  حقيقية 

اإلقليميني  عمالئنا 

تحت سقف واحد، 

ارتباطاتنا  ومتابعة 

هــــــؤالء  مــــع 

كمـــا  العمـــالء. 

املعـــرض  يعترب 

منصــة مهمـــة لنا 

نشطتنـــــا لعـــرض أحـــدث  أ

املحليــــة  نجــاحاتنا  واســـــــــتعراض 

ومعرفـة التوقعات التي ينتظرها العمالء 

من الرشكة يف منطقة الرشق األوسط“.

كام يعترب معرص ديب للطريان منصة مهمة بالنسبة 

للرشكات العاملية الرائدة يف مجال تأمني التقنيات 

هاروورد،  بوب  وقال  والدفاع.  بالطريان  الخاصة 

مارتن  لوكهيد  لرشكة  التنفيذيني  املديرين  رئيس 

يف منطقة الرشق األوسط، إن «الجيل الجديد من 

بني  والتعاون  املستقلة  واألنظمة  املتقدمة  املواد 

(اإللكرتونية)  السربانية  واملنصات  واآللة  اإلنسان 

وأنظمة املهام ستكون قادرة عىل طرح حلول مهمة 

العقود  خالل  الصناعة  وجه  تغيري  يف  ستساهم 

بعالقات  تحتفظ  الرشكة  أن  وأضاف  القادمة». 

منذ  اإلمــارات  دولة  مع  قوية 

أربعــة عقـود 
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من خالل تنفيذ برامج مهمة مثل طائرة الشحن 

 F-16 والطائرة املقاتلة C-130 Hercules العمالقة

والنظام   PAC-3 PAC-3 االعرتايض  والصاروخ 

PAC-3  املضادة للصواريخ الباليستية. 

ومن املتوقع أن تعرض رشكة لوكهيد مارتن بعضا 

واألنظمة  املدى  البعيدة  وبرامجها  رشاكاتها  من 

الرشكة  ستعرض  كام  الطاقة.  وأنظمة  الفضائية 

«رافال»  الطائرة  مثل  معروفة  عاملية  منتجات 

الفرنسية، ومنتجات رشكة Raytheon األمريكية، 

عالوة عىل جديد هذا العام، وهو منتجات الرابطة 

 Korea Defense الدفاعية  للصناعات  الكورية 

Industry Association

ورصح برنارد دن، رئيس مجلس إدارة رشكة بوينج 

”كل  بأن  وتركيا،  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

قوية  رؤية  متتلك  املنطقة  هذه  دول  من  دولة 

ترتكز عىل تنويع اقتصاداتها وتطوير قوتها العاملة 

وحامية مواطنيها وتحسني البنية األساسية وغريها“. 

وأضاف أن صناعة الطريان ستواصل لعب دور مهم 

يف رحلة منو املنطقة، مؤكدا أن ”معرض ديب للطريان 

منصة رائعة بالنسبة لنا وبالنسبة للرشكات األخرى 

عمالئنا  مع  للتواصل  الطريان  صناعة  يف  العاملة 

وعرض أحدث تقنياتنا وطائراتنا وخدماتنا“.

 -

للطريان 2019  ديب  معرض  يحفل  أن  املنتظر  من 

الكبري  النمو  التي تعكس  االبتكارات  بالعديد من 

لصناعة الطريان الحريصة عىل طرح تقنيات جديدة 

وفتح فرص جديدة إلحداث تحول جذري يف هذه 

التكاليف  يف  ملموس  خفض  إىل  يؤدي  الصناعة 

وتسارع النمو.

العارضة  الرشكات  من  كبري  عدد  ديب  إىل  وسيأيت 

ما  وهو  األرض،  أقاىص  من  رشكة   1,300 البالغة 

للطريان عىل مستوى  يعكس جاذبية معرض ديب 

 S&K عاملية مثل رشكة العامل من جانب رشكات 

 Hexagon ورشكة  األمريكية   Technologies

اللتني  اإليطالية   Manufacturing Intelligence

ستعود  كام  األوىل.  للمرة  املعرض  يف  تشاركان 

رشكات التصنيسع العمالقة إىل ديب لعرض أحدث 

 Rolls رشكات  مثل  التقنيات  مجال  يف  منتجاتها 

 Lockheed Martin و Boeing و Royce

IntelligentEngine « »

ستشتغل رشكة Rolls Royce حضورها ملعرض ديب 

للطريان يف إبراز التقدم الذي أحرزه مرشوعها امللقب 

املسؤول  كييل،  جون  وقال  الذيك“.  ”املحرك  ب 

 SVP Middle East, Africa & Central برشكة

Asia، إن تقنيات الجيل التايل من املحركات ”تتجه 

نحو املستقبل حيث ستكون املحركات أكرث ترابطا، 

تقنياتنا  نعرض  أن  ويرسنا  ذكاء.  أكرث  ثم  ومن 

الخاصة باملحركات و Power of Trent والتقنيات 

املتعلقة برؤية IntelligentEngine التي نرى أنها 

تزويد  نحو  الطريق  لقيادة  جديدة  فرصا  تطرح 

عمالئنا بالطاقة“.

 IntelligentEngine ومن الجدير بالذكر أن رؤية

تقوم عىل االعتقاد السائد بأن املنتجات والخدمات 

أصبحتا مرتبطتني ببعضهام البعض ارتباطا وثيقا أنه 

البعض.  بعضهام  فصلهام عن  الصعب  من  أصبح 

زيادة  يف   IntelligentEngine مصطلح  ويساهم 

أمام  الطريق  لفتح  التقليدية  املحركات  اعتامدية 

تطبيقات ومفاهيم ونظريات جديدة. 

ATM

يرى خرباء أن مبادرة إدارة الحركة الجوية العاملية 

 (Global Air Traffic Management (GATM

دورته  يف  للطريان  ديب  معرض  يف  طرحها  املقرر 

الحالية ستساهم يف طرح مناقشة عاملة وتفاعلية 

مستوى  عىل  ليس  الجوية،  الحركة  مراقبة  حول 

مجلس  دول  مستوى  عىل  بل  فحسب،  اإلمارات 

التعاون الخليجي والعامل أيضا.

Cargo Connect

 Cargo من املقرر عودة الجزء الثالث من برنامج

Connect إىل دورة معرض ديب للطريان هذا العام 

من أجل جمع خرباء الشحن واإلمدادات اللوجستية 

معا وعقد نقاشات حول أحدث التوجهات وأنظمة 

النقل. وسريكز املؤمتر، الذي سيستمر ليوم واحد، 

عىل  مستقبل الحركة التجارية وبحث كيفية تطوير 

والتطبيقات  اإللكرتونية  والتجارة  الرقمي  الشحن 

العامة وامليكنة، باإلضافة إىل موضوعات أخرى مثل 

 Uberisation of cargo “نقل مواد الشحن”

 :

تأيت إضافة «الجناح الفضايئ» يف معرص ديب للطريان 

يف وقت مثايل للغاية يف ظل االستثامرات املتزايدة يف 

قطاع الفضاء. ويعترب عام 2019 عاما مميزا بالنسبة 

لصناعة الفضاء يف دولة اإلمارات التي أسست رشاكات 

والبحرين  السعودية  من  كل  مع  قوية  اسرتاتيجية 

ولبنان  واألردن  واملغرب  والجزائر  ومرص  وعامن 

العربية  «املجموعة  لتكوين  والكويت  والسودان 

 Arab Space Cooperation الفضايئ»  للتعاون 

Group التي يجمعها هدف مشرتك واحد هو تطوير 

صناعة الفضاء يف املنطقة.

وقد حققت دولة اإلمارات إنجازا تاريخيا هذا العام 

بعد أن أصبح هزاع املنصوري أول رائد فضاء إمارايت 

يحلق يف الفضاء. وقد سبق للمنصوري، الذي يعمل 

التابعة   F-16 Block 60 الطائرة  قاد  أن  كطيار، 

يشارك  عريب  طيار  أول  وكان  اإلمارايت  الجو  لسالح 

الذكرى  مبناسبة  للطريان  ديب  معرض  احتفاالت  يف 

الخمسني لتأسيس القوات املسلحة يف دولة اإلمارات.

وسيعقد خالل املعرض مؤمترين متخصصني يف الفضاء 

Women In Space   «Tch Talks، وسريكز مؤمترا 



67

لتأمني  الدويل  التعاون  تعزيز  عىل  الفضاء  قطاع 

الفضائية  والرحالت  للفضاء  االقتصادي  الوصول 

التعاون  مجلس  دول  داخل  واملشاريع  املستقبلية 

الخليجي وطرح رؤية عاملية شاملة حول االستثامر 

اقتصاد  عىل  األخرى  النقاشات  وسرتكز  واالبتكار. 

وطرح   New Space economy الجديد  الفضاء 

مناذج تجارية جديدة لتعزيز نجاحات املهام الفضائية 

وخفض تكاليفها، باإلضافة إىل مناقشات حول كيفية 

املواهب الفضائية لدى األجيال الجديدة عن طريق 

التعليمية STEM ومن أبرز املتحدثني يف  املشاريع 

هذين املؤمترين معايل الدكتور أحمد بلهول الفاليس، 

وزير الدولة ؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة 

و  اإلماراتية،  الفضاء  وكالة  إدارة  مجلس  ورئيس 

سيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب األمم املتحدة لشؤون 

الفضاء الخارجي، ودان هارت، رئيس مجلس اإلدارة 

وقائد   ،Virgin Orbit برشكة  التنفيذي  والرئيس 

ووردن  آل  طيار  العقيد   15 أبوللو  القيادة  مركبة 

األمرييك والذي يعود بعد  الجو  املتقاعد من سالح 

نجاح حضوره يف دورة معرض ديب للطريان عام 2017. 

وعق سعادة الدكتور املهندس محمد نارص األحبايب، 

عام  ”إنه  بقوله  اإلماراتية،  الفضاء  وكالة  عام  مدير 

اإلمارات.  دولة  يف  الفضاء  لصناعة  بالنسبة  مهمة 

وتفخر اإلمارات بإحراز تقدم تاريخي يف هذا املجال 

وأضاف  األمام“.  إىل  دولتنا  مسرية  سيعزز  الذي 

األحبايب أنه ”أثناء تقدمنا نحو االقتصاد القائم عىل 

املعرفة، نحن نتطلع إىل تأسيس رشاكات جديدة مع 

الوكاالت والهيئات الفضائية العاملية املختلفة وعرض 

أنحاء  جميع  من  املهتمة  الرشكات  عىل  مبادراتنا 

العامل من خالل ”الجناح الفضايئ“ داخل معرض ديب 

للطريان 2019“.

النقاش  موضوع  هو  الطريان  مستقبل  سيكون 

الرئييس يف «مؤمتر الفضاء» و«الجناح الفضـــــايئ» 

داخــل معــــرض دبــي للطــــريان 2019». وقد 

الهندسية  الطريان  ملشاريع  ديب  مؤسسة  أعلنت 

 Dubai Airports Engineering projects

DAEP)) خططا طموحة لتحويل مطار آل مكتوم 

 ‹cosmic super-port› عاملي“  ”مرفأ  إىل  الدويل 

الطائرات األرسع من الصوت واملركبات  الستقبال 

مبادرة  إطار  يف  وذلك  املستقبل،  يف  الفضائية 

Dubai 10X  ويعمل هذا املرشوع بالتعاون مع 

مركز محمد بن راشد الفضايئ متهيدا لتحويله إىل 

مركز عاملي للسفر يف املستقبل. وسيحتاج هذا املرفأ 

العمالق إىل االستعانة بأحدث أساليب التكنولوجيا 

وأكرثها تطورا، ليس يف مجال تطوير عملية إطالق 

السفن الفضائية فحسب، بل وترجمة رؤيته القامئة 

آل  مطار  لدى  األساسية  بالبنية  االستعانة  عىل 

مكتوم الدويل يف استيعاب أي عمليات نقل حالية 

أو مستقبلية  عن طريق دمج استخدام السيارات 

العمالق  النفقي  األنبوب  مع  الحديدية  والسكك 

hyperloop الفائق الرسعة يف املستقبل.

من املعروف أن تكنولوجيا املطارات تتطور برسعة 

الضوء  دائرة  يف  النمو  هذا  كان  وقد  مذهلة، 

  Airport    Solutions Dubai بالنسبة ل مؤمتر

مستقل  كحدث  انعقد  الذي  العاملي  للتحدي 

يعود مجددا  والذي  املايض  العام  أكتوبر  يف شهر 

للطريان  ديب  ملعرض  األساسية  البنود  كأحد 

2019 والذي سريكز عىل معوقات صناعة 

البيومرتية  القياسات  مثل  الطريان 

اآليل  واإلنسان  االصطناعي  والذكاء 

وأوامر إدخال/إخراج املعلومات من 

الحاسب اآليل IoT واملعلومات الرئيسية. 

وقد وقعت وكالة الفضاء اإلماراتية مؤخرا خطابا 

للنوايا مع وكالة ”ناسا“ األمريكية للتعاون املشرتك 

الخارجي  للفضاء  السلمي  االستكشاف  مجال  يف 

ودعم الربنامج اإلمارايت لرواد الفضاء الذي انطلق 

الدول  مصاف  يف  اإلمارات  تصبح  وليك  مؤخرا. 

املتقدمة يف مجال الفضاء بحلول عام 2021، يعمل 

تنفيذ  أجل  من  الفضايئ  راشد  بن  محمد  مركز 

إيصال  بهدف  املريخ“  لكوكب  اإلمارات  ”مهمة 

سفينة الفضاء ”هوب“ (األمل) إىل الفضاء الخارجي 

يصادف  الذي  العام  نفس  يف  املريخ  لكوكب 

الذكرى الخمسني لتأسيس دولة اإلمارات.

التقــارير  بعض  توقــع 

اإلنفــاق  يصل  أن 

منطقة  يف  العسكري 

 100 إىل  األوسط  الرشق 

العام بسبب  مليار دوالر هذا 

وتشري  األوىل.  بالدرجة  واإلمارات  السعودية 

التوقعات إىل أن نصيب الفرد من اإلنفاق العسكري  

يف خمس من بني أكرب عرش دول تنفق عىل الدفاع 

هي دول تعود إىل الرشق األوسط.

وكام هو واضح، فإن الدفاع يحتل أهمية قصوى 

الرشق  دول  تنفق  حيث  اإلقليمية،  الدول  لدى 

السنوية عىل  ميزانياتها  من   13% األوسط حوايل 

الدفاع كل عام. تأيت يف املقدمة كل من عامن (20%) 

العسكرية  امليزانية  وبلغت   ،(30%) والسعودية 

دوالر،  مليار   51 حوايل   2019 عام  يف  السعودية 

ما يضعها يف املرتبة الثالثة عىل مستوى العامل من 

حيث اإلنفاق العسكري. وتتنزايد امليزانية الدفاعية 

عام  وحتى  سنويا   6,5% بنسبة  اإلمارات  لدولة 

وأفادت  اإلمارات ستنفق 2021.  بأن  تقارير 

مليار 140,8 مليار   53,1 منها  دوالر 

ر  وال املشرتيات د عىل 

الدفاعية.
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عىل  الضوء  الوطن“  ”درع  تسلط  العدد  هذا  ويف 

مسارات  بلورة  يف  وأهميتها  الزيارة  هذه  أبعاد 

وخطط جديدة للتعاون االمارايت ـ الرويس تحقيقاً 

قضايا  تسوية  أجل  من  وأيضاً  مشرتكة،  ملنافع 

املنطقة.

نحو  وبعد   ،2019 أكتوبر  من  عرش  الخامس  يف 

بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  زيارة  من  عاماً   12

وبعد  عام 2007،  العارش من سبتمرب  لإلمارات يف 

بها  قام  مهمة  زيارة  من  تقريباً  ونصف  عام  نحو 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

حل   ،2018 عام  يونيو  من  األول  يف  موسكو  إىل 

زيارة  يف  االمارات  دولة  عىل  ضيفاً  بوتني  الرئيس 

رسمية ضمن جولة خليجية له شملت أيضاً اململكة 

العربية السعودية.
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التقى الرئيس الرويس خالل الزيارة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، حيث ناقش 

وعالقات  االسرتاتيجية  الرشاكة  آفاق  الجانبان 

التعاون الثنايئ بني البلدين الصديقني وآليات تنميتها 

وتعزيزها يف املجاالت املختلفة، عالوة عىل مناقشة 

مجمل التطورات عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، 

ويشري  املشرتك.  االهتامم  ذات  وامللفات  والقضايا 

تحليل املؤرشات والشواهد إىل أن أن هذه الزيارة 

تحمل دفعة قوية لصيغة الرشاكة االسرتاتيجية التي 

باتت تؤطر عالقات البلدين منذ أن وقعها الجانبان 

خالل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي إىل موسكو يف يونيو عام 

2018. وتأكيداً عىل خصوصية العالقات بني البلدين، 

الرسمية  زيارته  بوتني  الرويس  الرئيس  استبق 

أكشف  ”لن  فيها  قال  بترصيحات صحفية  للدولة 

إذا قلت إننا عىل اتصال دائم مع قيادة  رساً كبرياً 

دولة اإلمارات، بل ونشأت لدينا تقاليد ومامرسات 

عىل  نشاطنا  ساعة  ضبط  إمكانية  فلدينا  معينة، 

توقيت واحد يف اتجاهات وقضايا مختلفة، ونقوم 

هذا  بأرسها“،  للمنطقة  كبرية  فائدة  له  ملا  بذلك 

عىل  ينطوي  وغزاه  دالالته  يف  القوي  الترصيح 

أهمية سياسية بالغة ملا يعكسه من ارتقاء مستوى 

التعاون، ومن ثم التنسيق بني القيادتني اإلماراتية 

والروسية إىل مستويات غري مسبوقة وصفها الرئيس 

واحد  توقيت  عىل  نشاطنا  ساعة  بـ“ضبط  بوتني 

قوية عىل  اتجاهات وقضايا مختلفة“ يف داللة  يف 

مجمل  حول  عميق  وتفاهم  مشرتكة  رؤى  وجود 

من  كل  دور  وحول  اإلقليمية،  واألزمات  القضايا 

ملفات  مختلف  مع  التعاطي  يف  واالمارات  روسيا 

املنطقة وأزماتها، مبا يعكس العمق الحيوي للرشاكة 

البلدين الصديقني، السيام  القامئة بني  االسرتاتيجية 

أن الرئيس بوتني قد أكد أيضاً يف ترصيحاته، ضمن 

مع  االسرتاتيجية  الرشاكة  إعالن  توقيع  إىل  إشارته 

اإلمارات العام املايض، أن بالده تنظر لدولة اإلمارات 

كونها أحد الرشكاء الواعدين والقريبني جداً، مشرياً 

يعكس  االسرتاتيجية  الرشاكة  وثيقة  توقيع  أن  إىل 

طابع العالقات بني اإلمارات وروسيا االتحادية، وأن 

االتجاه  ويف  االتجاهات.  جميع  يف  تتطّور  الرشاكة 

لدى  االتحادية  روسيا  جمهورية  سفري  أكد  ذاته، 

فالدميري  الرويس  الرئيس  زيارة  أن  اإلمارات،  دولة 

العالقات  يف  نوعية  قفزة  تشكل  لإلمارات  بوتني 

الثنائية بني البلدين.

إىل  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  زيارة  تكتسب 

ضوء  يف  بالغة  استثنائية  أهمية  االمارات  دولة 

بالرشاكة  بعضها  يتعلق  عدة  واعتبارات  عوامل 

منذ  النوعي  وتطورها  البلدين  بني  االسرتاتيجية 

اإلقليمية  بالتطورات  يرتبط بعضها  بينام  توقيعها، 

والدولية املتسارعة، التي تستوجب إجراء نقاشات 

اإلقليمي  األمن  معادالت  يف  الفاعلة  القوى  بني 

والدويل، وهو ما ميكن تناوله تفصيالً فيام ييل:

دعامات  الروسية عىل  ـ  اإلماراتية  العالقات  تتكئ 

وركائز وأسس قوية توفر لها املنعة وفرص التطور 

عالقات  ميتلكان  الصديقان  فالبلدان  والتقدم، 

الدائم،  والتطور  باالستقرار  تتسم  عميقة  تاريخية 

واالحرتام  التفاهم  عىل  قامئة  كونها  من  مستفيدة 
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املتبادل، والرغبة املشرتكة يف تطوير هذه العالقات، 

ظل  يف  وأعمق،  أعىل  مستويات  إىل  بها  واالرتقاء 

دعائم  وهناك  لذلك.  املتاحة  الكبرية  اإلمكانات 

بني  القامئة  االسرتاتيجية  للرشاكة  قوية  وأسس 

صاحب  أن  إىل  اإلحصاءات  تشري  حيث  البلدين، 

عهد  نهيان ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 

قد  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

زار روسيا ست مرات خالل السنوات الـ5 املاضية، 

تم  التي  االسرتاتيجية  الرشاكة  صيغة  مثلت  كام 

عام  يونيو  يف  ملوسكو  سموه  زيارة  توقيعها خالل 

2018، تتويجاً لجهود مشرتكة هدفت إىل مأسسة 

يف  يسهم  مؤسيس  مرتكز  وتوفري  العالقات،  هذه 

تطويرها وتقدمها وفق رؤية مدروسة من البلدين 

الصديقني،  اللذين يدركان قوة عالقاتهام ورضورة 

السابق  السوفيتي  االتحاد  كان  حيث  تعاونهام، 

الذي تُعد روسيا االتحادية الوريث الرشعي له، من 

العربية  التي اعرتفت بدولة اإلمارات  الدول  أوائل 

بإذن  له  املغفور  يد  عىل  تأسست  عندما  املتحدة 

الثاين  يف  نهيان  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعاىل  الله 

إىل  الرشاكة  هذه  تستند  كام   .1971 ديسمرب  من 

قاعدة قوية التبادل االقتصادي والتجاري الذي بلغ 

3.4 مليار دوالر أمرييك يف عام 2018 بزيادة قدرها 

االقتصاد  يعد  وحيث   ،2017 بعام  مقارنة   %21

االسرتاتيجية  والقاطرة  املحورية  امللفات  أهم  أحد 

وثقل  بحجم  وارتباطاً  قياساً  االسرتاتيجية  للرشاكة 

اقتصاد البلدين.

العنوان  اإلقليمي  االستقرار  عن  البحث  ميثل 

تتزامن  حيث  التاريخية،  الزيارة  لهذه  األبرز 

من  العديد  يف  متصاعد  تسخني  إيقاع  مع  الزيارة 

عىل  تريك  اعتداء  فهناك  املنطقة،  وازمات  ملفات 

األزمة  يف  متفاقم  توتر  وهناك  السورية،  األرايض 

لالنتهاكات  استمرار  وهناك  االمريكية،  اإليرانية 

املتحدة  األمم  وميثاق  الدويل  للقانون  اإليرانية 

االنقالبية  الحويث  ميلشيات  دعم  مبواصلة  سواء 

والقالقل  الفوىض  اثارة  عىل  بالعمل  أو  اليمن،  يف 

وزعزعة استقرار منطقة الخليج العريب باستهداف 

ناقالت النفط وتهديد املنشآت النفطية السعودية. 

والروسية،  اإلماراتية  الدبلوماسيتان،  وتتقاسم 

بينها  من  عدة  اسرتاتيجية  ومشرتكات  شواغل 

تسوية األزمات يف دول عربية مثل اليمن وسوريا 

وليبيا، وتحقيق االمن واالستقرار يف منطقة الخليج 

عن  فضالً  واإلرهاب،  التطرف  ومكافحة  العريب، 

التنسيق يف مجاالت اسرتاتيجية بالغة األهمية مثل 

قطاعات الطاقة النفطية والطاقة املتجددة، والتي 

لألجيال  املستدامة  للطاقة  الرئييس  املصدر  تشكل 

القادمة. وتدرك روسيا االتحادية أن دولة االمارات 

ميكن أن تلعب فيها دوراً حيوياً مبا متتلك من إرادة 

وإحالل  التوترات  النهاء  الحلول  إيجاد  يف  ورغبة 

السالم والتفرغ للتنمية، حيث تعمل االمارات عىل 

الرامية  العاملية  الجهود  املبادرات وتشجيع  إطالق 

التطرف  ومكافحة  الرصاعات  إلنهاء  سبيالً  للحوار 

واإلرهاب والتعصب ونرش التسامح والتعايش بني 

شعوب املنطقة والعامل أجمع. ويف هذا اإلطار قال 

إن  الزيارة  عشية  متلفزة  مقابلة  يف  بوتني  الرئيس 

الواعدين  رشكائنا  كأحد  اإلمارات  إىل  تنظر  روسيا 

والقريبني لها. بينام قال السفري الرويس لدى الدولة 

تطورا  الزيارة ستشهد  ”هذه  إن  له  يف ترصيحات 

كبريا يف تعزيز العالقات بني البلدين خاصة يف ظل 

وأضاف  بينهام“،  تربط  التي  اإلسرتاتيجية  الرشاكة 
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السفري الرويس: ”فخورون بتعاوننا املشرتك يف قطاع 

إىل  املنصوري  هزاع  مهمة  بنجاح  وسعداء  الفضاء 

محطة الفضاء التي جاءت ضمن بعثة روسية».

االمارات  دولة  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  تكتسب 

االتحادية،  روسيا  وجمهورية  املتحدة  العربية 

الطرفني املوقعني عليه  أهميتها من مكانة وحجم 

عريب،  اقتصاد  اكرب  ثاين  فاإلمارات  ودولياً،  اقليمياً 

لتعزيز  وتتطلع  العاملية  االقتصادات  أهم  وأحد 

ظل  يف  العاملي  االقتصاد  منظومة  ضمن  مكانتها 

يف  وريادتها   ،“2020 ”اكسبو  ملعرض  استضافتها 

عن  فضالً  مهمة،  واستثامرية  اقتصادية  قطاعات 

مبا  واالستثامر،  لألعامل  عاملي  مركز  باتت  كونها 

من  للمستثمرين  رائدة  وحوافز  مزايا  من  توفره 

تحتية  بنى  من  به  تتمتع  وما  الدول،  مختلف 

يصل  اسرتاتيجي  وموقع  متطورة  وتكنولوجية 

وبحري  نقل جوي  وقطاعات  والغرب،  الرشق  بني 

تساهم  املستوى  عاملية  لوجستية  وخدمات 

عىل  واالستثامرية  التجارية  األنشطة  تعزيز  يف 

املستويني اإلقليمي والعاملي، فضالً عام توفره من 

خيارات واسعة للمستثمرين سواء داخل الدولة أو 

يف إطار املناطق الحرة مبا يشمل مختلف القطاعات 

االقتصادي  التنويع  سياسة  توفره  وما  الحيوية، 

الذكاء  وتكنولوجيا  واملعرفة  االبتكار  وترسيخ 

واسترشاف  واالبتكار  االبداع  وثقافة  االصطناعي 

املستقبل وتوظيف التكنولوجيا والبحث والتطوير 

رؤية  مع  انسجاماً  النوعية،  االستثامرات  يف جذب 

2071. بينام  االمارات  ومئوية   ،2021 اإلمارات 

روسيا،  االسرتاتيجية،  للرشاكة  الثاين  الطرف  ميتلك 

مقومات عاملية بالغة األهمية، فروسيا دولة كربى 

ذات تاريخ عريق وحارض ذا تأثري بالغ يف صناعة 

القرار الدويل، وادخل جميع املنظامت واملؤسسات 

الدولية، فضالً عن قدراتها الذاتية العاملية يف أسواق 

والتجارة  والصناعة  واالستثامر  والتسلح  الطاقة 

وعىل الصعيد التكنولوجي والتقني، ما يوفر فرص 

املنافع املشرتكة للرشيكني  لتحقيق  هائلة وواعدة 

االسرتاتيجيني.

منا  االسرتاتيجية،  الرشاكة  مظلة  تحت  العمل  مع 

دور قطاعات عدة كقاطرة لدفع العالقات الثنائية 

تأثري  النمو  هذا  معدالت  ضاعف  وما  االمام،  إىل 

عالقات الصداقة الشخصية القوية التي تبلورت مع 

الثنائية املشرتكة التي جمعت بني   اللقاءات  تعدد 

نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

والرئيس بوتني، وما انتجته هذه العالقات من ثقة 

قوية فريدة، انعكست يف املجال االقتصادي والثقايف 

والعلمي والعسكري وأيضاً يف تبادل وجهات النظر 

ما  والدولية،  اإلقليمية  التحديات  حول  السياسية 

وروسيا  االمارات  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  جعل 

للحركة  جديدة  مساحات  يوم  بعد  يوماً  تكتسب 

الثنايئ،  للتعاون  جديدة  وآفاق  مجاالت  بفتح 

حيث بات الرتكيز منصباً عىل التعاون االقتصادي، 

الفضاء  مجال  يف  العلمي  التعاون  بروز  عن  فضالً 

نجح  إذ  التعاون،  قوة  مظاهر  من  جديد  كمظهر 

الفضايئ،  التعاون  تطوير  يف  البلدين  بني  التنسيق 

ما أمثر عن وصول هزاع املنصوري أول رائد فضاء 

عريب إمارايت إىل محطة الفضاء الدولية، التي قىض 

انطلقت  روسية  فضاء  بعثة  ضمن  أيام   8 فيها 

الكازاخية مبركبة روسية، ما يعني أن  من األرايض 

عالقات الرشاكة االسرتاتيجية قد اتسعت وشملت 

والتعاون  التنمية  قطاعات  من  متتد  آفاق جديدة 

واملصالح املشرتكة عىل األرض لتطال التعاون الثنايئ 

يحقق  مبا  وارتياده  الفضاء  استكشاف  مجال  يف 

املصالح املشرتكة للبرشية جمعاء.

تم  التي  االسرتاتيجية  الرشاكة  صيغة  نجحت 
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العالقات  هذه  مأسسة  يف  البلدين  بني  توقيعها 

وبلورة مسارات مدروسة ودقيقة لتقدمها وتطورها 

ومن  البلدين،  وشعبي  قياديت  تطلعات  يحقق  مبا 

املشرتكة  اللجنة  العالقات  هذه  يف  املؤسسية  أبرز 

بني دولة االمارات وروسيا االتحادية، والتي عقدت 

دورتها التاسعة يف أبوظبي قبيل زيارة الرئيس بوتني 

سمو  لسان  عىل  االمارات  أكدت  حيث  لإلمارات، 

الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ 

والتعاون الدويل اهتاممها بالزيارة التاريخية، التي 

يقوم بها الرئيس فالدميري بوتني للدولة، وقال سموه 

بوتني»،  للرئيس  وتاريخية  هامة  زيارة  «نرتقب 

مؤكداً أهمية اجتامعات هذه اللجنة «كونها تسبق 

للدولة،  بوتني  فالدميري  للرئيس  التاريخية  الزيارة 

والتي تعكس عمق العالقات الثنائية بني البلدين يف 

مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية 

واالجتامعية والعلمية».

ضمن تنوع ركائز وأسس الرشاكة االسرتاتيجية، تأيت 

العالقات الربملانية اإلماراتية الروسية، حيث متتلك 

املجلس  يف  ممثلة  للدولة  الربملانية  الدبلوماسية 

تحت  متنامية  برملانية  عالقات  االتحادي  الوطني 

التعاون  لتأطري  الربملانية  الصداقة  جمعية  مظلة 

الربملانية  الدبلوماسية  التنسيق من خالل  وتفعيل 

الدويل  الربملاين  االتحاد  اجتامعات  خالل  سيام  ال 

ذات  القضايا  حيال  الربملانية  الفعاليات  ومختلف 

االهتامم املشرتك. وهناك لقاءات وزيارات تنسيق 

ومجليس  االتحادي  الوطني  املجلس  بني  مكثف 

معايل  شاركت  حيث  الروسيني،  واالتحاد  الدوما 

فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس االتحاد للجمعية 

العاملية  القمة  يف  االتحادية  لروسيا  الفيدرالية 

الوطني  املجلس  نظمها  التي  الربملانات  لرئيسات 

يف  الدويل  الربملاين  االتحاد  مع  بالتعاون  االتحادي 

العديد  أبوظبي نهاية عام 2016، فضالً عن زيارة 

والسياسية  واالقتصادية  الربملانية  الوفود  من 

املجلس  من  وفود  زارت  بينام  للدولة،  الروسية 

الوطني االتحادي جمهورية روسيا االتحادية مرات 

عدة يف السنوات األخرية. وقد أكدت معايل فالنتينا 

للدولة  يف عام -2016  زيارتها  ماتفيينكو - خالل 

لروسيا  وهاما  واعدا  رشيكا  تعد  اإلمارات  إن   ”

االتحادية ونحن مهتمون بتعميق التعاون القائم يف 

املجاالت كافة ومرتاحون للمستوى الذي وصلت له 

السيايس  الحوار  إىل  يعود  املجاالت وهذا  يف شتى 

التعاون  أن  مؤكدة  البلدين“..  قياديت  بني  الوثيق 

عىل مستوى الربملانات له إسهامات مهمة يف تعزيز 

تلعب  أن  تستطيع  إذ  العالقات  مختلف  وتطوير 

دورها ليس فقط عن طريق الدبلوماسية الربملانية 

بل من خالل تشكيل فرق عمل لتطوير العالقات 

األجندة  ويف  والتجارية  واالستثامرية  االقتصادية 

الدولية لتحقيق التوافق تجاه التحديات الجديدة 

واملتفق عليها ال سيام عىل الصعيد الدويل.. مشيدة 

متطورة  إجراءات  من  اإلمارات  دولة  توفره  مبا 

لتسهيل قدوم السياحة الروسية إىل الدولة.

تشمل خارطة التعاون املشرتك بني اإلمارات وروسيا 

أيضاً العديد من القطاعات الحيوية السيام قطاعات 

الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية، فهناك 

تعاون بني البلدين لرشاء ”الوقود النووي“ الرويس 

للطاقة  السلمي  اإلمارات  برنامج  إطار  يف  وذلك 

النووية عرب اتفاقية تهدف إىل توثيق التعاون بني 

كام  السلمية،  النووية  الطاقة  مجال  يف  الجانبني 

للعلوم  خليفة  جامعة  بني  بحثياً  البلدان  يتعاون 

الطاقة  لهندسة  موسكو  ومعهد  والتكنولوجيا 

الذكاء  الخربات يف مجاالت  تبادل  إىل  تهدف  التي 

الكهربائية.  والقوى  الطاقة  وهندسة  االصطناعي 

الروسية  الرشكات  من  ملحوظ  اهتامم  وهناك 

يف  باالستثامر  والغاز  النفط  مجال  يف  العاملة 

السوق اإلمارايت، ولعب دور مهم يف نقل التقنيات 

واالستفادة  الدولة  إىل  الروسية  والتكنولوجيا 

يف  اإلمارات  دولة  من  املقدمة  الواعد  الفرص  من 

لزيادة  املجال  يفتح  ما  وهو  الحيوي  القطاع  هذا 

البلدين  يف  القطاعات  مبختلف  االستثامرات 

الصديقني؛ فضالً عن أن هناك تعاون قوي بني دولة 

”

“
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الدول  االتحادية يف إطار منظمة  االمارات وروسيا 

دوراً  تلعب روسيا  ”أوبك“، حيث  للنفط  املصدرة 

كبري يف إنجاح االتفاق بني دول املنظمة وحلفائها 

لكبح الزيادة املفرطة يف إنتاج النفط والتي أسهمت 

يف  االستقرار  وتحقيق  والطلب  العرض  موازنة  يف 

سوق النفط العاملي.

روسيا  رشكاء  أهم  كأحد  االمارات  مكانة  ظل  يف   

االتحادية يف الرشق األوسط، تعززت حركة السياحة 

بني البلدين يف السنوات األخرية بشكل كبري، حيث 

عام  يف  االمارات  رويس  سائح  ألف   900 نحو  زار 

2018، وهناك نحو 111 رحلة أسبوعياً بني روسيا 

واإلمارات، فضالً عن عرشات الرحالت التي تجلب 

السياح من مختلف املناطق الروسية إىل اإلمارات، 

ووجود جالية كبرية ناطقة باللغة الروسية يف الدولة،  

منهم  منهم،  ألفاً   100 نحو  تقريباً  عددها  يبلغ 

نحو 40 ألف مواطن رويس و60 ألف مواطن من 

الكنيسة  أن  كام  السابق،  السوفييتي  االتحاد  دول 

الخليج  منطقة  يف  الوحيدة  الروسية  األرثوذكسية 

موجودة يف الشارقة، وهناك يف املقابل العديد من 

املساجد يف روسيا  كام قامت السلطات يف منطقة 

يف  املساجد  أكرب  أحد  بافتتاح  الروسية  الشيشان 

الوئام والتسامح الديني  أوروبا، ما يعد دليالً عىل 

يف كال البلدين، مبا يرسخ قاعدة التسامح والتعايش 

ويعزز  االمارات،  دولة  دميوجرافيا  بها  تتميز  التي 

البلدين  بني  القيمية  املشرتكات  ويربز  العالقات 

الصديقني. وانعكاًس لذلك يؤكد مسؤولون روس أن 

5 جامعات روسية عىل األقل تعمل عىل فتح فروع 

لها يف اإلمارات بعد انهاء اإلجراءات الرسمية يف هذا 

الشأن خالل الفرتة املقبلة. 

البلدين،  بني  التجاري  التبادل  حركة  تفاصيل  يف 

الواردات اإلماراتية من روسيا نحو 8  بلغت قيمة 

نسبتها  بزيادة   2018 العام  خالل  درهم  مليارات 

26.2 باملائة مقارنة مع العام 2017 وذلك بحسب 

للتنافسية  االتحادية  الهيئة  عن  الصادرة  األرقام 

إىل  اإلماراتية  الصادرات  واإلحصاء. أما عىل صعيد 

روسيا فقد ارتفعت إىل نحو 1.1 مليار درهم خالل 

العام املايض مقارنة مع 913 مليون درهم يف العام 

2017. وارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير إىل 3.5 

بزيادة نسبتها  العام 2018  نهاية  مليار درهم مع 

75 باملائة مقارنة مع ملياري درهم يف العام 2017.

االرتقاء  يف  والكفاءة  الفاعلية  مقومات  بني  من 

عدة  مؤسسية  أطر  هناك  أن   ، التعاون  بعالقات 

900

2018



75

بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  صيغة  ضمن  تعمل 

اإلمارايت  األعامل  منتدى  منها  وروسيا،  االمارات 

الرويس، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، 

أعامل  رجل   100 من  أكرث  مبشاركة   ،2017 عام 

اتفاقية  أيضاً  وهناك  روسية  رشكات  عن  وممثل 

مجال  يف  الجانبني  بني  التعاون  توثيق  إىل  تهدف 

العقد  بتنفيذ  وتسمح  السلمية،  النووية  الطاقة 

اإلمارات  ومؤسسة  الروسية  الرشكة  بني  املوقع 

والتكنولوجيا  املوارد  نقل  بشأن  النووية،  للطاقة 

وتغطية  النووي،  اإلمارات  لربنامج  النووية 

تعاون  وهناك  عاماً.   15 ملدة  الوقود  احتياجات 

والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  بني  بحثي 

إىل  تهدف  التي  الطاقة  لهندسة  موسكو  ومعهد 

الذكاء  الخربات يف مجاالت  التعاون وتبادل  تعزيز 

الكهربائية،  والقوى  الطاقة  وهندسة  االصطناعي 

روسيا  بني  املشرتك  والتعاون  الفضاء  مجال  وىف 

إمارايت  فضاء  لرائد  رحلة  أول  انطلقت  واإلمارات، 

إىل املحطة الفضائية الدولية، مبشاركة وتعزيز من 

دولة روسيا، وهناك تبادل للمعلومات والخربات بني 

الدولتني يف مجال الترشيعات والسياسات الفضائية، 

يف  الفضاء  من  باالستفادة  تهتم  التي  واملشاريع 

تحقيق االستدامة عىل األرض.

خربات  مراكمة  أيضاً  الفاعلية  مقومات  بني  من 

الحيوية  القطاعات  بعض  يف  الناجحة  الرشاكة 

اإلمارات  بني  التعاون  يعود  حيث  عليها،  واالتكاء 

مضت  سنوات   5 لنحو  الفضاء  مجال  يف  وروسيا 

التنسيقية  االجتامعات  بلورة  جرت  عندما 

للفضاء  اإلمارات  وكالة  بني  التشاورية  والجلسات 

التي  ”روسكوسموس“  الروسية  الفضاء  ووكالة 

استمرت ملدة عام كامل يف قالب اسرتاتيجي عىل 

شكل مذكرة تفاهم يستهدف الجانبان من خاللها 

حيث  مشرتك.  اسرتاتيجي  تعاون  ألطر  التأسيس 

مرحلة  نحو  انطالق  نقطة  املذكرة  تلك  وشكلت 

حيث  البلدين،  بني  الفضايئ  التعاون  من  جديدة 

الطرفان  توصل  حتى  جديداً،  منحى  ليأخذ  تطور 

اتفاقية تاريخية بعد ثالثة أعوام بتوقيع دولة  إىل 

للفضاء،  ُممثَّلًة يف مركز محمد بن راشد  اإلمارات 

الفضاء  وكالة  يف  ُممثَّلًة  االتحادية،  روسيا  ودولة 

إلرسال  تعاون  اتفاقية  ”روسكوسموس“،  الروسية 

أول رائد فضاء إمارايت للمشاركة يف األبحاث العلمية 

ضمن بعثة فضاء روسية إىل محطة الفضاء الدولية 

وجاء  الفضائية.  إس“  إم  ”سويوز  مركبة  منت  عىل 

اختيار روسيا للتعاون معها يف مرشوع رواد الفضاء 

باإلنجازات  مليئاً  تاريخاً  المتالكها  اإلماراتيني، نظراً 

لدولة  ميكن  والذي  الفضاء،  مجال  يف  املتقدمة 

حديثة نسبياً ضمن القطاع الفضايئ مثل اإلمارات 

أن تستفيد منه يف االرتقاء بقدرات القطاع الفضايئ 

الوطني.

التاريخي  التطور  وترية  عىل  الحفاظ  أيضاً  هناك 

عالقات  وهي  وروسيا،  اإلمارات  بني  للعالقات 

العقدين  خالل  متسارعاً  تطوراً  تزال،  وال  شهدت، 

التعاون  يطور  عريب  بلد  أول  فاإلمارات  األخريين، 

الواسع مع روسيا يف مجاالت االستثامرات املتبادلة 

من  لعدد  املشرتك  والتصنيع  التجاري  والتبادل 

تقنيات عسكرية. وهناك منذ عام  بينها  التقنيات 

حكومة  بني  مشرتك  استثامري  صندوق   2013

املبارش يعمل  الرويس  أبوظبي وصندوق االستثامر 

وهناك  الرويس.  االقتصاد  قطاعات  مختلف  يف 

الدويل  للتعاون  حكومية  لجنة   1994 عام  منذ 

والتعاون  التجارة  مجال  يف  روسيا  اإلمارات  بني 

يعمل   ،2005 سبتمرب  ومنذ  والفني،  االقتصادي 

مجلس األعامل الرويس اإلمارايت، وخالل الفرتة من 

عام 2000 إىل 2014، اشرتت دولة اإلمارات العربية 

بقيمة  روسية  عسكرية  ومعدات  أسلحة  املتحدة 

714 مليون دوالر.

مثلت الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الرويس 

صاحب  ولقاء  االمارات  دولة  إىل  بوتني  فالدميري 

نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 

املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

منتصف أكتوبر 2019، مثلت فرصة مهمة لتعميق 

آفاق  وفتح  البلدين،  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة 

استنتاج ذلك من خالل  للعالقات، وميكن  جديدة 

تحليل نتائج هذه الزيارة فيام ييل:

فرصة  بوتني  للرئيس  التاريخية  الزيارة  كانت 

السمو  صاحب  مع  النظر  وجهات  لتبادل  مثالية 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول التطورات يف 

الساحتني اإلقليمية والدولية بشكل عام ويف منطقة 

خاص..  بشكل  األوسط  والرشق  العريب  الخليج 

واألمنية  السياسية  القضايا  من  العديد  إىل  إضافة 

واالقتصادية محل االهتامم املشرتك، ورؤى البلدين 

الشيخ محمد  السمو  نقل صاحب  تجاهها، حيث 

صاحب  تحيات  اللقاء،  خالل  نهيان،  آل  زايد  بن 

رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

وترحيبه  الرويس  الرئيس  إىل  الله،  حفظه  الدولة، 

بزيارة دولة اإلمارات.

الشخصية  العالقات  لتقوي  الزيارة  هذه  جاءت 

ترجمت  حيث  البلدين،  قياديت  بني  املتميزة 

تلك  الدبلوماسية  والعالقات  الرسمية  الزيارات 

لصاحب  التاريخيتني  الزيارتني  خصوصاً  العالقة، 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل موسكو 

يف مارس 2016 ويونيو 2018، واللتني أسستا لقفزة 

وروسيا،  اإلمارات  بني  العالقات  تطور  يف  كبرية 

ولعالقة صداقة وطيدة ومتميزة بني قياديت البلدين. 

ويعكس االستقبال الرسمي الحافل للرئيس الرويس 

االستقبال  حفاوة  فقط  ليس  االمارات  دولة  يف 

اهتامم  مدى  أيضاً  يعكس  ولكن  الكبري،  للضيف 

أوارص  برتسيخ  االمارات  لدولة  الرشيدة  القيادة 

الرشاكة االسرتاتيجية مع روسيا االتحادية، وهو ما 

أكدته ترصيحات صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان حيث قال ”إ ن زيارة الرئيس بوتني 

تاريخية، وتجّسد قوة العالقات اإلماراتية – الروسية“ 

معلناً ترحيبه ”بضيف البالد الكبري ضيفاً عزيزاً عىل 

عرب  تدوينة  يف  سموه،  وقال  وشعبها“،  اإلمارات 

الرئيس  بفخامة  ”أرّحب  الرسمي  ”تويرت“  حساب 

وشعبها،  اإلمارات  عىل  عزيزاً  ضيفاً  بوتني  فالدميري 

 - اإلماراتية  العالقات  قوة  تجسد  تاريخية  زيارة 

الروسية، ماضون معاً نحو تعزيزها عىل املستويات 

كافة ملصلحة بلدينا الصديقني“، وكانت التغطيات 
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اإلعالمية املكثفة واالهتامم الرسمي الكبري بالزيارة 

واضحاً وداالً عىل عمق العالقات وحجم الرهانات 

آفاق  وفتح  تطويرها  عىل  اإلماراتية  االسرتاتيجية 

جديدة لها.

تعزيز  إىل  الصديقني  البلدين  تطلع  الزيارة  أكدت 

والطاقة  النفطية  الطاقة  قطاعات  يف  الرشاكة 

للطاقة  الرئييس  املصدر  تشكل  والتي  املتجددة، 

دولة  موقع  وتعزيز  القادمة،  لألجيال  املستدامة 

االتحادية  لروسيا  األول  التجاري  الرشيك  اإلمارات 

يف قطاعات  العريب، خصوصاً  الخليج  عىل مستوى 

األساسية  واملعادن  املتجددة  والطاقة  النفط 

واإلنشاءات واألمن الغذايئ.

هناك عوامل داعمة وبيئة محفزة لتقوية الرشاكة 

االسرتاتيجية بني االمارات وروسيا، حيث يبدو هناك 

الرئيس  اسرتاتيجية  بني  املتزايد  التفاهم  من  نوع 

دول  وتطلعات  ناحية،  من  املنطقة  تجاه  بوتني 

من  الكربى  القوى  مع  العالقات  لتنويع  املنطقة 

ناحية ثانية، خاصة يف ظل حالة الغموض السيايس 

الذي يلف الدور األمرييك يف املنطقة، وتحديداً يف 

قضيتي التغلغل اإليراين يف املنطقة العربية وتهديد 

االستقرار فيها، والتمدد الرتيك يف األرايض السورية، 

بني  مشرتكة  نقاشية  قضايا  امللفات  هذه  باعتبار 

األمن  الستعادة  تسعى  التي  واالمارات،  روسيا 

واالستقرار اإلقليمي.

بثامر  الجانبني  اهتامم  عن  املحادثات  كشفت 

التعاون اإلمارايت - الرويس يف مجال الفضاء، الذي 

محطة  إىل  إمارايت  فضاء  رائد  أول  برحلة  تكلل 

مجاالت  يف  التعاون  عن  فضالً  الدولية،  الفضاء 

مع  خاصة  وغريها،  والتكنولوجيا  والعلوم  الطاقة 

للمشاركة  اإلمارات  توليه  الذي  الكبري  االهتامم 

الفاعلة يف مسار الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات 

رشاكات  إقامة  عىل  وحرصها  االصطناعي،  الذكاء 

بّناءة مع الدول املتقدمة يف هذا املجال وامتالكها 

السرتاتيجيات ورؤى طموحة يف هذا الشأن، حيث 

استضافة  أبوظبي  عهد  ويل  السمو  صاحب  مّثن 

”أقدر“  لقمة  الثالثة  الدورة  فعاليات  أخرياً  روسيا 

العاملية، وأشار إىل أهمية استضافة أبوظبي أعامل 

دولة  بني  املشرتكة  اللجنة  من  التاسعة  الدورة 

اإلمارات وروسيا االتحادية.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

خالل املحادثات عىل أن هناك العديد من العوامل 

االسرتاتيجية املشرتكة بني اإلمارات وروسيا، ما يسهم 

مردوداتها،  وتعظيم  وتعميقها  عالقاتهام  دعم  يف 

العمل  يف  أساسيان  طرفان  البلدين  أن  إىل  مشرياً 

عىل استقرار وتوازن سوق الطاقة العاملي من خالل 

الطاقة والتعاون يف ما  الحرص عىل أمن إمدادات 

يخص أسعار النفط، ويتفقان حول رضورة التصدي 

لخطر التطرف واإلرهاب والقوى التي تقف وراءه 

واالستقرار  للسلم  تهديد  أكرب  باعتباره  وتدعمه 

للكراهية  ومصدراً  الدولية  الساحة  عىل  واألمن 

من  يعمالن  كام  والشعوب،  األمم  بني  والتعصب 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  االستقرار  تحقيق  أجل 

الدولة  عىل  الحفاظ  مبدأ  إىل  االستناد  خالل  من 

الوطنية ومؤسساتها ووحدتها باعتبارها ركيزة هذا 

أمن  أن  املباحثات  االستقرار. وأضاف سموه خالل 

منطقة الخليج العريب ميثل مصلحة دولية وليست 

االسرتاتيجية  األهمية  إىل  بالنظر  فقط،  إقليمية 

خاصة  كله،  العامل  إىل  بالنسبة  للمنطقة  الكبرية 

عىل املستوى االقتصادي، مؤكداً أن دولة اإلمارات 

حريصة عىل ضامن إمدادات النفط من املنطقة إىل 

الدولية  املالحية  املمرات  املالحة يف  العامل، وحرية 

عىل  مسؤولة  كدولة  ثوابتها  منطلق  من  فيها، 

الساحة الدولية.

أشار صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

اإلمارات  أن  إىل  املباحثات  خالل  أبوظبي  عهد 

مهتمة بتعزيز وتوثيق عالقاتها مع الدول الصديقة 

وإقامة  االتحادية  روسيا  جمهورية  مثل  العامل  يف 

الجميع،  عىل  بالخري  تعود  معها  إيجابية  رشاكات 

واالحرتام  املشرتكة  املصالح  قواعد  عىل  وذلك 

املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية والعمل 

من أجل السلم واالستقرار والتنمية عىل الساحتني 

االتزان  من  إطار  يف  وذلك  والدولية،  اإلقليمية 

والتوازن اللذين مييزان السياسة الخارجية اإلماراتية 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  عهد  منذ 

نهيان، طيب الله ثراه. وأكد سموه أن روابط روسيا 

مع دول الخليج العربية والعاملني العريب واإلسالمي 

الروسية،   - اإلماراتية  العالقات  يف  مهامً  بعداً  متثل 

مشرياً إىل أن الحوار االسرتاتيجي القائم بني روسيا 

منذ  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ودول 

عام 2011 يرفد العالقات اإلماراتية - الروسية مبزيد 

من أسباب التطور والقوة، خاصة وأن اإلمارات متثل 

بوابة تجارية واقتصادية لروسيا إىل منطقة الخليج 

العريب. وعرب سموه عن ارتياحه للتطورات اإليجابية 

الروسية خالل   - اإلماراتية  العالقات  التي شهدتها 

السنوات املاضية، وثقته يف أن زيارة الرئيس الرويس 
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لإلمارات سيكون لها عظيم األثر يف مستقبل هذه 

العالقات وتطورها يف املجاالت وامليادين كافة.

عّرب الرئيس الرويس بوتني خالل املباحثات املشرتكة 

اإلمارات  دولة  لزيارة  لدعوته  وتقديره  شكره  عن 

وقال  أخرى“..  مرة  فيها  تواجده  له  يطيب  ”التي 

”خالل الجولة القصرية من املطار إىل قرص الوطن 

تتطور  التي  العالية  الديناميكية  عىل  اطلعت 

مرة  زيارتها  يل  ويطيب  اإلمارات..  دولة  خاللها 

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  أن  وأضاف  أخرى“، 

إعالن  ووفق  وبّناء..  وّدي  جّو  يف  تطورها  تواصل 

العالقات  فإن  بلدينا  بني  االسرتاتيجي  الرشاكة 

مختلف  وتشمل  تتسع  واالقتصادية  التجارية 

الجوانب.. منوهاً إىل أن روسيا واإلمارات رشيكان 

يف العديد من االستثامرات خاصة يف مجال الطاقة 

التنسيق  جانب  إىل  السلمية..  النووية  والطاقة 

والتعاون  النفط  أسواق  يف  البلدين  سياسات  بني 

دولة  مهنئاً  الفضاء..  وعلوم  استكشاف  مجال  يف 

اإلمارات بانطالق أول رائد فضاء إىل محطة الفضاء 

الدولية. وأشار إىل زيادة أعداد السياح الروس إىل 

أنفقوا  والذين  املائة  يف   23 بنسبة  اإلمارات  دولة 

الذي  الشخيص  الدعم  ومثن  دوالر.  مليار   1.3

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يبديه 

العالقات بني دولة اإلمارات  نهيان لرتسيخ وتنمية 

الشيخ  السمو  صاحب  وحمل  روسيا..  وجمهورية 

محمد بن زايد آل نهيان، أطيب تحياته ومتنياته إىل 

صاحب السمو رئيس الدولة.

إن  اورشكني  ماكسيم  الرويس  االقتصاد  وزير  قال 

للغاية“،  متقدم  اإلمارات  مع  العالقات  ”مستوى 

إىل  قيمتها  تصل  اتفاقيات  توقيع  عن  وتحدث 

يف  خاصة  البلدين،  بني  دوالر  مليار  3ر1  من  أكرث 

والطاقة،  والصحة  املتقدمة  التكنولوجيا  مجاالت 

فيام  الرويس.  املبارش  االستثامر  صندوق  بحسب 

الرويس  املبارش  االستثامر  صندوق  رئيس  أكد 

واإلمارات  ”روسيا  أن  بيان  يف  دميرتييف  كرييل 

تبادل  عرب  لتقدميه  الكثري  لديهام  املتحدة  العربية 

التكنولوجيا واالستثامرات“. وأضاف ”لدينا رشاكات 

ليس فقط عىل األرض بل أيضا يف الفضاء“، موضحا 

أن ”إمكانيات التعاون غري محدودة“.

زايد  بن  محمد  الشيخ  صاحب  مباحثات  تناولت 

الرويس  الرئيس  مع  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات  مجمل  بوتني 

واالستثامر  والتجارة  الطاقة  مجاالت  يف  البلدين 

الغذايئ  واألمن  والسياحة  والنقل  التحتية  والبنية 

والتكنولوجيا وغريها من املجاالت الحيوية األخرى 

التي متيز العالقات اإلماراتية – الروسية، وما بلغته 

هذه العالقات من مستويات نوعية متقدمة خالل 

خالل  وتوسيعها  تنميتها  وسبل  املاضية،  السنوات 

الفرتة القادمة. وتطرق االجتامع إىل التبادل التجاري 

خالل  شهده  الذي  املتسارع  والنمو  البلدين  بني 

الرشيك  اإلمارات  دولة  جعل  ما  األخرية  السنوات 

العريب،  الخليج  منطقة  يف  لروسيا  األول  التجاري 

والعمل املشرتك عىل توسيع هذا التبادل وتعميقه 

يف املستقبل مبا يعزز من املصالح املشرتكة ويصب 

يف مصلحة الشعبني الصديقني. كام بحث االجتامع 

بني  توقيعه  تم  الذي  االسرتاتيجية  الرشاكة  إعالن 

العالقات  تعزيز  يف  ودوره  املايض،  العام  البلدين 

وتعظيم  تفعيله  وآليات  بينهام،  االقتصادية 

القادمة.  الفرتة  العالقات خالل  مردوده عىل هذه 

وتطرق االجتامع كذلك إىل دور األجهزة والكيانات 

التعاون  دفع  املشرتكة يف  واالقتصادية  االستثامرية 

وروسيا  اإلمارات  بني  واالستثامري  االقتصادي 

املشرتك  االستثامري  الصندوق  خاصة  األمام،  إىل 

االستثامر  وصندوق  ألبوظبي  املالية  اإلدارة  بني 

الرويس املبارش، واللجنة الحكومية للتعاون الدويل 

والتعاون  التجارة  مجال  يف  واإلمارات  روسيا  بني 

ــ  الرويس  األعامل  ومجلس  والفني  االقتصادي 

اإلمارايت وغريها.

:

ظلت العالقات املتنامية بني دولة االمارات العربية 

املتحدة وجمهورية روسيا االتحادية توصف تقليدياً 

فيام مىض بعالقات صداقة تربط بني بلدين وشعبني 

الرشاكة  إعالن  توقيع  موعد  كان  حتى  صديقني، 

عام  يونيو  من  األول  يف  الدولتني  بني  االسرتاتيجية 

بها صاحب  قام  التي  املهمة  الزيارة  2018، خالل 

نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 

إىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

موسكو، حيث التقى الرئيس فالدميري بوتني، ووقعا 

هذا اإلعالن التاريخي، الذي يؤسس ملرحلة جديدة 

يف عالقات البلدين.

الرشاكة  صيغة  تأيت  وتاريخياً،  ومفاهيمياً 

الدول،  بني  للعالقات  ناظم  كإطار  االسرتاتيجية 

عىل  طرأت  التي  املتسارعة  التحوالت  سياق  يف 

الباردة  الحرب  مابعد  الدولية يف مرحلة  العالقات 

:
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وبروز  السوفيتي،  باالتحاد  يعرف  ماكان  وانهيار 

وهوامش  ومجاالت  روابط  من  أنتجته  مبا  العوملة 

برز  حيث  الدولية،  العالقات  فيها  تتحرك  جديدة 

وصفي  كإطار  االسرتاتيجية»  «الرشاكة  مفهوم 

للعالقات بني الدول يف العقدين األخريين من القرن 

بني  العالقات  تنظيم  آليات  من  وآلية  العرشين 

تطورها،  سبل  وتوفري  بها  واالرتقاء  أكرث  أو  طرفني 

من  للغاية  متقدمة  درجة   تعكس  صيغة  وهي 

االسرتاتيجي  والتوافق  السيايس  والتفاهم  التعاون 

تجاه القضايا الدولية واإلقليمية، إنها مرحلة تراوح 

التقليدية  الصداقة  ومستوى  «حليف»  درجة  بني 

بني الدول، وهي ليست تعبرياً قانونياً مبقدار ما لها 

من مدلول سيايس، بحسب ما يرى خرباء السياسة.

مفاهيمياً، فإن الرشاكة تعني جميع أمناط التعاون 

نطاق  دون  من  منظامت  أو  ومؤسسات  دول  بني 

زمني أو ملدة معينة بهدف االستفادة من مقدرات 

تحقيق  عىل  معاً  مقدرتهام  يعزز  مبا  الطرفني 

األهداف االسرتاتيجية لكل منهام. ومفهوم الرشاكة 

التحالف  يشمل  ال  أو  يشمل  قد  الشكل  بهذا 

التحالف  بني  نفرق  أن  ينبغي  لكن  االسرتاتيجي، 

كيانات  زوال  هو  فاالندماج  والرشاكة،  واالندماج 

أو  دولة  وميالد  رشكات)  أو  مؤسسات  او  (دول 

كيان أو رشكة أو وحدة أو مؤسسة جديدة، أما يف 

عىل  املعنية  األطراف  فتحافظ  والرشاكة  التحالف 

الخاصة،  استقالليتها من حيث األهداف واملصالح 

وتبقى سمة خاصة للرشاكة االسرتاتيجية بني الدول 

والتكتالت والهيئات السياسية واألمنية والعسكرية 

يف أنها متتلك املقدرة عىل أن تقيم عالقات رشاكة 

لتحقيق  آخرين  أطراف  مع  أخرى  اسرتاتيجية 

أهدافها االسرتاتيجية.

وتعني صيغة الرشاكة االسرتاتيجية بالدرجة األوىل 

العالقات  يفوق  عالقات  مبستوى  الطرفني  التزام 

التقليدية أو الطبيعية السائدة بني الدولة، واالرتقاء 

أعمق  صيغة  إىل  والصداقة  التعاون  مستوى  من 

وأكرث ارتباطاً وتفاعالً، وبالتايل فهو يعد صيغة مرنة 

بني العالقات التقليدية وأطر التحالف االسرتاتيجية 

التي تربط بعض الدول ببعضها، والسيام يف املجال 

الرشاكة  صيغ  أهمية  وتنبع  واألمني.  العسكري 

االسرتاتيجية من كونها إطار رسمي مؤسيس يتسم 

بقدر عال من املرونة ويعرب عن اإلرادة السياسية 

لألطراف املوقعة عليه يف تعزيز التعاون والتنسيق 

عىل  ويرتكز  محددة  مجاالت  ويشمل  املشرتك، 

والزيارات  الثنائية  اللقاءات  مثل  تنفيذية  آليات 

ومذكرات  واالتفاقات  املشرتكة  واللجان  املتبادلة 

التفاهم يف مختلف املجاالت، وغري ذلك من آليات 

يتم من خاللها تفعيل صيغة الرشاكة وتطويرها يف 

املجاالت املتفق عليها، وما يستجد من مجاالت يتم 

التوافق بشأنها بني الرشكاء االسرتاتيجيني.  

عابر  كونه  من  أهميته  املفهوم  هذا  ويكتسب 

للنطاقات الضيقة للتحالفات التقليدية، التي كانت 

وسياسية،  وعسكرية  أمنية  مجاالت  يف  عادة  تتم 

وتقويته  التعاون  تنمية  عىل  ويركز  بل  ليشمل، 

ميكن  التي  واالستثامرية  االقتصادية  املجاالت  يف 

الرشاكة  صيغة  عىل  املوقعة  األطراف  أو  للطرفني 

الصيغة  هذه  أن  السيام  منها،  املشرتكة  االستفادة 

تكتسب قوتها أيضاً من كونها متتلك قدراً عالياً من 

الحركة  هوامش  توسع  التي  واملرونة  الديناميكية 

أمام أطرافها، باعتبار أن الرشاكة االسرتاتيجية هي 

والتحالفات  والروابط  التعاون  بني  وسط  صيغ 

عن  متايزها  عن  فضالً  الدامئة،  التعاونية  والهياكل 

زمنية  بأمدية  املرهونة  التكتيكية  املصالح  عالقات 

محددة؛ فالرشاكة االسرتاتيجية ثابتة ولكنها تتسم 

باملرونة والتطوير والتغري ومواكبة املستجدات من 

فاعليتها  يعزز  مبا  واآلليات  واملعطيات  الظروف 

ويضمن تحقيق أهدافها األساسية.

 ومن املتعارف عليه أن صيغ الرشاكة االسرتاتيجية 

األطراف  بني  التعاون  مجاالت  من  أي  تستثني  ال 

عىل  األطراف  هذه  اتفقت  طاملا  عليها  املوقعة 

تشمل  فهي  وبالتايل  الجوهرية،  واملبادئ  األسس 

مبدئياً مختلف مستويات التعاون املشرتكة وكذلك 

واالقتصاد  واإلنتاج  التنمية  القطاعات  مختلف 

والفضاء  والثقافة  والتعليم  واالستثامر  والتنمية 

والبحث العلمي والثقافة، وكل ما من شأنه تحقيق 

املصالح الوطنية للطرفني أو األطراف املوقعة عىل 

صيغة الرشاكة االسرتاتيجية. 

«الرشاكة»  مفهوم  املتحدة  األمم  وقد استخدمت 

للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  األوىل  للمرة 

وهي   ،1964 عام  تأسست  ـ  (اونكتاد  والتنمية 
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الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز األمانة العامة لهيئة 

نهاية  والتنمية)  التجارة  مجال  يف  املتحدة،  األمم 

«الرشاكة  صيغة  برزت  الوقت  ومبرو  الثامنينات، 

للعالقات  الناظمة  األطر  كإحدى  االسرتاتيجية» 

أشكال  من  وشكل  الحديث،  العرص  يف  الدولية 

عالقات التعاون القوية بني الدول.

وبشكل عام فإن صيغ الرشاكة االسرتاتيجية تحقق 

فوائد حيوية عدة للدول واملنظامت أهمها:

إرادة  يجسد  للعالقات  ناظم  مؤسيس  إطار  توفري 

ويحقق  عليها  املوقعة  الدول  وشعوب  قيادة 

خطط  وفق  االسرتاتيجية  وأهدافها  مصالحها 

مدروسة وبرامج زمنية دقيقة.

ضامن تطور العالقات الثنائية بني الدول واستقرارها 

وثباتها من خالل وجود أطر مؤسسية ثنائية فاعلة 

قادرة عىل التواصل وتجاوز أي إشكاليات عارضة أو 

طارئة قد تعرقل مسار التعاون أو تحد من تطوره.

ضامن ثبات السياسة الخارجية للدول مبا ينعكس 

يف مقدرتها عىل التخطيط االسرتاتيجي بعيد املدى 

يف  والسيام  املستدامة،  التنمية  األهداف  لتحقيق 

مجاالت التجارة واالقتصاد واالستثامرات.

االرتقاء بعالقات الدول مع نظرائها من دول العامل 

واستقاللية  والتكامل  والتنويع  التعددية  وضامن 

عن  الناجمة  الضغط  عوامل  وتفادي  القرار 

والتأثري  االنتشار  وتعزيز  األحادية،  السياسات 

والنفوذ واملكانة الدولية.

دعم دور الدولة ومكانتها يف الحوار حول إشكاليات 

وقضايا التعاون الدويل ومرشوعاته وآلياته، وكذلك 

تعزيز مقدرتها عىل التأثري يف صناعة القرار الدويل 

الخاص بالتجارة واالقتصاد وغري ذلك.

ونقل  والعلمي  التقني  التطوير  بفرص  اإلرساع 

مع  املكثف  التعاون  عرب  وتوطينها  التكنولوجيا 

الرشكاء االسرتاتيجيني للدول يف املجاالت والقطاعات 

املعنية.

أمن  عىل  الحفاظ  يف  الرويس  الدور  تدشني  منذ 

سوريا ووحدة أراضيها والتصدي لتهديدات تنظيم 

البلد العريب، برز حرص  «داعش» اإلرهايب يف هذا 

روسيا عىل تعزيز نفوذها يف الرشق األوسط بشكل 

تشكيل  إعادة  إطار  ويف  سوريا،  من  انطالقاً  عام 

ملقاربة  وفًقا  املنطقة،  يف  الروسية  التوجهات 

مجال  يف  للتعاون  جديدة  ورؤية  جيوبوليتيكية 

تعزيز  شأنها  التي من  الطاقة  ودبلوماسية  الطاقة 

مصالح روسيا اإلقليمية والدولية، ودورها العاملي، 

املنطقة  يف  الروسية  االسرتاتيجية  اعتمدت  حيث 

عىل إعادة هيكلة عالقاتها مع دول مجلس التعاون، 

والسيام اململكة العربية السعودية ودولة االمارات، 

وجذب  إيران  مع  القائم  الرويس  التعاون  وتعزيز 

تركيا،  مثل  املتحدة  للواليات  تقليدياً  حليفة  دول 

بل إن روسيا باتت تطمح إىل جذب أوروبا نفسها 

للدوران بعيداً عن فلك النفوذ األمرييك، حيث سبق 

أن عرض الرئيس بوتني عىل نظريه الفرنيس ماكرون 

توفري الحامية ألوروبا التي تخىش سحب تعهدات 

األمن األمرييك. 

دول  مع  بالتعاون  كبرياً  اهتامماً  روسيا   وتبدي 

مجلس التعاون وتسعى بقوة إىل بناء شبكة عالقات 

حيث  والسعودية،  االمارات  مع  قوية  اسرتاتيجية 

تدرك موسكو أن بناء هذه العالقات سيعزز مكانة 

للمنطقة  اإلقليمية  املعادالت  يف  الرويس  الدور 

الخليج  منطقة  وتعد  الجغرايف.  وجوارها  العربية 

الحيوية  االهتامم  مناطق  ضمن  بشكل  العريب 

للدبلوماسية الروسية، والسيام فيام يتعلق بأسواق 

الطاقة العاملية، ولذا نلحظ أن روسيا تقدم نفسها يف 

املنطقة كوسيط سالم والتسويق ملرشوعها الخاص 
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التسلح  سباقات  وخفض  النووي  السالح  بنزع 

التقليدي وتوفري األمن واالستقرار يف منطقة الخليج 

بني  اسرتاتيجية  عالقات  بناء  أن  واألرجح  العريب، 

دول مجلس التعاون وروسيا سيضمن دفع موسكو 

إىل بناء حالة توازن يف عالقاتها عرب ضفتي الخليج 

العريب، مبا ينسحب سلباً عىل الدور والنفوذ اإليراين 

والتعاون  الدعم  عىل  كبري  بشكل  يراهن  الذي 

الرويس مع طهران. 

بني  القامئة  االسرتاتيجية  الرشاكة  جاذبية  وتتمثل 

االمارات وروسيا يف كونها ال تعتمد عىل رشاء األسلحة 

وعقد صفقات تكتيكية محدودة املدى والتأثري، بل 

ممتدة  اسرتاتيجية  مصالح  شبكة  بناء  عىل  ترتكز 

ترفد العالقات اإلماراتية الروسية بعوامل االستمرار 

وتوفر لها قوة دفع قوية لتحقيق تطلعات االمارات 

وأهدافها االسرتاتيجية الواردة ضمن رؤيتي 2021 

تقدم يف  باالستفادة مام متتلك روسيا من  و2017 

بعض املجاالت الحيوية مثل علوم الفضاء والطاقة 

النووية واملتجددة والصناعات الدفاعية وغري ذلك.

لإلمارات  بوتني  الرويس  الرئيس  زيارة  وتكتسب 

لألمام،  االسرتاتيجية  الرشاكة  دفع  عىل  وحرصه 

الرشق  منطقة  تشهده  ما  ضوء  يف  أيضاً  أهميتها 

متسارعة،  تطورات  من  العريب  والخليج  األوسط 

تبدو  التي  اإليراين،  النووي  امللف  ازمة  السيام 

السلبي  تأثريها  ويطال  تتفاقم  اسرتاتيجية  معضلة 

انسحاب  منذ  تفاصيله  مجمل  يف  اإلقليمي  األمن 

بني  املوقع  االتفاق  من  ترامب  دونالد  الرئيس 

إيران ومجموعة «1+5»، ورغبة واشنطن يف الحد 

الدويل،  للقانون  واخرتاقاتها  إيران  انتهاكات  من 

العديد  يف  وتدخالتها  الصاروخية  تجاربها  ووقف 

من دول الجوار العربية، مبا تسبب يف نرش الفوىض 

يبدو  وهنا  عام.   بشكل  املنطقة  يف  واالضطرابات 

لكونها  ليس  األهمية  غاية  يف  روسيا  مع  الحوار 

حليفاً اسرتاتيجياً مهامً إليران، ولكن ألنها قوة كربى 

مسؤولة عن األمن واالستقرار العاملي ومن مصلحتها 

أن  املنطقة، السيام  أمن  واضحة حول  رؤية  بلورة 

روسيا لها مصالح متنامية مع دول املنطقة جميعها 

دول  مع  مصالحها  إن  بل  فقط،  إيران  مع  وليس 

مجلس التعاون تفوق مبراحل املصالح االسرتاتيجية 

الروسية مع إيران عىل األمدية املختلفة.

الخارجية  السياسة  اتجاهات  قراءة  من  الواضح 

بوتني  الرئيس  أن  الراهنة  املرحلة  يف  الروسية 

يسعى إىل تحقيق أهداف عدة أولها تقديم روسيا 

ويعتمد  لالستقرار  ضامن  اسرتاتيجي  كحليف 

عليه يف محاولة لتوظيف هوة تذبذب الثقة التي 

وحلفاءها  املتحدة  الواليات  بني  تدريجياً  تتعمق 

ترامب  الرئيس  تردد  بسبب  األوسط  الرشق  يف 

للقانون  وخروقاتها  إيران  النتهاكات  التصدي  يف 

الدويل واعتداءها عىل املنشآت النفطية يف اململكة 

ميتلك  بوتني  الرئيس  أن  ثانيها  السعودية.  العربية 

مقاربة اسرتاتيجية تعتمد عىل بناء عالقات روسية 

إيران  بني  أي  العريب،  الخليج  ضفتي  عرب  متوازنة 

من جهة ودول مجلس التعاون من جهة ثانية، ما 

يفرس رغبته يف طرح مبادرة سالم ودعوته اململكة 

العربية السعودية للحوار مع إيران من اجل انهاء 

التوتر اإلقليمي، ثالثها إن روسيا تسعى للتعاون مع 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

وبدعم قوي من دولة االمارات العربية املتحدة، يف 

استعادة األمن واالستقرار باليمن، كام تسعى لبناء 

تفاهم مع التحالف السعودي االمارايت الذي بات 

يلعب دوراً مؤثراً للغاية يف الدفاع عن ثوابت األمن 

يف  الجديدة  القوى  توازنات  وبناء  العريب  القومي 

الناعمة والخشنة. كام تدرك  القوتني  املنطقة، عرب 

روسيا أن هناك شبكة متعاظمة من املصالح تربطها 

صعيد  عىل  السيام  تحديداً،  واالمارات  بالسعودية 

تأثرياً  متتلك  التي  العاملية،  النفط  أسواق  استقرار 

التعاون  أمثر  حيث  الرويس،  االقتصاد  عىل  هائالً 

للنفط يف منظمة  الدول املصدرة  أبرز  الرويس مع 

استقرار  استعادة  يف  األخرية  الفرتة  خالل  «أوبك» 

استمرار هذه  الرضوري  أنه من  األسواق، وال شك 

االقتصاد  الستقرار  الضامنة  االسرتاتيجية  املصالح 

الرويس، ومن ثم تحقيق تطلعات القيادة الروسية 

مكانتها  روسيا  فيه  تستعيد  عاملي  توازن  بناء  يف 

وهيبتها.

ونشري هنا إىل أن االسرتاتيجية الروسية يف منطقة 

الخليج العريب ترتبط مببادئ االسرتاتيجية الشاملة 

للسياسة الخارجية الروسية (2013 ـ2020)، والتي 

مبنزلة  التعاون  مجلس  دول  مع  العالقات  تعترب 

إضافة نوعية كبرية للسياسة الخارجية الروسية التي 

مل تكن متتلك فيام سبق سوى عالقات «الحد األدىن» 

ما  فإن  وبالتايل  التعاون،  مجلس  دول  معظم  مع 

للمصالح  كثرياً  يضيف  الراهنة  املرحلة  يف  يتحقق 

من  تنطلق  التي  وأهدافها  الروسية  االسرتاتيجية 

ثالثة ثوابت أساسية هي أن روسيا قوة نووية، وقوة 

كربى يف العالقات الدولية، وقوة مؤثرة يف املجاالت 

السياسية والعسكرية واالقتصادية؛ ومن ثم تنطلق 

مصالحها  تحقيق  تستهدف  براجامتية  سياسة  من 

يف  رغبة  أو  أيديولوجية  حسابات  دون  القومية 

الهيمنة وبسط النفوذ.

ومن املؤكد أن حسابات روسيا حيال منطقة الخليج 

العالقات  تقوية  ظل  يف  متاماً  اختلفت  قد  العريب 

عميقة  اسرتاتيجية  رشاكة  وبناء  السعودية  مع 

الروسية  النظرة  تلك  قامئة  تعد  فلم  االمارات،  مع 

باعتبارها  إليران  تنظر قدمياً  التي كانت  التقليدية 

منفذاً ملوضع قدم يف منطقة الخليج العريب، كام مل 

تعد إيران حائط صد يف مواجهة التغلغل األمرييك 

يشري  حيث  الرويس،  النفوذ  تطويق  إىل  الهادف 

إيران عام 2015، إىل  الذي وقعته  النووي  االتفاق 

إمكانية بروز تفاهم مفاجئ بني طهران وواشنطن 



81

حول قضايا املنطقة. ولكن يف جميع األحوال يجب 

إدراك ان روسيا ستبقى متمسكة بعالقاتها القوية 

الواليات  مع  املستمر  التجاذب  ظل  يف  إيران  مع 

النظام  يف  والهيمنة  القوة  حدود  حول  املتحدة 

العاملي، فروسيا يف هذه الحالة تدرك حجم التأثري 

اإلقليمي،  واالستقرار  األمن  يف  اإليراين  السلبي 

لألعراف  اإليرانية  املامرسات  مجافاة  أيضاً  وتدرك 

األمن  قواعد  ملجمل  وانتهاكها  الدولية  واملواثيق 

رضورة  أيضاً  تدرك  ولكنها  العامليني،  واالستقرار 

مناكفة  يف  االستمرار  عىل  اإليراين  النظام  تشجيع 

الواليات املتحدة والعمل عىل تآكل دورها وهيبتها 

يف الرشق األوسط، مبا يصب باألخري يف سلة املصالح 

للنفوذ  مناوئة  كربى  كقوة  الروسية،  االسرتاتيجية 

والهيمنة االمريكية عىل النظام العاملي القائم.

وبالتايل فإن روسيا رمبا ترى أن بناء عالقات رشاكة 

قوية مع االمارات أو السعودية ال يتطلب انسحاباً 

ـ  الروسية  العالقات  يف  القامئة  االلتزامات  من 

اإليرانية، فعىل سبيل املثال نلحظ أن روسيا نجحت 

يف بناء عالقات اسرتاتيجية قوية مع باكستان، من 

مع  التقليدية  التاريخية  بعالقاتها  املساس  دون 

لوجهة  وبالنسبة  التقليدي.  باكستان  غريم  الهند، 

النظر املصالحية لدول مجلس التعاون، فإن تعزيز 

مواجهة  يف  الكرملني  سيضع  روسيا  مع  العالقات 

لالستقرار،  كقوة كربى ضامنة  الدولية،  مسؤولياته 

ولن يكون ذلك بالرضورة مبنزلة اختيار صفري بني 

الرشكاء االسرتاتيجيني عرب ضفتي الخليج العريب، بل 

مبوازنة مصالح روسيا ووضعها نصب األعني يف كفتي 

العالقات وترجيح أياً منهام تحقيقاً ملصالح الدولة 

أن  الرويس، السيام أن روسيا تدرك متاماً  والشعب 

النظام  التي تحكم سياسات  الضيقة  األيديولوجية 

اإليراين قد تضعهام عىل النقيض متاماً مستقبالً، وأن 

يف  السياسية»  «التقيه  مبدأ  اإليراين  النظام  انتهاج 

التعامل مع روسيا لن يستمر بل سيأيت عىل وقت 

تصبح فيه روسيا مهددة بصواريخ إيران الباليستية 

وما تطمح طهران إىل امتالكه من قدرات تسليحية 

نووية وصاروخية.

والشك أن لغة املصالح املشرتكة التي تعمل مبوجبها 

متثل  بوتني  الرئيس  عهد  يف  الروسية  الدبلوماسية 

قاعدة لبناء عالقات مستقبلية أكرث قوة ومتانة بني 

وهناك  روسيا،  مع  التعاون  دول  وبقية  االمارات 

إطالق  منها  التعاون  لذلك  واعدة  مجاالت حيوية 

ونقل  لالتصاالت،  املخصصة  االصطناعية  األقامر 

نقل  وكذلك  بعد،  عن  واالستشعار  املعلومات، 

الخربة الروسية يف مجال التنقيب عن الغاز، وتعزيز 

االستثامرات، والتبادل التجاري وغري ذلك. كام ميكن 

الرصاعات  انهاء  يف  حيوياً  دوراً  تلعب  أن  لروسيا 

من  متتلك  األوسط مبا  الرشق  منطقة  يف  الطائفية 

بني  التعايش  تعزيز  صعيد  عىل  طويلة  خربات 

مختلف القوميات واألديان داخل روسيا.

يف  روسيا  بأن  تتعلق  األهمية  بالغة  نقطة  ومثة 

الظهور  تريد  ال  والسعودية  االمارات  مع  تقاربها 

نفسها  تقدماً  وال  األمرييك  للنفوذ  البديل  مبظهر 
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مع  الخليجي  التقليدي  للتحالف  بديل  كحليف 

الواليات املتحدة، وتتفادى متاماً تحدي هذا النفوذ 

الرئيس  حديث  رغم  عموماً  األوسط  الرشق  يف 

الدور  من  الحد  يف  رغبته  عن  املتكرر  ترامب 

األمرييك يف هذا املنطقة واعتامد مقاربة اسرتاتيجية 

يف  وتحالفاتها  املتحدة  الواليات  لدور  جديدة 

املنطقة، وقد أكد الرئيس بوتني قبل سنوات مضت 

أن روسيا ال تعتزم «الدخول يف منافسة مع أي كان» 

الشؤون  لجنة  رئيس  كان  بينام  العريب.  الخليج  يف 

الشيوخ  (مجلس  االتحاد  مجلس  يف  الخارجية 

الرويس)، أكرث وضوحاً حني قال إن «فكرة التنافس 

واجهة  األوسط،  الرشق  يف  وموسكو  واشنطن  بني 

موروثة (من الحرب الباردة)، ولكن ميكننا بالتأكيد 

الدخول يف منافسة حاّدة يف املجال االقتصادي، أما 

 عىل الصعيد الجيوسيايس، فلدينا املصالح نفسها».

االستقطاب  فكرة  انتفاء  يعني  رمبا  األمر  وهذا 

بني  املصالح  عىل  والرصاع  النفوذ  ورصاع  القطبي 

الواليات املتحدة وروسيا يف منطقة الخليج العريب، 

الصني  مثل  أخرى  كربى  قوى  هناك  أن  خصوصاً 

وبريطانيا وأملانيا وفرنسا قد اتجهت لتعزيز عالقات 

التعاون االسرتاتيجي مع السعودية واالمارات وبقية 

ذلك  يجلب  أن  دون  من  التعاون  مجلس  ودول 

نقاشات حول االستقطاب ورصاع املصالح والنفوذ 

يف هذه املنطقة.

املؤكد أن روسيا العب دويل رئييس يف ملفات عدة 

التكنولوجيا وتنويع  والنفط، وقطاعات  الغاز  منها 

مصادر التسلح وإدارة ملف األزمة النووية اإليرانية، 

الدامئة يف مجلس األمن  سواء من خالل عضويتها 

القدرات  بناء  يف  الرئييس  دورها  عرب  أو  الدويل، 

النووية اإليرانية. وإذا كان البعض يرى أن التحالف 

الخليج  يف  موسكو  دور  من  يحد  الرويس  اإليراين 

العريب، فإن هذا األمر مثار شك ألن روسيا تتفهم 

وصفه  ماميكن  طبيعة  ـ  سالفاً  ورد  كام  ـ  جيداً 

بتحالف الرضورة القائم مع إيران، وتدرك أنه سيأيت 

التحالف  هذا  متطلبات  فيه  تسقط  الذي  الوقت 

بالنظر إىل اختالف  التقديرات،  تتآكل عىل أقل  أو 

مالحظة  وميكن  للعامل،  ورؤيتهام  النظامني  طبيعة 

السوفيتي  االتحاد  سياسات  ورثت  التي  روسيا  أن 

السابق، تترصف وفق منطق الدولة العظمي فلديها 

أيضاً  ولديها  إرسائيل،  مع  للغاية  قوية  عالقات 

عالقات مع النظام اإليراين العدو األخطر لتل أبيب. 

وال شك أن دعم رؤية روسيا يف تحقيق االستقرار 

بني  املصالح  بصدام  اإلرساع  يف  يسهم  قد  بسوريا 

روسيا وإيران، التي ترى أن حلب هي «خط الدفاع 

الثورة اإلسالمية»، كام قال قائد الحرس  األول عن 

الثوري اإليراين السابق اللواء محمد عيل جعفري، 

كام لن تدعم روسيا مطلقاً فكرة اإلبقاء عىل تهديد 

«حزب الله» اللبناين ألمن إرسائيل.

والعالقات  املتبادل  والثقة  واالحرتام  التقدير  يقود 

إىل  والروسية  اإلماراتية  القيادتني  بني  القوية 

الرشاكة  مستقبل  بشأن  إيجابية  توقعات  بناء 

االسرتاتيجية بني البلدين الصديقني، السيام يف ظل 

ومنها  الداعمة  األساسية  العالقات  هذه  مقومات 

دور روسيا كدولة كربى محورية يف تحقيق األمن 

والعاملي،  اإلقليمي  املستويني  عىل  واالستقرار 

وتجاريا  اقتصادياً  املشرتكة،  االسرتاتيجية  واملصالح 

واستثامرياً وعلمياً وثقافياً، وموقف البلدين الثابت 

والحاسم بشأن مواجهة ظاهرة اإلرهاب والتطرف، 

باعتبارها تشكل تهديدا عامليا يستهدف الكل دون 

استثناء، مام يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون 

األمن  عىل  خطرها  ملواجهة  واإلقليمي  الدويل 

واالستقرار العامليني، وهي أولويات وأهداف تعني 

أن الرشاكة قامئة عىل دراسات استباقية دقيقة وأن 

واالستفادة  بنودها  تنفيذ  عىل  وعزم  جدية  هناك 

مام توفره هذه الرشاكة الواعدة من فرص ملستقبل 

البلدين والشعبني الصديقني.

والشك أن امتالك عالقات رشاكة اسرتاتيجية قوية 

قدرة  يعزز  ميثل  االتحادية  روسيا  مع  لإلمارات 

واملناورة  التحرك  عىل  اإلماراتية  الدبلوماسية 

وميثل  االسرتاتيجية  ومصالحها  أهدافها  وتحقيق 

الخارجية  السياسة  راكمته  ملا  قوية  نوعية  إضافة 

اإلماراتية من أطر تحرك فّعالة عىل الصعيد الدويل، 

فاإلمارات متتلك عالقات قوية متميزة مع الفاعلني 

املتحدة  الواليات  مقدمتهم  ويف  املؤثرين  الدوليني 

واالتحاد  واليابان  الجنوبية  وكوريا  والهند  والصني 

األورويب، كتكتل مؤسيس ودول منفردة، فضالً عن 

ويعكس  يعزز  ما  جميعها،  الصاعدة  االقتصادات 

القامئة عىل االنفتاح والعمل عىل  مبادئ االمارات 

ترسيخ السالم واملصالح املشرتكة للدول والشعوب 

مبا يسهم يف تحقيق األمن والسلم الدوليني.

والشك أن الرشاكة االسرتاتيجية املتنامية بني دولة 

من رصيد عالقات  تأيت خصامً  االمارات وروسيا ال 

يف  أخرى  دولية  قوى  مع  االسرتاتيجية  االمارات 

يربط  فام  األمريكية،  املتحدة  الواليات  مقدمتها 

تحالف عميق وراسخ  األمرييك  والجانب  االمارات 

مييض يف مسارات موازية ألي رشاكات اسرتاتيجية 

االسرتاتيجية  الرشاكة  فإن  ثم  ومن  مستحدثة، 

والخيارات  البدائل  تنويع  مبدأ  تعكس  روسيا  مع 

االسرتاتيجية وتفتح آفاق جديدة للتحرك واملناورة 

افتئات عىل  دون  من  اإلماراتية  الدبلوماسية  أمام 

االسرتاتيجيني  رشكائها  حيال  االمارات  التزامات 

اإلماراتية  القيادة  أن  ذلك  من  واألهم  اآلخرين، 

عالقاتها  بناء  يف  واضحة  اسرتاتيجية  رؤية  متتلك 

السمو  صاحب  يؤكد  حيث  وتطويرها،  الدولية 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، دامئاً عىل أن 

اإلمارات حريصة عىل التعاون مع العامل بأرسه من 

دون استثناء لضامن مستقبل مزدهر ملنطقة الرشق 

األوسط والخليج العريب.
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 تعيش مدينة الرياض هذه األيام أجمل وأزهى 

أيامها، وأصبحت اآلن محط أنظار العامل وحديث 

بسيطة  فرتة  ففي  مسبوق.  غري  بشكل  الجميع 

أملع  املدينة  هذه  جمعت  قريب  وقت  ومنذ 

نجوم العامل يف الرياضة والفن واألدب واملوسيقى 

تغريت  وقد  الرياض)،  (موسم  موسم  أكرب  يف 

فيه مالمحها فأصبحت املدينة التي ال تنام. ويف 

وجذبت  العامل  الرياض  احتضنت  نفسها،  الفرتة 

أنحاء  من جميع  واالقتصاديني  املستثمرين  كبار 

العامل، فقد احتضنت أكرب ثالث تجمع استثامري 

عىل مستوى العامل يف مبادرة مستقبل االستثامر 

والذي  الثالثة،  دورته  يف  الصحراء)  (دافوس 

رؤساء  ضم  النظري  منقطع  نوعياً  حضوراً  شهد 

أعامل  ورجال  التنفيذيني  املسؤولني  وكبار  دول 

وأثبتت  العامل.  أنحاء  جميع  من  ومبتكرين 

الجديد  عرصها  ويف  التجمع  هذا  يف  اململكة 

وطموحها االقتصادي أنها تساهم بشكل كبري يف 

الكبرية  بصمتها  وتضع  العاملي  االقتصاد  صياغة 

يف خريطة الدول االقتصادية العظمى، وخصوصا 

أنها ستحتضن قمة العرشين 2020، التي احتلت 

حيزاً كبرياً من محاور النقاش يف مبادرة مستقبل 

االستثامر هذا العام.

اإلطالق،  عىل  حضور  أكرب  التجمع  هذا  شهد 

وتضاعف عدد الحضور قياساً إىل النسخة األوىل 

بالرغم من  أنه  اململكة  فيه  عام 2017، وأكدت 

الظروف الجيوسياسية واالضطرابات يف املنطقة، 

ال  اقتصادية  قوة  تكون  أن  عىل  قادرة  فإنها 

يُستهان بها ومحل جذب لالستثامرات العاملية.

التنظيم  هو  التجمع  هذا  يف  انتباهي  لفت  وما 

العايل املستوى واإلحساس باملسؤولية للمنظمني، 

أحد  وهم  الشباب،  فئة  من  أغلبهم  كان  الذين 

هذا  املنتدى  عليها  ركز  التي  األساسية  املحاور 

العام، ألن طاقة الشباب هي استثامر املستقبل. 

وقد أكد صاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز 

بن سلامن، يف جلسة تحديات الطاقة، أن ”الطاقة 

أن  ويجب  الشابة،  الطاقات  بالبقاء هي  االجدر 

لهم  الفرصة  اتاحة  عرب  فيها  االستثامر  يكون 

والوثوق يف قدراتهم».

اعتبار  عىل  باالهتامم  الطاقة  موضوع  وحظي 

الجيوسياسية  بالتقلبات  عليها  الطلب  تأثر 

واإلقتصادية. وأُعلن توجه اململكة لطرح مبادرة 

تحتوي  حيث  الكربون.  املنخفض  االقتصاد 

معامل  أكرب  االمارات  شقيقتها  مع  اململكة 

تخزين الكربون إلرساء التكامل بني التكنولوجيا 

النظيفة والطاقة التقليدية، وهذا ما أكده معايل 

الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس 

التنفيذي لرشكة برتول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ 

أدنوك  التزام  عىل  د  شدَّ إذ  رشكاتها،  ومجموعة 

القيادة  أرستها  التي  الراسخة  باألسس  املستمر 

اإلنتاج  مبدأ  تشمل  والتي  اإلمارات،  دولة  يف 

العامل  احتياجات  تلبية  وضامن  للطاقة  املسؤول 

مبادرة  الجابر  الطاقة.  ووصف  من  املتزايدة 

عامليا  ”حدثا  أصبحت  بأنها  االستثامر  مستقبل 

بصناعة سعودية».

محافظ  الرميان،  يارس  يصف  أن  يف  غرابة  وال 

هذه  السعودي،  العامة  االستثامرات  صندوق 

للفكر  ”مركز  وأنها  بـ“املؤسسة“،  املبادرة 

من  العقول  أفضل  فيها  يشارك  حيث  العاملي“، 

املستثمرين  وأفضل  األعامل  رواد  وأفضل  العامل 

يتم  وفيها  املستقبل،  يخبئه  ما  عىل  ليتعرفوا 

متكني االبتكار والتقنيات الحديثة، وإيجاد حلول 

للتحديات العاملية. وقد جاء توقيت هذه املبادرة 

يف وقت ينتظر فيه العامل أكرب اكتتاب يف التاريخ 

يؤكد  وهذا  السعودية،  أرامكو  النفط  المرباطور 

ثقل اململكة االقتصادي وتأثريها عاملياً.

 ...
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» BAE Systems

”

BAE Systems  » (Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS

.«

 – APKWS

وأوضح أن ”عددا كبريا من الدول يسعى للحصول 

إما  هو  البديل  ألن  نظرا  الصواريخ  هذه  عىل 

أهدفها  تخطئ  ما  غالبا  التي  املوجهة  الصواريخ 

التكلفة  الباهظة  للدبابات  املضادة  الصواريخ  أو  

غري  كبرية  برشية  خسائر  حدوث  يف  تتسبب  التي 

وزنها،  وثقل  مقصودة، عالوة عىل ضخامة حجمها 

األمر الذي يقلل وترية الهجامت يف املهمة“.

ورصح سيزرس يف مقابلة حرصية مع مجلة ”درع 

الوطن“ أن الصواريخ غري املوجهة والصواريخ األكرب 

خسائر  وقوع  فرص  تزيد  للدبابات  املضادة  حجام 

الحاليني  ”عمالءنا  أن  موضحا  لها،  داعي  ال  برشية 

املوجهة  الصواريخ  قيمة  يدركون  واملستقبليني 

التي  الصواريخ  وهي  الخفيفة،  لألهداف  بالنسبة 

يجب أن تتميز بالدقة املتناهية وتقلل الخسائر غري 

منها  املزيد  استخدام  إمكانية  تتيح  وأن  املقصودة 

عند تنفيذ املهمة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إطالق 

املرات،  آالف  بالليزر  املوجه   APKWS الصاروخ 

ونجح يف إصابة أهدافه بنسبة %93 خالل العمليات 

ذات  الطائرات  منت  عىل  من  إطالقه  عند  القتالية 

األجنحة الثابتة أو املتحركة.

عالوة عىل ذلك، يتوافق نظام التوجيه لدى الصاروخ 

من  الحايل  املخزون  مع  العمل  يف   APKWS

الرؤوس الحربية عيار 2.75 (70 ملليمرتا) ومحركات 

الصواريخ وراجامت الصواريخ دون الحاجة إىل إجراء 

نظام  استخدام  يحتاج  وال  التعديالت.  من  نوع  أي 

كام  قليلة.  تدريبية  املذكور سوى جرعات  التوجيه 

بيان  إجراء  يف  أيضا   BAE Systems نجحت رشكة 

عميل عىل الصاروخ APKWS عند إطالقه من عىل 

سطح األرض دون الحاجة إىل إجراء أي تعديل عىل 

الصاروخ أو برنامجه. وتعمل الرشكة حاليا عىل زيادة 

BAE Systems

أسطولها من املنصات القتالية بحيث تشمل املنصات 

الربية والبحرية أيضا“.

املوجهة   APKWS الصواريخ  إن  سيزراس  وقال 

بالليزر تندرج تحت برنامج تابع للبحرية األمريكية، 

(مشاة  املارينز  وسالح  األمريكية  البحرية  وإن 

جميعها  تستخدم  الجو  وسالح  والجيش  البحرية) 

الدول  أمام  أيضا  التي تعترب متاحة  الصواريخ  هذه 

إطار  الراهنة يف  القتالية  العمليات  لتنفيذ  الحليفة 

 Foreign الخارجية“  العسكرية  املبيعات  ”برنامج 

أن  بالذكر  الجدير  ومن   (Military Sales (FMS

الصاروخ APKWS املوجه بالليزر نجح يف تحقيق 

دولة،   12 من  ألكرث  عالية  خارجية  مبيعات  نسبة 

باإلضافة إىل وضع 24 دولة عىل قامئة االنتظار متهيدا 

للحصول عىل املوافقة النهائية. وقال سيزراس ”قمنا 

حتى اآلن بتسليم أكرث من 29,000 صاروخ للبحرية 

األمريكية وأفرع القوات املسلحة األمريكية األخرى 

والعمالء الخارجيني“.

الصاروخ  السهل وضع  إن“من  قائال  وتابع سيزارس 

املنصات،  معظم  عىل  بالليزر  املوجه   APKWS

متوافقة  بصورة  يعمل  بحيث  تعديله  جرى  حيث 

و  ”آباتيش“  املروحيات  مثل  الطائرات  مع عرشات 

”بالك هوك“ و ”سوبر كوبرا“ و ”فينوم“ و ”ليجايس 

كوبرا“ و ”ليتل بريد“ و ”كيووا“ و ”تايجر“، عالوة 

والطائرة   F-16, A-10, Harrier, a الطائرات  عىل 

ويتميز  وغريها.  الثابت  الجناح  ذات   Bronco

الصاروخ بسهولة تركيبه عىل الطائرات املختلفة فضال 

عن رخص مثنه. وفيام يتعلق بإطالق الصاروخ من 

عىل األرض أو من عىل منت إحدى املنصات البحرية 

القاذف  استخدام  يف  نجاحه  الصاروخ  أثبت  فقد 

أنظمة  من  انطالقا   Arnold Defense الصاروخي 

 containerised الحاويات  داخل  موضوعة  تسلح 

أنظمة  إىل  سيزارس  وأشار   .weapons systems

إنتاج  ”يتم  إنه  قائال   AKPKWS الصواريخ توجيه 

هذا النوع من األنظمة داخل املصانع التابعة لرشكة 

وأوسنت  ونيوهامبشري  هدسون  يف   BAE Systems

القوية  إمدادنا  ”سلسلة  أن  إىل  مشريا  وتكساس، 

وقدراتنا املتقدمة عىل التصنيع واستثامراتنا الضخمة 

يف البنية التحتية مببالغ تتعدى ال 100 مليون دوالر 

مكنتنا من تلبية متطلبات اإلنتاج املتزايدة“.

واختتم سيزارس ترصيحه قائال إن ”التقنية الدفاعية 

املتقدمة التي طرحتها رشكة BAE Systems تساهم 

يف توفري الحامية الالزمة للمواطنني ولألمن القومي، 

واملنشآت  الحساسة  املعلومات  تأمني  إىل  باإلضافة 

الحيوية. ونحرص دامئا عىل البحث عن طرق ووسائل 

جديدة ملنح عمالئنا قدرة تنافسية عالية ومتفوقة يف 

مجال األسلحة الجوية والبحرية والجوية والسربانية 

(اإللكرتونية).



85

L3Harris

L3Harris

 .

( )

:L3Harris International

”لقد سعيت دامئًا إىل تكوين رشاكات دولية وتنميتها. 

 ،Harris Corporation مع رشكة L3 وبعد اندماج

الدولية إىل حوايل 3.8 مليار  ارتفع إجاميل مبيعاتنا 

أن  من  كبرية  ثقة  ونحن عىل  عام 2018،  دوالر يف 

بني  التآزر  بسبب  عام  بعد  عاماً  ينمو  الرقم سوف 

مجموعة منتجاتنا وأنظمتنا“.

هامش  عىل  الوطن“  ”درع  ملجلة  له  ترصيح  ويف 

معرض ديب للطريان قال:

نحن نقدم الدعم للمطارات ورشكات الطريان حول 

العامل. ولدى رشكة L3Harris حلول يف املطارات يف 

سائر أنحاء اإلمارات العربية املتحدة والرشق األوسط. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإننا نقدم حلوًال تدريبية كاملة 

اإلمارات  دولة  يف  الرائدة  الطريان  لرشكات  الطيف 

العربية املتحدة“.

وأضاف يقول إن معرض ديب للطريان كان مهامً للغاية 

يتعلق  ال  األمر  لكن   ،L3Harris إىل رشكة  بالنسبة 

الحدث  هذا  ”يوفر  حيث  املبيعات؛  بزيادة  فقط 

وتنمية  الرشاكات،  لتعزيز  فرصة   L3Harris لرشكة 

العالقات، واالستامع إىل عمالئنا. وهذا يساعدنا عىل 

لنا  ميثل   ، العام  هذا  ويف  كانت.  أيّاً  مهامهم  دعم 

معرض ديب للطريان – الذي ينعقد بعد أربعة أشهر 

فقط من اندماجنا - فرصة عظيمة لتعريف املنطقة 

بتقنيات L3Harris باعتبارنا رشكة واحدة.

الرشق  منطقة  يف   L3Harris بأعامل  يتعلق  وفيام 

بعيد  أمد  منذ   L3Harris ”تويل  قال:  األوسط، 

قيمة لعالقاتنا يف املنطقة، وقد قام كل من الرشكتني 

القدميتني املكونتني لآلندماج يف املايض بتقديم الدعم 

للرشكاء الرئيسيني يف الرشق األوسط عىل مدى أكرث 

من 15 عاًما. ولدينا منشآت دامئة ومشاريع مشرتكة 

يف دول مجلس التعاون الخليجي عىل حد سواء.

وأضاف ”إن مرشوعنا املشرتك مع الرشكة السعودية 

للصناعات العسكرية، عىل سبيل املثال، يشهد منواً 

رسيعاً؛ وهو يسمح لنا بتقديم مجموعة واسعة من 

بدون  للطائرات  املضادة  واألنظمة  املستشعرات، 

دولة  وتعترب  املنطقة.  يف  االتصاالت  وأنظمة  طيار 

اإلمارات العربية املتحدة  إحدى أكرب عمالئنا حالياً 

ألنظمة الرؤية الليلية ومعدات االتصاالت، كام نقوم 

الطائرات  طواقم  تدريب  ألنظمة  رشاكات  بإقامة  

وأنظمة املهام مستقبالً.

التدريب  أنظمة  من  كاملة  مجموعة  أيضا  ”لدينا 

العسكري. ونقوم حالياً - بالرشاكة مع رشكة إماراتية 

بارزة لتقديم مرشوع تدريب تجريبي كامل.

”وباإلضافة إىل ذلك، نقوم بتطوير عروضنا الخاصة 

 (ISR) واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  بأنظمة 

االسرتاتيجية والتكتيكية، إىل جانب أنظمة اتصاالت 

وبيانات شبكات كاملة لدعمها. كام أننا متحمسون 

بشكل خاص ملجموعة من األنظمة املضادة للطائرات 

يف  استعراضها  منا  طُلب  التي   (UAS) طيار  بدون 

الرشق األوسط.

وأضاف ديفيس أنه ال يزال هناك املزيد من الفرص 

أنظمة  نقدم  الدمج،  ”بعد  استغاللها.  انتظار  يف 

مهام متكاملة أكرب، تفتح لنا أسواقًا جديدة مع كل 

والعمالء  الرئيسيني  األصلية  املعدات  مصنعي  من 

عالية  أنظمة  تقديم  عىل  القدرة  ولدينا  الدوليني، 

املستوى للسفن واملركبات القتالية وأنظمة الفضاء، 

وأنظمة  للطائرات  حاليًا  نقدمه  ما  عىل  عالوة 

االستخبارات واملراقبة واالستطالع.“

:L3Harris International
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التنفيذيني  املديرين  رئيسة  أورتربج،  كييل  ورصح 

املعرض  هذا  خالل  تخطط  ”الرشكة  بأن  بالرشكة، 

لعرض األنظمة الكفيلة بجعل صناعة الطريان والدفاع 

أكرث ذكاءا وأكرث تواصال وأكرث اعتامدا عىل الكهرباء“. 

وأضاف أورتربج يف مقابلة حرصية مع مجلة ”درع 

بني  ترتاوح  التي  املعروضة،  ”األنظمة  أن  الوطن“ 

األنظمة الشاملة الخاصة بالطائرات التجارية وتقنيات 

التواصل املتقدمة لخدمة القوات املسلحة، تهدف إىل 

تعزيز خدمات الركاب وضامن نجاح املهام وتعزيز 

القيمة بالنسبة لعمالئها يف جميع أنحاء العامل“.

وقال أورتربج أن األنظمة املعروضة تشمل شاشات 

تضم  التي  الطائرات  قيادة  قمرات  داخل  العرض 

التي  املتكاملة   ®Pro Line Fusion الطريان أجهزة 

تعمل عىل أكرث من 20 طائرة مدنية وعسكرية حاليا 

الخفيفة  األعامل  رجال  طائرات  بني  ترتاوح  والتي 

وطائرات النقل الجوي التجارية، كام تشمل شاشات 

أنظمة  تضم  التي  الركاب  الخاصة مبقصورة  العرض 

الركاب  مقصورات  إلدارة   ®Stage® and Venue

الركاب، وشاشات  تعزيز خدمات  أجل  والرتفيه من 

عرض األنظمة الدفاعية التي تضم أحدث التقنيات 

عىل  للمحافظة  الالزمة  والبحرية  والربية  الجوية 

سالمة القوات املسلحة وزيادة الوعي امليداين وزيادة 

التفوق  التحرك من أجل تحقيق  الالزمة عند  الثقة 

عىل العدو يف ميدان القتال.

أكرث األسواق  العريب من  الخليج  أن  أورتربج  وأردف 

التي   Collins Aerospace لرشكة  بالنسبة  أهمية 

تواصل محاوالتها لتكريس وجودها يف منطقة الخليج 

من أجل تسويق أنظمتها التي تلبي متطلبات العمالء 

املدنيني والعسكريني عىل حد سواء.

وتابع أورتربج أن رشكة Collins Aerospace تتمتع 

بعالقة خاصة مع دولة اإلمارات، موضحا أن ”الرشكة 

تتواجد يف املنطقة منذ أكرث من 20 عاما، وأنها تؤكد 

عىل  اإلمارات،  دولة  السيام  املنطقة،  تجاه  التزامها 

تعتمد  الرشكة  سياسة  أن  وأضاف  الطويل.  املدى 

عىل االستمرار يف ضخ استثامرات ضخمة داخل دولة 

صناعة  تأسيس  عىل  مساعدتها  أجل  من  اإلمارات 

مع  يتمىش  مبا  والطريان  الدفاع  مجال  يف  إقليمية 

االقتصادي  التنويع  عىل  القامئة  اإلقليمية  سياساتها 

طبقا ل ”املنطقة 2071“ و ”أبوظبي 2030“، وبناء 

رشاكات جديدة وتدريب املواهب املواطنة من أجل 

تعزيز وجودنا“، ومىض أورتربج يقول إن ”هدفنا هو 

اإلمارات طبقا  االستمرار يف خدمة عمالئنا يف دولة 

ألعىل معايري الجودة التشغيلية ومساعدتهم يف تنفيذ 

خطط التوسع املستقبيل اعتامدا عىل أحدث األنظمة 

والخدمات وأكرث ابتكارا“.

وأشار أورتربج إىل نظام SelfPass البيومرتي الجديد 

إىل  أدى  الذي   Collins Aerospace رشكة  لدى 

تسهيل عملية عبور الركاب عرب كافة بوابات مطار 

األسباب  ”أكرث  أن  موضحا  الدويل،  فيجاس  الس 

املؤدية إىل شعور الركاب باإلحباط هو االنتظار داخل 

الصفوف يف املطار، وقد نجحت تقنياتنا الجديدة يف 

التغلب عىل هذه املشكلة. فالبوابات املجهزة بنظام 

 facial تستخدم تقنية متييز مالمح الوجه SelfPass

املسافرين  هوية  عىل  التعرف  يف   recognition

بصعود  لهم  والسامح  الرحلة  معلومات  وتسجيل 

وال  فقط.  الوجه  مالمح  مسح  عىل  اعتامدا  الطائرة 

اللتقاط  واحدة  ثانية  أقل من  األمر سوى  يستغرق 

الصورة الخاصة مبالمح وجه املسافر دون الحاجة إىل 

إبراز وثائق السفر كل مرة.

 Collins Aerospace رشكة  أن  أورتربج  وذكر 

مجال  عمالئها يف  مع  الوثيق  التعاون  عىل  حريصة 

الطريان والدفاع قائال ”نحن نعمل يف واحدة من أكرث 

الصناعات تعقيدا يف العامل اليوم، لذلك فإن األنظمة، 

سواء املوجودة عىل منت الطائرة أو خارجها، تتمتع 

التكامل وتأيت من عدة موردين  بأعىل مستوى من 

مختلفني“. وأختتم أورتربج حديثه مؤكدا أن الرشكة 

األجهزة  من  جيل  أحدث  تطوير  عىل  حاليا  تعمل 

أعىل مستوى  تؤمن مركبة جوية عىل  التي  الجوية 

وتعزز القدرات الخاصة بإدارة املهام.

Collins Aerospace
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فليس من قبيل املصادفة أن تعلن كل من الواليات 

 2019 العام  هذا  خالل  والصني  وروسيا  املتحدة 

عن أجيال جديدة من الصواريخ الباليستية العابرة 

للقارات فائقة الرسعة، يف تطور يعيد إىل األذهان 

الحني  التي كانت تشهد بني  الباردة  الحرب  حقبة 

واآلخر الكشف عن أسلحة جديدة تعزز من قوة 

سباق  أن  املرحلة  هذه  يف  األخطر  لكن  الردع، 

اإلقليمية  القوى  من  العديد  يضم  الحايل  التسلح 

والدولية ، ويرتبط برصاع املصالح والنفوذ.

ليس هناك شك يف أن الصواريخ الباليستية، والعابرة 

اسرتاتيجية  أهمية  تشكل  خاصة،  بصفة  للقارات 

وإمنا  الحديثة،  الحروب  إدارة  فقط يف  ليس  كربى 

ألي  العسكرية  القوة  تأكيد  يف  األهم  ورمبا  أيضاً 

دولة، خاصة أن هذه النوعية من الصواريخ متتلك 

وإلحاق  الحسم  كالقدرة عىل  فنية هائلة،  صفات 

خسائر كبرية بقوات األعداء بأقل قدر من املخاطرة، 

ولهذا فإن العمل عىل امتالك الصواريخ االسرتاتيجية 

مشرتكة  أولوية  يشكل  بات  للقارات)  (العابرة 

للعديد من القوى الكربى واإلقليمية. 

لقد أصبحت الصواريخ العابرة للقارات، وخاصة تلك 

التي يطلق عليها «الهايرب سونيك» أو فائقة الرسعة، 

من أهم مرتكزات االسرتاتيجيات العسكرية للعديد 

الدفاع  فوزارة  األخرية،  اآلونة  يف  العامل  دول  من 

ا عىل اسرتاتيحية  األمريكية (البنتاجون) تعمل حاليٍّ

التقليدية»،  يطلق عليها «الرضبة العاملية الفورية 

والتي تهدف إىل ضامن القدرة عىل رضب أي هدف 

يف أي وقت يف أي مكان يف العامل يف أقل من ساعة، 

وليست  التقليدية  النارية  القوة  استخدام  رشيطة 

تُوجه  التي  املتعددة  القدرات  بني  ومن  النووية، 

لخدمة هذا الهدف هي الصواريخ «فائقة الرسعة» 

التي ميكنها التحرك برسعة تزيد عن رسعة الصوت 

بخمسة أضعاف، أي تقطع ما يصل إىل ميل (1.6 

 2019 الجاري  العام  وخالل  الثانية.  يف  كيلومرت) 

إلنتاج  مالية  مخصصات  األمرييك  الكونجرس  أقر 

ونرش نظامني من أنظمة الصواريخ الفائقة الرسعة 

(الهايرب سونيك) التي تتجاوز رسعتها أكرث من 15 

مرة ضعف رسعة الصوت، وهي نوع من الصواريخ 

»

«

:
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ستغري  التي  األسلحة  من  جديدة  ثورة  ستشكل 

حتامً من قواعد لعبة الحرب ومن شكل الرصاعات 

غري  الصواريخ  هذه  ألن  فقط  ليس  املستقبلية، 

املسبوقة تصيب أهدافها بدقة متناهية، ولكن أيضا، 

وهذا هو األهم، ألنه ال توجد دفاعات ضدها حتى 

اآلن يف أي دولة حول العامل، ما يعني أنها قد تعيد 

التفكري يف نظريات الردع وموازين القوة العسكرية 

يف املستقبل.

للقارات «فائقة الرسعة»  العابرة  الصواريخ  وتشكل 

أحد أهم مرتكزات العقيدة العسكرية لروسيا التي   

الصواريخ  من  النوعية  هذه  يف  تطوراً  األكرث  تعد 

شهر  يف  بوتني  فالدميري  الرئيس  أكده  ما  وهذا   ،

قنوات  مع  مقابلة  يف  كشف  حينام  أكتوبر2019، 

«آر يت» و»سكاي نيوز» و»العربية» عن قيام روسيا 

بتصنيع أسلحة صاروخية قادرة عىل اخرتاق أي شبكة 

األخرى  هي  الصني  الصواريخ.  الصطياد  خصصت 

عسكرية  اسرتاتجية  تبني  يف  سنوات  منذ  بدأت 

الباليستية  الصواريخ  دفاعات  تحسني  عىل  تعتمد 

أنواع  تطوير  يف  وبدأت  الردع،  قوة  تعزيز  لضامن 

جديدة من أنظمة الصواريخ الباليستية املتنقلة ذات 

الرؤوس الحربية املتعددة واملُساِعدة عىل االخرتاق، 

وكذلك تطوير رؤوس حربية فائقة الرسعة للصواريخ 

الباليستية وصواريخ كروز.

« »

سباق  يف  الفتاً  تحوالً   2019 الجاري  العام  شهد 

التسلح العاملي، كان عنوانه الرئييس هو الرتكيز عىل 

الصواريخ العابرة للقارات «فائقة الرسعة» ، ومتثلت 

أهم مؤرشات هذا السباق فيام ييل:

*إجراء الواليات املتحدة األمريكية يف األسبوع األول 

من  جديدة  ملنظومات  اختبارات  أكتوبر2019  من 

أجرى  حيث  للقارات،  العابرة  الباليستية  الصواريخ 

غري  باليستي  لصاروخ  اختباًرا  األمرييك  الجو  سالح 

مسلح من نوع «مينيومتان 3» العابر للقارات بإطالقه 

وقطع  كاليفورنيا،  يف  الجوية  فاندنربج  قاعدة  من 

حتى  الهادئ  املحيط  فوق  كيلومرتا   6760 مسافة 

مارشال، وبحسب  أتول يف جزر  كواجالني  إىل  وصل 

فإن  األمرييك  الجو  سالح  قيادة  عن  الصادر  البيان 

قدرة  إظهار  هو  االختبارات  هذه  مثل  من  الغرض 

نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وليس ردا 

عىل األحداث العاملية أو التوترات اإلقليمية. ويف شهر 

اختربت  أنها  املتحدة  الواليات  أعلنت   2019 مارس 

عابرة  بالستية  صواريخ  العرتاض  منظومة  بنجاح 

للقارات مامثلة لتلك التي أطلقتها كوريا الشاملية يف 

إطار عمليات اختبار ملنظومتها الصاروخية التي تقر 

األمريكية.  األرايض  قادرة عىل رضب  بأنها  واشنطن 

للصواريخ  املضاد  للدفاع  األمريكية  الوكالة  وحسب 

التجربة  خالل  أطلقت  املتحدة  الواليات  فإن   ،

ثوان  بفارق  للقارات  عابرين  بالستيني  صاروخني 

بني األول والثاين، مشرية إىل أن املنظومة االعرتاضية 

متكنت من إصابتهام بدقة. ورغم أنه تم سابقا اختبار 

منظومة اعرتاض الصواريخ العابرة للقارات من قبل 

فيها  تنجح  التي  األوىل  املرة  فإنها  األمرييك،  الجيش 

متزامنة  بصورة  أطلقا  لصاروخني  اعرتاض  عملية 

تقريبا. 

هذا وتشري الدراسات إىل أن الواليات املتحدة متتلك 

أربعة طرز لصواريخ عابرة للقارات تتفاوت قدراتها 

الفنية والتدمريية، وهي تحتل املراكز الثاين والخامس 

والثامن والعارش بني أقوى الصواريخ يف العامل، وأهم 

وهو  مينيومتان»،   -30 إم  جي  «إل  الصواريخ  هذه 

صاروخ عابر للقارات يبلغ مداه 13000 كلم. وميكن 

مختلفة  نووية  رؤوس   3 إىل  يصل  ما  يحمل  أن 

تستطيع أن تستهدف مواقع منفصلة، وهو صاروخ 

األمرييك،  النووي  الثالوث  من  جزءاً  ويشكل  موجه 

«ترايدنت»،  الصواريخ  أنظمة  مع  جنب  إىل  جنبا 

العابر  البالستي  الصاروخ  وهو  الشبح.  والقاذفات 

املتحدة  الواليات  يف  يوجد  الذي  الوحيد  للقارات 

حاليا. 

*روسيا تكشف عن منظومة جديدة من الصواريخ 

فائقة الرسعة: ال شك أن روسيا تعترب من أكرث دول 

العابرة  الصواريخ  منظومة  بتطوير  اهتامماً  العامل 

وزارة  من  املتاحة  للمعلومات  ووفًقا  للقارات، 

الدفاع الروسية، فإن موسكو تستهدف إطالق تسع 

2019- عامي  بني  للقارات  عابرة  باليستية  صواريخ 

والتي تشمل صاروخني من نوع «سارمات»،   2021

وثالثة صواريخ عابرة للقارات من نوع «يارس» وأربع 
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صواريخ عابرة للقارات من نوع «توبول». ويف العام 

2019، أجرت روسيا تجارب عىل الصواريخ الباليستية 

العابرة للقارات «بوالفا» و»توبول إم»، وتقوم حاليًا 

 » للقارات  العابرين  الباليستيني  الصاروخني  بتطوير 

إس- ”آر  وصاروخ  إس 26““  الصاروخ ”روبيز آر 

لنرش  تخطط  ، كام  ”سارمات“  باسم  املعروف   “28

الصاروخ الباليستي العابر للقارات ”أفانغارد“ خالل 

هذا العام أو يف عام 2020.

الروسية  الصواريخ  أهم  ”سارمات“  صاروخ  ويعد 

أنواع  جميع  عىل  يتفوق  ،حيث  للقارات  العابرة 

الخصائص  حيث  من  املعروفة  البالستية  الصواريخ 

القتالية. ويبلغ وزن الصاروخ 200 طن. ويتمكن من 

اجتياز منظومات الدفاع الصاروخي، باإلضافة إىل أنه 

قادر عىل حمل رؤوس حربية ثقيلة وذات قوة هائلة. 

باحتوائه  فيتميز  (الطليعة)  ”أفانغارد“  صاروخ  أما 

عىل صاروخ يطري إىل الهدف البعيد املطلوب تدمريه 

عىل ارتفاع عرشات الكيلومرتات، كام يستطيع تجنب 

دخول مجال عمل مضادات الصواريخ بفضل قدرته 

عىل تغيري اتجاه وارتفاع التحليق.  

امتالك  مجال  يف  خارقة  قدرات  تظهر  الصني   *

خالل  الرسعة  فائقة  للقارات  العابرة  الصواريخ 

العرض العسكري الضخم الذي أقامته مبناسبة مرور 

سبعني عاما عىل الحكم الشيوعي يف األول من أكتوبر 

نوعية  أسلحة  عن  خالله  كشفت  والذي   ،2019

جديدة تضاهي – إن مل تكن تتفوق عىل - نظرياتها 

األمريكية،  وذلك خالفاً للصورة التقليدية التي كانت 

قوة  باعتبارها  أجمع،  العامل  لدى  الصني  سائدة عن 

سيايس  دور  لعب  إىل  تطمح  ال  باألساس  اقتصادية 

أنها  ويبدو  الدويل،  النظام  يف  أمني  أو  عسكري  أو 

تسعى اآلن إىل بناء صورة جديدة تؤكد من خاللها 

أنها قوة عاملية بامتياز، ومتتلك قوة عسكرية هائلة، 

فهذا العرض العسكري الذي يعد األكرب يف تاريخها 

إليه  وصلت  الذي  املتطور  املستوى  بوضوح  جسد 

عملية تحديث الجيش الصيني التي أطلقها الرئيس 

يش جينبينغ بهدف تطويره لبلوغ «املستوى العاملي» 

بحلول العام 2049. 

إن نوعية األسلحة التي كشفت عنها الصني يف هذا 

وصلت  أنها  إىل  بوضوح  تشري  العسكري  العرض 

الذكاء  تكنولوجيا  توظيف  يف  متقدمة  مرحلة  إىل 

وقدراتها  الدفاعية  صناعاتها  تعظيم  يف  االصطناعي 

عابرة  بالستية  صواريخ  عرضت  فقد  العسكرية، 

للقارات للمرة األوىل، كالصاروخ «دي إف 41» فائق 

والذي  كيلومرت،  ألف   14 مداه  يبلغ  والذي  القوة، 

يصنف بحسب الخرباء بأنه قادر نظرياً عىل إصابة 

املتحدة، وميكن تحميل عدة  الواليات  أي موقع يف 

فضالً  وعرشة،  ثالثة  بني  ما  ترتاوح  نووية  رؤوس 

مكان، خالفا  أي  إخفاؤه يف  متحرك وميكن  أنه  عن 

للجيل السابق من الصواريخ البالستية النووية التي 

ثابتة. كام كشفت  ال ميكن إطالقها إال من منصات 

الصني أيضاً عن الصاروخ الباليستي بحر-أرض «جي 

يتم  صاروخ  وهو   ،«2 العمالقة  «املوجة  أو  إل2-» 

أالسكا  منطقة  إصابة  وميكنه  غواصات  يف  تحميله 

وغرب الواليات املتحدة، وأهم ما مييز هذا الصاروخ 

الذي يجعل  الجوية، األمر  الطبقات  أنه يتحرك بني 

من الصعب التكهن مبساره أكرث بكثري من الصواريخ 

اعرتاضه من خالل  يزيد من صعوبة  ما  الباليستية، 

األنظمة املضادة للصواريخ.

..“ ”

العامل  يف  الكربى  القوى  توليه  الذي  الكبري  االهتامم 

الرسعة»  «فائقة  للقارات  العابرة  الصواريخ  المتالك 

تؤسس ملرحلة جديدة من سباق التسلح العاملي، قد 

تتجاوز بكثري حقبة الحرب الباردة، وذلك بالنظر إىل 

االعتبارات واملعطيات التالية:

1 - انسحاب الواليات املتحدة من معاهدة األسلحة 

أغسطس  شهر  أوائل  يف  املدى  املتوسطة  النووية 

اشتعال  يف  الرئييس  العامل  تشكل  والتي    ،2019

االنسحاب  هذا  أن   خاصة  العاملي،  التسلح  سباق 

إسرب  مارك  األمرييك  الدفاع  لوزير  أعقبه ترصيحات 

يف الثالث من أغسطس 2019 أكد فيها أن الواليات 

جو  أرض  صواريخ  تطوير  عملية  سترسع  املتحدة 

جديدة. لكن الالفت يف ترصيحات إسرب أنه كشف 

عن قيام الواليات املتحدة بإجراء أبحاث عىل هذه 

الصواريخ منذ العام 2017، رداً عىل عدم تقيد روسيا 
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تركزت  وقد  الباردة،  الحرب  سنوات  منذ  باملعاهدة 

«متحركة،  صواريخ  منظومة  تطوير  عىل  األبحاث 

تقليدية، أرض جو، وعابرة وبالستية».

وال شك يف أن االنسحاب األمرييك من هذه املعاهدة 

أنها  دفع كل من روسيا والصني إىل اإلعالن رصاحة 

تعمل عىل تطوير منظومات متقدمة من الصواريخ 

قدراتهام  لتعزيز  الرسعة)  (فائقة  للقارات  العابرة 

ما  األمريكية، وهذا  الخطوة  العسكرية، يف مواجهة 

سريجي  الرويس  الخارجية  وزير  بوضوح  إليه  أشار 

الفروف يف مقال نرشه يف مجلة «روسيا يف السياسة 

العاملية» يف العرشين من سبتمرب عام 2019، تحت 

عنوان(العامل يف مفرتق طرق ونظام العالقات الدولية 

يف املستقبل)، أشار فيه إىل أن نسف واشنطن بداية 

ملعاهدة الدفاع الصاروخي، واآلن ملعاهدة التخلص 

من الصواريخ قصرية ومتوسطة املدى تشكل مخاطر 

تهديم بناء االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف مجال 

وحذر  النووية.  الصاروخية  األسلحة  عىل  السيطرة 

وزير الخارجية الرويس مام أسامه بالحملة اإلعالمية 

األمريكية الرامية إىل متهيد الرتبة للتخيل النهايئ عن 

النووية  االختبارات  عىل  الشامل  الحظر  معاهدة 

عىل  يبعث  مام  املتحدة)،  الواليات  تربمها  مل  (التي 

بالنسبة  األهمية  بالغة  الوثيقة  مستقبل  يف  الشك 

للسالم واألمن العامليني.  

2 - مثة تحذيرات متزايدة من أن العامل مقبل خالل 

األعوام القليلة املقبلة عىل مرحلة جديدة من سباق 

وتوازن  الردع  نظريات  يف  انقالباً  ستمثل  التسلح، 

املحموم  التنافس  ظل  يف  خاصة  العسكرية،  القوى 

وروسيا  املتحدة  الثالث(الواليات  الكربى  القوى  بني 

الصاروخية  منظوماتها  استكامل  عىل  والصني) 

وتتحرك  خارقة،  مبزايا  تتمتع  التي  الرسعة)  (فائقة 

ومن  الضوء،  رسعة  أضعاف  خمسة  تتجاوز  برسعة 

أهدافها  تصيب  فهي  وتدمريها،  رصدها  الصعب 

الهدف، وال توجد  برسعة شديدة بعد مناورة فوق 

دفاعات حتى اآلن حول العامل قادرة عىل إسقاطها، 

مام يهدد بتغيري طبيعة حروب املستقبل، والسبب 

حسب الخرباء أن هذه الصواريخ تحلق حينام تقرتب 

من أهدافها عىل ارتفاعات ترتاوح بني 12 و50 ميال 

فوق سطح األرض، وهي مسافة أقل من االرتفاعات 

الصواريخ  ضد  االعرتاضية  الصواريخ  صممت  التي 

األمرييك  «ثاد»  نظام  مثل  فيها  للعمل  الباليستية 

الذي يطلق من األرض، أو نظام «الدرع» الذي يطلق 

«باتريوت»  صواريخ  أن  كام  البحر،  يف  السفن  من 

األمريكية األقل تعقيدا تعمل يف ارتفاعات أقل من 

ذلك، ما يُحول من فعاليتها.

من  النوعية  هذه  خطورة  من  يعزز  ما  لعل   -  3

الصواريخ العابرة للقارات فائقة الرسعة التي تشكل 

الجيل الجديد من الصواريخ العابرة للقارات يتمثل 

يف غياب الضوابط واألطر القانونية التي تنظمها من 

جانب الجهات األممية املعنية بحظر انتشار السالح، 

العامل،  العديد من دول  أمام  أنها مفتوحة  ما يعني 

وبالفعل فقد حذر مكتب شؤون نزع السالح التابع 

لألمم املتحدة يف تقرير أصدره يف فرباير 2019 من أن 

الدول التي تخىش تدمري قوات الردع التابعة لها يف 

هجامت مفاجئة بالصواريخ فائقة الرسعة، قد تقرر 

استخدام صواريخ نووية تحت ظروف معينة أو أنها 

قد تضع قواتها النووية عىل األقل يف حال تأهب. بل 

إن دوال أخرى انضمت إىل السباق مثل الهند وفرنسا 

اللتني رشعتا يف برنامج تطوير لألسلحة فرط صوتية 

«راند»  مؤسسة  ذكرته  ملا  وفقا  الروس،  مع  برشاكة 

مراكز  توجد  كام   ،2017 عام  واشنطن  يف  البحثية 

بينام  وأوروبية،  اسرتالية  وعسكرية  مدنية  بحثية 

أن  ينتظر  اليابان عىل سالح «هايرب سونيك»  تعمل 

تختربه عام 2025.

الوقت  يف  العسكرية..  التحالفات  بناء  إعادة   -  4

الذي يتصاعد فيه سباق التسلح العاملي حول امتالك 

الصواريخ العابرة للقارات» فائقة الرسعة»، فإن ذلك 

خريطة  يف  التحول  عن  بآخر  أو  بشكل  ينفصل  ال 

الالفت  األمر  الدولية، ولعل  االسرتاتيجية  التحالفات 

قوتها  تعظيم  تستعني يف  الصني  أن  السياق  يف هذا 
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العسكرية مبوسكو يف تطور يؤرش إىل وجود تفاهم 

بني  االسرتاتيجي-  التحالف  مستوى  إىل  يرقى  -قد 

الدولتني، لتحدي الهيمنة األمريكية، حتى أن الرئيس 

السياسات  أمام مؤمتر  الرويس فالدميري بوتني كشف 

األول  األسبوع  يف  الرويس  سوتيش  مبنتجع  الدولية 

من شهر أكتوبر 2019 أن موسكو تساعد الصني يف 

بناء نظام إنذار ضد هجامت الصواريخ، وهو أمر ال 

متلكه يف الوقت الراهن سوى روسيا نفسها والواليات 

املتحدة، ويتضمن هذا النظام مجموعة من الرادارات 

األرضية واألقامر الصناعية الفضائية، وتكمن أهميته 

الصواريخ  عىل  املبكر  التعرف  يساعدعىل  كونه  يف 

الباليستية العابرة للقارات.

5 - تصاعد حدة الرصاع بني الواليات املتحدة والعديد 

أمر  وهذا  والنفوذ،  املصالح  الكربى عىل  القوى  من 

قد يغذي سباق التسلح العاملي يف املستقبل املنظور، 

القوى  هذه  بني  التوافق  إرادة  غياب  مع  خاصة 

الرصاع  أن  والواقع  رؤيتها.  فرض  منها  كل  ومحاولة 

الراهن يرتكز بصفة رئيسية بني كل من واشنطن من 

يقترص  وال  ثانية،  ناحية  من  وموسكو  وبكني  ناحية 

والتنافس  واالقتصادية  التجارية  املصالح  عىل  فقط 

التكنولوجي، بل ميتد أيضاً إىل العديد من الرصاعات 

الثالث،  الدول  مصالح  فيها  تتقاطع  التي  اإلقليمية 

كام هو الحال يف منطقة الرشق األوسط التي تتبنى 

فيها الواليات املتحدة رؤية مغايرة لروسيا فيام يخص 

جنوب  منطقة  ويف  واإليرانية.   السورية  األزمتني 

رشق آسيا فإن الواليات املتحدة دامئاً ما تدافع عن 

عليها  املتنازع  املناطق  الصيني يف  الجوار  دول  حق 

هائلة،  ثروات  تضم  والتي  الجنويب،  الصني  بحر  يف 

واحتياطيات كبرية من النفط فيها. 

والرصاع  املصالح  يف  التعارض  هذا  أن  يف  شك  وال 

وراء  الرئيسية  العوامل  أحد  يشكل  قد  النفوذ  عىل 

تصاعد السباق عىل التسلح يف املستقبل، خاصة أن 

الواليات املتحدة باتت تنظر بقلق متزايد يف اآلونة 

الروسية  األسلحة  يف  الالفت  التطور  إىل  األخرية 

والصينية، وترى أنهام بالفعل يشكالن تهديداً حقيقياً 

للتفوق األمرييك، واألمن القومي األمرييك. وهذا ما 

حذرت منه بوضوح لجنة إسرتاتيجية الدفاع الوطني 

التابعة للكونجرس األمرييك يف تقرير  صدر يف شهر 

قدرات  تراجع  عن  بوضوح  كشف   ،  2018 نوفمرب 

وأنها  بـ»شكل خطري»،  العسكرية  املتحدة  الواليات 

قد تخرس حرباً محتملة أمام روسيا أو الصني، وقد 

ورمبا  مقبولة  غري  درجة  إىل  كبرية  خسائر  تتكبد 

واعتربت  مقبل.  نزاع  أي  األساسية يف  أصولها  تخرس 

اللجنة يف تقريرها أنه رغم تجاوز امليزانية العسكرية 

األمريكية للعام املايل 2019 (716 مليار دوالر) حجم 

امليزانية العسكرية الصينية بـ 4 أضعاف، والروسية 

بأكرث من 10 أضعاف، فإن املبلغ ال يزال غري كاٍف يف 

ظل التهديدات التي تواجهها الواليات املتحدة اليوم، 

وأوصت اللجنة يف تقريرها بزيادة سنوية بنسبة %3 

إىل 5% يف ميزانية الدفاع، وتحديث الرتسانة النووية 

األمرييك  الجيش  بتمكني  أوصت  كام  األمريكية، 

والقدرات  املدى  الطويلة  الصواريخ  من  املزيد  من 

اللوجستية وأسلحة الدفاع الجوي، وبإعادة تشكيل 

الجيش ليكون قادراً عىل منافسة الصني وروسيا يف 

امليدان الحريب.

يبدو أن العامل مقبل عىل مرحلة جديدة من سباق 

الصواريخ  امتالك  حول  باألساس  ستدور  التسلح، 

العابرة للقارات «فائقة الرسعة»، التي باتت تشكل 

األساس الجديد لقوة الردع العسكري، وقد تسهم يف 

إعادة صياغة حروب املستقبل، خاصة أنها قادرة عىل 

رضب أي هدف يف العامل بدقة غري مسوقة وبرسعة 

يطلقون  باتوا  االسرتاتيجية  أن خرباء  متناهية، حتى 

عليها «أسلحة الرضبة الكونية الخاطفة»، ولعل هذا 

واإلقليمية  الدولية  القوى  من  العديد  توجه  يفرس 

وإدخالها  الصواريخ،  من  النوعية  هذه  امتالك  نحو 

ضمن عقيدتها العسكرية، وذلك بهدف الحفاظ عىل 

مصالحها وتأكيد مكانتها يف النظام الدويل. 



93

.

البحث  خالل  من  املستقبل  استرشاف  شك  وبال 

األمثل  التنفيذ  من  الحكومات  ميكن  العلمي 

التي  التغريات  يواكب  مبا  االقتصادية  للسياسات 

تصنيف  تحقيق  من  ميكنها  ومبا  الدول،  تواجه 

متقدم ضمن املعايري الدولية.

متقدم  تصنيف  دولة  أي  تحقق  ان  ميكن  وال 

ونتائجه  العلمي  البحث  عىل  اعتامدها  دون 

املستقبلية  واملشاريع  االسرتاتيجية  الخطط  لرسم 

استنادا عىل معطيات واحصائيات واقعية تساعد 

الحلول  وابتكار  للموارد  األمثل  االستغالل  يف 

للخروج من األزمات التي تشكلت بسبب الظروف 

من  العلمي  فالبحث  والسياسية.   االقتصادية 

العنارص الرئيسية التي من املفرتض ان تعول عليها 

الدول يف رؤاها املستقبلية، كونها تسهم يف تقديم 

حلول مبتكرة وبدائل عملية للمشكالت واألزمات 

وفق املوارد املتاحة لها.

وال يخفى عىل متتبع كيف ساهمت اسرتاتيجية 

العربية  اإلمارات  انتهجتها  التي  العلمي  البحث 

املتحدة يف تحقيق اقتصاد متنوع قائم عىل املعرفة 

بعد ان تحولت العديد من األبحاث العلمية اىل 

مشاريع يف قطاعات اقتصادية مستقبلية مرتبطة 

بالطاقة وصناعة الطريان والفضاء.  ولعل ما بدأت 

عام  يف  املتحدة  العربية  االمارات  حكومة  به 

يف  بوجوده  ونفتخر  به  نستشهد  ما  خري   2018

هذا السياق وهو إطالق أجندة اإلمارات للعلوم 

املتقدمة 2013 واسرتاتيجية 2021 للعلوم املتقدمة 

التي تهدف اىل توظيف العلوم املتقدمة يف تطوير 

وابتكار حلول للتحديات املستقبلية ودعم جهود 

من   2021 االمارات  رؤية  تحقيق  يف  الحكومة 

العلوم  املرتبطة مبخرجات  القطاعات  خالل دعم 

يف  العلوم  توظيف  يتم  بحيث  والتكنولوجيا 

التي  الفرص  للتحديات واستكشاف  إيجاد حلول 

..

. :

-

تحقق املردود االقتصادي بالعمل عىل 30 هدف 

الوصول لها حتى  علمي و8 أولويات علمية يتم 

العام 2031. تركز هذه األولويات عىل االستخدام 

التي  الطبيعية االسرتاتيجية  األمثل لجميع املوارد 

الدولة،  يف  الرئيسية  الحيوية  القطاعات  متثل 

للصناعات  مجمع  تطوير  الوطنية،  القدرات  بناء 

االسرتاتيجية، تطوير منظومة علمية لألمن الغذايئ 

تعتمد عىل  لوجستي  دعم  منظومة  بناء  وكذلك 

دراسات وبيانات علمية.  

العلمي  البحث  أهمية  ترسيخ  ان  القول،  خالصة 

يف مؤسسات الدولة وجعله جزء رئييس من ثقافة 

البرشي،  املال  رأس  يف  االستثامر  يتطلب  العمل، 

خلق بيئة عمل محفزة قادرة عىل تأهيل الكوادر 

مبا  البحوث  مجال  يف  الكفاءات  وشحذ  الوطنية 

يشجع عىل اإلبداع واالبتكار.، حينها فقط تستطيع 

مواجهة تحدياتها وتتمكن من تحقيق تطلعاتها.

السطر األخري...
لله در اإلمارات العربية املتحدة ...كانت ومازالت 

االستثامر  يف  طموحها  تحقق  ان  عىل  تحرص 

باإلنسان والعلم.. وقد نجحت  
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هذه  تاريخ  حول  قصري  فيديو  رشيط  عرض  فبعد 

الطائرة، كشف سكرتري سالح الجو األمرييك باإلنابة، 

وموعد  الطائرة  اسم  عن  النقاب  دونوفان،  ماثيو 

والفضاء  الجو  مؤمتر  أمام  كلمته  خالل  تسليمها 

والسربانية 2019 الذي نظمته رابطة سالح الجو يف 

السادس عرش من سبتمرب املايض. وقال دونوفان يف 

كلمته: ”سيدايت وساديت: يرسين أن أقدم لكم أحدث 

الطائرة  وهي   ،  Red Tail عائلة  إىل  تنضم  طائرة 

Red Tail التي تأيت لتكريم مآثر وإنجازات ”طياري 

Tuskegee“ وتكريم الطائرات ذات الذيول الحمراء 

التي تعود إىل حقبة الحرب العاملية الثانية“. وأوضح 

الطائرة  أيضا  ليكرم  يأيت  الطائرة  ”اسم  أن  دونوفان 

السامء  التي حلقت يف   Curtiss P-40 Warhawk

ألول مرة يف عام 1938 ضمن الرسب املقاتل التاسع 

والتسعني الذي يعترب أول رسب للطيارين األمريكيني 

من أصل أفريقي تابع للقوات الجوية التابعة للجيش 

 “Tuskegee ”طياري  أن  املؤكد  ومن  األمرييك“. 

 Republic حرصوا الحقا عىل طالء طائراتهم من طراز

 North American P-51 و P-47 Thunderbolts

Mustang بحيث تحمل ذيوال حمراء.

Red

Hawk

يف شهر ديسمرب من عام 2013  دخلت رشكتا بوينج 

و ”ساب“ يف رشاكة اسرتاتيجية لتطوير طائرة تدريب 

األمرييك  الجو  سالح  برنامج  لخدمة  متخصصة 

 Advanced Pilot للطيارين  املتقدم  للتدريب 

Training (APT) programme وقامت الرشكتان 

نفاثتني جديدتني  واختبار طائرتني  بتصميم وتطوير 

متاما للتأكد من تصميم الطائرة وإمكانية تكرارها يف 

عمليات التصنيع والتدريب مستقبال. وأسفرت تلك 

الرشاكة عن مولد الطائرة Red Hawk التي يتوقع 

الخرباء واملحللون أن تُحدث طفرة حقيقية يف عامل 

التدريب االفرتايض املتقدم للطيارين الجدد.

وجرى إزالة النقاب عن طائرة التدريب ذات املحرك 

الواحد وذات الذيلني والتي جرى صف مقاعدها مثل 

مقاعد االستادات الرياضية، جرى إزالة النقاب عنها 

الثالث عرش من شهر سبتمرب عام 2016 مبصنع  يف 

وذكر  ميزوري.  بوالية  لويس  سان  يف  بوينج  رشكة 

مسؤولو رشكة بوينج أنه تم تصميم طائرة التدريب 

عىل  تحتوي  بحيث  الياء  إىل  األلف  من  املتخصص 

قد  وأنه  األرض،  عىل  منصوب  تدريبي  ودعم  نظام 

T-7A Red Hawk
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جرى تصنيع الطائرة يف السويد، فيبام جرت مرحلة 

التجميع النهايئ يف سان لويس. 

أرىس  السابع والعرشين من سبتمرب عام 2018  ويف 

دوالر  مليار   9,2 بقيمة  عقدا  األمرييك  الجو  سالح 

عىل رشكة بوينج لرشاء 351 طائرة للتدريب املتقدم 

 46 و   (Advanced Pilot Training (APT T-X

 Ground-Based نظام تدريب منصوب عىل األرض

Training Systems (GBTS) يك تحل محل أسطول 

النفاثة T-38C وكان  التدريب  السالح من طائرات 

سالح الجو قد حدد قيمة العقد بحوايل 19,7 مليار 

دوالر تقريبا. ورمبا ضم أمر الرتسية أيضا 120 طائرة 

للتدريب املتقدم حيث يقدر السالح أنه مع حلول 

الجوية  القوات  كافة  من   60% سيصبح   2031 عام 

كان  ولذلك،  الخامس.  الجيل  من  طائرات  املقاتلة 

طائرة  عىل  الجو  سالح  يحصل  أن  الرضوري  من 

والقاذفة  املقاتلة  الطائرات  قائدي  لتدريب  حديثة 

يف املستقبل.

الطائرة T-7A Red Hawk محركا واحدا  تستخدم 

وذيلني، ولديها قمرة قيادة متقدمة للتدريب املدمج 

إيروديناميكية  وأسطح   embedded training

التعامل  سهولة  لتأمني  قوية  ومتديدات  لألجنحة 

يعني  وهذا  املنخفضة.  الرسعات  عىل  الطائرة  مع 

الجو بطريقة تلبي  الطائرة أن تحلق يف  أن بإمكان 

إعداد  يف  تساهم  وأن  الحقيقي،  العامل  متطلبات 

طياري الجيل الخامس من الطائرات.

ومتثل الطائرة T-7A العمود الفقري لنظام تدريب 

الطيارين املتقدم وتتمتع بأحدث تصميم للتدريب 

تقديم  عىل  قدرتها  لزيادة  األرض  عىل  والصيانة 

وتضم  الطويل.  املدى  عىل  الالزم  الفني  الدعم 

الطائرة أحدث أساليب التكنولوجيا وأحدث األدوات 

وأساليب التصنيع، ما يجعلها خيارا أقل تكلفة وأكرث 

مرونة من الطائرات القدمية الحالية.

عىل  قادرا  يكون  بحيث  النظام  تصميم  جرى  كام 

مواكبة التغريات املتعلقة بأساليب التكنولوجيا واملهام 

والحصص التدريبية. ويتميز املحرك األحادي للطائرة 

املحركات  طاقة  من  أكرث  طاقة  توليد  عىل  بقدرة 

الثنائية لدى الطائرة T-38C Talon القدمية مبعدل 

ثالث مرات. ويتوقع الخرباء العسكريون أن يساهم 

املتدربني  الطيارين  مستوى  رفع  يف  النظام  هذا 

حياتهم  تعريض  دون  الالزمة  الخربة  وإكسابهم 

هؤالء  تدريب  خطط  ترسيع  عن  فضال  للخطر، 

املتدربني لتلبية الحاجة الشديدة إليهم مستقبال.

:

تعتمد الطائرة Red Hawk  عىل ذيلني ومحرك من 

نوع GE F404 وزاوية هجوم كبرية بحيث يأيت أداء 

فالذيالن  املقاتلة.  الطائرات  ألداء  مشابها  الطائرة 

فصل  وإمكانية  الطائرة  يف  ممتازا  تحكام  يؤمنان 

الرسعة وإعادة التزود بالوقود جوا  بطريقة أكرث أمنا 

لتصميم  مشابه  الخارجي  تصميمها  أن  كام  وأمانا، 

من  مزيداً  الطائرة  ومينح  الحالية  املقاتلة  الطائرات 

الثبات واالستقرار لتعزيز العملية التدريبية.

صف املقاعد مثل مقاعد االستادات الرياضية:

حيث  ممتازة  برؤية   JPATS 1-7 الطائرة  تتمتع 

الرياضية  االستادات  مقاعد  مثل  املقاعد  صف  أن 

العملية  لتنفيذ  مينح املدرب وضعا ورؤية ممتازتني 

بسهولة  الطائرة  تتميز  ذلك،  عىل  عالوة  التدريبية. 

تعديل مقاعدها الستيعاب عدد أكرب من املتدربني.

تصميم ال يحتاج إىل صيانة باهظة التكلفة:

يتميز تصميم الطائرة T-7A Red Hawk  بارتفاع 

جناحيها وسهولة قراءة عداداتها والوصول إليها، حيث 

العدادات  إىل  الوصول  سهولة  عىل  التصميم  يركز 

استجابة  ورسعة    fasteners املثبتات  عدد  وقلة 

املحرك وسهولة تحريك املقاعد. كام تعتمد تصميم 

الطائرة عىل نفس األجهزة واملعدات األرضية الشائعة 

واملوردين  األمرييك  الجو  سالح  لدى  االستخدام 

املصاحبة  الصعوبات  يقلل  الذي  األمر  الثابتني، 

لعمليات التوريد، ومن ثم تدبري االحتباجات الفنية 

الالزمة برسعة ودون تأخري.

بنظافتها  القيادة  قمرة  تتميز  متقدمة:  قيادة  قمة 

املتدرب  ملنح  تعديلها  وسهولة  استجابتها  ورسعة 

املتاحة  الخيارات  من  ممكن  قدر  أكرب  واملدرب 

للتدريب.

:

يؤمن تصميم الطائرة T-7A Red Hawk االستقرار، 

املدرب  من  لكل  الالزمة  الراحة  مقاعدها  وتؤمن 

عن  فيها  التحكم  عىل  الطائرة  وتعتمد  واملتدرب، 

العالية  الدفع  طريق األسالك، ويتميز محركها بقوة 

املختلفة  الرسعات  كافة  التعامل معه عىل  وسهولة 

وسهولة التعامل مع أي تعديالت جديدة، فضال عن 

وجود زاوية هجوم عريضة.

:

يؤمن نظام تدريب الطيارين املتقدم دروسا نظرية 

تفاعلية ومتارين معتمدة عىل الحاسب اآليل وحصصا 

احتياجات  الطائرة  وتلبي  للتعديل،  قابلة  تدريبية 

وسائل  من  متكاملة  مجموعة  طريق  عن  املتدربني 

التدريب لتحقيق أفضل النتائج عىل األرض وداخل 

حياتهم  تعريض  دون  السامء“  يف  الدراسة  ”قاعة 
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للخطر. هذا، فضال عن ترسيع عملية التدريب لتلبية 

االحتياجات الفنية املتزايدة.

 GE F404 محركا من نوع T-7A تستخدم الطائرة

الذي مينح طاقة أكرب، ويتميز بقدرة أكرب عىل ترشيد 

استهالك الوقود وأداء فائق عىل أداء املهام. وتساهم 

عائلة املحرك F404 يف تسهيل املهام املختلفة التي 

ترتاوح بني الهجوم املنخفض االرتفاع األقل من رسعة 

ارتفاعات  عىل  املعادية  الطائرات  واعرتاض  الصوت 

مقاتلة  كطائرة  الطائرة  قوة  يعكس  ما  وهو  عالية، 

عىل خط املواجهة.

 T-7A يتم تصنيع أكرث من %90 من مكونات الطائرة

داخل الواليات املتحدة، وهو ما يؤمن 17,000 فرصة 

املتحدة.  الواليات  مستوى  عىل  والية   34 يف  عمل 

بناء  عىل  ”ساب“  رشكة  ستعمل  ذلك،  عىل  عالوة 

قاعدة تصنيع محلية داخل الواليات املتحدة اعتامدا 

عىل موردين محليني مثل رشكتي ”جرنال إلكرتيك“ 

Triumph و

وستقوم رشكة Elbit Systems of America بتأمني 

عدد كبري من املكونات الرئيسية مثل شاشات العرض 

األمامية  التحكم  وشاشات  املحرك  وقود  وعدادات 

وشاشات عرض املعلومات األمامية وملحقاتها القابلة 

املعلومات  وصالت  الرشكة  ستورد  كام  لالستبدال. 

الجوية االفرتاضية  الالزمة لألجهزة  الجوية واألرضية 

سيمكن  وهو   ،  T-7 الطائرة  منت  عىل  املجوقلة 

الطائرة T-7A  من محاكاة األجهزة الجوية املتقدمة 

وأنظمة االستشعار واألسلحة التي يستخدمها الجيل 

 F-35 و  F-22 مثل املقاتلة  الطائرات  من  الخامس 

وستمنح هذه األجهزة الطيارين القدرة عىل تشغيل 

قيادة  أثناء  افرتاضيا  مستقلة  بصورة  األنظمة  تلك 

الطائرة T-7A األقل تكلفة من حيث التشغيل. 

 Collins Aerospace Systems رشكة  وستتوىل 

التحكم  ومفاتيح  الطاقة  أنظمة  تأمني  مسؤولية 

الرئيسية الخاصة بطائرة التدريب T-7A مثل عمود 

 Power Take Off الطائرة املسؤول عن عملية اإلقالع

املساعدة يف محرك  التحكم  shaft (PTO) ووحدة 

 Auxiliary Power Engine Control Unit الطاقة

APECU)) ونظام بدء تشغيل املحرك ونظام توليد 

 Main Electric Power الطاقة الكهربائية الرئييس

(Generation System (MEPGS

 T-7A طراز  من  طائرة  أول  تصل  أن  املقرر  من 

وأجهزة املحاكاة إىل قاعدة سان أنطونيو- راندولف 

املشرتكة يف والية تكساس يف عام 2023، وهو املوعد 

الذي سيتم فيه تحويل كافة قواعد تدريب الطيارين 

T-7A إىل الطائرة T-38C املتدربني من الطائرة

إل.  ديفيد  الجرنال  الجو،  سالح  أركان  رئيس  وأكد 

والطائرة   T-38 الطائرة  بني  ”الفرق  أن  جولدفن، 

F-35 يشبه الفرق بني الليل والنهار، ولكن الفرق يف 

حالة الطائرة T-7A أقل بكثري، وهذا أمر مهم ألنه 

يعني الطيارين املدربني عليها سيكون أعىل مستوى 

عندما  الزمن  مواكبة  عىل  قدرة  وأكرث  أدءا  وأفضل 

بنفس  االستجابة  عىل  طيارينا  تدريب  علينا  يتعني 

رسعة التهديدات“.

وبناء عىل االحتياجات التي تم تحديدها طبقا لطلب 

العروض الذي وضعه سالح الجو األمرييك، قد تحول 

التدريب  ”وحدات  من  التدريب   T-7A الطائرة 

يجري  حيث   Field Training Units امليدانية“ 

التي يجري  الطائرات  الخامس من  الجيل  استخدام 

استخدامها كطائرات تدريب أقل تكلفة. عالوة عىل 

 Ground-Basedاألريض التدريب  ألنظمة  ذلك، 

Training Systems (GBTS) األكرث دقة أن تساهم 

املتدربني، وتحويل  التدريب لدى  نوعية  يف تحسني 

عدد كبري من املهام من التدريب الجوي إىل أجهزة 

املحاكاة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الطائرة T-7A نجح 

مهمة  إنجازات  تحقيق  يف  األخرية  الشهور  خالل 

عديدة مثل أول اختبار جوي رسمي للتطوير الهنديس 

 Engineering and Manufacturing والتصنيع 

Development وتسجيل الرحلة املائة واالنتهاء من 

نظام  تصميم  جرى  وقد  الطائرة.  تصميم  مراجعة 

 T-7A Red تدريب الطيارين املتقدم لدى الطائرة

الحاجة إىل  Hawk بحيث يكون قادرا عىل مواكبة 

وسيتم  التدريب.  ووحدات  واملهام  التقنيات  تغيري 

الجو  سالح  طياري  من  الصاعدة  األجيال  تدريب 

األمرييك عن طريق استخدام نظام تدريب الطيارين 

املتقدم الجديد كليا.

عدد أفراد الطاقم: اثنان• 

الطول: 14,15 مرتا• 

طول الجناح: 10 أمتار• 

االرتفاع: 4 أمتار• 

مصدر الطاقة: محرك توربيني واحد • 

General Electric F404 من نوع

الرسعة القصوى: 1,300 كيلومرتا يف • 

الساعة (702 عقدة)

ميال •   994) كيلومرتا   1,839 املدى: 

بحريا)

عند •  للطائرة  عميل  ارتفاع  أقىص 

التحليق: 15,240 مرتا

يف •  قدما   33,500 الصعود:  معدل 

الدقيقة
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ويف إفريقيا، سارعت الكثري من دول القارة التي عانت 

من املجاعات واالنقالبات والحروب األهلية إىل بناء 

بالقطع  منفتحة ودميقراطية، سمحت  نظم سياسية 

واالجتامعية  السياسية  االختالالت  من  الكثري  مع 

أوربا  دول  من  الكثري  استطاعت  فيام  واالقتصادية.. 

الرشقية التي ظلت لعقود حبيسة رصاع إيديولوجي 

عن  الناجمة  االرتباكات  توظيف  إىل  الكثري،  كلفها 

الباردة  الحرب  ونهاية  السوفييتي  االتحاد  سقوط 

واقتصادية،  سياسية  إصالحات  اعتامد  عرب  لصالحها، 

أتاحت لها تبوؤ مكانة وازنة يف النظام الّدويل الراهن..

ونفس األمر ميكن أن يقال عن الكثري من األقطار يف 

أمريكا الالتينية (الربازيل واملكسيك..) ويف رشق آسيا 

التي  وسنغافورة..)،  وإندونيسيا  الجنوبية،  (كوريا 

استفادت من األزمات واإلشكاالت التي واجهتها عىل 

امتداد عدة عقود، لتستأثر مبواقع وازنة بني األمم يف 

الوقت الراهن اقتصاديا واسرتاتيجيا.

واملنطقة  املايض  القرن  من  التسعينيات  بداية  منذ   

بدءا  املتتالية،  األزمات  إيقاع  عىل  تعيش  العربية، 

التي اندلعت يف أعقاب دخول  الثانية  بأزمة الخليج 

تدهور  من  تالها  وما  الكويت،  إىل  العراقية  القوات 

العريب  اإلقليمي  وللنظام  البينية،  العربية  للعالقات 

التي  الكربى  والتحديات  باإلشكاالت  مرورا  برّمته، 

رافقت ”مفاوضات السالم“ يف الرشق األوسط، والتي 

مل تفض إىل حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، 

ودخول األطراف الفلسطينية نفسها يف رصاعات دامية 

عىل السلطة.. وبالعقوبات التي فرضت عىل ليبيا يف 

سياق ما يعرف ب“قضية لوكريب“ وتفجر األوضاع يف 

الصومال، ويف السودان التي انتهت بانفصال الجنوب.. 

ودخول القوات األمريكية إىل العراق عام 2003..

لتعّقد  سبتمرب،  من  عرش  الحادي  أحداث  وجاءت 

األمريكية  التوجهات  مع  املنطقة من جديد،  أوضاع 

انتشاره  تزايد  الذي  اإلرهاب“،  ل“مكافحة  امللتبسة 

وتضاعفت مخاطره، ويف عام 2011، ستشهد الكثري من 

دول املنطقة احتجاجات شعبية عارمة، ضمن ما عرف 

بتحّوالت ”الربيع العريب“، وهي املحطّة التي دخلت 

فيها الكثري من دول املنطقة كسوريا واليمن وليبيا.. 

تداخلت  والعنف  الرصاع  من  جديدة  متاهات  يف 

فيها عوامل داخلية بأخرى خارجية عدة، رغم بعض 

. :

-

drisslagrini@yahoo.fr

املكتسبات التي حققتها بعض الدول يف هذا السياق، 

كام هو الشأن بالنسبة لتونس واملغرب واألردن..

ومبراجعة الوضع العريب الراهن بتناقضاته، وإشكاالته 

الّسياسية واألمنية واالقتصادية واالجتامعية املختلفة، 

تبدو عىل السطح خالصة واضحة، مفادها أن الدول 

العربية مل تستفد من األزمات املختلفة التي واجهتها 

من  تتمكن  ومل  األخريين،  العقدين  امتداد  عىل 

تحويلها إىل فرص واعدة تتيح لها استثامر املقومات 

الطبيعية واالسرتاتيجية والبرشية املتوافرة، أو مواجهة 

التي باتت أكرث خطورة، مع  التهديدات والتحديات 

استغالل  إىل  واإلقليمية  الدولية  القوى  بعض  توجه 

تدخالت  إعامل  عرب  أكرث  وتعميقها  األوضاع  هذه 

وانعكاساتها  آثارها  تخفى  ال  معادية  وسياسات 

السلبية عىل أمن واستقرار املنطقة..

  يشهد العامل تحّوالت ضخمة ومتسارعة، منذ نهاية 

وعاملية  إقليمية  توازنات  أفرز  ما  الباردة،  الحرب 

جديدة، بدا فيها العرب أكرث ترضرا وأقل دينامية، رغم 

املقومات البرشية والجغرافية واالسرتاتيجية والبرشية 

املتاحة..

إن ما واجهته املنطقة العربية من معاناة وإشكاالت 

من  ذلك  خلّفه  وما  األخريين،  العقدين  يف  متتابعة 

تداعيات داخلية وإقليمية، تشّكل يف مضمونها دروسا 

وعربا تستدعي الوقوف عندها، عىل طريق تحصني 

املستقبل، وبناء اسرتاتيجية تكفل للمنطقة االستفادة 

من إمكانياتها املختلفة واالستئثار مبكانتها الالئقة بني 

األمم.

وميكن القول إن تجاوز األوضاع الصعبة التي باتت 

التجارب  االستفادة من كل  املنطقة، تفرض  تعيشها 

التوافق  ونهج  البينية  الخالفات  طي  عرب  القاسية، 

عىل  عالوة  واألزمات،  النزاعات  تدبري  يف  والحوار 

يف  املنطقة  مصالح  تحقق  جديدة  تحالفات  بناء 

خالل  من  الذات  تحصني  مع  االسرتاتيجية،  أبعادها 

املراهنة عىل خيارات التنمية واملامرسة الدميقراطية، 

وإصالح ميثاق جامعة الدول العربية، كإطار للتعاون 

والتنسيق..
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يف  اإلعالم  أهمية  أن  تجاهل  الصعب  من  سيكون 

وأن  يوم،  بعد  يوماً  تتزايد  العريب  املجتمعي  اإلطار 

تلك األهمية تنبع من عوامل عديدة، عىل رأسها بكل 

اإلعالم  صناعة  تشهده  الذي  الكبري  االزدهار  تأكيد 

بشكل يبدو أوسع وأرسع وأكرث استدامة من النمو 

الذي تشهده معظم الصناعات العربية األخرى. 

لقد زاد عدد وسائل اإلعالم العربية يف اآلونة األخرية 

زيادة كبرية ومطردة، وهي زيادة تبدو حادة أحياناً 

أقطار  من  قطر  كل  صعيد  عىل  إليها  النظر  عند 

تكن  مل  التي  العربية  الدول  بعض  إن  إذ  املنطقة، 

تعرف سوى قناتني تلفزيونيتني وثالث صحف، مثل 

العراق وليبيا، صار لديها عرشات القنوات والصحف 

ومئات املواقع اإللكرتونية.

التواصل  وسائل  يف  املمثل  الجديد  الوافد  وجاء 

مع  اإلعالمي،  الفاعل  أهمية  ليضاعف  االجتامعي 

ما متتلكه تلك الوسائل من قدرات نفاذ غري عادية 

وإمكانيات غري مسبوقة يف مجال إنتاج املحتوى وبثه 

وتوزيعه.

عىل  تتسابق  العربية  الدول  راحت  ذلك،  ومبوازاة 

إطالق األقامر االصطناعية القادرة عىل بث القنوات 

التليفزيونية، وبناء مدن إنتاج إعالمي ضخمة.

أقامر  تطوير  عىل  العربية  الدول  بني  التسابق  يعد 

البث  إمكانيات  توفري  عىل  قادرة  اصطناعية 

تلك  إلدراك  املطرد  التصاعد  عىل  دليالً  التليفزيوين 

الدول ألهمية أن متتلك أدوات بثها وآال تجعل رسائلها 

االتصالية رهينة رضا أو موافقة أي طرف آخر.

الصدد، أمكن رصد زيادة واضحة يف عدد  ويف هذا 

أن  توضح  التي  املؤرشات  عن  فضالً  األقامر،  هذه 

هناك املزيد من اإلقبال عىل االستثامر يف هذا القطاع.

أظهر  العريب  اإلعالمي  الواقع  إن  القول  وميكن 

استيعاباً واضحاً لثورة االتصاالت، وبرهن عىل امتالكه 

“ ”
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املرونة الكافية لتوفيق أوضاعه، يف محاولته ملجاراة 

يتناسب مع  أدائه، مبا  الرقمي، وتغيري أمناط  العرص 

أمناط التعرض الجديدة. 

بني  الشباب  نسبة  فيه  تتزايد  الذي  الوقت  ففي 

جموع املواطنني العرب، وترتفع نسبة التعليم، وتقفز 

الهواتف  وتنترش  ”اإلنرتنت“،  استخدام  معدالت 

الذكية انتشاراً كبرياً، نجد اإلعالم العريب يظهر القدرة 

تطويع  عرب  وخدمتها،  التطورات،  تلك  مالحقة  عىل 

جديدة،  أسواق  وفتح  ملواكبتها،  والتحرير  التقنية 

وتلبية احتياجات جمهور واسع ومتطلب.

ومبواكبة ذلك، ارتفعت القدرات التقنية يف عدد من 

وسائل اإلعالم العربية، خصوصاً الفضائيات اإلخبارية، 

مدار  عىل  تحديثها  يتم  التي  اإللكرتونية،  واملواقع 

الساعة، والتي بات بعضها قادراً عىل منافسة الكثري 

العامل  دول  يف  والنافذة  العريقة  اإلعالم  وسائل  من 

املتقدم.

إخبارية  فضائيات  أن  تجاهل  الصعب  من  سيكون 

عربية باتت منافساً رشساً لنظرياتها الناطقة بالعربية، 

بحيث  املنطقة،  خارج  من  بلدان  تبثها  والتي 

رئيس  إخباري  اعتامد  مصدر  تشكل  أن  استطاعت 

للمواطنني العرب، يف ما يتعلق باألخبار التي تقع يف 

محيط اهتاممهم الحيوي.

قبل  كذلك  تكن  مل  األوضاع  أن  نتذكر  أن  علينا 

إىل  يضطرون  العرب  املواطنون  كان  عقدين، حينام 

التعرض لوسائل إعالم غربية ناطقة باللغة العربية، 

عند محاولة تقيص األخبار التي تتعلق ببلدانهم أو 

العربية  الفضائيات  ترتكب  األخرى.  املنطقة  بلدان 

انحيازات مهنية  الكبرية، ويقع معظمها يف  األخطاء 

بالغة السوء، ويكرس بعضها نفسه لخدمة مرشوعات 

لكن  مناسبة،  ومهنية  استقاللية  يظهر  وال  سياسية، 

عىل  قادراً  بات  العريب  اإلعالمي  الفضاء  يف  التعدد 

الحد من آثار االنحياز الضارة. 

نفسه  العريب  الجمهور  سيجد  األحوال،  معظم  ويف 

التي  الجادة،  يريد من األخبار  التزود مبا  قادراً عىل 

يهمه  ما  ومعرفة  املهنية،  من  مناسب  بقدر  تتحىل 

من  عريض  طيف  متابعة  خالل  من  تطورات،  من 

أن تتفق عىل أن  الفضائيات، التي ال ميكنها جميعاً 

ميكنها  وال  خطورته،  بلغت  مهام  مهامً،  خرباً  تكتم 

تزييف  أو  ما  حقيقة  تشويه  عىل  تتفق  أن  جميعاً 

واقعة بسبب تعدد انتامءاتها.

ال يقترص هذا األمر عىل الفضائيات اململوكة لدول أو 

جهات عربية، ولكنه ميتد أيضاً ليشمل بعض الوسائط 

اإلعالمية التقليدية اململوكة لدول إقليمية غري عربية 

الوسائط  هذه  وبعض  الشامل؛  يف  أجنبية  دول  أو 

ميتلك تاريخاً عريقاً ودوائر صناعة فعالة.

بات  بحيث  الرتفيه،  صناعة  ازدهرت  ذلك،  ومبوازاة 

لدى الجمهور العريب قدرة عىل التزود مبواد ترفيهية 

الفضائيات  يف  تُعرض  التي  تلك  تنافس  أن  ميكن 

الغربية يف بعض األحيان، خصوصاً عرب ظاهرة إنتاج 

نسخ عربية من بعض الربامج العاملية. وظهر التنوع 

واالتساع الكبريان يف ملفات الرياضة، واملواد املنتجة 

الثقافية،  باألبعاد  املتعلقة  وتلك  لألطفال،  خصيصاً 

دون أن يجور الحس الرتفيهي املزدهر عىل األجندة 

اإلخبارية. 

متابعة  عىل  العربية  اإلعالم  وسائل  بعض  قدرة  إن 

جذاب  مهني  بشكل  االجتامعي  التواصل  وسائل 

عديدة  برامج  مثة  أن  خصوصاً  باإلعجاب،  جديرة 

التي يحفل بها ”الفضاء  استطاعت أن تطوع املواد 

الذي  التقليدي،  اإلعالمي  املنتج  ملصلحة  السيربي“ 

يبث عرب الفضائيات واإلذاعات أو ينرش يف الصحف. 

املتابعة  مجال  يف  أيضاً  اإلشادة  يستحق  ما  ومثة 

اإلخبارية لإلعالم العريب؛ إذ باتت تلك املتابعة أكرث 

اهتامماً بـ ”الالمركزية“، عرب تغطيات فريدة ألعامق 

البعيدة،  الجغرافية  ومناطقها  العربية،  البلدان 
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”مركزي“،  إعالم  التهميش يف ظل  تعاين  كانت  التي 

املسئولون  يقوله  ومبا  بالعاصمة  مهتامً  لعقود  ظل 

الرسميون.

متابعة  يف  الجديدة  اإلعالمية  الفضيلة  تلك  تظهر 

كام  والحروب،  والنزاعات  السياسية،  االستحقاقات 

أمر  وهو  واالجتامعية؛  الثقافية  املتابعات  يف  تظهر 

يعزز املعرفة العمومية، ويحقق التوازن، كام يخدم 

فكرة االندماج الوطني.

العريب، وهي  الواقع اإلعالمي  تلك أخبار جيدة عن 

أثرها عىل  قياس  تطور حقيقية ميكن  حالة  تعكس 

أرض الواقع، لكن هناك أخباراً سيئة أيضاً يجب أن 

نشري إليها.

يف ظل اإلدراك املتصاعد ألهمية صناعة اإلعالم، بات 

أن  عىل  حريصاً  العربية  الحكومات  من  كبري  عدد 

يفرض الهيمنة عىل القطاع؛ وهي هيمنة قد تحمي 

القطاع من اإلفالس املايل، وتقيه من أعباء املنافسة 

التعدد  من  تحرمه  ذاته  الوقت  يف  لكنها  الحرة، 

عىل  القدرة  وصيانة  الثقة  إلدامة  الالزمني  والتنوع 

التأثري.

وبسبب تضارب املصالح، ونشوء النزاعات بني عدد 

من الدول العربية الرئيسة، فإن قابلية قطاع اإلعالم 

لتلقي الضغوط واالستخدام السيايس املبارش من قبل 

الحكومات زادت.

شبكة  مثل  كربى  إعالمية  مؤسسات  تحول  إن 

يؤدي  سياسية  معارك  يف  أدوات  إىل  ”الجزيرة“ 

املهني،  السمت  تاليش  أهمها  خطرية؛  عواقب  إىل 

املعايري، وفقدان  واالنقطاع عن  السمعة،  وتضعضع 

املصداقية.

يف  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تخرسها  خسارة  كل 

الوافد  يجنيه  خالصاً  مكسباً  تتحول  العريب  الفضاء 

الجديد املتجسد يف ”السوشيال ميديا“.

قابل  غري  قطاعاً  ظلت  ميديا“  ”السوشيال  وألن 

للخضوع إىل الهيمنة الكاملة، فقد استأثرت باهتامم 

الجديدة  بالوسائط  االهتامم  وهذا  كبرية،  ومتابعة 

آخذ يف االطراد، وأخطر ما فيه أنه ينمو مبعزل عن 

احرتام  أو  الدقة  تكريس  عىل  الوسائط  هذه  قدرة 

املعايري املهنية.

أولها  األخرية؛  الحادة  للتغريات  مسارات  أربعة  مثة 

اإلعالمي  املحتوى  إنتاج  يف  املطردة  بالزيادة  يتعلق 

من  مستخدمني  بواسطة  الجديدة  الوسائط  عرب 

الهواة (غري الصحفيني)؛ فوفق بيانات ”يوتيوب“، فإن 

املهيمنني عىل قوائم املشاهدات غري املوسيقية عرب 

هذا املوقع ليسوا سوى ”نشطاء من غري املحرتفني“. 

لقد خلصت دورية ”ديجتال جورناليزم“، يف دراسة 

يصنعه  الذي  ”املحتوى  أن  إىل   ،2016 العام  أجرتها 

الجمهور غري وجه الصحافة إىل األبد.. وبات يشكل 
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جزءاً كبرياً من املحتوى العام“.

فبحسب  التمويل،  بعنرص  الثاين  املسار  ويتعلق 

فإن  جلوبال“،  بورز  أند  ”ستاندرد  رشكة  إحصاءات 

االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  اإلعالن  عائدات 

تتزايد مبوازاة انحسارها يف وسائل اإلعالم التقليدية، 

”ماجنا“  واإلعالم  اإلعالن  بحوث  رشكة  تتوقع  كام 

Magna أن تنمو األوىل يف العام الجاري 2019 بنسبة 

ستنمو  حني  يف  دوالر،  مليار   237 إىل  لتصل   13%

العائدات عىل الوسائط التقليدية بنسبة %2.5 فقط 

لتصل إىل 183 مليار دوالر.

اقتصاد رئيس  باتت فرنسا أول  ويف الصيف املايض، 

الرقمية  املجموعات  عىل  رضيبة  يفرض  العامل  يف 

بينها  كربى  إعالم  وسائل  اشتكت  بعدما  العمالقة، 

تلك  أن  من  مرموقة  أوروبية  أنباء  وكاالت  عرش 

ينتجه  الذي  املحتوى  بث  من  ترتبح  املجموعات 

منتجو اإلعالم التقليديون، ويتكبدون نفقات ضخمة 

يف جمعه وتحريره، من دون أن يحصلوا عىل جزء من 

العوائد التي تجنيها مواقع ”السوشيال ميديا“.

الذي  الكبري  التغري  يجسد  الذي  الثالث  املسار  أما 

يف  الدقة.  بعنرص  فيتعلق  اإلعالم،  قطاع  يف  حدث 

شهر يونيو املايض، نرشت مؤسسة ”إبسوس“ نتائج 

دراسة مهمة أجريت عىل عينة من 25 ألف شخص 

يف 25 دولة، وهي الدراسة التي بينت أن %86 من 

املستطلعة آراؤهم أقروا بأنهم ”وقعوا فريسة أخبار 

زائفة“، وأن ”املنرب األسايس لنرش املعلومات املضللة 

هو موقع (فيسبوك)“.

ليشري  التعرض  ببيانات  الخاص  الرابع  املسار  ويأيت 

الجديدة  التعرض للوسائط  بوضوح إىل أن معدالت 

للوسائط  التعرض  مقابل  يف  حاد  بشكل  تتزايد 

إدارة  منصة  عن  صادر  تقرير  يؤكد  إذ  التقليدية؛ 

عام  االجتامعي ”هوت سويت“ يف  التواصل  وسائل 

العامل نشطون  %45 من سكان  أكرث من  أن   ،2019

عىل هذه الوسائل، وأن أعدادهم تتزايد باطراد.

العريب منذ أربعة  مثة مكاسب كبرية حققها اإلعالم 

تلعب  حكومية  أدوات  من  خاللها  تحول  عقود، 

قدر من  متكاملة عىل  إىل منظومات  دعائية  أدواراً 

عرب  تعزيزه  يجب  أمر  وهو  واالحرتاف؛  التنافسية 

تكريس املعايري املهنية والدفاع عن التنوع والتعدد 

والحادة  الشاذة  األداء  أمناط  ومجابهة  والتوازن، 

والتحريضية والداعية للكراهية.
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اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: «َمْن آَذى الُْمْسلِِمنَي ِيف 

لَْعَنتُُهْم» رواه الطرباين بسند  َعلَيِْه  َوَجبَْت   ، طُرُِقِهْم 

صحيح.

وقد أوجب الله تعاىل عىل املسلمني التعاون بينهم 

عىل الرب والتقوى  ويدخل يف ذلك إزالة األذى من 

تعاىل(  قال  والتقوى.  الرب  عمل  من  فهو  الطريق 

اْإلِثِْم  َعَىل  تََعاَونُوا  َوَال  َوالتَّْقَوى  الِْربِّ  َعَىل  َوتََعاَونُوا 

الِْعَقاِب) سورة  َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد 

املائدة (2). ومن صور األذى املعارص الرسعة الزائدة 

الطريق، ومن ذلك  املركبات عىل  استخدام  يف عند 

بطريقة  الوقوف  أو  املمنوعة،  األماكن  يف  الوقوف 

عدم  ذلك  ومن  األخرى.   السيارات  حركة  تعيق 

االلتزام باإلشارات الضوئية التي تنظم سري املركبات 

وعبور األفراد عند األماكن املخصصة لذلك. ويدخل 

املرورية  بالقوانني  االلتزام  عدم   : املحرم  األذى  يف 

كافة ؛ فإن هذا من األذى املحرم ويجب عىل املسلم 

طاعة ويل األمر وااللتزام بكل األوامر والتعليامت.

الحفاظ  الطرق هي  األذى يف  والحكمة من تحريم 

عىل املصلحة العامة وهي مصلحة املجتمع بسهولة 

ويرس استعامل الطريق.

انطلقت الفتوح اإلسالمية غرباً بعد يف عهد الخليفة 

الله عنه، وأمر  الصالح معاوية بن أيب سفيان ريض 

لفتح  قائداً  يرسل  أن  مرص  وايل  العاص  ابن  عمرو 

أفريقية، فأرسل عمرو بن العاص ريض الله عنه عقبة 

بن نافع الفهري، وكان قائداً عظيام مستجاب الدعوة  

فافتتحها  تونس  لفتح  مقاتل  آالف  بعرشة  فانطلق 

القريوان وبنى فيها  ، وبنى مدينة  للهجرة  سنة 41 

جامعه املشهور جامع عقبة بن نافع.

قال الذهبي يف ترجمة عقبة بن نافع :“ األَِمرْيُ، نَائُِب 

إِفِْريِْقيََة لُِمَعاِويََة، َولِيَِزيَْد، َوُهَو الَِّذي أَنَْشأَ الَقرْيََواَن، 

اَس. وَكَاَن ذَا َشَجاَعٍة، َوَحزٍْم، َوديَانٍَة، وهو  َوأَْسَكَنَها النَّ

. من التابعني، َشِهَد فَتَْح ِمْرصَ

زَُه ُمَعاِويَُة َعَىل َعْرشَِة آالٍَف، فَافْتَتََح  : َجهَّ قَاَل الَواِقِديُّ

إِفِْريِْقيََة، َواْختَطَّ قرَْيََوانََها. وَكَاَن املَْوِضُع َغيَْضًة الَ يُرَاُم 

ٌء،  بَاِع َواألَفَاِعي، فََدَعا َعلَيَْها، فَلَْم يَبَْق ِفيَْها َيشْ ِمَن السِّ

َوَهَربُوا، َحتَّى إِنَّ الُوُحوَش لَتَْحِمُل أَْوالََدَها.

إِنَّا  الَواِدي!  أَْهَل  يَا  قَاَل:  إِفِْريِْقيََة،  ُعْقبَُة  افْتَتََح  لاَمَّ 

َحالُّْوَن - إِْن َشاَء اللُه - فَاظَْعُنوا، ثـَالََث َمرَّاٍت. فاََم رَأَيَْنا 

َحَجراً َوالَ َشَجراً إِالَّ يَْخرُُج ِمْن تَْحِتِه َدابٌَّة َحتَّى َهبَطَْن 

ومن هذه السنن النبوية إماطة األذى عن الطريق 

طريق  عن  لألذى  واإلزالة  اإلبعاد  هي  واإلماطة 

َوَسلََّم شعبة  َعلَيِْه  اللَُّه  النبي َصىلَّ  الناس، وجعله 

ِبيِّ َصىلَّ  النَّ َعِن  ُهَريْرََة،  أيَِب  َعْن  من شعب اإلميان. 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: «اْإلِميَاُن ِبْضٌع َوِستُّوَن، أَْو ِبْضٌع 

َوأَْدنَاَها  اللَُّه،  إِالَّ  إِلََه  َال  أَفَْضلَُها  ُشْعبًَة،  َوَسبُْعوَن، 

إَِماطَُة اْألََذى َعِن الطَِّريِق، َوالَْحيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اْإلِميَاِن» 

أيب  وابن  وابن ماجة  املفرد  األدب  البخاري يف  رواه 

ما  املقصود كل  واألذى  بسند صحيح.  والبزار  شيبة 

يرض باملستخدمني للطريق، كإلقاء األوساخ واألحجار 

الناس  حركة  يعيق  مام  شابهها  وما  واألخشاب 

ويرضهم.

َعْن أيَِب ُهَريْرََة، َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، 

أَنَُّه قَاَل: «نََزَع رَُجٌل لَْم يَْعَمْل َخرْيًا قَطُّ ُغْصَن َشْوٍك 

ا  َوأَلَْقاُه، َوإِمَّ ا كَاَن ِيف َشَجرٍَة فََقطََعُه  َعِن الطَِّريِق إِمَّ

فَأَْدَخلَُه  ِبَها  لَُه  اللَُّه  فََشَكَر  فَأََماطَُه  َمْوُضوًعا  كَاَن 

َة» رواه أبو داود. الَْجنَّ

 وقد حرّم النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم إيقاع الرضر 

طرقهم  يف  آذى  من  أن  وبني  الناس  بطرق  واألذى 

فإن عليه اللعنة والعذاب من الله تعاىل ومن الناس  

َعْن ُحَذيَْفَة بِْن أَُسيٍْد ريض الله عنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل 

اِس: انْزِلُوا ِبْسِم اللِه . بَطَْن الَواِدي. ثُمَّ قَاَل لِلنَّ

نَاِفعٍ  بُن  ُعْقبَُة  كَاَن  قَاَل:  فََضالََة،  بِن  ِل  ُمَفضَّ َوَعْن 

ثـَالٍَث  َسَنَة  بالشهادة   الله  وأكرمه  ْعَوِة.  الدَّ ُمَجاَب 

َوِستِّنْيَ يف معركة فتح السوس ،رَِحَمُه اللُه تََعاَىل ”

الله  نافع رحمه  بن  بناه عقبة  الذي  املسجد  وهذا 

وقد  القريوان،  مدينة  ويف  تونس  يف  املساجد  أقدم 

التاريخ  عرب  عديدة  مرات  وإعامره  به  العناية  متت 

اإلسالمي، وال يزال هذا املسجد شامخاً ضارباً يف عبق 

التاريخ املجيد للحضارة العربية اإلسالمية.

مرت   9700 من  يقرب  ما  املسجد  مساحة  وتبلغ 

مرت  و 77  مرت طوال  يقارب 126  ما  وبقياس  مربع، 

عرضا ويتميز بسعة قاعة الصالة  ويشتمل عىل عدد 

كبري من األعمدة الرخامية . ويشتمل املسجد عىل 

بارتفاع يزيد عىل ثالثني مرتا، ويعلو  مئذنة شاهقة 

املسجد ست قباب جميلة منحت منظر املسجد هيبة 

بالزخارف  وأبنيته  املسجد  جدران  وتزينت  وجامال. 

البديعة التي توحي برونق حضاري بديع.

والخارجني  للداخلني  تيرس  وللمسجد مثانية مداخل 

الوصول إىل داخل املسجد.

املحاطة  الخارجية  باحته  بسعة  املسجد  ومتيز 

باألعمدة الجميلة واألقواس البديعة.

وزين  الساج  خشب  املسجد  منرب  لصنع  واستخدم 

عىل  املسجد شاهداً  ويبقى هذا  الرائقة،  بالزخارف 

العمق الحضاري اإلسالمي يف هذا البلد العريق تونس 

الخرضاء ويف أجمل مدنها القريوان.

والقائد  األمري  الفهري،  نافع  بن  عقبة  الله  فرحم 

املجاهد والفاتح الباين والشهيد السعيد، وجزاه عن 

اإلسالم خري الجزاء.
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