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الحل عند سلمان
بقلم :
المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

تُ ضيع إحدى الدول الخليجية
الشقيقة مزيداً من الوقت حين تلجأ
إلى طهران أو أنقرة بحثاً عن حل
ألزمتها الراهنة ،مع العلم أن الحل
واضح وضوح الشمس ،وال يتطلب
سوى أن يدركوا أن خروجهم من
مأزقهم في يد الملك سلمان بن
عبدالعزيز وليس في يد المرشد
اإليراني علي خامنئي وال طيب
أردوغان.

أبواب الرياض وأبوظبي واملنامة والقاهرة مفتوحة لألشقاء ،طاملا استجابوا للمطالب
الرشعية ،والتي فيها مصلحتهم ،قبل مصالح األشقاء والجريان ،وبوسعهم أن يدخلوا منها
بأمان ،كرماء مصاين الحقوق ،مصوين السيادة ،بدالً من تسليم جزء من أرض الخليج العريب،
عىل هذا النحو الغريب ،إىل الحرس الثوري اإليراين ،الطامع يف التوسع عىل حساب جريانه،
أو الجيش الرتيك ،الحامل يف العودة إىل جزيرة العرب بعد أن خرج منها قبل قرن من الزمن
تقريباً.
يكفي أن متنعن الشقيقة النظر قي ترصيح معايل أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية
التي قال فيها« :عىل الشقيق أن يدرك أن الحل ألزمته ليس يف طهران أو بريوت أو أنقرة أو
عواصم الغرب ووسائل اإلعالم ،بل عرب عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجريانه».
فهذا الترصيح يقول بال مواربه أن الثقة يف الشقيقة باتت مفتقدة ،وأن عليها استعادتها
رسيعاً ،قبل فوات األوان ،ليس بالكالم األجوف ،وإمنا بالفعل امللموس ،وهو يف الوقت
نفسه ينبهم إىل أن التعويل عىل إيران أو تركيا ومن عاونهم ومن سيعاونهم ،لن يؤدي إىل
ما يُخرجهم من أزمتهم ،بل إنه يطيلها ،ورمبا إىل سنوات ،عرب إيهامهم بأنها قادرة مبساعدة
طهران وأنقرة عىل مواصلة العناد ،وهي مسألة لن تقبلها الدول التي فرضت املقاطعة إال
مبزيد من التمسك مبوقفها ،خاصة وأن املطالب التي قدمتها هذه الدول ليست تعجيزية،
إن كانت الشقيقة عازمة فعالً عىل التخيل عن مسارها األسود ،وعن مراهقتها السياسية يف
دعم التطرف واإلرهاب والعمل عىل إطالق الفوىض السياسية واالضطراب االجتامعي يف
محيطها الخليجي والعريب عرب أدواتها الوضيعة وعىل رأسها املشؤومة قناة الجزيرة.
إن الحرس الثوري اإليراين الذي تلجأ إليه الشقيقة اآلن ،ما دخل أرضاً إىل وعاث فيها فسادا ً،
وعمل بكل ما أويت من قوة عىل أن تظل جزءا ً من املجال الحيوي إليران أو مناطق نفوذها،
ولكم يف سوريا والعراق ولبنان واليمن خري شاهد عىل ذلك ،فالقوات اإليرانية الفارسية
الطائفية ،إن دخلت بلدا ً جاءت معها باملرشوع الفاريس ،الذي يتوسل باملذهب الشيعي
الطائفي ويوظفه بال ورع أو روية ،لتبدأ رحلة التغلغل يف كل مناحي الحياة ،والبنية
االجتامعية واملؤسسات وصوالً إىل قرص الحكم ،وبعدها سيكون خروجها صعباً إن مل يكن
مستحيالً ،ولكم يف العراق قدوة سيئة.
إن حكومة الدولة الشقيقة تسلم البالد إىل إيران بطريقة غريبة ومهينة ،رمبا ال تدرك
أبعادها يف ظل سياسة العناد والتكرب التي تنتهجها ،بينام هناك أشقاء وجريان ال يطلبون
منها سوى االستقامة والنضج ،وعندها سيتم احتضانها من جديد كدولة خليجية وعربية
شقيقة ،مصونة السيادة وحقوق الجرية.
إن عىل حكام الدولة الخليجية الشقيقة أن يدركوا ،قبل فوات األوان ،أن نهاية ما هم فيه
من عقوبات واستهجان ليس بالهرولة إىل طهران أو أنقرة ،وإمنا بالذهاب إىل الرياض للقاء
امللك سلامن بن عبدالعزيز ،وتقديم كل الضامنات التي تبني أنهم قد استجابوا للمطالب
املرشوعة التي ُرفعت إليهم ،دون انتقاص منها ،أو تحايل عليها.
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استقبل القيادات العسكرية

محمد بن راشد :قواتنا المسلحة حصن منيع
تتحطم على صالبته أحـالم المتربصين
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي  ،رعاه هللا ،في قصر سموه في زعبيل القيادات العسكرية في الدولة
الذين قدموا إلى سموه صادق التهاني والتبريكات لمناسبة شهر رمضان المبارك داعين
هللا تبارك وتعالى أن يديم على سموه وقيادتنا الرشيدة دوام الصحة والعافية والسعادة
وأن يحمي دولتنا وشعبنا من شرور خلقه وطمع الطامعين.
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حرض اللقاء معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
دولة لشؤون الدفاع ومعايل الفريق حمد محمد
ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة وسعادة
مطر عيل سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع والفريق
محمد عبدالرحيم العيل الوكيل املساعد يف وزارة
الدفاع وقادة أفرع القوات املسلحة الباسلة.
ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب بالقيادات العسكرية
وكبار الضباط وتبادل معهم سموه التهاين
والتربيكات بالشهر الفضيل ووجههم بأن يظلوا
العني الساهرة عىل أمن واستقرار الوطن واملجتمع
والدرع الواقية لسيادة ومنجزات دولتنا الحبيبة
وشعبنا العزيز ،مؤكدا ً سموه رضورة رفع مستوى
أداء األجهزة الرشطية واألمنية يف اإلمارات وتفعيل
آليات التعاون والتنسيق املستمر بني قياداتها من
أجل مصلحة الوطن العليا وحامية أفراد ورشائح
املجتمع واملمتلكات العامة والخاصة وتحقيق
أقىص درجات األمن االجتامعي واالقتصادي
واالستقرار املعييش لشعبنا ومجتمعنا عىل مساحة
رقعة وطننا الغايل دولة اإلمارات.
وأشاد سموه بالدور الوطني الكبري الذي تضطلع
به قواتنا املسلحة الباسلة يف السلم والحرب
ووصفها سموه بالحصن املنيع الذي تتحطم عىل
صالبته أحالم املرتبصني والطامعني مبكتسبات
دولتنا الوطنية واإلنسانية ..ودعا سموه قيادات
وضباط وأفراد جيشنا الباسل إىل استمرارية
التدريب واالنضباط وكسب املزيد من العلوم
واملهارات العسكرية الحديثة التي ترقى مبستوى
قواتنا املسلحة إىل مصاف الجيوش املتقدمة متمنيا
للجميع دوام التوفيق والنجاح يف أداء واجبهم
ومسؤولياتهم الوطنية والقومية واإلنسانية.
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معايل أمل القبييس يف صورة جامعية مع عدد من أفراد القوات

أمل القبيسي وعدد من الوزراء و كبار
المسؤولين يزورون جنود قواتنا المسلحة
في مهام الواجب
قضى عدد من الوزراء و كبار المسؤولين واإلعالميين بالدولة أول أيام عيد الفطر المبارك مع أبناء قواتنا
المسلحة البواسل في مختلف ميادين العز والفخر في مختلف دول العالم و جنود قوات اإلمارات
والتحالف العربي في عملية “ إعادة األمل “ في اليمن.

ونقل الوزراء وكبار املسؤولني خالل الزيارة
تحيات وتهاين صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل
للقوات املسلحة  -حفظه الله  -وأخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
رعاه الله -وصاحب السمو الشيخ محمد بنزايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ألفراد القوات وهنئوهم
بعيد الفطر السعيد ،وأكدوا إىل أن مساعدة
األشقاء وإغاثة امللهوف واملساهمة يف حفظ

ما يقوم به جنودنا
البواسل يسجل في أنصع
صفحات التاريخ نصرة
للمظلوم ووقوفاً إلى
جانب الحق وإعادة األمن
واالستقرار

أمن واستقرار الشعوب هو نهج ثابت وراسخ
يف سياسة دولة اإلمارات العربية املتحدة تجاه
الدول الشقيقة.
وأشاروا إىل أن اإلمارات قيادة وشعباً يعربون عن
فخرهم واعتزازهم بأبناء قواتنا املسلحة شاكرين
ومقدرين لهم األداء املرشف يف كل امليادين ..
وأعربت معايل الدكتورة أمل عبدالله القبييس
رئيسة املجلس الوطني االتحادي خالل لقاءها
جنود قواتنا املسلحة باليمن عن فخر واعتزاز
دولة االمارات قيادة وشعبا بأبنائها جنودنا
البواسل من قواتنا املسلحة الذين يقفون يف

معايل املف
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ساحات الرشف والكرامة ملساندة إخوانهم يف
اليمن الشقيق الستعادة حقوقهم املرشوعة
وتحريرها من يد العابثني بأمنها واستقرارها
وليساهموا بجهودهم الكبرية ويف بناء اليمن
وإعامرها وإعادة االمل فيها وتوفري األمن
واالستقرار بها.
وأكدت معاليها أن الرسالة التي يحملونها
محل تقدير وعرفان من جانب كل االماراتيني،
صغارا وكبارا ورجاال ونساء فهم أرشف الناس
وأكرثهم بذال وفداء للحق والواجب وقضايا
الوطن وأصحاب العطاء املقدس والدماء الزكية
والتضحيات الطاهرة التي لن تنىس خاصة
تضحيات شهدائنا االبرار الذين رضبوا اروع صور
التضحية وسطرت أسامؤهم يف اوسع صفحات
تاريخ الدولة ..ووجهت معاليها يف هذا االطار
التحية والتهنئة بالعيد ألرس الشهداء وأمهاتهم
عىل تضحياتهم وعطائهم.
وقالت معاليها إن ما يقوم به جنودنا البواسل يف
اليمن الشقيق يسجل يف أنصع صفحات التاريخ
ألن هدفه باألساس هو نرصة املظلوم والوقوف
إىل جانب الحق وإعادة األمن واالستقرار إىل
املنطقة ،والدفاع عن الوطن لينعم شعب
االمارات باالمن واالمان ولتستمر جهود التنمية
ولتبقى االمارات دامئاً يف الريادة يف املجاالت
كافة.
وأشارت إىل أن هؤالء هم أبناء إمارات الخري
واالنسانية الذين يقاومون كل قوى البغي
والعدوان ويرصعونها يف مهدها ،فهم رسل سالم
لجميع أنحاء العامل فللخري أهله وللحق رجاله
الذين نذروا أرواحهم لتبقى اإلمارات نبض العامل
وقلعة للحق ونصريا لإلنسانية تقاوم قوى الظلم
والبغي واملنقلبني عىل إرادات الشعوب.

وزير شؤون مجلس الوزراء يصافح جنود الوطن

معايل نورة الكعبي خالل زيارتها للقوات

معايل املفوض رئيس الهيئة االتحادية للجامرك مصافحاً جنود الوطن

مدير عام املجلس الوطني لإلعالم مقدماً التهاين
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قائد كلية الدفاع الوطني خالل زيارته حرس الرئاسة

زاروا مختلف وحدات القوات المسلحة

كبار القادة يتبادلون التهاني والتبريكات
مع ضباط وأفراد القــوات المسلحة في
عــيد الفطـر السعـيد
تبادل عدد من كبار ضباط القوات المسلحة التهاني والتبريكات مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات
المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.
جاء ذلك خالل الزيارات التي قاموا بها لمختلف وحدات القوات المسلحة تحقيقا لمزيد من التالقي بين
كبار الضباط والمرؤوسين في مثل هذه المناسبات الدينية ولإلطمئنان على سير العمل.

النيادي خالل زيارته جهاز حامية املنشأت الحيوية والسواحل

11

فقد قام اللواء الركن طيار رشاد محمد سامل
السعدي قائد كلية الدفاع الوطني بزيارة لقيادة
حرس الرئاسة هنأهم فيها بعيد الفطر السعيد
ونقل تهاين القيادة الرشيدة لضباط وضباط
صف واألفراد مبناسبة حلول العيد راجيا الله
العيل القدير أن يعيده عىل الجميع بالخري
واليمن والربكات ومتنى لهم كل التوفيق يف أداء
مهامهم.
كام قام اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد
املرشخ قائد القوات البحرية بزيارة مامثلة
لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي التقى
فيها عددا من ضباط وضباط الصف واألفراد
وهنأهم بالعيد السعيد ونقل إليهم تهاين
القيادة الرشيدة.
وقام كل من سعادة اللواء الركن محمد سلطان
عيل املسايبه قائد سالح اإلشارة بزيارة إىل
قيادة القوات البحرية وسعادة اللواء الركن
محمد مراد حسن البلويش رئيس هيئة اإلمداد
بزيارة لقيادة القوات الربية وسعادة العميد
الركن مبارك النيادي من القيادة العامة للقوات
املسلحة بزيارة إىل جهاز حامية املنشآت
الحيوية والسواحل نقلوا خاللها التهاين و
التربيكات بالعيد السعيد.
تأيت هذه الزيارات لتبادل التهاين مع ضباط
وضباط صف وأفراد القوات املسلحة مبناسبة
عيد الفطر السعيد حيث درجت القيادة العامة
للقوات املسلحة عىل مثل هذه الزيارات يف
املناسبات الدينية والوطنية ملشاركة منتسبي
القوات املسلحة الفرحة بعيد الفطر .

قائد القوات البحرية خالل زيارته القوات الجوية والدفاع الجوي

رئيس هيئة اإلمداد خالل زيارته القوات الربية

املسايبة خالل زيارته القوات البحرية
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البواردي يحضر افتتاح
فعاليات معرض
لوبورجيه في فرنسا

حضر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون
الدفاع والوفد المرافق له افتتاح فعاليات معرض
لوبورجيه للطيران في الجمهورية الفرنسية الذي يعد
واحدا من أكبر وأهم المعارض المتخصصة في الصناعات
الجوية والفضاء على مستوى العالم.

وقام معايل محمد بن أحمد البواردي والوفد
املرافق له بجولة تفقدية يف املعرض تعرف
خاللها عىل أجنحة الدول املشاركة كام اطلع
عىل أحدث املعدات واألجهزة والصناعات
الجوية والفضائية وما تنتجه كربيات الرشكات
العاملية.
كام زار معايل محمد بن أحمد البواردي
والوفد املرافق له وزارة الدفاع الفرنسية وكان
يف استقباله معايل سيلفي غوالرد وزيرة وزارة
الجيوش التي رحبت مبعاليه ..وتم خالل
اللقاء بحث العالقات الثنائية املتميزة بني
البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم
املصالح املشرتكة.

رئيس أركان القوات المسلحة
يزور قيادة الوحدات المساندة
زار معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة ،مقر
قيادة الوحدات املساندة يف أبوظبي بحضور
سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع وعدد من كبار قادة القوات املسلحة .
وكان يف استقبال معاليه لدى وصوله معايل
اللواء الركن عبد الله مهري الكتبي قائد
الوحدات املساندة.
وتبادل معاليه مع ضباط وضباط صف وافراد
الوحدات املساندة األحاديث الودية والتهاين
مبناسبة شهر رمضان املبارك داعياً املوىل عز
وجل أن يعيد هذه املناسبة الكرمية عىل دولتنا
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات
املسلحة “حفظه الله “ بالخري واليمن والربكات.
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وكيل وزارة الدفاع
يستقبل وزير الدفاع النيوزلندي
التقى سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل
وزارة الدفاع  -يف مكتبه يف الوزارة يف أبوظبي
 معايل مارك ميتشل وزير الدفاع النيوزلنديوالوفد املرافق له.
ورحب سعادة وكيل وزارة الدفاع بوزير الدفاع
النيوزلندي وبحث معه عالقات التعاون الثنائية
القامئة بني البلدين الصديقني وأهمية تعزيزها
نحو آفاق أوسع من التنمية والتطور وبشكل
خاص يف الشؤون العسكرية والدفاعية.
واستعرض سعادة مطر سامل عيل الظاهري
ومعايل مارك ميتشل عالقات التعاون والتنسيق
املشرتك بني البلدين يف القضايا التي تدعم
األمن واالستقرار وتعزز السالم يف املنطقة ورؤى
البلدين حولها.

المسايبة يشهد
تخريج دورة ضباط
تخصصية بمعهد
سالح اإلشارة
شهد اللواء الركن محمد سلطان املسايبة ،قائد
سالح اإلشارة بالقوات املسلحة ،الحفل الذي
أقيم مبعهد سالح اإلشارة ،مبناسبة تخريج
دورة ضباط تخصصية بحضور عدد من ضباط
القوات املسلحة.
وألقى قائد معهد سالح اإلشارة ،بهذه املناسبة،
كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور،
مشيدا ً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل
للقوات املسلحة ،حفظه الله ،ومتابعة صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
وحرص القيادة العامة للقوات املسلحة عىل
تطوير منتسبيها بأحدث األنظمة التقنية،
والذي كان له أكرب األثر يف إعداد وتأهيل
كوادر وطنية قادرة عىل التعامل مع مختلف
املتغريات.
ودعا الخريجني إىل تنفيذ املهام املطلوبة منهم
والوالء للوطن وقيادته ،وهنأهم عىل اجتيازهم
الدورات بنجاح ،آمالً لهم التقدم والتطور

املستمر يف معارفهم وقدراتهم.
كام ألقى أحد الخريجني كلمة نيابة عن زمالئه،
شكر فيها الهيئة التعليمية والتدريبية  ،ملا
بذلوه من جهد وافر أوصلهم لهذه املرحلة
من التفوق ،وعاهدوا الله أن يكونوا دامئاً السد
املنيع الذي يحمي الوطن ومنجزاته ،تحت ظل
القيادة الرشيدة.
ويف نهاية الحفل قام قائد سالح اإلشارة بتوزيع
الشهادات والجوائز عىل أوائل الدورات.
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قائد كلية الدفاع الوطني يشهد حفل
تسليم شهادات الماجستير لخريجي دورة
الدفاع الوطني الرابعة
شهد سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع
الوطني حفل تسليم شهادات الماجستير لخريجي دورة الدفاع الوطني الرابعة
خالل االحتفال الذي أقامته الكلية بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي بحضور
ضباط الكلية وهيئة التوجيه والمدعوين .

وقال اللواء الركن طيار رشاد السعدي يف ترصيح
بهذه املناسبة ان كلية الدفاع الوطني متيض قدما يف
تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها ليك ترسخ مكانتها
محلياً وإقليمياً ودوليا.
وأشار اىل أن دولة اإلمارات تخطو بثبات نحو تحقيق
برامجها التنموية يف سبيل تحقيق رخاء الشعب
وتقدمه وال تثني التحديات عزم القيادة يف سبيل
الحفاظ عىل مصالحها وتحقيق األمن الوطني
الشامل من خالل توفري بيئة مستقرة آمنة وتوظيف
حكيم ملوارد الدولة واستثامر استثنايئ ألدوات القوة

الوطنية حيث متسك قيادتنا الرشيدة بزمام األمور
يف ظل متغريات عرصية غري مسبوقة وذلك بتوازن
شديد يثري إعجاب العامل فاإلمارات أصبحت أمنوذجاً
إقليميا وعاملياً يحقق معدالت متفوقة ويتبنى
أساليب متجددة وطرق مبتكرة وجهودا ً ملؤها
اإليجابية والطموح.
وأَضاف قائد الكلية “ بعد ميض ما يزيد عن أربعة
أعوام وتخريج أربع دورات دفاع وطني تستمر
كلية الدفاع الوطني يف امليض قدماً لتحقيق رؤيتها
ورسالتها وأهدافها ليك ترتسخ مكانتها محلياً وإقليمياً

ودولياً بفضل الله سبحانه وتعاىل وعوامل أساسية
عديدة أكدت أن الحلم ميكن أن يصبح حقيقة دامغة
يأيت دعم القيادة الرشيدة عىل رأس تلك العوامل
وتأيت بجانبه الرؤية الواضحة واملتابعة الحثيثة من
املجلس األعىل للكلية ومن القيادة إضافة إىل الهمم
يتحل بها املنتسبون للكلية من ضباط
العالية التي ىّ
وموجهني ورتب أخرى ومدنيني «.
وكان حفل تسليم الشهادات قد بدأ بالسالم الوطني
ثم تليت آيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم
وثائقي عن الكلية القى بعده عميد كلية الدفاع
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الوطني كلمة أشار فيها اىل أن الكلية تسعى لخلق
كوكبة من املفكرين وأصحاب القرارات اإلسرتاتيجية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة الذين سيكون لهم
الدور الفاعل والبناء يف صناعة القرار.
وأشار اىل أن خريجي الكلية سيبدأون مرحلة جديدة
من حياتهم الحرفية والقيادية إذ سيقومون بتوظيف
ما تعلموه من خربات يف كلية الدفاع الوطني خالل
عامهم الدرايس املنرصم يف كل مجاالت عملهم كقادة
وإداريني وأصحاب قرار سواء يف السلك العسكري أو
املدين بكافة فروعة وميادينه.
ونوه إىل رضورة أن ال نقف مكتويف األيدي يف األزمات
وأن نبدي الرأي والنصيحة وذلك بناء عىل ما تعلموه
وطبقوه يف دراستهم موضحا أن الفشل الحقيقي هو
يف عدم القدرة عىل الوقوف خالل األيام الصعبة التي
تحتاجنا كرجال لهذا الوطن املعطاء القوي.
من جهتها ألقت الدكتورة منى املنصوري كلمة
الدارسني قالت فيها “ نصل اليوم ألعتاب التخرج
من مرحلة غنية بالذكريات والعطاء لننطلق بعدها
إىل رحلة جديدة متسلحني باملعارف واملهارات
والركائز األساسية التي حددتها القيادة الرشيدة
إلعداد وتأهيـل القيادات العسكرية واملدنية ورفع
قدراتهم عىل تحديد وتقييم تحديات األمن الوطني
واإلقليمي والدويل».
وقالت “ كام عهدنا من كلية الدفاع الوطني كل عام
أن تقدم نخبة من الخريجني والخريجات مجهزين

تستمر كلية الدفاع الوطني في المضي قدماً لتحقيق
رؤيتها ورسالتها وأهدافها لكي تترسخ مكانتها محلياً
وإقليمياً ودولياً
بكفاءات ومهارات التقييم الناقد واالسرتاتيجي
الرضوري إلعدادهم لتحديد وتقييم التحديات التي
تواجه األمن الوطني واإلقليمي والدويل باإلضافة إىل
متكينهم من إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل
حامية املصالح الوطنية ولتحقيق التطلعات والرؤى
املستقبلية لقيادتنا الرشيدة».
وقدمت الدكتورة منى املنصوري الشكر
والتقدير ألعضاء الهيئة التدريسية والقامئني عىل
إدارة الكلية عىل الجهود التي بذلوها لتأهيل
الدارسني وتطوير قدراتهم يف البحث والتحليل
والنقد والتقييم ومهارات الحوار ضمن بيئة تعليمية
تفاعلية وبحثية متكنهم من رسم السياسات الوطنية
وصناعة القرار اإلسرتاتيجي حول القضايا الوطنية .
وقالت “ال ننىس يف هذا املقام أيضا أن نشكر القوات
املسلحة التي استضافتنا يف هذا الرصح املميز
وقضينا فرتة زمنية رائعة مع ضباط وأفراد القوات
املسلحة تعرفنا عليهم عن قرب واستفدنا من تجربة
التعليم العايل يف كلية عسكرية وفهمنا رس اإلنجازات
التي حققتها قوات دولة اإلمارات وحجم طموحاتها

وهذا يزيدنا فخرا ً بهذه املؤسسة الوطنية التي تقدم
للوطن الكثري كام نشكر الجهود الحثيثة للكلية
وحرص ومتابعة قيادة الكلية املبارش لتوفري كافة
التسهيالت وتذليل العقبات التي يواجهها الدارسني».
من جانبه القى الدكتور البدر الشاطري كلمة هيئة
التوجيه أشار فيها اىل “ إننا يف هذه األيام املباركة
إذ نتذكر فراق مؤسس دولتنا وباين نهضتنا الشيخ
زايد بن سلطان “طيب الله ثراه “ واسكنه فسيح
جنانه مع النبيني والصدقني والشهداء والصالحني
وحسن أولئك رفيقا نتذكر أننا اليوم نقتطف من
غرس زايد الخري وما هذه الكلية إال مثرة من مثار
عطاءه وما الخريجني والخريجات إال أبناء وبنات
القائد الفذ والزعيم امللهم والذي عز عىل التاريخ
أن يجود مبثله «.
وأشار اىل أن الله قد حبانا بخلفه الصالح صاحب
وقام اللواء الركن طيار رشاد محمد سامل السعدي يف
ختام الحفل بتوزيع الشهادات عىل الخريجني
والتقاط الصور التذكارية.
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بمناسبة مرور  25عام على تأسيسها

المدرسة الثانوية العسكرية في القوات
المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة الـ  22من طلبتها
إحتفلت المدرسة الثانوية العسكرية في القوات المسلحة في مدينة العين بتخريج الدفعة الثانية
والعشرين من طالبها وحصولهم على شهادة الثانوية العامة .
شهد الحفل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة
اللواء الركن سالم بن غافان الجابري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البشرية بالقيادة العامة للقوات
المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.
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بدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من
آيات الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد املدرسة
الثانوية العسكرية كلمة بهذه املناسبة رحب
فيها براعي الحفل والضيوف وقال" ونحن
نحتفل مبرور  25عاما من العطاء لتأسيس
املدارس الثانوية العسكرية وتخريج دفعة
جديدة هي األكرب منذ تأسيسها من الطالب
النخبة ممن أنهوا بنجاح وإقتدار تعليمهم من
حملة الثانوية العامة القسم العلمي من قادة
املستقبل الذين نأمل ان يكونوا رافدا ناجحا
لقواتنا املسلحة ".
وقال ان قيادة املدارس الثانوية العسكرية
عملت منذ تأسيسها بجد وتفاين من أجل
تسخري كافة السبل واملتطلبات الالزمة لتوفري
تعليم يواكب العرص ويسعى اىل التميز
والتنافسية وذلك من خالل التطوير املستمر
للمناهج العلمية والربامج الرياضية والصحية

وبرامج التأهيل القيادي ورياضة الجيوجيستو
باالضافة اىل الربنامج الصيفي الخارجي.
وأضاف قائد الكلية " نسعى من خالل تخريج
هذه الدفعات من أبناء الدولة اىل تحقيق
رؤية الدولة وأهدافها املنشودة يف إعداد قادة
للمستقبل يفتخر بهم وطنهم علميا وقياديا
ولتكون أهم مقوماته تنمية الروح الوطنية
واالنتامء للوطن والوالء والطاعة لويل األمر
من خالل دستور الرشف العسكري وااللتزام
بالقيم االسالمية واالخالق الحميدة والعادات
والتقاليد االماراتية وغرس مبدأ احرتام عادات
وتقاليد الشعوب األخرى".
وهنأ الخريجني بنجاحهم واجتيازهم لهذه
املرحلة الدراسية آمال أن تكون هذه اللبنة
األوىل يف حياتهم املهنية ويف بناء قواتنا املسلحة
وأوصاهم بتقوى الله يف أعاملهم وأداء ما ميليه
عليهم الواجب والضمري والخلق القويم وأن
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يطيعوا أويل األمر منهم.
ويف ختام كلمته تقدم قائد املدرسة بالشكر
لهيئات ومديريات العامة للقوات املسلحة
التي مل تدخر جهدا يف توفري السبل كافة
وتذليل الصعوبات فكان للدعم املادي
واملعنوي املتميزين بالغ األثر للوصول لهذه
النتيجة املرشفة.
كام وجه الشكر ملجلس أبوظبي للتعليم
وجامعة نيويورك وجامعة بوند االسرتالية وكافة
الضباط وضباط الصف واملدنيني واملرشفني عىل
ما بذلوه خالل العام الدرايس.
وألقى الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل
نهيان كلمة الخريجني أكد فيها انه لرشف كبري
للخريجني أن يحتفلوا بهذه املناسبة وتوديع
مرحلة مهمة من حياتهم ..وقال " انها محطة
حاسمة يف تاريخ كل طالب ومرحلة تحمل
كل الحب والتقدير لضباط و ضباط صف و
اداريني و معلمني ومرشفني يف املدرسة الثانوية
العسكرية ".
وأضاف " لقد غرستم فينا حب العلم و التفاين
يف خدمة الوطن والتنافس نحو التفوق والتميز
فكانت بصامتكم واضحة جلية رسمت األمل
نحو حياة مليئة بالتحدي واإلرصار عىل بلوغ
أعىل مراتب املجد" .
وأشار الشيخ ياس بن حمدان اىل ان حكومتنا
الرشيدة حرصت عىل بناء االنسان اميانا منها
ان االستثامر الحقيقي هو االستثامر يف االنسان
فهو قادر عىل دفع عجلة النمو و االزدهار
فجعلت االهتامم بالشباب نصب أعينها فلم
تدخر جهدا يف توفري كافة أسباب الرقي لضامن
حياة سعيدة ألبناء الوطن .
كام خاطب أولياء أمور الطلبة فقال " ال شك
ان لكم فضال كبريا و لكم معروفا يعلو عىل كل
معروف فنسأل الله ان يعيننا عىل رد الجميل
لكم و ان نكون كام تحبون شبابا وفيا يبذل
قصارى جهده من اجل بناء وطنه و متاسكه و
قادر عىل الصمود يف وجه الصعاب " .
ويف ختام الحفل سلم سعادة اللواء الركن
سامل بن غافان الجابري رئيس هيئة اإلدارة
والقوى البرشية الجوائز والشهادات عىل
املتفوقني والخريجني وهنأهم عىل التخرج
متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح يف مسريتهم
العلمية والعملية وتم التقاط الصور التذكارية
مع الطلبة.
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الطيران المشترك يشارك في

«التدريب أ» تفوز بكأس

معرض الطيران العسكري بأمريكا

التفوق الثقافي للقوات

شاركت قيادة الطريان املشرتك /القوات املسلحة يف
معرض الطريان العسكري  AAAA 2017الذي
أقيم يف والية تينييس بالواليات املتحدة األمريكية
خالل الفرتة من  26حتى  28ابريل املايض والذي
يعترب واحدا من املعارض املتخصصة يف مجال
الطريان العسكري واملدين واسلحة الدفاع الجوي.
وتعد مشاركة قيادة الطريان املشرتك يف الدورة
الحالية للمعرض ضمن مشاركاتها الخارجية الكربى
يف املعارض الدولية بهدف االطالع عىل أحدث ما
توصلت إليه صناعة الطائرات واألجهزة الفنية
األخرى وما يتعلق مبعدات وتجهيزات اإلسعاف
واإلنقاذ الجوي وغريها الخاصة بالطائرات
املروحية ،لالستفادة منها واالطالع عىل أحدث
أساليب التدريب ،إضافة إىل االحتكاك بالخربات
وكربى الرشكات املصنعة املشاركة.

وحرصت قيادة الطريان املشرتك من خالل جناحها
يف املعرض عىل إبراز أهم اإلنجازات التي حققتها
دولة اإلمارات سواء العسكرية واالقتصادية
والثقافية وبأهم املعامل السياحية من خالل عرضها
ألهم الكتب واألفالم والربورشات التعريفية والتي
شملت مختلف مظاهر النهضة الشاملة التي
تشهدها الدولة.
وقام وفد قيادة الطريان املشرتك خالل مشاركته يف
املعرض بعقد العديد من االجتامعات واللقاءات،
حيث ميثل املعرض فرصة مثينة للقاء كربيات
الرشكات والشخصيات العاملية املتخصصة يف مجال
الطريان والدفاع ويتيح فرصة لتبادل الخربات
واألفكار وعدد من املوضوعات والقضايا املتعلقة
يف تكنولوجيا صناعة الطريان.

المسلحة
اختتمت يف نادي ضباط القوات املسلحة
بأبوظبي ،فعاليات الدورة الـ «»15
ملسابقة كأس التفوق الثقايف للقوات
املسلحة مبشاركة  31فريقاً ثقافياً مثلوا
مختلف وحدات القوات املسلحة ،والتي
نظمتها مديرية التوجيه املعنوي بالقيادة
العامة للقوات املسلحة ،بحضور عدد
من الضباط ،وأسفرت النتائج عن فوز
فريق مديرية التدريب «أ» باملركز األول
وحصوله عىل كأس التفوق الثقايف العام.
تهدف املسابقة التي تقام بتوجيهات من
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،ومتابعة معايل
الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي،
رئيس أركان القوات املسلحة ،إىل دعم
روح التنافس الثقايف بني منتسبي القوات
املسلحة من ضباط وضباط صف وأفراد
من جميع الوحدات ،وتنمية روح املطالعة
لديهم يف مجال الثقافة العامة والتفاعل
اإليجايب بني املشاركني ،وإتاحة الفرصة
للتعارف بني الفرق املشاركة يف جو ثقايف
يسوده روح املنافسة الرشيفة.
وترمي املسابقة أيضاً إىل غرس قيم العمل
بروح الفريق بني جميع الفرق املشاركة،
واملساهمة يف استثامر الوقت ،مبا يعود
بالنفع عىل جميع املشاركني ،وتنمية
الحوار والتفكري العلمي والقدرات.
ضمت املسابقة العديد من الفعاليات
واألنشطة يف املجالني الثقايف والديني
والعلوم العسكرية والتاريخية والشؤون
الطبية والصحية والثقافة املحلية
والخليجية.
يذكر أن مسابقة كأس التفوق الثقايف
للقوات املسلحة تأيت يف إطار حرصها عىل
استمرار التواصل بني منتسبيها من أجل
ترسيخ الجوانب الثقافية الهادفة لديهم،
وإذكاء روح التنافس الرشيف من خالل
االهتامم الثقايف ،واإلملام بكل ما هو جديد
يف عامل املعرفة والثقافة العامة.
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محمد بن راشد في رائعة "الدرب واضح"

الفروسية موقف نبراسه محمد بن زايد
اختار الشاعر صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب عنواناً داالً لرائعته
الشعرية ،يحمل بعدا ً رؤيوياً وآفاقاً جاملية،
وليس من شك يف أن محمد بن راشد ،من خالل
هذا العنوان «الدرب واضح» ،يسعى إىل زعزعة
املعنى األويل البسيط لوضوح الدرب ،ليصوغ
داللة مركبة ذات بعدين :سيايس يتضح بعد
االنتهاء من قراءة النص ،وجاميل يحمل داللة
تجمع بني العقل واملشاعر والحكمة.
ففي النص لحظات حميمية مملوءة باملحبة
ومشاعر األخوة ،ولحظات أخرى تؤكد رضورة
رجوع السادرين يف غيهم إىل العقل ،فالقصيدة،
وهي تكشف الدرب الواضح الذي تسلكه
اإلمارات ،تشري إىل الدروب امللتوية التي سارت
فيها قطر ،فالعنوان ينطوي عىل تعرية وفضح
للدروب امللتوية عن طريق تبيان جامليات
الدرب الواضح الذي اختطته اإلمارات لنفسها
وشهد به العدو قبل الصديق.
اختار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعبري
عن موقفه من خالل هذا النص الشعري الدال
الذي ينتمي إىل النوع الذي عرفه البالغيون
بالسهل املمتنع .وهذا االختيار يتناغم مع
منظور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم املعريف
وهو يصور الروح الجديدة يف اإلمارات ،ويسعى
للدفاع عنها أمام من يسعى إىل تشويهها ،فشعر
الشيخ محمد بن راشد هو لون من التعبري
عن الذات الجمعية اإلماراتية ،وهي تواجه
تحديات العرص ،وهو دفاع عن هذه الذات
وتبيان للطرق امللتوية التي تسلكها قطر ،التي
سعت لدق أسافني الفتنة لتدمري عرى االتحاد
والتعاون الخليجي وتقطيع أوارص املحبة بني
الحكام والشعوب يف دول الخليج العريب.
تبدأ قصيدة «الدرب واضح» بلفت النظر إىل
وعي الشيخ محمد بن راشد إىل الرسالة التي
يؤديها شعره ،وإن نتاجه الشعري مبجمله جزء
فاعل يف بنية الحياة العامة يف اإلمارات وليس
مجرد زينة تضاف إليها.
وقد كان من الطبيعي أن تتصدر القصيدة
بعالقة األخوة واملحبة التي تربط صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

د .علي بن تميم
مدير عام «أ بوظبي لالٕ عالم»

بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،وهي عالقة تسعى إىل خدمة
اإلمارات ونجاحها وازدهارها واإلعالء من شأنها
والدفاع عن مصالحها وبقائها موحدة والسري
بها قدماً نحو مستقبل متميز .ويرسم النص
عالقة فريدة بني القائدين تقوم عىل املحبة
والتفاين يف خدمة الوطن ،متغنياً بالخصال
القيادية التي يتحىل بها صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويرسمها بلغة شعرية
معربة يربز فيها الشيخ محمد بن زايد فارساً
يذود عن مجتمعه.
وما أجمل هذا اإلخاء وما أنبله ،فالقائدان
متوافقان قلباً وقالباً من خالل ثنائية متناغمة
عامدها الحب وسداها اإلخالص« :أنا وهو
لدارنا بالضامين عا قلب واحد حافظني األمانة»،
وكأن هذه األبيات مرآة صادقة تعكس عبارة
الشيخ محمد بن زايد الشهرية ،والتي سارت
بدورها مثالً وشعارا ً وطنياً جامعاً «البيت
متوحد»« :عوين وأخويه وإن أناديه جاين وإذا
يناديني ألبي عشانه».
يبدأ النص حديثه مع قطر بتذكريها بالروابط
التاريخية التي تربط بينها وبني دول مجلس
التعاون الخليجي ،وهي روابط ترضب
جذورها عميقاً يف التاريخ« :من منبت واحد
وشعب وكياين دم ولحم واحد وأرض وديانه»
لكن مشكلة القيادة يف قطر تتمثل يف سعيها
إىل البحث عن وجودها خارج هذا التاريخ

املشرتك الذي يربط دول مجلس التعاون:
«ومن سالف يف الوقت عشنا زماين مع جارنا
والجار أخلف رهانه» ،وحني يخذلهم هذا
البحث خارج التاريخ ،سيدركون أنهم وقعوا يف
رشك القوى التي ترتبص بهم« :والذيب ياكل م
الكبار السامين ساعة تغادر رسبها باستهانة»،
ومن الواضح أن القصيدة تستعيد الحديث
النبوي الرشيف «إمنا يأكل الذئب من الغنم
القاصية» ،مؤكدا ً أن قطر ليس لها إال مظلتها
التاريخية الخليجية ،بحكم التاريخ والجغرافيا.
أما املظالت األخرى ،تركية كانت أم فارسية
فهي تفتت وحدة الرماح الخليجية« :وتأىب
الرماح العاليات اللداين أن تتكرس متجمعة
بذات خانة» ،وهو ما يذكر بقول الشاعر
العريب« :كونوا جميعاً يا بني إذا اعرتى خطب
وال تتفرقوا آحـــادا تأىب الرماح إذا اجتمعن
تكرسا ،وإذا افرتقن تكرست أفرادا» ،الجيل أن
الشيخ محمد بن راشد كان يسعى إىل تلك
االستحضارات بقصدية ووعي ،ألنه يريد أن
يعيد إىل ذاكرة قطر هذه األمثال التاريخية
التي عرفناها وصارت جزءا ً من ذاكرتنا الثقافية
وكثريا ً ما يستحرضها الناس يف األزمات.
والحديث مع قطر وعنها يأخذ بعدا ً حوارياً
وتعليمياً رائعاً ويرفع السيايس إىل مقام جاميل
يكشف القوة يف حكمتها والحكمة يف قوتها من
خالل املثل الدال والكلمة الطيبة والنصيحة
الصادقة قبل أن يتسع الخرق عىل الراقع،
وبذلك فإن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
اخترص يف هذا النص الشعري الفريد الوجدان
اإلمارايت والخليجي العام يف هذه املرحلة ،إدراكاً
منه ملخاطر املغامرة التي تخوضها قطر ،عىل
نفسها أولاً  ،وسعياً إىل كلمة ناصحة رمبا تعيد
شيئاً من العقل املفقود إىل النظام القطري.
القصيدة وهي تكشف
الدرب الواضح لالمارات
تشير للدروب الملتوية
التي سارت فيها قطر
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العدد  546يوليو

2017

الحزم واألمل

إعداد:
الرائد /جميل خميس السعدي
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة في دعم ونجدة
األشقاء في اليمن ،وتقديم العون الالزم لهم بشتى أشكاله
وأنواعه لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك ،وإن األحداث
مهما تعاظمت لن تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني
والعروبي واإلنساني تجاه أشقائنا في اليمن ،بل على العكس
ستزيدنا عزيمة وإصرار لتحقيق قصة النصر كاملة.
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العدد  546يوليو

2017

تحالف دعم الشرعية
في اليمن:
تعرض ناقلة نفط
تحمل علم جزر مارشال
لهجـوم قـبالة
السواحل اليمنية

أعلنت قيادة تحالف دعم الرشعية يف اليمن
تعرض ناقلة نفط ــ تحمل علم جزر مارشال
ــ إلطالق نار بقذائف « أر  .يب  .جي « بينام
كانت تسري وفق خط رحلتها يف مضيق باب
املندب.
وقالت قيادة التحالف يف بيان لها “ ..أن ناقلة
نفط تحمل علم “ جزر مارشال “ تعرضت
صباح  31مايو املايض “ األربعاء “ لهجوم من
قبل زورق بحري باستخدام ثالث قذائف “
أر  .يب  .جي “ قبالة السواحل اليمنية قرب
باب املندب وذلك بني جزيريت ميون اليمنية
والسبع الجيبوتية.
وأشار التحالف إىل أنه مل يصب أحد من
العاملني يف السفينة بأذى وأنها حاليا يف
طريقها بعرض البحر األحمر ..مضيفا أنه
تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة ملعرفة
الجهة املتورطة فيها.
وجددت قوات تحالف دعم الرشعية يف اليمن
تحذيرها من أن استمرار مامرسات امليلشيات
الحوثية ألنشطة تهريب األسلحة والذخائر إىل
األرايض اليمنية يؤثر عىل أمن املالحة يف هذا
الجزء الحيوي من العامل.

الحزم واألمل

اإلمارات تسير جسرا جويا صحيا
الحتواء الكوليرا في اليمن
أعلنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي عن تسيير جسر جوي
إلى اليمن لنقل األدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية
الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا بهدف الحد من تداعياته
الصحية واإلنسانية على األشقاء في اليمن.

وقال سعادة محمد عتيق الفالحي أمني عام هيئة
الهالل األحمر أنه تم إرسال  100الف لرت من
السوائل الوريدية املضادة للوباء ــ أي ما يعادل
 56طنا باعتبارها مرحلة أوىل حيث تعد هذه
الكمية كامل املحاليل املتوفرة يف السوق املحيل
اإلمارايت  ..إضافة اىل  150ألف علبة من املحاليل
املخربية لتشخيص املرض  ..مشريا إىل أن املساعدات
اإلماراتية الحتواء الكولريا تشمل املحافظات اليمنية
كافة مبا فيها الخاضعة لسيطرة املليشيات االنقالبية.
وأوضح أن دولة اإلمارات استجابت بشكل فوري
إىل متطلبات منظمة الصحة العاملية الحتواء مرض

الكولريا منذ شهر سبتمرب عام  2016حيث قدمت
محاليل مضادة ملرض الكولريا ومخربية لفحص
حاالت االشتباه باملرض  ..إضافة إىل توفري مادة
الكلور لتعقيم املياه  ..مبينا أن حملة املساعدات
تهدف اىل تخفيف معاناة األطفال والنساء الحوامل
كونهم الفئة األكرث تأثرا بالوباء.
وأضاف أن املساعدات الطبية تكفي ألكرث من
 / 300 /ألف شخص مشريا إىل أن املساعدات
اإلماراتية مل تقترص عىل األدوية الخاصة مبرض
الكولريا بل شملت العديد من األدوية والعالجات
األخرى.
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اليونيسف  :نحو  70ألف حالة
كوليرا في اليمن خالل شهر واحد

القوات المسلحة :

الميليشيا تستهدف
سفينة مساعدات
طبية إماراتية قبالة
السواحل اليمنية

كشفت منظمة األمم املتحدة للطفولة « يونيسف
« أنه تم اإلبالغ عام يقرب من  70ألف حالة إصابة
بالكولريا ووفاة  600حالة يف اليمن خالل شهر واحد
فقط.
وأكد املدير اإلقليمي لليونيسف خريت كاباالري أن
مرض الكولريا ينترش برسعة متوقعا أن يصل عدد
حاالت اإلصابة خالل األسبوعني القادمني إىل 130

ألف حالة داعيا إىل بذل املزيد من الجهود لتوفري
الدعم الفوري لجهود اإلغاثة يف اليمن يف مجاالت
الصحة واملياه والرصف الصحي والتغذية .
وأعلن املدير اإلقليمي لليونيسف يف بيان له يف
ختام زيارته لليمن عن حاجة منظمة األمم املتحدة
للطفولة املاسة لنحو  16مليون دوالر ملنع انتشار
وباء الكولريا بشكل أكرب يف اليمن

الهالل األحمر اإلماراتي “ يقدم
 10سيارات إسعاف لمنظمة الصحة
العالمية دعما للقطاع الصحي باليمن
قدمت هيئة الهالل االحمر االمارايت  10سيارات
إسعاف  -رباعية الدفع من نوع « الند كروزر  -اىل
منظمة الصحة العاملية يف اليمن يف إطار دعم الهيئة
املتواصل للقطاع الصحي يف اليمن.
وأوضحت الهيئة أن هناك دفعة ثانية تضم 10
سيارات سيتم تقدميها خالل الشهر املقبل.
ومثن ممثلو منظمة الصحة العاملية يف اليمن دور
اإلمارات الريادي يف تلبية االحتياجات اإلنسانية
الذي يعاين ضعفا شديدا يف جميع املجاالت خاصة

املجال الصحي معربني عن تقديرهم ملساهامت
االمارات يف دعم التوجهات اإلنسانية للمنظمة
ومساندتها يف مواجهة التحديات التي تشهدها
املحافظات اليمنية.
وأوضحت منظمة الصحة العاملية أنه سيجري
توزيع السيارات عىل عدد من املحافظات اليمنية
حسب الحاجة  ..مشرية إىل تسليم ثالث سيارات
ملحافظة شبوة وسيارتني ملحافظة أبني.

أعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة تعرض
سفينة إماراتية ــ تحمل عىل متنها مساعدات
طبية ــ لهجوم صاروخي أطلقته مليشيا
الحويث قبالة ميناء املخا اليمني.
وأوضحت القوات املسلحة يف بيان لها ..أن
الهجوم مل يسفر عن أرضار يف السفينة فيام
أصيب أحد أفراد طاقمها مؤكدة متابعة و
تعقب منفذي الهجوم.
وجددت القوات املسلحة تحذيرها من
استمرار مامرسات امليلشيات الحوثية ألنشطة
تهريب األسلحة والذخائر إىل األرايض اليمنية
والتي تؤثر عىل أمن وسالمة املالحة الدولية
يف هذا الجزء الحيوي من العامل.
وطالبت املجتمع الدويل بالضغط عىل ميليشيا
الحويث لتطبيق قرار مجلس األمن الدويل /
 / 2216ملنع هذه املامرسات اإلجرامية.
يذكر أنه مع انتشار وباء الكولريا وتردي
الظروف الصحية يف عدد من املحافظات
اليمنية تسري الدولة سفنا تحمل عىل
متنها مساعدات إغاثية تشمل مختلف
أنواع األدوية والعالجات الخاصة بالوباء
ومستلزمات املكافحة و الوقاية  ..إضافة إىل
أجهزة ومعدات طبية تقدمها هيئة الهالل
األحمر لرفد املرافق الصحية يف اليمن يف ظل
حالة الرتدي التي تشهدها منذ انقالب الحويث.
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الحزم واألمل

بتوجيهات رئيس الدولة ومحمد بن زايد ..

اإلمارات تتكفل بعـالج  90جريحا يمنيا في
المستشفيات الهندية
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة
الهالل األحمر ..غادرت مساء  22يونيو طائرة خاصة مع طاقم طبي تقل  90جريحا يمنيا  -مع
مرافقيهم  -ممن تأثروا جراء الحرب واالنتهاكات الحوثية الى الهند الستكمال عالجهم على
نفقة الهالل األحمر اإلماراتي في مستشفيات الهندية بإشراف وإدارة « .» vps
وكانت هيئة الهالل االحمر االمارايت
أعلنت انها ستتحمل تكاليف املرافقني
الصحيني للجرحى لضامن تهيئة
الظروف الصحية والنفسية لهم ضمن
برنامج الدعم النفيس واملعنوي الذي
توفره للحاالت التي تتكفل بعالجها.
وتأيت هذه الخطوة استمرارا لدور
اإلمارات الداعم للشعب اليمني
الشقيق للتخفيف من معاناتهم
والوقوف إىل جانبهم وذلك يف ظل
الظروف الصعبة التي تواجههم.
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اإلمارات تقدم  99حافلة للمدارس واألندية
والنقل العام في عدد من المحافظات اليمنية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله» وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
«رعاه الله» وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة تقدم دائرة الشؤون البلدية
والنقل يف أبوظبي  99حافلة لدعم قدرات املدارس
واألندية والنقل العام يف عدد من املحافظات
اليمنية .ويأيت ذلك يف إطار دعم الدولة املتواصل
العادة الحياة اىل طبيعتها يف املحافظات اليمنية
وضمن الجهود التي تبذلها للتخفيف عن معاناة
املواطنني وتحسني الخدمات املقدمة لهم  .وسيتم
توزيع الحافالت عىل النحو التايل  ..محافظة
عدن  36حافلة للمدارس وأبني  10حافالت
للمدارس واملخا  4حافالت للمدارس ولحج 10
حافالت للمدارس والضالع  10حافالت للمدارس
وحرضموت  7حافالت للمدارس و 3لألندية وشبوه
 4حافالت للمدارس ومأرب  4حافالت للنقل العام
وسقطرى  10حافالت للنقل العام  .وكانت دولة
االمارات قد قدمت يف أبريل املايض حافالت إلدارة
مطار عدن الدويل وذلك ضمن خطة شاملة تهدف
اىل استكامل عملية إعادة تأهيل املطار وتحسني
نوعية الخدمات التي تقدم للمسافرين.
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األخبار

وزارة الخارجية  :الحديث عن وجود
سجون سرية في اليمن تدار من
قبل اإلمارات عار عن الصحة
وقالت الوزارة يف بيان لها “ إن ما ورد يف التقرير
عار متاما عن الصحة ،وال يعدو كونه مزايدات
سياسية تسعى من خاللها املليشيات االنقالبية
وأطراف مترضرة من جهود التحالف العريب الرامية
إىل محاربة التنظيامت اإلرهابية وتشويه سمعة
التحالف الذي تدخل أصال يف اليمن من أجل إنقاذ
الشعب اليمني «.
وأكدت وزارة الخارجية أن دولة اإلمارات وكجزء
من التحالف العريب ال تقوم بإدارة أو اإلرشاف عىل
أي سجون يف اليمن وإن هذا األمر من اختصاص

السلطات الرشعية اليمنية فيام تقوم قوات
التحالف بتوفري التدريب الالزم للكوادر اليمنية
وفقا ألفضل املامرسات القانونية.
وأوضح البيان أن دولة اإلمارات العربية املتحدة
قامت بدور محوري بالتعاون الوثيق مع القوى
اليمنية املحلية يف طرد القاعدة من جنوب اليمن ..
ومن املعروف أن أكرث التنظيامت املرتبطة بالقاعدة
واملعروفة بوحشيتها كانت مسؤولة بشكل مبارش
عن مقتل املئات من املسؤولني الحكوميني والرشطة
املحلية واملواطنني اليمنيني األبرياء.

أكدت وزارة الخارجية والتعاون
الدولي رفضها القاطع وإدانتها
الشديدة لما ورد في تقرير نشر
مؤخرا بخصوص وجود سجون
سرية في جنوب اليمن تدار من
قبل القوات اإلماراتية.

وقال البيان إن دولة اإلمارات قدمت مليارات
الدوالرات بشكل مساعدات مبارشة يف جنوب
اليمن بهدف توفري األمن هناك وتوفري املياه
والكهرباء وإصالح وتجهيز املدارس واملستشفيات
إضافة إىل تقديم املواد الغذائية عىل نطاق واسع .
وأكدت وزارة الخارجية يف بيانها أن القوات
املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف اليمن
تلتزم باملواثيق الدولية فيام يتعلق بالحروب
والرصاعات  ..مشددة أنه ليس لدولة اإلمارات يف
اليمن أية مراكز اعتقال رسية.

بدعم من القوات االماراتية ..

قوات الشرعية في اليمن تسيطر على “جبل
مرثد” بشكل كامل
واصلت قوات الشرعية في اليمن تحقيق انتصاراتها على جبهة «صرواح» في محافظة مأرب بدعم من
القوات المسلحة االماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي العادة الشرعية في اليمن الشقيق.

ورصح مصدر يف القوات املسلحة اإلماراتية
ان قوات الرشعية مدعومة بالقوات اإلماراتية
نجحت يف السيطرة عىل “جبل مرثد” يف جبهة
املخدرة بشكل كامل بعد معارك ضارية كبدت
فيها القوات التابعة مليليشيات الحويث وصالح
خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
وأوضح املصدر ان قوات الرشعية استهدفت
مركبة يف جبل الدرعي يف جبهة املخدرة كان عىل
متنها بعض القيادات الحوثية وعدد من  8اىل 10
عنارص من الحوثيني.
يذكر ان السيطرة عىل جبهة رصواح لها أهمية
عسكرية اسرتاتيجية كونها تقطع العديد من
خطوط اإلمداد لقوات امليليشيات يف مأرب إىل
جانب تزيد الضغط عىل الحوثيني يف صنعاء األمر
الذي سيسهل من عملية السيطرة عىل العاصمة.
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مدعومة بالقوات اإلماراتية

قوات الشرعية في اليمن تحكم
سيطرتها على مساحات شاسعة
من جبهة “صرواح” في مأرب
أحكمت قوات الرشعية يف اليمن مدعومة بالقوات
اإلماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العريب
سيطرتها عىل مساحات شاسعة من جبهة «رصواح»
يف محافظة مأرب تحت غطاء كثيف من نريان
القوات الجوية واملدفعية.
ورصح مصدر عسكري يف القوات املسلحة اإلماراتية
بأن قوات الرشعية مدعومة بالقوات اإلماراتية
باعتبارها جزءا من قوات التحالف العريب متكنت
من السيطرة عىل هيئات و مواقع ذات أهمية
تعبوية عىل محاور عدة يف جبهة رصواح مكبدة
مليشيات الحويث وصالح خسائر فادحة يف األرواح
والعتاد وسط فرار القوات التابعة للمليشيات
نتيجة رضاوة املعارك التي دارت عىل هذه الجبهة.
و قال إن قوات الرشعية واصلت تقدمها يف عدد من
املحاور خاصة محور هيالن و املشجح والسيطرة
عىل التبة السوداء و التبة الحمراء و محور املخدرة

بعمق  11كيلومرتا يف محافظة مأرب.
وتكتسب السيطرة عىل جبهة رصواح أهمية
عسكرية اسرتاتيجية كونها تقطع العديد من
خطوط اإلمداد لقوات املليشيات يف مأرب إىل
جانب زيادة الضغط عىل الحوثيني يف صنعاء األمر
الذي سيسهل من عملية سقوط العاصمة.

اليمن يعلن تأييده خطوات قيادة
التحالف إنهاء مشاركة القوات
القطرية وقطع العالقات
أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها الخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف
دعم الشرعية في اليمن إنهاء مشاركة القوات القطرية و قطع
عالقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وقالت الحكومة اليمنية يف بيان لها ..
« أنها تؤيد خطوات قيادة التحالف بإنهاء
مشاركة القوات القطرية بجانب قطع عالقاتها
الدبلوماسية بدولة قطر  ..وذلك بعد اتضاح
مامرساتها وتعاملها مع املليشيات االنقالبية
ودعمها الجامعات املتطرفة يف اليمن ..
مام يتناقض مع األهداف التي اتفقت عليها

الدول الداعمة للحكومة اليمنية الرشعية «.
وأكدت “ ثقتها يف أن األشقاء يف التحالف
سيستمرون يف بذل جهودهم كافة لتحقيق
األمن واالستقرار للشعب اليمني ودعم الرشعية
واستعادة سيادة الدولة اليمنية من اإلنقالبيني
واالستمرار يف محاربة اإلرهاب عىل األرايض
اليمنية كافة «.

منظمات حقوقية :
األطفال وقود حرب
الحوثيين ضد الشرعية
اليمنية
طالبت منظامت حقوقية بتجريم أممي
الستغالل ميليشيا الحويث وصالح ألطفال
اليمن كجنود يف حربهم ضد الرشعية.
وأكدوا  -خالل فعالية نظمتها جمعية
البحرين ملراقبة حقوق اإلنسان واالئتالف
اليمنى لحقوق اإلنسان  -أن تجنيد مليشيا
الحويث وصالح املتمردة لألطفال دون سن
 18عاما فاقم من كارثة الحرب يف اليمن.
وقالوا  -يف الفعالية التي جرت عىل هامش
أعامل الدورة الـ /35/ملجلس حقوق
اإلنسان املنعقدة يف جنيف  -إن األطفال
املجندين الذين يساقون إىل جبهات القتال
كوقود باتوا أخطر مأساة تهدد مستقبل
البالد  ..يف وقت صار فيه أهايل طالب
املدارس اإلعدادية والثانوية يخشون عىل
أبنائهم من الوقوع يف شباك املوت الحوثية.

قيادة تحالف
دعم الشرعية
في اليمن
تنهي مشاركة
قطر
قررت قيادة تحالف دعم الرشعية يف
اليمن إنهاء مشاركة دولة قطر يف التحالف
بسبب مامرساتها التي تعزز اإلرهاب
ودعمها تنظيامته يف اليمن ومنها القاعدة
وداعش وتعاملها مع املليشيات االنقالبية
يف اليمن مام يتناقض مع أهداف التحالف
التي من أهمها محاربة اإلرهاب.
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أخبار الشركات

شركة  BAE Systemsتدخل
في شراكة مع شركة
 QinetiQإلنتاج أنظمة
القيادة الكهربائية

وقعت رشكة  BAE Systemsاتفاقية رشاكة مع رشكة  QinetiQإلدخال أحدث
أساليب التكنولوجيا عىل أنظمة القيادة الكهربائية املستخدمة يف املركبات
القتالية .وتنص هذه االتفاقية عىل تويل رشكة  BAE Systemsمسؤولية
تصميم املركبة وتطوير وتصنيع ودمج األنظمة مع خربة القيادة الكهربائية
التي تتمتع بها رشكة  QinetiQالتي تعترب إحدى الرشكات الربيطانية الرائدة
يف مجال التكنولوجيا والهندسة ،وتعمل يف مجال الدفاع واألمن والفضاء عىل
وجه الخصوص.
وتتيح هذه التقنية الجديدة إمكانية خفض استهالك املركبة للوقود بشكل
أكرب ،عالوة عىل زيادة االعتامدية ورفع األداء الحريك للمركبة وخفض تكاليف
الدورة الحياتية للمركبة ،باإلضافة إىل تزويد املركبة بطاقة كهربائية غري
مسبوقة .ويتيح هذا املزيد إمكانية إنتاج أسلحة واتصاالت وأجهزة رادار
متقدمة ،باإلضافة إىل إمكانية توليد الطاقة وتوصيلها للمركبات ميدانيا.
ورصح دين مدالند ،نائب رئيس مجلس اإلدارة لربامج املركبات القتالية برشكة
 ،BAE Systemsبأن "هذه الرشاكة االسرتاتيجية مع رشكة  QinetiQيف مجال
القيادة الكهربائية متنحنا القدرة عىل تزويد عمالئنا بتكنولوجيا متكاملة قليلة
التكلفة ميكن أن تساهم يف تعزيز أداء املركبات القتالية الحالية واملستقبلية".
ومن الجدير بالذكر أن ناقل الحركة  E-X-Driveالخاص باملركبات القتالية
املجنزرة الذي أنتجته رشكة  QinetiQتم اعتامده يف عام  1999كبديل
ألنظمة القيادة التقليدية األكرث تعقيدا واألكرث محدودية .وقد عملت رشكة
 QinetiQبالتعاون مع رشكة  BAE Systemsمنذ عام  2004من أجل تطوير
ناقل الحركة  E-X-Driveوتحويله إىل نظام تكنولوجي أكرث نضجا ،ما أسفر
عن نجاح الرشكتني يف تنفيذ الربامج والخطط األمريكية املتعلقة بزيادة مدى
املركبات القتالية املجنزرة من  18طنا إىل أكرث من  70طنا .عالوة عىل ذلك،
تخضع رشكة  ، Hub-Drive Unitرشيكة رشكة  QinetiQيف إنتاج املركبات
املدولبة ،تخضع حاليا لدراسات ومناقشات مع "وكالة مشاريع البحوث
العسكرية األمريكية املتقدمة " US Defense Advanced Research
 Projects Agencyيف إطار برنامج "تقنيات املركبات الربية Ground
"X-Vehicle

جيش الدفاع
األسترالي يختار شركة
AeroVironment Wasp AE
أعلنت رشكة AeroVironment,
 ،.Incإحدى الرشكات العاملية الرائدة
يف مجال أنظمة الطائرات اآللية (غري
املأهولة) unmanned aircraft
 )systems (UASلخدمة التطبيقات
العسكرية والتجارية عىل حد سواء،
أعلنت مؤخرا عن قيام جيش الدفاع
األسرتايل ( )ADFباختيار نظام
الطائرة اآللية (غري املأهولة) Wasp
 AEالصغرية التي أنتجتها الرشكة.
وينص عقد جيش الدفاع األسرتايل
غري املحدد سواء من حيث التسليم
أو الكمية ( ID/IQ) contractعىل
تسليم أنظمة  Wasp AEخالل ثالث
سنوات ،باإلضافة إىل تقديم خدمات
التدريب والدعم اللوجستي ملدة
تصل إىل  10سنوات ،وذلك مقابل
قيمة إجاملية قدرها  36,5ماليني
دوالر.
ورصح كريك فليتي ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام إدارة أنظمة
الطائرات اآللية (غري املأهولة) برشكة  ،AeroVironmentبأن "نظام
 Wasp AEيؤمن الوعي امليداين البيئي".
وتعمل رشكة  AeroVironmentبالتعاون الوثيق مع رشيكاتها من
الرشكات األسرتالية مث ل �partners XTEK, GD Mediaware and Sen
 tient Visionمن أجل إنتاج النظام  Wasp AEكنظام قوي موجود يف
صفوف الخدمة لدى الجيوش املختلفة يف جميع أنحاء العامل .ومن املقرر
تعديل النظام يف مرحلة الحقة بعد إدخال مكونات أسرتالية الصنع عليه
من أجل تلبية احتياجات جيش الدفاع األسرتايل والصناعات األسرتالية
عموما .وستتوىل رشكتا  XTEK and AeroVironmentمسؤولية عمل
الصيانة املحلية وتقديم خدمات التدريب والدعم امليداين من أجل تلبية
االحتياجات املبارشة لجيش الدفاع األسرتايل ،باإلضافة إىل تعزيز قدرات
الدعم العاملي لرشكة AeroVironment
ومن الجدير بالذكر أن وزن النظام  Wasp AEيصل إىل  2,8أرطال ،وهو
قادر عىل العمل ملدة  50دقيقة وملدى يصل إىل  5كيلومرتات ،ويتميز
بقدرته عىل بث مقاطع فيديوية حية ملونة باألشعة تحت الحمراء عن
طريق استخدام عدسة زوم  Mantis i22 AEويتم إطالق هذا النظام
باستخدام اليد ،وهو قادر عىل الهبوط عىل األرض أو يف املياه العذبة أو
املالحة ،ويؤمن النظام  Wasp AEسهولة النقل واملرونة بالنسبة للعمليات
التي تنفذها قوات املشاة أو عمليات االستطالع الساحيل أو البحري.
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نظرية المؤامرة وتبرير األزمات

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

فرضت التحوالت الكبرى التي
لحقت مختلف مناحي الحياة خالل
العقود األخيرة اعتماد نظم إدارية
متطورة تنسجم وطبيعة اإلشكاالت
المعقدة في عالم اليوم بأبعادها
ّ
االجتماعية واالقتصادية والسياسية
واألمنية..
وهكذا برز جيل جديد من المفاهيم
الحديثة التي تربط التدبير بالحوكمة
واالنفتاح والتشاركية والشفافية
والتخطيط االستراتيجي في األداء؛
وببلورة سبل عقالنية وعلمية في
تدبير األزمات المعاصرة..

وهو ما أتاح االستفادة من تراكم البحث العلمي
يف هذا الخصوص؛ عىل مستوى النظريات
الحديثة يف علم اإلدارة؛ واالنفتاح عىل مخرجات
الجامعات ومراكز األبحاث؛ ومختلف التجارب
الدولية الرائدة كسبيل لعقلنة القرارات وتاليف
كلفة القرارات العشوائية..
فأمام تعقّد األزمات وتداخل واختالف العوامل
املغذية لها؛ وتصاعد مخاطرها ،برزت مؤسسات
ومراكز تعنى بتدبري األزمات؛ فيام سعت الكثري
من الحكومات واملؤسسات الخاصة يف عدد من
الدول املتقدمة إىل إحداث أقسام تعنى بهذا
املوضوع الحيوي ملواجهة كل املخاطر املحتملة..
وهو ما أسهم بصورة ملحوظة يف تجويد القرارات
وضامن نجاعتها عىل مستوى االستجابة للحاجات
املطروحة واملساهمة الفعلية يف تحقيق التنمية
املستدامة..
ويف املنطقة العربية؛ دفعت الكثري من الدول
وشعوبها مثنا باهظا بسبب قرارات عشوائية
مرتجلة سقط فيها بعض صانعي القرار؛ ما
زالت آثارها شاخصة إىل حد اآلن؛ وهي قرارات
مل تقترص عىل اختيارات داخلية مفلسة متصلة
بقضايا التعليم والبحث العلمي واالقتصاد وتدبري
االختالف وإدارة األزمات داخل املجتمع ..بل
تجاوزتها إىل سياسات خارجية ..مل تخل بدورها
من إخفاقات وانتكاسات ،عىل مستوى السقوط
يف أخطاء اسرتاتيجية «قاتلة» خالل تدبري بعض
األزمات كام هو الشأن بأزمة الخليج الثانية أو
التعاطي مع قضية «لوكريب» واللتان جلبتا عىل
املنطقة الكثري من الويالت وأدخلتها يف متاهات
صعبة ..بفعل قرارات انفرادية عشوائية تنم عن
قرص النظر..
إن حدوث األزمات هو أمر طبيعي ،فهذه األخرية
تعني الدول املتقدمة والنامية عىل ح ّد سواء،
غري أن مخلّفاتها ومدى خطورتها ..تتوقّف عىل
طبيعة اإلجراءات والخطط والتدابري املعتمدة يف
مواجهتها ،ففي الوقت الذي نجحت يف الكثري
من الدول املتقدمة يف بناء نظم متطورة لتدبري
األزمات واالستفادة من تداعياتها وتحويلها إىل
فرص لإلبداع واالنطالق ،ما زالت الكثري من دول
املنطقة العربية تتعامل بسبل تقليدية ومتجاوزة
أحيانا مع هذه األزمات ،تتأرجح بني التعاطي
مع مظاهرها وفروعها بدل الرتكيز عىل جوهرها
وأسبابها والعوامل التي تغذيها من جهة؛ أو

تأجيلها وترصيفها وربطها باملؤامرات؛ مبا يجعلها
مرشحة للتطور والتصاعد؛ بل والخروج عن نطاق
التحكّم والسيطرة يف كثري من األحيان..
تعترب املنطقة العربية من بني أكرث املناطق
تداوال لنظرية املؤامرة والتي ترافق بروز مشاكل
واندالع أزمات داخلية أو إقليمية ودولية تضع
صانعي القرار أمام ّ
محك حقيقي يقتيض االجتهاد
والتعاطي العقالين معها..
وهكذا؛ وعوض مواجهة هذه األزمات بحكمة
غض النظر عنها بإرجاعها
وموضوعية وتبصرّ ؛ يت ّم ّ
إىل مؤامرات داخلية أو خارجية تحاك ضد
هذه الدول ومصالحها االسرتاتيجية ،رغم وجود
م ّربرات موضوعية وحقائق ميدانية تفرس هذه
األزمات (سياسات خاطئة وفاشلة ،وتراكم
املشاكل ،وعدم التدخل يف الوقت املناسب لتدبري
االزمات ،واإلقدام عىل قرارات غري محسوبة..)..
فأزمة الخليج الثانية التي اندلعت بسبب قرار
خاطئ ويائس؛ تم تربير تداعياتها بوجود مؤامرة
دولية تستهدف املنطقة ،ونفس األمر بالنسبة
ألزمة «لوكريب» التي أسهمت يف تطورها الخطري
القرارات االنفرادية والعشوائية املتخذة بشانها..
ونفس األمر ينطبق عىل تحوالت «الحراك
العريب» التي ربطها الكثريون مبؤامرات خارجية؛
يف تنكّر تام للعوامل الداخلية واإلشكاالت
السياسية واالجتامعية املوضوعية التي أفرزته..
إن املبالغة يف طرح نظرية املؤامرة يف أعقاب
اندالع األزمات؛ هو تكريس لدور الضحية
وهروب من مسؤولية مواجهتها بسبل علمية؛
والوقوف عىل العوامل الحقيقية التي تغذّيها،
وضعف يحيل إىل اختيار أسهل الحلول؛ وتجسيد
للسطحية والالعلمية التي تطبع تفكري مر ّوجيها
ومصدّقيها..
ال يخلو عامل اليوم من تهافت ومخاطر تواجه
سيادة ومصالح الدول العربية ،غري أن ذلك ال
ينبغي أن يلغي مسؤولية هذه األخرية يف مواجهة
األزمات بسبل وقائية وعالجية؛ وتوظيف مختلف
املق ّومات املتاحة يف هذا الشأن؛ كسبيل لقطع
الطريق عىل كل «املؤامرات» ..ذلك أن الفراغ
الذي يخلفه عدم تحمل الفاعل املحيل ملسؤولياته
يف تدبري أزماته وقضاياه ..يتيح لآلخرين تدبريها
وتوجيهها مبا ينسجم ومصالحهم..
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أخبار الشركات

أحدث المنتجات وأقوى الشراكات العالمية
تميزان مشاركة شركة “ليوناردو” اإليطالية في
معرض «باريس الجوي »2017

عرضت رشكة ليوناردو اإليطالية خالل معرض باريس
الجوي (لوبورجيه) الذي انعقد يف فرنسا مؤخرا
مجموعة من أحدث الطائرات واألنظمة مثل طائرات
التدريب والطائرات املروحسة املتعددة األغراض
واألنظمة اآللية (غري املأهولة) والتقنيال الخاصة
بأجهزة الطريان وعامل الفضاء ،والتي من املتوقع أن
تشكل كلها إضافة حقيقية هائلة بالنسبة للقوات
املسلحة اليوم.
وقد انصب تركيز رشكة ليوناردو خالل املعرض عىل
الطائرة  T-100التي تدشن مشاركة الرشكة يف برنامج
 T–Xالخاص بسالح الجو األمرييك والتي تجسد أكرب
منافسة يف تاريخ طائرات التدريب .وقد استمدت
الطائرة  T-100تصميمها من تصميم الطائرة
 M-346الذي أثبت جدارته ،والتي فازت بعدة

منافسات عاملية عىل مدار السنوات العرش األخرية
واملوجودة بالفعل حاليا يف صفوف الخدمة لدى دول
عديدة .ومن املقرر أن تعرض رشكة ليوتردو أيضا
طائرتها  M-346التي طلب رشاءها بالفعل سالح
الجو اإليطايل ،عالوة عىل نسخة من الطائرة املقاتلة
الهجومية .M-346
كام انصب تركيز رشكة ليوناردو خالل املعرض أيضا
عىل أحدث منتجات الرشكة يف مجال املهام الخاصة
باملراقبة واالستطالع وجمع املعلومات االستخباراتية،
وتصدرت تلك املنتجات مجموعة من “األنظمة
الجوية التي ميكن التحكم يف قيادتها عن بُعد”
 )Remotely-Piloted Air Systems (RPASذات
األجنحة الدوارة والثابتة .ومن املتوقع أن يلقى هذا
املجال زيادة كبرية من حيث الطلب ومن حيث

الطرازات الثقيلة ،بدءا من الطائرات املتناهية يف
الصغر  ،mini-microمؤورا بالطائرات التكتيكية
(التعبوية) وانتهاء بالطائرات املتوسطة االرتفاع
والقادرة عىل الطريان لساعات طويلة MALE -
 Medium Altitude Long Enduranceوتعترب
التقنيات والتطبيقات اآللية (غري املأهولة) بالفعل
من بني املحفزات التكنولوجية الرئيسية التي متيز
حرض رشكة ليوناردو املستمر عىل التطور .ومن
الجدير بالذكر أن منتجات الرشكة تغطي الطائرات
واملنصات املختلفة وأجهزتها املالحية وأنظمة القيادة
والتحكم واالتصاالت وتحليل البيانات والتواصل مع
تقنيات األقامر الصناعية ،عالوة عىل القدرة عىل
عرض أحدث الخدمات املتكاملة التي تعتمد عىل
الجمع بني كل هذه املواصفات السابقة.
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وخالل معرض باريس الجوي (لوبورجيه) تسنى
للزوار االطالع عىل الطائرة املروحية “هريو” التي
ميكن التحكم فيها عن بُعد التي أنتجتها رشكة
ليوناردو وصممتها ألداء املهام املتعلقة مبراقبة
املنافذ الحدودية ومراقبة البيئة واملنشآت الحيوية
الحساسة ،عالوة عىل تقديم الدعم الالزم للتعامل مع
حاالت الطوارئ املدنية ،باإلضافة إىل املركبة الجوية
“فالكو إيفو” التي ميكن التحكم يف قيادتها عن
بُعد” )Remotely-Piloted Air Systems (RPAS
ذات الجناح الثابت التي تعترب أقوى مركبة يف عائلة
“فالكو” من حيث القدرة عىل الحمولة والطريان
لساعات طويلة بشكل متواصل .وقد وقع اختيار

العمالء الخارجيني عىل املركبة “فالكو إيفو” بالفعل.
كام عرضت رشكة ليوناردو خالل املعرض ،وألول مرة،
طائرتها اآللية (الدرون) “  ”Mirach-40الجديدة
التي تعد أحدث طائرة آلية أنتجتها الرشكة لتدريب
أفراد القوات املسلحة.
ونظرا ملا تتمتع به رشكة ليوناردو من إمكانيات
واستثامرات كبرية يف مجال الطائات اآللية (غري
املأهولة) ،تلعب الرشكة دورا رئيسيا يف برامج
الرشاكات الخارجية املختلفة مثل برنامج الطائرات
املتوسطة االرتفاع والقادرة عىل الطريان لساعات
طويلة  – MALEوبرنامج  nEUROnوبرنامج
 FCASاألنجلو – فرنيس.

أنظمة جمع المعلومات
االستخباراتية والمراقبة
واالستهداف واالستحواذ
على الهدف واالستطالع
ISTAR
تعترب رشكة ليوناردو اإليطالية إحدى الرشكات
األوروبية البارزة يف مجال أنظمة جمع
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستهداف
واالستحواذ عىل الهدف واالستطالع ،وقد
عرضت خالل املعرض أجهزة الطريان واألنظمة
املالحية وأنظمة املراقبة والتحكم يف النريان
وأنظمة القيادة والتحكم التي تعمل بالفعل
عىل منت مئات الطائرات يف جميع أنحاء العامل.
ومن بني املنتجات التي عرضتها الرشكة خالل
املعرض أنظمة الرادار الخاصة باملراقبة ومنها
نظام الرادار “جابيانو يت إس” الفائق الخفة
الجديد وجهاز الرادار ذي املسح اإللكرتوين
عىل منت الطائرة “أوسربي” الذي اختاره
سالح البحرية األمرييك مؤخرا لتسليح طائرة
اآللية  MQ-8C Fire Scoutالجديدة ،ونظام
الرادار “يس سرباي” الذي يتبع عائلة أنظمة
الرادارات القادرة عىل املسح اإللكرتوين ،وهو
الرادار الذي حقق مبيعات هائلة لتجهيز
أكرث من  600وحدة .كام ميكن أيضا خالل
املعرض االطالع عىل نظام الرادار PicoSAR
 AESAالخاص بأعامل املراقبة الذي أنتجته
الرشكة والذي تم تركيبه عىل منت الطائرة
اآللية “باترولر” الجديدة التابعة للجيش
الفرنيس .أما بالنسبة إىل قدرة الطائرات
املقاتلة عىل التحكم يف النريان فستعرض رشكة
ليوناردو نظام الرادار “جريفو – إف” الذي تم
تجهيز أكرث من  500طائرة به ،ونظام الرادار
“فيكسن” الذي وقع اختيار سالح البحرية
األمرييك عليه مؤخرا لتجهيز مدرسته الخاصة
بطياري االختبار .كام تضم قامئة املعروضات
الرئيسية األخرى الوسائل اإللكرتونية املضادة
التي أنتجتها رشكة ليوناردو للحامية ضد
تهديدات أجهزة الرادار والتهديدات املوجهة
باألشعة تحت الحمراء مثل الرشاك الخداعي
الفعال”برايت كالود” والنظام املضاد املوجه
العامل باألشعة الحمراء ونظام البحث والتتبع
وأنظمة التمييز بني األهداف الصديقة
واملعادية املتقدمة التي تساهم يف التمييز بني
القوات الحليفة والتهديدات املحتملة أثناء
العمليات الحربية.
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شركة نورثروب جرومان تعرض جهاز الرادار
( )HAMMRالفائق التكيف المتعدد المهام

وقع اختيار الجيش األمرييك عىل جهاز الرادار
الفائق التكيف املتعدد املهام املعروف اختصارا
باسم ( )HAMMRالذي أنتجته رشكة نورثروب
جرومان ،والذي أثبت قدرته خالل االختبار املضاد
للصواريخ واملدفعية ومدافع الهاون (املورتر)
( C-RAM) test 2017الذي جرى يف مضامر
“يوما بروفينج جراوند” يف وقت سابق من العام
الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن جهاز الرادار HAMMR
عبارة عن نظام استشعار متعدد املهام يؤمن
االوعي امليداين للطيارين الحربيني ،ويساعدهم يف
تنفيذ عمليات مكافحة النريان واألسلحة املسؤولة
عن الدفاع الجوي وإدارة عمليات اإلنذار املبكر
وعمليات املجال الجوي .وخالل االختبار املذكور
أثبت جهاز الرادار املشار إليه نجاحه يف رصد
ومتييز املركبات الجوية اآللية (غري املأهولة) من
املجموعتني  1و  ،2األمر الذي ساهم يف منح

مسؤول التشغيل قدرا كبريا من الوعي امليداين
بصورة فورية .كام أثبت الجهاز قدرته عىل
التواصل مع نظام القيادة والتحكم املسؤول عن
الدفاع الجوي يف املناطق األمامية لدى الجيش
األمرييك ،وهو ما سمح بإمكانية نقل املعلومات
من الجهاز إىل قوات الجيش.
ويضم جهاز الرادار  HAMMRجهاز رادار
عسكري يعمل مبصفوفة املسح اإللكرتوين الفعال
Active Electronically Scanned Array
 (AESA) fighter radarوهو جهاز مثبت فوق
مركبة برية أو مقطورة قابلة للقطر بهدف تأمني
الحامية الكاملة ضد أهداف أرضية ومجوقلة
متعددة بزاوية  360درجة عىل مدار الساعة،
باإلضافة إىل قدرة الجهاز عىل العمل من وضع
الحركة حتى تتمكن القوات املتمركزة عىل األرض
من املحافظة عىل تقدمها العمليايت دون أن يأيت
ذلك عىل حساب حامية أرواح الجنود .ويشمل

جهاز الرادار املدمج مصدرا رئيسيا محموال للطاقة
والتربيد ،واألنظمة اإللكرتونية الخاصة مبصفوفة
املسح اإللكرتوين الفعال  AESAوجهاز الرادار،
وشاشات العرض الالزمة ملسؤول التشغيل ،وكلها
عنارص تساهم يف تسهيل عملية التعامل مع
الجهاز ،وهو ما يجعل جهاز الرادار HAMMR
جهازا قابال للتكيف بسهولة سواء مع املركبات
بأنواعها وطرازاتها املختلفة أو مع املنشآت الثابتة
ومراكز القيادة والتحكم C2 interfaces
ورصح روشان رودر ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
ومدير إدارة أنظمة املهام برشكة نورثروب جرومان،
بقوله “نظرا لتقاسم جهاز الرادار HAMMR
جهاز الحاسوب املشرتك مع رادرات الطائرات
املقاتلة ،ميكن لعمالئنا أن يدركوا الفوائد املادية
التي ميكن أن تعود عليهم من وراء إنتاج مصفوفة
املسح اإللكرتوين الفعال ذات الحجم الكبري ،ومن
ثم االستفادة من مزايا االعتامد عىل هذه التقنية
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القوية الجديرة بالثقة”.
جهاز الرادار  HAMMRمن إنتاج رشكة ريثون
يعرض قدرته عىل مسح األهداف بزاوية  360درجة
ظل احدث جهاز رادار الدفاع الجوي والصاروخي
املتكامل الذي أنتجته رشكة ريثون يف حالة تشغيل
مستمر منذ كشف النقاب عنه يف املعرض التجاري
الشتوي ل «رابطة الجيش األمرييك» Winter
 .AUSA tradeshow 2016ومن الجدير بالذكر
أن عملية التحديث املقرتحة ملصفوفة املسح
اإللكرتوين الفعال التي تعمل بنايرتيد الغاليوم
بحيث تتوافق للعمل مع صواريخ الدفاع الجوي
والدفاع الصاروخي “باتريوت” سجلت أكرث من
 1000ساعو تشغيل يف غضون عام أو يزيد قليال،
وهو نصف الوقت املستغرق يف برنامج االختبار
القيايس.
وخالل ساعات التشغيل األلف املشار إليها أثبت
جهاز الرادار التجريبي الذي يستخدم مصفوف
املسح اإللكرتوين الفعال والذي يعمل بنيرتيد
الغاليوم والذي أنتجته رشكة ريثون ،أثبت قدرته
عىل العمل بزاوية  260درجة عن طريق العمل
بالتنسيق مع هوايئ آخر يعمل مبصفوفة املسح
اإللكرتوين الفعال ويعمل بنيرتيد الغاليوم ،وهو
الهوايئ الذي جرى توجيهه نحو اتجاه مختلف.
ومع خروج األهداف من مجال رؤية املصفوفة
ودخولها يف مجال رؤية مصفوفة أخرى تقوم
املصفوفتان معا بتمرير املعلومات فيام بينهام،
ومن ثم تتبع الهدف بصورة مستمرة .كام نجحت
املصفوفة الرئيسية أيضا يف رصد وتتبع الطائرات
املقاتلة النفاثة التي تنفيذ مناورات تكتيكية
وآالف الطائرات األخرى.
ويقوم جهاز الرادار الذي يعمل مبصفوفة البحث
اإللكرتوين الفعال والتذي يعمل بنايرتيد الغاليوم
بالعمل والتنسيق مع “نظام قيادة معركة الدفاع
الجوي والدفاع الصاروخي املتكامل” وبقية
األسلحة األخرى .ويتميز الجهاز بقابلية العمل
بصورة متوافقة مع “محطة التحكم يف االشتباك
بصواريخ باتريوت” ،فضال عن التوافق التام يف
العمل مع بقية األنظمة التابعة لحلف شامل
األطليس (الناتو).
وقد أعرب عدد من الدول املشاركة حاليا أو
مستقبال يف “نظام الدفاع الجوي والصاروخي
“باتريوت” يف قاريت أوروبا وآسيا عن رغبتها يف
رشاء هذا الرادار.
وقد قدمت بولندا خطابا يف  31مارس هذا
العام لرشاء مصفوفة املسح اإللكرتوين الفعال
 AESAكام يلبي جهاز الرادار حاجة أملانيا إىل
Taktisches Luftverteidigungssystem, or
 ، TLVSأي نظام دفاع جوي وصاروخي تكتييك.

وزارة الدفاع األمريكية ترسي عقد
نظام تعبئة المياه على شركة
«كيرشر فيوتشر تك»

حصلت رشكة «كريرش فيوترش تك» عىل عقد من
وزارة الدفاع األمريكية لتسليم نظام ضخ املياه يف
إطار مرشوع «نظام تعبئة املياه»«  «�Expedition
)ary Water Packaging System» (EWPS
 projectوسيتم تسليم أول نظام هذا العام كنظام
تجريبي ،وبحلول عام  2022ستكون الرشكة قد
سلمت  29نظاما إضافيا إجامليا للجيش األمرييك
الستخدامها.
وقد تم اإلعالن عن طرح عقد وزارة الدفاع
األمريكية يف بداية عام  ،2016وكانت رشكة “كريرش
فيوترش تك” ،إحدى الرشكات التابعة لرشك ة �Al
 fred Kärcher GmbH & Co. KGمن بني
ثالث رشكات تقدمت للمناقصة ،وتم ترسية
العقد عليها بالفعل .وتعترب رشكة “كريرش فيوترش
تك” حدى الرشكات املتخصصة يف أنظمة الحامية
واإلمداد واألنظمة املتحركة واملدمجة لعمالئها
العسكريني واملدنيني يف جميع أنحاء العامل .ورصح
توماس بوب ،مدير رشكة Kärcher Futuretech

 ،.GmbHبقوله “بعد حصولنا عىل عقودنا األخرية
– ضمن عقود أخرى -من القوات املسلحة األملانية
وقوات الدفاع الوطني الجنوب أفريقية جاء هذا
العقد ليعزز موقفنا كرشكة عاملية رائدة لتوريد
أنظمة تعبئة املياه املتحركة يف املجال العسكري”.
ويُطلق اسم “محطة تعبئة امليا ه �Water Bot
 ”tling Plant (WBP) 900عىل األنظمة التي
يتم توريدها إىل القوات املسلحة األمريكية ،.وهي
عبارة عن أنظمة آلية متاما تقوم بتصنيع الزجاجات
من أشكال بالستيكية أولية ،plastic performs
ومن ثم تعبئتها مبياه رشب نقية ذات جودة عالية
وخالية من الكلور ،والتي ميكن تخزينها يف ساحة
العمليات ملدة تصل إىل  12شهرا .وتصل القدرة
اإلنتاجية للمحطة إىل  900زجاجة يف الساعة .ومبا
أنه يجب نقل األشكال البالستيكية األولية الصغرية
الحجم فقط إىل موقع اإلنتاج بدال من الزجاجات
السابقة التشكيل فإن هذا يعني اختصار الجهود
اللوجستية بدرجة كبرية.
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شركة  Safran Reoscتفوز بعقد لتلميع المرآن
الرئيسية للتلسكوب العمالق

أرىس "املرصد الجنويب األورويب" European
 )Southern Observatory (ESOعقدا عىل
رشكة  Safran Reoscلتلميع وتركيب واختبار
كافة األجزاء الخاصة باملرآة الرئيسي ة �M1 pri
 mary mirrorللتلسكوب العمالق Extremely
 )Large Telescope (ELTاألورويب الذي تشري
التقرير إىل أنه سيكون أقوى تلسكوب يف العامل
بعد دخوله الخدمه.
وقد حصلت رشكة  Safran Reoscبالفعل عىل
عدة عقود لتلميع وتركيب واختبار أربع مرايا
أخرى يف سياق هذا الربنامج ،حيث سبق أن وقع
االختيار عليها من قبل لتنفيذ العقود الخاصة
بتوريد املرايا السابقة التي سبق ترسيتها عىل

الرشكة ،وهي :مرآة  M4املكونة من ستة أجزاء
يف عام  ،2015ثم عقود إنتاج املرايا M2, M3
 and M4يف عامي  2016و 2017
ويعترب عقد توريد املرآة الرئيسية مكسبا كبريا
بالنسبة للرشكة حيث يجعلها واحدة من أكرب
الرشكات العاملية يف مجال املرايا الفلكية العمالقة،
باإلضافة إىل تعزيز رشاكتها الطويلة مع "املرصد
الجنويب األورويب" ((.ESO
وتصل مدة عقد املرآة الرئيسية إىل سبع سنوات
تتوىل مبوجبه رشكة  Sagem Reoscمسؤولية
تلميع  931جزءا برصيا ،مع وجود بند اختياري
يسمح ل "املرصد الجنويب األورويب" ((ESO
بالحصول عىل  133قطعة غيار .وكل قطعة عبارة

عن مرآة دائرية الشكل سداسية األبعاد ومضنوعة
من الزجاج-الخزف ،وتصل أبعادها إىل مرت ونصف
من أقرب نقطة إىل أبعد نقطة .ومبجرد االنتهاء
من عملية التجميع ستشكل هذه األجزاء املرآة
الرئيسية للتلسكوب ،ويصل قطرها إىل  39مرتا.
وقد اكتسبت الرشكة خربة طويلة غري مسبوقة يف
مجال تلميع هذا النوع من املرايا العالية األداء،
ويتم تلميع كل جزء إىل أن تختفي الشوائب
املوجودة عىل سطح املرآة إىل حد كبري .وللتعامل
مع التحدي املتمثل يف املرآة  M1ستعمل رشكة
 Safran Reoscعىل خلق  90فرصة عمل جديدة
للعاملة املاهرة من أجل دعم معدل اإلنتاج
بحيث يصل إىل إنتاج جزء واحد يوميا.
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التحديات االستراتيجية:كيفية الحفاظ على التحالفات

بقلم  :د .جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية
john.ballard@ndc.ac.ae

يتطلب أي تنفيذ فعال
لالستراتيجيات الوطنية
القدرة على التكيف وفهم
حركة الديناميكيات اإلقليمية
واستيعابها .واليوم تجد
منطقتنا نفسها في مواجهة
تحديات استراتيجية في عدة
دول .وحتى إن كانت األهداف
الوطنية واضحة وضوح الشمس
فإن القدرة على تكثيف وتكتيل
الجهود المتعددة الجنسيات
على المستوى االستراتيجي
تظل تشكل تحديا صعبا في
حقيقة األمر .وربما كانت األزمة
الحالية مع دولة قطر مثاال
ساطعا على صعوبة التحدي
المتمثل في كيفية الحفاظ
على تحالفات قوية.

يعلمنا التاريخ أن الهدف من التحالفات هو
تعزيز املصالح القومية للدولة ،وتكريس ردود
أفعال منسقة يف حالة تعرض أي دولة عضو يف
هذا التحالف للخطر ،حيث تسعى كل دولة
إىل تحقيق أقىص حامية ممكنة لنفسها ضد
التهديدات التي تشنها أطراف دولية أكرث منها
قوة ،وذلك عن طريق التحرك كمجموعة واحدة.
وبالرغم من هذا ،يدور جدل ساخن حول مدى
أهمية التحالفات ،مبا يف ذلك صالبتها وقدرتها
عىل التكيف ،نظرا لتخيل الدول األعضاء يف
التحالف عن جزء من سيادتها أيضا .وقد شهدت
منطقة الرشق األوسط محاوالت عدة لبناء
تحالفات عرب سنوات القرن املايض ،مثل مجلس
الدفاع املشرتك التابع للجامعة العربية ،وحلف
بغداد ،ثم مجلس التعاون لدول الخليج العريب.
وقد كانت والدة الدفاع املشرتك ملجلس التعاون
لدول الخليج العربية عن شبه الجزيرة العربية
نتيجة طبيعية يف أعقاب قيام الثورة اإليرانية
واندالع الحرب اإليرانية-العراقية .وتجمع كافة
الدول األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي هوية
سياسية ودينية وثقافية واحدة ولكن هذا مل ي ُحل
دون اعتامدها سياسات مختلفة.
لقد ضغط الرئيس األمرييك دونالد ترامب وغريه
يف اتجاه تشكيل "ناتو عريب" ملواجهة اإلرهاب
والتصدي للمد اإليراين ،وهو ما ميكن أن يعزز
دور مجلس التعاون الخليجي عن طريق اتخاذ
كافة الدول األعضاء قرارا موحدا يف بعض
الحاالت املعينة التي تخص االعتداء الخارجي
بالدرجة األوىل .كام أن قيام ناتو عريب بدعم
أمرييك ميكن أن يدفع بقوات يف املناطق ذات
األغلبية السنية البعيدة عن نريان الحرب يف
سوريا ،وميكن الواليات املتحدة من املحافظة
عىل وجودها اإلقليمي ضد إيران.
ولكن قطر ،لسوء الحظ ،شكلت مؤخرا تهديدا
لوحدة مجلس التعاون الخليجي بإرصارها عىل
دعم اإلرهاب وتدخلها يف الشؤون الداخلية
الخاصة بالدول املجاورة لها ،فضال عن استخدامها
قناة "الجزيرة" كمنرب للهجوم ضد خصومها.
كام أقامت قطر عالقات مرفوضة مع حزب
الله وأعلنت دعمها ل "حامس" بكل رصاحة.
وأدت تلك الترصفات ،التي أثارت حفيظة بقية
شقيقاتها األعضاء يف مجلس التعاون ،إىل دخول
قطر يف نفق ،لينتهي األمر بإعالن تسع دول،
منها السعودية واإلمارات والبحرين ومرص ،قطع

العالقات الدبلوماسية مع الدوحة.
ومام ال شك فيه أن مجلس التعاون الخليجي
وأي ناتو عريب مستقبال سيستفيد إذا أبدت قطر
املرونة والتعاون املطلوبني ،لذلك البد أن نوازن
بني انصياع قطر وتكريس التعاون العسكري عىل
مستوى مجلس التعاون ككل ،ومن املفرتض أن
تؤدي الوساطة الكويتية أو األمريكية إىل تطوير
آلية ما لكبح جامح قناة "الجزيرة" وإقناع
الدوحة بوقف دعمها إليران ووقف دعمها
ل "حزب الله" و "حامس" وتنظيم "اإلخوان
املسلمني" ،سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة،
بوصفها خطوات رضورية لتحقيق االستقرار
اإلقليمي مستقبال والحفاظ عىل متاسك مجلس
التعاون.
واليوم ،تقف املنطقة عىل مفرتق طرق خطري،
حيث تشكل إيران والجامعات اإلرهابية
واملليشيات الطائفية يف اليمن والحرب الناشبة يف
سوريا تحديات مصريية بالنسبة ملجلس التعاون،
األمر الذي يجعل الوحدة أمرا حتميا أكرث من
أي وقت مىض .وعىل قطر أن تدرك أن قوتها
لن تزيد بزعزعة أمن واستقرار مجلس التعاون،
وأن تدرك أيضا أن أمنها محال دون أمن الخليج
ككل .فالتحالفات تحقق ما ال ميكن للتحركات
املنفردة أن تحققه ولكن إدارة هذه التحالفات
يشكل تحديا صعبا أمام دول مجلس التعاون.
ومن املؤكد أن دولة اإلمارات تربطها مصالح
مشرتكة بكل دول مجلس التعاون ،كام أن موقفها
الصارم املتزن تجاه قطر يعكس أهمية سياسة
العصا والجزرة يف إدارة العالقات الدولية ،وتلك
مهارات سيحتاج كافة القادة االسرتاتيجيني إليها
خالل العقود القادمة.
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صواريخ "ستينجر" المزودة بصمامات تقريبية
تنهي اختباراتها بنجاح
خالل اختبار أجراه الجيش األمرييك مؤخرا نجح
صاروخان من طراز "ستينجر" مضادان للصواريخ
الجوية ومزودان بصاممات تقريبية ،نجحا يف اعرتاض
مركيتني مجوقلتني آليتني (غري مأهولتني) صغريتني –
واحدة من طراز  MQM-170C Outlawواألخرى
مركبة أصغري حجام مل يتم اإلفصاح عن هويتها -ألول
مرة .ومن الجدير بالذكر أن الصاممات التقريبية
تسمح للصاروخ بتدمري أهدافه هن طريق االرتطام
بالهدف أو االنفجار بالقرب منه.
ونظام التسلح "ستينجر" هو عبارة عن نظام للدفاع
الجوي خفيف الوزن ويتمتع باالكتفاء الذايت وميكن
للقوات الربية نرشه عىل جناح الرسعة عىل املنصات
العسكرية املختلفة .ويعترب هذا النظام نظاما
قتاليا قويا ،وهو ما أثبته يف أربعة حروب كربى،
ويخضع لالستخدام حاليا يف أكرث من  18دولة،
فضال عن وجوده لدى كافة فروع القوات املسلحة
األمريكية األربعة .ورصح كيم إرنزن ،نائب رئيس
مجلس اإلدارة لخط إنتاج أنظمة الحرب الربية
برشكة "ريثون" ،بأن "صواريخ ستينجر عادة ما يتم
تذخريها برؤوس حربية لالرتطام املبارش بالهدف
املعادي ،وهو ما يناسب األهداف الكبرية الحجم
مثل صواريخ كروز والطائرات ,ومن شأن الصاممات

التقريبية أن متنح القوات الربية القدرة عىل االشتباك
مع أهداف مخادعة أقل حجام عن طريق استخدام
صاروخ قوي مامثل يف الحجم والقوة".
ومن الجدير بالذكر أن دول التحالف والواليات

املتحدة تستخدم عدة نسخ مختلفة من صواريخ
ستينجر ،مثل الصواريخ املحمولة عىل الكتف ،أو
صواريخ جو – جو الخاصة بالطائرات املروحية ،أو
تطبيقات املركبات املستخدمة عىل األرض.

الطائرة النفاثة  E190تحصل على الترخيص الالزم من جنوب أفريقيا
حصلت الطائرة النفاثة  E190مؤخرا عىل الرتخيص
الالزم للطريان من هيئة الطريان املدين يف جنوب
أفريقيا .وقد استلمت رشكة "إيرلينك" ،وهي أكرب
رشكة طريان خاصة وأكرب رشكة إقليمية يف جنوب
أفريقيا ،استلمت مؤخرا أول طارة لها من طراز
 E190ومن الجدير بالذكر أن هذا الرتخيص من
شأنه أن يفتح فرصا جديدة أمام الطائرات يف
جنوب أفريقيا ،حيث تتوقع رشكة "إمرباير" وجود
سوق نشطة ميكن أن تستوعب  50طائرة نفاثة من
طراز "إمرباير" خالل السنوات العرش القادمة.
وقد قررت رشكة "إيرلينك" مؤخرا إضافة  11طائرة
أخرى من طراز  ERJ 140ألسطولها ،وتستعد قريبا
لتشغيل  30طائرة نفاثة من طراز "إمرباير" من
النسخ الثالث ERJ 135, ERJ 140 and the ERJ
 145التي سينتهي تسليمها يف منتصف عام .2018

ورصح رينالدو كروجرن ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
بهيئة الطريان التجاري "إمرباير" ملنطقة أفريقيا
وأمريكا الالتينية والربتغال ،بأن "الرشاكة التي
عقدناها مع رشكة "إيرلينك" تسري من حسن إىل
أحسن ،وإنه ليشء عظيم أن نرى رشكة الطريان
هذه حريصة عىل تحديث أسطولها وعىل أن تشارك
يف عملية تطويرها .إن هذا الرتخيص من شأنه أن
يفتح فرصا جديدة أمام هذه الطائرة التي سبق وأن
أحرزت نجاحا الفتا ومنقطع النظري يف مناطق أخرى
من العامل .وإين لعىل ثقة من أننا سنشهد قريبا
مزيدا من طائرات  E-Jetsتحلق يف سامء جنوب
أفريقيا".
وأضاف رودجر فوسرت ،الرئيس التنفيذي لرشكة
"إيرلينك" ،أن "تجربة الطائرة "إمرباير" تواصل
إثبات جدارتها بالنسبة إىل رشكة "إيرلينك" وبقية

عمالئنا .ومن املدهش أن نرى تلك الطائرة الرائعة
تصبح جزءا من أسطولنا املتنامي يوما بعد يوم.
ونحن نتطلع بكل قوة إىل معرفة ردود أفعال
عمالئنا تجاه أحدث إضافة لنا"
ومن الجدير بالذكر أن طرازي  E190/195عبارة
عن طرازين أكرب حجام من الطرازين E170/175
املزودين بجناح جديد أكرب حجام وجهاز توازن
 stabilizerأفقي أكرب حجام ومحرك جديد من
نوع  GE CF34-10Eبقوة  18,500رطال (82,30
كيلو نيوتن) .وتنافس هذه الطائرات طائرات
"بومبادييه"  CRJ-1000و  CS100وطائريت البوينج
 717-200و  737-600وطائرة اإليرباص ،A318
وهي تستطيع أن تحمل  100راكب يف الدرجتني
األوىل والسياحية ،أو  124راكبا إذا كانت الطائرة
تؤمن الدرجة السياحية فقط.
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الدرب واضح!

بقلم  :سامي الريامي
كاتب وصحفي

بعيداً عن السياسات الغامضة،
وعن المواربة والتخبط،
والتناقضات الميدانية
والفلسفية ،وبعيداً عن
المناورات الدبلوماسية،
والتدليس اإلعالمي ،وعن
كل الممارسات العدائية
في الظالم ،والعمليات غير
المنطقية التي تدار من تحت
الطاولة!

بعيدا ً عن كل هذه املامرسات القطرية ،فإن
«الدرب واضح» ،والطريق لخروج قطر من أزمتها
ال يحتاج إىل كل ذلك التعقيد ،فإما الرجوع إىل
ُحضن دول املجلس حيث الجرية واألخوة ،وإما
املزايدة واالستمرار يف النهج العدايئ املتناقض
لتخرس قطر إخوانها وأهلها وجريانها يف دول
املجلس!
«الدرب واضح» ،قصيدة بليغة الكلامت ،غزيرة
املعنى ،من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،لخص فيها األزمة الحالية التي متر عىل
دول مجلس التعاون ،وعبرّ فيها بكل قوة ووضوح
عن موقف دولة اإلمارات وشعبها ،قبل أن يعبرّ
فيها عن رأيه ،فكالمه ميثلنا جميعاً ،قيادة وشعباً،
ورأيه هو عني العقل ،ومفرداته تخاطب القلوب
والعقول معاً ،واختار سموه الشعر تحديدا ً
ل ُيخرج ما يف خاطره من أحاسيس ومشاعر غلّفها
برأيه وتحليله وموقفه من األزمة ،ألن الشعر هو
األقرب لقلوب العرب ،وهو أبلغ من الترصيحات
السياسية ،وهو خالد باقٍ سيسجله التاريخ يف
سجالت الحكمة والبالغة واألمثال الخالدة.
املوقف يف اإلمارات واحد ،وسياسة اإلمارات
ثابتة ،والشعب جميعاً ملتفون خلف القادة،
ألنهم يعرفون جيدا ً من هم هؤالء القادة،
نعرف أخالقهم ومبادئهم وحرصهم عىل الجرية
واألخوة والوحدة الخليجية والعربية ،وال نقبل
أي مزايدات عىل ذلك ،وجميع من يحاول اللعب
خائب
عىل وتر االختالف بني اإلمارات فهو
ٌ
وخارس ومخطئ ،لذلك صدح فيها محمد بن
راشد ،قالها وأكدها مرارا ً ،وأعاد تأكيدها بشكل
واضح جيل:
عـونـي وأخـويِـ ْه وإ ْن أنـاديـ ْه جـانـي
وإذا يــنــاديـنــي ألَـــ ِّبـــي عــشــانـ ْه
ْ
هــــذاك بـوخـالـ ْد ومـــا عــنـ ْه ثــانـي
ـقـل زانــــ ْه
الل ْه رفَـــ ْع قَــــد َر ْه وبـالـ َع ْ
قـت فــي أمــ َر ْه وطــو ْع الـبـناين
والـ َو ْ
فوس الـ َجبانِ ْه
ن
الـ
ه
هـيـبت
ن
مــ
تـمـوتْ
ْ
ْ
ِّ
ْ
أنـــــا وهــــو ْه لــدارنــا بـالـضِّ ـمـاين
ِ
قــلــب واحـــ ْد حـافـظـ ْني األمــانـ ْه
َع
ْ

بكل إخالص ومحبة ،يخاطب محمد بن راشد
القيادة القطرية ،ويدعوهم إىل احرتام الجرية
واألخوة ،واحرتام تعهداتهم السابقة ،ويذكّرهم
بالروابط التاريخية واالجتامعية التي هي أقوى
من أي روابط سياسية مرتبطة مبصالح وقتية من
أجانب ال تربطهم بهم سوى تلك املصالح ،ومتى
ما أخذوها تركوا املنطقة ،وتركوا قطر ،يذكّرهم
بذلك فيقول:
َـبل الـدَّا ْر جـا فـي الـمعاين
والـجا ْر ق ْ
وكـ َّنـا نـعـين ْه وهــ ُو لـنـا فــي اإلعـان ْهِ
ـعـب وكِـياين
مــ ْن مـنـبَ ٍت واحــ ْد وشَ ْ
وأرض وديــــانِــــــ ْه
َد ْم ولَــ َحـ ْم واح ْد ْ
ــل دانــي
وت َــدري قـط َـ ْر أنَّــا لَـهـا ِظ ْ
ضـعـيف الـمكان ْه
الـغـريب وعــ ْن
ع ْن
ْ
ْ
مـصالح بـالسياس ْه تـهاين
مــا هـي
ْ
يـاغـيـ ْر خـــ ِّو ْه جـــا ْر والــ َحـ ْظ خـانِـ ْه
استجابة قطر ملطالب إخوانها يف دول املجلس
ليست ضعفاً ،وال ذُل فيها كام يص ّور لها ذلك
األعداء و«األفاعي» التي تحتضنهم الدوحة،
ويريدون تدمري دول املجلس وإشعال الفتنة
بني شعوبها ،بل هي اتباع لصوت العقل ،وهي
السبيل إلعادة األمن واالستقرار لدول وشعوب
مجلس التعاون ،وهي الطريق الصحيح لوأد
الفتنة والرش ،وآن األوان لذلك.
الدرب الذي أوضحه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد ،هو درب العقل ،ودرب الهداية،
ودرب األمن واألمان ،من دون مزايدات ،وال
مبالغات ،وعىل النظام القطري اختيار طريقه،
طريق األخوة ودول املجلس أو االبتعاد عنهم،
وال يوجد طريق ثالث.
واضـــح مـنـهج ْه بـالـعياين
َّرب
ْ
والـــد ْ
والـباب مـفـتـو ٍح ومـحـ َّد ْد مـكانـ ْه
ْ
إلــى الـرحـم ْن خـيـ ْر وجـنـاين
ٍ
ودرب َ
وأهل الشِّ طانِ ْه
أحس ْن م ْن الشِّ يطا ْن ْ
َ
وإ ْن مـابـغـيـتـوا دربــنــا بـإمـتـنـاين
فــكــل واحـ ْد لـ ْه طـريـج ْه وشانـ ْه
ْ
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نظام التعليق المستقل " "TAK-4يضع معايير جديدة
لخفة حركة أسطول المركبات
عمدت القوات املعادية خالل العقد املايض إىل
استخدام التهديدات غري املتكافئة مثل العبوات
الناسفة اليدوية الصنع التي يتم زرعها عىل
الطرق الرئيسية املعروفة ،عالوة عىل التكتيكات
التي تعتمد عىل نصب الكامئن التي تركز عىل
نصب الفخاخ لقوافل السري عن طريق شل حركة
املركبات التي يف املقدمة أو التي يف املؤخرة.
وغالبا ما كان يعقب هذه األساليب استخدام
نريان املدافع الرشاشة أو شن هجامت صاروخية
مبجرد نزول الجنود من املركبات لتقديم املساعدة
الالزمة لزمالئهم املصابني.
الدرس املستفاد درس بسيط يتلخص يف أن قوة
أسطول املركبات التكتيكية (التعبوية) ككل ال
تتجاوز قوة املركبة األقل قدرة عىل الحركة.
وقد انحرصت الحلول املبدئية للتعامل مع تلك قدر غري مسبوق من خفة الحركة بفضل استخدام
التهديدات يف رفع مستويات الحامية الخاصة نظام التعليق املستقل . ®TAK-4
باملركبة ،ولكن تعزيز الحامية التصفيحية يعني وقد أثبتت تقنية نظام التعليق “”TAK-4
زيادة وزن املركبة الذي يعيق بدوره قدرة املركبة فعاليتها القتالية مع القوات األمريكية وقوات
عىل الحركة .عىل سبيل املثال ،أدت رقائق التصفيح التحالف ،لتصبح “املركبة املضادة لأللغام
الثقيلة إىل تحويل املركبات املدولبة الفائقة واملحمية ضد الكامئن الصالحة للسري فوق
الحركة الصالحة لألغراض املتعددة املعروفة الطرق مبختلف أنواعها”  ,نقطة تحول من حيث
برشاقتها وخفة حركتها إىل أهداف بطيئة الحركة ،إحداث ثورة يف التوقعات املنتظرة من هذا النوع
حيث أدى وزن الحامية التصفيحية إىل الحد من من املركبات .وقد كان هذا النجاح الساحق
قدرات تلك املركبات بدرجة كبرية .وباملثل ،نجح مصدر إلهام بالنسبة لرشكة “أوشكوش ديفنس”
أول جيل من املركبات املضادة لأللغام واملحمية لتطوير جيل جديد من نظام التعليق يصلح
ضد الكامئن يف امتصاص قوة االنفجارات التي للعمل مع املركبات العسكرية األصغر حجام
تتعرض لها بطن املركبة ولكن املركبة كانت تفتقر واألحف وزنا .وقد تم استخدام أحدث نسخة،
إىل القدرة عىل املناورة عىل الطرق الوعرة غري وهو نظام التعليق “ ،”TAK-4Eمع “املركبة
املمهدة لتجنب مواقع الكامئن املحتملة أو سلوك التكتيكيةالخفيفة املشرتكة” لدى الجيش األمرييك
طرق ال تتوقعها القوات املعادية .وقد كانت التي دخلت مرحلة اإلنتاج بالفعل .ويعتمد نظام
املركبات الكبرية الحجم املضادة لأللغام واملحمية التعليق “ ”TAK-4Eعىل استخدام الزنربكات
ضد الكامئن ،كانت معرضة أيضا لالنقالب عند القابلة للتعديل/الضبط التي تعمل بالغاز العايل
الضغط وماصات الصدمات املتطورة والكوابح
اجتياز قواعد الطرق ذات األكتاف الرخوة
ويف عام  2008نجحت رشكة “أوشكوش ديفنس” القرصية ذات األداء العايل من أجل منح “املركبة
يف تصميم مركبة قادرة عىل تجاوز املشكالت التي التكتيكيةالخفيفة املشرتكة” زيادة بنسبة  25%يف
أثقلت كاهل املركبات التقليدية املضادة لأللغام نسبة تباعد العجالت عن األرض wheel travel
واملحمية ضد الكامئن ،ومن ثم وضع معايري وقدرة املركبة عىل السري فوق الطرق الوعرة
جديدة حول أداء هذا النزع من املركبات .وقد غري املمهدة برسعات أعىل من املركبات املدولبة
كان التصميم الذي وضعتها رشكة “أوشكوش الفائقة الحركة الصالحة لألغراض املتعددة أو
ديفنس” أخف وزنا وأكرث رشاقة ،فضال عن تأمني “املركبة املضادة لأللغام واملحمية ضد الكامئن”

وتقوم الزنربكات القابلة للتعديل/الضبط التي
تعمل بالغاز العايل الضغط بحمل “نظام الخروج
مبساعدة التعليق” الذي يسمح للمركبة مبوازنة
وضعها طوال أو عرضا عند ركنها.
كام ميكن أيضا تحديث أسطول املركبات الحايل
بهدف االستفادة من عائلة نظام التعليق “TAK-
 ”4الذي أنتجته رشكة “أوشكوش ديفنس” والذي
يناسب كافة فئات املركبات مثل مركبات النقل
الثقيل واملركبات اللوجستية واملهامت اللوجستية
املتوسطة واملركبات املضادة لأللغام واملحمية ضد
الكامئن واملركبات الخفيفة ،وذلك بهدف تحسني
أداء املركبة عىل الطرق الوعرة غري املمهدة وزيادة
رسعتها وزيادة قوة املكابح وتحسني نوعية النقل.
ورصح جورج مانسفيلد ،نائب رئيس مجلس
اإلدارة ومدير عام رشكة “أوشكوش ديفنس”
للربامج الخارجية ،بأن “الهدف من وراء
التحديثات هو متكني مركبات العمالء من اجتياز
أي تضاريس طبيعية أثناء السري .أما يف العمليات
القتالية ،فيمكن لعمالئنا استخدام مركباتهم
فوق الطرق الوعرة غري املمهدة أو عبور املناطق
الحرضية ،وكيفام كانت نوعية الطريق ،فإن
العمالء يعتمدون عىل مركباتهم للوصول إىل
ميادين القتال وإنجاز مهامهم ثم العودة إىل
القاعدة األم بسالم .وهذا بالضبط هو ما ُصممت
أنظمة التعليق لدينا من أجله”.

11:51 AM
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حلول أنظة
االتصاالت للمهام
األرضية الحالية
والمستقبلية
يسهم نظام  ،NetComبتقنيته العالية الفاعلية
واملرونة ،يف تعزيز الوعي الظريف املحيطي،
من خالل متكني املحاربني من إدارة االتصاالت
الصوتية بقدرات متقدمة تعزز بدورها وضوح
الفهم والسالمة للمستخدم ،ويشمل ذلك تقنية
عزل الضوضاء الفعال ة �Adaptive Noise Can
 ،)cellation (ANCوواجهة املستخدم الرسومية
 ،)Graphical User Interface (GUIومولد
الصوت واإلنذارات القابل للربمجة من النصوص
إىل األصوا ت �text-to-speech and program
 .mable voice and alarm generatorكذلك
يلبي نظام  NetComمتطلبات سامعة الرأس
 Tempestو التداخل الكهرطييس  ،EMIكام
تسهم بتقنيتها السمعية املكانية املرخصة من
وزارة الدفاع يف زيادة وضوح الفهم وفاعلية
االتصاالت لدى الطاقم.
ومن خالل دمج قدرات الصوت عرب بروتوكول
اإلنرتنت (فواب) ،يسهم نظام  NetComيف
متكني االتصال بشبكات ميدان املعركة الرقمية،
كام يضمن تشفريها املرن أمن االتصاالت .ومبا
أن هذا النظام ميثل حالً قامئاً عىل بروتوكول
اإلنرتنت ،فإنه ميكن إدماجه بسهولة يف العمود
الفقري الرقمي لشبكة املركبة .كام يوفر نظام
االتصاالت السلكية والالسلكية لنظام NetCom
ميزة توزيع الصوت يف جميع أنحاء مركبة
تكتيكية ،والتواصل مع جميع أجهزة االتصاالت
وسامعات الطاقم ،مام يتيح إمكانية التكامل
البسيط مع نظام االتصاالت الالسلكية ترولينك
 TruLinkمن رشكة .Telephonics
وتساعد بيئات املستخدم الفريدة ومتطلبات
املهام عىل تحديد التقدم التكنولوجي املطلوب
لتوفري أنظمة فرعية أصغر وأرسع وأخف وزناً،
كام أن حجم نتكوم  NetComالصغري املدمج،

مع استمرار تطور العمليات البرية ،تظل الحاجة إلى اتصاالت
آمنة وموثوقة وواضحة ألفراد الطاقم المحمولين والراجلين
من عناصر النجاح الحيوية للمهام .يوفر نظام إدارة االتصاالت
حال أثبت جدارته في الميدان،
 NetComمن شركة ً Telephonics
ويلبي احتياجات المركبات األرضية العسكرية المتقدمة
وطواقمها ،والتي يتعين عليها األداء في أشد البينات
وعورة .ويتكون نظام  NetComمن وحدة الخط المفردة
القابلة لالستبدال  ،)Line Replaceable Unit (LRUومن محطة
مشغال.
طاقم يمكن توسعتها لتطوير النظام حتى عشرين
ً

وكذلك قوة املعالجة
املتقدمة للغاية ،يفي
ذلك باحتياجات التصميم
املتنوعة للمركبات التكتيكية.
ويؤدي تصميم شكله املعياري
البسيط ،والذي يأخذ شكل نظام يف
صندوق ،إىل تنفيذ وحدة الخط املفردة
القابلة لالستبدال واملشرتكة  LRUعرب جميع
املركبات األرضية ،ويوفر حالً يف شكل نظام
متكامل وفعال من حيث التكلفة ألسطول
من املركبات مع محطة الطاقم واحدة فقط.
وباعتبار أن نظام  NetComهو نظام اتصال
داخيل للمركبة ،فإنه يوفر للمستخدمني
إمكانات اتصاالت رقمية آمنة ،وذلك لجميع
االتصاالت الداخلية والخارجية.
يوفر وصلة ترولينك  TruLinkتغطية
لالتصاالت السلكية والالسلكية للمساعدة
عىل ضامن اتصاالت موثوقة ،فضال عن سالمة
املستخدمني ومرونة حركتهم وتنقلهم .وهذا
النظام هو نظام اتصال داخيل ثنايئ االتجاه
متعدد االستخدامات ،ويعمل بشكل موثوق
يف البيئات عالية الضوضاء ،مع توفري مقاومة
للصدمات واالهتزاز والرطوبة والرمال والغبار

ودرجات الحرارة القصوى .وإن حجمه الصغري
وخفة وزنه ،وبساطة ضوابط املستخدم ووضوح
االتصاالت ،حتى يف بيئات الضوضاء املحيطة
العالية ،كل ذلك يجعله مناسباً متاماً ملجموعة
واسعة من احتياجات االتصاالت الالسلكية.
وتعكف رشكة االتصاالت الهاتفي ة �Telephon
 icsعىل تطوير حلول االتصاالت السلكية
والالسلكية التي تسمح للطواقم بالبقاء عىل
اتصال أثناء وجودهم يف السيارة أو أثناء الرتجل.
ويسعى فريق الهندسة الذيك واملبتكر ورشيق
الحركة إىل تعزيز تكنولوجيات االتصاالت التي
تصبح أصغر تدريجياً وأرسع وأخف وزناً وأكرث
قوة لتلبية االحتياجات املتطورة باستمرار
لبيئات مهام حديثة.
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«بوينج» تعرض
عدد من طائراتها
خالل الدورة 52
لمعرض « لوبورجية»

أذهلت رشكة بوينج سكان العاصمة الفرنسية باريس
بطائراتها املثرية لإلعجاب ،حيث عرضت الرشكة عددا
من طائراتها خالل الدورة الثانية والخمسني ملعرض
باريس الجوي (لورورجيه).
وقد شاركت الطائرة بوينج  737ماكس  ،9وهي
الطائرة التي نفذت اختبار الطريان ،يف املعرض
الجوي ،حيث نفذت بنجاح أول رحلة لها يف شهر
إبريل ،بينام احتفلت رشكتا بوينج و «ماليندو
إير» بتسليم أول طائرة بوينج  737ماكس  8خالل
الشهر املايض .ومن الجدير بالذكر أن الطائرة
يوينج  737ماكس تعترب أرسع الطائرات مبيعا
يف تاريخ رشكة بوينج عىل اإلطالق ،حيث تلقت
الرشكة أكرث من  3,700طلب رشاء من  87عميل
خارجي عىل مستوى العامل حتى اآلن.
كام عرضت رشكة بوينج خالل املعرض أيضا طائرة
االختبار الجوي  10-787درمياليرن ،وهي أحدث
وأضخم منوذج من عائلة بوينج  787وتتمتع مبميزات
اقتصادية غري مسبوقة .وقد نفذت الطائرة بوينج
 10-787أول رحلة لها يف شهر مارس املايض ،ومن
املقرر أن تدخل صفوف الخدمة التجارية يف عام
.2018
عالوة عىل ذلك ،عرض عمالء رشكة بوينج
ورشكاؤها عدة طائرات يف معرض باريس الجوي
(لوبورجيه) ،حيث عرضت قطر طائرتها البوينج
 777-300ERالتي عكست تصميام داخليا جديدا

متاما بالنسبة لدرجة رجال األعامل .وقد عرضت الطائرة “ P-8Aبوسيدون”
وزارة الدفاع األمريكية عدة طائرات من طراز
بوينج مثل طائرة الحرب املضادة للغواصات تعترب الطائرة “ P-8Aبوسيدون” طائرة عسكرية
واملضادة للسفن ،والطائرة يف -22املتعددة األدوار بعيدة املدى للحرب املضادة للغواصات والحرب
ذات املراوح املائلة ،والطائرة املروحية الهجومية املضادة للسفن وطائرة لجمع املعلومات
“ AH-64أباتيش” والطائرة املروحية الثقيلة االستخباراتية واملراقبة واالستطالع ،وتتميز بقدرتها
عىل تنفيذ العمليات البحرية والساحلية عىل نطاق
“ CH-47تشينوك”.
وصمت قلئمة كبار املسؤولني برشكة بوينج واسع .وهذه الطائرة مشتقة من طائرة الجيل الجديد
الذين حرضوا معرض باريس الجوي رئيس مجلس  ،737-800وهي تجمع بني األداء الفائق واالعتامدية،
اإلدارة والرئيس التنفيذي برشكة بوينج ،دينيس ولديها نظام مهام متطور يتيح أقىص درجة من
مولينربج ،ومديري الوحدات التجارية الثالث التبادلية  interoperabilityيف حروب املستقبل
برشكة بوينج ،ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس الفضائية .وقد تم تسليح الطائرة بأسلحة بحرية،
التنفيذي لرشكة «بوينج كوميرششال إيربلينز» ،وهي تتمتع بتصميم مفتوح حديث من حيث أنظمة
كيفن ماكأليسرت ،ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس املهام ،كام تتلقى دعام شبه تجاري لخفض تكاليفها
التنفيذي لرشكة «بوينج ديفنس ،سبيس آند اإلنتاجية.
سيكيوريتي» ،لني كاريت ،ورئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة «بوينج جلوبال الطائرة في -22المتعددة
سريفيسيز» ،ستان ديل.
األدوار ذات المراوح المائلة
وقال مارك ألن ،رئيس مجلس إدارة رشكة «بوينج
إنرتناشونال» « ،إننا نشعر بسعادة غامرة إذ نتقاسم قامت رشكتا بوينج و «بل هليوكبرتز» بتطوير الطائرة
طائراتنا وخدماتنا التجارية والعسكرية مع عمالئنا « يف -22أوسربي» ،ويوجد أكرث من  200طائرة من
ومع كبار املساهمني اآلخرين من جميع أنحاء العامل» .هذا الطراز (تشمل أيضا الطرازين إم يف -22و يس
واآلن ،لنلقي نظرة عىل أبرز التقنيات الحديثة التي يف )-22داخل األسطول العمليايت اليوم ،ومن املتوقع
عرضتها رشكة بوينج خالل معرض باريس الجوي مع حلول عام  2022ارتفاع هذا العدد ب  99طائرة
(  92طائرة من طراز ام يف ،-22وسبع طائرات من
«لوبورجيه»:
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طراز يس يف )-22بعد توقيع عقد بقيمة  6,5مليار
دوالر .وقد تم نرش الطائرة بصورة مستمرة منذ عام
 ،2007حيث شاركت يف عمليات قتالية عديدة ،عالوة
عىل املهام اإلنسانية ومهام العمليات الخاصة واملهام
املنطلقة من عىل سطح السفن البحرية .وقد استخدم
سالح مشاة البحرية (املارينز) األمرييك الطائرة ام
يف ،-22فيام استخدمت القوات الخاصة التابعة
للقوات الجوية األمريكية الطائرة يس يف -22بكثافة
يف العمليات القتالية يف كل من العراق وأفغانستان.
الطائرة املروحية الثقيلة “ CH-47تشينوك”
من املقرر يف عام  2019أن يحتفل الجيش األمرييك
ورشكة بوينج مبرور  50عاما عىل إنتاج الطائرة
املروحية «تشينوك» .و قامت الرشكة منذ عام 1962
بتسليم أكرث من  1000طائرة «تشينوك» للجيش
األمرييك ،وهي الطائرات التي شاركت يف كل الحروب
الكربى منذ حرب فيتنام ،ونجحت لفي تنفيذ عدد
ال يُحىص من املهام اإلنسانية يف جميع أنحاء العامل.
وقد نجحت إحدى التقنيات املهمة بالنسبة للطائرة
املروحية «تشينوك» يف إثبات أهميتها وفعاليتها.
فخالل تجارب الطريان التي جرت يف مصنع رشكة
بوينج مبدينة «ميسا» بوالية أريزونا األمريكية

الطائرة المروحية الهجومية
“ AH-64أباتشي”

مؤخرا ،أثبتت الطائرة قدرة أنصال محركات الطائرة
تشينوك املتطورة عىل توفري  1,500طنا ملصلحة
الجنود .ويعترب النصل  ،ACRBالذي طورته رشكة
بوينج بالتعاون مع الجيش األمرييك ،نصال مركبا
كليا وبتصميم جديد ،ويجسد استخدام هذا النصل
عالمة بارزة عىل الطريق صوب “بلوك  ”2من الطائرة
تشينوك من خالل سلسلة من التحديثات التي تركز
عىل زيادة الحمولة ،وهو ما يجعل الطائرة عنرصا
مشرتكا داخل األسطول ويضع األساس لتحديثات
قليلة التكلفة يف املستقبل.

وتعترب الطائرة املروحية تشينوك طائرة متعددة
املهام ،ويستخدمها كل من الجيش األمرييك وقوات
االحتياط التابعة للجيش األمرييك والحرس الوطني
وأكرث من  19دولة منها كندا واململكة املتحدة
وهولندا واليابان وإيطاليا واليونان وإسبانيا وكوريا
الجتوبية وأسرتاليا ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
ومن شأن برامج نحديث الطائرة CH-47F/MH-
 47Gالجارية أن تجعل هذه الطائرة املروحية قادرة
عىل االحتفاظ مبركزها داخل أسطول الجيش حتى
حقبة الثالثينات من القرن الحايل.

تعترب الطائرة املروحية الهجومية “ AH-64أباتيش”
طائرة مروحية قتالية متعددة األدوار ولديها أجهزتها
املالحية وأسلحتها عالوة عىل االتصاالت الرقمية
املتقدمة التي متكنها من نقل املعلومات الخاصة
مبيدان القتال إىل القوات الجوية والربية بصورة
فورية ومأمونة يف آن واحد.
تعترب الطائرة  AH-64Eمن إنتاج رشكة بوينج طائرة
مروحية مسلحة تسليحا ثقيال ،ومتتلك محركني من
طراز  T700-GE-701Dقلييل االستهالك للوقود
ومروحة مائلة متطورة وأجهزة إلكرتونية ،عالوة
عىل سهولة التعامل مع الطائرة وارتفاع أدائها وخفة
حركتها عىل االرتفاعات العالية .كام تشكل قامئة
املواصفات اإلضافية وجود نظام السليك تكتييك
مشرتك وأنظمة استشعار إلكرتو – برصية وعاملة
باألشعة تحت الحمراء ( EO / IR) sensorsلزيادة
الوعي امليداين لدى الطيارين ورصد أي تهديدات
محتملة عىل السفن القليلة الحجم.
وقد ُعرفت هذه الطائرة من قبل باسم AH-64D
 Block IIIيف عام  2012ولكن جرى تعديل اسمها
إىل  AH-64E Guardianحتى يعكس االسم قدراتها
وإمكانياتها املتزايدة.
وتشمل قامئة الدول الرشق أوسطية التي تستخدم
نسخا من الطائرة  AH-64يف الوقت الحايل كال
من مرص والكويت والسعودية ودولة اإلمارات.
عالوة عىل ذلك ،حصلت قطر عىل موافقة الحكومة

األمريكية عىل رشاء طرازات الطائرة AH64E
وأضاف مينور أن “التحسينات التي طرأت عىل أداء
الطائرة تعترب من أهم التحسينات التي طرأت عىل
الطائرة .”AH-64E
ورغم تسليم  200منوذج من الطراز  Eإىل الجيش
األمرييك بالفعل إال أن هذا مل مينع رشكة بوينج
من مواصلة العمل عىل إنتاج مشتقات متقدمة يك
تحافظ الطائرة عىل مكانتها حتى عام  .2060وتوجد
اآلن طائرات أباتيش تعمل لدى الجيش األمرييك
وجيوش  13دولة أخرى .وهناك  1,100منوذج
مختلف يف صفوف الخدمة حاليا يف الوقت الحارض،
وهناك حوايل  380منها يف الخدمة يف صفوف جيوش
غري الجيش األمرييك.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج الطائرة AH-64E
بدأ ب  634طائرة من طراز  AH-64Dلتحديثها إىل
الطراز  AH-64Eومن املقرر أن يبدأ إنتاج  56طائرة
جديدة من طراز  AH-64Eخالل الفرتة من 2019
و  .2020وقد رصحت رشكة بوينج بأنه بإمكان أي
عميل جديد أن يتقدم بطلب للحكومة األمريكية
لتحديث أسطوله من النموذج  Dإىل النموذج E
وتفيد التقارير بأن هذه العملية تندرج تحت بند
“إعادة التصنيع” ،حيث أن يقترص األمر عىل مجرد
إضافة أنظمة ومحركات جديدة فحسب ،بل إدخال
تحسينات كبرية عىل جسم الطائرة أيضا بحسب
التأكيدات الصادرة عن مسؤويل بوينج.
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شركة روكويل كولينز تبرز مدى أهمية
االبتكارات في مجال االتصاالت والتواصل

انتهزت رشكة روكويل كولينز فرصة انعقاد معرض طائرات إيرباص  A350 XWBو
باريس الجوي (لوبورجيه)  2017مؤخرا لتثبت مدى  A380و  A320و A321
قدرة استثامراتها يف مجال األنظمة املتكرة الخاصة
بقمرة القيادة ومقضورة الركاب والتواصل واالتصاالت تحتوي طائرة اإليرباص  A350عىل نظام إدارة
عىل تفجري طاقات النظام البيئي يف عامل الطريان الذي املعلومات املجوقل الجديد الذي أنتحته رشكة
روكويل كولينز ،باإلضافة إىل أجهزة املالحة وأزرار
يتميز بالتغريات املتالحقة.
وقد اشرتت رشكة روكويل كولينز مؤخرا رشكة “يب /التحكم يف الطائرة ونظام عاملي لالتصاالت وشبكة
إي إيروسبيس” لتأسيس رشكتها الجديدة املتخصصة املعلومات املشرتكة واملنتجات الخاصة مبقاعد
يف مجال األنظمة الداخلية التي تشمل مجموعة الركاب ،عالوة عىل مطبخ الطائرة ووحدات خدمة
متكاملة من األنظمة الداخلية الخاصة مبقصورة الركاب وأنظمة األكسجني .كام تضم طائرة اإليرباص
الركاب ،بدءا من مقاعد الركاب املتقدمة التي تم  A350نظاما عامليا لالتصاالت وأجهزة املالحة
تطويرها لتعزيز أمن وسالمة الركاب وراحتهم ،مؤورا وشبكة املعلومات املشرتكة والخط الرئييس لشبكة
بأنظمة املطابخ التي ميكن االعتامد عليها والتجهيزات اإلثرنت  Ethernet backboneونظام اإلضاءة
األخرى التي تضمن تقديم أعىل مستوى من ومقاعد الركاب وأنظمة األكسجني والتواصل عرب
مستويات خدمة الركاب ،وانتهاء بأنوار اإلضاءة التي املوجة العريضة العالي ة �high-bandwidth con
 nectivityكام تضم عائلة الطائرة إيرباص A320
ميكن أن تضفي جوا مثاليا داخل الطائرة.
وقد جرى عرض كل هذه األنظمة الداخلية الخاصة مجموعة من االتصاالت املتقدمة تبعا الختيار رشكة
مبقصورة الركاب ،باإلضافة إىل بعض من أكرث األنظمة الطريان ،عالوة عىل أنظمة املالحة واملراقبة ومقاعد
املالحية تطورا يف العامل وأنظمة االتصاالت والوصالت ،الركاب وأنظمة األكسجني والتواصل عرب املوجة
عىل منت الطائرات الرئيسية التي جرى عرضها يف العريضة العالية.
الطائرة بوينج  737ماكس والطائرة  787درمياليرن
معرض باريس الجوي.

لدى رشكة روكويل كولينز موقع ثابت فيام يتعلق
مبقصورة الركاب عىل منت كافة طرازات طائرات
بوينج من الجيل الجديد .وتجسد الطائرة بوينج
 737ماكس أكرب مساهمة حققتها رشكة روكويل
كولينز حتى اآلن بالنسبة للطائرات ذات املمر
الواحد حيث توجد شاشات عرض كبرية وأزرار
التحكم يف الطائرة وأنظمة االتصاالت واملالحة
واملراقبة ودورات املياه واإلضاءة ومستلزمات
الطائرة وأنظمة األكسجني كمواصفات قياسية ثابتة،
باإلضافة إىل عدد من املواصفات االختيارية مثل
«نظام التوجيه األمامي» Head-up Guidance
 )™System (HGSونظام الرادار ThreatTrack
قيادة الطائرة املتعدد املسح الخاص بأحوال الطقس
ونظام مقاعد الركاب .أما بالنسبة ملواصفات الطائرة
 787درمياليرن فتشمل شاشات عرض كبرية ومفاتيح
التحكم يف قيادة الطائرة ونظام تحكم أمامي مزدوج
 dual HGSونظام املراقبة املتكاملة والشبكة
الرئيسية واالتصاالت وأنظمة األكسجني ووحدات
خدمة الركاب كمواصفات قياسية ثابتة .كام تقدم
رشكة روكويل كولينز خاصة التواصل عرب املوجة
العريضة العالية بالنسبة لهذا النوع من الطائرات.
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عائلة الطائرة بومباردييه سي
هي طائرة نفاثة متوسطة املدى ،ذات جسم
ضيق ،ومزودة مبحركني ،يجري تطويرها وتصنيعها
من قبل الرشكة الكندية بومباردييه إيروسبيس.
ويوجد نظام املالحة املتكامل Pro Line Fusion
الذي أنتجته رشكة روكويل كولينز عىل سلسلة
طائرات بومباردييه يس ،باإلضافة إىل شاشات عرض
أمامية مزدوجة ،باإلضافة إىل جهاز كمبيوتر رئييس
من إنتاج الرشكة للتحكم يف الطائرة وجهاز رادار
متعدد املسح ملراقبة أحوال الطقس وعدد من
األنظمة الداخلية مثل صف مقاعد الركاب وهي
ميزة اختيارية.
ومع وجود نظام املالحة املتكام ل �Pro Line Fu
 sionيأيت الوعي امليداين املتقدم والوسائل املرنة
مستوى العامل ،وهي الخوذات التي تؤمنها رشكة
والسهلة التي تساعد قائد الطائرة عىل اتخاذ القرار ،الطائرة النفاثة Mitsubishi
روكويل كولينز عرب مرشوع مشرتك مع رشكة «إلبت
باإلضافة إىل وسائل االتصال الشاملة لتعزز إجراءات Regional Jet
فيجن سيستمز».
األمن والسالمة والكفاءة بالنسبة ألي مهمة سواء
بالنسبة للطائرات التجارية ذات األجنحة الدوارة تضم هذه الطائرة نظام املالحة املتكامل Pro Line
أو الطائرات العسكرية .كام تأيت مواصفات أخرى  Fusionوجهاز كمبيوتر رئييس من إنتاج الرشكة الطائرة إمبراير كيه سي-390
متاحة ،مثل شاشات العرض الرئيسية – األوىل من للتحكم يف الطائرة واألنظمة الكهروميكانيكية،
نوعها -لغرض معلومات الرحلة وأنظمة الرؤية باإلضافة إىل عدد من األنظمة الداخلية مثل صف تضم هذه الطائرة نظام املالحة املتكامل Pro Line
األمامية املتكاملة وإمكانية رصد أي تهديد حقيقي مقاعد طاقم املضيفني ومستلزمات مطبخ الطائرة Fusion .الذي تم تعديله خصيصا لخدمة التطبيقات
متعلق باألحوال الجوية ،لتساعد قائد الطائرة عىل الطائرة إف -35اليتننج  -2من إنتاج رشكة لوكهيد العسكرية ،عالوة عىل نظام التحكم يف مناولة العفش
والتسليم الجوي
قيادة طائرته بدقة وكفاءة عاليتني يف أي زمان مارتن
تضم هذه الطائرة أكرث خوذات الطيار تطورا عىل
ومكان.
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شركة “ساب” تنتهي من إجراء أول اختبار
طيران للطائرة المقاتلة “جريبن إي”
أنهت رشكة ساب بنجاح مؤخرا أول رحلة لطائرة
الجيل الجديد املقاتلة الذكية “جرينب إي” ،حيث
أقلعت الطائرة يف رحلتها األوىل بقيادة أحد طياري
االختبار التابعني لرشكة “ساب” .وقد أقلعت الطائرة
التي تحمل الرقم  8-39املدرج الجوي التابع لرشكة
ساب يف مدينة لينكوبنج السويدية حيث حلقت
فوق األجزاء الرشقية من أوسرتجوتالند ملدة أربعني
دقيقة .وخالل الرحلة نفذت الطائرة عددا من
املناورات التي تعكس معايري االختبار املختلفة مثل
فتح وطي عجالت الهبوط.
ورصح ماركوس وانت ،طيار االختبار التجريبي
برشكة ساب ،بأن “الرحلة سارت حسب الخطة
املوضوعة متاما حيث تطابق أداء الطائرة مع رحلة
الطائرة داخل جهاز الطريان التشبيهي (السيميوليرت)،
وكان أداءها التسارعي مثريا لإلعجاب فضال عن
سهولة التعامل معها .ويرسين أن أعرب عن سعاديت عىل مستوى العامل .ومتثل هذه الطائرة ثورة الطائرة تحقيق أكرب قدر ممكن من الوعي امليداين
حقيقية حيث تجمع بني التكنولوجيا املتقدمة بفضل اعتامدها عىل جهاز الرادار  AESAالذي
بقيادة تلك الطائرة يف رحلتها األوىل”.
وقال جوناس هيلم ،نائب رئيس مجلس اإلدارة وكفاءة التشغيل يف صفقة قليلة التكلفة يصعب يعمل بطريقة املسح اإللكرتوين لألهداف ونظام
االستشعار السلبي  IRSTوشاشة العرض الرأسية
ومدير إدارة الطريان برشكة ساب ،إن “الرشكة عىل أي طائرة مقاتلة أخرى أن تدانيها.
أطلقت هذه الطائرة املقاتلة املميزة ألول مرة ،وهو وتعترب الطائرة جرينب إي طائرة مقاتلة حقيقية  HMDوأحدث أجهزة املالحة الجوية وأحدث جيل
ما مل يكن ليتحقق بدون االعتامد عىل الربمجيات متعددة األدوار قابلة للتشغيل متاما داخل مجموعة من أنظمة تجهيز البيانات ووجود مقصورة قيادة
األساسية الالزمة لنظام الطريان .إن هدف الرشكة حلف شامل األطليس (الناتو) ،وتتمتع مبستوى عال عىل ألعى مستوى من التطور.
هو منح عمالئها طائرة مقاتلة ذكية تم تصميمها من الجاهزية ،وهي مصممة لخدمة بيئة “الحروب يعني مصطلح “ AESAمصفوفة املسح اإللكرتوين
أساسا ملراعاة التطور يف املستقبل .ومن املقرر املعتمدة عىل الشبكات”  Network Centricالفعال” ،ويعني –بعكس األجيال القدمية من أجهزة
أن تتواصل عمليات اختبارات الطريان من أجل  )Warfare (NCWيف املستقبل .ومن املتوقع أن الرادار -أن الرادار ال ميتلك هوائيا واحدا فقط  ،بل
االستفادة من هذا اإلنجاز يف متابعة الربنامج وتنفيذ تلبي هذه الطائرة املقاتلة متطلبات التشغيل امللحة مصفوفة كاملة من الهوائيات الذكية التي يُطلق
جدول تسليم الطائرة لعمالئنا يف السويد والربازيل الالزمة للقوات الجوية يف القرن الحادي والعرشين ،عليها اسم العنارص  ،elementsوهو ما يعني أن
يف عام .”2019
كام تعترب الطائرة طائرة متعددة األدوار بال منازع ،الرادار قادر عىل تتبع عدة أهداف مختلفة بطريق
متزامنة ومستقلة ،باإلضافة إىل تتبع األهداف
وتتميز الطائرة جرينب بتصميمها كطائرة مقاتلة األمر الذي مينحها مرونة تكتيكية هائلة.
فريدة من نوعها ،وهي تجمع بشكل مثايل بني وتؤمن الطائرة جرينب إي السيطرة واملرونة بطريقة مستقلة خارج نطاق البحث.
األداء العمليايت الفائق واألنظمة العالية التقنية التشغيلية مع قدرة فائقة عىل تنفيذ املهام املوكلة وبفضل خاصية «الحروب املعتمدة عىل الشبكات»
وقلة التكاليف والرشاكات الصناعية التي اجتمعت لها بكل كفاءة .وتضمن الطائرة تحقيق التفوق يف  )Network Centric Warfare (NCWمثل
كلها يف منوذج واحد هو طائرة جرينب املقاتلة أي التحام جوي بفضل تسليحها بصواريخ “متيور” اتصاالت املعلومات املتقدمة ووصالت املعلومات
الذكية .وتوصف الطائرة بأنها “طائرة مقاتلة ذكية”  METEORوصواريخ جو – جو املتقدمة املتوسطة املتقدمة واتصاالت األقامر الصناعية ووصالت
بفضل قدرتها عىل التكيف والتعامل مع التهديدات املدة (املعروفة اختصارا باسم  )AMRAAMالفيديو تعترب الطائرة جرينب إي أفضل طائرة مقاتلة
املتغرية ومتطلبات التشغيل املختلفة التي تحتاجها وصواريخ أيريس – يت ( )IRIS-Tوالصاروخ مثالية مستقلة ميكن أن يقع االختيار عليها .ويوجد
 AIM-9القصري املدى وصواريخ كروز .كام تضمن لدى الطائرة أنظمة استشعار مجوقلة وشاشات
أسلحة الجو الحديثة يف عامل اليوم.
وقد استمدت الطائرة “جرينب إي” تصميمها من الطائرة إمكانية تحقيق السيطرة الجو – أرضية عن عرض رأسية/أجهزة مالحية ،وهو ما مينحها القدرة
الطائرة “جرينب يس/دي” ،وتواصل سجلها كواحدة طريق استخدام أحدث جيل من األسلحة الدقيقة عىل رصد وتدمري مجموعة كبرية من األهداف سواء
من أكرث الطائرات املقاتلة املتعددة األدوار تطورا وأنظمة االستشعار الخاصة بالتصويب .كام تضمن يف الليل اويف ظروف األحوال الجوية املتدنية.
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العالقات اإلماراتية ـ األمريكية

شراكــة متينــة ومصالح اســـــــــــ

هناك مؤشرات عديدة على أن عالقات الشراكة االستراتيجية بين دولة االمارات العربية
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية تتجه إلى مزيد من التطور والنمو ،وقد أسهمت الزيارة
التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،إلى واشنطن ،منتصف شهر مايو الماضي ،ولقاء سموه مع
الرئيس دونالد ترامب ،في إحداث نقلة نوعية في عالقات البلدين ،وفي هذا العدد تسلط
«درع الوطن» على نتائج تلك الزيارة المهمة ،وتحليل مسارات العالقات اإلماراتية ـ األمريكية،
واإلطار األشمل لهذه العالقات في بعدها الخليجي واإلسالمي.
إعداد :التحرير
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ـــــــــــتراتيجيـــــــــة متنــاميــــــــــــة

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أبرز مؤشرات الزيارة
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة يف الخامس عرش من • تحدث الرئيس األمرييك دونالد ترامب عقب
اللقاء عن صاحب السمو الشيخ محمد بن
شهر مايو املايض بزيارة رسمية إىل الواليات
زايد آل نهيان برتحيب وود شديد حيث
املتحدة ،حيث التقى الرئيس األمرييك دونالد
قال «إنه لرشف عظيم أن يكون معنا اليوم
ترامب ،وعدد من مسؤويل اإلدارة األمريكية،
وعكست تلك اللقاءات تقارباً واضحاً وتفاهامً
(صاحب السمو) الشيخ محمد بن زايد..
شخص مميز ..أنا أحرتمه ،وقد عرفته محباً
بني الجانبني ،اإلمارايت واألمرييك ،حول مختلف
لوطنه ،وأعتقد أنه يحب الواليات املتحدة
القضايا واملوضوعات التي متثل أولوية لقياديت
األمريكية».
البلدين.

• تحدث املتحدث باسم البيت األبيض مشيدا ً
بدورصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،حيث وصفه بأنه “رشيك
قوي للواليات املتحدة وقائد يف منطقة الرشق
األوسط”.
• استعراض عالقات التعاون والصداقة بني
البلدين يف املجاالت السياسية واالقتصادية
والعسكرية ،وسبل تعزيزها وتطويرها ،مبا
يحقق املصالح املشرتكة للبلدين والشعبني
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جهود املجتمع الدويل يف مكافحة االٕرهاب والتطرف والعنف والتنسيق القائم بني البلدين
•

•

•

•

الصديقني.
أكد الجانبان ،خالل اللقاء حرص البلدين
عىل مواصلة تعزيز وتطوير عالقات التعاون
الوثيقة واملتميزة يف ظل االهتامم الذي توليه
قيادتا البلدين لتطوير العالقات الثنائية ،ومبا
يسهم يف تحقيق املكاسب املتبادلة.
ناقش الجانبان آفاق التعاون االقتصادي،
وأهمية توسيع العالقات التجارية الثنائية التي
من شأنها تعزيز النمو االقتصادي ،وتحقيق
االزدهار والرخاء للشعبني اإلمارايت واألمرييك.
بحث الجانبان جملة من القضايا اإلقليمية
والدولية ،تركزت حول التدخالت اإلقليمية
املزعزعة لألمن يف منطقة الرشق األوسط،
واألزمة السورية ومسار الجهود الدولية
الجارية يف شأنها ،والقضية الليبية ،وناقش
الجانبان جهود املجتمع الدويل يف محاربة
العنف والتطرف والجامعات اإلرهابية،
وغريها من القضايا ذات االهتامم املشرتك.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،أن العالقات بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية،
عالقات تحالف ورشاكة اسرتاتيجية قدمية،
تستند إىل تاريخ طويل من الروابط العميقة
يف املجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية
واألمنية ،وغريها ،وتقوم عىل قاعدة صلبة من
االحرتام املتبادَل واملصالح والقيم املشرتكة.
وقال سموه“ :إن دولة اإلمارات العربية
املتحدة حريصة دامئاً عىل تطوير عالقاتها
االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة األمريكية،

العالقات بين دولة
اإلمارات العربية المتحدة
والواليات المتحدة
األميركية ،عالقات تحالف
وشراكة استراتيجية
قديمة ،تستند إلى
تاريخ طويل من الروابط
العميقة في المجاالت
السياسية واالقتصادية
والعسكرية واألمنية
وتعزيزها ودفعها إىل األمام ،خاصة يف ظل
توافق وجهات النظر بني البلدين الصديقني
حول القضايا اإلقليمية والدولية ،ويف مقدمتها
أمن الخليج العريب ،وأزمات الرشق األوسط،
ومواجهة اإلرهاب ،ومهدِّدات األمن واالستقرار
عىل الساحة الدولية”.
• أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان إىل رؤية البلدين حول رضورة
بناء موقف دويل قوي وفاعل يف مواجهة
اإلرهاب والقوى الداعمة له ،بصفته من
أخطر التحديات التي تواجه األمن واالستقرار
والتنمية يف العامل .وشدد سموه عىل رضورة
تقديم املساعدات وتوسيعها ،والتنسيق بني

األطراف كافة ملواجهة التحديات اإلنسانية
املتزايدة ،والناجمة عن الرصاعات ،والنقص
يف اإلمدادات الغذائية يف أرجاء املنطقة كافة.
• أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان مببادرة الرئيس ترامب لتعزيز عالقات
الواليات املتحدة مع رشكائها الرئيسيني يف
املنطقة ،وإىل تبني الواليات املتحدة نهجاً
أكرث حزماً ورصام ًة ملواجهة الفكر املتطرف
والعدواين ،منوهاً سموه باملبادرات اإلماراتية
املتعددة الساعية ملواجهة الفكر املتطرف،
وتجفيف مصادر متويل اإلرهابيني ،وتعزيز
قيم التسامح الديني والعرقي والتعايش
اإلنساين.
• أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان عن سعادته بتبادل األفكار والرؤى
مع الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،حول
املنطقة ،وكيفية التصدِّي ملصادر االضطراب
والخطر ،وعدم االستقرار فيها ،وضامن
أمنها ،مؤكدا ً استعداد دولة اإلمارات العربية
املتحدة الكامل للعمل والتعاون مع الواليات
املتحدة األمريكية واملجتمع الدويل ،مبا يع ِّزز
أمن منطقة الخليج العريب والرشق األوسط،
ويصب يف مصلحة شعوب املنطقة وتطلعاتها
ُّ
إىل التنمية واألمن والسالم ،من منطلق التزام
دولة اإلمارات العربية املتحدة الثابت تجاه
دعم أركان االستقرار والسالم والتنمية عىل
املستويَني اإلقليمي والعاملي.
• أكد سموه أن زيارة الرئيس دونالد ترامب
للمملكة العربية السعودية ( متت يف
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العرشين من مايو املايض واستغرقت يومني)،
وانعقاد القمة الخليجية ـ األمريكية ،تؤكد
أهمية منطقة الخليج العريب بشكل خاص،
ومنطقة الرشق األوسط بشكل عام ،يف
السياسة األمريكية ،واهتامم اإلدارة األمريكية
بأمن الخليج العريب ،والتعاون مع اململكة
العربية السعودية ودول “مجلس التعاون
لدول الخليج العربية” يف التصدِّي للمخاطر
التي تهدِّد املنطقة ذات األهمية االسرتاتيجية
للمصالح األمريكية والعاملية.
• أكد الجانبان يف ختام لقائهام ،حرص البلدين
عىل بذل املزيد من الجهود الحتواء األزمات
التي تشهدها املنطقة ،والحد من تفاقم
وتدهور األوضاع اإلنسانية فيها ،ودعم أسس
أمنها واستقرارها.
• قال املتحدث باسم البيت األبيض إن الرئيس
ترامب أعرب عن أمله “يف تعزيز العمل أكرث
لحل النزاعات اإلقليمية التي عصفت باملنطقة
لوقت طويل».
• نقل عن الرئيس ترامب قوله إن “الواليات
املتحدة واإلمارات العربية املتحدة وقعتا
مؤخرا ً اتفاقاً سيسمح لنا بالعمل معا أكرث وعن
كثب ملواجهة التهديدات األمنية املشرتكة».
ويف هذا اإلطار ،أعلنت وزارة الدفاع األمريكية
“البنتاغون” ،عن إبرام “اتفاق ثنايئ جديد
للتعاون الدفاعي” بني دولة اإلمارات العربية
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية .وأوضح
بيان صادر عن البنتاغون :أن االتفاق الجديد
سيمكن من إقامة تعاون أوثق وأكرث مرونة
ضد مجموعة من التهديدات خالل السنوات
الـ  15املقبلة» .وقال وزير الدفاع األمرييك
جميس ماتيس إن “االتفاق ميثّل فصالً جديدا ً
يف رشاكتنا” ،مضيفا“ :أتطلع إىل مواصلة العمل
مع دولة اإلمارات العربية املتحدة لدعم األمن
واالستقرار يف الرشق األوسط والعامل”.

عبدالله بن زايد وجون كريي يبحثان االٔوضاع االٕقليمية والدولية

محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع االٔمرييك تعزيز العالقات العسكرية

أبعاد استراتيجية مهمة
إىل جانب كون الزيارة وما رشح عنها من نتائج
تعكس تنامي مكانة دولة االمارات ،وعمق
تأثريها االسرتاتيجي إقليمياً ودولياً ،اكتسبت
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان إىل الواليات املتحدة ولقائه الرئيس
دونالد ترامبأبعادا ً اسرتاتيجية عدة ،أهمها ما
ييل:
• عامل التوقيت :أضفى عامل التوقيت عىل
هذه الزيارة أهمية استثنائية ،حيث جاءت

سفري االٕمارات لدى الواليات املتحدة يرشح تعريف دولته ملفهوم التسامح
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قبل أسبوع واحد من زيارة الرئيس ترامب
للمملكة العربية السعودية يف أول تحرك
خارجي له منذ توليه املنصب ،وهو تحرك
له دالالت اسرتاتيجية مهمة ،كونه استهدف
محطات ثالث لها دالالت معينة ،وهي
السعودية وإرسائيل والفاتيكان .وتشري رحلة
ترامب إىل إبراز أهمية ثالث عواصم رئيسية
تنتمي كل منها إىل ديانة مختلفة .وقد قصد
ترامب من هذه الجولة تحقيق أهداف عدة
تناولها يف ترصيح لها يوم  4مايو املايض،
حني تحدث أمام زعامء دينيني يف البيت
األبيض ،قائال «التسامح هو حجر الزاوية
للسالم» .مضيفاً «لهذا أفخر باإلدالء بإعالن
هام وتاريخي هذا الصباح ومشاطرته معكم.
وهو أن أول جولة خارجية يل كرئيس ستكون
إىل السعودية ،ثم إرسائيل ،ثم الفاتيكان يف
روما» .ويف السعودية تحديدا ً عقدت ثالث
قمم متوالية أولها بني العاهل السعودي
امللك سلامن بن عبد العزيز والرئيس
األمرييك ،والثانية قمة خليجية ـ أمريكية،
تجمع قادة دول مجلس التعاون والرئيس
األمرييك ،وثالثها قمة عربية إسالمية ـ
أمريكية ،جمعت قادة الدول العربية
واإلسالمية (عدا سوريا) مع الرئيس األمرييك،
وبالتايل فإن محادثات صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس ترامب،
قبيل هذه القمم أكدت بوضوح عىل أن
اإلدارة األمريكية الحالية معنية باالستامع إىل

ملف العدد

العالقات اإلماراتية ـ
األمريكية تدخل مرحلة
جديدة تركز على قضايا
محددة منها محاربة
اإلرهاب بشكل أكثر
فاعلية ،والتصدي للنفوذ
اإليراني التوسعي
العدواني

وجهات نظر سموه يف القضايا وامللفات التي
تناولتها تلك القمم.
• كان عامل التوقيت أيضاً نقطة حيوية يف
الزيارة ،حيث جاءت عقب لقاءات الرئيس
ترامب مع العديد من القادة العرب ،الذين
زاروا واشنطن منذ تويل الرئيس ترامب
منصبه يف  20يناير املايض ،ومن ثم فإن
لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان مع الرئيس ترامب عقب هذه
اللقاءات وقبل القمم الثالث التي عقدت
بالسعودية ،جاء ليمثل نقطة محورية
للتعرف أيضاً عىل توجهات الرئيس األمرييك
حيال مختلف القضايا واملوضوعات بعد

االٔمني العام لجامعة الدول العربية يحدد التحديات الخطرية عىل منظومة االٔمن القومي العريب

أن استمع البيت األبيض ملجمل اآلراء يف
املنطقة ،ومن ثم يصبح النقاش والحوار مع
الجانب األمرييك ذا فائدة أكرب كونه يأيت بعد
تبلور رؤى محددة وقبل التوجه نحو وضع
النقاط عىل الحروف يف العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي خالل القمم الثالث.
• هناك عالقات رشاكة اسرتاتيجية قامئة
وراسخة بني االمارات والواليات املتحدة،
وهي رشاكة لها ركائز عدة :سياسية وأمنية
واقتصادية وتجارية وعسكرية وغريها.
وبالتايل فإن زيارة سموه إىل الواليات املتحدة
متثل تأكيدا ً عىل هذه الرشاكة يف ظل اإلدارة
األمريكية الجديدة ،والتي تؤكد الشواهد
اهتاممها بتطوير العالقات مع دولة االمارات
يف مختلف املجاالت.
• وفر هذا اللقاء املهم للرئيس األمرييك دونالد
ترامب فرصة مثينة للتعرف عىل وجهة نظر
دولة االمارات يف التعامل مع بؤر التوتر
واألزمات الرشق أوسطية ،ويف مقدمتها
امللف اليمني ،والسوري ،والليبي ،وكذلك
امللفني الحيويني وهام امللف اإليراين وملف
اإلرهاب ،حيث تعترب االمارات رشيك رئييس
يف الحرب ضد اإلرهاب.
• انطوت محادثات صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس ترامب
عىل فرصة إلعادة ترتيب األولويات بني
البلدين ،وبناء تحالف طويل األمد يركز عىل
القضايا وامللفات املشرتكة ،فرغم أن العالقات
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وزراء دفاع الخليج مع نظريهم االمرييك يناقشون يف الرياض التدخالت االٕيرانية باملنطقة
اإلماراتية ـ األمريكية يف عهد الرئيس السابق
أوباما مل تكن تعاين إشكاليات عميقة ،فإن
هناك جوانب نقاش وجدل مل تكن معلنة بني
البلدين ،ويف مقدمتها املوقف من الخطط
التوسعية اإليرانية ،حيث وفرت إدارة أوباما
فرصاً للتحرك اإليراين إقليمياً وفرض الهيمنة
من خالل توقيع االتفاق النووي ،الذي كان
ميثل أولوية أمريكية يف عهد اوباماً ،وكان
الحرص األمرييك عىل توقيعه سبباً يف غل يد
البيت األبيض عن بناء اسرتاتيجية واضحة
للتعامل مع التدخالت اإليرانية يف دول
عربية عدة ،بل إن املوقف األمرييك كان
يبدو أقرب إىل كونه “ضوء أخرض” إليران
لتفعل ما تريد يف املنطقة مقابل توقيعها
عىل االتفاق النووي مع القوى الدولية.
• يف ضوء نتائج محادثات صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،وعالقة
سموه القوية مع الرئيس األمرييك ،تبدو
فرص دخول العالقات اإلماراتية ـ األمريكية
مرحلة أعمق من الرشاكة االسرتاتيجية أقوى
يف ظل إدارة ترامب ،التي وعدت بتوثيق
العالقات مع رشكائها يف منطقة الخليج
العريب ،كام إنها متتلك موقف مؤيد للتحالف
العريب لدعم الرشعية يف اليمن ،وتسعى
لدعم الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف
حربه ضد االرهاب ،وهذه يف مجملها كانت
متثل نقاط مثري للجدل يف العالقة بني دولة
اإلمارات وإدارة أوباما.
• األمر شبه املؤكد أن العالقات اإلماراتية ـ
األمريكية تدخل بهذا اللقاء مرحلة جديدة،

العالقات اإلماراتية ـ األمريكية يف عهد الرئيس السابق أوباما
الرئيس ترامب من جهة ثانية ،دور حيوي
يف حسم بعض امللفات اإلقليمية ،السيام
ما يتعلق بالوضع يف اليمن ،حيث ميكن
للواليات املتحدة القيام بدور قوي يف منع
إيران من التدخل يف اليمن ومن ثم انهاء
الفوىض يف هذا البلد العريب الشقيق.

يتوقع أن تركز عىل قضايا محددة منها محاربة
اإلرهاب بشكل أكرث فاعلية ،والتصدي للنفوذ
اإليراين التوسعي العدواين ،من خالل االعتامد
عىل التنسيق القوي بني الواليات املتحدة من
جهة وتحالف عريب إسالمي يرفض املخطط
التوسعي اإلقليمي اإليراين عىل حساب
مصالح هذه الدول وشعوبها.
• يعكس اللقاء مع الرئيس األمرييك ونتائجه
املهمة ،حرص صاحب السمو الشيخ محمد دعائ���م قوي���ة للش���راكة
بن زايد آل نهيان عىل امليض يف نهج حامية االستراتيجية
األمن القومي العريب ،بحيث تواصل االمارات
لعب دور مؤثر يف هذا االتجاه ،كام يتوقع تحظى العالقات بني دولة االمارات العربية
أن يكون للتفاهم القوي بني دولة االمارات املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بعمق
واململكة العربية السعودية من جهة وإدارة اسرتاتيجي فريد مستمد من قوة هذه
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صادرات االٕمارات للواليات املتحدة ترتفع  %36خالل 2016
العالقات ومتانتها طيلة العقود والسنوات
املاضية ،وتكتسب هذه العالقات خصوصيتها
من مقومات عدة أهمها:
• الرشاكة التجارية واالقتصادية القامئة بني
الدولتني ،حيث بلغ حجم التبادل التجاري
بني اإلمارات والواليات املتحدة خالل عام
 2015نحو 4ر 93مليار درهم (4ر 25مليار
دوالر) مقارنة مع 2ر 91مليار درهم يف
عام  2014بنسبة منو تبلغ 2ر .2%وتشري
إحصاءات امليزان التجاري إىل أنه مييل
بشدة ملصلحة الواليات املتحدة ،التي تبلغ
صادراتها لإلمارات نحو 3ر 84مليار درهم
عام  ،2015أي أنها تحقق فائضاً تجارياً يبلغ
نحو  75مليار درهم (5ر 20مليار دوالر) ،ما
يعني أن الجانب األمرييك املستفيد األكرب
من التبادل التجاري بني البلدين .ووفقاً
لبيانات وزارة التجارة األمريكية ،تستحوذ
االمارات عىل نحو  30%من إجاميل التجارة
األمريكية مع دول مجلس التعاون ،وعىل
أكرث من  44%من الصادرات األمريكية
لدول التعاون ،مبا يضع االمارات عىل قمة
السوق األكرب بالنسبة للصادرات األمريكية
يف املنطقة ،وتتفوق يف ذلك عىل السعودية
بنحو  12مليار درهم من حجم الصادرات
األمريكية لدول مجلس التعاون.
بالنظر إىل موقع االمارات وتطورها
•
االقتصادي ،فإن الصادرات األمريكية لها
تسجل منوا ً سنوياً مضطردا ً ،بينام تشهد
الواردات األمريكية من االمارات ثباتاً
ملحوظاً ،ما يعني أن املصلحة االسرتاتيجية

تحظى العالقات بين
دولة االمارات والواليات
المتحدة األمريكية بعمق
استراتيجي فريد مستمد
من قوة هذه العالقات
ومتانتها طيلة العقود
والسنوات الماضية،

متيل ملصلحة الجانب األمرييك األكرث
استفادة واهتامماً بنمو هذه العالقات.
• هناك عالقة اسرتاتيجية متنامية تربط بني
الدولة االمارات والواليات املتحدة ،وهذه
العالقات متجذرة وقامئة عىل أساس املصالح
والقيم املشرتكة ،حيث يشرتك البلدان يف
مكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن اإلقليمي.
وتشهد العالقات بني الدولتني تنامياً يف
شتى املجاالت منذ اعرتاف الواليات املتحدة
باتحاد دولة االمارات ،حيث كانت الدولة
الثالثة عاملياً ،التي تقيم عالقات دبلوماسية
مع االمارات ،ومل تشهد العالقات منذ
افتتاح السفارة األمريكية يف أبوظبي عام
 1974ما يعكر صفوها.
• قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بزيارة

إىل الواليات املتحدة عام  1998بصفته
آنذاك وليا لعهد أبوظبي ونائبا للقائد
األعىل للقوات املسلحة ،وجاءت بعدها
بعرش سنوات الزيارة التي قام بها الرئيس
األمرييك األسبق جورج دبليو بوش إىل دولة
اإلمارات العربية املتحدة يوم  13يناير
 2008ضمن جولته التي كانت األخرية له
يف املنطقة قبل رحيله عن البيت األبيض.
وكانت هذه الزيارة ذات أهمية خاصة
ألنها كانت الزيارة األوىل لرئيس أمرييك وهو
عىل رأس السلطة لإلمارات منذ تأسيسها
عام  .1971وهناك العرشات من الزيارات
املتبادلة ملسؤولني أمريكيني وإماراتيني،
ومن أبرز الزيارات عىل الصعيد الثنايئ
زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة إىل واشنطن،
وزيارات نائبي الرئيس األمرييك السابقني
ديك تشيني وجون بايدين.
• تتبنى دولة اإلمارات والواليات املتحدة
مواقف مشرتكة ضد التطرف واإلرهاب،
فاإلمارات عضو يف التحالف الدويل ،الذي
تشكل منذ عام  2014بقيادة الواليات
املتحدة ويستهدف العمل ضد تنظيم
“داعش” يف سوريا ،وتعمل اإلمارات بقوة
ضد تنظيم “القاعدة” يف اليمن  ،للحيلولة
دون انتشار هذا التنظيم وتوغله يف اليمن
استغالالً لحالة الفراغ األمني ،وقد حققت
نجاحات مشهودة عىل هذا الصعيد ،كام
تقدم االمارات دعامً قوياً عىل الصعد
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السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية
والفكرية ملكافحة اإلرهاب ،وهناك
مرشوعات ثقافية وفكرية مشرتكة مع
الجانب األمريكية للتصدي للفكر اإلرهايب،
وذلك مبوازاة التعاون األمني والعسكري.
• تسهم االمارات بشكل فاعل يف عمليات
حفظ السالم وحامية السكان املدنيني،
وإعادة اإلعامر يف املناطق املنكوبة بعد
انتهاء الرصاعات ،واإلغاثة اإلنسانية يف
دول مثل أفغانستان وغريها ،وهو ما
يجسد رشاكتها املتميزة مع أطراف عدة،
ويف مقدمها الواليات املتحدة ،التي تعول
كثريا ً عىل الدور اإلمارايت الفاعل والبناء
يف مختلف القضايا اإلقليمية والدولية،
وتحرص عىل االستامع لرؤيتها وتقديراتها
لهذه القضايا ،وكيفية التعامل معها.
• تنطلق سياسة االمارات حيال الجانب
األمرييك من أن الواليات املتحدة رشيك
اسرتاتيجي أسايس لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ومجلس التعاون الخليجي ،ولها
بالغة األهمية بالنسبة للواليات املتحدة،
دور حيوي يف حفظ األمن واالستقرار يف
سواء فيام يتعلق بضامن امن الطاقة ،أو
املنطقة ،مبا متلكه من ثقل عاملي ودور
فيام يتعلق بالتصدي للنفوذ اإليراين.
محوري ،ومبا يربطها معها من مصالح
مشرتكة ،كالتعاون األمني والعسكري املشرتك
يف ست من العمليات العسكرية للتحالف ملف���ات وأولويات اس���تراتيجية
بدءا ً بحرب الخليج األوىل  1991ومرورا ً مشتركة
بكوسوفو نهاية تسعينيات القرن املايض
وأفغانستان  2003وحتى العمليات الحالية • إيران :تعترب العالقة مع إيران من القضايا
الحيوية التي تحتل صدارة اهتامم الرئيس
ضد تنظيم «داعش» منذ عام . 2014
األمرييك دونالدترامب ،الذي يتجه غالباً إىل
• تعترب االمارات ركيزة أساسية يف االسرتاتيجية
إعادة طرح ملف االتفاق النووي املوقع مع
األمريكية حيال منطقة الخليج العريب،

تنظيم القاعدة يف اليمن

إيران عىل طاولة النقاش الدويل ،ما مل يكن
االنسحاب منه ضمن خياراته االسرتاتيجية،
السيام يف ظل متاسك الرشكاء األوروبيني
باالتفاق وامليض يف تنفيذه .ويتبنى الرئيس
ترامب موقفاً معادياً بشدة إليران ،ولعل
حظر دخول رعاياها للواليات املتحدة
(ضمن رعايا ست دول إسالمية أخرى)
أول رسالة قوية من الرئيس الجديد إليران،
واملؤكد أن عالقات الواليات املتحدة يف
عهد ترامب ستأخذ منحى مغاير ملا كانت
عليه يف عهد الرئيس السابق أوباما ،الذي
تجاهل مخاوف دول مجلس التعاون حيال
الطموحات التوسعية الطائفية اإليرانية،
واتجه يف نهاية عهده إىل محاولة بناء سياسة
متوازنة بني دول التعاون وإيران .وبالتايل
فإن سياسات ترامب حيال امللف اإليراين
ستكون نقطة تفاهم والتقاء قوية مع دول
مجلس التعاون ،ويف مقدمتها االمارات.
• مكافحة اإلرهاب :رغم موقف اإلدارة
األمريكية السابقة املناوئ لإلرهاب،
فإن إدارة ترامبتتبنى موقفاً أكرث حزما
وإرصارا ً حيال موضوع مكافحة اإلرهاب،
وهي تتفق يف ذلك مع توجهات دولة
االمارات ،وقد اتضح هذا التفاهم خالل
القمة اإلسالمية ـ األمريكية ،التي عقدت
يف الرياض خالل شهر مايو املايض ،والتي
ركزت بشكل جوهري عىل مكافحة اإلرهاب
والتصدي له.
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القضية الفلسطينية
•

•

•

•

الرشاكة األمنية :الواليات املتحدة تصنف
دول مجلس التعاون ضمن رشكائها
االسرتاتيجيني ،وهناك اتفاقات دفاعية
مربمة بني الجانبني منذ سنوات طويلة،
وقد تعززت هذه االتفاقات مع بداية فرتة
حكم الرئيس ترامب بتوقيع اتفاقية دفاعية
جديدة.
امللف اليمني :تحظى مهمة التحالف
العريب لدعم الرشعية يف اليمن بتأييد إدارة
الرئيس ترامب ،التي تتفهم الوضع املعقد
يف اليمن بصورة أفضل من سلفه أوباما،
وتدرك األهمية الحيوية للدور الذي تضطلع
به دول التحالف العريب بقيادة اململكة
العربية السعودية يف اليمن ،والسيام دور
دولة االمارات يف مالحقة عنارص تنظيم
«القاعدة» وبقية تنظيامت اإلرهاب التي
تتخذ من األرايض اليمنية مأوى لها ،ومن
ثم تتفهم إدارة الرئيس ترامب أهمية
هذا الدور باعتباره حلقة مهمة ضمن
اسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب يف العامل،
فضالً عن كون التحالف العريب يسعى
إىل تقويض النفوذ اإليراين يف اليمن ،وهو
الهدف ذاته الذي تسعى إليه إدارة الرئيس
ترامب.
القضية الفلسطينية :تعترب وضعية القدس
أكرث النقاط حساسية يف رؤية اإلدارة
األمريكية الجديدة للقضية الفلسطينية،
وهي نقطة لها عالقة مبارشة باإلمارات من
زاوية الرؤية املتكاملة لألمن القومي العريب.
امللف السوري :يتبنى الرئيس األمرييك
ترامب يف سوريا نهجاً قامئاً عىل مكافحة

تنظيامت اإلرهاب وتنطلق رؤيته من
رضورة إقامة مناطق حامية لالجئني يف
داخل سوريا.
زيارة الرئيس ترامب للسعودية
والعالق���ات م���ع العال���م
اإلسالمي
رغم الخصوصية العالية التي تتمتع بها
عالقات التحالف االسرتاتيجية بني دولة
االمارات والواليات املتحدة األمريكية ،فإن
هذه العالقات لها تشابك وتداخل مع عالقات
التحالف االسرتاتيجي القامئة بني مجلس
التعاون من ناحية والواليات املتحدة من ناحية

إيران  -إرهاب وصناعة أزمات

ثانية ،حيث تؤكد الواليات املتحدة دوماً عىل
أهمية املجلس ضمن االسرتاتيجية األمريكية يف
منطقة الخليج العريب ،وبالتايل فإن العالقات
اإلماراتية مع الجانب األمرييك هي عالقات
داعمة ومكملة للعالقات املتنامية بني مجلس
التعاون والواليات املتحدة.
واليشء نفسه ينطبق عىل العالقات األمريكية
مع دول العامل اإلسالمي ،حيث تلعب اإلمارات
دورا ً حيوياً يف إعادة تأطري عالقات الجانبني
ونزع فتيل التوترات ،وتقريب وجهات النظر
بني الواليات املتحدة ودول العامل اإلسالمي من
أجل بناء تحالف حضاري يف مواجهة اإلرهاب
وأعداء الحضارات واألديان.
وقد عقدت يف العاصمة السعودية ،الرياض،
يوم األحد  21مايو قمة تاريخية هي األوىل
من نوعها ،شارك فيها شارك  55من قادة
ورؤساء وممثيل الدول العربية واإلسالمية،
إىل جانب الرئيس األمرييك دونالد ترامب.
واختتمت القمة بصدور «إعالن الرياض»،
الذي عرب فيه القادة املشاركون عن التزامهم
مبكافحة اإلرهاب بكل أشكاله والتصدي
لجذوره الفكرية وتجفيف مصادر متويله،
مرحبني يف الوقت نفسه بتشكيل قوة قوامها
أربعة وثالثون ألف جندي ملكافحة اإلرهاب يف
سوريا والعراق حسب نص البيان .وكانت إيران
وسوريا هام أبرز الغائبني عن القمة ولكنهام
كانتا األكرث حضورا ً يف كلامت القادة املشاركني،
حيث ا ٌتهمت إيران برعاية اإلرهاب والتدخل
يف الشؤون الداخلية للدول املجاورة وزعزعة
االستقرار يف املنطقة ،كام كان الوضع يف سوريا
مثار قلق القادة والزعامء .وقد افتتح العاهل
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السعودي ،امللك سلامن بن عبد العزيز أعامل
القمة بكلمة وجه فيها الشكر للرئيس األمرييك
دونالد ترامب ،لحضوره أعامل القمة يف
الرياض ،وقال العاهل السعودي ،خالل كلمته
االفتتاحية للقمة ،إن الوفود املشاركة متثل مليار
ونصف املليار نسمة ،متعهدا مبحاربة قوى
الرش ،مؤكدا “سنعمل عىل مكافحة اإلرهاب
وتجفيف منابعه” .ولفت إىل أن النظام اإليراين
يشكل رأس حربة لإلرهاب العاملي ،قائال:
“مل نعرف اإلرهاب إال بعد ثورة الخميني يف
إيران” ،شارحا أن “اإلسالم كان وسيبقى دين
الرحمة والتعايش والسالم” .ورغم أن القمة قد
ركزت عىل ملفي إيارن ومكافحة اإلرهاب ،فقد
طرحت فيها رؤى شاملة حول مجمل العالقات
اإلسالمية ـ األمريكية.
خطاب الرئيس ترامب في قمة
الرياض
ألقى الرئيس األمرييك دونالد ترامب كلمة
تاريخية أمام القمة اإلسالمية ـ األمريكية ،حيث
دعا إىل مكافحة اإلرهاب والعمل بقوة عىل نبذ
الفكر املتطرف من الدول العربية واإلسالمية،
كامانتقد النظام اإليراين بشدة ،داعيا «كل
الدول التي متلك ضمريا ً ،إىل العمل عىل عزل
إيران» وأكد ترامب أن «إيران متول اإلرهابيني
وتنرش الدمار والفوىض يف املنطقة» ،.وقال
ترامب “من لبنان إىل العراق واليمن ،إيران
متول التسليح وتدرب اإلرهابيني وامليليشيات
وجامعات متطرفة أخرى وتنرش الدمار
والفوىض يف أنحاء املنطقة».

"رعد الشامل" أظهرت موقفًا إسالم ًيا وعرب ًيا حاز ًما
أبرز ما ورد يف كلمة الرئيس األمرييك دونالد
ترامب
• دعا الرئيس االمرييك دونالد ترامب قادة
العامل اإلسالمي للتعاون ملكافحة التطرف،
وقال إن األمم املسؤولة يجب عليها أن
تعمل سويا من أجل وضع حد للحرب يف
سوريا ،واتهم إيران بزعزعة أمن واستقرار
منطقة الرشق األوسط ،وأن «األسد الذي
ارتكب جرائم ال ميكن وصفها كان مدعوما
من طرف إيران».
• اتهم الرئيس ترامب إيران يف خطابه برعاية
اإلرهاب ،وقال إنها “تسلح ومتول امليليشيات
التي تنرش الدمار واالفوىض ،وأن السياسة
اإليرانية مسؤولة عىل الكثري من الرصاعات

•

•
•

•

التي ادت إىل زعزعت األمن واالستقرار يف
املنطقة.
أعلن ترامب عن تأسيس مركز عاملي ملكافحة
التطرف يف العامل مركزه الرياض ،مذكرا أن
اإلرهاب انترش عرب العامل ،لكن “طريق
السالم سوف يبدأ من هنا ،من هذه األرض
القدمية واملقدسة”.
أكد أن “الدول يف منطقة الرشق األوسط ال
ميكنها أن تنتظر القوة األمريكية من أجل
هزمية عدوهم هذا».
فيام يخص السالم يف الرشق األوسط ،قال
ترامب إنه يأمل يف أن يكون خطابه اليوم
الذي توجه به إىل قادة العامل اإلسالمي يف
قمة الرياض ،بداية للسالم يف الرشق األوسط،
وحتى يف العامل بأرسه.
أعلن ترامب أن بالده اتفقت مع الحكومة
السعودية عىل صفقات تجارية واستثامرية
بلغت  450مليار دوالر ،وأن صفقة بلغت
 110مليار دوالر يف مجال التسلح “ميكن
أن متنح املؤسسة العسكرية السعودية دورا
مهام يف املجال اإلقليمي ،لتعزيز السالم
واألمن يف الرشق األوسط.

ماذا تغير في قمة الرياض؟

خطاب الرئيس ترامب يف قمة الرياض

يُنظر إىل خطاب ترامب عىل أنه محاولة إلعادة
العالقات مع العامل اإلسالمي إىل أوضاعها
األصلية بعدما أثارت حملته االنتخابية مخاوف
برتويجها لخطاب ُعدَّاء تصعيدي ضد املسلمني،
ويف هذا اإلطار نجد أن ترامب قد ركز عىل ذلك
بقوله إن “فصال جديدا قد فتح” ،مضيفا أنه “مل
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يأت إىل هنا من أجل إلقاء محارضات أو فرض
الطريقة األمريكية يف الحياة» ،.ومن ثم فقد
بدا أقرب إىل إعادة صياغة العالقات مع العامل
اإلسالمي ،من خالل طرح صيغة الرشاكة بدالً
من العداء.
وقد دشنت القمة خطاً سياسياً أمريكياً مغايرا ً
متاماً لنهج الرئيس السابق أوباما يف التعامل
مع إيران ،فقد أقىص الرئيس ترامب نفسه عن
سياسة التقارب الحذر أو املحسوب مع إيران،
التي انتهجها سلفه أوباما ،حيث اعتمدت
حسابات اإلدارة السابقة عىل بناء نوع من
التوازن يف العالقات عرب ضفتي الخليج العريب،
بهدف تقليص الوجود العسكري األمرييك يف
منطقة الخليج العريب ،وتطبيق اسرتاتيجية
جديدة تعتمد عىل منح أولوية مطلقة لرشق
آسيا ،للتصدي للتهديد الصيني املتنامي.
وبالنظر إىل تصاعد االخطار االسرتاتيجية التي
تهدد املصالح األمريكية يف سوريا والعراق
واليمن والتوترات املتصاعدة بني السعودية
وإيران ،يتأكد أن اسرتاتيجية أوباما يف املنطقة
قد أخفقت يف تحقيق أهدافها ،ومن ثم كان
البد من اسرتاتيجية بديلة تؤطر الدور األمرييك
يف منطقة الخليج العريب خالل السنوات املقبلة.
وقال الرئيس ترامب إن الحرب ضد التطرف
ليست معركة بني الديانات“ .هذه معركة
بني الخري والرش» ،.وهي إحدى أهم النقاط
التي ركزت عليها زيارة ترامب بشكل عام،
أي تغيري الصورة النمطية السائدة حول رؤية
إدارة ترامب للعالقة مع اإلسالم ،والرتكيز عىل
أن األمر يتعلق برصاع بني الخري والرش وليس
برصاع بني األديان ،أو مع اإلسالم تحديدا ً.

ملف العدد

وقد أعادت هذه الزيارة الدور األمرييك بقوة
إىل الرشق األوسط ،عكس ماكان سائدا ً خالل
العامني املاضيني ،حيث تخلت إدارة أوباما
متاماً عن قضايا املنطقة ،وسمحت بتمدد
رويس إيراين واسع النطاق ،ما هدد املصالح
االسرتاتيجية لدول مجلس التعاون.
ورغم أن كلمة الرئيس ترامب يف الرياض مل
تتناول الحدث عن السالم العريب اإلرسائييل،
فإنها تضمنت تلميحات مهمة حول أهمية
التعايش يف منطقة الرشق األوسط ،ورمبا تفضل
اإلدارة األمريكية تركيز الجهود حالياً عىل
مكافحة اإلرهاب ،كأولوية تليها مسألة العالقة
بني العرب وإرسائيل.
وقد نجحت اململكة العربية السعودية يف
إعادة تأطري عالقات التحالف االسرتاتيجية
مع الواليات املتحدة ،والتخلص من تداعيات
قانون «جاستا» ،كام حققت إنجازا ً دبلوماسياً
عىل صعيد تحديد مصادر التهديد والخطر عىل
األمن واالستقرار اإلقليمي وبناء رؤية مشرتكة
مع الجانب األمرييك حول ذلك ،ما يعني
واقعياً تجاوز آثار توقيع االتفاق النووي ،الذي
اعتربته طهران مبنزلة ضوء أخرض غريب للتوسع
اإلقليمي والتمدد املذهبي.
ولعل أحد أهم املكاسب الخليجية املحققة
هي الحصول عىل دعم أمرييك قوي ملحارصة
إيران وأذرعها السياسية والعسكرية يف كل من
سوريا واليمن والعراق وحتى لبنان ،حيث بدا
واضحاً التقاء األولويات الخليجية ـ األمريكية،
وأسهم يف ذلك أن اسرتاتيجية الرئيس ترامب
تعتمد عىل العودة إىل سياسة عزل إيران
والتخيل عن فكرة دمجها اقليمياً ودولياً ،وهي

جانب من القمة العربية االٕسالمية االٔمريكية
الفكرة التي سادت خالل السنوات األخرية من
حكم الرئيس أوباما.
وبدا واضحاً أن قمة الرياض وفرت بعدا ً جديدا ً
لدى اإلدارة األمريكية ،ويتمثل يف فهم أفضل
للعامل اإلسالمي ،وهو ما شدد عليه وزير
الخارجية األمرييك بقوله «لدينا فهم أفضل
اآلن للدين اإلسالمي الحنيف من خالل وجودنا
هنا يف بلد الحرمني الرشيفني ،وأعتقد أن األمر
مهم بالنسبة لنا ،ونأمل جميعاً أن املسلمني
يف املجتمعات اإلسالمية يعرفون أن الشعب
األمرييك لديه االهتاممات نفسها.
التأثير في المخطط اإليراني
ورغم االنتقادات الرسمية واالعالمية اإليرانية
واإلعالم التابع لجامعة اإلخوان املسلمني
اإلرهابية وغريها من تنظيامت التطرف
واالرهاب ،ومحاوالت رصف األنظار عن النتائج
االسرتاتيجية لتلك القمة ،عرب الرتكيز عىل
اتفاقيات التعاون االقتصادي والصفقات التي
عقدتها اململكة العربية السعودية مع الواليات
املتحدة من أجل تحقيق طفرة تنموية ،وحامية
أمنها والدفاع عن مصالحها االسرتاتيجية يف
مواجهة املخطط اإليراين العدواين ،فإن نتائج
القمة تؤكد أن إيران قد أصبحت يف مواجهة
تحالف دويل واضح يستهدف عزلها ،والضغط
عليها لتغيري سلوكها السيايس واألمني ،وبات
واضحاً لديها أن التفكري يف خوض أي مواجهة
مع السعودية ميثل خسارة اسرتاتيجية مؤكدة
إليران.
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المثالية االيرانية وحقيقتها

بقلم  :د.سلطان النعيمي
كاتب وأكاديمي إماراتي

دالالت لفظ «المثالية» يعطينا
دائماً جانب إيجابياً لها ،ولو أننا
مع القارئ نعود بالتاريخ الى
بداية الثورة االيرانية عام 1979م
وقبل أن تظهر مالمح تطبيقاتها
لكنا استبشرنا خيراً بها ،ولكن
وبعد تقادم هذه السنوات
وتجلي سلوكيات النظام االيراني
في المنطقة نتساءل مع القارئ
عن أية مثالية يتحدث عنها
النظام االيراني؟

تجسدت املثالية بعد ثورة عام 1979م ووصول
التيار الديني للسلطة يف رضورة الرتويج لنظام
الجمهورية اإلسالمية وخلق مناذج له يف املنطقة
وبالتايل تصبح إيران وفق منظومته التي جاءت
بعد فرتة الشاه لتحقق املثالية اإلسالمية وظهور
إيران بوصفها الدولة املثالية التي البد أن تحذو
حذوها بقية الدول األخرى.
وبالتايل فإن هدف النظام اإليراين وفق ما هو
عليه اآلن وسيطرة التيار األصويل عىل مفاصله
هو الهيمنة اإلسالمية و العاملية اإلسالمية بنظام
عاملي إسالمي يخدم مصالحة وتوجهاته وليس
تلك املثالية التي تفرز عن عالقات سليمة مع
بقية الدول ذلك ألن أدوات الوصول اىل العاملية
اإلسالمية إفرازاتها واضحة لدى العيان.
يعزز هذه النظرة املرتكز التاريخي الذي يدفع
هذا الفكر إىل امليض قدماً يف التواصل مع بعض
القوى واملليشيات سواء وفق توجهات مذهبية أو
جامعات إسالمية بشكل عام من منطلق املثالية
التي يسعى لها.
ال يعني ذلك أن النظام اإليراين بعيد عن الواقعية
والربجامتية فاملرشد اإليراين يقول»:نحن نؤيد
بشكل كامل املثالية وكذلك الحال بالنسبة للنظرة
الواقعية...غري أن الواقعية يجب أن ال تجعلنا
بعيدين عن أهدافنا بل يجب أن تكون ُسل ًم
لنقرتب من تلك األهداف».
يتجىل ذلك بوضوح يف طريقة تعاطي النظام
اإليراين مع مجموعة  5+1والوصول إىل االتفاق
النووي .فاملثالية كانت تقود النظام اإليراين
للوصول إىل السالح النووي ولكن الواقعية فرضت
عليه عدم الوصول إىل تلك املثالية ،ولعل واقعيته
يف ذلك وحصوله عىل مكتسبات واحتفاظه
بالربنامج النووي والتخصيب يجعلها ُسلم للوصول
إىل املثالية رمبا يف املستقبل.
ظهور إيران كقوة إقليمية كربى يف املنطقة
واعتبارها مفتاح لحل األزمات يف املنطقة «مثالية»
يسعى لها النظام اإليراين الذي يضفي عىل ذلك
بُعد ديني بحكم منطلقاته لتحقيق تلك املثالية.
هذا األمر وقراءته للمنطقة والدول العربية
عىل أنها ليست متناغمة فيام بينها وبالتايل من
الصعوبة تناغم مواقفها حيال مامرسات النظام
اإليراين ،يجعل هذا األخري يستمر يف سياساته
والتدخل ،يساعده أيضاً وجود ميليشيات وأذرع له
يف املنطقة أصبحت مؤثرة يف دولها مثلام هو الحال

يف لبنان والعراق وسوريا.
«قبول طهران بأن ثورتها شأن داخيل
وغري قابلة للتصدير إىل الدول العربية” ،هي عبارة
جاءت يف حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية
الدكتور أنور قرقاش وهي ترجمة لألسس الواقعية
لدول مجلس التعاون الخليجي يف تعاملها مع
النظام اإليراين .ما أصداء ذلك عىل الطرف اآلخر
ورغبته يف التعامل مع ذلك األمر بجدية؟
دعوة للقارئ للتمعن واسقاط ما يف السطور
القادمة عىل توقعاته املستقبلية بني الواقعية
الخليجية ومثالية النظام االيراين وتطبيقاتها عىل
أرض الواقع“ .فبعد وفاة الخميني وإعادة النظر
يف الدستور ،اجتمع أعضاء املجلس األعىل لألمن
القومي برئاسة هاشمي رفسنجاين وتوصلوا إىل
نتيجة مفادها ،أن نظام الجمهورية اإلسالمية
يف إيران لن يدوم بدون توسيع نطاق الثورة
اإلسالمية خارج حدود إيران .ووفق لذلك سار
راسمو السياسة الخارجية اإليرانية باتجاه وضع
إيران بوصفها “أم لألوطان اإلسالمية” ليك تتمكن
من أن تصبح مركز وقاعدة للحركات اإلسالمية
والتي يتوجب دعمها ماديا ومعنويا ليك تتمكن
من الوصول إىل السلطة وهو ما سيحقق دميومة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
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"وإنما األمم األخالق ما بقيت …
هم ذهبت أخالقهم ذهبوا"
فإن ُ
وصف أروع من بيت الشعر الذي يختصر حقيقة األمم فيربطها
ليس هناك
ٌ
باألخالق ويشترط بقاءها واستمرار وجودها بالتزامها بأخالقها؛ فاألمم
التي تفتقر إلى األخالق آيلٌ ة ال محالة إلى اضمحالل وزوال ،وفي
الواقع تلك عظة وحكمة تختصر سمة ونهج األمم والحضارات الخالدة
التي تلتزم بالقيم األخالقية القويمة وتقيم ميزان العدل بين الناس وال
تعتدي على اآلخرين بغير وجه حق .ولكن ،مع تعاظم التحديات التي تهدد
باالنهيار األخالقي في عصر ثورة المعلومات وانفتاح المجتمعات على
بعضها بعضاً  ،وفي غياب الضوابط الالزمة والكافية ،يصبح االلتزام بالقيم
األخالقية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل الحفاظ على
المجتمعات وال
.

بقلم الواء ركن طيار م
عمر أحمد عدي البيطار
مستشار معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع
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هنا أود أن أتناول أخالقيات الدول ،علامً بأن
أخالقيات األفراد والشعوب غالباً ما تنعكس من
خالل أخالقيات قياداتها ،ولكن تلك ليست قاعدة
خاصة إن كانت توجهات تلك القيادات تختلف عن
توجهات أبناء شعبها ،ولعل أبرز ثالث صفات أخالقية
طيبة تعكس رقي بلد ما أو قيادة ما هي :العدل،
والصدق ،واألمانة ،يف مقابل قامئة طويلة من الصفات
الالأخالقية التي تنحدر مبستوى وسمعة أي بلد
ومصداقيته مثل :الكذب ،والغدر ،والغش ،والتحايل،
والخيانة ،والخداع ،والتآمر ،والظلم ،والقامئة طويلة.
وال بد لنا أوالً أن نقر بأن اللعبة الدولية عرب العصور
كثريا ً ما قامت عىل حياكة املؤامرات ونصب املكائد
والدسائس بغرض تحقيق املآرب والغايات الخبيثة
بأبخس األمثان وعىل حساب اآلخرين ،فقد كانت
تلك السياسات قامئة عىل مبادئ الأخالقية مضمونها
أن “الغاية تربر الوسيلة” ،وجوهرها الرصاع األزيل
محمد بن زايد يصل بلغراد ويف استقباله الرئيس الرصيب
بني قوى الرش وقوى الخري ،وغالباً ما تكون أي غاية
وضيعة مصاحبة ألسلوب وضيع من أجل تحقيقه،
ولقد أثبت هذا النهج مرة تلو األخرى عرب القرون
فشله ،وأدى إىل استنزاف الكثري من املوارد وفناء
املاليني من البرش دون مربر ،ويف النهاية تسبب
بخسارة فادحة لكل متآمر بالباطل .ولكن يبدو أن
قوى الرش ال تتعظ من عرب التاريخ ودروسه ،ويبقى
طريق الخري هو النهج الصحيح والغاية السامية ،فال
ميكن بأي حال من األحوال تربير غاية سامية باتباع
أسلوب وضيع ،فال بد أن يكون األسلوب راقياً كغايته.
ويف هذا السياق ،فإن سياسات الدول التي تسعى
للحفاظ عىل وجودها وسمعتها ومصداقيتها
واحرتامها بني الدول ال ب ّد أن تلتزم قدرا ً كافياً من
القيم األخالقية واإلنسانية الراقية يف تعاملها مع
مجتمعها أو مع محيطها من الدول األخرى ،ولهذا
ال بد أن تراعي مصالح وأمن جريانها بالقدر نفسه
الذي تراعي فيه أمنها ومصالحها ،وهذا أمر غاية يف
الرئيس الرصيب مصافحاً عبدالله بن زايد
األهمية لتحقيق الغاية املنشودة من الحفاظ عىل
الوجود والتعاون يف سبيل تحقيق الرسالة اإلنسانية
الخالدة التي أراد لها الخالق أن تكون ،وهي عامرة األمر ينطوي عىل قدر كبري من األخالقيات السيئة الرضر الذي سيلحق باآلخرين جراء تلك السياسات،
األرض ومناؤها وزرع الخري والتسامح ونبذ الحروب مثل الخداع والكذب والغش والتآمر والغدر .وعىل خاصة إن كان ذلك الرضر يصل إىل حد تهديد أمن
والخالفات ،حيث قال تعاىل“ :يا أيها الناس إنا العكس فإن أي رضر قد يصيب اآلخرين جراء اتباع اآلخرين ووجودهم ،وبناء عليه يصبح أمر كشف
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل مثل هذا النهج من السياسات سيلحق رضرا ً مادياً اللعبة رضورياً من أجل تربير وترشيع اإلجراءات
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم ومعنوياً عىل من يتبعه يف نهاية األمر ،وسيؤدي إىل املتخذة ضد املتآمرين أمام املجتمع الدويل ،ولكن
فقدانه املصداقية والثقة به ،ومن ث ّم خسارة تأييد برشط عدم االنجرار وراء سياسات مامثلة ،وااللتزام
خبري”.
يعتقد البعض أن اتباع سياسات براغامتية عىل املحيطني به ،عالوة عىل أن سياسات املكيال مبكيالني بسياسات أخالقية واضحة وعقالنية ومربرة للتغلب
غرار مبدأ “الغاية تربر الوسيلة” لتحقيق املصالح والحياد عن املبادئ واألعراف اإلنسانية والدولية ،عىل املتآمرين ،حيث إن ذلك  -بالحد األدىن  -يكسب
عىل حساب اآلخرين دون مراعاة الحد األدىن من واإلخالل بالعهود والتعهدات هي من شيم املنافقني .االطراف امللتزمة بالسياسات األخالقية املصداقية
األخالقيات واالعتبارات املتعلقة مبصالح األطراف ملجابهة مثل هذه السياسات عىل الصعيد الدويل واحرتام املجتمع الدويل وتأييد اإلجراءات املتخذة،
األخرى ،إمنا هو ذكاء وحنكة ومهارة وبراعة وأسلوب فإنه يتطلب العمل بحزم عىل كشف أسلوب كام يذلل املصاعب عند التعامل مع املتآمرين من
مرشوع يف التعامل بني الدول لتحقيق الغايات املتآمرين وغاياتهم الوضيعة ،والعمل عىل تعرية خالل كشف نواياهم ويسهل قطع الطريق عىل
الوضيعة واملكتسبات الرسيعة ،ولكنه يف حقيقة سياساتهم من مضمونها ،باإلضافة إىل توضيح مدى خططهم الخبيثة.
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يتطلب العمل بحزم
على كشف أسلوب
المتآمرين وغاياتهم
الوضيعة ،والعمل على
تعرية سياساتهم من
مضمونها

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من أعضاء الكونجرس يف واشنطن

معايل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية

محمد بن زايد والرئيس املرصي يبحثان تعزيز العالقات األخوية والقضايا اإلقليمية والدولية

فإىل جانب الكثري من الدول املرموقة ،تقوم دولة
اإلمارات العربية املتحدة باتباع نهج السياسات
األخالقية الواضحة واملربرة إمياناً منها بالقيم اإلنسانية
القامئة عىل الخري والتعاون والساعية للنهوض
باملجتمعات املدنية والحضارية ،غري أن هناك دوالً
أخرى تؤمن مببادئ بالية أكل الدهر عليها ورشب،
وترى أن كرس اآلخرين وإلغاءهم يكسبها قوة ومنعة،
وتتخذ من ذلك وسيلة لالستحواذ عىل أكرب قدر من
املكاسب لتصبح هذه الدول ال أخالقية بتوجهها،
وأنانية بنظرتها ،وانتهازية بطبيعتها كالوحوش
الضارية ،حيث ال ميكن تقبل سياساتها املتناقضة
وغري املربرة وذات الطبيعة املزدوجة التي تقوم عىل
النفاق ،وبالتايل تورثها االحتقار لدى الكثريين ،بينام
ال يؤيدها إال دول متآمرة تكون عىل شاكلتها ،ذلك
أن مثل هذه الدول ال تؤمن حقيقة بالعيش املشرتك
بني الدول واملجتمعات وال برضورة التعاون ملجابهة
املخاطر املشرتكة عىل الجنس البرشي ،أو بأهمية
السعي لبناء حضارة إنسانية وكونية راقية تعمل عىل
إسعاد البرشية يف كل بقعة من العامل كام أراد لها
الخالق أن تكون يف قوله تعاىل “وتعاونوا عىل الرب
والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان”.
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ماذا تعني انتكاسات تنظيم داعش..
ومستقبل الحرب على اإلرهاب؟

أ.د .عبدهللا خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية
جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج واشنطن
الواليات المتحدة األمريكية

تلقى تنظيم ما يعرف الدولة
اإلسالمية-داعش مؤخرا عدة
ضربات متالحقة وموجعة .بإدعاء
روسيا عن احتمال كبير بقتل زعيم
تنظيم داعش أبو بكر البغدادي
في الرقة-دون تأكيد ذلك-وقبلها
مقتل أبو محمد العدناني وأبو
عمر الشيشاني.

  تىل ذلك انهيار مقاتيل التنظيم يف املوصل يف عملية
“قادمون يا نينوي” يف العراق-وإعالن “نهاية خرافة
دويلة داعش” يف العراق .ومحارصة مدينة الرقة
عاصمة تنظيم داعش يف سوريا من قوات وحدات
حامية الشعب الكردي-من جميع الجهات-ما يحارص
التنظيم ويفقده أكرب معقلني له يف العراق وسوريا-
منذ إعالن تنظيم داعش قيام الخالفة بعد سقوط
املوصل يف  10يونيو 2014-واعتالء البغدادي زعيم
التنظيم وتنصيبه خليفة يف خطبته اليتيمة-خطبة
الجمعة-يف جامع النوري يف املوصل القدمية يف 4
يوليو 2014-وتشكيل الرئيس أوباما تحالف دويل
من  65دولة بقيادة واشنطن-ولكن بدون قوات
عسكرية برية-ومبشاركة دول عربية وإسالمية
ورشقية وغربية بقيادة الواليات املتحدة األمريكية منذ
اغسطس 2014-بعد شهرين من سقوط املوصل ثاين
كربى العراق يف يونيو 2014-واعتالء زعيم التنظيم
داعش أبو بكر البغدادي(-إبراهيم السامرايئ)خليفة
للمسلمني وإعالن قيام الخالفة عىل نصف أرايض
سوريا وثلث أريض العراق-بعد إلغاء التنظيم حدود
سايكس بيكو بني رشق أرب العراق ورشق سوريا..
وانضمت ملعركة الحرب عىل اإلرهاب-وعىل تنظيم
داعش الذي تحول لتنظيم عاملي عابر للحدود-بل
ملغيا للحدود-كام حصل بإلغاء الحدود السورية-
العراقية!
وسمح تنظيم داعش بعودة روسيا للرشق األوسط
يف سبتمرب  2015بعد سبات عميق منذ نهاية
الحرب الباردة يف مطلع التسعينيا -حيث عادت
روسيا للرشق األوسط من باب سوريا بذريعة
محاربة اإلرهاب-ولكن الواقع من عودة روسيا-هو
لزيادة أوراق ضغطها  وتعزيز موقفها واستخدام
سوريا ومحاربة اإلرهاب وتنظيم داعش لدعم
النظام السوري املتهاوي كورقة ضغط-ولكن الهدف
الحقيقي هو لتصفية حسابات مع الغرب حول
أوكرانيا والعقوبات-وكذلك إيران تقاتل  عرب وحدات
عسكرية والحرس الثوري والخرباء واملستشارين
ومليشيات طائفية يف سوريا والعراق.
ال شك أن إشاعة مقتل روسيا وليس أمريكا زعيم
التنظيم داعش-يعطي روسيا انتصارا معنويا-كام أن
اندحار قواته يف املوصل ومحارصة الرقة يف سوريا-
يشكل انتكاسات متتالية ُمني بها التنظيم-هي األكرب-
لكن ترسعت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي
بإعالن نهاية دويلة داعش يف العراق..ومل تكتمل بعد
عملية تحرير املوصل ضمن عملية قادمون يا نينوى..

التي انطلقت قبل  9أشهر..
خاصة وأنه برغم تقلص رقعة التنظيم ب 84الف
كلم مربع وتحرير  4ماليني إنسان من قبضته-كام
أن تنظيم داعش ال يزال موجودا يف األنبار وتلعفر
والحويجة وعانة وراوة ويهدد كركوك...
واألخطر من ذلك كله،فإن فكر وعقيدة تنظيم
داعش-وتجنيد املغرر بهم والخاليا النامئة!!وموجود
يف سوريا .ويبقى السؤال املركزي ما هي األبعاد
والتداعيات اإلسرتاتيجية لهزمية تنظيم «داعش»
يف العراق!عىل التنظيم و «العراق» نفسه ككيان
وجمهورية؟وهل سيتم تقسيم املوصل إدرايا؟وما هو
مستقبل الحرب عىل اإلرهاب؟ودور «إيران» وأذرعها
من الدول واملليشيات-وخاصة «الحشد الشعبي»
الذي تشكل بفتوى الجهاد الكفائيا للسيستاين ؟!ماذا
عن مستقبل ودور الحشد الشعبي الذي رصح أكرث
من قيادي فيه بأنه مستمر وسيواجه اإلرهابيني وصوال
لدول خليجية! وحتى ملح لدوره يف سوريا-بعد وصول
مليشياته للحدود العراقية-السورية!كام أنه بعدما
أدمج الحشد الشعبي ضمن القوات العراقية -إلسباغ
الرشعية عليه-يشري لطموحه للعب دور سيايس ورمبا
سينافس عىل منصب رئيس الوزراء!وكيف ينعكس
ذلك عىل مستقبل العراق ككيان موحد؟
يف املجمل  يُطرح السؤال عن مستقبل الحرب
عىل اإلرهاب-وهل سيتكرر يف حالة تنظيم
داعش-سيناريو صعود ومتدد القاعدة بعد اغتيال
أسامة بن الدن؟ وما هي إسرتاتيجية دول املنطقة
والواليات املتحدة األمريكية يف محاربة اإلرهاب ما
بعد داعش؟خاصة وأنه سيلجأ لتحت األرض ويشن
هجامت نوعية إنتقامية خاصة إذا ثبت مقتل زعيمه
البغدادي-وتوالت انتكاساته.
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دور القوات الجوية في
العمليات المشتركة

اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي

ما تزال القدرة على المزامنة الفعالة وتنفيذ العمليات المشتركة من العوامل الرئيسية في نجاح العمليات
القتالية اليوم .وكما نعلم جميعاً  ،فقد أصبح ذلك بالفعل جهداً جماعياً في الجيش والقوات البحرية والعمليات
الخاصة والقوات الجوية والدفاع الجوي ،حيث تؤدي كل من هذه القوات دوراً محورياً في تحقيق األهداف
المحددة في خطة حملة قائد القوات المشتركة .وكما هو األمر في كل شيء ،كان يترافق كل مستوى من
مستويات النجاح المدروس غالباً مع نسبة عادلة من التحديات ،سواء أثناء التخطيط أو أثناء مرحلة التنفيذ.

ومن منظور مشرتك ،فإن الفهم األفضل املسبق
للعمليات والرتتيبات املحددة وكذلك لبعض
التحديات التي يواجهها كل مكون من مكونات
الخدمة يف تنفيذ املهمة ،ميكن أن مييض شوطاً
بعيدا ً يف انسيابية التحول من عمليات وقت السلم
اليومية إىل عملية قتالية مشرتكة عالية الشدة.
إذن ،كيف تساهم القوات الجوية وقوات الدفاع
الجوي يف املجهود املشرتك ،وما هي بعض
التحديات التي تواجهنا يف وقتنا الحارض؟
بالنسبة إىل الطيارين ،لعله ال يوجد ما يفوق أهمية
وجود تقدير ألهمية نظام توزيع مهام جوية جيد
التخطيط واإلدارة؛ إذ يقوم بتوجيه كافة عمليات
الطريان خالل كل فرتة تخطيط مدتها  72ساعة.
فبالنسبة لكل نظام لتوزيع مهام طريان يتم إنتاجه
– ابتداء بالطيارين الذين يقودون طائراتهم عىل
الخطوط الجوية وانتهاء مبديري املعارك الذين
يوجهون وينظمون الرحالت بحيث يزيلون
التعارضات بينها – يتم تخطيط ذلك النظام بكامله
وجدولته وإزالة التعارضات بني خطوط الطريان،
وذلك حرصاً عىل تحقيق األهداف ،وضامن أن
مختلف عمليات التعيني والتوزيع للطائرات تعكس
مقصد قائد القوات .لكن بقدر ما يعترب هذا النظام
أعجوبة يف تطويره وتنفيذه ،فإن كل نظام لتوزيع
مهام الطريان يتطلب قدرا ً كبريا ً من الوقت والقوى
البرشية .ويبدأ التخطيط قبل تنفيذ النظام بأيام.
وأثناء عملية التخطيط ،ميثل نظام توزيع مهام
الطريان وثيقة نابضة بالحياة؛ ألنه يجري فيه العديد
من التعديالت املختلفة ،ويتم األخذ يف االعتبار
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عمليات تقييم أرضار املعركة وكذلك معدالت
تنظيم الطلعات الجوية .وإجامالً تستغرق هذه
العملية كثريا ً من الوقت والجهد خالل كل عملية
توزيع ملهام الطريان مدتها  24ساعة.
وميكنك تصور كم هي مذهلة أحياناً كمية
املعلومات التي يستقبلها مركز العمليات الجوية
ويتم فحصها ودراستها ألثناء عملية التخطيط
لتوزيع مهام الطريان .ومع تدفق املعلومات
تلعب االستخبارات دورا ً حيوياً يف ضامن دقة
وضبط زمن جميع املعلومات أثناء تغذيتها
الراجعة يف دورة التخطيط .وكنقطة بداية يف
عملية تطوير االسرتاتيجيات ،تبدأ االستخبارات
يف إعداد املعلومات االستخباراتية األولية مليدان
املعركة والتي سيتم استخدامها أثناء مراحل تقييم
العمليات وتحليل املهام .وميثل ضامن دقة هذه
التقارير والتقييامت االستخباراتية أهمية كربى
لتأكيد اختيار مسار العمل الصحيح .ويقوم ضباط
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االستخبارات ضمن جهودهم يف اإلعداد والتحضري
بغربلة قدر هائل من بيانات التهديف وصور
تقييم أَرضار املعارك وملفات الحرب اإللكرتونية
حرصاً عىل توافر أدق البيانات وأكرثها شموالً ألجل
التخطيط والتنفيذ ،ويف نهاية املطاف فإن الجودة
العالية واملعلومات الدقيقة هي التي تصنع الفرق
غالباً بني توزيع املهام الناجح وغري الناجح.
وبالطبع ال تقترص األهمية عىل جودة البيانات
ودقتها ،بل ال بد أيضاً من تزويد املحارب بها يف
الوقت املناسب .ومن األهداف الرئيسية للقوات
الجوية والدفاع الجوي أنهم عندما تدعو الحاجة

استراتيجيات

إليهم تتوافر لديهم القدرة عىل توجيه القنابل
بنسبة  %100إىل األهداف وبشكل فعال ويف الوقت
املطلوب .ويشكل ضامن توقعات دقيقة ويف وقتها
حول األحوال الجوية يف املنطقة املستهدفة أهمية
كربى للقدرة عىل اكتشاف الهدف بنجاح باعتبار
ذلك الخطوة األوىل يف دورة االكتشاف والتثبيت
واالستهداف والتتبع والتنفيذ .وباملثل ،فإن قدرة
املهام الليلية عىل توقع التقاطع الحراري لألشعة
تحت الحمراء ،ألجل عمليات نظام التوجيه أو
مناظري الرؤية الليلية ،ميكن أن تضمن برمجة منافذ
الهجوم يف الوقت األمثل .فمعرفة الرتكيب الدقيق

والخواص الحرارية للهدف املضمونة إصابته تتطلب
عملية استهداف وتوجيه األسلحة قبل انطالق
أي مهمة من األرض .ويقوم الطيارون وضباط
االستخبارات مبراجعة دقيقة ملجموعات األهداف،
لضامن اختيار الذخائر الصحيحة للهدف الصحيح
يف كل مرة .ويتطلب األمر جهود فريق كامل – من
التكليف األويل باملهمة بواسطة الخطط القتالية
ملركز عمليات الطريان إىل تنفيذ الصيانة وتحميل
األسلحة يف الرسب – حرصاً عىل أن تكون كل طائرة
جاهزة ومشحونة وقادرة عىل اإلقالع يف الوقت
املناسب لتنفيذ املهمة الجوية املوكلة إليها.
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إذن ،ومع أخذ زيادة عدد مرات وكثافة العمليات
املشرتكة الحالية ،ماذا ميكن فعله إلعداد أنفسنا
للمستقبل عىل نحو أفضل؟
حينام نسترشف املستقبل ،يربز أمران سيسهامن
بشل أفضل يف متكني – واالستفادة من – االنتشار
والقتال كقوة جامعية .فمع التوسع الرسيع
لالتصاالت والتكنولوجيا ،سوف تسهم القدرة
عىل رؤية ونقل هذه املعلومات املشرتكة من
مركز عمليات الطريان إىل الرشكاء املتضامنني يف
زيادة الوعي الظريف املحيطي ودقة مواعيد تدفق
املعلومات بشكل كبري .إن املعلومات االستخباراتية

واملراقبة واالستطالع بشكل مستمر من خالل
الطائرات بدون طيار طويلة التحمل ستزودنا ألول
مرة بقدرة غري مسبوقة عىل ربط املستشعرات
بأجهزة إطالق النار ،وبقدرة التقييم اآلين للمعركة.
إجامالً ،ميكن اختصار "جاهز للمهمة" بكلمة
"التحضري" .فنحن كمحاربني علينا أن نستثمر وقتنا
وجهدنا يف تحسني فهم كيفية اندماج كل خدمة
من الخدمات يف الصورة املشرتكة األكرب ،ويبدأ ذلك
بالتأكد من حصولنا عىل املعلومات الالزمة عن
أدوار ومهام زمالئنا يف الخدمة .استفد من وقتك يف
حضور دورات وورش عمل حول التخطيط املشرتك،

حيث يكون لك منظور أفضل حول القدرات
والعقبات التي نواجهها جميعاً .ميكنك إمضاء
بعض الوقت يف دراسة مختلف املخترصات التي
تستخدمها فروع الخدمات التابعة يومياً بحيث
ميكنكم التواصل بشكل فعال عندما تكون يف بيئة
مشرتكة .وإن مل تكونوا قد فعلتم ذلك من قبل
فتعرفوا عىل مختلف أنظمة األسلحة التي تقوم كل
شعبة بتشغيلها .خذ وقتك اليوم لتسأل نفسك :
"كيف سيكون مكان مهمتي ضمن الجهد اإلجاميل
املشرتك؟"
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تعليـــم ال يقـبل القسـمـــــــــــة
ال يكاد يمر يوم على دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إال وهنالك رؤية جديدة أو مبادرة طموحة
أو برنامج أو منظومة عمل عصرية ،تخدم مسارات تقدم وتطور الدولة ،لتظل رافدة لركب
التقدم في شتى مناحيه ،كما أرادت القيادة الرشيدة لها ،صاحبة الريادة والمركز األول عالمياً .
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إن التجربة التعليمية
التي نخوضها األن
ال تحمل سوى هدف
واحد ،وال تقبل القسمة
إلى على الرقم واحد،
وهو النجاح والتطور

ـــــــةإال على الرقم 1
بقلم معالي:

جميلة سالم مصبح المهيري
وزيرة الدولة لشؤون
التعليم العام

إن هذا الحضور املتميز عىل الصعيد العريب ال بل
عىل الصعيد الدويل يف منهجية تعاطي الدولة مع
املجريات واألحداث بدقة وبحكمة بالغة ،يأيت
مثرة نظرة استرشافية للمستقبل ،صاغتها عقول
حكيمة لرموز الدولة ،بدءا ً من املسرية املظفرة
لالتحاد ،ومنذ تلك االنطالقة ،ارتسمت مالمح
واضحة حول رضورة بلورة رؤية تعليمية معارصة
لتشكل منطلقاً نحو التكاملية والشمولية ،ورفد
ممكنات منو وازدهار قطاعات الدولة األخرى
مبسوغات نجاحها.
ومع تعاظم التحديات العاملية ،وتسارع مجريات
التطور التقني والتكنولوجي والصناعي ،وما طرأ
نتيجة ذلك من تنافسية ،أضحى من األهمية
مبكان وضع موطيء قدم لنا يف هذا السباق
املحموم نحو العاملية ،لنظل يف دائرة املنافسة
ليس اقتصادياً او تقنياً فحسب بل برشياً كذلك،
عرب اعداد الكوادر البرشية واملهنية والكفاءات
املواطنة املتعلمة التي متتلك مهارات القرن . 21
من هنا ..دقت ساعة التغيري الجذري يف املنظومة
التعليمية التي وجهت بها القيادة الرشيدة،
وتوحدت الجهود الوطنية نحو مسعى واحد،
وهو الخروج بتصور جديد وطرح منوذجي
لتعليم حديث يضاهي أرفع النظم العاملية،
باعتباره رضورة ملحة تقتضيها االستحقاقات
اآلنية واملستقبلية.
ووفقاً لهذا التصور ،وضعت وزارة الرتبية
والتعليم امكاناتها وطاقتها كافة لتعزيز أفضل
املامرسات الرتبوية والبيئة التعليمية الجاذبة وما
تتطلبه من سياسات يف تغيري محركات التعليم
نحو العاملية سواء من ناحية املناهج الدراسية
أو التقويم أو التدريب وكذلك املفاهيم الرتبوية
املساندة لجهود الوزارة لتطوير التعليم.
ومام ال شك فيه أن أي نظام تعليمي ناجح،
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واسعة متثلت يف تنويع الخيارات التعليمية عرب
مسارات التعليم العام واملتقدم والنخبة التي
تراعي ميول وقدرات الطالب ،ويف الوقت ذاته
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعليم الجامعي ،وما
يحويه من تخصصات علمية وأدبية ،وغريها،
تلبية لتطلعات الدولة واملهن املستقبلية التي
تحتاج إليها يف ظل العمل نحو التحول نحو
مجتمع اقتصاد املعرفة.
وكانت املدرسة االماراتية املستدامة ،هي عنوان
مرحلة التغيري ،تلك املدرسة التي توفر بيئة
تعليمية تتسق مع األهداف الرتبوية وتضمن
أجواء ينعم من خاللها الطلبة بالحامية والتحفيز
للوصول اىل أفضل أداء ،ناهيك عن تكريس
طاقاتهم وتوجيها بالشكل األمثل ،مقرونة
باالهتامم مبختلف الفئات السيام االشخاص من
ذوي االعاقة الذين نعتربهم عنرصا ً فاعالً يعول
عليهم يف النهضة التنموية .
المواطنة اإليجابية

هو ذلك الذي يضمن مخرجات تعليمية عالية
الجودة ،لذا صاغت الوزارة خارطة طريق
للتعليم الذي يكفل هذه النتيجة ،ويحدد هيئة
املخرجات التي ننشدها.
وألن التعليم الناهض يف مقوماته واملشبع
بطرائق تدريسية ابداعية وابتكارية ،ال ميكن
ان يتم مبعزل عن عنرص نتفق جميعاً عىل أنه
ركن أساس ،ومحدد مهم من محددات تطور
التعليم ،ويتمثل يف ذلك املعلم املبدع املتطور
واالبتكاري يف تفكريه واملتقن لفنون اإلدارة
الحديثة ،سعت الوزارة إىل وضع املعلم يف
مكانته املستحقة وجعله رشيكاً يف صناعة القرار
الرتبوي ،والتخطيط ورسم السياسات التعليمية،
ومل تكتف بهذا الحد ،إذ ساقت موجبات
تقديم اإلضافة املرجوة من املعلم ،عرب وضع
نظام تدريبي تخصيص لتطوير كفاءاته وقدراته
التعليمية ،بجانب استجالب الكفاءات التعليمية
التي تصنع الفارق.

طفل المستقبل
وإدراكاً ألهمية التعليم املبكر منذ املراحل
السنية الصغري التي يتشكل فيها وعي الطفل،
ويستأثر بخصائص مهمة تجعله أكرث قدرة عىل
التعلم واالملام مبهارات أساسية تتطلبها املراحل
السنية الالحقة ،ناهيك عن قدرة الطفل عىل
التعلم واالبداع ،وفرصة اكتشاف املوهوبني يف
هذه املرحلة ،ملنحهم الرعاية واالهتامم الالزمني
الحقاً ،لذا أولت الوزارة هذه الفئة جل عنايتها،
لالستثامر يف هذه املرحلة وجعلها باكورة انطالق
الطفل للمستقبل ،تحقيقاً ملسرية تعليمية
متميزة ،وضامن استمرارية التعليم مدى الحياة.
وعمدت وزارة الرتبية عىل ربط الطالب السيام
يف املراحل الدراسية املتقدمة مبستقبله األكادميي
واملهني ،حتى يظل عىل متاس مبارش باحتياجات
ومتطلبات سوق العمل ،ولذلك اتاحت مساحة

وألن التعليم الجيد ال ميكن فصلة عن منظومة
القيم واألخالق الفاضلة ،اهتمت الوزارة يف تعزيز
هذه القيم لدى الطالب ،ليكون منتجاً وصالحاً،
يتمتع باملواطنة االيجابية ،منفتحاً عىل اآلخر
ومبتكرا ً ،قادرا ً عىل االتصال والتواصل ،وذلك
من خالل منظومة دراسية تكفل تحقيق ذلك
مبناهجها الدراسية وأنشطتها وبرامجها االبداعية،
وبالقدوة التي تتمثل يف املعلم.
إن تحقيق ما نصبو إليه من طموحات يف
تعليم رافد للفكر الرتبوي األصيل واملخرجات،
االستثنائية التي نسعى إىل الوصول إليها ،والتي
ستظل يف مرمى الوزارة وضمن نهجها الدؤوب،
يتطلب وعياً بأهمية هذه املرحلة وما تتطلبه من
مؤازرة وجهود إضافية تعزيزا ً للعمل التشاريك
مع مختلف الجهات ومؤسسات املجتمع املدين
والقطاع الخاص ،وذلك الدور املؤثر واملهم ألولياء
االمور يف دفع عجلة التطوير ودعم ومتكني الطلبة
ومتابعتهم وحثهم عىل التعلم.
إن التجربة التعليمية التي نخوضها األن ال
تحمل سوى هدف واحد ،وال تقبل القسمة إىل
عىل الرقم واحد ،وهو النجاح والتطور ،لذا كان
التخطيط الواضح سبيالً لنا يف رسم هيئة التعليم
الذي نتطلع إليه ،ويف الوقت ذاته حرصنا عىل
األخذ بتجارب اآلخرين الناجحة عىل املستوى
العاملي ،مقروناً بالتطوير املستمر ،وهو ما يتطلب
فكرا ً نريا ً ودعامً وصربا ً ومتسكاً بأهدافنا الحيوية،
لنجني مثار التغيري قريباً بإذن الله تعاىل ،ملا فيه
خري وطننا ،وصالح أبنائنا واألجيال املستقبلية.
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الحذر من إطالق المارد

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com
في عام  2015نشرت لي دراسة علمية
في مجلة Digest of the Middle East
 Studiesاألمريكية  -وهي مجلة تعنى
بشؤون الشرق األوسط – بعنوان
“التهديدات الرئيسية لدول مجلس
التعاون في فترة ما بعد الربيع العربي”.
وفيها حددت تهديدين رئيسيين لدول
مجلس التعاون الخليجي وفقاً لمفهوم
األمن في العالقات الدولية .وقد تم
تأطير هذه التهديدات في إطار فكري
باعتبارها تهديدات وجودية للقيم
التي تقوم وتعتمد عليها دول مجلس
التعاون الخليجي.

وهذه التهديدات تتمثل يف الفكر السيايس
اإلسالمي (بشقيه السني الجهادي والشيعي
اإليراين) والفكر الليربايل .قد يكون تهديد الفكر
الليربايل قد تراجع نوعاً ما بعد فشل الربيع العريب
يف تحقيق أهدافه ،إال أنه مازال موجودا ً باعتباره
مهددا ً فكرياً قد يربز من جديد يف أي لحظة .إال
أن تهديد الفكر السيايس اإلسالمي بشقيه السني
الجهادي والطائفي اإليراين أصبح هو األكرث بروزا ً
ووضوحاً يف املنطقة .وهو ما ينذر بخطر جسيم
يتهدد دول املنطقة بقيمها الحارضة والسيام مع
عدم إدراك بعض األطراف الخليجية والسيام
دولة قطر لعظمة التهديد القادم من مثل هذا
الفكر ،حيث نجدها ولألسف تحاول أن تستغله
لتحقيق أهداف تكتيكية آنية من دون أن تقرأ
بدقة خطورة هذا األمر االسرتاتيجية عىل املنطقة
بأرسها ومن دون متيز.
علامء األمن الدويل يف علم السياسة يؤكدون أن
مفهوم األمن مرتبط بالتهديدات للقيم التي تعتمد
عليها الدولة باعتبارها محدد أسايس ملاهيتها ،وهذا
يشمل النظام السيايس والنظام االجتامعي والثقايف
للدولة .غياب التهديد ملثل هذه القيم ،التي متثل
مرتكز أسايس لبقاء الدولة واستمرارها ،يعترب أمر
إيجايب ويصب يف صالح أمن الدولة .يف حني أن
وجود مثل هذه التهديدات لتلك القيم يعني
أن الدولة تعاين خلالً يف منظومة أمنها الوطني
مام يعرضها إىل خطر التدهور وزوال ماهيتها
التقليدية.
وبتطبيق هذا األمر عىل الحالة الخليجية فإن
املالحظ أن دول الخليج العريب األعضاء يف منظومة
مجلس التعاون الخليجي تتشارك يف ذات القيم
السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية.
فجميعها دول محافظة اجتامعياً ،ووراثية سياسياً،
ومنتجة لذات املنتج اقتصادياً .لذلك فأي تهديد
لتلك القيم يف أية دولة خليجية سيكون مبثابة
تهديد لذات القيم يف الدول الخليجية األخرى .مام
سيجعل تلك الدول يف حالة من االرتباك يف التعامل
معها .وليس أكرث خطرا ً عىل دول منظومة املجلس
من وجود تهديد للقيمة السياسية الحاكمة يف
املنطقة باعتبارها القيمة الضامنة ألمن واستقرار
دول املنطقة والكفيلة لبقاء العقد االجتامعي
القائم يف املنطقة بني الحاكم واملحكوم منذ فرتة
طويلة من الزمن .فاإلخالل بهذه القيمة إخالل
بأمن واستقرار الدول الخليجية.
اليوم تواجه املنطقة خطرا ً واضحاً من حركات

الجهاد اإلسالمية السنية من أمثال القاعدة وداعش
واالخوان املسلمون وكذلك من املرشوع الطائفي
الشيعي اإليراين .كالهام يحمل ذات األجندة
والساعية إىل قلب النظام القائم يف املنطقة وإنشاء
نظام جديد يعتمد عىل الفكر الذي تعتمد عليه
تلك األطراف .فالحركات الجهادية اإلسالمية
السنية جميعها يدعو إىل إقامة الخالفة اإلسالمية
أو الدولة اإلسالمية الكربى أي توحيد الدول
اإلسالمية جميعها تحت راية إسالمية واحدة تحمل
الشعارات التي تؤمن بها تلك الحركات الجهادية.
وبالتايل ال مكان للدولة الوطنية كالسعودية أو
اإلمارات أو عامن أو قطر أو الكويت أو البحرين
يف مثل هذه املعادلة ،فجميعها سيكون مجرد
إمارات تابعة لدولة واحدة هي الدولة اإلسالمية
بقيادة مثل تلك الجامعات وأفكارها الشيفونية
املتشددة .وذات األمر ميكن أن يقال عن املرشوع
الطائفي الشيعي اإليراين الساعي إىل تحقيق ذات
املبدأ الذي تسعى له الحركات الجهادية السنية
ولكن بتقوية الشيعة ضد السنة وإقامة تحالف
دويل شيعي ضد الدول السنية .ويف ذلك تفكيك
لوحدة الدولة الوطنية يف املنطقة.
لذلك فمن يفكر من الدول الخليجية أو غريها
من الدول اإلسالمية بدعم مثل تلك الجامعات
من أجل تحقيق بعض املكاسب التكتيكية هنا
أو هناك هو أمر غاية يف الخطورة ،ألن يف ذلك
تعزيز وتقوية ملثل تلك املشاريع التي ال تصب يف
صالح املرشوع الوطني يف الدول الوطنية القامئة
حالياً يف املنطقة .فليحذر الجميع والسيام يف الدول
الخليجية التي ت ُعترب مبعيار السياسة الدولية دول
صغرية ال تستطيع أن تواجه األخطار الوجودية
بشكل منفرد .فمتى ما نُزع القيد من يد املارد بأي
حجة ما كانت ،لن يكون مبقدور مثل هذه الدول
تقيده من جديد ،فال قطر وال غري قطر سيكون
مبأمن من رشها.
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أدوار ومهام الطائرات
العمودية

انعكس التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع الذي شهده العالم منذ بداية هذا القرن على المجال العسكري
بشكل واضح مما ادى الى ظهور العديد من االسلحة والمعدات الحديثة كالصواريخ والدبابات والطائرات التي تركت
بصماتها على االستراتيجية العسكرية والمخطط العسكري وفرضت على جميع الدول امتالك قوات مسلحة برية
قادرة على التعامل مع المتغيرات االقليمية والدولية  ،تساندها وتدعمها قوات جويه وبحرية على مستوى متميز
من االحتراف  ،قادرة على مواكبة هذا التطور ,ونتيجة لذلك بدأت تطفو على السطح اراء ونظريات استراتيجية
متعددة  ،خاصة بعد الحرب العالمية االولى حيث استطاعت الطائرة اسقاط حجر المسافة التي تعتبر عقبة امام
القوات البرية لتنفيذ عملياتها في عمق اراضي الخصم.
الرائد ركن الدكتور

خالد سلطان الكعبي
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اثبتت الحروب الحديثة ومبا ال يدع مجال للشك
ان الطائرات العمودية تلعب دورا رئيسيا فيها ملا
تتمتع به من خصائص وميزات وقدرة عىل تنفيذ
املهام ليال او نهارا ويف مختلف الظروف الجوية
وذلك ملا زودت به من معدات حديثة وتسليح
مناسب لدعم التشكيالت الربية والبحرية ولعل
من بني االسلحة التقليدية االكرث اثارة لالهتامم
العاملي يف العرص الراهن هي الطائرات العمودية
التي نالت من التقدم والتطور الرسيع ما مل ينله

أي سالح تقليدي آخر .ان الطائرات العمودية مل
تتوقف عن مواكبة التطور وهي يف تصاعد تقني
وتعبوي مستمر كام ان املهام التي كانت توكل اىل
الطائرات العموديه عند بدء استخدامها قد تغريت
كثريا ،وهي تتزايد يوما بعد يوم حيث اصبح لها
دورا كبريا يفوق ادوار اسلحة اساسية اخرى يف
معركة االسلحة املشرتكة الحديثة كالطائرات ذات
الجناح الثابت والدبابات واملدفعية واالسلحة
املضادة للدبابات.

اول ما بدأت الطائرة العمودية الدخول يف
الخدمة العسكرية كان عملها محدودا ال يتجاوز
نقل الجنود واالخالء الطبي وكان ذلك بعد الحرب
العاملية الثانية.
شكلت الحرب الكورية واحتالل فرنسا للجزائر
وغزو امريكا لفيتنام اسبابا مبارشة لتطور الطائرة
العمودية وتطور اعاملها حيث كانت املرة االوىل
التي حملت الطائرة العمودية فيها السالح عىل
ارض الجزائر ملهاجمة املجاهدين الجزائريني
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اصبح للطائرات العمودية
المخصصة لالستطالع
واالنذار امكانية عالية
لتصوير مساحات واسعة
لمنطقة العمليات
ولديها وسائل االتصال
التي تمكنها من
االتصال الفوري وتبليغ
المعلومات عن العدو
وتحركاته

ولكنها مع هذا مل تكن مبنأى عن اسلحتهم
الخفيفة اثناء الهبوط االقتحامي فهي فريسة
سهلة لوسائط الدفاع املتنقلة مام جعل الفرنسيني
يبدون اهتامما بتسليحها بالرشاشات الخفيفة
والثقيلة لجعلها قادرة عىل تطهري منطقة الهبوط
وكذلك كان ضعفها مدعاة اىل تصفيحها والتفكري
يف تصغري حجمها كام ظهر يف الستينات من هذا
القرن عىل الطائرة العمودية االمريكية ( كوبرا)
التي صممت الغراض قتالية.
منذ ان اصبحت الطائرة العموديه صنفا من
صنوف الجيش الحيوية واصبح دورها يتعاظم مع
االيام اخذت تلعب دورا حيويا جنبا اىل جنب مع
افرع القوات املسلحة االخرى من اجل تحقيق
النرص يف املعركة املشرتكة الحديثة  ،ومل يقترص
الدور الحقيقي عىل عمليات محدودة بل اخذ

يشمل اغلب العمليات يف الهجوم ويف الدفاع
ويف املطاردة ويف معركة التخلص واالرتداد اضافة
اىل االعامل االخرى مثل البحث واالنقاذ ونقل
املعدات واالبرار  ..الخ.
تطورت الطائرات العمودية يف الفرتة االخرية
وتطور معها وسائل ومعدات االستطالع واالنذار
حيث اصبح للطائرات العمودية املخصصة
لالستطالع واالنذار امكانية عالية لتصوير مساحات
واسعة ملنطقة العمليات كام تطور اجهزة الالسليك
ووسائل االتصال التي متكن الطائرة من االتصال
الفوري وتبليغ املعلومات عن العدو وتحركاته ،
واستخدمت الطائرة العمودية عىل نطاق واسع
يف أدوار االستطالع يف حرب الخليج الثانية وزودت
برادارات كشف ملا وراء االفق وكانت تحمل
كذلك منظومة استشعار للحامية الذايت وبامكانها

التشويش عىل الرادارات املعادية  .ينظر اىل
طائرة العمودية عىل انها مدمرة الدبابات وهي
مسلحة بصواريخ ( هيل فاير )  ،تو  ،سواتر  ،جو
 /جو  ،وغريها من الصواريخ املضادة للدبابات
وبانواع مختلفة من الرشاشات واملدفعية كام
وتتمركز العمودية املقاتلة يف الوقت الحارض عىل
مسافة قريبة من الوحدات الربية املقاتلة وتقوم
برضب االهداف املادية عن قرب بدقة عالية
وكفاءة كبرية سواء كانت هذه االهداف دبابات
او مركبات مدرعة او رادارات او مواقع ثابته
ناهيك عن قدرة العمودية املقاتلة عىل التسلل
بني التشكيالت القتالية املعادية واالغارة خلف
خطوط العدو ثم العودة رسيعا اىل أماكن آمنة
مختاره سابقا.
ان تقسيم أي سالح ال بد وان يشمل فاعليته
الراهنة واملستقبلية يف اطار تكامل ادائه مع اداء
االسلحة االخرى وعىل ضوء خصائص واحتياجات
الحرب الحالية واملتوقعة وينطبق هذا بشكل
خاص عىل الطائرات العمودية التي هي سالح
جديد تصاعدت اهميته رسيعا يف السنوات
الثالثني املاضية فقد التقى معظم الخرباء عىل
تصور يفرتض ان حروب املستقبل سوف تكون
قصرية ومحلية ومحدودة يف غالبها  ،لحرص القوى
الكربى عىل تحايش أي حرب شاملة فيام بني هذه
القوى تضطرها اىل استخدام ترسانتها من اسلحة
الدمار الشامل الكفيلة لتدمري الحضاره املعارصة.
ان حروب الغد سوف تتميز بحركة فائقة يف
العمليات العسكرية ورسعة حادة يف تغيري
االوضاع واملواقع القتالية  ،ودور حاسم للمباغته
واملفاجأة كام سوف تعتمد الحرب اكرث من أي
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وقت مىض عىل كثافة نريان هائلة ودقة عالية
فائقة االحكام واستخدام بارع النظمة االسلحة
والتقنيات االلكرتونية املتقدمة يف ظل هذه
الخصائص والرشوط تحتل الطائرات العمودية
املقاتلة دورا بارزا بني االسلحة التي تلبي
احتياجات حروب اليوم والغد عىل ضوء ميزات
الطائرات العمودية وقدراتها التي كرست تجارب
الحروب يف السنوات الثالثني املاضية  .وهنا ال
بد من االشارة اىل ما ذكره الجرنال " وستمورالند
" الرئيس االسبق لهيئة اركان حرب القوات
االمريكية يف تقييمه لدور الطائرات العمودية
خالل حرب القوات االمريكية الطويلة واملريرة يف
فيتنام وهي اول حرب تشارك الطائرات العمودية
فيها عىل نطاق واسع وباعداد كبرية وتقوم مبهام
متعددة قال الجرنال وستمورالند "لو مل تستعمل
الطائرات العمودية بكثافة يف الحرب الفيتنامية
الحتجنا اىل زيادة عدد قواتنا يف جنوب فيتنام
مبليون جندي آخر من اجل تأدية نفس املهام
التي قامت تلك الطائرات العمودية بها فعال ".
من املؤرشات ذات الداللة عىل االهمية املتزايدة
للدور املستقبيل للعموديات املقاتلة ان دول
كثرية قد بدأت العمل عىل استخدام انظمة
لتزويد الطائرات العمودية بالوقود جوا اثناء
تحليقها يف العمليات القتالية كام عمدت عدة
دول اىل بناء حامالت خاصة للطائرات العمودية
لتنظم اىل اساطيلها يف املقابل توجهة اىل تقليص
عدد حامالت الطائرات الحربية النفاثة كام
ارتفع معدل انتاج الطائرات العمودية وازداد
عدد ما يف حيازة دول كثرية منها وقد جاء هذه
االعتامد املتزايد عىل العمودية املقاتلة مع سيادة
نظرية الحرب الجوية /االرضية التي تقوم عىل
اساس االجهاز الرسيع عىل قوت العدو اما دفعة
واحدة او عىل دفعات متالحقة مركزة ورسيعة
جدا يف توقيت متزامن عىل املستويات التكتيكية
والعمليات االسرتاتيجية حيث يتم التعامل
بالرتكيز عىل كل املستويات مع جميع االنساق
املعادية من اجل تدمري البنية العملياتية لقوات
العدو يف آن واحد وهنا تربز الطائرات العمودية
املقاتلة سالحا رئيسا بارزا يف العمليات التي
تحتاجها الحرب الجوية االرضية سواء كانت هذه
العمودية متخصصة او متعددة املهام  .لذا ادت
التطورات عىل مصادر القوة الجوية من طائرات
واسلحة اىل تطور واسع يف استخدامات الطائرات
العمودية  ،لذا استطاعت هذه الطائرات ان
تلعب دورا فاعال ولها اهمية يف الحروب الحديثة
ولكن هل دورها يف الحروب القادمة سيزداد
اهميته وسيزداد االعتامد عليها نظرا لقدرتها
الفائقة عىل القيام بكافة االعامل واملهام.
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طائرة فضائية فائقة السرعة إلطالق األقمار الصناعية

سرعة الطيران والوصول إلى الفضاء تحدد
السيطرة العسكرية في المستقبل

بقلم :جورج فهمي

ستعتمد السيطرة العسكرية يف املستقبل عيل مدي
رسعة الطريان ومدى رسعة الوصول إيل الفضاء،
وهذا هو املبدأ الرئييس الذي يحكم املرشوع
املتطور لوزارة الدفاع األمريكية البنتاجون لبناء
طائرة فضائية ميكنها إطالق أقامر صناعية صغرية
يف مدار األرض املنخفض خالل فرتة وجيزة وبتكلفة
زهيدة.
وحصلت طائرة «بوينغ  »XS-1الفضائية التجريبية
التي تحمل أسم «فاتنوم اكسربيس» (Phantom
 ).Expressعيل الضوء األخرض من وكالة األبحاث
الدفاعية املتطورة ( )DRAPAالتابعة لوزارة
الدفاع.

وصممت الطائرة لنقل األقامر الصناعية التي يصل
وزنها إيل  3000رطل برسعة حول مدار األرض
بتكلفة تقل عن خمسة ماليني دوالر ،ومتتلك درابا
لديها برنامجاً منفصالً أخر إلطالق أقامر زنة 100
رطل تكلفة باستخدام طائرة تقليدية.
وتنطلق الطائرة من األرض لنرش األقامر الصناعية
ثم الهبوط إيل األرض كطائرة عادية ،حيث يعد
مفهوم إعادة استخدام منصة اإلطالق العنرص
الرئييس أمام خفض تكلفة التشغيل.
ويف الواقع فان الطائرة « »XS-1ليست طائرة
تقليدية وال طائرة نفاثة والقضاء عىل طوابري
اإلطالق الطويلة حالياً املحبطة بحسب جيس

سبونابول مدير برنامج درابا.
ويشري جييس إيل أن أغلب الناس تعتقد أن
الطائرات فائقة الرسعة يجب أن تكون كبرية
وغريبة وغالية الثمن.
وتعمل طائرة فانتوم أكسربيس مبحرك AR-22
من إنتاج رشكة أيروجيت روكتادين هولدنجز وهي
نسخة محدثة من املحرك تريو الذي أدار أغلب
مواكيك وكالة الفضاء األمريكية ناسا.
وستقوم رشكة بوينغ ببناء الطائرة عيل مدار عام
 2019ويتضمن ذلك عرش عمليات إطالق مبحركات
أرضية عيل مدار عرشة أيام عيل أن يعقب ذلك 20
عملية طريان تجريبي عام .2020
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ميزة نسبية

طفرة األقمار الصناعية
باإلضافة إيل الطلب العسكري عيل الطائرات
الفضائية فأن هذا النوع من الطائرات متثل جاذبية
هائلة للرشكات التجارية والتي يخطط الكثري منها
إلطالق كوكبة من األقامر الصناعية الصغرية.
وهذه الرشكات ال تحتاج إيل إطالق أقامر صناعية
ضخمة وال ترغب يف تحمل التكلفة الباهظة لعمليات
اإلطالق التقليدية التي توفرها رشكات اإلطالق مثل
«تحالف اإلطالق املتحد» أو رشكة «ارياناسبيس»
األوربية أو حتي رشكة «سبيكس اكس» التي ميلكها
امللياردير األمرييك ألون ماسك.
وينظر إيل الطائرة «اكس اس – »1عيل أنها تشكل
منصة ملزيد من تطوير األبحاث الهندسية لصناعة
هياكل الطائرات فائقة الرسعة التي ميكنها أن تطري
برسعة أعيل خمس أو عرش مرات من رسعة واحد
ماخ ،وهي رسعة الصوت عيل ارتفاع مستوي البحر
أى ما يعادل  767ميل يف الساعة.
ومن الناحية التاريخية فأن تصميم هياكل الطائرات
فائقة الرسعة كان يعاين من عقبات شديدة بسبب
قوة االحتكاك والحرارة الناتجة عن الطريان برسعة
تفوق واحد ماخ.
مزايا عديدة
باإلضافة إيل رسعة الوصول إيل الفضاء فأن الطائرة
الفضائية فائقة الرسعة توفر للبنتاجون ميزة إضافية
تتمثل يف طائرة قادرة عيل النرش يف أى مكان يف العامل
خالل أقل من ثالث ساعات.
وتقول رشكة لوكهيد مارتن أن أغلب الناس يعتقدون
أن الطائرات فائقة الرسعة يجب ان تكون ضخمة

ومكلفة ،ولكنها ترى أن الوقت قد حان لتغيري هذا
االنطباع الخاطئ.
وأحد الوسائل التي يسعي من خاللها مقاويل الدفاع
تحقيق ذلك هي إنتاج جيل جديد من طائرة
الطائراألسود «اس أر  »-71والتي عرفت إبان الحرب
الباردة باسم شيطان الرسعة.
وتزيد رسعة هذه الطائرة ،التي وفرت قدرات
االستطالع الرضورية للقوات الجوية عيل ثالثة ماخ،
ومتكنت الطائرة التي خرجت من الخدمة يف نهاية
حقبة التسعينات ،من تسجيل أرقاما قياسية عديدة
سواء فيام يتعلق برسعة الطريان أو ارتفاع التحليق.
ويف الواقع فإن رشكة سكانك  ))Skunkالتابعة
لرشكة لوكهيد مارتن تطور طائرة بإسم «أس أر
 »-72وهي طائرة غري مأهولة ميكنها أن تطري
برسعة ضعف رسعة الطائرة «أس ار « -71والتي
تبلغ  2300ميل يف الساعة ،ما يعني أن العدو لن
يكون لديه الوقت أو الفرصة لالختباء أو اتخاذ
إجراءات احرتازية.
ووفقاً لرشكة ساكنك فأن طائرة «أس أر  »-72التي
يجري الرتويج لها منذ عدة سنوات ستصبح جاهزة
بحلول عام  ،2030ويصل سعرها إيل نحو مليار دوالر.
ومتلك رشكة بوينغ أيضاً مرشوعاً للطائرات فائقة
الرسعة من خالل مرشوع الطائرة «أكس  »-51التي
تعرف باسم راكب األمواج وميكن لهذه الطائرة
التي قامت بأخر إقالع تجريبي فيعام  2013أن تطري
برسعة  5ماخ إى ما يعادل  4000ميل يف الساعة.
ويف عام  1967أجرت وكالة ناسا تجارب عيل الطائرة
املأهولة ( ) x-15وقد استطاعت الطائرة أن تحقق
رقامً قياسياً يف الرسعة وصل إيل  6.7ماخ إى ما يعادل
 4520ميل يف الساعة عيل ارتفاع  102ألف قدم.

تأمل درابا يف أن يحفز مرشوع الطائرة «أكس
أس – « 1طيف واسع من صناعة إطالق األقامر
الصناعية بتكلفة منخفضة.
ويف الواقع فأن رشكة بوينغ التي فازت بعقد
تطوير املرحلة الثانية والثالثة من طائرة «أس
أكس  ،»-1قطعت شوطاً طويالً يف تطوير طائرات
اإلطالق التجاري لألقامر الصناعية القابلة إلعادة
االستخدام.
وجاءفوز بوينغ بعقد املرحلتني الثانية والثالثة بعد
فوزها يعقد املرحلة األويل والذي تضمن التصميم،
أما املرحلة الثانية فتتعلق ببناء الطائرة ،فيام
تتعلق املرحلة الثالثة بالطريان التجريبي لها والذي
سيتضمن ما يرتاوح  12و  15طلعة تجريبية .
وتعطي القدرة عيل إطالق قمر صناعي حول
مدار األرض املنخفض يومياً دفعه هائلة للجيش
األمرييك .
وتصل تكلفة إطالق قمر صناعي يرتاوح وزنه بني
 1500و  3000رطل نحو  350مليون دوالر حالياً،
فيام تأمل درابا يف تخفض التكلفة إيل أقل من 5
مليون دوالر باستخدام الطائرة «أكس أس .»-1
ويف نهاية املطاف تأمل درابا يف أن تعطي الطائرة
«اكس اس  »-1إيل الرشكات الخاصة المتالكها
وتشغيلها طاملا أن هذه الرشكات ستواصل إطالق
األقامر العسكرية.
ويقول مدير برنامج درابا أن وكاللة األبحاث
العسكرية الدفاعية املتطورة ال ترغب يف امتالك
طائرة فضائية بقدر ما ترتب يف خلق صناعة
فضائية قادرة عيل تلبية احتياجات الجيش.
ويف الواقع فإن حجم سوق إطالق األقامر الصناعية
الصغرية ومتناهية الصغر يزداد سنويا ،حيث تشري
التقديرات إيل أن الفرتة بني عامي  2014و 2020
ستشهد إطالق نحو  2500قمر صناعي من هذا
النوع .
وتقف سلسلة من التطورات التقنية وراء تزايد
الحاجة إيل إطالق األقامر الصناعية يف مقدمتها
حاجة الجيوش حول العامل إيل بث متواصل
للقطات الفيديو التي تلتقطها الطائرات بدون
طيار يف مسارح العمليات.
كام أن مليارات األشخاص حول العامل يتطلعون إىل
االستفادة من قدرات انرتنت النطاق العريض فائق
الرسعة والذي يتيح لهم استقبال البث التلفزيوين
عايل الوضوح عرب أجهزتهم النقالة .وباإلضافة إيل
ما سبق فأن انرتنت األشياء( )iotتعتمد اعتامد كيل
عيل اتصال مليارات األجهزة املوجودة يف العامل عرب
إشارات االنرتنت التي تبنتها األقامر الصناعية.
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تقنيات

ستحدث الطائرة الصينية  C919هزة
هل ُ
في سوق الطائرات النفاثة الكبرى؟
األوىل للطائرة  .C919كام وفرت ()Comac
“رشكة الطائرات التجارية الصينية” مظهرا ً غري
مسبوق داخل الرحلة األوىل لطائرة الخطوط
الجوية الجديدة .وبثّت الرشكة مشا ِهد ح ّية من
كتفي طياري
داخل قمرة الطائرة النفاثة من فوق ّ
االختبار بينام كانا يقومان بعمل مناورات سلسة
مقابل الشاطئ .مل تقم ال “بوينغ” وال “أيرباص”
من قبل بتقديم مشهد حي لقمرة القيادة أثناء
الرحلة األوىل.
Comac C919

أقلعت من مطار بودونغ الدويل يف شنغهاي
طائرة  ،C919وهي أول طائرة خطوط جوية يتم
تصميمها وبناؤها محلياً يف الصني ،وهي تحمل
عىل متنها طاقامً مكوناً من خمسة أفراد .هبطت
الطائرة بعد ساعة وتسعة عرش دقيقة من تجربة
الطريان األوىل لها والتي متّت بنجاح.
ومن خالل هذه الرحلة ،تنضم الصني إىل صفوف
الدول القليلة التي ط ّورت طائرات خطوط جوية
كبرية محلية الصنع .وحاملا يت ّم تسليم الطائرة
 C919إىل الخطوط الجوية املحلية التي وضعت
طلبيات لرشائها ،ستنضم الصني إىل نادي النخبة من
الدول التي ت ُص ّنع طائراتها النفاثة بنفسها .يضم هذا ت ّم إطالق ( )Comacيف عام  ،2008عندما قامت
النادي كُالً من الواليات املتحدة ،وكندا ،وروسيا ،الحكومة بدمج عدة رشكات طريان من برنامج
الطريان الصيني السابق الذي أخفق يف بناء طائرة
وفرنسا ،واململكة امل ُتحدة ،وأملانيا والربازيل.
شاهد الناس من مختلف أنحاء العامل الرحلة خطوط جوية تجارية .كان الهدف يكمن يف خرق

هيمنة رشكتي “بوينغ” و “أيرباص” عىل السوق
الصينية – حيث تتحكامن بـنسبة  95%من
مبيعات الخطوط الجوية – ويف املستقبل ستتم
العاملي.
املنافسة عىل املستوى
ّ
 Comac C919هي طائرة خطوط جوية ضيقة
الهيكل ث ُنائية املحرك .بدأ العمل عىل إنتاج
النموذج األ ّويل يف ديسمرب  ،2011وخرج النموذج
إىل العلن يف الثاين من نوفمرب  2015وطار ألول م ّرة
يف الخامس من مايو  ،2017ويُخطط للبدء باالنتاج
يف عام .2020
الطائرة مصنوعة بشكل رئييس من األملنيوم .وتم
تزويدها مبحركات توربينية من رشكة (CFM
 )International LEAPويمُ كنها أن تحمل
 /168/راكباً يف منوذج التشغيل االعتيادي حتى
مسافة  /3,000/ميل بحري ( 5,555كم) .وتهدف
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الطائرة ملنافسة طائرة ( )MAX 737من بوينغ
و( )A320neoمن إيرباص.
رفعت اتفاقية الرشاء األخرية والتي متّت يف 13
يونيو  2017دفرت املشرتيات إىل  600طائرة من
 24رشكة تأجري وخط طريانُ ،معظمها صيني ،عىل
الرغم من أ ّن رشكة تزويد املحركات األمريكية
( )GEلديها  20التزاماً.
نبذة تاريخية عن التطوير
كان الربنامج الذي أُطلق يف عام  2008يهدف يف
األساس للقيام بالرحلة األوىل يف عام  .2014ويف
 28أكتوبر  ،2010تقدمت ( )Comacبطلب
للحصول عىل شهادة النوع الخاصة بالطائرة من
هيئة الطريان املدين الصينية .كانت الرشكة تهدف
إىل تصنيع ما يصل إىل  2,300طائرة من هذا النوع.
ويف يونيو  ،2011وقّعت ( )Comacوالخطوط
الجوية اإليرلندية ( )Ryan Airاالقتصادية
واملنخفضة التكلفة اتفاقية للتعاون لتطوير
رصح مروان لحود
الطائرة  .C919يف عام ّ ،2012
اتيجيي (إيرباص) أن هذه الطائرة ستبدأ
كبري اسرت
ّ
مبنافسة (أيرباص) يف عام .2020
يف  24نوفمرب  ،2011أعلنت ( )Comecاالنتهاء
من مرحلة التعريف املشرتك ،حيث انتهت من
التصميم األويل ،وقُدر أن يتم االنتهاء من التصميم
التفصيل يف .2012
بدأ إنتاج النموذج األويل يف  9ديسمرب ،2011
وت ّم تصميم ديناميكا الهواء مبساعدة حاسوب
عمالق .كان الهدف يتمثل يف إنتاج  150طائرة
بحلول عا م  .2020وقد ساهمت رشكة (�Bombar
 )dier Aerospaceمنذ مارس  2014يف خدمات
سلسلة اإلمداد ،واألنظمة اإللكرتونية ،وواجهة
العرض البرشي وقمرة القياد ،ومنذ يونيو 2013
يف التدريب عىل الطريان ،وإسناد اختبار الطريان،
واملبيعات والتسويق.
بلغت ميزانية التطوير املعلنة  /58/مليار يوان
( 9.5مليار دوالر) ،لكن تقدر التكلفة الحقيقية
مبا يزيد عن  20مليار دوالر .وكان هناك توقع
أن يتم االنتهاء من منصة اختبار الطريان الخاصة
بالتجميع النهايئ يف  2014وأن تقوم برحلتها األوىل
يف  ،2015لكن تم تأخري اإلنجاز م ّرة أخرة حتى عام
 2018نتيجة مصاعب تقنية ومشاكل يف اإلمداد.
يف معرض طريان ( )Zhuhaiيف نوفمرب  ،2014ت ّم
اإلعالن عن تأجيل الرحلة األوىل إىل  .2017ويف
نوفمرب  ،2015أخرجت ( )Comecطائرتها C919
إىل العلن.
تم االنتهاء من اختبارات املسري الرسيع عىل املدرج
يف أبريل  2017وأقلعت الرحلة األوىل يف  5مايو
 .2017وخططت ( )Comecلربنامج اختبار مؤلف

من  4,200ساعة طريان ،وتنوي إدخالها إىل الخدمة
يف عا م  2020مع خطوط طريان (�China East
 .)ern Airlinesلكن التأجيل إىل عام  2021هو
أمر ُمحتمل .وتعمل وكالة سالمة الطريان املدين
األوربية عىل تصديق شهادة النوع الصينية.
التصميم
أبعاد الطائرة  C919شبيهة بأبعاد طائرة A320
من (إيرباص) ،حيث يبلغ عرض هيكل الطائرة
 3.96مرت ( 13قدم) وارتفاعها  4.166مرت (13.67
قدم) ومساحة املقطع العريض  12.915مرت مربع
( 139.02قدم مربع) .ورمبا سيسمح هذا األمر
باستخدام أداة تحميل مشرتكة لكال الطائرتني،
حيث تتمتع الطائرة بطول جناحني يبلغ  33.6مرت
مع الجنيحات .وستبلغ سعة الحمولة  20.4طن.
يسمح التصميم بالطريان برسعة تبلغ  834كم/سا;
ويبلغ سقف التشغيل لها  12,200مرت (39,800
قدم) .سيكون هناك طرازان من الطائرة :الطراز
القيايس مبدى يبلغ  4,075كم ( 2,200ميل بحري)،
و 5,555كم ( 2,999ميل بحري) للطراز البعيد
املدى.
سيتم صناعة صندوق األجنحة املركزي ،وصندوق
األجنحة الخارجي ،ولوحات األجنحة ،وال ُجنيحات
امل ُساعدة ،وال ُجنيحات التمفصلية يف مدينة
( )Xi›anالصينية ،أما مقاطع هيكل الطائرة
املركزية فسيتم صناعتها يف مدينة (،)Hongdu
بالصني .وتشكل سبائك األملنيوم والليثيوم ما
مقداره  8.8%من الهيكل أما الخالئط فتشكل

 .12%وسيتم صناعة الهيكل الجوي بشكل أسايس
من سبائك األملنيوم ،كام سيتم تصميم الطائرة
وتجميعها يف مدينة شنغهاي.
تعترب األجنحة فائقة التطور ،مام يرفع فعالية
ديناميكية الهواء بنسبة  20%ويقلل االحتكاك
بنسبة  .8%كانت هناك نية للبدء يف استخدام
خالئط األلياف الكربونية يف صناعة صندوق
االجنحة املركزي ،وقد تم تغيريه الحقاً ل ُيصمم من
األملنيوم وذلك للتقليل من تعقيدات التصميم.
املواصفات الرئيسية للطائرة C919
اختبارات التصميم والتطوير وصالحية الطريان
الخاصة بالطائرة ،كلها مبنية عىل قواعد الطريان
الدويل املدين وأنظمة ومعايري صالحية الطريان.
استهالك الوقود وتكلفة التشغيل املبارش للمقعد
يف الكيلومرت الواحد هي أقل من مثيالتها املوجودة
حالياً.
توفر الطائرة مقصورات أوسع ومقاعد أعرض،
باإلضافة إىل نظام تكنولوجي متطور لرفع سوية
الراحة .تعترب الطائرة صديقة للبيئة ،مع محرك
جديد يلبي متطلبات الضجيج وانبعاثات التلوث.
النم��وذج املُصغّر من رشك��ة( (�CFM Interna
)tional LEAP
رشكتي ( )Pratt & Whitneyو
عرضت كل من
ّ
( )CFM Internationalتقديم املحركات ،عرضت
األوىل املحرك ( )PW1000Gوعرضت الثانية
املحرك ( ،)LEAP-1Cوتم اختيار املحرك الثاين.
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كام ت ّم تكليف رشكة محركات الطائرات التجارية
التابعة لرشكة الصناعات الفضائية الصينية
( )AVICبتطوير محرك وطني ليتم استخدامه
يف الطائرة .تم الكشف عن املحرك (ACAE CJ-
 )1000Aيف معرض طريان ( )Zhuhaiيف العام
.2012
ستقوم رشكة ( )Nexcelleبتوفري هيكل املحرك،
وعاكس الدفع ،ونظام العادم ،مع ميزات تتضمن
هيكلية إدخال متطور ،واستخدام واسع للمواد
الرتكيبية ومعالجة صوتية ،وعاكس دفع يعمل
بالكهرباء .وستقوم رشكة ميشالن بتوفري اإلطارات
الشعاعية.
التسويق
توقف دفرت الطلبيات للطائرة  C919يف عام 2012
عند  380وحدة تبلغ قيمتها  26مليار دوالر،
بسعر وسطي يبلغ  68.4مليون دوالر للوحدة.
كانت القيم السوقية يف عام  49.2 2013مليون
دوالر لطائرة ( )A320neoمن (إيرباص) ،بنسبة
 51%أقل من قامئة أسعارها البالغة  100.2مليون
دوالر ،و  51.4مليون دوالر لطائرة ()MAX 737
من (بوينغ) ،بنسبة  49%أقل من قامئة أسعارها
البالغة  100.5مليون دوالر .يف يونيو  ،2015تنبأ
الراديو الوطني الصيني بسعر قدره  50مليون
دوالر ،وهو أرخص من قامئة األسعار الخاصة
بطائر ّيت ( )B737أو (.)A320
تهدف ( )COMACإىل االستحواذ عىل خُمس
سوق الطائرات ضيقة الهيكل ،وث ُلث السوق
الصينية بحلول عام  .2035وتتوقع الرشكة القيام
بـ  2,000عملية بيع خالل العرشين سنة القادمة.
تعترب طائرة  C919متأخرة  10-15عاماً مقارنة
بأحدث طرازات الـ ( )A320و ( )737من بوينغ،
وهي عىل األرجح ستكلف أكرث لتشغيلها.
الطلبيات
أعلنت ( )Comacيف معرض الطريان ( )Zhuhaiيف
نوفمرب  ،2010عن طلبيات لـ  55طائرة من ست
خطوط جوية ،مع  45خيارا ً إضافياً .تتضمن قامئة
رشكات الخطوط الجوية واملؤجري ن �China East
ern Airlines, Air China, Hainan Airlines,
China Southern Airlines, CDB Leasing
Company, and GE Capital Aviation Ser..vices
يف  19اكتوبر  ،2011طلبت رشكة (Chinese
 ICBC Leasing) 45طائرة من طراز C919
ووافقت عىل أن تكون العميل االفتتاحي.
وقعت رشكة ( )Ping An Leasingيف معرض
باريس الجوي يف يونيو  ،2015خطاب نية لـ 50

تقنيات
طائرة  ،C919بحيث أصبحت واحدة من أكرب
عمالء ( ،)Comacكام وقعت مجموعة (Puren
 )Groupخطاب نية لسبعة طائرات C919
وسبعة طائرات  ،ARJ21مخصصة النطالق أعامل
الخطوط الجوية ( .)Puren Airlinesرفع االتفاق
الهيكيل الخاص بآخر عملية رشاء خاصة بـ 30
طائرة ملجموعة (China Everbright Group
 )Financial Leasingيف  13يونيو  ،2017دفرت
الطلبيات إىل  600طائرة.

املخاوف
الطائرة  C919هي عبارة عن تجميع لقطع يتم
توريدها من قبل نفس الرشكات التي وردت قطع
طائرة ( )Dreamlinerمن بوينغ .يقول املحللون
إن هذه الرشكات تحجب أفضل تقنياتها عن( (�Co
 )macبعد أن تم إجبارها عىل الدخول يف مشاريع
صينية مشرتكة وهي ترغب يف حامية ممتلكاتها
الفكرية.
ومبحركات ( ،)CFMفإن الطائرة ضيقة الهيكل
ذات الـ  158مقعدا ً واملزودة مبحركني ،ستكون
عىل األرجح أثقل من مثيالتها يف بوينع وأيرباص،
وأقل فعالية ،وأقل ثقة ،مقارنة بالطائرات املنتجة
يف الرشكتني العتيدتني.
ونظرا ً ألن خطوط الطريان اململوكة من الحكومة
الصينية ال متلك الخيار يف موضوع تقديم طلبيات
لـ ( ،)Comacفستعمل هذه الطائرة قطعاً يف

املجال الجوي الصيني .وتقول ( )Comacبأنه
يوجد مسبقاً  600طلبية محتملة ،لكن الكفاءة
الضعيفة للطائرات ستجرب الحكومة عىل دعم إما
صانع الطائرة املحلية أو خطوط الطريان املحلية.
نصب اآلن عىل ما إذا كانت الصني و
االهتامم ُم ّ
( )Comacتستطيعان خالل العقد أو العقدين
القادمني رفع سوية ناقلتهام الجوية بالطريقة
نفسها التي فعلتها بها رشكة ( )Embraerالربازيلية
يف التسعينيات بحيث أصبحت العباً عىل املستوى
العاملي .وقد بدأت ( )Comacبالفعل يف مناقشة
برامج الطرازات  929و .939
سيكون هناك طلب كبرييف الصني ليتم إدخال
تحسينات إضافية .وتتوقع بوينغ أن الصني ستكون

بحاجة لطائرات بقيمة /1/
تريليون دوالر  -أكرث من  6,800طائرة –
خالل العرشين سنة القادمة وصوالً للعام .2036
تم يف البداية جدولة الطائرة أحادية املمر لتعلن
عن ظهورها األول منذ سنتني ،قبل أن تواجه
تأخريات متكررة الختبارات وشهادات إضافية.
تعترب الرحلة األوىل للطائرة الصينية النقطة األكرب
واألكرث وضوحاً يف مسرية صناعتها .لكن ال يزال
الطريق أمامها طويالً قبل أن تبدأ بحمل الركاب
ومنافسة ُمنافسيها األمرييك واألوريب.
إن بدء االختبارات الهوائية يفتح الباب عىل
مرصاعيه لشهور أو سنوات من اختبارات التصديق
امل ُضنية ،وقد يتطلب تلبية معايري السالمة إحداث
تغيريات يف التصميم .كام سيتوجب عىل(  (�Co
 )macأن تكسب ثقة خطوط الطريان يف الصني
ويف أي مكان آخر من خالل الربهنة عىل أن
الطائرة تستطيع العمل بكفاءة وموثوقية ضمن
الرحالت املجدولة.
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«سيلفي»..والقوة الكامنة
يف أحاديث الخرباء واملفكرين يف العامل اليوم،
مل تعد القوة الصلبة فقط هي األداة مؤثرة يف
الحرب ،بل إن القوة الناعمة هي األخرى من
وسائل اخرتاق الرأي العام يف أي دولة ،الكل يتذكر
كيف استطاعت املسلسالت الرتكية أن تروج لرتكيا
سياحياً ولسياسات الرئيس أردوجان لدى الرأي
العام العريب واليوم الحديث ينصب عن الدراما
الصينية كقوة ناعمة.

بقلم  :محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com
االنتشار الملفت لمقطع حلقة
“سيلفي” التي حملت عنوان
(المؤذي) والذي تناول عملية صناعة
القرار السياسي في دولة قطر
بطريقة شخص فيها من يقوم بتلك
العملية المهمة في الدول ،التي
ساهمت في استيعاب الكثير من
الرأي العام ألسباب األزمة السياسية
الخليجية مع تصور مستقبلي لكيف
يمكن أن تكون النهاية التي ربما تصل
إليها قطر بعد أن يحقق كل طرف
مصالحه الخاصة هذا االنتشار ،يؤكد
مدى الحاجة الحقيقة لتوظيف “الفن”
بشكل عام و”الدراما” بشكل خاص
في خدمة القضايا الوطنية الكبرى
للدول باعتبار أن الفن أحد أدوات القوة
الحديثة .ذلك ألن هذا القطاع تجاوز
اليوم الجانب الترفيهي المتعارف
عليه بين الناس ليشمل كل الجوانب
االستراتيجية التي تهم الدولة الوطنية
وتخدم مصالحها.

أما القوة التي مل تظهر عىل السطح بالدرجة التي
تبدو عليها القوتني السابقتني فهي القوة الكامنة،
رمبا ألن استخدامها ما زال محدودا أو ألن البعض
يستخدمها يف أوقات معينة فقط وترجع لتكون
كامنة مرة أخرى لحني استدعاءها وقت الرضورة
لها ،وهذا األمر اتضح يف حلقة (املؤذي) حيث
أدت دورا ً ضمن ثالثني حلقة وبعدها اختفت
ولكن تأثريها بقي إىل اآلن وتجاوز هذا التأثري كل
املقاالت والتحليالت التي رافقت األزمة بل إنها
(الحلقة الوحيدة) ساهمت توجيه الرأي العام إىل
األزمة بقدر كبرية وألهمت الكتاب لتناول األزمة
بطريقة مختلفة ،مبعنى أنها اخرتقت كل الحواجز
ووصلت إىل الناس يف األماكن املغلقة لهم ،وعىل
هذا األساس فإنه ينبغي أن ال تكون هذه القوة
عشوائية يف اسرتاتيجيات الدول بل ال بد من
وضعها يف االعتبار ووضع خطوات إرشادية لها
لتحقيق االستفادة الالزمة منها.
تاريخياً تحول الفن إىل خدمة القضايا الكربى للدول
منذ الرواية السياسية الشهرية “مزرعة الحيوان”
للكاتب الربيطاين جورج أوريل التي نرشت يف
العام  1945ومازالت تدرس إىل اليوم يف الجامعات
حيث استخدم فيها الحيوانات يف نقد نظام
جوزيف ستالني وسياساته كام أنه توقع الكاتب
كيف ميكن أن تكون النتيجة النهائية لسياساته
ومع أن جزء كبريا مام حملته الرواية تحقق ،اليشء
املهم يف هذه الرواية أنها فرست النظام االشرتايك
بطريقة سهلة جعلت من الرأي العام يستوعبها
ويشكل جبهة مناهضة يف املجتمعات ملحاربة
الفكر ،ما أعنيه هنا أن تأثري هذه القوة كبرية يف
مترير الرسائل الوطنية ويف توجيه الناس إىل قضايا
معينة ورمبا هذا هو الهدف األسايس للفن لكن
تبقى ألدوات املستخدمة يف توظيف هذه الدراما
تتغري وفق األزمنة التي تواكب التطورات اإلعالمية
فإذا كان األدب هو السائد يف السابق فإن “الدراما”

والسينام هي األنسب يف الوقت الحايل نظرا
الختالف األدوات.
بشكل عام أضحت وسائل اإلعالم اليوم “مركز
قوة” حقيقية وخطرية ،ليس كونها تصل بسهولة
إىل كل رشائح املجتمع ،بل ألن مسألة صناعة
القرارات مل تعد حكرا عىل املؤسسات التقليدية
(سياسية وعسكرية) برغم أهميتها لكن (الدراما،
والسينام) تدير حروباً وتصنع سياسات وهي أداة
معتمدة يف خدمة املصالح الوطنية للدول ،ولعل
األزمة الخليجية مع قطر خري مثال يف دور اإلعالم
يف إدارتها خاصة اإلعالم الحديث ،فقد رأينا العديد
من الصور الكاريكاتورية وبعض املقاطع القصرية
إلقناع كل طرف بالرأي العام بوجهة نظره.
إذا كانت حلقة “املؤذي” يف برنامج سيلفي
شخصت الواقع القطري منذ عام  1995إىل اليوم
فاليشء “املذهل” فيها هي “رسعة االستجابة” وهو
عنرص مهم يف االسرتاتيجيات خاصة العسكرية،
وهو ما أعنيه هنا أن فريق العمل استطاع أن يقوم
بكل األعامل يف فرتة زمنية بسيطة كون أن األزمة
مل متر عليها أكرث شهر ومع ذلك يف النجاح الذي
حققته يؤكد حالة االستعداد الذي كان فيه الفريق
الذي امتلك الحس اإلعالمي واملسئولية الوطنية ،ما
يؤكد أن من فوائد القوة الكامنة هي استدعائها يف
الوقت املناسب يك تؤدي الرسالة املناسبة!!
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بدأ مسيرته المهنية
في درع الوطن عام 1973

رحيل ُمشرف للمشرف...

عميد الصحافة العسكرية

األرض التي يختار اإلنسان أن ُيدفن فيها هي األقرب إلى روحه ،وقد اختار الراحل العزيز على
قلوبنا جميعاً الصحفي القدير محمد المشرف خليفة أن يحتضن تراب اإلمارات جسده في رقدته
األخيرة ،لتكون هذه رسالة حب وعرفان إلى البلد الذي عاش فيه نحو خمسة وأربعين عاماً ،
أعطى فيها الكثير من جهده ووقته وخبرته وموهبته وقلبه الطيب وحضوره العذب ،ونال حباً
خالصاً صادقاً يمازجه االحترام والتقدير من أجيال متعاقبة من الصحفيين واالعالميين والكتاب
اإلماراتيين الذين زاملوه وتتلمذوا على يديه ونهلوا من معرفته وخبرته الطويلة.
وصل املغفور له محمد املرشف خليفة إىل دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف النصف الثاين من
عام  ،1973يحمل وراءه تاريخاً مهنياً مرموقاً،
ليكون ثاين رئيس تحرير ملجلة “درع الوطن”،
بعد الراحل األستاذ عبداملنعم امللواين أول رئيس
تحرير لدرع الوطن ،وليضع هيكلها ويرسم لها
طريقها الذي ضمن لها مكانة معتربة يف تاريخ
الصحافة املتخصصة عىل مستوى الدولة وعىل
يحسها من
املستوى العريب ،وترك بصامت ال يزال ُّ
أتيح لهم أن يتابعوا مسرية مجلة “درع الوطن”.

يقول املقدم ركن يوسف جمعه الحداد رئيس
تحرير مجلة “درع الوطن” يف السنوات األوىل من
عمر دولة اإلمارات العربية املتحدة كان املغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  ،طيب الله ثراه،
يصطحب معه محمد املرشف خليفة يف كثري من
رحالته وسفراته وجوالته الداخلية والخارجية ،وقد
سجل قلم الصحفي األنيق الراحل كثريا ً من هذه
الجوالت بدقة وموضوعية ووعي ميازجهام حب
عميق لهذه األرض الطيبة ،ويقني عميق بقدرتها
عىل التقدم والتطور يف كل املجاالت ،والسيام

محمد املرشف خليفة ،من مواليد
السودان  /الخرطوم  ،1933حاصل
عىل درجة الليسانس يف الحقوق من
جامعة القاهرة ،وشهادة جامعية
من جامعة كامربيدج ،عمل رئيس
تحرير مجلة الحياة ومجلة الخرطوم،
ورئيس تحرير الرأي العام ،ورئيس
تحرير مجلة درع الوطن (1974-
 )1978ثم مستشار تحرير درع
الوطن ،له العديد من املؤلفات
العلمية منها كتاب أشهر الجواسيس،
وكتاب معارك وبطوالت.

املجال العسكري الذي كانت اإلنجازات فيه تتواىل
يوماً بعد يوم ،وتالحقها “درع الوطن” بالتسجيل
واملتابعة والتحليل واستكشاف آفاق التطور ونرش
املعرفة العسكرية للجمهور وللعسكريني عىل حد
سواء.
ويضيف الحداد ،ظل محمد املرشف خليفة يعمل
حتى وهو يف الثامنينات من عمره ،وظل يكابر
ويجتهد يف عطاءه ونكرانه لذاته رغم اعتالل
صحته ،وظلت “درع الوطن” تحظى مبساهامته
القيمة التي تُقدم فيها املعلومات العسكرية يف
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قالب أديب عذب ،ونفس هادئة هدوء نفسه
املساملة ،وسالسة يف التعامل مع وقائع التاريخ
الذي كان من بني اهتامماته ،يستلهم منه
الدروس والعرب ،ويتطلع إىل املستقبل مسلحاً
مبعرفة عميقة تشمل مجاالت إنسانية شتى.
ويقول رئيس تحرير درع الوطن ،لقد ترك
محمد املرشف خليفة عميد الصحافة العسكرية،
وراءه أصدقاء وتالميذ كثريين ،وأترشف أن أكون
واحدا ً ممن تتلمذوا عىل يديه ،ونهلوا من خربته
ومعرفته الصحفية العميقة ،وقد رثاه الكثري ممن
عملوا معه منذ سنوات طوال ،بكلامت مؤثرة،
اعرتفوا فيها جميعاً بفضله وريادته .وقد شهد له
كل من عرفوه ،إىل جانب مهنيته العالية ،بدماثة
الخلق وطيب النفس ،ونكران الذات ،واإلخالص
يف الصداقة والعمل ،والحضور الجميل ،فضالً عن
حس الدعابة التي تصدر عنه رائقة وذكية جميلة
ال تجرح وال تيسء ،واألهم ذلك كله حبه الكبري
والعميق لإلمارات حكومة وشعباً.
ويضيف املقدم الركن يوسف الحداد ،لقد رحل
محمد املرشف خليفة يف شهر رمضان املبارك ،ويف
يوم الجمعة ،املوافق التاسع من يونيو الحايل ،وقد
صىل عليه اآلالف من املصلني يف مسجد مصعب
بن عمري  ،ودفن يف مقربة بني ياس يف العاصمة
أبوظبي ،تاركاً وراءه أطيب ما يرتك اإلنسان من
سرية عطرة ،وقلوب تُجمع عىل حبه ،وألسنة تلهج
بالدعاء له وتسأل الله له أن يجزيه بأحسن ما
يجزي به عباده الطيبني املخلصني .وسيبقى للراحل
الكبري مكانه الذي يستحقه يف سامء الصحافة
اإلماراتية ،ويف “درع الوطن” التي تذكر له فضله،
وتدين له ولروادها األوائل مبا تحققه اآلن من
نجاح وتقدم ،وسيبقى اسمه رمزا ً لألداء املهني
الرفيع ،والخلق الكريم ،والتفاين يف أداء الواجب
حتى اللحظة األخرية .رحم الله محمد املرشف

خليفة ،وأسكنه فسيح جناته ،وألهم أهله ومحبيه
وأصدقاءه وقراءه الصرب والسلوان.

أرسة اإلعالم العسكري خالل تقديم واجب العزاء ألرسة الفقيد

