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بقلم :
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

التحالف اإلعالمي 
اإلماراتي- السعودي 

ضرورة استراتيجية

لم يكن بوسع اإلمارات والسعودية، 
التعامل مع التحديات السياسية 

واالستراتيجية، التي تتسارع وتيرتها 
في المنطقة، من دون تحالف وثيق، 
يعزز قدرات الدولتين، عبر جمعها في 
مسار واحد، يحقق المصالح المشتركة، 

ويحد من عوامل االضطراب وعدم 
االستقرار في المنطقة.

ُيطلق باحثو االستراتيجية العالميون 
على هذه الصيغة اسم »التحالفات 

الوثيقة المتوازنة«، والتي تتسم بأنها 
وسيلة من وسائل المالءمة ومواجهة 
المخاطر والتهديدات، وبكونها تستند 
إلى اعتبارات موضوعية، وتنطلق من 

التزامات أخالقية، وتحقق المنافع 
والمقاصد المرجوة.

يف مطلع شهر ديسمرب 2017، أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة قراراً بتشكيل لجنة للتعاون املشرتك بني اإلمارات والسعودية؛ وهو القرار 
الذي نص أيضاً عىل أن تكون هذه اللجنة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ويل عهد أبو ظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. ويفيد القرار بأن 
اللجنة ستختص بالتعاون املشرتك مع الشقيقة السعودية يف “كافة املجاالت العسكرية، 
والسياسية، واالقتصادية، والتجارية، والثقافية، وغريها من املجاالت التي تقتضيها مصلحة 

البلدين”.
الشيخ  السمو  الحال، ليس فقط ألن صاحب  بالغة بطبيعة  القرار أهمية  يكتسب هذا 
فعل  طاقة  للجنة  سيوفر  الذي  األمر  وهو  اللجنة،  لهذه  رئيساً  سيكون  زايد  بن  محمد 
وزخامً فائقني، وإمنا أيضاً ألن صاحب السمو رئيس الدولة حرص يف نص القرار عىل أن 

يؤكد اتساع أغراض عمل اللجنة، لتشمل كافة املجاالت التي تقتضيها مصلحة البلدين.
املنطقة  الوطني، وتجنيب  أمنهام  للذود عن  اليمن  اإلمارات والسعودية يف  قاتلت  لقد 
ويالت التدخل يف شؤونها، وانتصاراً للرشعية يف هذا البلد العزيز عند كل عريب، ودفاعاً 
عن أهله ومستقبله، واخترب البلدان صالبة التزامهام األخالقي، واتساق سلوكهام السيايس 

مع مبادئ الرشعية الدولية، وقدرتهام عىل تحقيق اإلنجاز.
يف ظل ما تبديه إحدى الدول الخليجية من إرصار عىل العناد ورفض التخاذ الخطوات 
لإلعالم  الكبري  ودعمها  ومتويله،  اإلرهاب  مكافحة  ومعايري  مبادئ  مع  لالتساق  الالزمة 
التكفريي املتطرف، يبدو مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف إشكالية جوهرية؛ وهو 
أمر يتطلب حلوالً عملية إلدامة االسرتاتيجية الخليجية الرامية إىل تحقيق مصالح دولنا 

ومواطنيها.
الخليجية،  الخيمة  بينهام، متثالن عمود  التحالف  توثيق عرى  والسعودية، عرب  اإلمارات 
املخاطر  مع  وتتوازنان  اإلقليمية،  املنظومة  يف  الراهن  االسرتاتيجي  الخلل  وتعالجان 
ببعده  الديني  التطرف  تصدير  عىل  القائم  اإليراين  التحدي  يفاقمها  التي  والتهديدات 
العلني والرسي للخالفات  الطائفي مع االرهاب مبختلف صوره و مناهجه، واالستثامر  

العربية العربية، واملتاجرة  مبختلف القضايا العربية واإلسالمية.
وألن هذا التحالف، الذي تعد لجنة التعاون املشرتك بني البلدين إحدى أحدث أدواته، 
يجب أن يكون شامالً ومتعدد املجاالت بقدر حاجة طرفيه للتنسيق والتعاضد والتكامل؛ 

فإن جانب اإلعالم املدين والعسكري ينبغي أن يكون جزءاً مهامً فيه. 
املعارصة،  الحروب  والدعاية يف  اإلعالم  أنشطة  أهمية  وتزايد  القتال،  أمناط  تغري  بسبب 
والدور الكبري للحرب النفسية واألمن املعنوي، ال ميكن مواجهة املخاطر املحدقة باملنطقة 
من دون تحالف إعالمي إمارايت- سعودي عىل الصعد املختلفة. عرب إنشاء آلية لتقنني هذا 
األدوات،  وإرساء  االسرتاتيجيات،  لتطوير  الجانبني،  من  ومسؤولني  خرباء  تضم  التحالف، 
وملواجهة الرسائل املعادية، وتفنيدها، وكشف زيفها، عرب تقديم الحقائق املوضوعية، من 
للدولتني، وإبراز  الذهنية  الصورة  اتصال ذكية، تستهدف تعزيز  جانب، وتطوير أنشطة 
مقاصد السياسة املشرتكة، وإبقاء املواطنني اإلماراتيني والسعوديني وأشقائهم يف الخليج 

والعامل العريب عىل اطالع دائم عىل حقائق الرصاع وتطوراته، من جانب آخر.
اإلعالمية  الطاقات  من  تستفيد  إعالمي  تحالف  آلية  إىل  والسعودية  اإلمارات  تحتاج 

املتوافرة لدى البلدين، وتعزز انتشارها وتعمق تأثريها.
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وشهد االحتفال إىل جانب سموه - والذي جرى يف 

آل  محمد  بن  طحنون  الشيخ  سمو   - الكلية  مقر 

نهيان ممثل الحاكم يف منطقة العني و سمو الشيخ 

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ هزاع 

بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم يف 

منطقة العني ومعايل محمد بن أحمد البواردي وزير 

حمد  الركن  الفريق  ومعايل  الدفاع  لشؤون  دولة 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة.

املسلحة  القوات  أف��رع  ..ق��ادة  الحفل  شهد  كام 

ورؤساء  الدولة  يف  والرشطية  العسكرية  والقيادات 

يف  العسكريني  وامللحقني  الدبلوماسية  البعثات 

سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة إىل 

جانب أولياء أمور الخريجني وذويهم.

الشيخ  السمو  صاحب  وصول  لدى  االحتفال  بدأ 

حيث  الرئيسية  املنصة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

سموه  قام  ثم  الوطني  السالم  املوسيقى  عزفت 

نارص  خلف  طيار  ركن  العميد  الكلية  قائد  يرافقه 

بعدها  الخريجني  طابور  عىل  بالتفتيش  القبييس 

الخريجون  مر  ثم  الذكرالحكيم  من  آيات  تليت 

عىل هيئة استعراض عسكري أمام املنصة الرئيسية 

وسط تصفيق وتحيات الحضور إذ عكس االستعراض 

واملستوى  للخريجني  والعسكرية  البدنية  املهارات 

العايل من الضبط والربط وحسن التنظيم واالنتظام.

لدولة  ال��والء  قسم  الخريجون  أدى  ذلك  وبعد 

السمو  صاحب  ورئيسها  املتحدة  العربية  اإلمارات 

األعىل  القائد  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ 

للقوات املسلحة وأقسموا بأن يكونوا مطيعني ألوامر 

رؤسائهم يف الرب والجو والبحر منفذين لجميع األوامر 

التي تصدر إليهم داخل الدولة وخارجها وأن يذودوا 

وسيادته  الوطنية  ومكتسباته  الوطن  حمى  عن 

محمد بن راشد يشيد بالمستوى العلمي 
والعسكري لخريجي »خليفة الجوية«

شهد حفل تخريج الدفعة 47 لكلية خليفة بن زايد الجوية

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه هللا« حفل تخريج الدفعة 47 من المرشحين الطيارين والضباط الجويين فى 

كلية خليفة بن زايد الجوية فى مدينة العين.
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محمد بن راشد: فخور بكم وبمستواكم 
العالي وما أبديتموه من مهارات 

عسكرية وتدريبية

يف  ومعارفهم  طاقاتهم  جميع  يسخروا  وأن  وترابه 

خدمة الوطن الغايل ورفعته وإعالء رايته.

بالشكر  فيها  توجه  كلمة  الكلية  لقائد  وك��ان 

.. معلنا  الحفل  راعي  السمو  إىل صاحب  والعرفان 

أن الخريجني نجحوا يف استكامل متطلبات الحصول 

وعلوم  الطريان  علوم  يف  البكالوريوس  درجة  عىل 

من  سنوات  ثالث  إنهاء  بعد   « الجوي  اإلسناد   «

الدراسة والتدريب العميل يف » كلية خليفة بن زايد 

الجوية«.

إىل  القبييس  نارص  خلف  طيار  ركن  العميد  وأشار 

أن الدراسة يف الكلية وتطوير مناهجها إمنا يعكس 

رؤية قيادتنا الرشيدة يف أن تكون دولتنا الحبيبة من 

بني أفضل دول العامل بحلول يوبيلها الذهبي بإذن 

الكلية  أن  إىل  السياق  هذا  يف  مشريا   .. تعاىل  الله 

خالل  من  الكرمية  الرؤية  هذه  تحقيق  يف  تساهم 

الربامج األكادميية والخطط التطويرية التي تواكب 

مستجدات البحوث العلمية واألكادميية العاملية يف 

أعىل  وتحقق  الجوي  واإلسناد  الطريان  علوم  قطاع 

الكفاءات  استقطاب  اإلنجاز عىل صعيد  مستويات 

بالعلم  مسلحني  مرشحني  وتخريج  األكادميية 

واملعرفة والكفاءة العالية وفق أحدث اسرتاتيجيات 

التعليم والتدريب.

وبنات  أبناء  من  الخريجني  كلمته  ختام  يف  وهنأ 

التدريب  مواصلة  إىل  ودعاهم  الجو  الوطن صقور 

إىل  يعربوا  يك  واملعرفة  الخربة  واكتساب  والتعلم 
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ميادين الرشف والذود عن وطننا الغايل.

رئيس  نائب  السمو  صاحب  كرم  فقد  ذلك  وإىل 

املتفوقني  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

العرشة وهنأهم عىل إنجازهم املرشف.

بعدها متت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة 

الحالية إىل الدورة التي تليها مشفوعا بقسم العلم » 

إين سلمتك هذا العلم مرفوعا عاليا فأشهد...

العلم  هذا  عىل  أحافظ  أن  العظيم  بالله  أقسم 

مرفوعا عاليا والله عىل ما أقول شهيد«.

راعي  السمو  صاحب  الطابور  قائد  استأذن  ثم 

الحفل باالنرصاف وغادر ميدان االحتفال عىل هيئة 

استعراض عسكري مرورا من أمام املنصة الرئيسية 

التذكارية  الصور  الحفل  والتقطت لسموه يف ختام 

مع الخريجني وبارك لهم تخرجهم وهنأهم وذويهم 

يف  جديدة  مرحلة  إىل  وانتقالهم  نجاحهم  عىل 

من  ال��ذات  وتحقيق  والعال  املجد  نحو  مسريتهم 
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خالل خدمة وطنهم ومجتمعهم وتوظيف طاقتهم 

والدفاع عن  الوطن  راية  إعالء  أجل  ومعارفهم من 

الحضارية  منجزاته  وحامية  أراضيه  وسالمة  أمنه 

التي يعتز بها كل مواطن ومواطنة يف بلدنا العزيز 

وكل مقيم عىل أرضه الطيبة.

بكم  فخور  »أن��ا  الخريجني  مخاطبا  سموه  وق��ال 

ومبستواكم العايل العلمي والعسكري وما أبديتموه 

من مهارات عسكرية وتدريبية رائعة ولياقة بدنية 

يف  أمامنا  قدمتموه  الذي  العسكري  العرض  أثناء 

شعبنا  احتفاالت  مع  يتزامن  الذي  تخرجكم  يوم 

باليوم الوطني السادس واألربعني لدولتنا العزيزة يف 

الشيخ خليفة بن  السمو  ظل رعاية قائدنا صاحب 

للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 

املسلحة حفظه الله، وفقكم الله تعاىل وعىل دروب 

خطاكم«  سدد  والفداء  والتضحية  والعطاء  الخري 

سريوا عىل بركة الله.
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محمد بن راشد: قواتنا المسلحة محل كل 
تقدير وإجالل ومصدر فخر لكل اماراتي

الشيخ  سمو  يرافقه  سموه،  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 

دولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  ومعايل  ديب 

تضحية  الوطن...  »حامة  ملعرض  الدفاع،  لشؤون 

وعطاء« املُقام يف متحف االتحاد يف ديب ويعنى بإبراز 

اإلماراتية  املسلحة  القوات  واستعداد  كفاءة  مدى 

الباسلة ضمن مختلف قطاعاتها مع إلقاء الضوء عىل 

زار معرض »حماة الوطن« في متحف االتحاد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه هللا« أن قواتنا 
المسلحة الباسلة بما تقدمه اليوم من أروع آيات التضحية والفداء وبما تسطره من بطوالت وما تحققه من إنجازات في كل 

المهام الموكلة إليها سواء في الداخل أو الخارج هي محل كل تقدير وإجالل ومصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، في الوقت الذي 
تواصل فيه قواتنا الباسلة دورها التاريخي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والتصدي بكل شجاعة وإقدام لقوى الظلم 
والعدوان لتقدم للعالم نموذجا فريدا في تلبية نداء الواجب والدفاع عن كرامة الوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته.

واكبت قواتنا أحدث المستجدات العالمية بالتدريب 
البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة الدفاعية

تشكيلها  منذ  بها  التي مرت  التطوير  أهم محطات 

احتفاًء بالدور الوطني الكبري الذي يضطلع به أبناء 

القوات املسلحة األبطال يف كافة املهام املوكلة إليهم 

وضمن مختلف املواقف والظروف.

تطور  مبراحل  املسلحة  قواتنا  »مرّت  سموه:  وقال 

املستجدات  أحدث  مواكبة  تأسيسها،  منذ  عديدة 
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العاملية يف مجال اإلعداد والتدريب للعنرص البرشي 

الذي يعترب أهم العنارص ضمن أي منظومة دفاعية، 

كام شمل التطوير اقتناء أحدث التجهيزات القتالية 

والدفاعية التي تكفل لقواتنا التفوق امليداين وتؤكد 

أفضل  ووفق  األكمل  الوجه  عىل  مبهامها  اضطالعها 

املعايري العاملية، ومن واجبنا تعريف األجيال املعارصة 

بالتاريخ املرشف للقوات املسلحة مبا لذلك من أثر 

يف تعزيز روح الوالء واالنتامء للوطن وغرس مبادئ 

خفاقة  عالية  رايته  عىل  الحفاظ  أجل  من  التفاين 

الدوام«، مشريا سموه إىل أهمية ربط األجيال  عىل 

الجديدة مباضيهم الوطني وتوثيق درايتهم مبا قدمه 

أبناء الوطن من بطوالت وتضحيات يف سبيل الحفاظ 

قدوة  دامئا  ليكونوا  مكتسباته  مقدراته وصون  عىل 

نحتذى بها يف حب الوطن و التنافس يف خدمته.

رئيس  نائب  السمو  صاحب  اطلع  الزيارة،  وخالل 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب عىل األقسام 

للثقافة  ديب  هيئة  تُنظمه  الذي  للمعرض  املختلفة 

العامة  والقيادة  الدفاع  بالرشاكة مع وزارة  والفنون 

للقوات املسلحة ويستمر عىل مدار ستة أشهر كاملة، 

يف  األهم  باملكون  االحتفاء  إىل  املعرض  يهدف  إذ 

املنظومة الدفاعية والذي يتمثل يف العنرص البرشي 

تجاه  بواجبهم  يقومون  ونساء  رجال  من  يضم  مبا 

الوطن وحامية أمنه واستقراره، ليقدموا منوذجاً فريدا 

يف كيفية التفاين يف الدفاع عن الوطن والحفاظ عىل 

رايته عالية خفاقة يف سامء العزة والكرامة.

وتعرّف سموه عىل املقتنيات العسكرية التي شملها 

املعرض وتعرب عن املوروث العسكري القديم لدولة 

التاريخ  من  مهمة  جزئيات  استعراض  مع  اإلمارات 

العسكري للدولة قبيل قيام اتحادها، إذ يتتبع املعرض 

مسرية القوات املسلحة من مرحلة قوات ساحل عامن 

املتصالح منذ العام 1951 ومن ثم توحدها مع قيام 

دولة اإلمارات تحت قيادة املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وانتهاًء مبا وصلت 

إليه قواتنا املسلحة اليوم من أعىل درجات التجهيز 

واالستعداد والكفاءة الدفاعية.

دور مشرف
كام يربز املعرض الدور املرُشِّف الذي تقوم به قواتنا 

املسلحة يف الوقت الراهن بتوجيهات صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله« ، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة ، ضمن مهام حفظ السالم الدولية 

والبعثات اإلنسانية الخارجية التي تضطلع به قواتنا 

الباسلة يف مناطق عدة من العامل مبا لذلك من إسهام 

واضح يف تأكيد مكانة دولة اإلمارات يف مقدمة الدول 

كام  العامل.  مستوى  عىل  اإلنساين  للعمل  الداعمة 

شملت املعروضات مناذج من الزي العسكري للقوات 

املسلحة لتوضيح مراحل التطور التي مرت بها، عالوة 

العسكرية  واملعدات  األجهزة  بعض  استعراض  عىل 

املستخدمة قدمياً يف دعم العمليات امليدانية.

فيلم وثائقي
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  شاهد  وقد 

تناول  قصرياً  وثائقياً  فيلامً  الزيارة  خالل  مكتوم  آل 

مشاهد مهمة من تاريخ قواتنا املسلحة ومدى التطور 

يف  للمشاركة  أهلها  والذي  اليوم  إليه  وصلت  الذي 

لنهج  تأكيداً  الخارجية  اإلنسانية  املهام  من  العديد 

تجاه  بواجباتنا  للقيام  املبادرة  يف  اإلمارات  دولة 

األشقاء واألصدقاء يف مختلف بقاع األرض، ليظل اسم 

اإلمارات دامئا مقرونا بعمل الخري وإعالء كلمة الحق 

الجور والظلم والعمل عىل نرصة  والوقوف يف وجه 

الضعفاء واملظلومني، مع تصدي أبناء القوات املسلحة 

األبطال لكل املهام املكلفني بها بكل تفان وإخالص 

ليقدموا أروع صور الوالء واالنتامء.

صاحب  لتفّقد  مشاهد  الوثائقي  العمل  وتضّمن 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب 

لبعض  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

قوات  ضمن  املشاركة  املسلحة  القوات  تشكيالت 

الفيلم استعراض  الدولية، كام تضمن  السالم  حفظ 

بها  اضطلعت  التي  اإلنسانية  املهام  من  جانب 

إقامة  ومنها  الخارج  يف  اإلماراتية  املسلحة  القوات 

الالجئني  مخيامت  وإدارة  امليدانية  املستشفيات 

واملشاركة يف تشييد وتجهيز األبنية السكنية يف بعض 

وغريها  الطبيعية  الكوارث  جراء  املترضرة  املناطق 

من اإلسهامات التي قدمها أبناء القوات املسلحة يف 

العديد من املناسبات.
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وزير دولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير الدفاع البرازيلي

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس وزير 

 - أبوظبي  الوزارة يف  مقر  - يف  الدفاع  لشؤون  دولة 

الربازييل  الدفاع  وزير  بيتو  جانفسان  راوول  معايل 

وذلك بحضور معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة .

بحث الجانبان - خالل اللقاء - سبل تطوير العالقات 

العربية املتحدة  الثنائية املشرتكة بني دولة اإلمارات 

التعاون  الربازيل االتحادية وتعزيز أوجه  وجمهورية 

خاصة يف املجال العسكري والدفاعي. وتم استعراض 

عدد من القضايا اإلقليمية والدولية والتطورات الراهنة 

يف املنطقة بجانب مناقشة عدد من املوضوعات ذات 

االهتامم املشرتك وتبادل وجهات  النظر حولها.

وزير دولة لشؤون الدفاع يستقبل 
وزير الدفاع الكندي

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 

- معايل  بأبوظبي  الوزارة  - يف مقر  الدفاع  لشؤون 

هارجيت سينغ ساجان وزير الدفاع الكندي.

بزيارة  الدفاع  لشؤون  دولة  وزير  معايل  ورحب 

وبحث  له  املرافق  والوفد  الكندي  الدفاع  وزير 

معه العالقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها مبا 

يخدم مصالح البلدين والشعبني الصديقني.

التنسيق  مجاالت  استعراض  اللقاء  خالل  جرى 

والتعاون يف عدد من املجاالت العسكرية والدفاعية 

بني دولة اإلمارات وكندا. 

كام بحث معايل البواردي والوزير الكندي عددا من 

املستجدات  وأهم  املشرتك  االهتامم  ذات  القضايا 

والتطورات يف املنطقة وتبادل وجهات النظر حولها. 

ووقع الجانبان ترتيبات التعاون الدفاعي بني دولة 

اإلمارات وكندا.

الدفاعي  التعاون  ترتيبات  وتوقيع  اللقاء  حرض 

سعادة فهد سعيد الرقباين سفري الدولة املعني لدى 

كندا والوفد املرافق ملعايل وزير الدفاع الكندي.



13

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  التقى 

خالل  املسلحة  القوات  أركان  الرميثي،رئيس 

أركان  الفريق  العربيه  مرص  لجمهورية  زيارته 

حرب محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات 

الدفاع  وزارة  مبقر  وذلك  املرصيه  املسلحه 

املرصية .

املرصية  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  ورحب 

الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  مبعايل 

العالقات  معه  واستعرض  له،  املرافق  والوفد 

العسكرية القامئة بني دولة اإلمارات وجمهورية 

مرص والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

البلدين يف  بني  التعاون  بحث  اللقاء  وتم خالل 

وتبادل  الدفاعية،  بالشؤون  املتعلقة  املجاالت 

أكد  الخربات والزيارات والتنسيق املشرتك، فيام 

التي  العالقات  عمق  عىل  اللقاء  خالل  الجانبان 

تقويتها  عىل  املشرتك  وحرصهام  البلدين،  تجمع 

وتنميتها مبا يعود بالخري والفائدة عىل الشعبني 

الشقيقني.

رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي 
نظيره المصري بالقاهرة

رئيس األركان 
يستقبل 

قائد قوات 
درع الجزيرة 

المشتركة
ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  استقبل 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة يف مكتبه 

وليد  الركن  اللواء  سعادة  العامة  بالقيادة 

الجزيرة  درع  قوات  قائد  الظاهري  فالح  بن 

قائداً  عمله  مهام  تسلمه  مبناسبة  املشرتكة، 

لقوات درع الجزيرة.

باللواء  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  ورحب 

هذا  بتوليه  إياه  مهنئاً  الظاهري  وليد  الركن 

والنجاح يف  التوفيق  له  متمنياً  الرفيع،  املنصب 

مهمته.

واشاد معاليه بالدور الفاعل الذي تقوم به قوات 

بدول مجلس  الدفاع  منظومة  الجزيرة يف  درع 

التعاون ،وما وصلت إليه من مستوى مرموق يف 

الجاهزية والكفاءة والقدرات ،مؤكدا أن قوات 

التعاون  يف  رائداً  منوذجاً  متثل  الجزيرة  درع 

والعزمية  لإلرادة  وعنواناً  الخليجي،  والتكامل 

بني  املشرتك  الدفاعي  العمل  لتعزيز  املشرتكة 

دول مجلس التعاون.

التعاون  جهود  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

الدفاعي  التكامل  لتعزيز  املشرتكة  والتنسيق 

بتطوير  الكفيلة  ،والسبل  املجلس  دول  بني 

وجاهزيتها  قدراتها  ورفع  الجزيرة  درع  قوات 

العسكرية.
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قائد القوات البحرية يشهد تخريج 
عدد من الدورات التخصصية

بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  شهد 

البحرية  القوات  قائد  نهيان  آل  بن محمد  حمدان 

للضباط  التخصصية  الدورات  من  عدد  تخريج 

وضباط الصف مبعهد القوات البحرية بحضور عدد 

من ضباط القوات املسلحة.

وأكد قائد املعهد أن الدورات التي تعقد يف معهد 

القوات البحرية وإن تفاوتت يف أشكالها ومضامينها 

فيام  مشرتكا  عامال  هناك  أن  إال  انعقادها  وفرتات 

بينها وهو الهدف الذي من أجله تعقد مثل هذه 

الدورات وهو رفع كفاءة القوات البحرية من خالل 

رفع مستوى التحصيل العلمي لدى املتدربني.

و قال : “ إننا يف معهد القوات البحرية نثمن الجهود 

الجبارة التي تبذل لتطوير قدرات قواتنا البحرية .. 

فكان لزاما علينا أن نواكب هذا التطور ألننا نؤمن 

بأنه ال ميكن بناء قدراتنا العسكرية دون أن يالزمها 

البرشية  مواردنا  خصوصا  التحتية  البنية  يف  تطور 

األمر الذي جعلنا يف املعهد نركز عىل نوعية وكفاءة 

التقنيات  تطويع  عىل  باستمرار  والعمل  التدريب 

الحديثة لخدمة أهدافنا التدريبية وتحقيقا ملقاصد 

قائد القوات البحرية ».

يعد  أداء دورها مل  قادرة عىل  بناء قوات  أن  واكد 

املتقدم  والتدريب  املتطور  التسليح  عىل  يتوقف 

بالنظم  والتقيد  العسكري  االنضباط  إن  بل  فقط 

أن  البد  املسلحة  القوات  يف  بها  املعمول  واللوائح 

بكون هو الشعار املالزم والدائم لهم غري متناسني 

القيم الوطنية واملبادئ الدينية والوالء التام لقيادتنا 

خدمة  أنفسنا  عىل  ميينا  قطعناه  الذي  والقسم 

يسعون  الذين  قيادتنا  ألوامر  وإطاعة  الوطن  لهذا 

تحديات  ظل  يف  الوطن  بهذا  للنهوض  جاهدين 

البيئة األمنية الحالية واملستقبلية.

ويف ختام االحتفال قام قائد القوات البحرية بتوزيع 

الجوائز والشهادات عىل املتفوقني والخريجني.

وحدات من قواتنا البرية تشارك في تمرين 
» أبطال الساحل1« في السودان

التمرين  يف  الربية  قواتنا  من  وحدات  شاركت 

يف   «  1 الساحل  »ابطال  املشرتك  العسكري 

بور  منطقة  تنفيذه  يتم  الذي  الثانية  مرحلته 

تسودان بجمهورية السودان الشقيقة.

عرش  الخامس  حتى  استمر  الذي  التمرين  يأيت 

سلسلة  ضمن  املايض  العام  ديسمرب  شهر  من 

لجميع  التدريبية  الخطط  يف  املدرجة  التامرين 

وحدات قواتنا املسلحة مع قوات الدول الشقيقة 

بني  والتنسيق  التعاون  إطار  ويف  والصديقة، 

القيادتني.

التعاون  أوارص  تعزيز  إىل  التمرين  ويهدف 

املجاالت  يف  الخربات  وتبادل  املشرتك  والعمل 

العسكرية  القدرة  رفع  يف  يسهم  مام  العسكرية 

القتالية والتأهب ملواجهة التحديات التي متر بها 

املسلحة  القوات  بني  التنسيق  ولزيادة  املنطقة 

لدولة اإلمارات والقوات املسلحة السودانية.

التدريب  نظم  أحدث  عىل  التمرين  واشتمل 

العسكري املتقدم والنظريات القتالية يف مختلف 

املتطورة  الحديثة  واألسلحة  التدريب  صنوف 

التدريبات  من  العديد  فعالياته  تتخلل  حيث 

تسلسل  وفق  التكتيكية  واملناورات  املشرتكة 

مجريات التمرين ضمن خطط تطوير الجاهزية 

القوات  الخربات مع  تبادل  العملياتية إضافة إىل 

التي  األهداف  لتحقيق  السودانية  املسلحة 

رسمتها قيادتا البلدين الشقيقني.

 »1 الساحل  »أبطال  املشرتك  التمرين  أن  يذكر 

مبنطقة  فعالياته  انطلقت  قد  االوىل  مرحلته  يف 

يف  اشتمل  وقد  األحمر،  البحر  بوالية  “جبيت” 

مرحلته األوىل عىل عدد من األعامل النظرية.
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قواتنا المسلحة تختتم تمرين » العلم 4« 
بمشاركة امريكية وبريطانية وفرنسية

التمرين  فعاليات  اليوم  الدولة  أرض  عىل  أختتمت 

العسكري املشرتك “ العلم 4 “ بني القوات املسلحة 

األمريكية  املتحدة  الواليات  ومبشاركة  اإلماراتية 

واململكة املتحدة والجمهورية الفرنسية.

املشرتكة  العسكرية  التامرين  ضمن  التمرين  يأيت 

املتعددة األطراف التي تجريها قواتنا املسلحة عىل 

والصديقة  الشقيقة  الدول  قوات  مع  العام  مدار 

من  املزيد  واكتساب  القتالية  الكفاءة  رفع  بهدف 

املفاهيم  توحيد  عىل  والعمل  امليدانية  الخربات 

يف  املشاركة  األطراف  بني  العسكرية  واملصطلحات 

التمرين.

وهدف التمرين - الذي إستمر أسبوعني - إىل تعزيز 

الخربات  وتبادل  املشرتك  والعمل  التعاون  أوارص 

القدرة  رفع  يف  يسهم  ما  العسكرية  املجاالت  يف 

قواتنا  بني  التنسيق  وزيادة  القتالية  العسكرية 

من  انطالقا  الصديقة  املسلحة  والقوات  املسلحة 

الدائم عىل  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  حرص 

رفع مستوى األداء والكفاءة وفق اسرتاتيجية واضحة 

املعامل تهدف إىل االرتقاء باملستوى العام والجاهزية 

القتالية لقواتنا املسلحة.

بني مختلف  والتوافق  التجانس  التمرين  كام حقق 

القيادات سعيا لتحقيق التوظيف واالستخدام األمثل 

ملواجهة  املشاركة  الدول  لجميع  املختلفة  للقدرات 

للقوات  املشرتكة  الجاهزية  رفع  بهدف  تهديد  أي 

املتعددة  للخطة  العام  املفهوم  وتطوير  املشاركة 

القيادة والسيطرة  األطراف وفهم وتطبيق منظومة 

واإلمداد املشرتك وتطبيق إجراءات استقبال وتنقل 

وتكامل القوات والدعم اللوجستي.
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اختتمت أنشطة درع التفوق العام للعام التدريبي 

العسكري  الرياضية  الرتبية  مركز  يف   2017

بأبوظبي، مبشاركة 623 العباً من الضباط والرتب 

األخرى. 

العام  التفوق  الربية درع  القوات  قيادة  وأحرزت 

للعام التدريبي 2017، وتم تكريم الفرق الفائزة 

انطلقت فعاليات بطولة القوات المسلحة الثانية للجيوجتسو 
المغطاة لمركز  الصالة  العام في  التفوق  ضمن أنشطة درع 
مختلف  بمشاركة  ابوظبي  في  العسكري  الرياضية  التربية 

الوحدات العسكرية بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

العامة  القيادة  حرص  إطار  يف  البطولة  هذه  وتأيت 

البدنية  اللياقة  مستوى  رفع  عىل  املسلحة  للقوات 

روح  وتنمية  املسلحة  بالقوات  الرتب  ملختلف 

التنافس واملثابرة يف مختلف املسابقات والبطوالت 

الرياضية ويف اطار حرص قيادتنا الحكيمة عىل جعل 

قواتنا املسلحة عىل اعىل مستويات الكفاءة القتالية 

صاحب  من  املستمرين  والرعاية  الدعم  خالل  من 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة لالنشطة 

الرياضية بغرض رفع اللياقة البدنية للضباط والرتب 

يف  املشاركة  خالل  من  التنافس  روح  وبث  االخرى 

االنشطة الرياضية املختلفة.

أيام  خمسة  مدار  عىل  منافساتها  تخصيص  وتم 

تضمن اليوم االول لفئة العموم االكرب من 30 عاما 

للحزام االبيض لجميع االوزان فيام تتواىل املنافسات 

يف االيام التالية لبقية االحزمة واالوزان.

رفع  تحرص عىل رضورة  املسلحة  القوات  ان  يذكر 

األخرى  والرتب  للضباط  البدنية  اللياقة  مستوى 

تنظيم  خالل  من  واملثابرة  التنافس  روح  وتنمية 

واتضح  املختلفة  الرياضية  والبطوالت  املسابقات 

القوات البرية تحصل على بطولة القوات المسلحة 
الثانية للجيوجتسو

اىل  البطولة  يف  املشاركني  حرص  البطولة  خالل  من 

رضورة التأهل لبطولة محمد بن زايد آل نهيان وكان 

حرصهم واضحا من خالل املشاركة يف البطولة.

وفازت قيادة القوات الربية ببطولة القوات املسلحة 

الثاين  املركز  يف  وجاءت   ،2017 للجوجيتسو  الثانية 

قيادة  الثالث  املركز  ويف  البحرية  القوات  قيادة 

للبطولة  الختامي  الحفل  وتضمن   . الرئاسة  حرس 

مستوى  عىل  املتميزين  واملدربني  الضباط  تكريم 

القوات املسلحة للعام التدريبي 2017 للجيوجتسو 

قيادة  من  البلويش  خليل  املقدم  التكريم  وشمل 

القوات الربية و وكيل اول درويش املاس من قيادة 

من  الكعبي  يونس  اول  الرقيب  و  املشرتك  االمداد 

قيادة حرس الرئاسة واملدين حمزة عدنان من قيادة 

القوات الربية .

القوات البرية 
تحرز" درع التفوق 

العام" للعام 
التدريبي 2017

بكأس التفوق للنشاط الداخيل للوحدات القتالية 

القوات  قيادة  األول  باملركز  وفاز   ،2017 لعام 

الربية والثاين قيادة حرس الرئاسة والثالث قيادة 

الفائزة  الفرق  تكريم  تم  كام  البحرية.  القوات 

للوحدات  الداخيل  للنشاط  التفوق  بكاس 

االدارية لعام 2017. وقد فاز باملركز االول قيادة 

الرشطة  قيادة  الثاين  املركز  الكيميايئ ويف  الدفاع 

االمداد  قيادة  الثالث  املركز  ويف  العسكرية 

املشرتك سالح الصيانة العامة .

بالتنوع  التدريبي  العام  انشطة  متيزت  وقد 

من  اكرث  فيها  وشارك  بطولة   44 عىل  واشتملت 

يف  تنافسوا  االخرى  والرتب  الضباط  من   2500

انشطة مختلفة منها سداسيات كرة القدم والعاب 

والدراجات  والسباحة  الريفي  والعدو  القوى 

بالبوصلة  والتوجه  االوملبية  والرماية  الهوائية 

والخاميس العسكري والكفاءة البدنية . 
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ختام كأس الخدمة الوطنية واالحتياطية 
السابعة للجوجيتسو

العسكرية«  الرياضية  الرتبية  »مركز  يف  اختتمت 

الوطنية  الخدمة  »كأس  منافسات  بأبوظبي، 

واالحتياطية للجوجيتسو السابعة«، التي أقيمت برعاية 

اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 

 آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.

وشهد- حفل الختام- اللواء الركن سامل سعيد غافان 

يف  البرشية  والقوى  اإلدارة  هيئة  رئيس  الجابري 

القوات املسلحة، إىل جانب عدد من كبار الضباط.

وتأيت البطولة، التي أقيمت عىل مدار يومني، وتضمنت 

منافسات يف الحزام األزرق لجميع األوزان؛ يف إطار 

رفع  عىل  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  حرص 

مستوى اللياقة البدنية ملختلف الرتب، وتنمية روح 

التنافس واملثابرة يف مختلف املسابقات والبطوالت 

عىل  الحكيمة  القيادة  حرص  إطار  ويف  الرياضية، 

الدفاع الجوي يحصل على »كأس الوحدة الفرعية«

جعل القوات املسلحة عىل أعىل مستويات الكفاءة 

من  املستمرين  والرعاية  الدعم  خالل  من  القتالية؛ 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

لألنشطة الرياضية؛ بغرض رفع اللياقة البدنية للضباط 

خالل  من  التنافس؛  روح  وبث  األخرى،  والرتب 

املشاركة يف األنشطة الرياضية املختلفة.

اللواء الركن سامل بن غافان الجابري، الالعبني  وتوج 

أحمد  حصل  حيث  بالبطولة؛  الفائزة  والوحدات 

النعيمي عىل املركز األول يف وزن 58 كجم، وسعيد 

وعبدالعزيز  ثالثاً،  طيب  وفارس  ثانياً،  الخالص 

 62 وزن  يف  األول  باملركز  فاز  بينام  رابعاً،  الشاميس 

كجم أيوب الرسوايش، وجاء ثانياً خلفان البلويش.

ونال عبدالله الربغويث املركز األول يف وزن 69 كجم، 

ثالثاً  العرياين  تاله عيىس  ثانياً،  األمريي  وحل حسني 

ثم محمد املحمودي رابعاً. ويف وزن 77 كجم، جاء 

حسان إبراهيم يف املركز األول ثم محمد الحوسني 

رابعاً،  الطاهر  ثالثاً، وعامر  الحامدي  ثانياً، ومحمود 

األول من نصيب  املركز  أما يف وزن 85 كجم فكان 

محمد الهاشمي، تاله حسن الهاشمي ثانياً، ثم حسن 

 ،94 وزن  ويف  رابعاً.  قويدر  ويارس  ثالثاً،  الزرعوين 

أحرز املركز األول خلفان القطان، وجاء ثانياً حسن 

العبيديل ثم حميد الدرميك ثالثاً، ويوسف الجناحي 

رابعاً. كام توج رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية، 

الدفاع  حصل  حيث  بالبطولة؛  الفائزة  الوحدات 

حيث حصل  الفرعية«؛  الوحدة  »كأس  عىل  الجوي 

كافة منتسبيها عىل »الحزام األزرق« قبل الوحدات 

األخرى، فيام حصلت »قيادة الدفاع الكياموي« عىل 

»كأس القيادة« الحاصل كافة منتسبيها من املجندين 

عىل »الحزام األزرق« قبل القيادات اآلخر.

القيادة«  »كأس  العسكرية  الرشطة  قيادة  ونالت 

املشاركة بأكرث عدد من املجندين يف البطولة.

الخدمة  »كأس  يف  الفائزة  القيادات  تكريم  تم  كام 

الوطنية واالحتياطية السابعة«؛ حيث جاء يف املركز 

الدفاع  قيادة  ثانياً  وحل  العسكرية،  الرشطة  األول 

الكياموي وجهاز حامية املنشآت والسواحل ثالثاً، 



إعداد:
محمد سعيد الطنيجي
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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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اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  قوات  واصلت 

يف  تقدمها  اليمنية  املقاومة  و  السعودية  العربية 

الساحل الغريب اليمني ووصلت مشارف » التحيتا 

املسلحة  القوات  من  كبري  بدعم   « حيس   « و   «

اإلماراتية يف رضبة كبرية مليلشيات الحويث اإليرانية 

الذي حققته  الكبري  اليمن وذلك بعد االنتصار  يف 

القوات عرب تحرير مدينة الخوخة بالكامل. 

وتواصل قوات التحالف العريب تحقيق انتصاراتها 

الحاسمة يف الساحل الغريب وذلك بعد تحرير مدينة 

الخوخة بالكامل إضافة إىل فتح محاور جديدة يف 

أماكن مختلفة لتحرير جميع املحافظات واملناطق 

التي تسيطر عليها امليليشيات الحوثية.

هذا  يف  الرسيع  التقدم  و  الخوخة  تحرير  يعد 

القطاع محطة مفصلية عىل طريق التحرير الشامل 

اإلماراتية  املسلحة  القوات  فيه  قامت  الذي  و 

قاضية  رضبة  خالله  من  ووجهت  األكرب  بالدور 

أهمية  من  الخوخة  متثله  ملا  االنقاليب  للمرشوع 

كربى وموقع اسرتاتيجي وهو ما كان له أطيب األثر 

يف نفوس الشعب اليمني الذي يقدر غاليا مواقف 

البطولة والتضحيات الطاهرة التي قدمها ويقدمها 

أبناء اإلمارات األبرار إلنقاذ اليمن.

قوات  قائد  الشحي  السالم  عبد  الركن  العميد  أكد 

أن  لليمن  الغريب  الساحل  عىل  العريب  التحالف 

اليمنية  واملقاومة  والسودانية  اإلماراتية  القوات 

تسطر ملحمة يف القتال ببسالة مل نر مثلها يف ظل 

تصميم قوات التحالف العريب عىل تحرير اليمن من 

سيطرة ميليشيات الحويث اإليرانية .

دفاعات  يف  كبريا  انهيارا  هناك  إن  الشحي  وقال 

وأرساهم  قتالهم  وان  اإليرانية  الحويث  ميليشيات 

القوانني  وفق  معهم  التعامل  يتم  حيث  باملئات 

الدولية .. مشريا إىل أن استمرار الزخم عىل الجبهات 

العدو  جهد  ويشتت  نجاحات  يحقق  األخرى 

الساحل  عىل  العريب  التحالف  قوات  قائد  .وأضاف 

الغريب لليمن أن العدو كله مليشيات حوثية إيرانية 

ومل نواجه حرسا جمهوريا يف هذه الجبهة بل هناك 

انضامم  و  منه  مببادرة  جمهوري  حرس  من  تعاون 

لقوات  املحررة  املناطق  سكان  من  كبرية  أعداد 

املقاومة اليمنية .

وأشار إىل أن أهايل املناطق املحررة يرحبون بقوات 

تحرير  يف  رغبتهم  يعكس  مام  العريب  التحالف 

بالدهم من ميليشيات الحويث اإليرانية وهو ما كان 

له أطيب األثر يف نفوس الشعب اليمني الذي يقدر 

التي  الطاهرة  والتضحيات  البطولة  مواقف  غاليا 

اليمن.  األبرار إلنقاذ  اإلمارات  أبناء  قدمها ويقدمها 

املساعدات  من  املزيد  توزيع  جاري  أنه  إىل  ولفت 

ترضروا  الذين  عىل  املحررة  املناطق  يف  اإلنسانية 

وشملت  اإليرانية  الحويث  ميليشيات  احتالل  من 

املساعدات إرسال قوافل إغاثية إىل مدينة الخوخة 

توزيع  تم  أوىل حيث  كخطوة  لها  املجاورة  والقري 

آالف السالل الغذائية إلغاثة السكان الذين يعانون 

ظروفا معيشية صعبة جراء الحصار الحويث.

اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  قوات  وتواصل 

يف  تقدمها  اليمنية  واملقاومة  السعودية  العربية 

القوات  من  كبري  بدعم  اليمني  الغريب  الساحل 

املسلحة اإلماراتية يف رضبة كبرية مليلشيات الحويث 

الذي  الكبري  االنتصار  بعد  اليمن وذلك  اإليرانية يف 

حققته القوات يف تحرير مدينة الخوخة بالكامل.

قائد قوات التحالف العربي على الساحل الغربي لليمن : 

انهيار كبير في دفاعات ميليشيات الحوثي اإليرانية

بإسناد كبير من 
القوات اإلماراتية 
.. قوات التحالف 
تواصل تقدمها 

في الساحل 
الغربي اليمني
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ورصح مصدر مسؤول باملقاومة اليمنية بأن تقدم 

شامال  اليمنية  املقاومة  و  العريب  التحالف  قوات 

التحرير  خطة  عىل  كبريا  عسكريا  إنجازا  ميثل 

اإليرانية  الحويث  ميلشيات  من  لليمن  الكامل 

اإلمدادات  طريق  قطع  إىل  إضافة  التخريبية 

الخاصة بها.

و أشار إىل أن قوات املقاومة اليمنية بدأت التقدم 

من  الساحلية  املناطق  لتحرير  عدة  محاور  عىل 

قبضة مليشيات الحويث اإليرانية وذلك بإسناد كبري 

من القوات اإلماراتية ضمن قوات التحالف العريب 

يف اليمن حيث تم تحرير مديرية الخوخة بالكامل 

استكامل تحرير منطقة جبل حرزين  بعد  وذلك 

بإسناد كبير من القوات اإلماراتية .. مقاتالت التحالف 
العربي تواصل دك معاقل ميليشيات الحوثي اإليرانية

بإسناد كبري من القوات املسلحة اإلماراتية .. تواصل 

اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  قوات  مقاتالت 

الحويث  ميليشيات  معاقل  دك  السعودية  العربية 

اإليرانية يف منطقة القطابا شامل مدينة الخوخة عىل 

تم خاللها  لليمن يف معركة حاسمة  الغريب  الساحل 

منهم  العرشات  مقتل  و  الحويث  العدو  قوات  تدمري 

منهم  املئات  وأرس  إيرانية  حوثية  قيادات  أغلبهم 

لتوجه قوات التحالف بذلك رضبة موجعة مليليشيات 

الحويث اإليرانية االنقالبية.

و أكد مصدر مسؤول أن عددا من قيادات ميليشيات 

الحويث اإليرانية لقوا مرصعهم بغارات جوية ملقاتالت 

 100 من  أكرث  إىل  عددهم  ليصل  العريب  التحالف 

قتيل أغلبهم قادة ميدانيون منهم املدعو عيل محمد 

سليامن حلييص ونادر حميد قاسم هيكل وآخر يكنى 

ب�«أبو مالك« .

و  التحالف  لقوات  التابع  األباتيش  طريان  إن  قال  و 

امللقب ب�« الجنية السوداء« لدى امليليشيات الحوثية 

اإليرانية استهدف أمس مجموعة تقدر ب� 15 طاقام 

كانت متجهة كتعزيزات للميليشيات الحوثية اإليرانية 

يف جبهة حيس بقيادة مسؤول اإلمداد القيادي املدعو 

شيحة«  ب�«أبو  املكني  جحاف  حمود  أحمد  منصور 

وتم تدمريها بالكامل .

موجعة  رضبة  وجه  األباتيش  طريان  إن  وأضاف 

مليلشيات الحويث اإليرانية استهدف رتل عربات تابعة 

تعد  عملية  يف  حيس  جبهة  نحو  متجهة  كانت  لها 

الحوثية و ذلك  امليليشيات  لها  التي تعرضت  األكرب 

تحرير  القوات يف  الذي حققته  الكبري  االنتصار  بعد 

الساحل  عىل  شامال  وتتجه  بالكامل  الخوخة  مدينة 

الغريب لليمن.

 « اإلمارايت  األحمر  الهالل   « بدأ  متصل  صعيد  عىل 

تقديم  اليمن  يف  ينفذها  التي  اإلغاثة  خطة  ضمن 

املساعدات لسكان املناطق املحررة الذين ترضروا من 

احتالل ميليشيات الحويث اإليرانية.

و  الخوخة  مدينة  إىل  إغاثية  قوافل  إرسال  تم  فقد 

وجرى  لليمن  الغريب  الساحل  عىل  الواقعة  املناطق 

توزيع أكرث من ألفي سلة غذائية إلغاثة السكان الذين 

الحويث  الحصار  يعانون ظروفا معيشية صعبة جراء 

نحو  الرسيع  والتقدم  الخوخة  تحرير  يأيت  اإليراين. 

لليمن محطة مفصلية  الغريب  الساحل  الشامل عىل 

القوات  فيه  قامت  الشامل  التحرير  طريق  عىل 

بالدور األكرب ووجهت من خالله  املسلحة اإلماراتية 

رضبة قاضية للمرشوع االنقاليب اإليراين يف اليمن وهو 

ما كان له أطيب األثر يف نفوس الشعب اليمني الذي 

استقبل قوات التحالف العريب بالفرحة لتخليصه من 

الحصار الحويث اإليراين التخريبي.

الزهاري و الرويس والوعرة ويختل و موشج شامل 

الطبيعية  الحياة  تعز حيث عادت  املخا مبحافظة 

افتتاح  إعادة  إىل  إضافة  الخوخة  مدينة  إىل 

مستشفي الخوخة.

و بدأ » الهالل األحمر اإلمارايت » الذراع اإلنسانية 

خطة  ضمن  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 

املساعدات  تقديم  اليمن  يف  ينفذها  التي  اإلغاثة 

لسكان املناطق املحررة الذين ترضروا من احتالل 

ميليشيات الحويث اإليرانية وشملت إرسال قوافل 

لها  املجاورة  والقري  الخوخة  مدينة  إىل  إغاثية 

السالل  آالف  توزيع  تم  حيث  أوىل  كخطوة 

ظروفا  يعانون  الذين  السكان  إلغاثة  الغذائية 

معيشية صعبة جراء الحصار الحويث.

بإسناد  و  العريب  التحالف  دول  تدخل  ومنذ 

لليمن  دعام  اإلماراتية  املسلحة  القوات  من  كبري 

الشقيق لتخليصه من املخطط اإليراين اإلرهايب عرب 

يتواكب  التحرير  كان  اإلجرامية  الحويث  مليشيات 

الرضورية  و  األساسية  اإلنسانية  العمليات  مع 

العصيب  الظرف  لتجاوز  ودعمهم  األشقاء  إلغاثة 

الذي ميرون به وخالل التدخل كان البد من أن يتم 

وإنسانية  وأمنية  مناح عدة عسكرية  العمل عىل 

املليشيات  بالتطهري من فلول  يتبع  التحرير  فكان 

إعادة  ملشاريع  باإلضافة  واإلرهابيني  اإلجرامية 

التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.



الحزم واألمل22 2018ينايــــــر552العدد

وزعت »هيئة الهالل األحمر اإلمارايت« مساعدات 

االعاقة  ذوي  عىل  مدرسية  وحقائب  غذائية 

اإلنسانية  إطار حملتها  يف  ذلك  و  تريم  مبديرية 

اإلمارات  دولة  تبذلها  التي  اإلغاثية  والجهود 

أكرث  عىل  الرشيدة  الدولة  قيادة  من  بتوجيهات 

من صعيد ملساعدة األشقاء يف اليمن والتخفيف 

املعيشية  ظروفهم  وتحسني  معاناتهم  من 

واالقتصادية.

الهالل  فريق  رئيس  نائب  النيادي  أحمد  وأكد 

األحمر اإلمارايت يف حرضموت الحرص عىل تلبية 

أوضاعا  تعاين  التي  االعاقة  ذوي  احتياجات 

الخدمية  املجاالت  يف  خاصة  صعبة  اقتصادية 

بسبب  الغذائية  الفجوة  وسد  كافة  واإلنسانية 

نظرا  املحافظة  شهدتها  التي  األخرية  األحداث 

لشحها يف ظل عدم توفر السيولة املالية لرشائها 

لدى األرس املحتاجة .. مشريا إىل عزم الهيئة العمل 

يف  التنمية  عجلة  دفع  عىل  املقبلة  الفرتة  خالل 

املحافظات املحررة مبا فيها محافظة حرضموت.

ونوه يف هذا الصدد إىل حرص الهيئة عىل مواصلة 

املساعدات  إدخال  و  اإلنسانية  املشاريع  تنفيذ 

اإلغاثية بشكل مستمر لتصل إىل جميع املحتاجني 

مبختلف مديريات املحافظة وفقا لخطط ومراحل 

توزيع يعمل وفقها فريق الهالل األحمر اإلمارايت 

البالد  بها  متر  التي  الظروف  ظل  يف  بحرضموت 

تجسيدا لروح األخوة بني البلدين الشقيقني.

“الهالل” يوزع مساعدات غذائية ومدرسية على 
ذوي االعاقة بمديرية تريم في اليمن

املساعد  الوكيل  السعيدي  هشام  املهندس  وعرب 

والعقيد  والصحراء  الوادي  مديريات  لشؤون 

 - تريم  مديرية  عام  مدير  التميمي  منصور سامل 

خالل حضورهام توزيع املساعدات - عن عظيم 

اعتزازهام باملواقف الصادقة لدولة اإلمارات تجاه 

تأصيل  يف  كبري  دور  من  ومالها  حرضموت  أبناء 

الروابط األخوية العميقة بني أبناء البلدين ..وأكدا 

من  تخفف  أن  شأنها  من  املساعدات  هذه  أن 

معاناة هذه الرشيحة الهامة يف املجتمع اليمني.

اإلنساين  الدور  عىل  اليمنيان  املسؤوالن  وأثنى 

اإلمارايت  األحمر  الهالل  به  يقوم  الذي  واإلغايث 

..وتوجها  حرضموت  محافظة  ومديريات  مبدن 

بالشكر إىل دولة اإلمارات قيادة و حكومة و شعبا 

يف  تبذله  وما  لحرضموت  املستمر  دعمها  عىل 

سبيل التخفيف عن املواطنني اليمنيني جراء تردي 

األوضاع املعيشية نتيجة عدوان ميليشا الحويث .

وتقديرهم  شكرهم  عن  املستفيدون  وأعرب 

للمبادرات االنسانية لدولة اإلمارات تجاه اليمن 

املساعدات  اليصال  األحمر  الهالل  هيئة  وجهود 

االنسانية .. و أكدوا أن السالل الغذائية التي تم 

معاناتهم  وسط  وقتها  يف  جاءت  اليوم  توزيعها 

وحاجتهم املاسة ملختلف املساعدات.
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برعاية:
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الدفاع يدعم شريك 
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التذاكر المجانية محدودة للضباظ ذوى األعلى رتبة. 
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ستريم الين ماركتنج جروب إڤنت
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“الهالل” يطلق حملة سقيا أهالي مديرية 
جحاف في اليمن إلغاثة 35 ألف نسمة

»الشرعية« بإسناد التحالف تقترب 
من البيضاء بعد تحرير بيحان

أطلقت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت املرحلة األويل 

لحملة سقيا أهايل مديرية جحاف مبحافظة الضالع 

الصالحة  املياه  صهاريج  من  عدد  وتوفري  اليمنية 

يعانون  نسمة  ألف  وثالثني  خمسة  إلغاثة  للرشب 

املديرية  قري  تعاين  حيث  حقيقية  إنسانية  كارثة 

عىل  الحصول  يف  كيل  وانعدام  شديد  جفاف  حالة 

مياه الرشب.

وقال املهندس جمعة عبد الله املزروعي رئيس فريق 

الهالل األحمر يف عدن إن الهيئة تعاملت مع هذه 

الكارثة اإلنسانية بشكل رسيع من خالل توفري عدد 

يضمن  مبا  القري  ملواطني هذه  املياه  من صهاريج 

استقرارهم يف مناطقهم ومساعدتهم يف عودة الحياة 

الطبيعية للمحافظة والقري التابعة لها.

اإلمارايت  األحمر  الهالل  تجاوب  إن  املزروعي  وقال 

الضالع  مبحافظة  جحاف  مديرية  أهايل  معاناة  مع 

املواطنني  نفوس  يف  كبريا  استحسانا  القى  اليمنية 

شكرهم  عن  عربوا  حيث  الضالع  مبدرية  اليمنيني 

املستمر  الدعم  عىل  اإلمارات  لدولة  وتقديرهم 

بشكل  تساهم  التي  اإلنسانية  املساعدات  وتقديم 

كبري يف استقرار الحياة .

يف صلب  تأيت  اإلنسانية  املهمة  هذه  أن  إىل  ولفت 

بتوجيهات  وذلك  اإلمارايت  األحمر  الهالل  عمل 

القيادة الرشيدة بأن نكون عىل قدر املهمة ومساعدة 

األشقاء عىل تجاوز الظروف الصعبة التي ميرون بها 

العمل اإلنسانية مام يتوازى  كون اإلمارات عاصمة 

مع حجم العطاء اإلنساين الكبري .

مديرية  الرشب يف  مياه  أزمة  أن  املزروعي  وأضاف 

يرضب  الذي  للجفاف  نتيجة  تفاقمت  جحاف 

املوسمية  األمطار  سقوط  قلة  بسبب  املديرية 

مياه  منسوب  يف  حاد  هبوط  إىل  تباعا  أدى  والذي 

الطريق  عىل  سيطرته  اليمني  الجيش  أعلن 

شبوة  محافظتي  بني  يربط  الذي  االسرتاتيجي 

عسيالن  مدينتي  تحريرها  غداة  وذلك  والبيضاء، 

قواته  أن  بيان  يف  الجيش  وذكر  شبوة.  يف  وبيحان 

بعد  سيطرت  العريب  التحالف  من  جوي  وبإسناد 

االسرتاتيجي  »القنذع«  طريق  عىل  ضارية  معارك 

مبحافظة  شبوة  غرب  شامل  يف  بيحان  يربط  الذي 

الحكومية  القوات  أن  إىل  البيان  وأشار  البيضاء. 

املسنودة بجامعات املقاومة الشعبية تواصل مالحقة 

بيحان  ملدينة  الغربية  األطراف  الحوثيني عىل  فلول 

املحررة الجمعة من نحو ثالث سنوات من سقوطها 

بأيدي ميليشيات الحويث االنقالبية واملرتبطة بإيران. 

الجيش  قوات  إن  ميداين  عسكري  مصدر  وقال 

من  القادم  القنذع  طريق  عىل  سيطرت  الوطني 

إىل أن  البيضاء وانترشت يف الجبال املحيطة، مشرياً 

القوات تقوم حالياً بتمشيط مواقع رمبا تكون مخابئ 

مليليشيات الحويث املدحورة وتنتظر وصول تعزيزات 

سكان  رصد  حيث  البيضاء  محافظة  من  عسكرية 

للحوثيني  متفرقة  عسكرية  آليات  مرور  محليون 

العريب  التحالف  مقاتالت  ودمرت  بيحان.  باتجاه 

فجر السبت تعزيزات للميليشيات، ضمت مدرعات 

كانت  البيضاء  مبحافظة  مناطق  عدة  يف  ومركبات، 

يف طريقها إىل بيحان، بحسب سكان ومسؤولني يف 

الغارات  بالبيضاء. كام استهدفت  الشعبية  املقاومة 

جيوباً للميليشيات الحوثية يف منطقة موقس غرب 

بيحان، وقصفت تعزيزات عسكرية للميليشيات عىل 

الحدود بني بيحان والبيضاء.

أسفرت  الغارات  أن  اليمني  الجيش  بيان  وذكر 

ومقتل  مركبات  و5  مدرعات  و3  دبابة  تدمري  عن 

الذين كانوا عىل متنها.  الحوثيني  عرشات املسلحني 

ورجحت مصادر عسكرية مينية،  مقتل قرابة 200 

 68 عن  يقل  ماال  وأرس  امليليشيات  عنارص  من 

بينهم عرشة جرحى، وذلك خالل املعارك يف بيحان 

، مشرية إىل أن الخسائر البرشية للقوات الحكومية 
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خالل املواجهات قدرت بنحو 11 قتيالً و30 جريحاً. 

وأكدت هذه املصادر استيالء القوات الحكومية عىل 

بينها  الثقيلة واملتوسطة،  كميات كبرية من األسلحة 

دبابات ومدرعات وصواريخ ومدافع مختلفة، إضافة 

القوات  الكالشنكوف. وحررت  بنادق  إىل مئات من 

ميليشيات  كانت  املعتقلني  من  أعداداً  الحكومية 

بيحان،  مبدينة  حكومي  مقر  يف  تحتجزهم  الحويث 

حسبام ذكر مسؤول يف املقاومة املحلية أشار إىل أن 

الفرق الهندسية التابعة للجيش رشعت صباح السبت 

بنزع األلغام التي زرعها الحوثيون يف مناطق ببيحان.

وقام سكان بيحان بإحراق شعارات وكتيبات )مالزم( 

شعبية  حملة  إطار  يف  املذهبية،  الحويث  جامعة 

الجامعة  مخلفات  من  وشوارعها  املدينة  لتنظيف 

الرشعية  قوات  تكون  بيحان  وبتحرير  اإليرانية. 

وحلفاؤها قطعت خطوط إمدادات الحوثيني لتهريب 

صنعاء،  إىل  والصحراء  البحر  من  واألموال  األسلحة 

واقرتبت كثريا من الوصول إىل معاقل امليليشيات يف 

شامل البالد ال سيام صنعاء.

وعىل صعيد متصل بالعمليات يف جبهات اليمن، شن 

طريان التحالف العريب غارات عىل مواقع وتجمعات 

مصادر  وأكدت  رصواح.  يف  الحويث  مليليشيات 

من   8 بحياة  أودت  الغارات  أن  الوطني  الجيش 

وآليات عسكرية  مواقع  ودمرت  امليليشيات  عنارص 

للمتمردين يف رصواح حيث تواصلت االشتباكات يف 

عدة مواقع بالبلدة آخر معاقل الحوثيني يف مأرب.

قوات  حررت  صنعاء،  رشق  شامل  نهم  بلدة  ويف 

ضبوعة  سد  بني  الواقعة  السود،  التباب  الرشعية، 

البلدة. وقال متحدث  الرمادة شامل غرب  ومنطقة 

سقطوا  الحوثيني  من  وجرحى  قتىل  إن  عسكري 

خالل االشتباكات يف نهم التي تبعد 40 كيلومرتاً عن 

عاصمة البالد. وتواصلت االشتباكات بني طريف القتال 

يف بلدة خب الشعف مبحافظة الجوف حيث متكنت 

قوات الرشعية من قتل 20 متمرداً عىل األقل واغتنام 

أسلحة ثقيلة إثر هجوم عىل مواقع ميليشيا الحويث 

االنقالبية مبنطقة األجارش القريبة من صعدة معقل 

الحوثيني شامل البالد.

تجمعات   ، العريب،  التحالف  مقاتالت  وقصفت 

حرض  مبدينتي  الحوثية  للميليشيا  متفرقة  ومواقع 

وقال مصدر  )شامل غرب(.  وميدي مبحافظة حجة 

مواقع  استهدفت  جوية  غارات  إن  ميداين  عسكري 

مدينة  رشق  الخرضاء  مزارع  يف  للميليشيا  وآليات 

ثالث معدات  تدمري  أسفر عن  ما  الساحلية،  ميدي 

دمرت  كام  والذخائر.  األسلحة  من  ومخزون  قتالية 

مدينة  للميليشيات يف  أهدافاً  أخرى  رضبات جوية 

حرض املجاورة، واستهدفت معسكر اللواء 25 ميكا 

بلدة عبس جنوب  الحوثيون يف  الذي يسيطر عليه 

ميدي.

اليمني  بالجيش  الخامسة  املنطقة  قيادة  وأعلنت 

مقتل أكرث من 70 من عنارص ميليشيات الحويث، يف 

يف  الدائرة  املعارك  خالل  ماضية،  ساعة   48 غضون 

الحديدة.  محافظة  جنوب  والتحيتا  حيس  مدينتي 

وذكرت يف بيان أن مستشفيات حجة استقبلت أكرث 

من 70 جثة مليليشيا الحويث قادمة من الحديدة إثر 

خسائر امليليشيات بجبهة الساحل. ونقل البيان عن 

مصادر طبية أن ثالجة املوىت باملستشفى الجمهوري 

قابلة  األعداد  وأن  بالجثث  »امتألت  حجة  مبدينة 

لالرتفاع« يف ظل االنكسارات املتتالية للميليشيات

آبار الرشب. وتشهد مديرية جحاف غريب محافظة 

بسبب  األرس  ملئات  مستمر  نزوح  موجة  الضالع 

فيام  املديرية  ومناطق  قرى  يرضب  الذي  الجفاف 

املياه  ناقالت  تسيري  اإلمارايت  األحمر  الهالل  بدأ 

لتخفيف األعباء الكبرية عىل األهايل هناك.

يف  كبري  بشكل  اإلمارايت  األحمر  الهالل  ويسهم 

استعادة دورة الحياة الطبيعية يف اليمن من خالل 

الحياة  تحسني  إىل  تهدف  إغاثية  حمالت  تنفيذ 

إنسانية  مساعدات  تقديم  عرب  لألشقاء  املعيشية 

الظروف  تجاوز  عىل  ملساعدتهم  وتنموية  وإغاثية 

مليشيات  حصار  فرضها  التي  الصعبة  املعيشية 

الحويث اإليرانية.

يشار إىل أن مديرية جحاف تضم قري متناثرة عىل 

مستوى  عن  قدم  آالف   9 بارتفاع  جبلية  سلسلة 

وتعيش  الفقرية  املناطق  من  وتعد  البحر  سطح 

أوضاعا إنسانية صعبة.
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رئيس فريق الهالل األحمر في عدن : اإلمارات تسطر 
مالحم إنسانية على الساحل الغربي لليمن

 .. اإلماراتية  املسلحة  القوات  بدعم وجهد كبري من 

تسطر دولة اإلمارات مالحم إنسانية ال مثيل لها عىل 

ميليشيات  من  تطهريه  بعد  لليمن  الغريب  الساحل 

الحويث اإليرانية وتوزيع املساعدات اإلنسانية واملواد 

ترضروا  الذين  املحررة  املناطق  سكان  عىل  اإلغاثية 

االنتصارات  بعد  وذلك  اإليراين  الحويث  الحصار  من 

الكبرية التي حققتها القوات يف تحرير مدينة الخوخة 

بالكامل وتتجه شامال عىل الساحل الغريب .

دعام  كبري  بدور  اإلماراتية  املسلحة  القوات  وتقوم 

لليمن الشقيق لتخليصه من املخطط اإليراين اإلرهايب 

عرب مليشيات الحويث االنقالبية حيث يتواكب التحرير 

األساسية والرضورية إلغاثة  اإلنسانية  العمليات  مع 

األشقاء ودعمهم عىل تجاوز الظرف العصيب الذي 

اإلنسانية  األعامل  محور  يتصدر  حيث  به  ميرون 

فكان  اليمنيني  األشقاء  إلغاثة  األولويات  واإلغاثية 

التحرير يتبع بالتطهري من فلول املليشيات اإلرهابية 

الحياة  لتستعيد  التأهيل  إعادة  ملشاريع  باإلضافة 

دورتها الطبيعية.

وأطلقت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت حملة إغاثية 

يف  القاطنة  األرس  معاناة  من  للتخفيف  إنسانية 

لدعم  املتواصلة  جهودها  ضمن  الغريب  الساحل 

األشقاء يف اليمن واملترضرين من األزمة الراهنة جراء 

الحصار الحويث اإليراين الغاشم للمدنيني .

وتستهدف الحملة توزيع 10 آالف سلة غذائية عىل 

املدن والقري املجاورة للمناطق املحررة عىل الساحل 

الوضع  جراء  صعبة  أوضاع  من  تعاين  التي  الغريب 

املعييش املرتدي ليصل إجاميل املساعدات منذ العام 

2015 إىل 84.656 ألف سلة غذائية تم توزيعها عىل 

املناطق املحررة عىل الساحل الغريب يف اليمن إضافة 

 5 عدد  وتأهيل  ترميم  و  جديدا  منزال   22 بناء  إىل 

منازل يف مدينة املخا .

و قال املهندس جمعة عبد الله املزروعي رئيس فريق 

الهالل األحمر اإلمارايت يف عدن إن دعم اليمن ميثل 

بجوار  تقف  التي  اإلماراتية،  السياسة  ثوابت  أحد 

الصعبة  الظروف  تجاوز  عىل  ومساعدتهم  األشقاء 

التي تواجههم جراء حصار ميليشيات الحويث اإليرانية 

التخريبية حيث كثف الهالل األحمر اإلمارايت من دعم 

اليمن عىل املستويات اإلنسانية واإلغاثية والتنموية 

يف سبيل توفري كل سبل املعيشة الحسنة لألشقاء يف 

اليمن فقد قام الهالل األحمر اإلمارايت بصيانة محطة 

صيانة  إىل  إضافة  ميجا   120 بإجاميل  املخا  كهرباء 

شبكة النقل الكهربايئ يف مدينة املخا و ترميم وإعادة 

تأهيل مستشفي املخا الريفي إضافة إىل بناء وتأهيل 

16 برئ ماء تعمل بالطاقة الشمسية .

وأضاف للوقوف عىل الدور اإلنساين واإلغايث والتنموي 

الكبري الذي يقوم به الهالل األحمر اإلمارايت يف اليمن 

يوما  تتوقف  مل  لليمن  اإلماراتية  املساعدات  أن 

فاإلمارات بقيادتها الرشيدة ومواقفها اإلنسانية، كانت 

األشقاء،  ملساعدة  يلزم  ما  كل  لتقديم  تسارع  دامئاً 

ومنذ ظهور املخطط االنقاليب الغاشم إىل العلن، وبدء 

تحرر  اإلمارات  كانت  املباركة،  الحزم  عملية عاصفة 

وتقدم املساعدات اإلنسانية الرضورية للتخفيف عن 

األشقاء قسوة الظروف التي سببتها الطغمة االنقالبية 

واملليشيات اإليرانية اإلرهابية، وكانت اإلمارات تسارع 

إلعادة تأهيل كل منطقة يتم تحريرها وتأهيل البنى 

التحتية وخاصة املنشآت الرئيسية مثل املستشفيات 

واملدارس وغريها.

وأشار إىل أن الهالل األحمر اإلمارايت يسهم بشكل كبري 

اليمن وخالل  الطبيعية يف  الحياة  استعادة دورة  يف 

وشعب  الرشيدة  القيادة  ملبادرات  كان  كله  ذلك 

اإلمارات األصيل أفضل األثر يف التخفيف عن األشقاء 

ويعتربه  األثر  أفضل  له  كان  ما  وهو  ومساعدتهم، 

الشعب اليمني الشقيق موقفاً تاريخياً خالداً، وفزعة 

من شقيق قدم كل ما يلزم لنجدته ومساعدته.

حمالت  ينفذ  اإلمارايت  األحمر  الهالل  أن  إىل  ولفت 

إغاثية تهدف إىل تحسني الحياة املعيشية لألشقاء يف 

اليمن عرب تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية 

الصعبة  املعيشية  الظروف  تجاوز  عىل  ملساعدتهم 

اإليرانية حيث  الحويث  التي فرضها حصار مليشيات 

وصل عدد السالل الغذائية 500,071 سلة غذائية تم 

توزيعها عىل محافظات عدن و أبني و الضالع و تعز 

و شبوة و لحج.

وكانت اإلمارات عىل الدوام السباقة يف تلبية النداءات 

والشخصيات  السلطات  أطلقتها  التي  العاجلة 

باليمن  املحررة  املناطق  من  العديد  يف  االجتامعية 

فيها  املعوزة  األرس  ونجدة  العاجل  اإلنساين  للتدخل 

حيث سريت مئات القوافل التي تحمل أالف األطنان 

من املواد الغذائية واإلغاثية والتي كان لها بالغ األثر 

يف التخفيف من معاناة األهايل اإلنسانية.

معرض ومؤتمر األنظمة غير المأهولة )يومكس(، الوحيد من نوعه في المنطقة، يعود إلى أبوظبي مجددًا في فبراير 2018.
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مــعـــــــــــــــــــــرض
ومـــــؤتــمــــــــــــــــر
األنــظـــمـــــــــــــــــة
غيــــر المأهــــــولـة

بالتزامــن مع معرض يومكس 2018 ســتقام فعاليات الدورة 
ــاركة  ــب، بمش ــاكاة والتدري ــر المح ــرض ومؤتم ــة لمع  الثاني
كوكبــة مــن أبــرز صنــاع القــرار والمتخصصين فــي القطاعين 
ــي،  ــن اإلقليمــي والدول  الدفاعــي والتجــاري علــى الصعيدي
 وذلــك لبنــاء عالقــات الشــراكة والتعــاون وإبــرام الصفقــات 

مع كبار المصنعين والموردين.

لمزيد من المعلومات المفصلة حول »يومكس 
umexabudhabi.ae :2018« تفضلوا بزيارة الموقع

لحجز جناح في المعرض أو مساحة خارجية يرجى 
 مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني: 

shahla.karim@adnec.ae
rashed.alkaabi@adnec.ae

من تنظيم بـالـتـعــاون مـعيقام بالتزامن مع يقام في الشريك االستراتيجي
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عودة 23 من 
الجرحى اليمنيين 

الى عدن بعد 
رحلة عالج في 

الهند على نفقة 
اإلمارات

جريحا   23 املؤقتة  اليمنية  العاصمة  عدن  إىل  عاد 

تكللت  الهند  مستشفيات  يف  عالج  رحلة  بعد  مينيا 

بالنجاح عىل نفقة اإلمارات تحت ارشاف هيئة الهالل 

األحمر وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 

مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  وصاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

»رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  ومتابعة  املسلحة 

رئيس هيئة  الظفرة  منطقة  الحاكم يف  نهيان ممثل 

الهالل األحمر اإلمارايت.

ومثن الجرحى العائدون ومرافقوهم الوقفة اإلنسانية 

لدولة اإلمارات إىل جانبهم وما قدمته لهم من دعم 

سخي ومساندة يف هذه الظروف العصيبة التي ميرون 

بها.. موجهني أسمى آيات الشكر والعرفان إىل صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

“حفظه الله” الذي تعكس توجيهاته الكرمية اهتامم 

اليمني  بالشعب  وشعبا  وحكومة  قيادة  اإلمارات 

الشقيق. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهالل 

لتحسني  تبذلها  التي  الجهود  عىل  اإلمارايت  األحمر 

أوضاع اليمنيني والتخفيف من معاناتهم .. ووصفوا 

اإلنسانية  باللفتة  الدولة  نفقة  عىل  العالج  تلقيهم 

الكرمية لإلمارات وقيادتها الرشيدة.. داعني املوىل عز 

وجل أن يديم عىل البالد نعمة األمن واالستقرار.

عدن  مطار  يف  العائدين  الجرحى  استقبال  يف  وكان 

املهندس جمعة عبدالله املزروعي رئيس فريق الهالل 

األحمر اإلمارايت يف عدن وعدد من العاملني.

وقال املزروعي “ إن تكفل اإلمارات بعالج الجرحى 

تقدمه  الذي  املتواصل  الدعم  إطار  يف  يأيت  اليمنيني 

من  للتخفيف  اليمن  يف  لألشقاء  اإلمارات  دولة 

الظروف  ظل  يف  جانبهم  إىل  والوقوف  معاناتهم 

املتواصلة  االنتهاكات  جراء  يواجهونها  التي  الصعبة 

مليليشيات الحويث اإليرانية االنقالبية ضدهم. وأضاف 

أن اإلمارات قامت بعالج ما يزيد عن 3000 جريح 

والهند  والسودان  واألردن  اإلمارات  ميني يف كل من 

ومتاثل الكثري منهم للشفاء وعادوا إىل أرض اليمن فيام 

غادر الشهر املايض 88 جريحا مينيا لتلقي العالج وال 

زال البعض يتلقى العالج يف مشاىف الهند. وتوقع رئيس 

الهالل األحمر اإلمارايت يف عدن أن يتم إخالء  فريق 

الدفعة الخامسة من الجرحى اليمنيني إىل الهند لتلقي 

اإلجراءات  استكامل  بعد   2018 العام  مطلع  العالج 

الخاصة بهم.

وتأيت عودة هذه املجموعة من الجرحى اليمنيني إىل 

بالدهم بعد رحلة عالج ناجحة يف الوقت الذي اليزال 

يتلقى عدد منهم الرعاية املكثفة لتحسني أوضاعهم 

الصحية.

وتعمل هيئة الهالل االحمر االمارايت عىل دعم األشقاء 

لتجاوز الظرف العصيب الذي ميرون به حيث يتصدر 

إلغاثة  األولويات  واإلغاثية  اإلنسانية  األعامل  محور 

األشقاء اليمنيني لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

حرص  اإلمارات  لدولة  السخية  املساعدات  وتعكس 

القيادة الرشيدة عىل مستقبل الشعب اليمني الشقيق 

التدمريية  السياسة  جراء  معاناته  من  والتخفيف 

كافة  توفري  والعمل عىل  اإليرانية  الحويث  مليليشيات 

املقومات األساسية إلعادة دورة الحياة الطبيعية.

سفينة محملة بالوقود تصل إلى ميناء الحديدة.. و» التحالف « 
يؤكد: حريصون على استمرار ودعم األعمال اإلنسانية واإلغاثية

محملة  سفينة  الحديدة  ميناء  إىل  وصلت 

بالوقود .. بحسب مصدر رسمي بقيادة تحالف 

دعم الرشعية يف اليمن.

املصدر  عن  السعودية  األنباء  وكالة  ونقلت 

والعمليات  اإلجالء  خلية  إىل  ورد  إنه   “ قوله 

اإلنسانية بقيادة التحالف طلب ترصيح دخول 

 Bahia Danas سفينة تحمل اسم “ بهيا داناس

أطنان مرتية من  متنها 13.808  » تحمل عىل 

الوقود إىل ميناء الحديدة ».

إىل  السفينة قد وصلت فعالً  أن  وذكر املصدر 

امليناء  مؤكداً حرص قوات التحالف عىل استمرار 

ودعم األعامل اإلنسانية واإلغاثية.
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السلطة والهيمنة، من أعمق 
رغبات اإلنسان الفردية، وأخطر 

أحالم الدول السياسية، ويكمن 
خطرها في األدوات والوسائل 

التي يصل بها إلى نصيبه منها، 
فإن اسعفته الحكمة سوف يختار 

درب اإلصالح، وإن كان صعبًا، 
ومجهدًا، ومحفوف بالخطأ، إال أنه 

ليس خطيرًا، وغالبًا لن يكون فيه 
تهديد بخسارة حتمية،

فإنه  والهيمنة،  للسلطة  األقرص  الطريق  أما 

صداقة  وعقد  واملؤامرات،  االحتيال،  طريق 

مع الشيطان نفسه، ومصافحة الرش، طريق 

وسفك  واالستغالل،  بالضحايا،  مرصوف 

الدماء، والخيانات، ومهدد دامئاً وأبداً بيقظة 

لقدرها،  تُسلم  كل ضحية  ليس  ألنه  الثوار، 

يوجد  مصريها،  وتنتظر  جراحها،  وتلعق 

من  وتبعث  فيها،  الخوف  ميوت  ضحايا 

جديد، ثائرة غاضبة، وتأخذ انتقامها، وغالباً 

تفقد مع شخصيتها القدمية مالمح اإلنسانية، 

وتبطش مبن ظلمها، وتبالغ يف االنتقام.

فورة  ومع  ٢٠١٨م،  سنة  اعتاب  عىل  ونحن 

التي  التوقعات  فإن  الفلكية،  التوقعات 

ولو  نفسها  تفرض  الطبيعة  لقانون  تخضع 

وتحديه،  اإلنسان  تدخالت  رغم  حني،  بعد 

فإنه من قوانني الرش أن يفني بعضه بعضاً، 

بيد العدالة، أو بيد الظلم، أو بيد الثوار، وقد 

يكون هذا القانون هو ما أشار إليه الكاتب 

قال:  حني  سوفوكليس  اليوناين  املرسحي 

“مكاسب الرش تحتوي عىل عقابها”، ولك أن 

كيف  اإليراين،  الرش  نهاية  تتوقع  أو  تتخيل، 

ساحقاً  خريفاً  إيران  ستعيش  هل  سيكون، 

بحصار  لعزلتها  تعود  أن  بعد  شعبها،  بيد 

دويل؟ وبرغم أنها تقود ناسها بالنار والبارود، 

خوفه؟  عىل  اإليراين  الشعب  سينترص  هل 

وهل سيرشب قادتها من نفس الكأس الذي 

دار بني قادة ُسحلوا يف الطرقات أمام العامل!

هل الرش اإليراين سيموت خارجياً، ليستيقظ 

يف قلب إيران، ويحولها إىل كعكة ويقسمها، 

وهل  املدى!  طويلة  أهلية  حروب  بعد 

التاريخ،  كتب  قصة يف  مجرد  إيران  ستكون 

دولة  هنا  كانت  سنقول  الواقع  أرض  وعىل 

اسمها إيران؟

وماذا ستفعل قطر يف الخريف اإليراين؟ يبدو 

أن  بعد  ولكن،  للخليج،  تعود  أن  قدرها  أن 

الخريف اإليراني وصحوة قطر

بقلم : أمل بنت فهد
كاتبة سعودية

ينتهي الحكم القائم اآلن، ونهايته بيد شعبه 

أيضاً، سجن رمبا، أو اغتيال، ألن الخليج وإن 

أنه دولة  الخرائط دوالً شقيقة، إال  بدا عىل 

متشابكة  جذوره  واحداً،  وشعباً  واحدة، 

منها  والخروج  فصلها،  ويصعب  ومعقدة، 

انتحار ليس له خيار ثاٍن.

بنفسه  نفسه  يقتل  قانون آخر، حني  وللرش 

مكان  يف  للظهور  يستعد  فإنه  مكان،  يف 

آخر، فمن الدولة التي سيتطاول الحلم فيها 

ويتعاظم، وتصافح الرش؟                      

هــــدنـــــة
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شركة طيران الخليج تقرر شراء نظام إدارة 
العمليات الجوية من إنتاج شركة تاليس

وقعت الرشكة البحرينية، رشكة طريان الخليج )جلف 

إير(، مؤخرا اتفاقا مع رشكة تاليس لتجهيز مقصورة 

12 طائرة جديدة من طراز Airbus A320Neo و 

املتوقع  الجديدة   A321Neo طراز  من  طائرة   17

رشكة  تنتجها  التي  الطريان  بأنظمة  قريبا  وصولها 

 TopFlight تاليس مثل نظام إدارة العمليات الجوية

.)and Flight Management System )FMS

ومن الجدير بالذكر أن النظام املذكور يستأثر بحصة 

طائريت  لعائلة  العاملية  السوق  من   70% ب  تقدر 

بذلك  ليظل   ،A330Neo و   A320Neo اإليرباص 

مستوى  عىل  الجوية  العمليات  إلدارة  نظام  أنجح 

العامل. وذكرت رشكة تاليس يف بيان لها أن عمالءها 

أساليبها  ويثمنون  تقديرها،  حق  منتجاتها  يقدرون 

التكنولوجية. ومينح النظام املذكور قائدي الطائرات 

معلومات مالحية عىل أعىل مستوى من الدقة، وهي 

املعلومات التي يتم عرضها بطريقة سهلة تتمىش مع 

ظروف الحركة الجوية الكثيفة.

ورصح نائب املدير التنفيذي لرشكة طريان الخليج، 

الكابنت وليد عبد الحميد العلوي، بأن »الرشكة تحرص 

الالزم  الدعم  لتقديم  األنظمة  أفضل  اختيار  عىل 

شركة جنرال دايناميكس تحصل 
على عقد بقيمة 432 مليون 

دوالر من سالح البحرية األمريكي
بوت«  إلكرتيك  دايناميكس  »جرنال  رشكة  حصلت 

تحصل عىل عقد بقيمة 432 مليون دوالر من سالح 

البحرية األمرييك إلجراء عمليات البحوث والتطوير 

النووية  للغواصات  الالزمة  الخدمات  وتقديم 

الهجومية من طراز »فرجينيا«. ومن الجدير بالذكر 

التابعة  الرشكات  إحدى  هي  املذكورة  الرشكة  أن 

يف  طويلة  بخربة  وتتمتع  دايناميكس،  لرشكة جرنال 

العمالقة،  الغواصات  وتطوير  وبناء  تصميم  مجال 

وهو ما يسعى سالح البحرية إىل تحقيقه من أجل 

تجديد أسطوله وضامن استمرار تفوقه يف املستقبل.

دايناميكس  »جرنال  رشكة  تويل  عىل  العقد  وينص 

إلكرتيك بوت« مسؤولية الدراسات الخاصة بالتطوير 

الخاصة  التصاميم  لتطوير  أخرى  أعامل  أي  وتنفيذ 

سيتم  ذلك،  الغواصات. عالوة عىل  من  النوع  بهذا 

والتطوير  البحوث  عمليات  بإجراء  الرشكة  تكليف 

استخدامها  يتم  جديدة  تقنيات  أي  لتقييم  الالزمة 

ألسطولها من الطائرات الجديدة، وهو ما يضمن لها 

تناسب نوعية وحجم  الحصول عىل أفضل طائرات 

الركاب«.  من  عمالئها  راحة  يضمن  ومبا  عملياتها 

وقال إريك هوبر، نائب رئيس رشكة »تاليس« ومدير 

إن  العامل،  الطريان عىل مستوى  عام قطاع خدمات 

الطريان  أنظمة  تؤمنها  التي  الخدمة  من  »منتجاتنا 

منذ  العمالء  بتقدير  تحظى  الرشكة  تنتجها  التي 

فرتة طويلة، الميا وأنها متنح قائدي الطائرات تفوقا 

عملياتيا ملحوظا بفضل تحسني أساليب اإلدارة، وهو 

الخيار  هذا  ويأيت   .2017 عام  يف  خياراتنا  أثبتته  ما 

الجديد من جانب رشكة طريان الخليج ليعزز مكانتنا 

الرائدة يف سوق الطريان يف الرشق األوسط، وليعكس 

تفوق منتجاتنا من حيث األداء العايل والقدرة عىل 

املنافسة«.

يف الغواصات الجديدة من طراز »فرجينيا«. وستتم 

مع  املبارشين  والتعاون  بالتنسيق  العمليات  تلك 

مهنديس الغواصات التابعني لسالح البحرية.

العقد  ترسية  متت  قد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

املذكور يف شهر أغسطس عام 2016 بشكل مبديئ، 

وتصل القيمة املحتملة للعقد إىل 900 مليون دوالر 

حتى شهر نوفمرب 2018.

كل  عىل  العمل  هذا  يستحوذ  أن  املنتظر  ومن 

التابعة  التصاميم  وإدارة  الهندسية  اإلدارة  وقت 

 5000 من  أكرث  تضم  التي  اإلدارة  وهي  للرشكة، 

عالية.  فنية  وخربات  بإمكانيات  يتمتعون  عامل 

الدورة  يشمل  ما  كل  العامل عىل  وسيعمل هؤالء 

املبديئ،  التصور  وضع  من  بدءا  للغواصة،  الحياتية 

مرورا بالتصميم والبناء والصيانة والتحديث، وانتهاء 

بخروج الغواصة من الخدمة وتكهينها.



31

الكويت تتسلم برجا دوارا ونظام المراقبة 
من إنتاج شركة »تاليس« الفرنسية

قامت رشكة »تاليس« الفرنسية بتسليم أحدث برج 

للمراقبة  ونظام  بُعد  عن  فيه  التحكم  ميكن  دوار 

لوزارة الداخلية الكويتية لرتكيبهام عىل مثاين سيارات 

مدرعة مخصصة ألعامل الداوريات. ومن املقرر أن 

تدخل السيارات الثامين حيز التشغيل الفعيل قريبا 

ومواكبة  الرشطة  قوات  أداء  مستوى  رفع  بهدف 

أحدث التطورات مبا ميكن جهاز الرشطة من تحقيق 

نقلة نوعية من حيث األداء واإلنجاز.

الثامين  املركبات  عىل  املتطور  الربج  تثبيت  وسيتم 

التي سيتم استخدامها  الرباعي  الدفع  الحالية ذات 

والحفاظ  الداخيل  األمن  بحفظ  املتعلقة  املهام  يف 

وستتوىل  املراقبة.  وعمليات  العامة  السالمة  عىل 

دائرة األمن الكويتية مسؤولية تشغيل تلك املركبات.

وتصنيعها  الثامين  املركبات  تصميم  جرى  وقد 

باململكة  جالسجو  يف  »تاليس«  رشكة  امصانع  يف 

من  مجموعة  عىل  السيارات  وتحتوي  املتحدة، 

السيارة  قائد  نظارة  املتطورة مثل  البرصية  األجهزة 

الحرارية الشديدة الوضوح للرؤية الليلية والنهارية، 

الرئييس،  الرشاش  املدفع  لفرد  حرارية  تصوير  وآلة 

سمعي  ونظام  امليداين  للوعي  استشعار  وأنظمة 

لرصد الطلقات.

املهام  نظام  مع  املواصفات  هذه  كل  دمج  ويتم 

كان  أيا  املهمة  متطلبات  تلبية  أجل  من  الرئييس 

تسجيل  بجهاز  أيضا  مجهز  النظام  أن  كام  نوعها. 

عىل أعىل مستوى، األمر الذي يتيح إمكانية تخزين 

التحليل  عملية  يف  للمساعدة  املهمة  أحداث  كافة 

والتدريب وتحديد املسؤوليات.

وقد قامت رشكة تاليس بتجهيز أكرث من 50 قوة برية 

عىل مستوى العامل، وتحظى منتجاتها بسمعة عاملية 

االستشعار  أنظمة  تصميم  فمن  طويل.  زمن  منذ 

تطوير  إىل  املتقدمة،  الدفاعية  األنظمة  إىل  الذكية 

البعض  ببعضهم  الجنود  ربط  إىل  املشرتك،  القتال 

تضمن  الرقمية،  العمليات  ساحة  يف  وتجهيزهم 

ومنح  املعلومات  يف  التفوق  تحقيق  الرشكة  أنظمة 

القوات الربية اليد العليا يف أي مواجهة حاسمة.

شركة لوكهيد مارتن وحلف شمال 
األطلسي يوقعان عقدا لمدة خمس سنوات

الدعم  ووكالة  مارتن  لوكهيد  رشكة  وقعت 

األطليس  شامل  لحلف  التابعة  واملشرتيات 

الوكالة  سنوات ميكن  ملدة خمس  عقدا  )الناتو( 

بالليزر  من رشاء طلقات تدريب معززة موجهة 

 Enhanced Laser Guided Training

الدول  عن  بالنيابة   )Rounds )ELGTRs

مدة  متتد  أن  املقرر  ومن  الحلف.  يف  األعضاء 

رسيان العقد حتى عام 2021، وينص العقد عىل 

رشاء 3000 طلقة سنويا خالل السنوات الخمس 

القادمة.

ويرى خرباء أن طلقات التدريب املعززة املوجهة 

لوحدة  فعليا  تدريبا  تؤمن   )ELGTRs( بالليزر 

االستخدام  كيفية  عىل   GBU املوجهة  القنابل 

بالليزر،  املوجهة   Paveway II للقنابل  التكتييك 

وتعترب بديال قليل التكلفة بدال من تبديد مخزون 

القنابل العملياتية املوجهة بالليزر.

طلقات  برنامج  مدير  جولدن،  جيسون  وقال 

 )ELGTRs( بالليزر  املوجهة  املعززة  التدريب 

التابعة  النريان  يف  والتحكم  الصواريخ  بإدارة 

لرشكة لوكهيد مارتن، إن “الرشكة تثمن رشاكتها 

مع وكالة الدعم واملشرتيات التابعة لحلف شامل 

الدول األعضاء  )الناتو( من أجل تزويد  األطليس 

يف الحلف بوسيلة واقعية تستخدم النريان الحية 

 Paveway II القنابل  استخدام  عىل  للتدريب 

الجوية  “األكقم  أن  وأضاف  بالليزر”.  املوجهة 

والربية املحلية والدولية ستستفيد من هذا الحل 

الفعال االقتصادي التكلفة من أجل رفع مستوى 

أساليب االستخدام العملياتية”.

مارتن  لوكهيد  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

أنتجت أكرث من 160 ألف طلقة تدريب متقدمة 

)مشاة  املارينز  وسالح  األمرييك  البحرية  لسالح 

طلقات  وتحظى  الخارجيني.  والعمالء  البحرية( 

بالليزر بسمعة عاملية  املوجهة  املعززة  التدريب 

باستخدام  للتدريب  الوحيدة  الوسيلة  باعتبارها 

النريان الحية، كام أن تلك الطلقات تعمل بصورة 

متوافقة متاما مع عدد من املنصات القتالية مثل 

الطائرة إف16- والطائرة إف/إيه 18 والطائرة إيه 

يف8- يب والطائرات األجنبية األخرى املختلفة.
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شركة نورثروب جرومان تفوز بعقد بقيمة 750 
مليون دوالر من الجيش األمريكي

ذات  الطائرات  من  األسطول  هذا  ويضم 

الثابتة املخصصة ملهام جمع املعلومات  األجنحة 

 )ISR( واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية 

املجوقلة الطائرة RC-12X Guardrail و “نظام 

االستطالع واملراقبة املعزز العامل عىل االرتفاعات 

العاملة  املجوقلة  االستطالع  وأنظمة  املتوسطة” 

عىل االرتفاعات املنخفضة. وتصل مدة العقد إىل 

عام واحد مع إمكانية متديده لثامين سنوات حتى 

خدمات  تقديم  عىل  العقد  وينص   ،2027 عام 

عالية املستوى لتقديم الدعم الفني الالزم ل 75 

جرومان  نورثروب  رشكة  فريق  ويتمتع  طائرة. 

بخربة طويلة متتد إىل أكرث من 50 عاما يف مجال 

املخصصة  الثابتة  األجنحة  الطائرات ذات  تطوير 

واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  ملهام 

واالستطالع )ISR( وتأمني الصيانة الفنية للجيش.

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  باركر،  جون  وقال 

برشكة  والتحديث  اللوجستي  اإلمداد  لعمليات 

»نحن  سريفيسيز،  تكنولوجي  جرومان  نورثروب 

الخاصة   اإللكرتونية  املهام  طائرات  من  نفهم 

يف  تلعبه  الذي  والفريد  املهم  والدور   )SEMA(

جمع املعلومات االستخباراتية الكافية للتدخل يف 

جميع أنحاء العامل. كام أن خدمات الدورة الحياتية 

والحصول عىل أحدث اإلمكانيات ال يعنيان قدرة 

لنا  املهمة فحسب، بل تؤمن  إنجاز  الطائرة عىل 

بفضل  أيضا  املستقبل  طريق  عىل  راسخة  قدما 

التحسينات املبتكرة وحلول التحديث”.
نورثروب  رشكة  تتوىل  أن  عىل  العقد  وينص 

ورسم  الربنامج  إدارة  مسؤولية  جرومان 

عىل  التعديالت  وإجراء  الهندسية  املخططات 

والتعديالت  اإلمداد  سلسلة  وإدارة  األنظمة، 

املقرتحة عىل الطائرات، عالوة عىل تحديثها. ومن 

الجدير بالذكر أن رشكة »كيج إيروسبيس إنك.« 

ستشاركان  سريفيس«  ساببورت   1 »إم  رشكة  و 

الصيانة  تأمني أطقم  نورثروب جرومان يف  رشكة 

اإللكرتونية  املهام  طائرات  يف  املتخصصني  الفنية 

الخاصة .

حصلت شركة نورثروب جرومان على عقد بقيمة 750 مليون دوالر من الجيش األمريكي 
لتقديم خدمات الدورة الحياتية ألسطول الجيش من طائرات المهام اإللكترونية الخاصة 

.)Special Electronic Mission Aircraft )SEMA
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»نيفال جروب« الفرنسية وشركة »فينكانتييري« 
اإليطالية تقرران التعاون مع بعضهما البعض

شركة »هوني ويل« تركز على 
التواصل واإلبتكار 

أعلنت الحكومة الكندية عزمها عىل الحصول عىل 

الحربية  املدمرات  بإحدى  الخاص  الحايل  التصميم 

أجل  من  )الناتو(  األطليس  شامل  لحلف  التابعة 

سالح  متطلبات  يلبي  بحيث  وتطويره  تعديله 

»نيفال  رشكة  وستستخدم  الكندي.  املليك  البحرية 

رشكة  ونظريتها  السفن  لبناء  الفرنسية  جروب« 

–بدعم  الطويلة  خربتهام  اإليطالية  »فينكانتيريي« 

لتزويد  واإليطالية-  الفرنسية  الحكومتني  من  قوي 

الحكومة الكندية ب »أحدث« مدمرة حربية عىل 

من   FREMM بالفرقاطة  الخاص  التصميم  غرار 

 15 بـ  الكندي  املليك  البحرية  سالح  تزويد  أجل 

لبناء سالح بحري كندي  فرقاطة قتالية تكون نواة 

قوي قادر عىل مواجهة تحديات املستقبل.

ويف حالة حصول العرض عىل املوافقة الالزمة، سيتم 

بناء فرقاطات املستقبل يف ترسانة »إيرفينج« بكندا 

تعزيز  إىل  يؤدي  الذي  األمر  للغاية،  يف وقت وجيز 

املشاركة الصناعية الكندية وخلق فرص عمل محلية 

املتطورة،  التكنولوجيا  نقل  عىل  االعتامد  بفضل 

الئحة  عىل  الكنديني  املوردين  إدراج  إىل  باإلضافة 

البيانات  قمة  شاركت رشكة »هوين ويل« مؤخرا يف 

الضخمة وإنرتنت األشياء والتحول الرقمي 2017 التي 

انعقدت يف فندق فريمونت النخلة بديب خالل الفرتة 

من 12 إىل 12 ديسمرب الجاري، حيث سلطت الرشكة 

الضوء عىل مدى أهمية التواصل وإنرتنت األشياء يف 

إحدث تحول حقيقي يف قطاع الطاقة.

اإلدارت  كافة  من  واملسؤولون  القادة  اجتمع  وقد 

الذي  املؤمتر  هذا  لحضور  الطاقة  لصناعة  التابعة 

االبتكار  عىل  يركز  الذي  نوعه  من  األول  يعد 

الصناعي يف مجال إنرتنت األشياء واملعلومات الكبرية 

املتطلبات  القمة  تناولت  وقد  التحليلية.  والتقارير 

يف  الطاقة  صناعة  تواجهها  التي  امللحة  والتحديات 

دمج التكنولوجيا الخاصة بإنرتنت األشياء، وذلك من 

خالل األطروحات واملناقشات التي جرت مع الخرباء 

اإلقليميني والعامليني. ورصح يانيس بيسرييس، مدير 

 Honeywell Connected يف  اإلقليمية  العمليات 

الكبرية  واملعلومات  األشياء  “إنرتنت  بأن   ،Plant

الكثري  اليشء  تضيف  أن  ميكن  التحليلية  والتقارير 

للمحطات الصناعية عن طريق زيادة العمليات ورفع 

مستوى اإلنتاجية عن طريق ربط العمليات واملوارد 

املوردين العامليني لدى الرشكتني الفرنسية واإليطالية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق للرشكتني الفرنسية 

واإليطالية التعاون معا يف عدة مشاريع بحرية كربى 

FREMM مثل تعاونهام املشرتك يف تطوير الفرقاطة

الفرقاطات  أبرز  من   FREMM الفرقاطة  وتعترب 

العاملية يف فئتها، وتتميز بقوة بدنها ومتانتها وقدرتها 

الفائقة عىل أداء أي نوع من املهام التي تشمل كافة 

املضادة  الحروب  )مثل  الحديثة  الحرب  مجاالت 

 ASW والحروب املضادة للغواصات AAW للطائرات

 ASuW السطحية  البحرية  القطع  ضد  والحروب 

وعمليات الهجوم الربي Land Attack وسفن القيادة 

أن  بالذكر  الجدير  ومن  Command Ship،،،إلخ(. 

املدمرات الحربية املخصصة للمهام العامة ونظرياتها 

املخصصة لللحرب املضادة للغواصات تتواجد بالفعل 

الفرنيس  البحرية  سالحي  لدى  الخدمة  صفوف  يف 

واإليطايل البارزين داخل حلف الناتو.

واألفراد”. فزيادة التواصل تعني تحقيق زيادة كبرية 

رفع  طريق  عن  الطاقة  لقطاع  بالنسبة  القيمة  يف 

املحطات  عمليات  كفاءة  ورفع  اإلنتاجية  مستوى 

وتقليل الفاقد من الوقت. ومن شأن تلك التقنيات 

التوقف أن تؤمن أساليب  التي ال تعرف  الجديدة 

وتوليد  املعلومات  استخدام  كيفية  حول  جديدة 

إنتاجية  وتعظيم  القيمة  إىل  تضيف  أفكار جديدة 

املحطات وعوائدها بنسبة 7% ورفع معدل جاهزية 

املحطة بنسبة %2، ومن ثم تحقيق زيادة سنوية يف 

األرباح يف نهاية املطاف. وترى رشكة “هوين ويل” 

الطاقة  أن مينح رشكات  املفهوم من شأنه  أن هذا 

األدوات واألساليب الحقيقية للوصول إىل املعلومات 

املحطة  للوقوف عىل حالة  فوري  وتحليلها بشكل 

ووضع األفراد واملوارد، ومن ثم تعزيز اإلنتاجية ورفع 

كفاءة العمليات.
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إيرباص  مدرج  شهده  الذي  العميل  البيان  إطار  يف 

رشكة  نجحت  فريدر،  فينكني   - هامبورج  يف  الجوي 

بها  يتمتع  التي  الكربى  األهمية  يف   HENSOLDT

النظام “إكسبيلر” Xpeller املضاد للطائرات الجوية 

اآللية يف مجال حامية املطارات واملنشآت الحساسة.

عىل  عمليا  بيانا   HENSOLDT رشكة  أجرت  وقد 

الجوية اآللية عن طريق  التدابري املضادة للمركبات 

الجمع بني جهاز الرادار والرتددات الالسلكية وأنظمة 

تشويش  وجهاز  ناحية،  من  البرصية  االستشعار 

البيان  أخرى، وحرض  ناحية  من  مستهدف  إلكرتوين 

والرشكات  الرشطة  جهاز  عن  مندوبون  العميل 

الغرض،  ولهذا  املطارات.  إدارة  ومسؤويل  الصناعية 

أعىل درجة من  يؤمن  النظام مبا  تم وضع مكونات 

املراقبة للمنطقة ككل، وهو ما استدعى دمج النظام 

شركة HENSOLDT تستعرض التدابير 
المضادة للمركبات الجوية اآللية

“إكسبيلر” مع املنشآت املحيطة باملدرج الجوي، األمر 

العمل بصورة متوافقة  النظام عىل  أكد قدرة  الذي 

النظام  مع كافة األنظمة املحلية األخرى. كام نجح 

“إكسبيلر” أيضا يف رصد املركبات الجوية اآللية )غري 

املأهولة( القادمة من جهات مختلفة بدقة متناهية. 

وأعرب الحضور عن إعجابهم بقدرة النظام عىل رصد 

اآللية حجام من عىل مسافة  الجوية  املركبات  أقل 

بعيدة تقدر بعرشات الكيلومرتات، ومتييزها كأهداف 

معادية. ومن الجدير بالذكر أن عائلة النظام القيايس 

»إكسبيلر« تضم أجهزة استشعار مختلفة مثل الرادار 

الالسلكية،  الرتددات  رصد  وأجهزة  التصوير  وآلة 

وأجهزة  االتجاهات  تحديد  أجهزة  إىل  باإلضافة 

القيايس  النظام  ويستخدم  اإللكرتونية.  التشويش 

أنظمة االستشعار من أجل رصد ومتييز  »إكسبيلر« 

أي طائرة آلية )درون( وتقييم مدى خطورتها كتهديد 

من عىل مسافات متفاوتة ترتاوح بني عدة مئات من 

األمتار وعدة كيلومرتات. ويقوم جهاز التشويش، بناء 

عىل التحليل الفوري إلشارات املراقبة والتحكم، بقطع 

الوصلة بني الطائرة اآللية )الدرون( وقائد الطائرة أو 

التشويش عىل أنظمة املالحة الجوية. 

شركة المروحيات 
الروسية القابضة 

تستعد لإلنتاج 
الرقمي

تعكف رشكة املروحيات الروسية القابضة تستعد 

لإلنتاج الرقمي، التي تعترب إحدى الرشكات التابعة 

عىل  حاليا  للدولة،  اململوكة  »روستيك«  لرشكة 

وضع منوذج تكنولوجي إلنتاج الطائرات املروحية 

Ka-226T يف مصنع Ulan-Ude للطريان. وسيتم 

تم  الذي  الرقمي  اإلنشايئ  النموذج  استخدام 

استالمه من رشكة JSC Kamov يف وضع الربامج 

تعمل  ذلك،  عىل  عالوة  اإلنتاج.  ملعدات  الالزمة 

رشكة U-UAZ حاليا عىل استكامل املرحلة األوىل 

إمكانية  سيتيح  الذي  األمر  التطوير،  مرحلة  من 

إطالق خطي اإلنتاج املتوازيني للطارتني املروحيتني 

اإلنتاج  مرحلة  واملعدات  األجهزة  لتصنيع  املعد 

الفعيل.

 Ka-226T ولتحديد خط إنشاء الطائرة املروحية

مصنع  داخل  حاليا  اإلنشائية  األعامل  تجري 

طبقا  النهايئ  التجميع  ورشة  وداخل  التجميع 

للرسومات املعدة. وقد انتهى املهندسون بالفعل 

الخاصة  التجهيزات  لحجم  عام  تقييم  وضع  من 

بإنتاج الطائرة املذكورة.

ومن  الجديدتني.    Ka-226T و    Mi-171A2

أساليب  مبساعدة  النموذجني  كال  إطالق  املقرر 

اإلنتاج الرقمية.

وسيتم استخدام تقنيات وأجهزة ومعدات جديدة 

إلنتاج الطائرة املروحية Ka-226T، وسيتم تصنيع 

وتركيب أجهزة ومعدات تجميع الطائرة مبساعدة 

التكنولوجيا الليزرية طبقا للنموذج الحسايب. ومن 

املنتظر أن يؤدي استخدام اآلالت الحديثة يف إدارة 

الربنامج الرقمي إىل خفض تكاليف العاملة اليدوية 

املسؤولة عن إدخال التعديالت. ويأمل املصنعون 

الروس من وراء االعتامد عىل التصميم الرقمي إىل 

اللحاق بأحدث التقنيات الرقمية يف واحد من أهم 

مجاالت التصنيع وأكرثها أهمية يف روسيا.

 JSC وقد انتهت وحدات تجهيز اإلنتاج لدى رشكة

اإلنشايئ  النموذج  تحليل  من  بالفعل   U-UAZ

اإللكرتوين يف ثالث نقاط: نصف مقصورة الركاب، 

والجزء األوسط ووحدة الذيل الخلفية. وتم تجهيز 

مشاريع املواد التكنولوجية الخاصة بالتوجيه طبقا 

اإلنشايئ  النموذج  من  جزء  ودخل  النقط،  لهذه 
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ضمن قراراته المستفّزة والمفتقدة 
للحّس الدبلوماسي، أعلن الرئيس 

األمريكي »دونالد ترامب« في 
السادس من شهر ديسمبر للعام 

2017 نقل سفارة بالده من »تل 
أبيب«  إلى القدس. يبدو أن 

»ترامب« قد اختار اللحظة المناسبة 
إلصدار هذا القرار الصّعب والخطير 
الذي ترّدد في اتخاذه كل الرؤساء 

األمريكيين السابقين منذ 1995 في 
أعقاب موافقة الكونغرس على 
قانون يرتبط بهذا األمر، فالوضع 
الفلسطيني الداخلي يعاني من 

الشرخ والصراع على سلطة موهومة 
بين مختلف الفرقاء، بما فتح المجال 

واسعا أمام سلطات االحتالل لتكثيف 
سياسية االستيطان وتهويد القدس 

واالعتداء على الفلسطينيين، والتنّكر 
لالتفاقات المبرمة وللقرارات الدولية 

ذات الصلة..

من  عدد  عىل  ترّديا  العربية  األوضاع  تشهد  فيام 

العريب  اإلقليمي  النظام  تدهور  يعكسها  الواجهات، 

وتزايد الرصاعات والنزاعات الداخلية والبينية، وتباين 

وتنامي  املصريية،  القضايا  من  عدد  إزاء  املواقف 

التدخالت اإلقليمية والدولية يف املنطقة بصورة غري 

مسبوقة.. مبا انعكس بالسلب عىل العمل املشرتك.. 

بالقضية  االهتامم  تراجع  يف  واضح  بشكل  وأسهم 

اإلقليمية  السياسات  أولويات  ضمن  الفلسطينية 

والدولية وضمن اهتاممات الرأي العام العاملي.

يف الوقت الذي اعترب فيه رئيس الوزراء اإلرسائييل أن 

قبول الفلسطينيني بالقرار سيعّجل بتحقيق السالم، 

الشعبي يف  الغضب  من  عارمة  موجة  القرار  خلّف 

هذه  لخطورة  بالنظر  العامل،  من  مختلفة  مناطق 

الخطوة غري املحسوبة، والتي تفتح مستقبل املنطقة 

رسمية  فعل  ردود  أفرز  كام  االحتامالت..  كل  عىل 

منّددة ورافضة، عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

بل لقي القرار معارضة قويّة داخل بعض األوساط يف 

اإلدارة األمريكية نفسها، ملا ميكن أن يثريه من تداعيات 

كربى عىل املصالح األمريكية يف مناطق مختلفة من 

العامل، وجّر املنطقة إىل مزيد من االحتقان والعنف.. 

بل هناك من ذهب إىل اعتبار الخطوة صورة لإلدارة 

باألزمة القامئة عىل اختالق أزمات خارجية، وتحويل 

ومشاكله  قضاياه  عن  األمرييك  العام  الرأي  أنظار 

الحقيقة نحو أخرى مفتعلة، بعد تزايد االستياء من 

سياسات الرئيس املختلفة، وتنامي حّدة التشكيك يف 

نزاهة االنتخابات التي حملته إىل البيت األبيض.. 

ويف الوقت الذي حاول فيه الرئيس “ترامب” ومقّربيه، 

وبكونه  كثريا،  اعتامده  تأّخر  “القانون”  بأن  الرتويج 

بالدور األمرييك املفرتض يف مسار “عملية  لن ميّس 

السالم”، منبّها ملردوده املنتظر عىل مسلسل التفاوض 

بني الجانب الفلسطيني واإلرسائييل وبكونه سيعطي 

مبادرات  طرح  يف  األمرييك  للدور  أكرب  وقّوة  دفعة 

مستقبلية صارمة تدعم حاّل نهائيا للرصاع، وتأكيده 

عىل السعي لتيسري التوصل إىل اتفاق يدعم السالم 

الدائم بني الطرفني يف إطار حّل الدولتني.. فقد اعتربه 

الكثريون مبثابة تزكية للجرائم واالنتهاكات الجسيمة 

التي يقرتفها االحتالل يف األرايض الفلسطينية، وضوء 

أخرض منح للكيان اإلرسائييل لالستمرار يف تجاوزاته 

وخروقاته مستقبال، مبا يعنيه ذلك من افتقاد للدور 

القدس والّسالم

بقلم : د. إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 

القاضي عياض - مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

األمرييك ك«راع للسالم« ألي أساس أو مصداقية..

تحتّل القدس مكانة روحية وازنة ومتميّزة باعتبارها 

الرصاع  وضمن  الثالث،  الساموية  للديانات  حاضنة 

كملتقى  لقدسيتها  وبالنظر  اإلرسائييل،  العريب- 

لتعايش الحضارات والثقافات املختلفة، ويأيت القرار 

األمرييك األخري ليشّوش عىل الدعوات التي ما فتئ 

الداعمة  الدول  من  وعدد  الفلسطينيون  يطلقها 

لحقوقهم املرشوعة، بجعل القدس الرشقية عاصمة 

لدولتهم املستقلّة.

هو  القدس  إىل  األمريكية  السفارة  نقل  أن  شك  ال 

قرار خطري بكل املقاييس، يقتيض تحويل األزمة التي 

وللمرافعة  الجهود  لحشد  فرصة  إىل  األمر،  فجرها 

الفلسطينية  القضية  إىل  الربيق  وإعادة  الناجعة، 

الدولية  واألولويات  النقاشات  صلب  يف  ووضعها 

املراهنة  من  سنوات  بعد  عادلة،  قضية  باعتبارها 

أمرييك  طرف  وعىل  وفاشلة  معتلّة  مفاوضات  عىل 

متواطئ.. 

حقيقة أن السلطة الفلسطينية تجد نفسها أمام وضع 

الربح  اتخاذ قرارات حاسمة مبنطق  صعب، يقتيض 

وأن  خصوصا  االسرتاتيجي،  بعدهام  يف  والخسارة 

الرعاية األمريكية مل تعد مقبولة بعد القرار، ما يفرض 

البحث عن خيارات أنجع ووساطات أكرث مصداقية 

رغم الضغوطات املحتملة التي ستتعرض لها يف هذا 

الخصوص..

ويتطلب كسب هذا الرهان أكرث من مجرد االقتصار 

إىل  القرار،  عن  بالرتاجع  واملطالبة  اإلدانة  عىل 

تجاوز حالة التشظّي الحاصلة داخل الصّفني العريب 

والفلسطيني وبلورة برنامج وطني موّحد، واملطالبة 

بالحقوق الفلسطينية املرشوعة عىل مستوى الحّق يف 

العودة، وتحرير األرايض املحتلة وببناء دولة مستقلة..
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ومن املقرر أن يتم افتتاح معرض الكويت للطريان 

التجارة  لحركة  رئيسيا  مركزا  بوصفه   ،2018

 17 من  الفرتة  خالل  والثقافة،  التجاري  والتبادل 

إىل 20 يناير 2018، حيث يتوقع الخرباء أن يؤمن 

املعرض منصة مهمة اللتقاء العمالء والتواصل مع 

واالتصاالت  املعارف  وشبكات  الجديدة  األسواق 

التجاري  القطاعني  يف  العاملني  املهنة  زمالء  مع 

والعسكري، سواء من داخل الكويت أو من الدول 

اإلقليمية ككل. ومن املقرر أن يتم تنظيم املعرض 

يف منطقة تم تخطيطها وبناؤها خصيصا الستضافة 

هذا الحدث الهام الذي يعقد عىل بُعد أمتار قليلة 

من مطار الكويت الدويل.

وميثل معرض الكويت للطريان 2018 بوابة عبور 

املتعلقة  املختلفة  الطريان  أنشطة  من  عدد  إىل 

مثل  املختلفة  املجاالت  يف  املتاحة  بالفرص 

استكامل مشاريع املطارات والصيانة والربمجيات 

ومن  األخرى.  املجاالت  من  وغريها  والتدريب 

املنتظر أن يسلط املعرض الضوء عىل موضوعات 

التساهل مع  مهمة مثل أمن املطارات- خطورة 

التي  )اإللكرتونية(  والسربانية  املادية  التهديدات 

أول معرض للطيران في 
الكويت يستعد لالنطالق

العقدين  خالل  مطردة  بصورة  العربي  الخليج  أهمية  تتزايد 
التعاون  مجلس  دول  في  الطيران  صناعة  وتتمتع  الماضيين، 
الذي  األمر  والشرق،  الغرب  بين  استراتيجي  بموقع  الخليجي 
أدى إلى نموها وتطورها بدرجة كبيرة إلى حد التفوق الواضح 

على معظم األسواق اإلقليمية األخرى على مستوى العالم.

تهدد عمليات املطارات«.

معرض  يشهد  أن  التقارير  بعض  توقعت  وقد 

الكويت للطريان 2018 مستوى عال من املشاركة 

والعاملية  املحلية  والرشكات  الهيئات  جانب  من 

صناعة  رشكات  مثل  الطريان  مجال  يف  العاملة 

الطائرات التجارية والعسكرية والطائرات الخاصة 

والطائرات  الطائر  الطبي  واإلسعاف  النفاثة 

املروحية ورشكات تصنيع األجهزة املساندة مثل 

رشكات تصنيع املحركات النفاثة وأجهزة املالحة، 

تخدم  التي  واملنتجات  الخدمات  عىل  عالوة 

قطاعي الطريان التجاري والعسكري. ومن املقرر 

أن يعرض املعرض أحدث أجهزة ومعدات الدفاع 

املطارات  ومعدات  أجهزة  إىل  باإلضافة  الجوي، 

التي تعمل عىل تأمني الراحة املناسبة للركاب يف 

أنشطة الطريان املختلفة خالل العقود القادمة.

هذا، وتستعد سوق الطريان التجاري يف الكويت 

لخوض تجربة منو جديدة خالل السنوات العرش 

القادمة، حيث تعكس تقارير الخرباء توقعات منو 

إيجابية يف حركة الركاب والبضائع.

ثالث  وتشغيل  إنشاء  الكربى  املشاريع  وتشمل 

مبان جديدة كليا ملطارات الركاب خالل السنوات 

الخمس القادمة، باإلضافة إىل إقامة مبنى من أكرب 

وستضم هذه  املنطقة.  يف  الجوي  الشحن  مباين 
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متعلقة  أخرى  مشاريع  عدة  العمالقة  املشاريع 

عىل  متكامل  مطار  بناء  بهدف  الطريان  مبجال 

أعىل مستوى.

ومن الجدير بالذكر أن معرض الكويت للطريان 

2018 نجح بالفعل يف استقطاب اهتامم الرشكات 

مستوى  عىل  الطريان  مجال  يف  العاملة  الكربى 

من  املتزايد  االهتامم  أن  املؤكد  ومن  العامل، 

جاتب الرشكات املتخصصة للمشاركة يف املعرض 

سيساهم يف تحويل املعرض إىل حدث مهم عىل 

أجندة صناعة الطريان العاملية.

سوق نامية واعدة
تضم بعض املشاريع الكربى التي تنفذها الحكومة 

داخل  جديد  مبنى  لبناء  خططا  حاليا  الكويتية 

تسهيل  عىل  قادرا  يكون  الدويل  الكويت  مطار 

مسافركل  ماليني  لخمسة  بالنسبة  السفر  حركة 

عام، حيث تسعى الكويت إىل  إيجاد حل عىل 

املدى القصري لحل مشكلة كثافة الحركة الجوية 

قبل االنتهاء من بناء مشاريع أكرب حجام إلدخال 

توسعات جديدة.

املدين  الطريان  مسؤولو  يوقع  أن  املقرر  من 

الكويتي عقدا لبناء مدينة لشحن البضائع داخل 

األوىل  املرحلة  وتتضمن  الدويل.  الكويت  مطار 

طائرة شحن   إقامة ساحة لصف 67   للمرشوع 

Boeing B800-747 وطائرات A380 من طراز

الرشكات  العاملية  الطريان  قامئة رشكات  وتشمل 

التالية:

• رشكة•روكويل•كولينز	

مع تزايد الحاجة إىل تأمني أنظمة  أكرث بساطة 

وأقل حجام وأكرث قدرة عىل الحركة، أصبح »نظام 

التصويب املتكامل للنريان املشرتكة« الذي أنتجته 

الرشكة جاهزا، وسيتم عرضه يف معرض الكويت 

مدار  عىل  كفاءه  النظام  وأثبت   2018 للطريان 

سنوات عديدة، ويتم طرحه حاليا كنظام شخيص 

ميكن ارتداؤه، كام أنه يؤمن نريانا مشرتكة حقيقية 

ملراقبي املدفعية عىل الخطوط األمامية. كام يتميز 

النظام، الذي يحمل اسم “فاير ستورم”، بإمكانية 

تطويره مستقبال، ومن ثم تحقيق أعىل معدالت 

الدقة عند إصالة الهدف، األمر الذي يقلل الحاجة 

ما  وهو  الثانوية،  الخسائر  ويقلل  الذخرية  إىل 

يجعله أكرث أنظمة النريان املشرتكة الرقمية تطورا 

يف العامل يف الوقت الحايل.

ورصح جراهام ديفينبورت، مدير تسويق النريان 

بأن  كولينز،  روكويل  برشكة  املشرتكة  العاملية 

القدرة  الزمن، وأصبحت  بتغري  تتغري  “املتطلبات 

عىل امتالك نظام نقال بسيط دافعا مهام بسبب 

التغريات العملياتية والحروب التي أصبحت أكرث 

حركة وقدرة عىل املناورة”.

وقد حصلت أملانيا عىل نسخة متطورة من هذا 

 Link-16/VMF أنظمة  إىل  باإلضافة  النظام، 

إدارة  نظام  أداء  تعزز  التي  الجديدة   Gateway

تدخل  كام  األملاين.   Adler II املدفعية  معارك 

يف  أخرى  أجهزة  يف  وأجهزتها  الرشكة  برمجيات 

األوروبية،  القارة  حدود  وخارج  غريها.  أوروبا 

نجحت الرشكة يف العام املايض يف استكامل مرشوع 

إلعادة توزيع النريان املشرتكة بدولة اإلمارات، كام 

تحرص عىل تقديم الدعم الفني الالزم للمرشوع. 

رئييس  كمقاول  الرشكة  عىل  االختيار  وقع  كام 

 Land 17 Digital لربنامج “أنظمة التحكم الرقمي

التابع   )Terminal Control Systems )DTCS

لجيش الدفاع األسرتايل، ومن ثم تسليم األنظمة 

للقوات الخاصة ومراقبي املدفعية عىل الخطوط 

األمامية. 

• رشكة•بوينج	

بالكويت عالقة عمل طويلة متتد  الرشكة  تجمع 

ثنائية  رشاكة  خالل  من  عاما   50 من  أكرث  إىل 

الكويت  احتياجات  بتأمني  الرشكة مبوجبها  تقوم 

طريق  عن  والعسكرية  التجارية  الطائرات  من 

»وحدة املشاريع العسكرية واألمنية والفضائية« 

أنظمة  بتأمني  أيضا  تقوم  والتي  للرشكة  التابعة 
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الشبكات واألنظمة الفضائية والخدمات والدعم 

الالزم للطائرات )سواء كانت من إنتاج يوينج أو 

العامل. واليوم،  أنحاء  غريها(  لعمالئها يف جميع 

واألمنية  العسكرية  املشاريع  »وحدة  تقدم 

واألنظمة  املنتجات  من  مجموعة  والفضائية« 

أيضا  الرشكة  ستعرض  كام  والحلول،  والخدمات 

الطائرة 737 التي تعكس اعتامدية فائقة وترشيدا 

هائال الستهالك الوقود عالوة عىل كونها مصدرا 

الطريان  عامل  يف  ضخمة  أرباح  لتحقيق  مهام 

الطائرة  وتتمتع  الشديدة.  بتنافسيته  املعروف 

املذكورة بقدر هائل من القوة واملتانة، عالوة عىل 

قلة تكاليف صيانتها وتكاليفها التشغيلية، وهو 

النظر عن  منافسة قوية بحق بغض  ما يجعلها 

منافساتها أو السوق. كام تضم الطائرة مقصورة 

ركاب جديدة متاما بالنسبة للطائرات األخرى من 

فئتها من أجل راحة الركاب.

• 	XTI•Aircraft•رشكة

 XTI Aircraft من املقرر أن تسلط رشكة      

الضوء عىل الطائرة TriFan 600 التي تستخدم 

مراوح ثالث فتحات، وتنفذ عملية اإلقالع بطريقة 

عمودية يف ثوان معدودة. وتقوم مروحتا  الجناح 

برسعة  االنطالق  لتأمني  األمام  إىل  بالدورات 

إىل  الطائرة  تصل  فقط  ثانية   90 وخالل  كبرية. 

رسعة التحليق حيث تؤمن األجنحة عملية رفع 

الطائرة مثل أي طائرة أخرى من الطائرات ذات 

املثبتة  للمروحة  بالنسبة  أما  الثابتة.  األجنحة 

عىل جسم الطائرة التي مل تعد هناك حاجة لها 

فتنغلق عىل نفسها. وتستطيع الطائرة الوصول إىل 

وجهتها بصورة مبارشة، وتستطيع تنفيذ عمليات 

اإلقالع والهبوط عموديا بغض النظر عن مساحة 

وتستخدم  للهبوط.  املخصصة  األرض  طبيعة  أو 

الطائرة أحدث أساليب التكنولوجيا، وتتسع لستة 

بغض  برسعة  التحليق  عىل  قادرة  وهي  ركاب 

النظر عن ظروف األحوال الجوية، وال تختلف عن 

شقيقاتها من الطائرات األخرة من حيث القدرة 

عىل الوصول إىل عدة وجهات مختلفة واختصار 

الزمن املخصص للرحلة.

• رشكة•إيرباص	

والفضاء  الدفاع  رشكة  تشارك  أن  املقرر  من 

الفرنسية يف معرض الكويت للطريان 2018 حيث 

من املقرر أن تسلط الضزء عىل منتجاتها وأنظمتها 

عىل  إيرباص  رشكة  وسرتكز  املختلفة.  الجديدة 

 Secure Land املأمونة«  األرضية  »االتصاالت 

عن  عبارة  وهي   )Communications )SLC

إدارة تجارية تابعة للرشكة مهمتها تطوير وتركيب 

واألرضية  املتخصصة  الالسلكية  الشبكات  وصيانة 

املتحركة )PMR/LMR( networks التي تستخدم 

تقدم  كام   Tetra, Tetrapol and P25 تقنيات 

مجموعة كبرية من األنظمة واألجهزة الالسلكية من 

أجل خدمة عمالئها عىل مستوى العامل. كام تشمل 

تعتمد  التي  املهام  أنظمة  الرشكة  منتجات  قامئة 

عىل مستويات 3GPP ومراكز التعامل مع حاالت 

الطوارئ )911/112(.

• 	HYDRO•Systems•AG•رشكة

تغطي الرشكة الدورة الحياتية للطائرة كام أن حلولها 

من  عدد  أي  احتياجات  تناسب  بحيث  مصممة 

الطائرات األخرى.  وستعرض الرشكة خالل معرض 

الكويث للطريان 2018 أنظمها يف مجال دعم “أجهزة 

 Ground Support Equipment األريض”  الدعم 

التي  املنتجات  تأمني  عىل  الرشكة  وتحرص   ))GSE

الطريان  ورشكات  التصنيع  رشكات  احتياجات  تلبي 

ورشكات الصيانة يف جميع أنحاء العامل. 

• 	Pilatus•رشكة

 PC-21 سوف تعرض الرشكة طائرتيها من طراز

السويرسية  الرشكة  بيالتوس  وتعترب   ،PC-24 و 

وبيع  وإنتاج  تطوير  عىل  تعمل  التي  الوحيدة 

الطائرة لعمالئها يف جميع أنحاء العامل، بدءا من 

الطائرة األسطورة Pilatus Porter PC-6 وانتهاء 

بالطائرة PC-12 ذات املحرك األحادي األكرث مبيعا 

عىل مستوى العامل، وانتهاء بالطائرة PC-21 التي 

توصف بأنها طائرة التدريب يف املستقبل. وتعترب 

نفذتها  التي  التطورات  أحدث   PC-24 الطائرة 

العامل  نفاثة يف  تجارية  أول طائرة  الرشكة، وهي 

يتم استخدامها فوق املمرات الجوية القصرية غري 

املمهدة، وتعترب تلك الطائرة فريدة من نوعها من 

حيث الجمع بني قوة ومتانة مروحتها التوربينية 

مقصورة  تقارب  التي  ركابها  مقصورة  وحجم 

الطائرات النفاثة الخفيفة املتوسطة، باإلضافة إىل 

أدائها الفائق كطائرة خفيفة.
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هناك ما يشبه إجماع بأن إعدام علي 
عبدهللا صالح الرئيس اليمني السابق 

تسبب في حالة »الالتوازن« لدى 
الحوثيين، مع أنه يفترض أن يحدث 
العكس؛ لكن الخطأ الذي ارتكبوه 

هو أنهم لم يعوا المظلة السياسية 
والمجتمعية التي كان يوفرها لهم، 

فنتج عن ذلك تغيرات استراتيجية جذرية 
في سير المعارك هناك قلبت النتيجة 

رأسًا على عقب، حيث حرر الجيش 
الوطني اليمني المدعوم بشكل مباشر 
من القوات اإلماراتية محافظات ومدنًا 
تعتبر مهمة استراتيجيًا، لذا يتوقع أنها 

ستساهم في القضاء على سيطرة 
الحوثيين للسلطة في اليمن، وبالتالي 

القضاء على الوجود اإليراني هناك، 
وسوف تصل نتائجها على المدى البعيد 

إلى إعادة التوازن وحماية الدولة إلى 
الشعب اليمني.

وتبدو خطة قوات التحالف يف التضييق عىل الحوثيني 

إليها  إلرجاعهم  صنعاء،  اليمنية،  العاصمة  خارج 

اعتبار  عىل  نهائياً  عليهم  للقضاء  فيها  وتكديسهم 

لحليفهم  املناورة  أو  التحرك  مجال  لهم  فتح  أن 

إعادة  تأخري  يف  يتسبب  رمبا  إيران  االسرتاتيجي 

الرشعية، وتبدو الخطة تحقق أهداف قوات التحالف 

حتى اآلن والنتيجة تحرير العديد من املناطق التي 

لكل  إيران  استدعاء  وكذلك  عليها  يسيطرون  كانوا 

أتباعها، يقدرون باملئات، املوجودين يف اليمن للدفاع 

عن صنعاء.

سيناريوهات  وضع  من  املحللون  ينتهي  يكد  مل 

عبدالله  عيل  السابق  اليمني  الرئيس  إعدام  نتائج 

صالح بصورة بشعة حتى بدأ توايل األنباء التي تشري 

الجيش  إىل حدوث تقدم واضح عىل األرض لقوات 

الوطني، حيث جرى تحرير بعض املدن القريبة من 

يف  الخوخة  مدينة  مثل  األحمر  البحر  عىل  موانئ 

الحديدة، يف إشارة إىل انكشاف مظلة الحامية التي 

كان يوفرها عيل عبدالله صالح لهم، سواء من الشعب 

اليمني أو التحالف العريب الذي كان يخوض حروباً 

مع الحرس الوطني اليمني أو  من املجتمع الدويل 

التي يقع فيها  الخوخة  الذي كان يعتقد أن مدينة 

ميناء الحديدة تسهم يف تقديم املساعدات اإلنسانية 

إيران  تستغله  منفذ  امليناء  أن  لهم  انكشف  أن  إىل 

إلدخال األسلحة واألموال للحوثيني. 

من  فبدالً  صالح،  عيل  بإعدامهم  الحوثيون  تورط 

يف  وتقدماً  اسرتاتيجية  فسحة  موته  لهم  يحقق  أن 

السيطرة عىل مناطق أخرى يف اليمن، أسهم مقتله 

يف اتخاذ قرارات إقليمية من قوات التحالف العريب 

ل�«خنق«  السعودية  العربية  اململكة  تقوده  الذي 

امليليشيات من خالل تحرير مدن، تبدو ظاهرياً بعيدة 

عن مركز السيطرة الحوثية يف صنعاء التي تبعد حوايل 

املنفذ  تضم  حقيقة  ولكنها  الخوخة،  عن  كم   200

املساعدات  عىل  خالله  من  الحوثيون  يحصل  الذي 

اإليرانية من أسلحة وأموال. هلل الحوثيون وأعداء 

يؤكد  باهراً  سياسياً  انتصاراً  واعتربوه  ملقتله،  صالح 

تحقق الطموح اإليراين يف املنطقة، ورمبا يوجه رسالة 

العريب، ولكن تحول  التحالف  لقوات  الردع وإخافة 

بالنسبة  مؤسف  وحدث  سيئ،  فأل  إىل  ذلك  كل 

للحوثيني الذين خرسوا يف غضون أيام قليلة مساحات 

»خنق الحوثيين« استراتيجيًا..!!

بقلم : محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

حامية  وخرسوا  عليها،  يسيطرون  كانوا  األرض  من 

عسكرية واجتامعية كان تحالفهم مع صالح يوفرها 

اإليراين  للمرشوع  كابوساً  أصبح  األمر  إن  بل  لهم، 

بأكمله عىل أساس أن السيطرة عىل املدن القريبة من 

باب املندب عىل البحر األحمر من شأنها أن تساهم 

إيرانية  مساعدات  أي  وصول  من  املنع«  »إدارة  يف 

يتنفس  التي  الرئة«  »خنق  ميثل  ما  وهو  للحوثيني، 

منها الحوثيون، وبالتايل موتهم سياسياً وعسكرياً، وإن 

كان األمر يحتاج إىل وقت ليس بالقصري.   

الباب  تفتح  الحوثيني  صفوف  يف  االنهيارات  هذه 

ألسباب  األخرى  اليمنية  السياسية  القوى  النضامم 

املؤمتر  التحالف مع حزب  تفكك  إىل  فإضافة  عدة، 

الشعبي، فإن عودة العقيد أحمد عيل صالح لقيادة 

الجيش اليمني يعطي مؤرشاً إلعادة توحيد الجيش 

يهدد  الذي  املشرتك«  »العدو  مواجهة  يف  اليمني 

إقليمياً  تأييداً  أن هناك  بأكمله، كام  اليمني  الكيان 

ودولياً إلبراز أن إيران هي صاحبة الفوىض وهي التي 

تقف وراء ما يحدث يف املنطقة، وبالتايل ينبغي أن 

يكون العدو األول ملحاربته من الجميع، وهذا بدوره 

يكثف الضغط عىل النظام اإليراين مبا يضعفه ويجعله 

للمصالح  املقلقة  اإلقليمية  امتداداته  عن  يرتاجع 

الدولية يف املنطقة. كل ما سبق هي إشارات انفراج 

مقبلون  إننا  القول  ميكننا  وبشكل  اليمنية  األزمة 

التي  األمنية  للفوىض  نهاية  تضع  حاسمة  أيام  عىل 

تفعلها إيران هناك، االنتصارات التي تحققها القوات 

اليمنية املدعومة من القوات اإلماراتية تعد أبرز تلك 

اإلشارات، ولكن الذي ال يقل أهمية عن ذلك هو أن 

الرأي العام اليمني والعاملي بات مدركاً أهمية عدم 

تكرار تجربة حزب الله اللبناين يف أي مكان يف العامل، 

خصوصاً أن كل ذلك ميهد لوجود إيران فيها. والذي ال 

شك فيه أن نتائج إعدام عيل صالح قلبت كل موازين 

املواجهة واملواقف السياسية الدولية واإلقليمية ضد 

إيران.

الحوثيون الذين متددوا يف اليمن مبساعدة عيل صالح 

النتائج  تلك  يتوقعوا  ومل  له  إعدامهم  بعد  ضعفوا 

والداعم  الرئييس  املحرك  وإيران  عليهم،  املؤسفة 

األسايس لهم تم التضييق عليها، بقوات التحالف، بحراً 

وجواً، واملظلة املجتمعية التي كانت تحميه من الرأي 

العام اليمني انكشفوا فخرسوا.
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وتغطي خطوط إنتاج Elettronica مجموعة واسعة 

الوحدات  من  ابتداء  اإللكرتونية،  الحرب  حلول  من 

الفردية املستقلة القامئة بذاتها، إلنجاز أنظمة متكاملة 

تجمع بني التقنيات املتطورة املصنوعة داخلياً والبنى 

مع  الرشكة  وتعمل  املفتوحة.  النمطية  الهندسية 

ولديها  الذايت،  واالستقالل  االكتفاء  لضامن  عمالئها 

الرشكات  مع  الناجح  الدويل  التعاون  يف  قوي  سجل 

ومنسقي  مزودي  مع  وكذلك  للمنصات،  املصنعة 

مثل  والصعبة  املعقدة  الربامج  اإللكرتونية يف  النظم 

 Eurofighter Typhoon, Horizon and مقاتالت

 FREMM frigates, NH90 Helo, Baynunah

  corvettes for UAE Navy, AW101 Helo, AMX

Mirage 2000 و

تقوم  التهديد،  لبيئة  املتزايد  التعقيد  وملواجهة 

 CY4Gate من خالل مرشوعها املشرتك ، Elettronica

مع رشكة Expert System، الرشكة الرائدة يف مجال 

االستخبارات  أنظمة  بتوريد  الداللية،  الحوسبة 

مجموعة  مع  اإللكرتونية،  الحرب  ونظم  السيربانية 

من الحلول التي توفر تحليالً منظامً ورسيعاً وشامالً 

املنظمة  وغري  املنظمة  البيانات  لتدفقات  ومتميزاً 

من االستخبارات اإللكرتونية ELINT إىل استخبارات 

االتصاالت COMINT واستخبارات املصادر املفتوحة 

واستخراج  الوصفية،  البيانات  وتحليل   ،OSINT

البيانات ودمجها، وكلها متكاملة يف كل من التطبيقات 

السيربانية الدفاعية السلبية والنشطة.

ولتوضيح أفضل لألنشطة والقدرات، عرضت مجموعة 

من مناذج املحاكاة املصغرة والعروض أحدث تقنيات 

الدفاع  رشكة Elettronica وأكرثها تطوراً يف معرض 

والطريان بالكويت. وقد شمل ذلك ما ييل: 

تقنية فريجيليوس، VIRGILIUS ، وهي بنية مرنة 

للحرب  املنصات  ومتعددة  ومتكاملة  ومتطورة 

املتقدمة  اإلشارات  معالجة  وتستغل  اإللكرتونية، 

والتقنيات التمكينية الرئيسية لتحقيق أداء متفوق. 

حسب  حلول  بإعداد  املعياري  التصميم  ويسمح 

املحدد،  النهايئ  املستخدم   / العميل  احتياجات 

أو  وتحديده،  وتصنيفه  املصدر  عن  للكشف  سواء 

التهديدات  من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة  ملواجهة 

يتم  التي  للطائرات  املضادة  املدفعية  تشمل: 

جو  أرض  وصواريخ  الرادارات،  بواسطة  بها  التحكم 

املبكر، ورادارات  )سام(، وصواريخ جو-جو، واإلنذار 

بحث حديثة متعددة الوظائف من أنواع ومنصات 

تحت  باألشعة  موجهة  للتشويش  مضادة  )إجراءات 

صواريخ  وتشكل   .)ELT/572 DIRCM الحمراء 

تهديداً    MANPAD املحمولة  الجوي  الدفاع 

رئيسياً للمنصات الجوية، وال سيام يف بيئات الحرب 

الالمتامثلة ويف األعامل اإلرهابية. وتسهم تكنولوجيا 

والفعالية  األداء  تحسني  يف   ELT/572 الليزر  ألياف 

واملوثوقية والكفاءة يف مواجهة هذا التهديد املتطور، 

حيث يقلل من القيود املتمثلة يف املنشآت وعمليات 

اإلجراءات  ملجموعات  املعقدة  والصيانة  اإلنشاء 

برجاً  النظام  ويستخدم  القدمية.  للتشويش  املضادة 

لرتكيز  متطورة  بخوارزميات  موجهاً  الدوران  رسيع 

استشعار  أجهزة  عىل  الليزر  بواسطة  بدقة  النريان 

الصواريخ الواردة، مام يضمن الحامية الفعالة للمنصة 

حتى يف حالة التهديدات املتزامنة املتعددة.

تقنية “إدج” EDGE هو التشويش املرافق من رشكة  

مصمم  مستقل،  حاضن  عن  عبارة  وهي  إليرتونيكا. 

املهاجمة،  القوة  ونجاح  البقاء  عىل  القدرة  لزيادة 

ويوفر قدرات أداء وتركيب فريدة من نوعها. ووظائف 

املعادية  الجوية  الدفاعات  لقمع  مصممة   EDGE

إلترونيكا )Elettronica( تعرض حلولها المبتكرة 
في معرض الخليج للدفاع والطيران بالكويت

  )Elettronica( الترونيكا  شاركت 
الرائدة  األوربية  الشركات  إحدى 
اإللكترونية  الحرب  مجال  في 
في معرض الخليج  والسيبرانية – 
للدفاع والطيران 2017 الذي أقيم 
الماضي.  ديسمبر  الكويت  في 
وتعمل الشركة بنجاح مع القوات 
 28 في  والحكومات  المسلحة 
إحالل  على  للمساعدة  دولة 
حول  األمن  وتعزيز  االستقرار 
بقدرات  اإلمداد  العالم، من خالل 
المطورة،  االستراتيجية  المراقبة 
فضاًل عن الدفاع عن النفس ونظم 
لالستخدام  اإللكترونية  الهجوم 

الجوي والبحري واألرضي.
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لتعزيز قدرة القوة الهجومية عىل البقاء من خالل 

خلق ممر آمن لعدد من الطائرات املهاجمة. 

اإللكرتونية  االستخبارات  ميزات  وتسهم 

وجمع  الظريف  الوعي  تعزيز  يف   ELINT

الوحدة  وتعترب  االستخباراتية.  املعلومات 

مستقلة متاماً، وليس هناك حاجة إىل مصدر 

نظام  قدرة  باستخدام  للطائرات  إضايف  طاقة 

للتشويش   EDGE تقنية  تعاين  وال  التربيد. 

ال  أنها  كام  التكنولوجيا،  تصدير  عىل  قيوداً 

للتداول  الناظمة  للتعليامت  تخضع 

 International لألسلحة الدويل 

 Traffic in Arms

وهي   .)Regulations)ITAR

موضوع مثايل للتعاون الصناعي 

ونقل التكنولوجيا.

اتحاد  ضمن  إليرتونيكا،  توفر 

 EURODASS يوروداس  رشكات 

 POD DASS الذاتية  الحامية  نظام   ،

ويساعد   .Eurofighter Typhoon لطائرة 

السيناريو  تقييم  من  الطائرة  متكني  عىل  النظام 

تلقائية  استجابة  تنفيذ  ثم  ومن  الكهرومغناطييس، 

التهديدات  ملعالجة  املضادة  اإللكرتونية  باإلجراءات 

املفردة أو املتعددة ملهام الجو-جو والجو-أرض.

توفر أجهزة استقبال اإلنذار بالرادار منخفضة التكلفة 

واملروحيات  للطائرات  الذاتية  الحامية   ELT/160

غري  املناطق  يف  العمليات  أثناء  والخدمية  القتالية 

املركبات  ومرافقة  للدبابات  املضادة  واملهام  اآلمنة 

التهديدات  تشكله  الذي  التحدي  وملواجهة  الربية. 

الحديثة، تم تصميم هذه العائلة من أجهزة استقبال 

النموذج  من  إصداراتها،  بجميع  الراداري  اإلنذار 

الخفيف إىل النموذج القتايل، لكشف وتحليل وتحديد 

اعرتاضها  يتم  التي  الكهرومغناطيسية  االنبعاثات 

والتي تشكل تهديداً للمنصة يف وقت قصري للغاية. 

وكام هو الحال بالنسبة إىل جميع األنظمة السلبية 

 ELT/160 من إليرتونيكا، يتصف أداء نظام االستخراج

غياب  يف  األمثل  باألداء    RWR extractor

أخرى،  ناحية  ومن  الرحلة.   قبل  ما  معلومات 

واألنظمة  إليرتونيكا  من  التشويش  هوايئ  يوفر 

الفرعية للمصدر بنية قابلة للتطبيق عىل األنظمة 

املضادة للتشويش ECM وفقا الحتياجات العمالء. 

وميكن توفري هذه ملواجهة قيود الفراع املتاح عىل 

منت الطائرات يف شكلني من أشكال التصميم، هام 

Split   و Monomast. يتكون األول من هوائيني 

للتشويش قابلني للرتكيب بشكل مستقل، وأنظمة 

 )Monomast( فرعية مصدرية، بينام ينطبق حل

عىل تركيبات الصاري األحادية.

)نظام    The CY4GATE D-SINT أما  

املتكامل(  الطيف  ذات  الرقمية  االستخبارات 

البيانات  لتحليل  سيرباين  استخبارات  نظام  فهو 

املنظمة وغري املنظمة من خالل تكامل األجهزة 

الواردة  البيانات  صيغ  تعالج  التي  والربمجيات 

من أي نوع من املصادر، مبا يف ذلك مستودعات 

البيانات الخاصة. 

املضادة    The Group’s ADRIAN  تقنية أما 

 Anti Drone Interception للطائرات بدون طيار

مضاد  نظام  فهي   Acquisition Neutralization

إلدارة  خصيصاً  ومصمم  املأهولة  غري  للطائرات 

التهديدات املتمثلة يف الطائرات بدون طيار الصغرية 

األول  املقام  الصغر، وهي مصممة يف  واملتناهية يف 

تشكلها  التي  املتزايدة  األمنية  املخاطر  ملواجهة 

“رباعية  املدنية  طيار  بدون  الخفيفة  الطائرات 

الجوي  املجال  ويف  العامة  املناسبات  يف  املروحية” 

املدين. 
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إنتاجها  يتم  مروحية  أول   Ka-226T أصبحت  وقد 

القيام  تم  محلية،  مروحيات  تصنيع  مرشوع  ضمن 

بتطويرها بالكامل يف فضاء افرتايض بدون استخدام 

وسائل ورقية. وقد سمح ذلك باختصار نصف املخاطر 

والتكاليف يف تطوير املروحية، وكذلك التغيريات من 

أجل عمليات الرتقية املستقبلية.

بإعداد   –  JSC Kamov  – املروحية  مطورو  قام 

شملت  التصميم،  مستندات  من  كاملة  مجموعة 

النامذج الرقمية لألجزاء ومجموعات الرتكيب، فضالً 

عن مناذج ثالثية األبعاد للمروحيات املكتملة الصنع. 

ويف هذه األثناء وضمن تنفيذ املرشوع، استلم مكتب 

التصميم  واإلنتاج التسلسيل يف مصنع الطريان مبدينة 

نظرة فاحصة في مروحية 
)Ka-226T( الرقمية

 Russian الروسية  الشركة  إنتاج  من    )Ka-226T( الخفيفة  المروحية  أصبحت 
تجريبيًا  مشروعًا   –  )Rostec State Corporation (جزء من شركة   Helicopters
رائدًا البتكار وإنتاج المروحيات عن طريق تقنية المعلومات )الرقمنة(، وسوف 
قابضة  شركات  قبل  من  بالكامل  ومصّنعة  مصممة  مروحية  أول  تصبح 
عملية  تبسيط  في  سيسهم  الذي  )الرقمنة(  الرقمي  التصنيع  بمساعدة 
التطوير لنسخ معدلة جديدة، وعمليات ترقية وتعديالت في التصاميم حسب 
جميعها  الجديدة  والتعديالت  النماذج  صنع  يتم  وسوف  العميل.  متطلبات 

على أساس المبدأ نفسه.

أوالن-أودي نظاماً واحداً للمعلومات مع الربط عن 

طريق اإلنرتنت. وبذلك ال يقترص األمر عىل إمكانية 

حصول الرشكة عىل وثائق التصميم عىل مدار الساعة 

عىل  بالقدرة  أيضاً  ذلك  مع  تتمتع  بل  فحسب، 

االتصال بالرشكة املطورة للمناقشة حول النامذج فيام 

يتعلق بخصوص اإلنتاج، ويف املستقبل سوف  يسمح 

النظام الواحد لجميع املشاركني يف املرشوع باملراقبة 

والتحكم بإنتاج املروحيات يف كل مرحلة من املراحل.

من جانبه قال مدير عام رشكة “املروحيات الروسية”، 

أول   Ka-226T مرشوع  “يعد  بوجنسيك:  أندريه 

ملروحية  منوذج  صنع  يف  القابضة  للرشكات  تجربة 

أسهمت  وقد  فقط.  الربمجيات  باستخدام  جديدة 

الرقمنة يف اختصار زمن تطوير املروحية، كام أسهم 

إبداع مناذج الطباعة الثالثية األبعاد يف تحسني دقة 

األجزاء املكونة ووحدات تطوير املروحية. وقد ساعد 

ذلك عىل إيجاد مروحية حديثة عالية الجودة، وأداء 

نظرياتها  عىل  كثرياً  تتفوق  أخرى  وميزات  متكامل، 

الغربيات”.

تم بناء مروحية Ka-226T عىل مخطط معياري، ولها 

مواصفاتها  وتسهم  االستخدامات.  من  واسع  طيف 

يف  والكفاءة،  للبيئة  الصداقة  تشمل  التي  املميزة، 
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جعل املروحية متفوقة عىل مثيالتها األجنبيات. وال 

يسهم املخطط املحوري ومسامري التحميل عند الخط 

املحوري، وعدم وجود مروحة ذيلية يف التصميم، يف 

زيادة عامل األمان فحسب، بل يسمح أيضاً بتشغيل 

أماكن ذات حيز صغري. ويرتاوح نطاق  املروحية يف 

درجات حرارة التشغيل ملروحية Ka-226T بني  50 

درجة مئوية تحت الصفر و 50 درجة مئوية فوق 

الصفر، باإلضافة إىل أن املروحية ال تحتاج إىل تخزين 

يف عنابر إيواء الطائرات.

السالمة والكفاءة
وتعدد  والخفة  بالقوة   Ka-226T مروحية  تتميز 

السالمة  مبعايري  التزامها  عىل  عالوة  واملهام،  األدوار 

الدقيق  التحليق  عىل  بالقدرة  تتميز  كام  العالية، 

للغاية، وبقدرة ممتازة عىل املناورة، مع سهولة كبرية 

ملروحية  املطورة  األداء  مزايا  وتشمل  الطريان.  يف 

والكفاءة  للبيئة  الصديقة  املواصفات   Ka-226T

وإلكرتونيات الطريان الحديثة وحلوالً إضافية للسالمة 

أفضل  من  املروحية  هذه  يجعل  مام  الرحالت،  يف 

النامذج يف نوعها.

FADEC- نوع  من  مبحركات  مجهزة  املروحية 

equipped Arrius 2G1 بقوة 580 حصان من رشكة 

أو اإلقالع  الهبوط  SAFRAN HE، مام ميّكنها من 

نظام  ويسهم  املحركات.  أحد  تعطل  بأمان يف حال 

الرئييس وعدم وجود مروحة ذيلية  الدوار املحوري 

يف جعلها أكرث أماناً عىل األرض ويف الجو، عالوة عىل 

إمكانية استعامل املروحية يف أماكن يكون الحيز فيها 

الطائرة ال ميتد خارج  للمناورة؛ ألن جسم  محدوداً 

املساحة التي تتحرك فيها املراوح.

يف  ونهاراً،  ليالً  الطريان   Ka-226T مروحية  بإمكان 

أحوال الطقس الطبيعية والسيئة، فوق األرض أو فوق 

العالية. وميكن  الرياح  املاء، وأيضاً يف أحوال هبوب 

استخدامها ضمن مجال درجات الحرارة من 50 درجة 

نسبية  ورطوبة  درجة مئوية،   50 إىل  الصفر  تحت 

بنسبة 100%، وال تحتاج إىل إيوائها ضمن عنابر.

تعاون روسي هندي
والهندية  الروسية  الحكومتني  بني  اتفاقية  مبوجب 

 ،2016 عام  يف  املروحيات  صناعة  يف  التعاون  حول 

سيتم تنظيم إنتاج ما ال يقل عن 200 مروحية من 

طراز Ka-226T ومناذجها املعدلة يف الهند.

واإلصالح  والتشغيل  الصيانة  أيضاً  االتفاقية  وتشمل 

بيان  نص  وقد  الفني.  الدعم  وتقديم  للمروحيات 

بتطبيق  حالياً  الطرفان  بدأ  “قد  أنه  عىل  الرشكة 

للصفقات  التحضري  يستغرق  وعادة  االتفاقية. 

الدولية الواسعة النطاق فرتات طويلة، مع املحافظة 

تنفيذ جميع األعامل  الصفقات. ويجري  عىل رسية 

بالفعل  وقد جرت  االتفاقية.  وأحكام  لرشوط  طبقاً 

املشاورات الفنية واملحادثات بني الرشكات الروسية 

والهندية املعنية يف املرشوع”.

وتنص االتفاقية عىل توطني املكونات بإنتاجها محلياً 

حيث “يتم تنفيذ العقد عىل أساس برنامج )صنع يف 

الهند( املعتمد من الحكومة الهندية”.

تصميم معياري
يف 	   Ka-226T مروحية  وتسليم  إنجاز  ميكن 

مناذج متنوعة:

لسبعة 	  يتسع  الركاب  منوذج  جعل  ميكن 

أشخاص بشكل مريح.

ميكن أن يحمل منوذج النقل طناً واحداً داخل جسم 

الطائرة أو عىل حبال خارجية، وميكن تركيب منصة 

شحن لحمل البضائع الكبرية الحجم.

للطائرة Ka-226T نوعان من االستخدامات الطبية: 

مروحيات  أما  املركزة.  والعناية  الطبي  اإلخالء 

اإلخالء الطبي فهي مجهزة  بنقاالت لنقل املصابني، 

الالزمة.  الطبية  واملعدات  األكسجني،  وأسطوانات 

وعند  الطبي.  للفريق  للطي  قابلة  مقاعد  وهناك 

استخدام املروحية لتوفري العالج املركز فإنها ميكن أن 

تستوعب مريضاً واحداً واثنني من موظفي الصحة.

الرشطة  قبل  من  املروحية  استخدام  تم  ما  وإذا 

أشخاص، وهي  إىل ستة  يصل  ما  تنقل  أن  فيمكنها 

تطبيق  ضامن  مثل:  القانون  إنفاذ  ألنشطة  مالمئة 

القانون وحفظ النظام، والقيام بدوريات يف املناطق، 

وتحديد وتعقب املجرمني، وإدارة رشطة املرور.

 Ka-226T مروحية من  واإلنقاذ  البحث  منوذج  أما 

فيمكن استخدامه يف املناخات الصعبة ويف مجموعة 

من البيئات املختلفة، مبا يف ذلك املناطق الجبلية.
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يف أي مرشوع لتطوير طائرة جديدة، ميثل إصدار 

الشهادات من قبل سلطات الطريان أهم مرحلة، 

يف  املبارشة  إمكانية  يعني  ذلك  أن  اعتبار  عىل 

اإليرادات  وتوليد  العمالء،  إىل  الطائرات  تسليم 

للرشكة املصنعة. وقد تم اإلعالن رسمياً عن مرشوع 

تطوير PC-24 يف عام 2013، غري أن العمل عىل 

إنتاج هذه النفاثة الضخمة واملتنوعة االستعامالت 

استغرق أكرث من 11 عاماً.

أتم النموذج األويل من طراز PC-24 رحلته األوىل يف 

مايو 2015. وقد بلغ مجموع ساعات طريان النامذج 

الثالثة املستخدمة يف برنامج االعتامد 2205 ساعة 

بعض  وأجريت  اآلن.  العامل حتى  أنحاء  يف جميع 

اختبارات الطريان يف البيئات القاسية، مثل األحوال 

الجليدية املتجمدة ودرجات الحرارة العالية جداً، 

عادة  مواجهتها  تتم  ال  ورسعات  ارتفاعات  وعىل 

يف عمليات التشغيل اليومية. وشملت االختبارات 

األخرى تأثريات الطيور، واختبارات اإلجهاد الهيكيل، 

إجراء  وتم  العام.  واألداء  الضوضاء  واختبارات 

االختبارات إلثبات أن بإمكان العمالء االعتامد عىل 

هذه الطائرة للعمل بأمان وبشكل موثوق يف جميع 

األوقات، وذلك متشياً مع املتطلبات القانونية. وقد 

عمل طيارو االختبارات لدى بيالتوس عىل تعريض 

الطائرة ألقىص حدود التحمل، بل وأكرث من ذلك، 

حيث قادوها يف تشكيالت ومناورات ممنوعة عىل 

الطيارين التجاريني الذين سيشغلون قمرة القيادة 

يف وقت الحق.

من جانبه قال أوسكار ج. شوينك، رئيس مجلس 

اإلدارة يف بيالتوس: “تعترب PC-24 أول طائرة أعامل 

من صنع بيالتوس. وبطبيعة الحال، فإن املتطلبات 

االالزمة للحصول عىل شهادة االعتامد لهذا النوع 

من الطائرات صارمة للغاية، وغني عن الذكر أننا 

 ،2013 عام  ويف  الكربى.  التحديات  بعض  واجهنا 

أعلّنا أن PC-24 ستكون جاهزة يف عام 2017، وقد 

تحقق ذلك اآلن وقبل وقت قصري من نهاية العام، 

كام تم إنجاز جميع بيانات األداء التي وعددنا بها 

العمالء ال� 84 األوائل، بل وأكرث منها، فقد حققت 

PC-24 رسعة قصوى بلغت 440 عقدة )815 كم 

العقود  / ساعة( مقارنة بالرسعة املتفق عليها يف 

/ ساعة(، وذلك عىل  كم   787( وهي 425 عقدة 

سبيل املثال ال الحرص، وهذا هو ما تتميز به رشكتنا 

بيالتوس!”

ثروة من األداء
للتشغيل  بيالتوس  طائرات  جميع  اعتامد  يتم 

استثناء  ليست   PC-24 و  واحد،  طيار  قبل  من 

القيادة  قمرة  تصميم  ويتميز  القاعدة.  هذه  من 

املريح  املقعد  يضفي  حيث  والبداهة،  بالكفاءة 

أجواء تخفف عن الطيار عبء العمل وتعزز عامل 

السالمة مع توفري الوعي الظريف الكامل يف جميع 

الظروف. وتجمع الطائرة عىل نحو مثايل بني الخربة 

إلكرتونيات  وتكنولوجيا  واحد  بطيار  التشغيلية 

  )PC-24( 24 - بي سي
تستعد النطالقتها الكبرى

في اآلونة األخيرة، حصلت 
على    Pilatus بيالتوس  شركة 

شهادات النوع من وكالة سالمة الطيران 
األوروبية )إياسا EASA( وإدارة الطيران الفيدرالية 

األمريكية )AA( ألول طائرة أعمال سويسرية على اإلطالق. 
والمتنوعة  الضخمة  النفاثة  الطائرة  اعتماد  شهادات  وتسهم 

تقلع  حيث  للعمالء،  األولى  التسليم  لعمليات  التحضير  في  االستخدامات 
طائرة األعمال النفاثة PC-24  من وسط سويسرا لتدخل السوق العالمية.
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متاماً  مؤمنني  دوماً  كنا  ولكننا  كبرية،  عىل مخاطر 

للميض  استعداد  عىل  كنا  كام   ،  PC-24 بطائرتنا

قدماً إىل أقىص ما ميكننا القيام به بشكل معقول 

شهادة  عىل  الحصول  وميثل  نجاحها.  لضامن 

االعتامد مكافأة لنا عىل األعوام العديدة من الجهد 

الدؤوب".

إىل رشكة    PC-24 طائرة أول  تسليم  يتم  سوف 

األمريكية  الطائرات  الجزئية  امللكية  برنامج 

PlaneSense  يف ستانز يف ديسمرب 2017. وبعد 

ذلك سيتم قيادة الطائرة إىل الواليات املتحدة يف 

يناير 2018، للتسليم الرسمي إىل العميل. وسوف 

تطري أول دفعة من رجال األعامل عىل منت الطائرة 

الوصول  إىل  يتطلعون  ولعلهم  وجيزة،  فرتة  بعد 

قدرة  بفضل  وذلك  أرسع،  بشكل  وجهاتهم  إىل 

PC-24   الفريدة عىل استخدام املدارج القصرية. 

وسوف تسهم مرونة الطائرة املميزة يف فتح عدد 

ال يحىص من الفرص الجديدة غري املكتشفة حتى 

اآلن، كطائرة نفاثة لرجال األعامل، وكطائرة إخالء 

طبي، وللمهام الخاصة األخرى.

الطريان املتطورة. كام ميكن أيضاً قيادة الطائرة من 

قبل اثنني من الطيارين.

األفضل   PC-24 طائرة  يف  املقصورة  حجم  يعترب 

ما  كلفت  حيث  التجارية  األعامل  طائرات  بني 

يقارب ضعف تكلفة غريها، كام تم تصميم القسم 

ميكن  بحيث  البداية  منذ  الطائرة  من  الداخيل 

تصميم شكله برسعة وسهولة؛ وهو خيار  إعادة 

ال يتوافر يف العديد من طائرات األعامل األخرى. 

بإمكانية  الركاب  مقاعد  من  مقعد  كل  ويتميز 

إزالته يف  أو  الرسيع بحيث ميكن إضافته  التغيري 

غضون بضع دقائق فقط. والقاطع الخلفي متحرك 

بحيث ميكنك بسهولة توسعة مقصورة الركاب أو 

زيادة حجم حجرة األمتعة يف كل رحلة.

وقد استُخدمت مواد ذات جودة عالية يف مكونات 

أحدث  مع  متاماً  يتناسب  بحيث  الداخيل  الجزء 

اختيار  تم  وقد  الوظيفي.  واألداء  الراحة  معايري 

كل املكونات بحيث تعزز متعة الركاب وراحتهم: 

كالجلود الناعمة والخزائن املصنوعة من الخشب 

الرائعة  التصميم  بتفاصيل  املزين  النادر  املتني 

الطلب  حسب  مصممة  داخلية  أجواء  إليجاد 

تحقق الغرض من الطائرة بدقة. 

جاهزة لإلقالع
 500 من  أكرث   Pilatus بيالتوس  رشكة  استثمرت 

مليون فرنك سويرسي من أموالها الخاصة يف برنامج 

فرنك  مليون  استهالك 150  وتم   ،PC-24 تطوير

ستانس  املتطورة يف  اإلنتاج  وآالت  املباين  آخر يف 

بسويرسا، وذلك من أجل التوسعة املوازية للطاقة 

الرشكة  لدى  . يوجد    PC-24 اإلنتاجية لسلسلة

حالياً مثاين طائرات PC-24  عىل خط التجميع يف 

ستانس، مع 23 عملية تسليم للطائرات إىل العمالء 

يف جميع أنحاء العامل تم التخطيط لها طوال عام 

.2018

تعترب الواليات املتحدة من أهم األسواق للرشكة، 

ودعم  تصنيع  مركز  يف  بيالتوس  استثمرت  حيث 

مع  الداخيل  التصميم  بحث  يتم  وسوف  جديد. 

عمالء PC-24  يف املوقع قبل التنفيذ.

العاملة  بالقوى  جدا  فخور  “أنا  شوينك:  وأضاف 

بيالتوس،  رشكة  أصحاب  أشكر  أن  وأود  لدي، 

  PC-24 لطائرة وهيئتَْي الطريان، وأول 84 عميالً 

املرشوع  هذا  وينطوي  وبفريقي.  يب  ثقتهم  عىل 
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رؤية  دعم  يف  اإلمارات  ريثيون  إنشاء  ويساهم 

أبوظبي االقتصادية 2030 من خالل إنشاء رشكة 

تعزز  والدفاع،  الطريان  مجاالت  يف  متخصصة 

التحول الرقمي السيرباين اآلمن، وتسهم يف التنويع 

االقتصادي لدولة اإلمارات، ويف تطوير قوة عاملة 

عىل مستوى عاٍل من الكفاءة واإلنتاجية.

وجانبه قال توماس كينيدي، رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لرشكة »ريثيون«: “يعد تأسيس 

»ريثيون اإلمارات« خطوة راسخة نحو األمام ضمن 

إطار تحالفنا طويل األمد مع اإلمارات. ومن خالل 

والصناعية  الحكومية  املؤسسات  مع  رشاكاتها 

واألكادميية، تلتزم »ريثيون« مبساعدة الدولة عىل 

تحقيق أهدافها االقتصادية عرب توفري حلول مبتكرة 

وموثوقة تدعم متطلباتها الدفاعية واألمنية”.

عمليات  عىل  اإلرشاف  الجديدة  الرشكة  وستتوىل 

اإلمكانات  تعزيز  بهدف  اإلمارات  يف  »ريثيون« 

واملوارد يف مجاالت األمن السيرباين، واملستجيبات، 

والتكنولوجيا  الجوي،  والدعم  الدفاع  وأنظمة 

وعمليات  خربات  توظيف  وكذلك  املتطورة، 

البرشية  املوارد  لتطوير  “ريثيون”  وأنظمة 

واملوردين املحليني.

»ريثيون  لرشكة  املكلف  التنفيذي  الرئيس  وقال 

توسيع  عىل  »نركز  براونايس:  جون  اإلمارات« 

اإلمارات عرب  دولة  )ريثيون( ورشكائها يف  قدرات 

قاعدة  وبناء  املحلية،  املواهب  وتطوير  توظيف 

توريد قوية، وتطوير حلول تكنولوجية جديدة”.

جزيرة  يف  اإلمارات«  »ريثيون  رشكة  مقر  ويقع   

فروع  لتأسيس  حالياً  التخطيط  ويتم  املاريه، 

ريثيون )Raytheon( تطلق شركة تابعة 
لها في أبوظبي

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مع  لشراكتها  الثالثين  بالذكرى  ريثيون  شركة  احتفلت 
»ريثيون  اسم  تحت  بالكامل  لها  جديدة مملوكة  تأسيس شركة  عن  إعالنها  من خالل 

اإلمارات« في أبوظبي.

تشغيلية لها يف مناطق أخرى بأبوظبي.

والصناعة  الحكومة  مع  رشاكات  خالل  ومن 

مبساعدة  ريثون  تلتزم  األكادميية،  واألوساط 

اإلمارات يف تحقيق اهدافها االقتصادية مع توفري 

الدفاع  متطلبات  تدعم  وموثوقة  مبتكرة  حلول 

واألمن ىف البالد”.

عىل مر السنني، شكلت رايثيون رشاكات قوية مع 

دولة  تطلعات  مع  يتامىش  مبا  املحلية  الرشكات 

أبرز  ومن  التنمية.  وخطط  االقتصادية  اإلمارات 

الرشكاء يف هذا املجال: رشكة أبوظبي لبناء السفن، 

الدفاع  صناعات  ورشكة  للسيارات،  منر  ورشكة 

اإلماراتية، ورشكة توازن. وتحمل الرشاكة مع رشكة 

أبوظبي لبناء السفن أهمية كربى؛ إذ تشكل كياناً 

اقتصادياً رئيسياً يف املنطقة، ومزوداً أساسياً لإلسناد 

اللوجستي البحري لسالح البحرية بدولة اإلمارات 

العرش  السنوات  مدى  وعىل  املتحدة.  العربية 

املاضية، كانت ريثيون تجري مشاورات مع رشكة 

أبوظبي حول تصميم وتطوير املتغريات املستقبلية 

وفئات السفن الجديدة.

برنامجاً  الرشكة  أطلقت  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة 

اإللكرتوين يف عام 2016، وسلطت  للتعليم  عاملياً 

األمن  منتدى  يف  السيرباين  األمن  عىل  الضوء 

اإلمارايت، وتم هذا الحدث برعاية رايثيون بالرشاكة 

مع معهد الدول العربية الخليجية والهيئة الوطنية 

لألمن اإللكرتوين يف دولة اإلمارات. 

العلوم  تقدم  تعزيز  يف  الرشكة  تساهم  كام 

دولة  يف  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 

“الرياضيات  معرض  إقامة  خالل  من  اإلمارات 

حياتنا”.

مبيعاتها  حجم  وصل  التي  ريثيون  رشكة  وتعترب 

إىل 24 مليون دوالر يف عام 2016 رشكة رائدة يف 

مجال التكنولوجيا واالبتكار ومتخصصة يف مجاالت 

األمن  وحلول  املدنية  والحكومة  واألمن،  الدفاع، 

السيرباين. وما زالت منذ 95 عاماً تقدم اإللكرتونيات 

املتطورة، ونظم املهام املتكاملة ونظم االستشعار، 

ودعم املهام لعمالئها يف أكرث من 80 بلداً.

احتفلت بالذكرى الثالثين لشراكتها مع اإلمارات

جون براونايس 
الرئيس التنفيذي لرشكة ريثيون اإلمارات
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وددت أن يكون موضوعي األول 
في مجلة درع الوطن افتتاحية 

وشكر وتعارف وتنظير لبعض 
مسائل الكتابة..  بداية أود أن 

أشكر رئيس تحرير المجلة المقدم 
ركن يوسف جمعة الحداد على 
ثقته الغالية في استكتابه لي 

ودعوته ألكون ضمن نخبة مختارة 
من الكتاب، ويزيدني شرف أنها 
مجلة من دولة شقيقة لطالما 
ربطتها بالبحرين مودة ومحبة 

تعجز الكلمات عن وصفها..  كل 
الحب والتحية لجمهوري الجديد، 

أتمنى قبولهم لي، بحجم 
ترحيبي بنقدهم. 

كتابايت ستكون خارج حدود الوطن، إمنا دولة اإلمارات 

العربية املتحدة هي وطن يل، وال شعور بغرابة يف 

األوطان..  الكتابة يف درع الوطن تتطلب وعي أكرب 

يتخطى مسألة التطرق إىل قضايا الداخل يف بلدي، 

“البالد”  كتابايت يف جريدة  تغلب عىل  كانت  والتي 

البحرينية، متأكدة أن جمهوري الجديد سيتفهم أن 

املراحل االنتقالية يف الغالب تبدو متعرثة، ولكن طاملا 

بإذن  واحد  وبيتنا  واحدة  وهمومنا  واحدة  أهدافنا 

الله ستكون كلاميت قريبة إىل قلوبكم وأمنيايت هي 

أمنياتكم. 

من أكرث العقبات واملساوئ التي يتعرض لها الكاتب 

لينطلق يف كتاباته هو مقص الرقيب، فاملقال الجاد 

هو املقال الذي ال يخضع لألهواء اآلنية، والذي يجب 

أن يتسم مبفهوم التعامل املبارش من املصادر وليس 

عرب الوسائط، هذا ما وجدته يف مجلة درع الوطن.. 

الجمهور  غياب  هي  اليوم  العريب  القلم  مأساة  أن 

مختطفني  الُكتّاب  أصبح  أخرى  جهة  ومن  الواعي، 

ثوابت،  وال  لها  قرار  ال  متقلبة  بسياسات  ومرتهنني 

وباتوا ال يعرفون الجمهور الذين يخاطبونه، وأصبحوا 

بدون  انتقاد  مجرد  البديل،  طرح  دون  ينتقدون 

الذي  الجمهور  أو  الشارع  بها  يثقفون  قضية  طرق 

يخاطبونه، حتى بدا واضحاً أنهم ال يعرفون أصال من 

أن  دون  كتاباتهم  لتنتهي  ينشدونه،  الذي  الجمهور 

يجدوا لها آذان مصغية أو عدم تأثريها عىل الشارع، 

يبقى  ومل  الجريء،  املقال  الكثريين  عند  غاب  حتى 

سوى تزوير الوعي!

هذا ما مل أملسه يف مجلة درع الوطن، فمن متابعتي 

لها وجدتها مجلة تلبي رغبات الكاتب ومتنحه مساحة 

أكرب من الحرية طاملا أنها تصب يف مصلحة املنطقة، 

متفهمه أن الحصار الفكري يحجر عىل اإلبداع ولو 

درع  نستشعرها يف  التي  الكبرية  الحرية  مساحة  ال 

الوطن ملا استحسنا الكتابة فيها.

أن أمورنا السياسية واالقتصادية واالجتامعية أصبحت 

أكرث تعقيداً بعد املستجدات التي منر بها اليوم، لذا 

أصبح دورنا مضاعفا يف قراءة وفهم الحقائق وتنوير 

»آفاق جديدة مع درع الوطن«

بقلم : فاتن حمزة
كاتبة بحرينية

الرأي العام بها بصورة أكرث وضوحا وشفافية.. 

تستغل  ال  موثوقة  ملصادر  بحاجة  اليوم  القارئ 

صفحاتها وقنواتها يف تشويه وطمس الحقائق أو نرش 

الفنت والكراهية املفرقة لشعوبنا وأوطاننا. 

وسط حرب املصالح التي دفعت البعض لرضب اآلخر 

تحقيقاً ملآربه نراه مستغالً لوسائل اإلعالم بأساليب 

قد تكون مبهمة مستفره، ومؤججة للفوىض، داعام 

بسياسته وتوجهاته لإلرهاب، يصطف بجانب طرف 

للباطل  املنطقة، مروجاً  واستقرار  أمن  عىل حساب 

فاقداً ملبادئه ومهنيته.. 

وإصالح  ملحاربتهم  طاقاتنا  جل  تسخري  من  البد 

بعض  من  الكيل  طفح  فقد  بتدمريه،  يقومون  ما 

الكثري  جعبتي  يف  الدخيلة!   اإلعالمية  السياسات 

خليجية  قضايا  هناك  التزال  األصعدة  كافة  فعىل 

اإلمارات  دولة  يف  أحبايئ  أدعوا  لذا  عالقة،  وعربية 

العربية املتحدة الحبيبة والخليج مشاركتي ما يدور 

يف الساحة املحلية والعاملية من خالل قراءة عمودي 

يف املجلة مرحبة كل الرتحيب بنقدكم ومالحظاتكم.  

أسأل الله يل ولكم كل التوفيق وأن يحفظ خليجنا 

وأمتنا العربية واإلسالمية من كل رش ومكروه. 

آخر السطر 

@fatinhamza @fatinhamza
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من  قليلة  أيام  قبل  الحملة  تلك  انطلقت  وقد 

ديسمرب  من  السابع  يوم  النوايا  خطاب  توقيع 

التوقيع  هذا  ويعترب  مركبة،   490 لتوريد  الجاري 

التي تتمتع  الفنية  مبثابة اعرتاف حقيقي بالخربة 

وتجسد  منتجاتها،  وجودة  نكسرت  مجموعة  بها 

التجارية  العمليات  طريق  عىل  عمالقة  خطوة 

التي بدأت منذ عدة سنوات والتي وضعت عام 

2018 كهدف رئييس للتنفيذ.

اإلدارة  مجلس  رئيس  ماير،  ستيفان  ورصح 

بأنه “يشعر  التنفيذي ملجموعة نكسرت،  والرئيس 

يف  املسلحة  القوات  أولتها  التي  للثقة  بالفخر 

املجموعة  ملنتجات  األوس��ط  ال��رشق  منطقة 

والتزامها بها، وذلك متهيدا لتوقيع العقذ املهايئ يف 

القريب العاجل”.

املدرعة  القتالية  املشاة  مركبة  تصميم  تم  وقد 

كمركبة قتالية مدرعة مثانية الدفع عىل الخطوط 

جنود  من  كبرية  أعداد  نقل  عىل  قادرة  األمامية 

املركبة  وتتميز  الحصينة.  املواقع  إىل  املشاة 

عىل  أيضا  القدرة  متنحها  التي  الفائقة  مبرونتها 

أداء مجموعة كبرية من املهام بكفاءة عالية، بدءا 

من العمليات القتالية املحفوفة باملخاطر وانتهاء 

املشاة  مركبة  وتعترب  السالم.  حفظ  بعمليات 

لتحقيق  األمثل  )VBCI(الحل  املدرع    القتالية 

التوازن بني الحامية والقوة النريانية والحمولة.

تلك  من  مركبة   600 من  أكرث  تسليم  جرى  وقد 

عليها  تُحسد  دولية  سمعة  نالت  التي  املركبات 

خالل  الفرنيس  للجيش  رئيسية  قتالية  كمركبة 

فمن  مؤخرا.  جرت  التي  العسكرية  الحمالت 

أفغانستان إىل مايل إىل جمهورية أفريقيا الوسطى، 

نجحت هذه املركبة يف إثبات جدارتها من حيث 

إمكانية االعتامد عليها ومن حيث الحامية وخفة 

أصعب  وتجاوزت  التشغيل  طاقم  وراحة  الحركة 

مركبة المشاة القتالية 
المدرعة تقدم الحل األمثل 

لتحقيق التوازن بين الحماية 
والقوة النيرانية والحمولة

أعلنت مجموعة نكستر مؤخرا عن نجاح حملتها لتقييم 
 Véhicule Blindé deمركبة المشاة القتالية المدرعة
Combat d›Infanterie )VBCI(  الجديدة في منطقة 
التي  الحملة،  صور  أبرزت  وقد  األوسط.   الشرق 
عكست التعديالت المختلفة التي تم إدخالها على 
أنظمة التسلح، األداء والتحسينات التي طرأت على 
برج المركبة عيار 40 ملليمترا المجهز بمدفع رشاش 
40CTA المزود بتلسكوب. وتمثل هذه الحملة خطوة 
مهمة أخرى نحو توقيع عقد لتوريد مركبات المشاة 

القتالية المدرعة مع إحدى دول الشرق األوسط.

التشغيل  بيئات  أشد  تفرضها  التي  االختبارات 

“عملية  يف   VBCI املركبة  شاركت  وقد  صعوبة. 

التي  االقتحام  رسفال” وكانت يف طليعة عمليات 

املالية  األرايض  داخل  الفرنسية  القوات  نفذتها 

ملسافة تتجاوز 2,400 كيلومرتا خالل أربعة أيام. 

أثناء  اإلم��ارات  دولة  يف  املركبة  نرش  جرى  كام 

املناورات العسكرية الدولية “صقر الخليج” التي 

قادها الجيش الفرنيس.

وقد تم تزويد املركبة VBCI املوجودة يف صفوف 

بأحدث  حاليا  الفرنيس  الجيش  لدى  الخدمة 

الحامية  مجال  يف  خصوصا  التكنولوجيا،  أساليب 

وقوة املحرك والحمولة وتعزيز القوات.

إدارة  رئيس مجلس  نائب  مايك دكوويرث،  وأكد 

املجموعة لشؤون التسويق واملبيعات، أن “ املركبة 

VBCI تعترب اليوم من أكرث املركبات القتالية ذات 

الدفع الثامين اعتامدية ونضجا يف األسواق العاملية. 

يف  نكسرت  مجموعة  منتجات  تتصدر  أنها  كام 

منطقة الرشق األوسط. وتتميز هذه املركبة التي 

عمالئنا  منح  عىل  بقدرتها  املنافسة  خارج  تعترب 

القدرة عىل غرض السيطرة عىل ساحة العمليات، 

ليس يف الوقت الحايل فحسب، وإمنا خالل العقود 

املركبة  بني  الجمع  عملية  وتجسد  أيضا.  القادمة 

بالصواريخ  الخاص   T40 CTA وال��ربج   VBCI

حقيقية  نوعية  نقلة  للدبابات  املضادة  املوجهة 

تضع معايري جديدة للعمليات األشد خطورة”.

حلول عملية فعالة
تقنياتها  أحدث  مؤخرا  نكسرت  مجموعة  عرضت 

يف   Expodefensa العسكري  املعرض  خ��الل 

عدة  يف  التقنيات  تلك  تتواجد  كام  كولومبيا، 

مسارح للعمليات حاليا، السيام لدى “قوة املهام 

املدفعية  نظام  كان  كام  العراق،  يف   ”Wagram
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 155 عيار  الدفع  ال��ذايت  )القيرص(   CAESAR

ملليمرتا متواجدا لدى الجيش الفرنيس عىل شكل 

نسختني: األوىل عبارة عن نظام مبني عىل شاسيه 

شاسيه  عىل  واألخرى  الدفع،  سداسية  )قاعدة( 

 CAESAR املدفعية  نظام  ويبدو  الدفع.  مثاين 

حاليا قادرا عىل تحقيق التوازن األمثل بني السهولة 

التي تتمتع بها قطع املدفعية القابلة للقطر وخفة 

الذايت  املدفعية  نظام  بها  يتمتع  التي  الحركة 

الدفع. كام يتمتع نظام املدفعية CAESAR بقوة 

التكاليف  وقلة  عليه  االعتامد  وإمكانية  النريان 

قويا  سالحا  يجعله  ما  وهو  بالصيانة،  املتعلقة 

التي  البيئة  النظر عن  بدرجة كبرية بغض  وفعاال 

من   LG1  105 النموذج  جاء  وقد  فيها.  يعمل 

نظام املدفعية املقطورة عيار 155 ملليمرتا ليكمل 

باقة قطع املدفعية التي تنتجها مجموعة نكسرت، 

النموذج الذي ميكن نرشه باستخدام مركبة  وهو 

خفيفة الوزن أو طائرة مروحية أو حتى إسقاطه 

باملظالت، األمر الذي يجعله أخف مدفع هجومي 

من عيار 155 ملليمرتا عىل مستوى العامل، ويجعله 

لقوات  الالزم  النرياين  الدعم  لتوفري  مثاليا  سالحا 

االنتشار الرسيع.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة نكسرت، التي تعد 

الدفاع  عمليات  يف  متخصصة  فرنسية  رشكة  أكرب 
األسلحة  مجال  يف  أوربية  رشكة  وثالث  ال��ربي 

والذخرية، تعترب إحدى الرشكات التابعة ملجموعة 

تلبية متطلبات  KNDS. وتتخصص املجموعة يف 

القوات الربية الفرنسية ومتطلبات الدول األخرى 

تأمني  عملها  مجال  ويشمل  العامل.  مستوى  عىل 

الجوية  للقوات  الالزمة  والذخرية  األسلحة  أنظمة 

وأنظمة  األنظمة  بإنتاج  تقوم  كام  والبحرية، 

الحامية يف مجال األمن الداخيل. كمنا تشمل قامئة 

منتجات املجموعة ARAVIS, TITUS واملركبات 

املدفعية  وأنظمة   VBCI امل��درع��ة  القتالية 

عالوة   ،CAESAR, TRAJAN and 105LG1

عىل الذخرية الذكية )BONUS( وخدمة العمالء 

وتقديم الدعم الفني الالزم لهم.
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زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن  لقد   

 2017 عام  الله-  -حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل 

عاماً الخري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، بهدف 

وتنشئة  اإلمارايت،  املجتمع  يف  العطاء  ثقافة  تعزيز 

األجيال الحالية من أبناء الوطن عىل منظومة القيم 

عىل  يشجع  الذي  والشعبي  الحضاري  وامل��وروث 

وخالل  الخري،  أجل  من  والتطوع  والتضامن  العطاء 

هذا العام تم إطالق العديد من املبادرات اإلنسانية 

والخريية التي كرست من ريادة اإلمارات يف العمل 

أعلن  والعطاء  الخري  ملسرية  واستمراراً  اإلنساين، 

العطرة  سموه 2018 ليكون عام زايد إلبراز السرية 

ملؤسس دولة االتحاد القوية الشيخ زايد طيب الله 

وطنية  ومبادئ  قيم  من  تركة  مبا  واالقتداء  ثراه، 

يك  الوطني،  العمل  مواقع  مختلف  يف  وإنسانية 

تواصل اإلمارات تقدمها يف مختلف املجاالت. وألن 

تجربة التنمية يف اإلمارات تتسم باالستمرارية، فقد 

والتي  تم خالل عام 2017 إطالق »مئوية 2071«، 

برنامج عمل حكومي طويل األمد، للوصول  تشكل 

وأكرثها  العامل  يف  دولة  أفضل  تكون  يك  باإلمارات 

اإلمارات  دولة  لقيام  املئوية  الذكرى  بحلول  تقدماً 

العربية املتحدة وذلك يف العام 2071.

إنجازات تنموية شاملة 
ودبلوماسية فاعلة

حصاد عام الخير 2017

مع نهاية 2017 عام الخير تؤكد دولة اإلمارات العربية المتحدة ريادتها ليس فقط في العمل 
الخيري واإلنساني، وإنما كتجربة تنموية في محيطيها اإلقليمي والدولي، بالنظر لما 

حققته من إنجازات ونجاحات في مؤشرات التنمية االقتصادية والبشرية، ما يؤكد أنها تمضي 
بخطى ثابتة وواثقة نحو تنفيذ أهداف “رؤية 2021” التي تسعى لجعل اإلمارات ضمن أفضل 

دول العالم بحلول مئوية اإلمارات 2071، وفي هذا العدد تسلط “درع الوطن” الضوء على أبرز 
اإلنجازات المحققة في عام الخير.

لترسيِخ  ونسعى  عالميٍة،  إنجازاٍت  سطرت  اإلمارات  دولة 
الشخصيِة  مميزاِت  أهّم  كأحِد  والبذل  العطاِء  قيمِة 
زادنا  أكثر  أعطنا  كلما  اإلماراتية.  والمؤسساِت  اإلماراتية 

ُه من نعمِه عطاًء واستقرارًا وأمنًا وراحًة وحياًة كريمة. اللَّ

خليفة بن زايد آل نهيان
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أواًل: عام الخير .. تعزيز لريادة 
اإلمارات في العمل اإلنساني 

واإلنمائي
العمل  ركائز  أهم  إحدى  اإلم��ارات  مثلت  لطاملا 

فقط  ليس  العاملي،  الصعيد  واإلنساين عىل  الخريي 

للتحديات  تستجيب  التي  دة  املتعدِّ ملبادراتها 

العامل،  مناطق  من  الكثري  تشهدها  التي  اإلنسانية 

سواء بسبب األزمات والكوارث الطبيعية، أو بسبب 

ماليني  وراءها  تخلِّف  التي  والنزاعات  الرصاعات 

الالجئني والنازحني وإمنا أيضاً ملبادراتها الرائدة التي 

تستهدف تعظيم مردودات العمل الخريي واإلنساين 

والدولية.  واإلقليمية  املحلية  كافة،  الصعيد  عىل 

الشيخ  السمو  صاحب  م��ب��ادرة  أن  يف  شك  وال 

حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

اإلمارات  دولة  يف  الخري(  )عام   2017 بإعالن  الله، 

العربية املتحدة، شكلت نقلة نوعية يف مسار العمل 

املبادرة  الخريي واإلنساين واإلمنايئ، خاصة أن هذه 

تضمنت العديد من األهداف النبيلة، كرتسيخ ثقافة 

عىل  واملؤسسات  األفراد  لدى  املجتمعي،  العطاء 

حد سواء، يك تكون هذه الثقافة مبنزلة النهج الذي 

يحكم التفاعالت املجتمعية بوجه عام، وعىل النحو 

تسعى  التي  الرشيدة  القيادة  رؤية  يواكب  الذي 

أي  يف  الخري  فعل  عىل  املجتمع  أفراد  تشجيع  إىل 

مجال، وتعزيز املسؤولية لدى األفراد تجاه محيطهم 

االجتامعي وتجاه اإلنسانية بشكٍل عام. 

املبادرات  العديد من  إطالق  تم  الخري  عام  وخالل 

لإلمارات،  واإلنساين  الخريي  الوجه  تعكس  التي 

أطلقها  التي  للطعام(  اإلم��ارات  كمبادرة)بنك 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

العطاء  ثقافة  ترسيخ  تستهدف  والتي  الله،  رعاه 

إضافة  التطوعي،  والعمل  االجتامعية  واملسؤولية 

قيم  وإرساء  الدولية،  االستدامة  معايري  تحقيق  إىل 

بل  ومؤسسياً؛  فردياً  املجتمعية  االلتزام واملسؤولية 

الجهود  توظيف  أجل  فرصة حقيقية من  وستكون 

يتعلق  ما  يف  لإلبداع  وأنواعها  مستوياتها  باختالف 

باملسؤولية االجتامعية تجاه اآلخرين، خاصة يف هذا 

مناطق  يف  وتوترات  رصاعات  يشهد  الذي  الوقت 

عدة حول العامل.

دورها  اإلمارات  دولة  واصلت  الخري،  عام  وخالل 

الريادي وجهودها الحثيثة من أجل إغاثة ومساعدة 

ومجاعات  تتعرَّض ألزمات  التي  املنكوبة،  الشعوب 

كل  انخرطت  فقد  صعبة؛  اقتصادية  وظ��روف 

باملساعدات  املعنية  وهيئاتها  الدولة  مؤسسات 

أنشطة ومبادرات مستمرة  واإلنسانية، يف  التنموية 

شعوب  إىل  العاجلة  املساعدات  تقديم  أجل  من 

رت بفعل عوامل الرصاعات  الدول الشقيقة التي ترضَّ

موجات  أو  الطبيعية  والكوارث  واألعاصري  املسلحة 

الجفاف، ففي اليمن عملت اإلمارات عىل تخفيف 

عىل  ومساعدته  الشقيق  اليمني  الشعب  معاناة 

تزال،  وال  واجهته  التي  اإلنسانية  التحديات  تجاوز 

من خالل  تيسري وصول املساعدات اإلنسانية عىل 

نحو آمن ومن دون عوائق لتجنب تدهور األوضاع 

اإلنسانية هناك. وكانت االمارات عىل الدوام السباقة 

السلطات  أطلقتها  التي  العاجلة  النداءات  تلبية  يف 

املناطق  من  العديد  يف  االجتامعية  والشخصيات 

ونجدة  العاجل  اإلنساين  للتدخل  باليمن  املحررة 

األرس املعوزة فيها، حيث سريت مئات القوافل التي 

واإلغاثية  الغذائية  املواد  من  االطنان  أالف  تحمل 

معاناة  من  التخفيف  يف  األثر  بالغ  لها  كان  والتي 

االهايل اإلنسانية. وبذلت االمارات جهود حثيثة يف 
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مقدمة  باليمن  املحررة  املناطق  يف  اإلعامر  إعادة 

التحتية  البنية  قطاع  تأهيل  ملشاريع  سخيا  دعام 

الكهربايئ  التيار  إم��دادات  شملت  التي  االساسية 

املرافق  من  الصحي وغريها  والرصف  الرشب  ومياه 

الخدمية املتنوعة. كام كان لها دورا رائدا يف ترميم 

وإعادة بناء مراكز الرشطة والدفاع املدين يف عدن وما 

حولها وتجهيزها بكل ما تحتاجه من آليات ومعدات 

واالستقرار عىل  األمن  بدورها يف حفظ  تقوم  حتى 

أن  إىل  الرسمية  اإلحصاءات  وتشري  وج��ه.  أكمل 

مساعدات اإلمارات للجمهورية اليمنية خالل الفرتة 

من ابريل 2015 حتى نوفمرب 2017 قد بلغت نحو 

مليارين  يعادل  ما  درهم  مليون  و400  مليارات   9

هذه  واشتملت  أم��ري��يك،  دوالر  مليون  و560 

والجوانب  القطاعات  مختلف  عىل  املساعدات 

وقيادتها  اإلمارات  حرص  يعكس  ما  وهو  الحياتية 

والتخفيف  اليمني  الشعب  مستقبل  عىل  الرشيدة 

للمليشيات  التدمريية  السياسة  جراء  معاناته  من 

الحوثية والعمل عىل توفري كافة املقومات األساسية 

إلعادة دورة الحياة الطبيعية يف هذا البلد الشقيق. 

قيمة  من  األكرب  الحصة  العامة  الربامج  دعم  ونال 

املساعدات مببلغ 4 مليارات و370 مليون درهم ما 

يعادل مليار و190 مليون دوالر أمرييك فيام جاءت 

مليار  بقيمة  الثانية  املرتبة  يف  السلعية  املساعدات 

و600 مليون درهم ما يعادل 436 مليونا و100 ألف 

دوالر أمرييك.

للشعب  املساعدات  لتقديم  اإلمارات  تحركت  كام 

وإمنائية  إنسانية  أوضاعاً  يواجه  الذي  الصومايل 

صعبة، وبتوجبهات من صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم 

من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب، 

زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، أطلقت حملة )ألجلك يا صومال( 

الصومايل  الشعب  من  املترضرين  ماليني  إلغاثة 

الشقيق، وقد شهدت هذه الحملة استجابة رسيعة 

وكبرية من جانب جميع فئات املجتمع، 

وواصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل عام 

الالجئني  معاناة  تخفيف  يف  اإلنساين  نهجها   2017

الحامية  لتوفري  واإلقليمية  الدولية  الجهود  ودعم 

اإلنسانية  ظروفهم  تحسني  عىل  والعمل  لهم 

اإلنسانية  املساعدات  تقديم  خالل  من  والصحية 

التي  الدول  أوائل  من  فكانت  املختلفة،  والتنموية 

فقد  املسلمني،  الروهينجا  الجئي  إلنقاذ  تحركت 

بتقديم  اإلماراتية،  األحمر  الهالل  هيئة  قامت 

الفارين  الروهينجا  من  للنازحني  عاجلة  مساعدات 

من األحداث املأساوية وأعامل العنف التي لحقت 

بهم يف ميامنار، وعربوا إىل بنجالديش نتيجة تطورات 

برضورة  اإلم��ارات  وطالبت  بالدهم.  يف  األح��داث 

اتخاذ موقف أممي ودويل عاجل وحازم إليجاد حل 

إنساين وسيايس يحمي األقلية املسلمة »الروهينجا« 

والعقاب  والترشيد  العنف  أعامل  من  ميامنار،  يف 

استمرار  أن  معتربة  لها،  تتعرض  التي  الجامعي، 

مأساتهم واملعاناة اإلنسانية التي يعيشونها أمر غري 

مقبول عىل اإلطالق. 
للمساعدات• املانحة• ال��دول• ص��دارة• يف• اإلم��ارات•

اإلمنائية•الرسمية•

تصدرت اإلمارات دول العامل كأكرب املانحني الدوليني 

يف مجال املساعدات التنموية الرسمية قياساً بدخلها 

اإلمنائية  املساعدات  لجنة  لتقرير  وفقاً  القومي، 

الذي  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابعة 

اإلمارات  جاءت  فقد   ،2017 إبريل  شهر  يف  صدر 

اإلمنائية  للمساعدات  املانحة  ال��دول  ص��دارة  يف 

وبلغ  اإلج��اميل،  القومي  بدخلها  قياساً  الرسمية 

عام  خالل  الرسمية  اإلمنائية  املساعدات  حجم 

1.12% من  بنسبة  درهم  مليار   15.23 نحو   2016

تلك  من   %54 من  وأكرث  اإلجاميل،  القومي  الدخل 

شك  وال  منح.  شكل  عىل  تقدميها  تم  املساعدات 

املانحة  ال��دول  ص��دارة  يف  اإلم��ارات  مجيء  أن  يف 

ميثل  وإمنا  فراغ،  من  يأِت  مل  اإلمنائية  للمساعدات 

للقيادة  واإلمنائية  اإلنسامية  للمبادرات  تتويجاً 

الرشيدة، وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 

مالحم•إنسانية•نبيلة•تستهدف•نجدة••املستضعفني•واملحتاجني•

مبادرات•انسانية•للنازحني•والالجئني
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الله، التي  بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

الخريي  العمل  مبردودات  االرتقاء  يف  جهداً  تألو  ال 

الخري«،  »عام  مبادرة  يواكب  مبا  واإلمنايئ،  واإلنساين 

الغايل  وطننا  ألبناء  ليس  الخري  نرش  تستهدف  التي 

فقط، وإمنا يف مختلف ربوع املعمورة أيضاً.

املتحدة؛  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  تبوأت  وق��د 

مجال  يف  السخي  وعطائها  اإلنساين  نهجها  بفضل 

ما  العامل؛  اإلنسانية، مكانة مرموقة يف  الدبلوماسية 

فهي  ودولياً،  إقليمياً  فاعالً  إيجابياً  حضوراً  أكسبها 

املعونات واملساعدات  تقوم بدور متميز يف تقديم 

املالية إىل الكثري من الدول النامية، إضافة إىل إسهامها 

يف صناديق التنمية اإلقليمية والدولية املختلفة؛ مبا 

يحقق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومعالجة مشكالت 

الفقر يف تلك الدول، ورفع مستوى املعيشة فيها من 

ولهذا  واملستدامة؛  الشاملة  التنمية  تحقيق  خالل 

والتقدير  باإلشادة  واإلمنايئ  اإلنساين  نهجها  يحظى 

اللجنة  رئيس  ماورير،  بيرت  أكده  الذي  النحو  عىل 

يف  للدولة  زيارته  خالل  األحمر  للصليب  الدولية 

شهر نوفمرب 2017، حيث أشاد بالدور الحيوي الذي 

تقوم به اإلمارات عرب تقديم الدعم اإلنساين ورسعة 

رة،  املترضِّ األماكن  يف  اإلغاثة  لنداءات  استجابتها 

من  املتواصلة يف عدد  التنموية  برامجها  إىل  إضافة 

الدول، وخاصة فيام يتعلق بالصحة والتعليم.

وال شكَّ يف أن الفلسفة التي تنطلق منها اإلمارات يف 

مكانتها  من  تعزز  واإلمنايئ  اإلنساين  العمل  مامرسة 

مساعداتها  تقدم  فهي  املجال؛  هذا  يف  الدولية 

املصري  بوحدة  تام  إمي��ان  منطلق  من  الخارجية 

اإلنساين ومسؤولياتها األخالقية تجاه الشعوب التي 

تحتاج إىل الدعم واملساعدة، بعيداً عن أي اعتبارات 

أو  الدين  أو  بالعرق  تتعلق  اعتبارات  أو  سياسية، 

املنطقة الجغرافية، حيث تقدم دعمها اإلنساين إىل 

كل محتاج إليه بتجرد تام؛ وهذا ما يكسب نهجها يف 

هذا الشأن مصداقية، ويجعلها عنواناً للخري والنجدة 

عىل املستوى العاملي تتوجه إليها األنظار يف كل مرة 

تتعرض فيها منطقة من مناطق العامل ألزمة أو كارثة 

تحتاج فيها إىل الدعم واملساندة، كام أنها تَُعدُّ أكرث 

الدول املانحة عىل الصعيد الدويل. 

ثانيًا: دبلوماسية فاعلة ونشيطة 
تحافظ على مصالح اإلمارات، 

وتدعم جهود األمن واالستقرار 
دبلوماسيتها   2017 العام  خالل  اإلمارات  واصلت 

واألسس  الثوابت  من  منطلقة  والحيوية،  الفاعلة 

التي أرساها املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، فعززت هذه 

الدبلوماسية من مصالح اإلمارات الخارجية، ودعمت 

تنمية مقدراتها  الشامل وأسهمت يف  الوطني  أمنها 

الساحة  عىل  الدولة  مكانة  وع��ززت  القوة،  من 

الدولية، إضافة إىل تحقيق األمن والسالم واالستقرار 

التي  اإلنجازات  أهم  إىل  اإلشارة  وميكن  العامل،  يف 

العام 2017 عىل  اإلماراتية يف  الدبلوماسية  حققتها 

النحو التايل: 

واإلقلمية  العربية  االم��ارات  عالقات  تعزيز   -  1

الكربى  القوى  مع  رشاكاتها  وترسيخ  والدولية، 

التحرك  من  يتضح  ما  وهذا  والدولية،  اإلقليمية 

الفاعل نحو القوى الكربى إضافة إىل القوى اإلقليمية 

العالقات  بتعزيز  الكبري  واالهتامم  والناشئة  املؤثرة 

مع الدول اآلسيوية ودول إفريقيا وأمريكا الالتينية 

وغريها، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

من  بالعديد   2017 العام  خالل  املسلحة،  للقوات 

الجوالت الخارجية التي أسفرت عن تعزيز عالقات 

اإلمارات الخارجية، ففي شهر مايو 2017 قام سموه 

وأجرى  األمريكية،  املتحدة  للواليات  مهمة  بزيارة 

مباحثات مع الرئيس األمرييك دونالد ترامب عززت 

يف  سموه  وأكد  الدولتني،  بني  العالقات  مسرية  من 

هذا الشأن: »إن العالقات بني دولة اإلمارات العربية 

عالقات  األمريكية،  املتحدة  والواليات  املتحدة 

تحالف ورشاكة اسرتاتيجية قدمية، تستند إىل تاريخ 

السياسية  املجاالت  يف  العميقة  الروابط  من  طويل 

وتقوم  وغريها،  واألمنية،  والعسكرية  واالقتصادية 

واملصالح  املتباَدل  االحرتام  من  صلبة  قاعدة  عىل 

اإلمارات•وفرنسا•عالقات•صداقة•وتعاون

اإلمارات•وأمريكا•وتعزيز•العالقات•االسرتاتيجية•بني•البلدين
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مايو  استقبل سموه يف شهر  املشرتكة«. كام  والقيم 

مباحثات  وأجريا  مريكل،  أنجيال  األملانية  املستشارة 

العالقات  تطوير  عىل  خاللها  االتفاق  تم  مهمة، 

الثنائية بني الدولتني يف املجاالت املختلفة، ويف شهر 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قام   2017 يونيو 

مباحثات  وأجرى  فرنسا،  إىل  بزيارة  نهيان،  آل  زايد 

مع الرئيس إميانويل ماكرون حول العالقات الثنائية، 

والقضايا اإلقليمية والدولية األخرى. هذا إضافة إىل 

سمو  بها  قام  التي  الخارجية  الجوالت  من  الكثري 

الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  الله  عبد  الشيخ 

والتي  العامل  دول  من  العديد  إىل  الدويل  والتعاون 

مع  الخارجية  اإلمارات  رشاكات  تعزيز  يف  أسهمت 

واالقتصادية  السياسية  املجاالت  يف  ال��دول  هذه 

استقبلت  اإلمارات  فإن  ذاته  السياق  يف  والتجارية. 

 ،2017 العام  العامل خالل  وزعامء  قادة  من  العديد 

التنموي والسيايس،  الذين أشادوا بنموذج اإلمارات 

يف  معها  العالقات  تعزيز  عىل  حرصهم  وأك��دوا 

املجاالت كافة.

وال شك يف أن تنافس دول العامل عىل إقامة عالقات 

القوى  وحرص  املختلفة،  املجاالت  يف  اإلمارات  مع 

اإلقليمية  القضايا  تجاه  رؤاها  تعرف  عىل  الكربى 

توجهاتها  يف  الثقة  عىل  تأكيد  هو  إمنا  والعاملية 

واملتوازنة،  الهادئة  ومواقفها  الحكيمة  السياسية 

الشيخ  السمو  صاحب  بوضوح  عنه  عرب  ما  وهذا 

حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 

السادس  الوطني  اليوم  مبناسبة  كلمته  يف  الله 

واألربعني بقوله:« لقد أثبتت التجربة سالمة النهج 

هذه  تأسيس  منذ  الخارجية  سياستنا  اتخذته  الذي 

القوي  والحضور  بالنشاط  متيز  نهج  وهو  الدولة، 

عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، مبا يخدم مصالحنا 

منظومة  ويفعل  دولتنا،  سيادة  ويصون  الوطنية، 

العريب؛  التكامل  مساعي  ويوثق  الخليجي؛  التعاون 

ويسهم يف تطوير نظام دويل أكرث عدال وإنصافا، إىل 

اإليجابية يف كل ما من شأنه دعم  جانب املشاركة 

التعاون الدويل يف مواجهة التحديات املشرتكة«.

اإلقليمية  الجهود  الفاعلة يف مختلف  املشاركة   -  2

واالستقرار  األمن  أسس  تعزيز  إىل  الرامية  والدولية 

االقليمي، وإيجاد حلول لألزمات والقضايا املختلفة، 

دول  بني  التعاون  أهمية  اإلم��ارات  ت��درك  حيث 

والتهديدات  للمخاطر  التصدي  أجل  من  املنطقة 

أزمات  تواجه  التي  ال��دول  ومساعدة  املشرتكة، 

مختلفة يف تجاوزها يك تتفرغ لعملية البناء وإعادة 

األمن  يف  وحقها  شعوبها  مصالح  يلبي  ومبا  التعمري 

الدبلوماسية  نشطت  ه��ذا  وألج��ل  واالزده����ار. 

الحل  جهود  ودعمت   2017 العام  خالل  اإلماراتية 

ليبيا  يف  املختلفة،  املنطقة  وقضايا  ألزمات  السيايس 

التوصل  أن  تؤمن  ألنها  والصومال،  واليمن  وسوريا 

إىل حلول سياسية شاملة وإعادة االستقرار إىل هذه 

إذا ما تم التصدي للتدخالت  الدول سيكون ممكناً 

بكافة  الدعم  وقطع  العريب  الشأن  يف  اإلقليمية 

أشكاله عن الجامعات املتطرفة واإلرهابية. وواصلت 

العريب  التحالف  ضمن  الفاعل  دوره��ا  اإلم��ارات 

عىل  الحكيمة  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة 

املسارين السيايس واإلنساين دون كلل أو تقصري من 

خالل تلبية االحتياجات اإلنسانية والتنموية للشعب 

اليمني خاصة النساء واألطفال وإعادة االستقرار إىل 

اليمن.

3 - االنخراط الفاعل يف جهود مكافحة اإلرهاب عىل 

اسرتاتيجية  والدويل، من خالل  اإلقليمي  الصعيدين 

والوسطية  التسامح  قيم  تعزيز  عىل  ترتكز  شاملة 

واالعتدال وقبول اآلخر والعمل عىل تجديد الخطاب 

اإلسالمي  لديننا  الحضارية  الصورة  وإبراز  الديني 

إقليمية  جهود  أي  يف  الفاعلة  واملشاركة  الحنيف 

تنافس دول 
العالم على إقامة 

عالقات مع اإلمارات 
إنما هو تأكيد 

على الثقة في 
توجهاتها السياسية 
ومواقفها المتوازنة

االمارات•تٔوكد•التزامها•بأهداف•املجتمع•الدويل•يف•مكافحة•االٕرهاب
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ودولية ملواجهة قوى التطرف واإلرهاب ألننا نؤمن 

املعركة  هي  واإلره��اب  التطرف  عىل  الحرب  بأن 

التي يجب االنتصار فيها؛ ألنها تتعلق بأمن شعوب 

املنطقة والعامل أجمع وسالمها وتنميتها واستقرارها 

كام أنها معركة العامل أجمع ألن اإلرهاب خطر عاملي 

داهم ال يستثني أحدا ولذلك فإن مواجهته يجب أن 

تكون مشرتكة وشاملة. واتخذت اإلمارات إجراءات 

الدول  ومحاسبة  إىل كشف  تهدف  وتدابري مشرتكة 

دولة  اتخذت  لذلك  لإلرهاب،  واملمولة  الداعمة 

العربية  اململكة  يف  األشقاء  من  كل  مع  اإلم��ارات 

السعودية وجمهورية مرص العربية ومملكة البحرين 

للتطرف  قطر  دولة  دعم  وقف  إىل  تهدف  تدابري 

إىل  يسعى  الذي  سلوكها  لتغيري  ودفعها  واإلرهاب 

مبادرات  عن  فضالً  هذا  املنطقة.  استقرار  زعزعة 

والتي  واإلرهاب،  التطرف  ملواجهة  البناءة  اإلمارات 

تتصدى لأليديولوجيات الهدامة وتعمل عىل تعزيز 

قيم الوسطية واالعتدال وقبول اآلخر. ولهذا تحظى 

جانب  من  بالتقدير  اإلم��ارات  وسياسات  مواقف 

جانب  ومن  وحكومات،  شعوباً  العربية،  ال��دول 

تعزيز  يف  رئيسياً  عامالً  باعتبارها  الدويل،  املجتمع 

مرتكزات األمن واالستقرار يف املنطقة. 

دولة  تحظى  الناعمة:  اإلم��ارات  قوة  تعزيز   -  4

ودويل  إقليمي  بتقدير  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 

املتزايد  وال��دويل  اإلقليمي  التقدير  نتيجة  متزايد 

األمن  تعزز  التي  واملتزنة  الهادئة  لدبلوماسيتها 

والسلم يف املنطقة والعامل، ومبا تقدمه من مبادرات 

التي  القضايا  مع  ومؤثر  فاعل  بشكل  تتعاطى 

كافة،  املجاالت  يف  العاملي  االهتامم  عىل  تستحوذ 

إن  بل  واالجتامعية،  والثقافية  واألمنية  االقتصادية 

إلهام  مصدر  بات  التعايش  يف  اإلم��ارايت  النموذج 

ألنه  فقط  ليس  والعامل،  املنطقة  دول  من  للعديد 

بأمان  العيش  جنسية  مائتي  عىل  يزيد  ملا  يضمن 

وسالم عىل أراضيها، وإمنا أيضاً ألنه يجسد منظومة 

وتطبقها  اإلمارات  بها  تؤمن  التي  اإليجابية  القيم 

يف سياستها الخارجية، وهي االنفتاح عىل الثقافات 

هذه  بأن  إدراكها  منطلق  من  املختلفة،  العاملية 

التقدم  يف  املساهمة  يف  جميعها  تتشارك  الثقافات 

شك  وال  كافة.  املستويات  عىل  واإلنساين  الحضاري 

يف أن الصورة املرشقة التي تكونت عن اإلمارات يف 

السياسات  يف  ومؤثراً  فاعالً  طرفاً  باعتبارها  الخارج، 

اإلقليمية والدولية التي تستهدف تعزيز أسس األمن 

واالستقرار والتنمية والسالم، مل تأت من فراغ وإمنا 

بفضل ما متتلكه قيادتها الرشيدة من رؤية واضحة 

الرفاهية  وتحقيق  التنمية  عىل  تركز  النظر،  بعيدة 

اإلمارايت عىل  للمواطن  ليس  واإلنسانية  االجتامعية 

املستوى الداخيل وحسب، بل لجميع شعوب بلدان 

الحروب  ويالت  تعاين  التي  تلك  وبخاصة  العامل، 

املستمرة  دعواتها  إىل  إضافة  الطبيعية،  والكوارث 

التحديات  مواجهة  يف  والتعاون  والسالم  للحوار 

وكذلك  والدويل،  االقليمي  الصعيدين  عىل  املشرتكة 

تعكس  التي  والنشطة  الفاعلة  دبلوماسيتها  بفضل 

قوتها  وتربز  لإلمارات،  واإلنساين  الحضاري  الوجه 

وحضاري  ثقايف  موروث  من  به  تتميز  وما  الناعمة 

وقيمي، وهذا ما أشار إليه بوضوح صاحب السمو 

رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

الله،  الوزراء حاكم ديب، رعاه  الدولة رئيس مجلس 

لدى أداء عدد من سفراء الدولة الجدد املعينني لدى 

عدد من الدول الشقيقة والصديقة، اليمني القانونية 

سموه  وّجه  فقد   2017 العام  خالل  سموه  أمام 

السفراء “أن يكونوا رسل محبة وخري وسالم لدولة 

سيمثلون  التي  الدول  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات 

توطيد  وتفاٍن عىل  بجد  يعملوا  وأن  اإلمارات،  فيها 

دولة  بني  والتجارية  والثقافية  السياحية  العالقات 

الشقيقة  الدول  وهذه  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 

والصديقة، مع مراعاة الحفاظ عىل املصالح الوطنية 

الطيبة لإلمارات يف  العليا لشعبنا، وترسيخ السمعة 

األوساط الرسمية والشعبية يف الدول املعنية”.

وال شك يف أن عالن صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب، رعاه الله، يف شهر أبريل 2017، 

الناعمة لدولة اإلمارات  عن تشكيل “مجلس القوة 

السياسة  برسم  يختص  الذي  املتحدة”،  العربية 

العامة، واسرتاتيجية القوة الناعمة للدولة، سيشكل 

الحضارية  الصورة  إب��راز  طريق  عىل  نوعية  نقلة 

التنمية  يف  فريد  من��وذج  من  متثله  وما  لإلمارات 

السياسية  املختلفة،  مبكوناتها  واملستدامة  الشاملة 

هذا  أن  خاصة  واملجتمعية،  والثقافية  واالقتصادية 

املجلس يعرب عن رؤية استرشافية وواقعية ملا يجب 

والوسائل  الخارجية  الدولة  سياسة  عليه  تكون  أن 

هذه  مامرسة  يف  استخدامها  ميكن  التي  املتنوعة 

متلكها  التي  القدرات  استخدام  ورضورة  السياسة، 

وترسيخ  ملصالحها  خدمة  األقىص  بحدها  الدولة 

مكانتها العاملية. ولعل أحد أهداف مجلس اإلمارات 

للقوة الناعمة هي العمل عىل تطوير أدوات جديدة 

مجلس•القوة•الناعمة•لدولة•االٕمارات•يعزز•مكانتها•إقليميا•وعامليا
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شعوب  إىل  وتفردها  اإلمارات  دولة  قصة  إليصال 

ويحقق  الدولة،  مبنجزات  يليق  مبا  كافة،  العامل 

مصالحها ورؤية قيادتها الرشيدة يف أن تكون أفضل 

تم  وقد  واحرتاماً.  ومكانًة  سمعًة  العامل  يف  دولة 

تكليف مكتب الدبلوماسية العامة يف وزارة شؤون 

اسرتاتيجية  إعداد  مبهام  واملستقبل  الوزراء  مجلس 

املعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  الناعمة،  القوة 

القوة  ملجلس  واإلداري  الفني  الدعم  وتقديم 

القوة  مجلس  وسيكون  اإلم��ارات.  لدولة  الناعمة 

لتقديم  رسمية  مرجعية  اإلم��ارات  لدولة  الناعمة 

الرأي واملشورة حول التوجهات واملبادرات املقرتحة، 

ضمت منظومة الدبلوماسية العامة لدولة اإلمارات، 

وطموحاتها  اإلم��ارات  منجزات  ترسيخ  يضمن  مبا 

ودورها املركزي، إقليمياً ودولياً، يف العلوم والثقافة 

والفنون والسياحة والتجارة واملبادرات اإلنسانية، أو 

الرسمي  العام  للرأي  وإبرازها  املجاالت،  غريها من 

اإلمارات  ملسرية  مرآة  لتكون  العامل،  يف  والشعبي 

وإرثها الحضاري ودورها الحيوي. 

ثالثًا: التأسيس لبناء اقتصاد 
مستدام يواكب االنتقال لمرحلة 

ما بعد عصر النفط
مرحلة   2017 العام  خالل  اإلمارات  دولة  قطعت 

اقتصاد يتصف  لبناء  التأسيس  متقدمة عىل طريق 

عرص  بعد  ما  مرحلة  ملواكبة  والتطور  باالستدامة 

النفط، فواصلت جهودها الرامية إىل  تقليص اعتامد 

الدنيا،  الحدود  إىل  النفط  عىل  الوطني  االقتصاد 

وتوسيع نسبة مساهمة القطاعات غري النفطية إىل 

الحدود القصوى، وإبعاد االقتصاد الوطني عن شبح 

التعرض ألي اهتزازات غري مأمونة العواقب يف حال 

تعرضت تلك املوارد إىل النضوب يف املستقبل؛ وذلك 

قدراته  بناء  من  الوطني  االقتصاد  متكني  أجل  من 

الذاتية، وتوسيع قاعدته اإلنتاجية بعيداً عن النفط 

اإلمارات  مورد غري مستدام، وتضمن جهود  أي  أو 

يف هذا الشأن:

الوطنية: ال شك يف  الصناعة  بتطوير  االهتامم   -  1

املتزايد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اهتامم  أن 

إىل  اسرتاتيجي  منظور  من  ينطلق  بالصناعة 

املستقبل ويف إطار سياسة التنويع االقتصادي التي 

تعترب املفتاح الرئييس يف استعدادات الدولة ملرحلة 

منحت  اإلم��ارات  دولة  فإن  ولهذا  النفط،  بعد  ما 

لتصحيح  خططها  إطار  يف  قصوى  أولوية  الصناعة 

الهيكل اإلنتاجي وتقليص االعتامد عىل قطاع النفط 

والغاز وإرساء األسس السليمة القتصاد قوي باعتبار 

الدولية  االقتصادية  للمقاييس  طبقا  الصناعة  أن 

لجهود  رافعة  يشكل  الذي  املؤهل  القطاع  هي 

التنمية الشاملة ملا يتوفر عليه من عوامل تساعده 

املواد  وتواجد  األموال  رؤوس  توفر  مثل  ذلك  عىل 

العوامل  العاملة وغريها من  واليد  والطاقة  األولية 

األساسية. وقد جاء اهتامم الدولة بالتنمية الصناعية 

يف إطار رؤية شاملة تهدف إىل إيجاد قطاع صناعي 

وتحقيق  الوطنية  التنمية  مسرية  قيادة  عىل  قادر 

وبالتايل  الرضورية  السلع  مجال  يف  الذايت  االكتفاء 

املحيل  الناتج  يف  الصناعي  القطاع  مساهمة  زيادة 

اإلجاميل.

2 - االستثامر يف قطاع الطاقة املتجددة والنظيفة: 

بالغة  أهميّة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تويل 

قيام  منذ  تنبّهت  وقد  النظيفة،  الطاقة  ملوضوع 

االتحاد عىل يد املغفور له، بإذن الله تعاىل، الشيخ 

إىل  ث��راه،  الله  طيّب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 

أهميّته، ولذلك فقد تبّنت يف وقت باكر رؤية تنموية 

الطاقة والتحّول  تنويع مصادر  اسرتاتيجية محورها 

الطاقة  مصادر  عىل  باالعتامد  النظيفة  الطاقة  إىل 

مسبوقة  غري  جهوداً  الدولة  بذلت  وقد  املتجّددة. 

عىل مستوى املنطقة، ورمبا العامل، من أجل تحقيق 

فتبّنت  الواقع،  أرض  إىل  بها  واالنتقال  الرؤية  هذه 

تهدف  التي  واملبادرات  الربامج  وأطلقت  الخطط 

ونظيفة  آمنة  حياة  وتوفري  االستدامة  تحقيق  إىل 

الحالية والقادمة واملحافظة يف  ومستدامة لألجيال 

ولعّل  واملحيطة.  املحلية  البيئة  عىل  نفسه  الوقت 
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اسرتاتيجية   ،2017 العام  مطلع  الحكومة،  إعالن 

التي  املقبلة،  الثالثة  العقود  خالل  للطاقة  الدولة 

تهدف فيام تهدف إىل رفع مساهمة الطاقة النظيفة 

إىل  الدولة  يف  املنتجة  الطاقة  مزيج  إج��اميل  يف 

50%، بحلول عام 2050، من خالل تبني مخرجات 

دولة  ستضع  والتي   ،2050 الطاقة  اسرتاتيجية 

املتقّدم،  العامل  املتحدة يف مصاف  العربية  اإلمارات 

ومبا يضمن استدامة النمو يف املجاالت كافة، هو خري 

دليل عىل هذا االهتامم الكبري واإلرصار عىل التحول 

إىل الطاقة النظيفة. وقد تحققت نجاحات مشهود 

املؤرشات  من  العديد  أظهرتها  املجال  هذا  يف  لها 

اإلقليمية والدولية املتخّصصة، وتعزز موقع اإلمارات 

كدولة رائدة وقائدة عىل مستوى عريب وإقليمي يف 

ومنطقة  العريب،  الوطن  تتصدر  وهي  الشأن؛  هذا 

الرشق األوسط بأكملها، كام أنها تتبوأ موقعاً متقّدماً 

الدول  أكرب  قامئة  ضمن  عاملي  مستوى  عىل  أيضاً 

النظيفة،  الطاقة  إىل  التحول  يف  العامل  تقود  التي 

الطاقة  عىل  االعتامد  يف  كبريان  ومنو  توّسع  وهناك 

املتجّددة من أجل الوصول إىل الهدف النهايئ وهو 

النظيفة  الطاقة  االعتامد بشكل رئييس عىل مصادر 

اإلمارات  متتلك  التي  الشمسية  الطاقة  بينها  ومن 

قدرات وإمكانات كامنة ومتميزة ألن تكون بالفعل 

رائدة؛ وقائدة يف هذا املجال. ويف هذا السياق جاء 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  افتتاح 

الوزراء،  رئيس مجلس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم، 

أكرب   ،2017 سبتمرب  شهر  يف  الله،  رعاه  ديب،  حاكم 

بنظام  العامل  يف  املركَّزة  الشمسية  للطاقة  مرشوع 

املنتج املستقل يف موقع واحد، بقدرة 700 ميجاوات 

وبتكلفة تصل إىل 14.2 مليار درهم، ضمن املرحلة 

الرابعة يف »مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 

اسرتاتيجية ديب  ألهداف  الشمسية« يف ديب، ودعامً 

املرشوع  هذا  إعالن  ويأيت   .2050 النظيفة  للطاقة 

الضخم يف إطار الرؤية االسرتاتيجية للقيادة الرشيدة 

زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  رأسها صاحب  وعىل 

تكون  أن  يف  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل 

عىل  يقوم  الذي  األخرض  لالقتصاد  منوذجاً  اإلمارات 

االستدامة البيئية والطاقة النظيفة.

تعترب  الفضاء:  صناعة  مجال  يف  االن��خ��راط   -  3

التي  للفضاء”،  الوطني  “الربنامج  اسرتاتيجية 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  اعتمدها 

الشيخ محمد بن زايد  السمو  آل مكتوم، وصاحب 

آل نهيان، يف عام 2017 أكرب خطة علمية متكاملة 

شك  أدىن  دون  من  ومتثل  املنطقة،  يف  نوعها  من 

تطوير  مجال  يف  ونوعاً،  كاماًّ  رائداً،  إماراتياً  إسهاماً 

من  ضخم  برنامج  فهو  وصناعاته؛  الفضاء  علوم 

مرشوعات  من  يتضمنه  الذي  الالفت  العدد  حيث 

ومبادرات متثل يف الوقت نفسه إضافة غري مسبوقة 

لقطاع الفضاء العريب، بل حتى العاملي، لعلَّ أبرزها 

إعداد رواد فضاء إماراتيني، وخطة طويلة األمد حتى 

أول مستوطنة برشية عىل كوكب  لبناء  عام 2117 

السنوات  خالل  األمل”  ب�”مسبار  والوصول  املريخ، 

أول  وإنشاء  األحمر،  الكوكب  إىل  املقبلة  األرب��ع 

املريخ،  كوكب  عىل  الحياة  ملحاكاة  علمية  مدينة 

أكرب  وإطالق  الفضاء،  الستكشاف  العريب  والربنامج 

مجمع  عن  فضالً  العامل،  يف  املريخ  لعلامء  منتدى 

تصنيع األقامر الصناعية الذي أطلقه سموهام ضمن 

“مركز محمد بن راشد للفضاء”. وضمن هذا اإلطار 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تأكيد  جاء 

آل مكتوم -رعاه الله- أن “مرشوع اإلمارات للفضاء 

رسالة لعاملنا العريب بقدرة أبناء املنطقة عىل املنافسة 

عاملياً”. مضيفاً سموه “هدفنا أن نقول للعامل نحن 

قادرون عىل أن نس�هم يف سباق الحضارات، وتقديم 

يف  للبرشية”.  جديدة  ومعرفية  علمية  إسهامات 

حني أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

البرشية  رحلة  يف  فاعل  بدور  اإلسهام  “نريد  نهيان 

إىل الفضاء، وستكون اإلمارات أول دولة عربية تصل 

إىل املريخ، وستشكل مرجعاً متكامالً لعلوم الفضاء 

وتقنياته وصناعاته يف املنطقة أيضاً”.

وال شكَّ يف أن الربنامج الوطني للفضاء، الذي سيصب 

مجتمع  إىل  والتحول  االقتصاد  تنويع  جهود  يف 

اإلمارات  مليضِّ  جليَّة ورصيحة  ترجمة  هو  املعرفة، 

أبناء  أن االستثامر يف  القائم عىل  يف نهج مؤسسيها 

الوطن هو خري استثامر يف حارض الوطن ومستقبله. 

الشيخ  السمو  صاحب  قول  جاء  السياق  هذا  ويف 

الوطني  “برنامجنا  إن  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

إماراتية  كوادر  لبناء  صلبة  أرضية  يشكل  للفضاء 

تخصصية يف علوم الفضاء، ويهدف إىل تأهيل أجيال 

قادرة عىل عمل إضافات نوعية للمعرفة اإلنسانية”، 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتأكيد 

نهيان عىل أن “االستثامر يف الفضاء هو استثامر يف 

صية تصل  عقول إماراتية وكوادر عربية وعلوم تخصُّ

سموه  مضيفاً  جديدة”،  لنجاحات  اإلمارات  بدولة 

من  جديدة  مرحلة  عىل  مقبلة  اإلمارات  دولة  “إن 

إىل  للوصول  أبناءنا  وسندعم  العلمية،  اإلنجازات 

العاملية”.

قطعت دولة 
اإلمارات خالل مرحلة 

متقدمة على 
طريق التأسيس 

لبناء اقتصاد يتصف 
باالستدامة والتطور 

لمواكبة مرحلة ما 
بعد عصر النفط
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4 - إطالق اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي

يف شهر أكتوبر 2017، من قبل صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

التي  االسرتاتيجية  وهي  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس 

منها  الدولة،  يف  عدة  حيوية  قطاعات  تستهدف 

والتكاليف  الحوادث  تقليل  خالل  من  النقل  قطاع 

نسبة  تقليل  خالل  من  الصحة  وقطاع  التشغيلية، 

بإجراء  الفضاء  وقطاع  والخطرة،  املزمنة  األمراض 

املكلفة،  األخطاء  نسب  وتقليل  الدقيقة  التجارب 

وقطاع الطاقة املتجددة عرب إدارة املرافق واالستهالك 

والدراسات  التحليل  إجراء  عرب  املياه  وقطاع  الذيك، 

الدقيقة لتوفري املوارد، وقطاع التكنولوجيا من خالل 

رفع نسبة اإلنتاج والرصف العام، وقطاع التعليم من 

خالل التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة يف التعلم، 

وزراعة  التشجري  نسبة  زي��ادة  عرب  البيئة  وقطاع 

النباتات املناسبة. 

وتعد اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي األوىل 

التي  القطاعات  حيث  من  املنطقة،  يف  نوعها  من 

وتكاملية  تشملها،  التي  الخدمات  ونطاق  تغطيها، 

تسعى  حيث  تسترشفها،  التي  املستقبلية  الرؤية 

تكنولوجيا  أدوات  وتنظيم  تطوير  إىل  األساس  يف 

يتجزأ من  ال  تكون جزءاً  بحيث  االصطناعي  الذكاء 

يف  يسهم  مبا  الدولة،  يف  الحكومي  العمل  منظومة 

مواجهة املتغريات املتسارعة وتحقيق تطور نوعي يف 

األداء العام عىل املستويات كافة، عرب بناء منظومة 

أوالً  للتحديات  تتصدى  رقمية ذكية كاملة ومتصلة 

بأول، وتقدم حلوالً عملية ورسيعة، تتسم بالجودة 

للذكاء  اإلم��ارات  اسرتاتيجية  وتهدف  والكفاءة. 

األوىل  اإلم��ارات  حكومة  تكون  أن  إىل  االصطناعي 

مبختلف  االصطناعي  الذكاء  استثامر  يف  العامل،  يف 

يف  واعدة  جديدة  سوق  وخلق  الحيوية،  قطاعاتها 

املنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات 

بناء  إىل  باإلضافة  اإلنتاجية،  وزيادة  الخاص  القطاع 

يتم  وأن  والتطوير،  البحث  مجال  يف  قوية  قاعدة 

االعتامد عىل الذكاء االصطناعي يف الخدمات وتحليل 

بحيث   ،2031 عام  بحلول   100% مبعدل  البيانات 

الدولة  يف  الحكومية  الجهات  جميع  عىل  يتعني 

اعتامد الذكاء االصطناعي، وذلك مبا ينسجم ومئوية 

اإلمارات 2071، الساعية إىل أن تكون دولة اإلمارات 

األفضل بالعامل يف املجاالت كافة. ومن شأن التطبيق 

أن  الحكومي،  العمل  يف  االصطناعي،  للذكاء  األمثل 

يساعد يف وضع اسرتاتيجية تنبؤية تساعد يف تطوير 

بالحوادث  التنبؤ  املثال  سبيل  عىل  وقائية،  آليات 

ذلك  ضوء  عىل  يتم  بحيث  املرورية،  واالزدحامات 

وضع سياسات مرورية أكرث فاعلية. وميكن للحكومة 

مع الذكاء االصطناعي أن توفر 50% من التكاليف 

السنوية للعمل الحكومي، سواء يف ما يتعلق بخفض 

ماليني  توفري  أو  الورقية،  املعامالت  عدد  يف  الهدر 

هذه  إنجاز  يف  سنوياً  إهدارها  يتم  التي  الساعات 

الذكاء  يف  الكفؤ  االستثامر  يعمل  كام  املعامالت، 

االصطناعي عىل توفري تكاليف النقل، وخفض كلفة 

إنجاز املرشوعات، وتحقيق ارتفاع ملحوظ يف الناتج 

املحيل اإلجاميل.

أجيال  إلع��داد  التعليم  تطوير  يف  االستثامر   -  5

دولة  واصلت  املعرفة:  اقتصاد  تقود  التي  املستقبل 

اإلمارات العربية املتحدة خالل العام 2017 اهتاممها 

األمثل يف  االستثامر  باعتباره  التعليم،  بقضية  الكبري 

املستقبل، والرهان الحقيقي لالنتقال إىل مرحلة ما 

برنامج•االٕمارات•لرّواد•الفضاء
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بعد عرص النفط، التي تستهدف بناء اقتصاد يقوم 

عىل املعارف والعلوم العرصية، ولهذا عملت الدولة 

تأخذ  تعليمية  لعملية  املواتية  البيئة  توفري  عىل 

بأرقى املعايري العاملية فيام يخص مرتكزات العملية 

مدارس  تأسيس  مستوى  عىل  س��واء  التعليمية، 

بشكل  املعلمني  بتأهيل  يتعلق  فيام  أو  عرصية، 

التعليم.   مناهج  بتطوير  يتصل  فيام  أو  مستمر، 

ومتيض دولة اإلمارات العربية املتحدة بخطى ثابتة 

نحو بناء منظومة تعليم عرصية مبعايري عاملية، ولعل 

العام  خالل  إعالنها  تم  التي  املهمة  الخطوات  من 

عىل  التعليمي  النظام  توحيد  الشأن  هذا  يف   2017

مسار  يف  نوعية  نقلة  ميثل  الذي   ، الدولة  مستوى 

عرصي  تعليم  تقديم  نحو  والتحديث  التطوير 

ألبنائنا الطالب مبعايري عاملية، يسهم يف بناء مجتمع 

اإلبداع واالبتكار ويخدم توجه اإلمارات نحو اقتصاد 

للتعليم  الوطنية  )االسرتاتيجية  أن  كام  املعرفة، 

العايل 2030( التي تم إعالنها يف ختام االجتامعات 

يف  أبوظبي  يف  اإلم��ارات  دول��ة  لحكومة  السنوية 

بناء  نحو  مهمة  إضافة  متثل  املايض،  سبتمرب  شهر 

منظومة تعليم عرصية، حيث تستهدف إعداد جيل 

العلمية واملهنية،  املستقبل، وفق أفضل املستويات 

وتسعى إىل إعداد جيل إمارايت يحمل راية املستقبل، 

العلمية والقيم األخالقية  املستويات  بأعىل  ويتمتع 

واإليجابية، مبا يضمن االستمرارية، وتأمني مستقبل 

سعيد، وحياة أفضل لألجيال القادمة، وتعزيز مكانة 

الدولة عاملياً يف مجال التعليم.

رابعًا: الميزانية االتحادية 2018 
... التركيز على االستثمار في 

البشر
كان االستثامر يف بناء اإلنسان، وال يزال، أحد أهداف 

فلسفة التنمية الشاملة واملستدامة منذ عهد املغفور 

له، بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

هو  اإلنسان  بأن  يؤمن  كان  الذي  ثراه،  الله  طيب 

تقدم  كل  محور  ألنه  حضارية،  عملية  أي  أساس 

حقيقي مستمر، وهو النهج نفسه الذي يسري عليه 

نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

التي  التمكني  الله، يف مرحلة  الدولة، حفظه  رئيس 

تستهدف تهيئة البيئة املبدعة الالزمة لتمكني الفرد 

املواطن من عنارص القوة الالزمة ليصبح أكرث إسهاماً 

االجتامعية  الحياة  مجريات  مختلف  يف  ومشاركًة 

والسياسية واإلنتاجية واملعرفية، ضمن رؤية واضحة 

هي  البرشية  الرثوة  أن  حقيقة  من  تنطلق  ثابتة 

الرثوة األغىل واالستثامر األمثل نحو تحقيق أهداف 

اإلمارات التنموية الطموحة خالل السنوات املقبلة.

ولقد جسدت امليزانية االتحادية للوزارات والجهات 

التي   ،)2021-2018( لألعوام  املستقلة  االتحادية 

السمو  صاحب  برئاسة  ال��وزراء  مجلس  اعتمدها 

رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، يف 

شهر نوفمرب 2017 خالل جلسة استثنائية للمجلس 

الفلسفة  هذه  للكتاب،  الدويل  الشارقة  معرض  يف 

البرش،  يف  االستثامر  قيمة  من  تعيل  التي  التنموية 

فميزانية العام 2018  التي تقدر ب�51 مليار درهم 

وتنمية  والصحة  للتعليم  منها   %43.5 تم تخصيص 

املجتمع، وهي القطاعات التي ترتبط بشكل مبارش 

كسابقاتها،  امليزانية،  هذه  أن  يؤكد  ما  باملواطنني، 

مختلف  يف  اإلم���ارايت  اإلن��س��ان  بناء  يف  تستثمر 

خدمات  توفري  عىل  رئييس  بشكل  وتركز  املجاالت، 

التعليمية  الرعاية  مجاالت  يف  مستدامة  راقية 

والصحية واالجتامعية للمواطنني، وهذا ما عرب عنه 

مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

بقوله: »إن امليزانية االتحادية بكل خططها وبرامجها 

تأيت ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 

الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن 

بتوفري الحياة الكرمية للمواطنني واملقيمني يف دولة 

اإلمارات، وصوالً إىل رؤية اإلمارات 2021، وأهداف 

»سعادة  أن  سموه  مؤكداً   .»2071 اإلمارات  مئوية 

املقام األول ألولوياتنا وسنعمل  شعبنا ورفاهيته يف 

كافة  والخطط  وامليزانيات  املتطلبات  توفري  عىل 

مالها،  ورأس  الدولة  هذه  مستقبل  فهم  ملصلحته 

أفضل  وتقديم  لدولتنا  األول  املركز  عىل  واملحافظة 

الخدمات وبأعىل املعايري ومن خالل تطبيق أفضل 

الوطن  لخدمة  تقدميها  وحسن  املالية  املامرسات 

وأبنائه«.

امليزانية  من  كبرية  نسبة  تخصيص  أن  يف  شك  وال 

االجتامعية  التنمية  لربامج   2018 لعام  االتحادية 

تحرص  الذي  األسمى  الهدف  أن  بوضوح  يؤكد  إمنا 

عليه القيادة الرشيدة يف اإلمارات، هو تحقيق تنمية 

أفراد  سعادة  تعزيز  يف  تسهم  مستدامة،  مجتمعية 

للدولة  املتميز  املوقع  املجتمع ورفاهيتهم، وترسيخ 

يف مجال التنمية البرشية إقليمياً وعاملياً، ومبا يحقق 

أهداف رؤية اإلمارات 2021، التي تستهدف جعل 

اإلماراتيني« يتمتعون برغد العيش، ويهنؤون بحياة 

تعليمي  بنظام  ويحظون  موفورة  وبصحة  مديدة 

من الطراز األول ومنط حياة متكامل تعززه خدمات 

وثقافية  اجتامعية  أنشطة  وترثيه  متميزة،  حكومية 

51 مليار درهم 

الميزانية االتحادية 
لعام 2018 تم 

تخصيص 43٫5 % 
للتعليم والصحة 
وتنمية المجتمع
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متنوعة يف محيط سليم وبيئة طبيعية غنية«.

سياستها   2017 العام  خالل  اإلم��ارات  وواصلت 

الرامية إىل االستثامر يف متكني املواطنني، باعتبارهم 

من  العديد  يف  ترجم  الحقيقية، وهذا  الوطن  ثروة 

جميع  عىل  والفائدة  بالخري  تعم  التي  املبادرات 

اإلم��ارايت،  املجتمع  رشائح  ومختلف  الوطن  أبناء 

الحكومية  الخدمات  عىل  تقترص  ال  مبادرات  وهي 

واإلسكان  والتعليمية  الصحية  املجاالت  املتطوِّرة يف 

سياسات  تطوير  لتشمل  كذلك  متتد  وإمنا  فقط، 

التمكني للمواطنني وفتح آفاق اإلبداع واالبتكار كافة 

الشيخ  السمو  صاحب  عليه  أكد  ما  وهذا  أمامهم. 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،  

يف كلمته مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني يف 

الثاين من ديسمرب 2017، حينام مثن سموه الجهود 

املخلصة املبذولة من “ لجنة متابعة تنفيذ مبادرات 

يف  ملموسة  نتائج  من  حققته  وما   “ الدولة  رئيس 

والخدمية  التحتية  البنى  بتطوير  أهدافها  تنفيذ 

والسكنية واملعيشية يف إمارات الدولة كاف”، مؤكداً 

الرؤية  جوهر  هو  اإلنسان  يف  االستثامر  أن  سموه 

موجه  الرتكيز  وأن  تأسيسها  منذ  لدولتنا  التنموية 

بقوة لدعم التميز واالبتكار واالرتقاء بقدرات القوى 

البرشية املواطنة ومهاراتها.

البرشي  العنرص  يف  باالستثامر  اإلمارات  اهتامم  إن 

هي  البرشية  الرثوة  بأن  راسخة  قناعة  من  ينطلق 

األغىل، ألنها هي التي تقود مسرية التنمية والتطور 

يف مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عرب عنه 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بوضوح 

السادس  الوطني  اليوم  مبناسبة  كلمته  يف  نهيان 

إننا  الثاين من ديسمرب 2017، بقوله:”  واألربعني يف 

أهداف  تنفيذ  يف  وشبابه  الوطن  أبناء  عىل  نراهن 

الحقيقية  الرثوة  ونعدهم   ”2071 اإلمارات  “مئوية 

والدامئة لدولة اإلمارات العربية املتحدة فهم عامد 

أثبتوا  وقد  املستقبل  وقادة  التنمية  وركيزة  النهضة 

والثقة  والفكر  العلم  من  ميتلكون  أنهم  بالفعل 

بالنفس ما يؤهلهم لحمل األمانة وتحمل املسؤولية 

يف مختلف مواقع العمل الوطني وسنواصل العمل 

العرصي  التعليم  توفري  خالل  من  متكينهم  عىل 

الذي ينمي لديهم ملكات اإلبداع واالبتكار ورعاية 

ومخرتعاتهم  أفكارهم  وتبني  واملتفوقني  املوهوبني 

بشكل  تأهيلهم  عىل  والعمل  املختلفة  املجاالت  يف 

علمي سليم يك يكونوا قادرين عىل مواكبة متطلبات 

مرحلة ما بعد عرص النفط التي نسعي من خاللها 

عىل  يعتمد  ومستدام  قوي  وطني  اقتصاد  بناء  إىل 

العلوم واملعرفة وعىل كوادر وطنية مؤهلة ومنفتحة 

عىل العامل وعلومه الحديثة ملواكبة مرشوعات دولة 

يف  الطموحة  التنموية  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 

مختلف املجاالت”.

خامسًا: ريادة في مؤشرات 
التنمية البشرية واالقتصادية

أن    2017 العام  خالل  اإلم��ارات  دولة  استطاعت 

التقارير الدولية الصادرة عن  ترسخ من مكانتها يف 

مؤرشات دولية ، فقد حصلت عىل املركز األول عربياً 

2017- العاملية  التنافسية  تقرير  يف  عاملياً  وال�17 

العاملي  االقتصادي  املنتدى  عن  الصادر   ،2018

تقارير  أهم  من  يعد  والذي  سويرسا،  يف  )دافوس( 

أداء  سنوي  بشكل  ترصد  التي  العاملية  التنافسية 

وتنافسية اقتصادات دول العامل، وضمن هذا التقرير 

جاءت اإلمارات يف املركز األول عامليا يف مؤرش “كفاءة 

الدولة  حافظت  ان  بعد  وذلك  الحكومي”  اإلنفاق 

التوايل،  عىل  أعوام  لثالثة  عامليا  الثاين  املركز  عىل 

االقتصادات  أهم  تصنيفها ضمن  كام حافظت عىل 

عرش  ال�حادية  للسنة  االبتكار  عىل  املبنية  العاملية، 

عىل التوايل، وحلت يف املرتبة األوىل عربياً وإقليمياً 

الصادر  العاملي  البرشي  املال  رأس  ترتيب مؤرش  يف 

عن املنتدى االقتصادي العاملي، مبعدل تطوير يصل 

نحو  ثابتة  بخطة  أنها متىض  يؤكد  ما   ،%65.48 إىل 

 ، واالبتكار  اإلبداع  عىل  يعتمد  معريف  اقتصاد  بناء 

الدول  موقعها عىل خارطة  تعزيز  قادرة عىل  وأنها 

املتقدمة يف غضون السنوات املقبلة.

 واحتلت اإلمارات املرتبة األوىل عربياً، والعارشة عاملياً 

للعيش والعمل، وفق استبيان عاملي أجراه بنك أتش 

أس يب يس، وشمل 46 دولة، وتصدرت مدينتا أبوظبي 

وديب قامئة املدن األفضل للعيش والعمل يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وفقاً الستبيان أجراه 

بالتعاون مع »يوجوف«  للتوظيف  موقع”بيت.كو” 

متعددة  عوامل  إىل  استناداً  وذلك  السوق،  ألبحاث 

من بينها االقتصادية والبيئية واالجتامعية والثقافية. 

للمرة   2017 العام  خالل  اإلم��ارات  تصدرت  كام 

الشباب  لدى  للعيش  املفضلة  الدول  قامئة  الرابعة 

يرغبون  التي  ال��دول  قامئة  تصدرت  كام  العريب، 

لدولهم أن تحذو حذوها، وينظرون إليها باعتبارها 

يُحتذى”، وكذلك بكونها “الوجهة املفضلة  “منوذجاً 

لتأسيس األعامل”، وذلك بحسب نتائج العديد من 

استطالعات الرأي املعتربة. وما كان كل هذا ليكون 

اهتمام اإلمارات 
باالستثمار في 
العنصر البشري 

ينطلق من قناعة 
راسخة بأن الثروة 

البشرية هي 
األغلى

االستثامر•يف•تطوير•التعليم•إلعداد•أجيال•املستقبل
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لوال اإلنجازات الباهرة التي حققتها اإلمارات العربية 

املتحدة يف مختلف املجاالت، وخاصة املجاالت التي 

متثل أعمدة لتطور املستقبل، مبا فيها التحول الرقمي 

والذكاء االصطناعي. 

عامليا  وال� 21  األول عربيا  املركز  االمارات  وحققت 

العاملي  السعادة  تقرير  بحسب  السعادة  مؤرش  يف 

جامعة  يف  األرض  معهد  عن  الصادر   2017 لعام 

عىل  وتربعت   ، املتحدة  األمم  ب��إرشاف  كولومبيا 

العريب،  العامل  يف  ازدهارا  الدول  كأكرث  األول  املركز 

بحسب مؤرش االزدهار العاملي الصادر عن مؤسسة 

رخاء  رصد  مجال  يف  العريقة  الربيطانية،  ليجاتوم 

مجملها  يف  تشري  مؤرشات  وهي  وازدهارها،  الدول 

إىل أن اإلمارات أصبحت من أكرث دول العامل جاذبية 

التي  املثالية  العمل  لبيئة  بالنظر  واإلقامة،  للعيش 

توفرها للعامل وأصحاب األعامل، وجهودها لتعزيز 

العمل  ظروف  أفضل  وتوفري  االقتصادية،  الحرية 

ومامرسة النشاط االقتصادي، كام تتيح للمستثمرين 

دون  من  أعاملهم  مامرسة  إمكانية  األعامل  ورجال 

يضطرهم  ال  مبا  معّقدة،  روتينية  إجراءات  أو  قيود 

إىل بذل املزيد من الجهد والوقت، وال يجربهم عىل 

تحّمل أعباء مالية مرهقة.

بقية  اإلم��ارات  تصدرت  فقد  سبق،  ما  إىل  إضافة 

الدول العربية يف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش، 

واستحوذت عىل نسبة 23% من إجاميل االستثامرات 

األجنبية املبارشة إىل الدول العربية، يف التقرير الصادر 

عن صندوق النقد العريب حول محددات االستثامر 

اإلمارات  احتلت  كام  العربية.  الدول  يف  األجنبي 

املرتبة األوىل عاملياً يف مثانية مؤرشات تنافسية، من 

ومؤرش  العاملي،  للتنافسية  السنوي  الكتاب  بينها 

العاملي،  والسفر  السياحة  وتقرير  العاملي،  االبتكار 

مؤرشات  وهي  العاملية،  املواهب  تنافسية  ومؤرش 

من  اإلم���ارايت  االقتصاد  ق��وة  مجملها  يف  تعكس 

ناحية، وسالمة السياسات والخطط االقتصادية التي 

تتبناها الدولة من ناحية ثانية، ونجاحها يف توظيف 

ثالثة،  ناحية  بكفاءة عالية من  االقتصادية  مواردها 

أنها  العربية املتحدة  حيث يحسب لدولة اإلمارات 

قدمت منوذجاً ناجحاً لدول املنطقة يف كيفية تنويع 

النفط،  أسعار  تقلبات  عن  بعيداً  الدخل  مصادر 

مجاالت  كل  يف  الحضاري  مها  لتقدُّ الدميومة  لتأمني 

التنمية االقتصادية واالجتامعية، ومتيض اآلن بخطى 

ثابتة وواثقة لالنتقال إىل مرحلة ما بعد النفط التي 

الشيخ محمد بن  السمو  عرب عنها بوضوح صاحب 

زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل 

أمام  كلمته  خالل  سنوات،  قبل  املسلحة  للقوات 

قال  والتي  ديب،  يف  الحكومية  للقمة  الثالثة  الدورة 

بتصدير   2050 عام  يف  سنحتفل  “إننا  سموه:  فيها 

آخر برميل نفط”.

وال شك يف أن هذه املراتب املتقدمة التي حققتها 

اإلمارات يف هذه املؤرشات املختلفة إمنا متثل شهادة 

التي  التنموية  الرؤية  سالمة  عىل  دامغة  دولية 

تتبناها دولة اإلمارات يف ظل قيادة صاحب السمو 

الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

حفظه الله، والتي تهدف إىل رفع مستويات املعيشة 

اإلمارات  دولة  ملواطني  واالزدهار  الرخاء  وتحقيق 

واملقيمني عىل أرضها الطيبة.

سادسًا: متحف اللوفر أبوظبي 
... رسالة تسامح وأمل من 

اإلمارات للعالم
راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  افتتاح صاحب  جاء 

مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 

السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  ال��وزراء، 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، 

وفخامة  املسلحة،  للقوات  األع��ىل  القائد  نائب 

نوفمرب  شهر  يف  ماكرون  إميانويل  الفرنيس  الرئيس 

2017 متحف اللوفر أبوظبي، ليشكل جرساً لتالقي 

عنه  عرب  ما  وهذا  املختلفة،  والحضارات  الثقافات 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بوضوح 

عالمة  أبوظبي  اللوفر  متحف  “أن  بقوله  نهيان، 

بارزة يف مسار العالقات املتميزة بني دولة اإلمارات 

خصوصاً  الفرنسية،  والجمهورية  املتحدة  العربية 

عىل املستوى الثقايف”، وأشار سموه إىل أن” املتحف 

اإلماراتية  العالقات  إطار  يف  أهميته  يكتسب  ال 

ومعانيه  دالالته  متتد  وإمنا  فحسب..  الفرنسية   -

باعتباره جرساً ثقافياً بني الحضارات والشعوب”.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

أن اإلمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

الدولة، تعطي أهمية خاصة  نهيان، رئيس  زايد آل 

ما  الخارجية،  وعالقاتها  التنموية  رؤيتها  يف  للثقافة 

جعل منها مركزاً ثقافياً متميزاً يف محيطها اإلقليمي، 

واالنفتاح  الحضارات  بني  الحوار  لتشجيع  ومنوذجاً 

العلمية  املعامل  من  للكثري  ومقراً  الثقافات،  عىل 

المراتب المتقدمة 
التي حققتها اإلمارات 

في مؤشرات التنمية 
البشرية واالقتصادية 

إنما تمثل شهادة 
دولية دامغة على 

سالمة الرؤية التنموية 
التي تتبناها
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التي  “رسالتنا  إن  سموه  وقال  العاملية.  والثقافية 

نوجهها اليوم للعامل كله من خالل افتتاح هذا الرصح 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  الثقايف والعاملي يف دولة 

للتواصل  ج��رساً  والت��زال  كانت  الثقافة  أن  هي 

والتعارف والحوار بني الشعوب والحضارات، وليست 

املتطرفون  يتوهم  كام  الرصاع  أو  للصدام  مصدراً 

متحف  “افتتاح  إن  سموه  وأضاف  واملتشددون”. 

من  هنا..  من  إيجابية  رسالة  يوجه  أبوظبي  اللوفر 

بأننا  كله  العامل  إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

قادرون عىل صنع األمل لشعوب هذه املنطقة، رغم 

ما تعانيه من حروب ونزاعات، وما نزفته عىل مدى 

السنوات املاضية من دماء وثروات”.

إن  الحضاري،  الثقايف  املرشوع  هذا  أن  يف  شك  وال 

العامل  ورمبا  املنطقة  مستوى  عىل  األضخم  يكن  مل 

من  وتسامح  وتفاؤل  أمل  رسالة  ميثل  عقود،  منذ 

اإلمارات  دولة  يف  بأننا  مفادها  العامل،  إىل  أبوظبي 

العربية املتحدة، ويف الوطن العريب والعامل اإلسالمي، 

إنارة  يف  أجدادنا  بدأه  ما  استكامل  عىل  م��رّصون 

التحفة  األساليب. فهذه  بأرقى  العامل علامً وحضارة 

املعامرية الثقافية الجديدة التي قّدمتها أبوظبي إىل 

ما يجمعنا  بأن  العامل  إىل  إماراتية  العامل هي رسالة 

لنوّحد  الفرصة ما زالت قامئة  يفرّقنا، وأن  أكرث مام 

أن  يحاول  من  كل  العامل  ليلفظ  والجهود  ال��رؤى 

يجرّد املعمورة وشعوبها من هذا التالقي الحضاري 

علامً  البرشية،  خري  يف  يصّب  الذي  الراقي  الفطري 

بقوة  ويسهم  وتعايشاً،  وسالماً  ومحبّة  وفناً  وثقافة 

إن  بل  للجميع،  أفضل  مستقبل  مالمح  رسم  يف 

مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

أبوظبي سيشكل عالمة  اللوفر  اعترب أن متحف  قد 

اللوفر  متحف  قائالً:”  املنطقة،  تاريخ  يف  فارقة 

ومحطة  ثقافية  ومفخرة  معامرية  تحفة  أبوظبي 

فنية ستجمع الرشق والغرب.. إنه ميثل قدرتنا عىل 

يريدون  عامل  يف  الحضارات  بني  تواصل  بناء جسور 

له أن يكون رصاعاً بني الحضارات، كام ميثل قدرتنا 

عىل محاربة الظالم بالنور ومحاربة الجهل بالفنون 

ومحاربة االنغالق باإلبداع ومحاربة التطرف الفكري 

منذ  البرشية  العقول  أبدعته  الذي  الفني  بالجامل 

آالف السنني”.

خطتها  التي  الضخمة  الحضارية  الخطوة  هذه  إن 

العريق،  العاملي  الرصح  هذا  باحتضان  أبوظبي 

اإلمارات  عبقرية  مدى  تعكس  أخرى  خطوة  هي 

شكالً  الباهر  ال��رصح  فهذا  املستقبل،  صناعة  يف 

املجتمع  آفاق  لفتح  مهمة  أداة  سيمثل  ومضموناً، 

اإلمارايت عىل مناهل معرفية جديدة لن تسهم فقط 

يف صقل التوجه اإلمارايت لبناء مجتمع املعرفة القائم 

عىل اإلبداع واالبتكار، بل كذلك يف تكريس النموذج 

والتعايش  التسامح  تقديس  يف  املتفرّد  اإلم��ارايت 

كأسلوب حياة، كام سيمثل بال شك رافداً مهامً للقوة 

الناعمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ملا سيؤديه 

للدولة،  الخارجية  العالقات  تعزيز  يف  دور  من 

املستويني  عىل  بها  تحظى  التي  املرموقة  واملكانة 

اإلقليمي والدويل، خصوصاً أن هذا اإلنجاز هو أحد 

مجال  يف  لها  املشهود  اإلم��ارات  جهود  أوجه  أبرز 

ثقافة  وتكريس  جهة،  من  اإلنساين  ال��رتاث  حفظ 

حوار األديان والثقافات والحضارات حول العامل من 

جهة أخرى.

سابعًا: مئوية اإلمارات 2071 ... 
الطموح نحو المركز األول في 

المجاالت كافة
العام  خالل   ”2071 اإلم��ارات  “مئوية  إطالق  جاء 

التنمية  مسرية  يف  متقدمة  مرحلة  ليشكل    2017

اإلم��ارات  دولة  خاللها  من  تسعى  التي  والتطور 

يك  العاملية،  ريادتها  تعزيز  إىل  املتحدة  العربية 

بحلول  تقدماً  وأكرثها  العامل  يف  دولة  أفضل  تكون 

الذكرى املئوية لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وذلك يف العام 2071. ففي شهر سبتمرب 2017 ، ويف 

ختام االجتامعات السنوية لحكومة اإلمارات اعتمد 

مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

 .  ”2071 اإلمارات  “مئوية  تحقيق  آليات  املسلحة، 

ومتتد “مئوية اإلمارات 2071” متتد لخمسة عقود، 

طويل  الحكومي  للعمل  واضحة  خريطة  وتشّكل 

املدى ورؤية ألجيال املستقبل، وسيتم تنفيذها عىل 

وسرتاجع  سنوات،  عرش  منها  كل  مراحل،  خمس 

ونتائج  املستقبل  ملتغريات  وفقاً  سنوي،  بشكل 

اإلنجاز. 

وتتضمن هذه املئوية العديد من اآلليات والخطط 

خالل  من  متنوع  معريف  اقتصاد  بناء  تضمن  التي 

يف  اإلنتاجية  مستوى  بينها)رفع  من  عدة  آليات 

الوطنية للوصول  الوطني، ودعم الرشكات  االقتصاد 

يف  والتطوير  البحث  يف  واالستثامر  العاملية،  إىل 

التي  القطاعات  عىل  والرتكيز  الواعدة،  القطاعات 

املتقدمة،  والصناعات  والريادة  االبتكار  تعتمد عىل 

وطنية  وصناعية  اقتصادية  اسرتاتيجية  وتطوير 

من  جيل  وتنمية   ، املستقبل  قطاعات  تسترشف 

مساهمتهم  ودعم  اإلماراتيني  والعلامء  املخرتعني 

االحرتافية  وتعزيز  والتكنولوجيا،  العلوم  تطور  يف 

واملهنية لدى اإلماراتيني، وتعزيز التكامل مع الدول 

إطالق “مئوية اإلمارات 
2071” يشكل مرحلة 

متقدمة في مسيرة 
التنمية والتطور التي 

تسعى من خاللها 
دولة اإلمارات إلى 

تعزيز ريادتها العالمية 
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وتشجيع  والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  يف  املتقدمة 

املتقدمة  الوطنية  والخدمات  املنتجات  تصدير 

متخصصة  برامج  طريق  عن  العامل  أنحاء  ملختلف 

الرشكات  مناذج  زي��ادة  وتشجيع  ودعم  ومكثفة، 

اإلماراتية الرائدة عاملياً(.

وتتضمن مئوية اإلمارات 2071 أربعة محاور رئيسية، 

واعية  بقيادة  مرنة  تطوير حكومة  يركز عىل  األول 

ذات رؤية واضحة تسعى إىل إسعاد شعبها وتقدم 

االستثامر  يف  يتمثل  والثاين  للعامل.  إيجابية  رسائل 

والتكنولوجيا  العلوم  عىل  يركّز  بحيث  التعليم  يف 

املتقدمة ويرّسخ القيم األخالقية واالحرتافية واملهنية 

يف املؤسسات التعليمية ويخّرج عقوالً منفتحة عىل 

تجارب الدول املتقدمة. والثالث يستهدف الوصول 

أفضل  ينافس  املعرفة  قائم عىل  متنوع  اقتصاد  إىل 

اقتصاديات العامل، أما املحور الرابع فيتعلق برتسيخ 

كل  املجتمع،  يف  واالحرتام  والتامسك  التسامح  قيم 

يك  شاملة  وتطويرية  تنموية  محصلة  ضمن  ذلك 

العام  بحلول  العامل  يف  دولة  أفضل  اإلمارات  تكون 

إطالق  تم  األه��داف  هذه  تحقيق  وألجل   .2071

ختام  يف  املستقبلية،  االسرتاتيجيات  من  مجموعة 

االجتامعات السنوية لحكومة اإلمارات، لعل أبرزها 

يف هذا السياق، اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية 

الرابعة، التي تهدف إىل تعزيز مكانة دولة اإلمارات 

واملساهمة  الرابعة،  الصناعية  للثورة  عاملي  كمركز 

يف تحقيق اقتصاد وطني تنافيس قائم عىل املعرفة 

تدمج  التي  املستقبلية  والتطبيقات  واالبتكار 

واالسرتاتيجية  والحيوية،  والرقمية  املادية  التقنيات 

الوطنية للتعليم العايل 2030 التي تستهدف إعداد 

العلمية  املستويات  أفضل  وفق  املستقبل  جيل 

واملهنية.

ومن املعروف أن مئوية اإلمارات 2071 مستمدة من 

التي ألقاها صاحب السمو الشيخ  املحارضة املهمة 

محمد بن زايد آل نهيان ،يف ختام فعاليات”مجلس 

يف  أقيم  الذي  املستقبل”  ألجيال  زايد  بن  محمد 

 ،2017 مارس  يف  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز 

إمارات  لبناء  العريضة  الخطوط  فيها  حدد  والتي 

القادمة،  لألجيال  اإلمارات  دولة  وتجهيز  املستقبل 

والتي أعرب فيها سموه عن تطلع دولة اإلمارات إىل 

منافسة دول العامل املتقدمة التي حققت نجاحات 

خالل  من  واالقتصاد،  والتعليم  البرشية  التنمية  يف 

واملعرفة  بالعلم  تتسلح  التي  املستقبل  أجيال  بناء 

سموه  قال  حيث  الحديثة،  بالتكنولوجيا  واإلمل��ام 

مخاطباً الطالب وقتها:”إننا نريد من أبنائنا وطالبنا 

أمامنا  فليس  العامل،  التقنيات يف  أفضل  يتعلموا  أن 

الحقيقي  ، وسالحنا  النوعية  االعتامد عىل  إال  خيار 

هو العلم، ونريد أن ننافس بكم دول العامل”.

خاتمة
الخري، فاإلمارات أكدت  لقد كان 2017 عام حصاد 

واإلنساين  الخريي  العمل  مجال  يف  بامتياز  ريادتها 

واإلمنايئ، وعززت مكانتها عىل خارطة الدول املتقدمة 

بشهادة العديد من الجهات الدولية التي وضعتها يف 

تعتمد  التي  املتقدمة  الدول  ضمن  متميزة  مراتب 

لبناء  كمرتكزات  واإلب��داع  واالبتكار  املعرفة  عىل 

وإذا  واالستدامة.  بالشمولية  يتسم  وطني  اقتصاد 

كان 2017 هو عام الخري، فإن 2018 هو عام زايد 

الله  بإذن  له  املغفور  لعطاء  تقديراً  سيكون  الذي 

الله  نهيان، طيب  الشيخ زايد بن سلطان آل  تعاىل 

ثراه، اإلنساين واستلهاماً ملوروثه من القيم واملبادئ 

التي شكلت، وال تزال، األساس الصلب الذي نهضت 

زايد  فالشيخ  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  عليه 

كام يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

والطموحة،  الحكيمة  للقيادة  منوذجاً  “ميثل  نهيان، 

املواقف  خالل  من  النبيلة  بقيمه  نقتدي  ونحن 

التي تجىّل فيها زايد اإلنسان والقائد، ونتّبع مبادئه 

والدولة  املجتمع  إليه  يحتاج  ما  كل  منها  لنستمد 

للمحافظة عىل مكانتنا الريادية عىل مستوى العامل”.

إن عام 2018، الذي يصادف ذكرى مرور 100 عام 

ثراه،  الله  زايد طيب  الشيخ  له  املغفور  ميالد  عىل 

رسائل  كل  تحمل  غالية  وطنية  مناسبة  سيكون 

القائد  لهذا  والعرفان  والوفاء  واالعتزاز  التقدير 

العظيم الذي استطاع أن يرتك بصمة مؤثرة وخالدة، 

التي  النبيلة  اإلنسانية  ومبادراته  العظيمة  مبواقفه 

كثرية  أماكن  يف  حارضة  الخرية  مردوداتها  تزال  ما 

حول العامل. وال شك يف أن أفضل احتفال بهذا العام 

نهجه  والسري عىل  زايد  الشيخ  قيم  باستلهام  يكون 

مسرية  ملواصلة  الوطني،  العمل  مواقع  مختلف  يف 

التنمية والتطور التي تشهدها اإلمارات يف مختلف 

ونجدة  الخري  عنوان  اإلمارات  تكون  ويك  املجاالت، 

السمو  صاحب  قال  وكام  مكان،  كل  يف  املحتاجني 

الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

حفظه الله، فإن “عام زايد عام يحافظ فيه الوطن 

زايد،  قيم  الوطن  أبناء  ويعيش  زاي��د،  إرث  عىل 

مكانة  من  نعزِّز  يك  زايد،  رؤية  وفق  معاً  ونعمل 

إماراتنا الحبيبة كواحدة من أفضل دول العامل يف كل 

املجاالت خالل السنوات املقبلة”. 
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والغموض  والصدفة  واالحتكاك  العنف  يهيمن 

النووية  الحرب  من  ابتداًء  الحرب؛  طبيعة  عىل 

والقتال التقليدي الشديد الكثافة، وانتهاًء بالغارات 

وتشرتك  السالم.  صنع  يف  وحتى  بل  العسكرية، 

العنارص.  هذه  يف  بينها  فيام  الرصاعات  جميع 

القانون  من  بتأثري  الحرب شكلها  تأخذ  أن  وميكن 

الكراهية  ولكن  الوطنية،  الحرب  وأهداف  الدويل 

نُضِعف  عندما  دامئاً  تتدخالن  العقالنية  وعدم 

ونسمح  والقانون،  لألخالق  املجتمعية  الروابط 

باستخدام القوة املميتة يف السعي لتحقيق املصالح 

ولكن  الدمار،  إدارة  حول  الحرب  وتدور  الوطنية. 

السيطرة  الدول  تفقد  الحروب  يف  دوري  بشكل 

عىل أدواتها التدمريية، ولذلك يجب توخي الحذر 

الشديد دامئاً.

يف  الرصاع  طابع  تصور  صعوبة  من  الرغم  وعىل 

املستقبل، فإن طبيعة الحرب التدمريية والالمتغرية 

يف األساس هي من األمور البديهية. يفيد كالوزفيتز 

أنه ميكن املحافظة عىل حالة التوازن فيها، بحيث 

يتم تقييد العنف بالسياسة ضمن حدود ما متليه 

يقول  أيضاً  دف. لكنه كتب  الظروف والصُّ تقلبات 

متوقعة بسبب  أمور غري  تتكشف عن  الحرب  إن 

التفاعالت املعقدة بني االحتكاك والغموض. وهذه 

الحقائق تعني فيام تعنيه أن الحرب تهيمن عليها 

دامئاً أشد األخطار، وتتطلب جهوداً ضخمة، ويحيط 

بدمار محتمل. وتجتمع  وتنتهي  بها غموض كبري، 

الحروب  لتجعل جميع  والصفات  الخصائص  هذه 

تنطوي عىل مخاطر مرّوعة؛ ويتعني عىل كل زعيم 

وطني أن يدرك هذه الحقيقة.

األهداف االستراتيجية لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات  دولة  تسعى  الوطنية،  للرؤية  وفقا 

العربية املتحدة إىل أن تكون أمة عريقة وراسخة 

اجتامعية  بيئة  يف  بفاعلية  وناشطة  تراثها،  يف 

التحديات الدفاعية 
الشاملة في حروب 

القرن الحادي والعشرين

إعداد د. جون ر. باالرد

يتمثل أول وأخطر 
وأشمل قرار يتعين 

على رجال السياسة 
والقادة اتخاذه في 

تحديد نوع الحرب التي 
سيخوضونها، بحيث 

اليخلطون بينها وبين 
– أو يحولونها إلى 
- شيء مختلف عن 

طبيعتها. 
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أرس  عىل  تعتمد  ولكنها  متطورة،  واقتصادية 

ومجتمعات قوية، وقيم إسالمية معتدلة، وتراث 

ونابض  متامسك  مجتمع  لبناء  الجذور،  عميق 

بالحيوية والنشاط. وتدرك حكومة دولة اإلمارات 

تحدوها  وسالمتها،  الدولة  أمن  حامية  يف  دورها 

واستقراره،  االقتصاد  مرونة  ضامن  يف  الرغبة 

رفاه  نظام  وإقرار  والعدالة،  النزاهة  لواء  وإعالء 

من  املواطنني  جميع  لتمكني  متقدم  اجتامعي 

مواجهة مصاعب الحياة واملساهمة بشكل إيجايب 

يف رقي املجتمع. كام تتطلع دولة اإلمارات إىل أن 

النجاحات  تسهم  حيث  الدولية،  مكانتها  تتعزز 

باعتبارها  اإلمارات  مكانة  إبراز  يف  تحققها  التي 

يحتذى به، وتقوم بتطوير  منوذجا إقليمياً ودولياً 

كذلك  عمالقة.  وطنية  ورشكات  متميزة  قطاعات 

اقتصاد  أهمية وقيمة كربى إلقامة  اإلمارات  تويل 

اقتصادية  مناذج  تبنيه  يف  ومرن  ومتنوع  مستدام 

جديدة تستفيد من الرشاكات االقتصادية العاملية 

الحالية  لألجيال  األمد  الطويل  الرخاء  لضامن 

واملستقبلية من املواطنني اإلماراتيني. ومن املتوقع 

أن يشكل االبتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا 

اإلنتاج  وغزارة  املعرفة  عىل  قائم  اقتصاد  أركان 

األعامل  رواد  ويقوده  يوجهه  بالتنافسية،  ويتميز 

يشكل  حيث  التجارية،  لألعامل  مالمئة  بيئة  يف 

القطاعان العام والخاص رشاكات فعالة.

الحفاظ  إىل  اإلمارات  دولة  تدفع  األهداف  هذه 

عىل مستوى عال من االتصال والتبادل التجاري مع 

الدول األخرى، والرشاكات الدولية القوية، والجهود 

اإلمنائية التقنية والتعليمية املهمة، وحضور دويل 

بارز يولد االحرتام، وبذلك ال يكون الوضع األمني   

بد  الرتكيز واألفق، بل ال  أو ضيق  انعزالياً  للدولة 

أن يكون عاملياً يف توجهاته ومنفتحاً بشكل عميل 

يف  الحدود  أمن  وسيشكل  املامرسة.  خالل  من 

منطقة تتسم بعدم االستقرار شغالً شاغالً رئيسياً، 

تدريجية  معايري  وضع  إىل  حاجة  هناك  وستكون 

للتقدم التقني التدريجي، كام أنه ال بد أيضاً من 

سالمة  تضمن  فعالة  دولية  أمنية  رشاكات  إقامة 

التجارة البحرية والجوية.

السياق االستراتيجي اإلقليمي 
والدولي للدفاع اإلماراتي

استفاد التطور القوي األخري الذي شهده اقتصاد 

القطبية؛  أحادي  عامل  من  ومجتمعها  اإلمارات 

من  كبرياً  قدراً  املتحدة  الواليات  ضمنت  حيث 

طريقه  يف  القطبية  األحادي  العامل  وهذا  األمن. 

األقطاب  متعدد  عاملي  أمني  نظام  إىل  للتحول 

وال  متعددة.  دول  بني  مستمراً  احتكاكاً  سيشهد 

تتنافسان  والصني  املتحدة  الواليات  أن  يف  شك 

املحتمل  غري  من  ولكن  نفوذهام،  مامرسة  عىل 

واألمر  تقليدي.  رصاع  إىل  التنافس  يؤدي  أن 

عىل  سيتمثل  اإلمارات  دولة  عىل  خطورة  األشد 

وباكستان،  الهند  بني  احتكاك  األرجح يف حدوث 
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واملنافسات بني تركيا وجريانها. وهناك تهديد آخر 

يتمثل  االستقرار   عىل  خطورة  أشد  ولكنه  مواٍز 

يف التأثري املشرتك بشكل متزايد للجهات الفاعلة 

غري الحكومية - سواء كانت إرهابية أو إجرامية 

أو اقتصادية يف طبيعتها - والتي ستهدد الهيكلية 

االقتصادية الحيوية التي تدعم أمن اإلمارات.

طابع حروب القرن الحادي 
والعشرين

كتب كولني غراي عن حرب القرن الحادي والعرشين، 

قائال: »ال يتمثل مفتاح النرص هنا يف إنشاء أدوات 

جديدة  كهروميكانيكية  أو  منهجية  أو  مفاهيمية 

التنبؤات والتوقعات، بل  التكلفة من أجل  باهظة 

الدفاعي واألمني   عىل  التخطيط  تكمن يف متابعة 

أساس مبادئ الحد األدىن من األسباب املفضية إىل 

التكيف«.  عىل  والقدرة  الشديدة  واملرونة  الندم 

الحادي  القرن  حرب  يف  تجلت  فقد  ذلك،  ومع 

فقد  املهمة:  التقنية  الصفات  بالفعل  والعرشين 

أسهمت رسعة االتصال والتواصل العاملي يف ارتفاع 

أعداد السكان املترضرين من الحرب وزيادة تعقيد 

طابعها أمام القادة. كذلك أصبحت ساحة املعركة 

وعرب  مادياً  فيها  القتال  خوض  اآلن  ويتم  عاملية، 

الرصاع  أصبح  كام  )اإلنرتنت(،  العنكبوتية  الشبكة 

السكان  كامل  آثاره  وتطال  املدن،  يف  غالبه  يف 

وبأساليب جديدة. وتنشط الجهات الفاعلة من غري 

تواجه  الحدود، كام  الدول، مثل داعش، متجاهلة 

تقليدية.  بأدوات  إلدارتها  تحدياً  القومية  الدول 

املقاتلني  بني  الفاصلة  الخطوط  أن  نجد  وهكذا 

ما  ذلك،  ومع  واضحة.  غري  أصبحت  قد  واملدنيني 

التقليدية،  العسكرية  بالقوة  تُهزم  داعش  تزال 

التي ستبقى القوة السائدة يف الحرب خالل القرن 

الحايل.

القرن  حرب  خالل  مهيمنة  الدول  تظل  سوف 

الحادي والعرشين، ولكن التهديدات ستكون عىل 

األغلب صادرة من الجهات الفاعلة غري الحكومية. 

)واملزيد  املحاربني  من  أقل  عدد  هناك  وسيكون 

يف  الحروب  يخوضون  املأهولة(  غري  األنظمة  من 

املستقبل، مع مزيد من الفتك والقتل، مام يتطلب 

الوقت  ويف  الذاتية،  الحامية  من  كثرياً  أكرب  قدراً 

نفسه، سيكون هناك عدد أكرب من املدنيني الذين 

يبقون بدرجة كبرية دون حامية أو دفاع عنهم يف 

يستمر  وسوف  املعامل.  محددة  غري  حرب  ساحة 

وطول  الساعة  مدار  عىل  املقبل  القرن  يف  الرصاع 

نحو  التمييز وعىل  توقف، مع عدم  األسبوع دون 

متزايد بني القضايا املحلية والدولية، كام يصبح رشاء 

أدوات العنف أقل تكلفة وتجري أحداثه بطريقة 

أكرث المركزية من ذي قبل. وسوف تهيمن األعامل 

السيربانية بالتأكيد عىل كل رصاع، ولكن قد يغدو 

النادر،  الغذاء  )عىل  املوارد  والتقاتل عىل  التنافس 

واملياه، وموارد الطاقة( من األسباب الرئيسية وراء 

نشوب الحروب القادمة.

مختلفة  أماكن  يف  نقاتل  سوف  املطاف،  نهاية  يف 

ويف  اإلنرتنت(،  وعرب  الفضاء  يف  األخص  )وعىل 

معظم  مستخدمني  الطبيعية،  املوارد  عىل  األغلب 

األدوات والوسائل نفسها، ومبزيد من الفتك وعدد 

أقل من املحاربني، ولكن مع تعرض عدد أقل من 

وستظل  للقتل.  املدنيني  من  أكرب  وعدد  الجنود 

الرشيدة،  القرارات  اتخاذ  هي:  النجاح  مفاتيح 

املعزز، وهذه جميعاً  الدقيقة، والتمييز  واملؤثرات 

تأيت نتيجة لتحسني التدريب والتعليم.

التهديدات
كان هناك استقرار نسبي يف العامل األحادي القطبية 

الواليات  كانت  حيث  العرشين  القرن  أواخر  يف 

عامل  محله  يحل  وسوف  املهيمنة،  هي  املتحدة 

ودول  والهند  الصني  فيه  تسعى  األقطاب  متعدد 

وتركيا(  وإندونيسيا  الربازيل  )مثل  أخرى  ناشئة 

النفوذ، مام سيجعل العامل أقل استقراراً.  من أجل 

الدوام  عىل  إيران  مثل  قومية  دول  متثل  وسوف 

اإلمارات  دولة  ألمن  شيوعا  األكرث  التهديدات 

الهجامت  هذه  مثل  ولكن  املتحدة،  العربية  

من  الهجامت  غدت  حيث  جداً،  نادرة  أصبحت 

وتسبب  شيوعاً،  األكرث  هي  داعش  مثل  حركات 

صعوبات فريدة وغري مسبوقة؛ ألن النظام الدويل 

م للتعامل مع الدول يف املقام األول – وبالتايل  مصمَّ

فإن ردع هذه الحركات وزجرها ودحرها يعترب أكرث 

هذا  يشهد  وسوف  أطول.  وقتاً  ويستغرق  تعقيداً 

القرن أيضاً املزيد من التهديدات من جهات فاعلة 
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يف »املنطقة الرمادية« التي ال يدخل تصنيفها ضمن 

الفئة التقليدية للدولة أو الحركات من غري الدول. 

هو  الجهات  هذه  بني  من  تحدياً  األكرث  والتهديد 

التهديد الصادر من املنطقة الرمادية املعقدة، وهو 

تهديد حركة تدعمها قوة دولة )حزب الله(.

الفضائية والسيربانية  النظر إىل االخرتاقات  ويجب 

عىل أنها تهديدات إما بذاتها أو كجزء من هجامت 

القرن  الفضاء يف هذا  تقليدية. وسوف يكون  أكرث 

الجديد دامئاً هو مجال التحديات، ويجب أن يكون 

لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة أدوات جاهزة 

الفضائية  التهديدات  ومتابعة   للدفاع  يوم  كل  يف 

للثقافة  اإلعالمية  التهديدات  ولعل  وتعقبها. 

والتقاليد غري شائعة باملستوى نفسه، ولكنها تتسم 

بنفس القدر من القوة والخبث، وال سيام يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، ويتعني علينا أن نزيد من 

صمودنا الوطني لتعزيز مواجهتنا للتهديدات التي 

متس قيمنا األساسية.

االنعكاسات  ستكون  اإلقليمي،  الصعيد  وعىل 

النفط  عن  التحول  عىل  املرتتبة  الجيوسياسية 

وسوف  هائلة.   2025 عام  بعد  الطبيعي  والغاز 

بهذا  كبري  بشكل  السعودية  العربية  اململكة  تتأثر 

يف  االقتصادية  القوة  ميزان  يتحول  وقد  التغيري، 

قطر  يف  الطبيعي  الغاز  عاملقة  لصالح  املنطقة 

أخرى  مناطق  إىل  ينتقل  ثم  البداية،  يف  وإيران 

تساعد  التي  التقنيات  تنضج  عندما  جديد  من 

وال  العامل.  حول  أخرى  وقود  مصادر  إنتاج  عىل 

االقتصادي  النفوذ  ستفقد  املنطقة  أن  يف  شك 

ستضع  نفسه،  الوقت  ويف   .2050 عام  اقرتاب  مع 

الرتكيبة الدميغرافية ضغطاً جديداً أكرب عىل التعليم 

والعاملة يف املنطقة، وستحتاج الحكومات الوطنية 

إىل تحقيق تقدم كبري يف تنمية اقتصاد املعرفة من 

االستقرار  عدم  فإن  وإال  واالستمرار،  املثابرة  أجل 

الداخيل سيصبح تهديداً كبرياً.

قوة الدفاع اإلماراتية في 
القرن الحادي والعشرين

عىل  يتعني  األمة،  تحتاجه  الذي  الدرع  لتوفري 

املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  املسلحة  القوات 

التشغيل،  يف  ومرنة  االستجابة،  رسيعة  تكون  أن 

من  مجموعة  تطبيق  يف  وفاعلة  الدعم،  وقوية 

اإلنسانية،  اإلغاثة  بني  ما  ترتاوح  التي  القدرات 

مروراً بحفظ السالم، وانتهاء بتحقيق القوة الفتاكة 

القوات  تحتاج  ولذلك،  الكثافة.  الشديد  القتال  يف 

بطبيعتها  تكون  أن  إىل  اإلمارات  بدولة  املسلحة 

للتشغيل  كاملة  قابلية  مع  عملياتها،  يف  كة  مشرتَ

البيني ألنظمة القيادة والسيطرة لديها. ويجب أن 

تكون قادرة عىل الدخول يف قوة تحالف متعددة 

الجنسيات بسهولة دون أن تفقد فعاليتها القتالية. 

وبالتكامل  التقنية  بالقدرات  تتمتع  أن  ويجب 

الرقمي - ال سيام يف مجال تخطيط وتنسيق الدفاع 

الصاروخي والعمليات الجوية، كام أنها بحاجة إىل 

قدرات معالجة رسيعة يف مجال القيادة والسيطرة 

واملراقبة  واالستخبارات  والحواسيب  واالتصاالت 

واالستطالع )C4ISR(. وعىل الرغم من رضورة متتع 

التدخل  عىل  بالقدرة  اإلماراتية  املسلحة  القوات 

الرسيع )لتلبية االحتياجات العاملية النطاق للرئيس 

واملجلس األعىل(، فإنها يجب أن تكون قادرة أيضاً 

عىل الدخول واالندماج بسالسة مع الحلفاء، وتبقى 

اإلقليمية  املتكاملة  والبحرية  الجوية  الدفاعات 

رضورية للدفاع عن الوطن من الهجوم الوشيك.

الذي  للمعيار  األمور وفقاً  تتم كل هذه  أن  يجب 

تم تحديده دامئاً لتدريب القوات املسلحة يف دولة 

تدريب  يحظى  وأن  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

ويجب  جيدة،  وموارد  عالية  بقيمة  الوحدات 

أولوية  العالية  الجودة  ذو  القادة  تعليم  يظل  أن 

امليدانية،  التدريبات  تكون  أن  يجب  كام  وطنية. 

وأنظمة التدريب باملحاكاة عالية الجودة، والتفكري 

هي  القرار،  صنع  ودورات  تطلباً،  األكرث  النقدي 

القاعدة بالنسبة إىل جميع مكونات دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، من أصغر وحدة تكتيكية إىل كل 
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عضو من أعضاء املجلس األعىل لألمن القومي.

الدفاع الشامل للحكومة 
بكاملها

سوف يتطلب الرتابط واالعتامد املتبادل بني الحاجة 

إىل مطارات وموانئ بحرية ضخمة تستقبل التجارة 

الدولية، والتهديد املتزايد من الجهات الفاعلة غري 

املعروفة،  وغري  منها  املعروفة  سواء  الحكومية، 

دولة  قبل  من  الحدود  مبراقبة  خاصاً  اهتامماً 

دولة  رغبت  ما  إذا  نفسه،  الوقت  ويف  اإلمارات. 

املطارات  سائر  خالل  من  املنافذ  بدعم  اإلمارات 

تكون  أن  فيجب  الركاب،  الكربى من حيث حجم 

قادرة عىل تحديد وإلقاء القبض عىل واحد أو اثنني 

حدوث  دون  التدفقات  هذه  داخل  األفراد  من 

توقف يف التدفقات أو اإلعالن عن عملية التدخل.

عة  وسوف يتطلب األمر الجمع بني املعدات املصنَّ

التجهيزات  إمدادات  لضامن  واألجنبية  الوطنية 

املزيج  هذا  يضمن  أن  وينبغي  للدفاع.  األساسية 

عدم متكن أي دولة أخرى من السيطرة عىل جزء 

دولة  يف  األساسية  الدفاع  معدات  من  مؤثر  كبري 

اإلمارات العربية املتحدة، ليك ال يتم تقييد القدرات 

أن  وينبغي  اإلمارات.  لدولة  العسكرية  واألعامل 

املحلية بحيث  الدفاع  يتم تصميم تطوير معدات 

تدعم االقتصاد وتحفز التعاون الدفاعي.

ال بد من توفري أنظمة الفضاء املوثوقة واملتكاملة 

تضمن  والتي  الحلفاء(  ومع  الحكومة  )عرب  متاماً 

الدعم باملعلومات االستخباراتية واالتصاالت عىل 

لدولة  الفضائية  الجهود  وبفضل  الساعة.  مدار 

مراحل  يف  هي  التي  املتحدة  العربية  اإلمارات 

القدرات  بني  التكامل  يتم  أن  ينبغي  التطوير، 

ويجب  املهامت.  من  مهمة  كل  يف  الدفاعية 

اإلمارات  بدولة  السيربانية  القدرات  تحديث 

مستمر  بشكل  والهجوم(  والتحقق،  )الدفاع، 

جهة  أي  متكن  عدم  لضامن  جيداً  ومامرستها 

أو  الوطني  اإللكرتوين  طيفنا  اخرتاق  من  تهديد 

اإلفالت من العقاب.

الرسيع  التدخل  قوة  قدرات  دعم  يجب 

مكافحة  خيار  لإلمارات  تضمن  أن  ميكن  التي 

يف  املثال  سبيل  )عىل  أراضيها  خارج  التهديدات 

اليمن(، يف مهلة قصرية ومدة متوسطة. وستظل 

الصالت املستمرة وقابلية التشغيل البيني مع قوة 

درع شبه الجزيرة رضورية، ولكن خيارات تقنية 

التوصيل والتشغيل األخرى )مع الواليات املتحدة 

وحلف شامل األطليس واالتحاد األورويب وغريها( 

ستكون مفيدة أيضاً.

استشراف المجهول
الدائم  للطابع  مدركني  القادة  يترصف  أن  يجب 

املاثلني  واملكان  الزمان  يف  الحرب  وطابع  للحرب 

أمامهم. وتفيد التجارب أنه ليس باإلمكان السيطرة 

لدى  يكون  أن  يجب  وبالتايل  متاماً،  الحرب  عىل 

التحمل  من  ميكنهم  ما  الذهنية  القوة  من  القادة 

خسائر  هناك  ستكون  إذ  الرصاع؛  أثناء  واملثابرة 

والقضاء  التحتية،  البنية  تدمري  وسيتم  األرواح،  يف 

األهداف  عىل  االقتصار  مع  حتى   - االزدهار  عىل 

يف  للحرب  املتغرية  الطبيعة  وتحدث  الوطنية. 

املجتمعات وفيام بينها، وتتشكل بواسطة التقنيات 

والسياسة وغريها من  والثقافة  والقانون واألخالق 

العوامل التي تتطور يف الزمان واملكان. وعىل الرغم 

للحرب،  كامل  فهم  تحقيق  أبداً  ميكننا  ال  أننا  من 

ألنها تكتنفها الضبابية واالحتكاك والغموض، يجب 

هذا  السترشاف  والسعي  تطورها  دراسة  علينا 

من  قدر  أقىص  تحقيق  من  نتمكن  حتى  التطور، 

الضوابط والسيطرة وتقليل قدرتها املدمرة الرهيبة. 

ولحسن الحظ، فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الحكمة  هذه  أن  تتفهم  التفكري  مستقبلية  دولة 

هي مفتاح الفوز يف ساحة املعركة. وبإمكان القادة 

الخالق  والتفكري  واملرونة  اليقظة  خالل  من   –

السالم،  عىل  للحفاظ  الحرب  أدوات  استخدام   -

وعند الرضورة للدفاع عن الثقافة الفريدة املتميزة 

وضامن رخاء جميع املواطنني اإلماراتيني.
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يتطلب تنفيذ االستراتيجيات لحل 
المشاكل الدولية مهارات خاصة. 

ال سيما وأن البيئة المعقدة اليوم 
تتطلب قادة قادرين على إتقان 

وتوظيف األدوات والصفات التي 
تسهم في الحد من المخاطر 

وتعزيز الفرص لتحقيق ما ينفع 
أوطانهم.

هذه  أحد  االسرتاتيجية  االستخبارات  وتعترب 
أدوات  مجموعة  ضمن  الرئيسية  العنارص 
بحث  عىل  األداة  هذه  وتنطوي  الدولية،  القوة 
وإعداد  املحتملة،  آثارها  وتحليل  التوجهات، 
تقارير لصناع القرار عن اإلمكانيات واالحتامالت، 
بحيث ميكن أن تتحول، من خالل املامرسة، إىل 

صفة تسهم يف متكني القيادة االسرتاتيجية..
والصفات  األدوات  بني  األسايس  الفرق  ويكمن 
وتُعنى  الوقت.  يف  واالسرتاتيجية  التكتيكية 
األول  املقام  يف  االسرتاتيجية  االستخبارات 
لألمة،  املستقبيل  والنمو  لالتجاه  بالتخطيط 
وتسمح  املعلنة.  وأهدافها  ملهمتها  وفقاً  وذلك 
بتصور  القرار  لصّناع  االسرتاتيجية  االستخبارات 
أيضاً  تساعد  كام  للمؤسسة؛  املستقبيل  االتجاه 
ومن  الناشئة،  واألمناط  االتجاهات  تحديد  عىل 
أن  ميكن  التي  املحتملة  باملشكالت  التنبؤ  ثم 
وهكذا  املستقبلية.  التشغيل  بيئة  عىل  تؤثر 
توجه  ذات  االسرتاتيجية  االستخبارات  أن  نجد 
باتخاذ  ما  أو رشكة  لدولة  يسمح  مستقبيل، مام 
الظروف  قرارات صادرة عن علم ومعرفة بشأن 
وتعترب  الخاصة.  اهتاممها  منطقة  يف  املستقبلية 
للمرشوعات  النهائية  بالنتائج  التنبؤ  القدرة عىل 
الخطط  عىل  املحتملة  وآثارها  لها،  املخطط 
اإلسرتاتيجية، جانباً مهامً من جوانب االستخبارات 

االسرتاتيجية لجميع القادة االسرتاتيجيني.
تستخدم  أداة  االسرتاتيجية  االستخبارات  متثل 
جمع ومعالجة وتحليل ونرش املعلومات الالزمة 
فعالة  اسرتاتيجية  وخطط  سياسات  لصياغة 
وتشتمل  والدويل.  الوطني  الصعيدين  عىل 
معلومات  عىل  عادًة  االسرتاتيجية  االستخبارات 
بينها  من  متنوعة،  مصادر  من  مستمدة 
وهي   ،OSINT املفتوحة  املصادر  استخبارات 
البيانات املجموعة من مصادر مفتوحة ومتاحة 
لعامة الناس، )خالفاً للمصادر الخفية أو الرسية(، 
وتستخدم يف سياق استخبارايت. أما االستخبارات 
ترد  التي  املعلومات  البرشية HUMINT، فهي 
دول  يف  األرض  عىل  موجودين  جواسيس  من 
   SIGINT أخرى. ويتم جمع استخبارات اإلشارات
من اعرتاض االتصاالت التي تجري بني األشخاص 
)استخبارات االتصاالت COINT( أو من أنشطة 
أو  األسلحة  منظومات  مثل  أخرى،  إلكرتونية 

االستخبارات االستراتيجية – "األداة والجودة"

بقلم : د. جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية

)االستخبارات  الرادارات  الصادرة عن  االنبعاثات 
اإللكرتونية ELINT(.  وتأيت املعلومات الفضائية 
يف األساس من كامريات األقامر الصناعية. وتدعو 
الحاجة إىل تأكيد هذه املصادر املختلفة جميعاً 
وتدقيقها، ومن ثم إدماجها يف “صورة” متكاملة 
االستخباراتية  املعلومات  تكون  ليك  واحدة 

االسرتاتيجية ذات قيمة مثىل.  
باعتبارها  االسرتاتيجية،  االستخبارات  وتشمل 
من  العديد  متيز  خاصة  قدرات  برشية،  صفة 
القادة األكرث نجاحاً يف قطاع األعامل والحكومة. 
التبرص  بني:  االسرتاتيجية  االستخبارات  وتجمع 
واالسترشاف: وهو القدرة عىل تحليل االتجاهات 
دولة،  أو  ملؤسسة  والفرص  التهديدات  وتحديد 
وتكوين رؤية أو تصور: وهو القدرة عىل تصور 
وإيجاد  االسترشاف  عىل  يقوم  مثايل  مستقبل 
يف  والتفكري  وتنفيذه،  لرؤيته  لآلخرين  طريقة 
العنارص  توليف ودمج  القدرة عىل  النظم: وهو 
التي تحتاج إىل العمل معاً لتحقيق غرض مشرتك، 
تحفيز  عىل  القدرة  وهو  اإليحاء:  أو  واإللهام 
ما. وتسهم  لتنفيذ رؤية  والتآزر  الناس لالجتامع 
باعتبارها صفة برشية  االستخبارات االسرتاتيجية 
يف جعل كبار القادة أصحاب رؤى وبصائر فعالة 

ألوطانهم / لرشكاتهم.
االستخبارات  وصفة  أداة  بني  املشرتك  العامل 
االسرتاتيجية هو أنهام كالهام يساعد عىل تطوير 
املعقدة.  القضايا  فرز  وعىل  االسرتاتيجي  الرتكيز 
االسرتاتيجية  االستخبارات  وصفة  أداة  إتقان  إن 
ويف  الحكومة  يف  القادة  إىل  بالنسبة  مهم  أمر 
الصناعة، وبالتايل فإن كالً منهام رضوري للحفاظ 
اإلمارات  لدولة  الحايل  االزدهار  مسار  عىل 

العربية املتحدة.

تطبيق االستراتيجية:
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الحرب  انتهاء  أن  واملتابعون  املحللون  معظم  يرى 

يف  التوازن  انعدام  اىل  أدى  اىل  ادى  قد  الباردة 

كام  واالقليمي،  الدويل  املستوى  الدويل عىل  النظام 

السوفيايت  االتحاد  انهيار  بعد  القوى  موازين  تأثرت 

وسقوط جدار برلني يف تسعينات القرن املايض مام 

ادى اىل 3 حروب اقليمية طاحنة يف منطقة الرشق 

االوسط والخليج العريب ، عىل رأسها الحرب العراقية 

التي امتدت ألكرث من 8 سنوات وادت ال  االيرانية 

العراق  غزو  اىل  قاد  مام   ، القوى  ميزان  يف  اختالل 

للكويت عام 1990 وبناء تحالف دويل غري مسبوق 

مكون من اكرث 33 دولة عىل مستوى العامل  لتحرير 

الحادي عرش  بهجامت  مرورا   . عام 1991  الكويت 

نظام  واسقاط  العراق  واحتالل   2001 سبتمرب  من 

الربيع  ثورات  اىل  ، وصوال  صدام حسني عام 2003 

العريب التي بدأت عام 2011 وال زالت والتي افرزت 

الحروب االهلية والطائفية والدينية ،وعدم االستقرار 

حيث  واالمني  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس 

التحوالت  تداعيات هذه  تُعاين من  املنطقة  الزالت 

واملتغريات املتسارعة.

منظور توازن القوى والمصالح.
للوصول  الدول  بني  مجرد رصاع  ليس  القوى  توازن 

واالخضاع  والتدمري  والتأثري  االقناع  عىل  القدرة  اىل 

العدوان  من  اخرى  دول  ملنع   ، والردع  واالمالء 

عليها اوتهديد مصالحها فحسب ، بل آلية  سياسية 

الدولية  الرشعية  وحامية  الدويل  النظام  الستقرار 

يعيشه   ما  ولكن  الكريم  العيش  يف  الشعوب  وحق 

وال  توازن  فال  متاما  العكس  عىل  فهو  اليوم  العامل 

رشعية دولية ، حيث اصبح اللجوء اىل استخدام القوة 

يف العالقات الدولية أمرأ عاديا ، وهذه ما نُشاهده 

عىل الساحة السورية التي اصبحت مُتثل لعبة امم 

مصغرة تتحكم بها اطراف دولية واطراف اقليمية ، 

وبالتايل ال مُيكن ان نتصور وجود توازن يف النظام عند 

التوازن عند  املستويات االقليمية وانعدام او غياب 

املستويات الدولية. 

يأخذ  قد  فضفاض  مصطلح  فهو  املصالح  توازن  أما 

معاين متعددة فقد يُعني سياسيا حق كل دولة يف 

تقرير وتحديد نظامها السيايس ، وقد يُعني ايدلوجيا 

حق كل دولة يف االحتفاظ بقيمها وتقاليدها االساسية 

، وقد يعني اقتصاديا حق كل دولة يف تحقيق التنمية 

والتقدم والتساوي مع غريها ، وقد يُعني أمنيا حق 

كل دولة يف التسلح وبناء قدراتها الذاتية / الدفاعية 

والهجومية  عىل املستوى العمليايت واالسرتاتيجي.

آلية  هو  املصالح  توازن  ان  القول  فيمكن  هنا  من 

رخوة ومرنة جدا وال مُيكن ان تكون بديال عن  آلية 

السائدة  االسرتاتيجية  البيئة  ظل  يف  القوى  توازن 

هذه االيام ،  بسبب ان االولويات اصبحت متسارعة 

ومتحركة ومتغرية وحسب اهمية املصالح وتوازناتها 

مع مصالح دول االقليم والجوار،  بعد ان اصبحت 

الدول  معظم  اسرتاتيجية  يف  والطاقة  االمن  معادلة 

القوى  وتوازن  املصالح  لتوازن  االساس  حجر  هي 

آخذين  بعني االعتبار ان منطقة الخليج العريب هي 

من أهم املناطق االسرتاتيجية يف العامل حيث تحتوي 

عىل 65% من االحتياط العاملي للنفط ، و 31% من 

التحالفات 
الجديدة من 

منظور توازن 
القوى وتوازن 

المصالح 
بقلم : 

الدكتور صالح الفي المعايطة 

فيها 3 حروب  دارت  لهذا  للغاز   العاملي  االحتياط 

اقليمية طاحنة وال زالت تُشكل مركز ثقل اسرتاتيجي 

ورافعة سياسية واقتصادية وامنية يف منطقة الرشق 

االوسط. 

 منظور التحالفات الجديدة.
تحالفات  لبناء  متعددة  تجاذبات  العامل  يعيش 

ومبسميات جديدة تختلف متاما بالغايات واالهداف 

عن االحالف التي نشأت بعد الحرب العاملية الثانية 

وخالل فرتة الحرب الباردة ، واليوم نجد ان منطقة 

الرشق االوسط  تتأرجح بني مصالح الكبار الدوليني ) 

امريكا وروسيا والصني ( ، واهتامم الكبار  االقليميني 

) ايران وتركيا ( فكيف سيكون شكل هذه التحالفات 

وهذا ما سأتحدث عنه يف الفقرات الالحقة : 

أ. الصني لها مسارات اكرث يف الرشق االوسط والخليج 

طاقتها  من   %67 من  اكرث  عىل  العتامدها  العريب 

املستوردة من هذه املناطق ، والصني تحاول احياء 

تعديل  اجل  من  دستورها  وتعديل  الحرير  طريق 

اسرتاتيجية استخدام قواتها املسلحة خارج حدودها .

الحيوي  مجالها  زيادة  عىل  فتعمل  روسيا  اما  ب. 

لجزيرة  احتاللها  من  واضح  االمني وهذا  وهامشها 

القرم وتدخلها العسكري املبارش يف سوريا آلنها تهتم 

اراضيها  بالحصول عىل قواعد عسكرية خارج  كثريا 

كام انها تعمل عىل تجذير املقاربات العسكرية مع 

العسكرية  واملؤسسة  السورية  العسكرية  املؤسسة 

تركز  كام   ، البلطيق  دول  وبعض  واملرصية  الليبية 

الصواريخ  روسيا عىل مبيعات االسلحة ومنظومات 
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غري  انها  متاما  تدرك  آلنها  وتركيا،  ايران  من  لكل 

قادرة عىل التفوق عىل الواليات املتحدة بالقدرات 

نشاط  لروسيا  يوجد  ال  كام   ، التقليدية  العسكرية 

مع  إال  االوسط  الرشق  منطقة  يف  يُذكر  اقتصادي 

تركيا وايران . حيث اجمع معظم املحللون ان روسيا 

اصبحت اليوم هي صاحبة الكلمة االوىل يف سوريا.

ج. اما الواليات املتحدة فلم تتغري كثريا فقد عملت 

وخلق  تحالفات  بناء  عىل  الباردة  الحرب  خالل 

عىل  تعمل  واالن   ، للشيوعية  مناهضة  مجتمعات 

الحد من التمدد الرويس يف دول  بحر قزوين ودول 

ودعمها  الدول  هذه  تشجيع  خالل  من  البلطيق 

لالنضامم اىل حلف الناتو وعضوية االتحاد االورويب 

املحافظة  ايضا عىل  املتحدة  الواليات  ، كام تعمل  

االنظمة  وتعزيز  العريب  الخليج  منطقة  امن  عىل 

السامح  عدم  مع  املنطقة  يف  لحلفائها  االقتصادية 

الختالل ميزان القوى مع ارسائيل ، علام ان املصالح 

مصالح  مثل  حيوية  ليست  سوريا  يف  االمريكية 

منافسيها / روسيا وايران وتركيا . 

اما التعاون الرتيك االيراين الذي وصل اىل حد التحالف 

يف بعض املحطات وخصوصا عندما قام رئيس اركان 

القوات املسلحة االيرانية بزيارة تركيا ألول مرة منذ 

اكرث من 28 سنة  من اجل املصالح املشرتكة يف سوريا 

درع  عملية  تركيا  نفذت  عندما  جليا  ظهر  وهذا 

الفرات وعملت منطقة امنة داخل االرايض السورية 

بطول 100 كم وعمق 50 كم  وايضا التقت املصالح 

اقليم  استقالل  امام  الوقوف  يف  وااليرانية  الرتكية 

كردستان العراقي .

االيدولوجية  املقاربة  عىل  تُركز  فهي  ايران   اما 

املقاربة  وليس  السوري  النظام  مع  واملذهبية 

املليارات  قدمت  ان  وبعد  وخصوصا   ، العسكرية  

لن  فإنها  السورية  االرايض  عىل  واملعدات  والرجال 

ترتاجع عن مطالبتها بالكريدور الربي مع لبنان ، علام 

ان ايران كانت هي صاحبة الكلمة االوىل يف سوريا 

مقابل  السوري  امللف  إلدارة  لروسيا  تنازلت  لكنها 

مصالحها واعتقد انها نجحت ايران يف بناء تحالف يف 

سوريا والذي يُسمى » ائتالف الراغبني »والذي يشمل 

) تركيا وروسيا وايران ( ، هو اقوى من االئتالف الذي 

يُسمى  ما  او  تجميعه  املتحدة  الواليات  استطاعت 

شبه الراغبني واملهتم باملصالح الذاتية فقط .

مبسمياتها  الجديدة  التحالفات  اىل  التطرق  قبل 

اسباب  تشخيص  عند  التوقف  من  البد  الجديدة 

هذه  عاشت  التي  الدول  يف  واالقتتال  الحروب 

عىل  هو  فيها  الرصاع  ان  نجد  ليبيا  ففي  الحروب 

السلطة والرثوة ، ويف اليمن نجد ان الرصاع بني كتلة 

فساد وتخريب بقيادة الرئيس السابق عيل عبدالله 

صالح وتحالفه مع  الحويث )كتلة ايدولوجية مذهبية 

مدعومة من ايران( وبني الرشعية اليمنية، ويف سوريا 

وبعد ان اوشكت الحرب عىل االنتهاء نجد ان الرصاع 

واملجال  األيديولوجي   والنفوذ  املكاسب  عىل  هو 

فهو  العراق  يف  واما   ، االقليم  دول  لبعض  الحيوي 

رصاع ممتد سببه املحاصصة والطائفية باإلضافة اىل 

الرصاع عىل الرثوة والسلطة  . 

عىل  هو  ظهورا  وأكرثها  الحالية  التحالفات  اما 

الساحة السورية وقامت عىل اساس القوة  واملصلحة 

وااليدلوجيا واذكر منها: 

يُسمى  ما  او  ممتدة   وغري  انتقائية  تحالفات  أ. 

بتحالفات الرضورة  وهذا الذي جمع روسيا وتركيا 

وايران يف سوريا.

ب. تحالفات الطاقة واالقتصاد مثل تحالف تركيا مع 

ايران حيث حاجة تركيا للغاز الرويس وحاجة روسيا 

للمنتجات الزراعية والسياحة الرتكية ، وكذلك تحالف 

البداية  يف  النفط  أجل  من  داعش  تنظيم  مع  تركيا 

الحرب يف سوريا.

الواليات  مع  االكراد  كتحالف  ممتدة.  تحالفات  ج. 

املتحدة  وتحالف حزب الله مع ايران والحويث مع ايران.

الخالصة واالستنتاجات.
الدولية قد  العالقات  النمطية يف  القول ان  استطيع 

اىل  العسكرية  القوة  تأثري  عودة  خالل  من  تغريت 

العامل بعض اليشء  ،  بعد ان تقلص هذا  الساحة 

يف ال 20 عاما املاضية ملصلحة تأثري القوة االقتصادية 

والتأثري املايل والتكنولوجي ، ومن االمثلة عىل ذلك 

االنفالت  يف  آسيا  رشق  اقىص  يف  يحصل  ما  هو 

املتبادلة  والتهديدات  الشاملية  كوريا  لدى  النووي 

مع الواليات املتحدة ، واملناورات املشرتكة بني روسيا 

والصني يف بحر الصني الجنويب يف ذات السياق ، وعىل 

صعيد الواليات املتحدة نجد ان الكونغرس وافق عىل 

زيادة االنفاق العسكري اىل ما يزيد عن 700 مليار 

دوالر لعام 2018 وهم رقم غري مسبوق يف ميزانية 

الدفاع االمريكية . 

واالهداف  املصالح  وتقاطع  التحالفات  كرثة  بسبب 

نجد ان هناك تراجع  يف مفهوم السيادة وانخفاض 

منسوب تأثري الدولة الوطنية لصالح مفهوم تفكيك 

دول  شؤون  يف  الخارجية  التدخالت  شجع  مام 

التامسك  مستوى  تراجع  اىل  االمر  وهذا   ، مستقلة 

اىل  ادى  وهذا  الدول  بعض  يف  الوطني  والتالحم 

ظهور  عىل  ساعد  كام  داخلية  ورصاعات  حروب 

التنظيامت االرهابية يف بعض الدول ومتادى بعضها 

اآلخر يف تهديد بقاء ووحدة الدولة . 

12. مل يعد مفهوم الحدود الوطنية  كام كان عليه 

الحال يف مرحلة ثنائية القطبية وما بعدها بل هذا 

املفهوم متدد باالتجاه االيجايب يف بعض االماكن كام يف 

االتحاد االورويب وتقلص يف الحدود الدنيا عند بعض 

الدول العربية التي حصل فيها حروب واضطرابات 

ازمة  زادت  كام   ، وليبيا  واليمن  وسوريا  كالعراق 

الثقة بسبب االستباحات اإللكرتونية والفضاء الرقمي 
وسائل  تحملها  ان  مُيكن  التي  الشائعات  وكذلك 

التواصل االجتامعي ، كام ان الحروب الرقمية قللت 

من قيمة التحالفات واالحالف التقليدية  حيث اصبح 

االعالم  والحروب السايربانية هي  االكرث فتكا وتأثريا 

يف نسيج املجتمعات من االسلحة التقليدية .
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وعقب هذا الزلزال، وقعت موجات تسونامي وصل 

اليابسة  إىل  ودخلت  مرت   )39( إىل  بعضها  ارتفاع 

بعمق وصل يف بعض املناطق إىل )10( كم، ورضبت 

 )15( إىل  ارتفاعها  وصل  التي  تسونامي  موجات 

املحطة،  البحر عند موقع  مرت فوق مستوى سطح 

مولدات  وتعطل  غرق  إىل  املوجات  هذه  أدت 

يف  التربيد  نظام  توقف  لذلك  ونتيجة  الديزل، 

املحطة، ومبوازاة ذلك وقع حريق يف املفاعل الرابع 

النووي  الوقود  تخزين  لحوض  انترش  املحطة  يف 

الضغط  ارتفاع  الحريق  هذا  وبسبب  املستهلك، 

ارتفاع  وأدى  املستهلك،  الوقود  تخزين  حوض  يف 

الضغط إىل وقوع انفجار تسبب بوفاة شخص واحد 

املوقع،  يف  املوجودين  األشخاص  من   )11( وإصابة 

وإطالق كميات كبرية من املواد مشعة مبارشة إىل 

تصنيف  وتم  للمحطة،  الخارجي  واملحيط  الجو 

الدويل  إينيس  مقياس  عىل   7 للمستوى  الحادث 

من  كبرية  كميات  النتشار  نظراً  النووية،  للحوادث 

أعقبت  التي  األوىل  األيام  مدى  عىل  املشعة  املواد 

املشع  اليود  االنفجار، حيث تجاوزت كميات نظري 

املحيطة  املناطق  إىل  املحطات  من  املترسبة   -131

إىل  أدى  الذي  األمر  كيوري،  مليون   )25( والبحر 

املناطق  بإخالء  متعاقبة  رسمية  ق��رارات  صدور 

املحيطة باملفاعل ضمن أنصاف أقطار )20-2 كم( 

التلوث  وانتشار  الحادث  حالة  تطور  مع  ازدادت 

السكان  عدد  تجاوز  حيث  عنه،  الناجم  اإلشعاعي 

اللذين تم اجالئهم من هذه املناطق أكرث من )100( 

توفوا  اللذين  األشخاص  عدد  ويقدر  شخص،  ألف 

بسبب عملية اإلخالء )1000( شخص.

االستجابة لحادث فوكوشيما
قامت  ساعات،  أربع  بحوايل  الزلزال  حدوث  بعد 

الحكومة اليابانية بإعالن حالة الطوارئ النووية يف 

ذلك  وتبع  فوكوشيام،  يف  النووية  الطاقة  محطات 

بدء عمليات االستجابة للطوارئ النووية التي كانت 

اهدافها األساسية حامية السكان ومنع إطالق املزيد 

التلوث. وبدأ تنفيذ هذه  من املواد املشعة وإزالة 

العمليات بإجالء السكان ضمن نصف قطر )2( كم 

 )20( إىل  اإلجالء  املحطات ووصل نصف قطر  عن 

السكان  إلزام  مع  للحادث،  التايل  اليوم  خالل  كم 

املباين بعد )3(  البقاء يف  ضمن إطار )30-20( كم 

أيام من الحادث، وبدأ العمل عىل إعادة السيطرة 

النووية  املحطات  تربيد  طريق  عن  الحادث  عىل 

 )4( وبعد  املبارش،  الضخ  طريق  عن  املحيط  مبياه 

أشهر تم تربيد هذه املحطات مبياه معاد تدويرها 

من محطات معالجة تم تجهيزها من اجل السيطرة 

عىل ترسب التلوث اإلشعاعي ملياه املحيط.

أما عمليات إزالة التلوث فتمثلت بتفكيك املحطات 

املحيطة،  املنطقة  التلوث يف  وإزالة  األربع  النووية 

حيث قدرت التكاليف مبا يقارب )20( مليار دوالر.

تبريد المحطات النووية بمياه 
المحيط

ضمن  تقع  التي  التلوث  إزالة  مناطق  تصنيف  تم 
مناطق  ث��الث  إىل  املحطات  عن  كيلومرت   )20(

المسح الجوي للتلوث اإلشعاعي باستخدام 
طائرات بدون طيار

في الحادي عشر من مارس 
2011، وقع زلزال )توهوكو 
- Tōhoku( قبالة الساحل 
الشرقي لليابان، وبلغت 
شدة الزلزال )8.9( على 

مقياس ريختر، أدى الزلزال 
إلى قطع التغذية الخارجية 

بالتيار الكهربائي في الستة 
مفاعالت الموجودة في 
المحطة، من بينها ثالثة 

مفاعالت متوقفة عن العمل 
للصيانة، ما أدى إلى تعطيل 

نظام التبريد الرئيسي وتفعيل 
نظام التغذية الكهربائية 

بمولدات الديزل الموجودة 
طائرة•هانيويل•T•-•هوكفي المحطة.
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الجرعات  بحسب  والحمراء(  والصفراء  )الخرضاء 

اإلشعاعية يف تلك املناطق، وبدأت البلديات بتنفيذ 

عن  ونتج  املناطق.  هذه  يف  التلوث  إزالة  أنشطة 

عمليات االستجابة للطوارئ جرعات إشعاعية لعامل 

الطوارئ، كان )167( عامال منهم قد تلقوا جرعات 

الجرعة  أضعاف   5( سيفرت  ميل   )100( من  أكرث 

السنوية للعاملني اإلشعاعيني(.

خرائط المسح اإلشعاعي
وجب  وتصنيفها،  التلوث  مناطق  تحديد  أجل  من 

إعداد خرائط املسح اإلشعاعي التي تحدد الجرعات 

 )20( مسافة  املناطق ضمن  يف  املحيطة  اإلشعاعية 

كيلومرت املحيطة باملحطات النووية، كام استخدمت 

التلوث   إزالة  عمليات  نتائج  ألظهار  الخرائط  هذه 

مسح  خريطة  بينت  كام  فوكوشيام،  مقاطعة  يف 

عام  بعد  أي   ،2013 م��ارس  يف  للموقع  إشعاعي 

نتائج  يف  كبري  تقدم  حدوث  الحادث؛  عىل  واحد 

اإلشعاعية  الجرعة  انخفضت  حيث  التلوث،  إزالة 

املحيطة من )300( ميل سيفرت / ساعة إىل )0.15( 

بجانب  األنقاض  من  بالقرب  ساعة   / سيفرت  ميل 

املحطات النووية.

استخدام الطائرات بدون طيار
بعد الكارثة املريعة التي هزت اليابان، كان الدمار 

ومنها  التحتية  البنية  ذلك  وشمل  مكان  كل  يف 

شبة  االماكن  لبعض  الوصول  جعل  مام  الطرق، 

وجه  يف  عقبة  كان  مام  املعتادة،  بالطرق  مستحيل 

توفري املعلومات من أجل تحديد إجراءات االستجابة 

وأولوياتها وتقييمها.

ويف حني أن جهود اإلغاثة الفورية ملساعدة الناجني 

كان  بنجاح،  تسري  كانت  والتسونامي  الزلزال  من 

للحادث  االستجابة  تواجه عمليات  هناك صعوبات 

من  الرغم  عىل  فوكوشيام،  مفاعالت  يف  النووي 

املشعة  املواد  كمية  أن  إال  الحادث،  حالة  استقرار 

وهي  كبرياً،  خطراً  تشكل  تزال  ال  كانت  املنترشة 

بطبيعتها تنتقل من الطبيعة إىل البرش بطرق عدة. 

وكام هو معروف يف الحوادث النووية التي سبقت 

يف  آيالند  مايل  ثري  )كحادث  فوكوشيام  ح��ادث 

يف  تشرينوبيل  وحادث  األمريكية  املتحدة  الواليات 

املعلومات  توفري  كان  السابق(،  السوفييتي  االتحاد 

انتشار  حالة  )وخصوصاً  الحادث  حول  الدقيقة 

بوجه  يقف  الذي  التحدي  هو  اإلشعاعي(  التلوث 

اىل  يحتاج  املوقف  تقييم  أن  حيث  القرار،  صانعي 

هذه املعلومات، وبسبب صعوبة الوصول إىل هذه 

املستوى  عايل  اإلشعاعي  التلوث  بسبب  املواقع 

والدمار يف هذه املواقع قد يسبب مخاطر إشعاعية 

ومثال  الوفاة،  إىل  تصل  للحادث  املستجيبني  عىل 

عىل ذلك وفاة )38( شخص من املستجيبني األولني 

لحادث تشرينوبيل. 

بتوظيف  اليابان  قامت  املخاطر،  هذه  ولتجنب 

ولكن  الجوي،  املسح  ومنها  الحديثة،  التقنيات 

العامودية املعتاد استخدامها مل يكن من  الطائرات 

املمكن استخدامها وذلك الرتفاع الجرعات االشعاعية 

الذي  للخطر،  الطائرة  قائد  يعرض  مام  املنطقة  يف 

يف  املستجيب  للطيار  حصل  كام  للموت،  يصل  قد 

املعنية  السلطات  لجأت  ولذلك  تشرينوبيل،  حادث 

حركتها  لخفة  طيار،  دون  من  الطائرات  الستخدام 

العديد من املجاالت، واحدة  العالية يف  وامكانياتها 

من الطائرات ايل تم استخدامها هي طائرة هانيويل 

طائرة  وهي   ،)Honeywell T-Hawk( هوك   -T

وتحمل  تقريباً،  كيلوغرامات   )9( تزن  طيار  بدون 

الطريان  الكرتونيات  ومعدات  االتصاالت  معدات 

تقريب  قدرة  ذات  وكامريا  إشعاعي  مسح  وأجهزة 

اتجاه،  بأي  تدويرها  وميكن  أضعاف،   )10( برصي 

وقياسات  صور  عىل  للحصول  الطائرة  واستخدمت 

التي  األماكن  بعض  عن  معلومات  تحمل  إشعاعية 

يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

وتقييم  اشعاعية  خريطة  لعمل  الطائرة  تجهيز  تم 

األرضار، ولكن القيادة والتحكم مبثل هذه الطائرة يف 

مكان وظروف الحادث تحتاج إىل مهارات احرتافية 

عالية جداً، حيث وصلت رسعة الرياح يف حينها إىل 

الطائرات  هذه  مثل  تُوفر  ولكن  كم/ساعة،   )40(

عملية  تسهل  وتحكم  قياس  ومعدات  برمجيات 

والدوران  واالتجاه  الرسعة  تحديد  بها مثل  التحكم 

واالرتفاع. 

التحكم  الطائرة  لقائد  الطائرات  هذه  مثل  تتيح 

برسعة واتجاه ودوران وارتفاع الطائرة عند منطقة 

الكامريا، كام ميكن  معينة مع ميزة ثباتية يف صورة 

ألجهزة  مبارشة  ترسلها  أو  املعلومات  تسجل  أن 

توظيف  ميكن  كذلك  األريض،  واالستقبال  املراقبة 

الطائرات بحيث تتحرك وفق خريطة مسبقة  هذه 

املسح  لعملية  الكامل  املسار  تحدد  التعريف 

الوقود  مستوى  انخفاض  وعند  الجوي،  اإلشعاعي 

للتزود  املؤقتة  للقاعدة  الطائرة  تعود  البطارية،  او 

املسح  متابعة  ثم  من  البطارية  تغيري  او  بالوقود 

اإلشعاعي الجوي من نقطة التوقف.

حادث  يف  اإلشعاعي  املسح  فرق  أحد  قام  وقد 

ملدة  املوقع  يف  الطائرة  هذه  باستخدام  فوكوشيام 

املعلومات  عىل  للحصول  يوم   )18( نحو  استمرت 

الالزمة ورسم خريطة املسح االشعاعي، حيث وفرت 

كبرية  ومخاطر  عمل  وحجم  وقت  التقنية  هذه 

كتوظيف  اإلشعاعي  للمسح  أخرى  ببدائل  مقارنة 

القوات الراجلة، وهنا تكمن اهمية هذه التقنية يف 

املستحيلة  أو  الصعبة  املهام  وإنجاز  املخاطر  تقليل 

عىل البرش تحقيقها دون مخاطرة.

الوطنية  سانديا  مختربات  يف  الباحثون  طور  وقد 

كواشف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف   "Sandia«

ان  املمكن  ومن  اإلشعاع،  رصد  ميكنها  لإلشعاع 

تربيد•املحطات•النووية•مبياة•املحيط
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تُحمل جواً باستخدام طائرات بدون طيار، تم كذلك 

تصميم نظام مسح إشعاعي مشابه لذلك املوجود يف 

آالت الحصد للكشف عن تفجريات األسلحة النووية، 

الحوادث  حاالت  يف  الجوي  للمسح  توظيفها  ميكن 

توجيه  النظام  هذا  ويتيح  واإلشعاعية،  النووية 

الطائرة لتنفيذ عملية مسح شاملة للمنطقة امللوثة 

إشعاعياً من خالل تتبع عامودي ملستويات اإلشعاع.

املسح  بنظام  امل��زودة  األجهزة  هذه  توظيف  تم 

عىل  محمولة  الحصد  آلالت  املشابهة  اإلشعاعي 

 2011 آذار  يف   C-12 كرافت  ط��راز  من  طيارة 

الوطني  النووي  األمن  إدارة  قبل  من  اليابان  يف 

األمريكية )NNSA(، ملراقبة التلوث الجوي واألريض 

تزال  ال  كانت  والتي  فوكوشيام  حادث  عن  الناجم 

يف  النووية  الطاقة  محطات  حول  متنامية  حينها 

فوكوشيام، وحققت هذه الطائرة يف االسابيع العرش 

التي تلت الحادثة ما يزيد عن )507( ساعة طريان، 

من  القريبة  الجوية  يوكوتا  قاعدة  من  انطلقت 

خرائط  العمليات  هذه  وأصدرت  الحادث،  موقع 

الغيمة  وصول  اماكن  فيها  ُحددت  إشعاعي  مسح 

اإلشعاعية املترسبة من محطات الطاقة النووية.

التحديات والمستقبل في 
استخدام الطائرات بدون طيار:

برسعة،  طيار  ب��دون  الطائرات  صناعة  تطورت 

مستجدات  جميع  متابعة  الصعب  من  أنه  بحيث 

هذه الصناعة، وأصبحت هذه الصناعة أكرث تعقيدا 

تقنيات  الصناعي وتطور  الذكاء  ألكثري من  بتوظف 

التصنيع من أجل تحسني خصائص الطائرات بدون 

األقىص  والحمل  والرسعة  وال��وزن  كالحجم  طيار، 

وارتفاع الطريان وعمر البطارية )زمن التشغيل(.

طيار  ب��دون  للطائرات  املطورة  الرشكات  تعمل 

طيار  بدون  الطائرات  ومعدات  قطع  جعل  عىل 

للظروف  ومقاومة  مرونة  وأكرث  وزنا  وأخف  أصغر 

املواد  علوم  يف  والتطوير  البحث  من خالل  الجوية 

يف  األكرب  التحدي  أن  حيث  الهوائية،  والديناميكا 

يف  طيار  بدون  الطائرات  الستخدام  الحايل  الوقت 

حيث  التشغيل،  زمن  هو  الجوي  املسح  عمليات 

مسحها  ميكنك  التي  املنطقة  حجم  بني  العالقة  أن 

خالل رحلة واحدة وعمر البطارية هي عالقة خطية 

ثابتة  طيار  بدون  للطائرات  ميكن  وعادة  طردية، 

مربعة  كيلومرتات  عدة  إىل  يصل  ما  مسح  الجناح 

جزء  يقارب  ما  طيار  بدون  املروحية  والطائرات 

بالعرشة من الكيلومرت املربع خالل الرحلة الواحدة.

كفاءة  هو  الصناعة  هذه  يف  الثاين  التحدي  أن  كام 

أجهزة  فيها  مبا  االستشعار،  وأجهزة  املجسات  ودقة 

باألشعة  )التصوير  والطيفي  العادي  التصوير 

بتطبيق  املجسات  هذه  وتسمح  الحمراء(،  تحت 

أجل  من  بعد  عن  لالستشعار  متطورة  خوارزميات 

مليمرتات،  إىل  تصل  بدقة  الصور  وتحليل  استطالع 

باإلضافة إىل استخدام طائرات بدون طيار متعددة 

بواسطة  ومتزامنة  متناسقة  الَعرشات(  إىل  )تصل 

تقنيات  تطوير  خالل  من  أكرث  أو  واح��د  مشغل 

تتعقب  التي  طيار،  بدون  الطائرات  يف  التحكم 

مسارات هذه الطائرات وديناميكية طريانها، وتقوم 

بتصحيح مساراتها بشكل مستقل اعتامدا عىل موقع 

املسح  مهامت  تنفيذ  اجل  من  األخرى  الطائرات 

ضمن وقت قيايس.

إجامالً  ولكن  التكلفة،  هو  األخ��ري،  التحدي  أما 

طيار  بدون  الطائرات  استخدام  تكاليف  تنخفض 

أصبحت  بحيث  مطرد  بشكل  الجوي  املسح  يف 

منافسة لدرجة إقصاء تقنيات املسح الجوي األخرى 

والرصد  الكشف  ومنها  التطبيقات  من  العديد  يف 

اإلشعاعي أثناء حاالت الطوارئ. 

صور•الحطام•بعد•الحادث•التي•زودتها•طائرة•هانيويل•T•-•هوك
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من يتابع الصين ال يستطيع إال أن 
ينجذب إلى برنامج الحزام والطريق. 

فهذا البرنامج يختزل الطموح 
الصيني للقرن الحادي والعشرين 

وما تريد الصين أن تصل إليه كقوة 
عظمى في النظام الدولي. مع 

هذا البرنامج تدخل الصين مرحلتها 
الثالثة من مراحل تطورها السياسي 
واالقتصادي. ففي المرحلة األولى 
كان التركيز الصيني يعتمد على فكر 

ماوتسي تونغ الماركسي الساعي 
لتقوية أركان الدولة الصينية وفقًا 
للتخطيط المركزي وسيطرة الحزب 

الشيوعي. وفي المرحلة الثانية كان 
التركيز على نظرة دينغ تشاو بينغ 
التنموية والتي نقلت الصين من 

األيديولوجية البحتة إلى البرجماتية 
التي أطلقت العنان إلدخال العديد 

من اشكال الممارسة الرأسمالية 
على االقتصاد الصيني.

واليوم تدخل الصني مرحلتها الثالثة نحو توسيع األفق 

الصيني لخارج نطاقها الجغرايف وفقاً لربنامج الحزام 

والطريق والذي ارتبط بالرئيس يش جني بينغ. الهدف 

الرئيس من كل هذه الربامج هو ضامن بقاء سيطرة 

الحزب الشيوعي عىل الحكم واملحافظة عىل وحدة 

الكفيلة  السبل  توفري  عرب  الصينية  األرايض  وسالمة 

لتحسني حياة املواطن الصيني املعيشية. 

لقد أعلن عن هذا الربنامج الرئيس يش جني بينغ يف 

2013 أثناء زيارته إىل كل من كازخستان وإندونيسيا 

وتحت مسمى مبادرة مرشوع الحزام الواحد والطريق 

الحزام  ليصبح  ذلك  بعد  تغريه  تم  والذي  الواحد، 

والطريق بعد أن أصبح من غري املجدي الحديث عن 

األحزمة  تشعب  ظل  يف  واحد  وطريق  واحد  حزام 

والطرق. الحزام يعني الجزء الربي من التواصل بني 

الطريق  أن  حني  يف  الجوار  ودول  الصينية  األرايض 

هو الجزء البحري الرابط بني الصني والعامل الخارجي. 

وهذا التفسري قدمته الصني إىل أكرث من 100 دولة 

انعقد يف  الذي  الحزام والطريق  مشاركة يف منتدى 

نحو  املرشوع يشمل  مايو 2017.  منتصف  بكني يف 

وأوروبا متثل %28 من  وأفريقيا  أسيا  65 دولة من 

من   70% نحو  وتغطي  العاملي،  االقتصادي  الناتج 

سكان العامل. 

هذا الربنامج طموح للغاية لذلك وضعت الصني ثقلها 

خلفة من حيث تقديم الدعم االقتصادي والسيايس 

باملرشوع  خاص  صندوق  أنشئت  فلقد  إلنجاحه. 

أمرييك، وأسست  مليار دوالر  قيمته 40  برأس مال 

لبنك استثامر البنية التحتية األسيوي والذي ضم يف 

عضويته 58 دولة. وقدمت االستثامرات املالية الكبرية 

يف العديد من مشاريع البنية التحتية يف العديد من 

الدول. وأصبحت سفاراتها يف الخارج ووسائل اعالمها 

الدولية تعمل بشكل دؤوب للرتويج للمرشوع، وتعقد 

هذا  يف  كبرية  وندوات  ومنتديات  مؤمترات  الصني 

املجال. والحقيقة هي أن الصني ال تستطيع تحمل 

يأيت  فشل هذا املرشوع ألنه وبكل بساطة مرشوع 

يف إطار برنامج ملستقبل الصني الداخيل والخارجي. 

ففي الداخل ترتبط شعبية الحزب الشيوعي والقيادة 

الصينية باملنجزات املتحققة للصينيني يف مستواهم 

املعييش. النموذج الصيني القائم عىل أسس املرحلة 

الثانية، مرحلة الزعيم دينغ تشاو بينغ، مل يعد قادر 

الحزام والطريق

بقلم : د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك 
ورئيس قسم العلوم السياسية - 

جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

إىل  األكرب  االنتقال  أو  الصينية  بالنهضة  اإليفاء  عىل 

الصيني  االستهالك  عىل  اعتمد  منوذج  فهو  األمام؛ 

معدالت  تزايد  لكن  كبرية.  سوق  الصني  أن  باعتبار 

السوق  الصيني خلق فائض كبري مل تستطع  اإلنتاج 

الصينية استيعابه ومل تعد وسائل املواصالت التقليدية 

الفائض  ذلك  سد  عىل  قادرة  الخارجي  العامل  مع 

ليخلق  املرشوع  هذا  جاء  لذلك  للخارج.  بالتصدير 

الحزام والبحر  الرب عرب  وسائل مواصالت جديدة يف 

عرب الطريق ليوصل البضائع الصينية إىل أبعد مدى 

ممكن من األسواق وبشكل أكرث تكثيفاً وأكرب حجامً 

العاملية  السابق. فاألسواق  عام كان عليه الوضع يف 

ستصبح أكرث ارتباطاً بالصني مع هذا املرشوع. 

تنمية  إىل  املرشوع  هذا  وراء  من  الصني  وتتطلع 

األن.  عليه  هو  عام  أكرب  بشكل  اإلقليمية  أجزاءها 

فاملعروف أن مناطق الداخل الصيني هي أقل تطوراً 

من  تأمل  الصني  فإن  لذلك  الساحلية،  املناطق  من 

ومراكز  مستمر  تواصل  خلق  الربي  حزامها  خالل 

قامئة للتواصل التجاري واالقتصادي بني الصني ودول 

أفضل  معييش  وضع  سيحقق  الذي  األمر  الجوار. 

مناطق  يف  الصينيني  بأن  يحسون  الذين  للصينني 

الساحل أفضل منهم معيشة. ويرتبط هذا املرشوع 

بتحسني أيضاً حياة الناس يف املناطق املجاور للصني 

التي تتخوف الصني من أن ينترش بها الفكر املتطرف 

تريد  الصني  أن  كام  هناك.  التنمية  غياب  حال  يف 

ضامن مصادر الطاقة لها عرب خلق طرق جديدة لنقل 

الغاز والنفط بعيداً عن الطرق التقليدي عرب املمرات 

النفط  منه  مير  الذي  ملقا  فمضيق  القامئة.  املائية 

املستورد للصني هو منطقة سيطرة ونفوذ أمرييك وال 

ميكن للصني االعتامد عليه بشكل كامل، لذلك تسعى 

الصني عرب الحزام والطريق إىل إيجاد بدائل ميكن ان 

تعوض الطرق التقليدية. 

للغاية،  طموح  برنامج  هو  والطريق  الحزام  برنامج 

وليس من املبالغ القول بأن مستقبل الصني يعتمد 

العامل  يشهد  فبينام  الربنامج.  هذا  نجاح  مدى  عىل 

تراجعاً للنفوذ األمرييك تربز الصني مللء هذا الرتاجع 

بربنامج الحزام والطريق الذي سريبط مناطق ودول 

هذا  يُشبه  أن  الغرابة  من  وليس  بالصني،  مختلفة 

الربنامج مبرشوع مارشال األمرييك الذي نجح يف ربط 

أوروبا بالواليات املتحدة. 
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يف  تكمن  الذاتية  لالستقاللية  الحقيقية  القيمة  إن 

املهمة  مواصلة  عىل  األف��راد  مساعدة  عىل  قدرتها 

ممكنة،  مساحة  أكرب  وتغطي  ممكنة،  مدة  ألطول 

وتأمني معلومات أكرث تفصيال وأكرث قابلية للبت فيها. 

التحديات  إدراك  ضمنيا  تعني  الذاتية  فاالستقاللية 

األفراد  توزيع  ثم  ومن  املحددة،  للمهام  املصاحبة 

األنظمة  معرفة  إن  أهمية.  القرارات  أكرث  لتنفيذ 

املتاحة بالفعل متنح العمليات املستقلة القدرة عىل 

املهام  الذكية واملرنة مبا يجعل  الذاتية  الحلول  دمج 

أكرث أمنا وأمانا والعمليات أكرث كفاءة.

إن التكامل هو عنوان الطائرة األساسية التي تحمل 

اآللية  الجوية  واملركبة   ،RQ-21A Blackjack اسم 

)غري املأهولة( من املجموعة الثالثة وبرنامج املركبة 

التي  الصغرية  التكتيكية  املأهولة(  )غ��ري  اآللية 

املارينز  وسالح  األمرييك  البحرية  سالح  يستخدمها 

اآللية  الجوية  املركبة  وتستطيع  البحرية(.  )مشاة 

RQ-21A Blackjack عمل تقييم دقيق للعمليات 

القتالية دون تعريض العنارص املقاتلة للخطر، وذلك 

بفضل إجراء املراقبة وعمل التحليل  الفوري، ومن ثم 

تأمني معلومات فابلة للبت فيها وإرسالها إىل القادة 

العسكريني املرابطني عىل األرض أو يف البحر.

وقد قامت رشكة إنسايتو بالتعاون مع دائرة البحرية 

 RQ-21A اآللية  الجوية  املركبة  برنامج  بتطوير 

آلية  طائرة  إىل  الحاجة  تلبية  بهدف   Blackjack

العمل  عىل  ق��ادرة  صغرية  تكتيكية  مأهولة(  )غري 

عبارة  إنسايتو  واملركبة  البحر.  من  أو  الرب  من  سواء 

قادرة عىل  املهام  قوية متعددة  عن مركبة معيارية 

العمل والتحول الرسيع من البيئات الربية إىل البيئات 

املفتوح  الهيكل  تزويد  تم  وقد  والعكس.  البحرية 

للمركبة الجوية اآللية RQ-21A Blackjack بأجهزة 

إلكرتونية  حرب  وأجهزة  اتصاالت  وأنظمة  تصوير 

وأجهزة املعلومات االستخباراتية اإلشارية وغريها من 

عىل  القدرة  املركبة  منح  أجل  من  األخرى  األنظمة 

االسترشاف ورصد األحداث يف كافة مسارح العمليات.

تطوير المركبة الجوية اآللية 
Blackjack من إنتاج شركة إنسايتو

املركبة  تطوير  عقد  عىل  إنسايتو  رشكة  حصلت 

الصغرية  التكتيكية  املأهولة(  )غري  اآللية  الجوية 

 Small Tactical Unmanned Aircraft System

وصل  وقد   .2010 عام  يف   )STUAS( Blackjack

املايض،  العام  يف  الكيل  اإلنتاج  مرحلة  إىل  الربنامج 

والثاين  األول  اآللية  الجوية  املركبات  رسبا  ويقوم 

)VMU-2 and VMU-2( التابعان لسالح البحرية 

األمؤييك حاليا بنقل املركبة Blackjack لتقديم الدعم 

العامل.  أنحاء  جميع  يف  العسكرية  للعمليات  الالزم 

 RQ-21A Blackjack اآللية  الجوية  املركبة  وتعترب 

 Unmanned مأهولة(  )غري  آلية  جوية  مركبة  أول 

مصادر  ذات  متخصصة   Aircraft System )UAS

العسكريني  القادة  لخدمة  متعددة  استخباراتية 

USMC/USN  التكتيكيني.

تصميم المركبة
قوية  معيارية  مركبة  عن  عبارة  إنسايتو  واملركبة 

الرسيع  والتحول  العمل  عىل  قادرة  املهام  متعددة 

والعكس،  البحرية  البيئات  إىل  الربية  البيئات  من 

وهي تيل شقيقتها ScanEagle )التي أنتجتها رشكة 

للعمليات  الالزم  الدعم  تقدم  التي  أيضا(  إنسايتو 

الربية والبحرية عىل حد سواء. وكمركبة جوية آلية 

ذات ذيلني تستطيع املركبة تأمني القواعد والعمليات 

المركبة الجوية اآللية
 RQ-21A Blackjack: أول 

من يرصد وأول من يهاجم

تمتاز االستقاللية الذاتية بالقدرة على إحداث 
بها  يتواصل  التي  الطريقة  ثورة حقيقية في 
البشر مع بعضهم البعض وفي أسلوب الحماية 
واالستكشاف واالستلهام، ولكن المصطلح ال 
بل  اآللية،  المركبات  أحدث  إنتاج  حد  عند  يقف 
أخرى  مناقب  المفيد في  االبتكار  إلى  يتعداه 

مثل المثابرة والذكاء.
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 life واألنشطة العسكرية باستخدام أحد أمناط التمييز

identification  ورصد العبوات الناسفة.

ويصل طول املركبة Blackjack إىل 8,2 أقدام وطول 

فارغا إىل 811  جناحها إىل 16 قدما، ويصل هيكلها 

أرطال، والحد األقىص لوزنها عند اإلقالع إىل 135 رطال 

والحد األقىص للحمولة إىل 39 رطال. وتتميز املركبة 

RQ-21A  بقدرتها عىل الكر والفر، وهو ما يساعدها 

الحموالت  مع  التعامل  عند  مناورة  أي  تنفيذ  عند 

 lower السفيل  اللوجستية  البصمة  تضمن  حيث 

logistics footprint إمكانية إقالع املركبة من عىل 

املدارج القصرية ومن عىل أسطح السفن. كام تقوم 

املركبة أيضا بتقديم الدعم الالزم للعمليات التكتيكية 

البحر دون الحاجة إىل الهبوط  سواء عىل الرب أو يف 

فوق مدرج جوي.

باألشعة  العاملة  برصية   – اإللكرتو  األجهزة  وتقوم 

 electro-optic/infrared )EO/IR( الحمراء  تحت 

أجل  من  الفورية  املراقبة  عملية  بدعم   payloads

منح التنبيهات والتحذيرات املناسبة ضد التهديدات، 

مصادر  وحدة  بتمكني  األخرى  األجهزة  تقوم  فيام 

من  كبرية  مجموعة  بدعم  املتعددة  االستخبارات 

العمليات. وتقوم القطع البحرية املعنية بنقل األفراد 

أطقم  عن  نيابة  الطويلة  املراقبة  عمليات  بتأمني 

 Visit, Board, Search التفتيش والبحث واملصادرة

بث  إىل  اإلضافة   and Seizure )VBSS( teams

املعلومات وإجراء االتصاالت وراء خط األفق بهدف 

إطالة مدى أنظمة االستشعار لدى السفن مبدى خط 

الرؤية مبا يعادل 55 ميال بحريا )102 كيلومرتا(.

 RQ-21A ط��راز  من  جوية  مركبة  كل  وتحتوي 

ونرش  واستغالل  لتجهيز  تكتيكيني  نظامني  عىل 

واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات 

 Tactical ISR Processing, Exploitation and

Dissemination Systems )TIPS( اللذين يعمالن 

إىل   GCS مركزي  الجيو-  التنسيق  نظام  من  كحل 

التكتيكيان ملحليل  النظامان  أي شبكة رسية. ويتيح 

RQ- املعلومات االستخباراتية إمكانية مراقبة املركبة

منتجات  وخلق  فورية  شبه  بصورة   21Aimagery

استخدامها.  املدعومة  للوحدات  ميكن  استخباراتية 

ويعترب هذان النظامان وسيلة مناسبة لتشغيل الصور 

الشبكات  عرب   RQ-21A املركبة  من  الواردة  الحية 

مشاهدتها  من  املستخدمون  يتمكن  حتى  الرسية 

من خالل شبكاتهم، فيام يقوم مركز إنسايتو للقيادة 

والتحكم يف إدارة املهام املشرتكة املفتوحة 

 Insitu’s Common Open Mission

 Management Command and Control

 RQ-21A بالتحكم يف املركبة الجوية  ))ICOMC2

واحد  ملشغل  يسمح  ميكن  الذي  األمر   ،Blackjack

بالتحكم يف عدة مركبات جوية آلية من خالل محطة 

عمل واحدة.

الثورة•التي•يقودها•مركز•إنسايتو•للقيادة•والتحكم•يف•

إدارة•املهام•املشرتكة•املفتوحة•

يجسد مركز إنسايتو للقيادة والتحكم يف إدارة املهام 

 Insitu’s Common Open املفتوحة  املشرتكة 

 Mission Management Command and

ثورية  ونظرية  مفهوما   )Control )ICOMC2

للتحكم يف عدة طائرات آلية  )غري مأهولة( عن طريق 

محطة تحكم أرضية واحدة ومشغل واحد. ويتمتع 

للمستخدمني  يسمح  مفتوح  بتصميم  املركز  هذا 

بتعديله وإضافة تطبيقات جديدة، األمر الذي يلبي 

متطلبات املهمة بكل يرس وسهولة.

للقيادة  إنسايتو  مبركز  الخاصة  األرضية  واملحطة 

املفتوحة  املشرتكة  امل��ه��ام  إدارة  يف  والتحكم 

عن  يعمل  محدود  نظام  عن  عبارة   )ICOMC2(

الفرد.  يرتديه  جهاز  أو  نقال  كمبيوتر  جهاز  طريق 

نظام  عىل  باملركز  الخاص  الربمجيات  نظام  ويعتمد 

مفتوح متصل بالشبكة، وهو مدعوم متاما ب “أنظمة 

 Software Development الربمجيات”  تطوير 

Kit )SDK(، األمر الذي يسهل عملية تهيئة النظام 

وتبعا  للعميل  التشغيلية  لالحتياجات  تبعا  وتعديله 

أيضا  التي تفرضها كل مهمة. كام ميكن  للمتطلبات 

النظام حتى ميكن تشغيله بفعالية مع  رفع قدرات 

يسمح  ما  وهو  الكبرية،  املتعددة  العرض  شاشات 

وتزويدهم  املشاهدين  من  أكرب  عدد  باستقطاب 

بصورة متكاملة عن منطقة العمليات.

وتقدم التكنولوجيا املبتكرة التي يؤمنها مركز إنسايتو 

املفتوحة  املشرتكة  املهام  إدارة  يف  والتحكم  للقيادة 

الالزم لكل خريطة وكل معلومة وكل فيديو  الدعم 

RTSP/RTP  تقريبا، وتعتمد هذه التكنولوجيا عىل 

نظام مفتوح ميكن للمستخدمني تعديله عن طريق 
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يوفر  ما  وهو  جديدة،  تطبيقات  إضافة  أو  األجهزة 

الخدمات  لتمكني  الشبكة  عىل  معتمدة  تكنولوجيا 

املعلومات  استخدام  من  بالشبكة  املرتبطة  األخرة 

للمشغلني  والسامح  الجهاز  أو  النظام  من  ال��واردة 

بالتفاعل مع الخدمات التي تؤمنها التطبيقات األخرى 

إنسايتو  مركز  إطار  خارج  الشبكة  عىل  املعتمدة 

للقيادة والتحكم يف إدارة املهام املشرتكة املفتوحة.

أنظمة المركبة بالك جاك
تستطيع املركبة RQ-21A Blackjack تأمني القواعد 

والعمليات واألنشطة العسكرية باستخدام أحد أمناط 

التمييز life identification  ورصد العبوات الناسفة. 

واملركبة مجهزة بأنظمة إلكرتو – برصية عاملة باألشعة 

 electro-optic/infrared )EO/IR( الحمراء  تحت 

payloads بهدف تقديم الدعم الالزم لعملية املراقبة 

املناسبة  والتحذيرات  التنبيهات  وتقديم  الفورية 

التهديدات، فيام تقوم األنظمة األخرى بتمكني  ضد 

مصادر املعلومات االستخباراتية األخرى من دعم عدد 

كبري من العمليات. ويحتوي كل حيز يتسع ألنظمة 

املركبة عىل وصالت الطاقة ووصالت اإلنرتنت املمتدة 

ومخزين  الجاذبية  مركز  ومخزن  املركبة  مقدمة  إىل 

الجناحني ونقاط األجنحة الصعبة )محطات التسلح(:

مخزن مقدمة الطائرة Nose bay: يعترب مخزن مقدمة 

الطائرة املكان املثايل لألبراج، وميكن إعادة تعديله مبا 

يسمح بحمل حمولة إضافية تصل إىل 15 رطال.

 	 Center-of-gravity الجاذبية  مركز  مخزن 

أكرب  املخزن  ه��ذا  يستوعب   :  )CG( bay

حمولة، حيث ميكن أن يستوعب أكرث من 35 

الطاقة  األمثل ألجهزة  املكان  يحعله  ما  رطال، 

األكرب حجام.

كل 	  يحتوي   :Wing bays الجناحني  مخازن 

جناح عىل حيزين لألنظمة: واحد فوق الجناح 

لحمل  الجنيح  عىل  واآلخ��ر  النظام،  لحمل 

الهوايئ. وميكن لكل مخزن من مخازن الجناحني 

أن يستوعب حولة تصل إىل ثالثة أرطال، بينام 

يتم تخصيص املساحة املخصصة لألجهزة فوق 

فيديو  لجهاز  األمين  والجنيح  األمين  الجناح 

الحركة الكلية.

 	 Wing hard الجناحني  فوق  الصعبة  النقاط 

نقطة صعبة  عىل  جناح  كل  يحتوي   :points

)محطة تسلح( قادرة عىل حمل حمولة تصل 

إىل 15 رطال من أجل الحصول عىل موقع مثايل 

لتلبية متطلبات الرؤية.

أجهزة التصوير والبرج
التصوير  جهاز  عىل  الطائرة  مقدمة  مخزن  يحتوي 

أي  بإزالة  يقوم  متوازن  وبرج   ™Alticam Vision

بتعقب  يقوم  كام  الجو،  يف  التحليق  أثناء  اهتزازات 

األهداف املهمة بطريقة آلية. 

المحرك واألداء
 RQ-21A Blackjack اآللية الجوية  املركبة  تستمد 

ويضم  حصان،   8 بقوة  محرك  من  الحركية  طاقتها 

 JP-5 املحرك حقن الوقود إلكرتونيا ويستخدم الوقود

و JP-8، وتعترب هذه املركبة أكرب حجام من املركبات 

األخرى املستخدمة يف مسارح العمليات حاليا. وتحتي 

املركبة عىل أنظمة استشعار إلكرتو – برصية وعاملة 

باألشعة تحت الحمراء وعىل املوجة املتوسطة، ولديها 

مراقبة  جهاز  عىل  عالوة  بالليزر،  يعمل  رصد  جهاز 

 .infrared marker يعمل باألشعة تحت الحمراء

 RQ-21A Blackjack وتستطيع املركبة الجوية اآللية

تنفيذ مهام تزيد مدتها عىل أكرث من 13 ساعة وعىل 

ارتفاع ال يتجاوز 20 ألف قدما ومدى عمليايت ال يزيد 

أقىص رسعة  أقىص. وتصل  عىل 50 ميال بحريا كحد 

عقدة ورسعة  إىل 90   TheRQ-21A للمركبة أفقية 

تحليقها إىل 60 عقدة.

Mark 4 Launcher نظام اإلطالق
 RQ-21A )Mark 4 املركبة  إط��الق  نظام  يعترب 

Launcher( جهازا قابال للتحكم مهمته ترسيع املركبة 

الجوية إىل رسعة الطريان الالزمة لإلقالع، األمر الذي 

يسمح بإمكانية استخدام املركبة يف األحوال والظروف 

التي ال توجد فيها ممرات أو مدارج جوية.  السيئة 

ويعترب نظام اإلطالق نظاما ذايت الطاقة، وهو مصمم 

بحيث ميكن نقله جوا )عن طريق الطائرة املروحية 

CH-53 آو طائرة النقل العمالقة يس130- أو طائرة 

النقل يس117-( أو نقله برا )عن طريق قطره بواسطة 

األغراض  املتعددة  الرسعة  العالية  املدولة  املركبات 

.)HMMWV

نظام االنتشال لدى المركبة 
RQ-21A

يستخدم نظام االنتشال لدى املركبة RQ-21A نظاما 

هيدروليكيا تلسكوبيا موصوال بحبل لإلمساك باملركبة 

االنتشال  نظام  تثبيت  يتم  ثم  الطريان.  أثناء  الجوية 

قياسية  عسكرية  مقطورة  )شاسيه(  قاعدة  عىل 

وحدة  بها  ملحق   )MIL-STD( معدلة  تكتيكية 

وأخريا،  املحرك.  بواسطة  تعمل  هيدروليكية  طاقة 

توجد الطاقة الكهربائية الخارجية وكابالت اإلشارات 

املصنوعة من األلياف الضوئية لتقديم الدعم الالزم 

لألجهزة اإللكرتونية املسؤولة عن تحديد املواقع عامليا 

)MIL-STD( املوجودة عىل منت نظام االنتشال لدى 

.RQ-21A املركبة

أبعاد•املركبة:
	    الطول: 8,2 أقدام )2,5 أمتار(

	    طول الجناح: 15.7 أقدام )4,9 أمتار(
وزن•املركبة:

	    وزن الهيكل وهو فارغ: 81 رطال )36.7 
كيلوجراما(

	    الحد األقىص للوزن عند اإلقالع: 135 رطال 
)61 كيلوجراما(

الحد األقىص للحمولة: 39 رطال )17,7      	
كيلوجراما(

أداء•املركبة:
	    القدرة عىل الطريان املتواصل: 16 ساعة

	    االرتفاع عند التحليق: 20,000 قدما
	    الحد األقىص للرسعة األفقية: أكرث من 90 عقدة

	    رسعة املركبة أثناء الطريان: 60 عقدة
حصان   8 بقوة  ترددي  محرك  املحرك:      	

EFI; JP-5, JP-8 مجهز ب
التكوين•القيايس•للحمولة:

	    جهاز التصوير اإللكرتو – برصي: يتمتع 
 1,1 بني  يرتاوح  برصية  رؤية  مبجال  الجهاز 
درجة و25 درجة، باإلضافة إىل خاصية تقريب 

األشياء مبعدل أربع مرات.
املوجة  عىل  العامل  التصوير  جهاز      	
الحمراء:  تحت  باألشعة  والعامل  املتوسطة 
يتمتع الجهاز مبجال رؤية يرتاوح بني درجتني 

و 25 درجة.
	    جهاز تحديد املدى العامل بالليزر

تحت  باألشعة  العامل  اإلرش��اد  جهاز      	
الحمراء

	    جهاز ترحيل االتصاالت
	    نظام التمييز اآليل
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بوصفي خليفة لعميدنا المؤسس 
لكلية الدفاع الوطني، الدكتور جون 

باالرد، كنت محظوظًا باالستفادة 
من خدمته. وكان من بين مشاركاته 

سلسلة من المقاالت في مجلة "درع 
الوطن" منذ أغسطس 2013 وحتى 

أكتوبر 2016. وأول مشاركتين لي 
في إرثه هما تلخيص مقاالت الدكتور 

باالرد في أربع كفاءات جوهرية لدى 
الخبير االستراتيجي األمني. ويركز 

هذا المقال على الكفاءتين اأُلوَلَيْين: 
استشراف المستقبل، ومعرفة 

التحديات االستراتيجية.

حول  رؤية  إيجاد  يف  املستقبل  استرشاف  يسهم 

الوطنية، حيث يتطلب  القوة  كيف ميكن استخدام 

املشاركون  ويقوم  األدلة.  عىل  مبنياً  تفكرياً  ذلك 

مشاهري  أعامل  بدراسة  الوطني  الدفاع  كلية  يف 

الخرباء االسرتاتيجيني، عىل سبيل املثال، ليس لحفظ 

إىل  نظرياً  يفكرون  كيف  ليتعلموا  بل  النظريات، 

بتحليل  نقوم  ونحن  املستقبل،  استرشاف  جانب 

النظريات بواسطة تحديد الفرضيات واملنطق الالزم 

السترشاف االحتامالت املستقبلية، كام نقوم بتقييم 

األدلة واملخاطر لوضع الرشوط التي تسهم يف تشكيل 

املستقبل الغامض. ويتمثل أحد أمثلة الدكتور باالرد 

يف تصور واسترشاف األطراف الفاعلة الناشئة واملهمة، 

مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستتبع 

بافرتاضات حول ما هو عرضة وماليس  القيام  ذلك 

خالل  طريقنا  بتحليل  نقوم  بينام  للتغيري،  عرضة 

البيانات واملعلومات. وتتميز هذه املامرسة األكادميية 

لدول  التعاون  مجلس  ألن  كربى؛  عملية  بأهمية 

الخليج العربية له تأثريه يف العالقات الدولية. ومثة 

سؤال نظرّي آخر طرحه الدكتور باالرد، وهو: كيف 

تتغري طبيعة الحرب؟ تتطلب اإلجابة عن هذا السؤال 

والتطورات  السياسية،  والشخصيات  القضايا  تحليل 

التقنية، واألمناط االقتصادية، واالتجاهات االجتامعية. 

مع  التعامل  املشاركون  ميارس  بذلك،  وللقيام 

التعقيدات وتقديم خيارات إىل صناع القرار الوطنيني. 

كذلك نقوم بتعزيز االستقاللية يف األحكام واملسؤولية 

التي  االسرتاتيجية  وضع  خالل  من  القرار،  صنع  يف 

ستكون فعالة يف املستقبل، ليك نتفوق يف تفكرينا عىل 

التهديدات املتكيفة.

أما معرفة التحديات االسرتاتيجية فتنظر إىل التفكري 

الفاعل واملبادر بوصفه مسؤولية فكرية. ففي عرص 

عىل  الحصول  إمكانية  بتزايد  املتميز  املعلومات 

يتفوق  االجتامعية، من  واملؤثرات  الفتاكة  التقنيات 

جسد  وقد  القتال.  يف  عليك  يتفوق  بالفكر  عليك 

الشيخ زايد بن سلطان – طيب الله ثراه - هذا املثل 

برؤيته  أوضح  حيث  الفاعلة،  لالسرتاتيجية  األعىل 

بناء  التحديات عىل طريق  العديد من  االسرتاتيجية 

هذا  الرؤية  يف  العمق  هذا  وليس  االتحاد.  دولة 

شك.  بال  أدبية  شجاعة  يتطلب  بل  السهل،  باألمر 

بنفسها،  تختفي  ال  املشكالت  بأن  االفرتاض  وعلينا 

بناء إرث من الخبراء االستراتيجيين األمنيين »الجزء 1«

د. توماس أ. دروهان
القائد المساعد للشؤون األكاديمية

عميد كلية الدفاع الوطني
اإلمارات العربية المتحدة

thomas.drohan@ndc.ac.ae

ملجرد  الحل  عىل  متعذرة  ليست  املشكالت  وأن 

عدم إمكانية التنبؤ بها. ويف حني أنه قد يكون من 

تكتنفها  بأنها  الراهنة  القضايا  إىل  اإلشارة  الشائع 

الفرتات  من  فرتة  كل  تحفل  مسبوقة،  غري  تغيريات 

الزمنية باالستثناءات. ومن أهم التحديات التي تواجه 

منطقتنا اليوم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والفساد 

من  والخوف  القيادة،  وضعف  الحكم،  إدارة  يف 

الدكتور باالرد كيف يقوم قادة  التغيري. وقد أوضح 

الوطنية  والطاقات  القدرات  بحشد  اإلمارات  دولة 

مثل  أدوات  باستخدام  إليها  الحاجة  عند  الكامنة 

الخدمة الوطنية، وصناديق الرثوة السيادية، والقدرة 

عىل إنتاج األسلحة محلياً. وإن ارتباط هذه التحديات 

املعرفة  كاقتصاد  للمستقبل،  املطلوبة  باملواصفات 

للتعاون  إيجاد مجاالت  بإمكاننا  أن  يدل عىل  مثالً، 

والتآزر لتحقيق الغايات التي نصبو إليها. وقد تسهم 

طريقة صياغة القضايا االسرتاتيجية يف املساعدة عىل 

تحقيق نتائجنا املطلوبة أو يف إعاقتها.
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تحقيق  إىل   - مؤلّفه  حسب   - الكتاب  يسعى 

أهم  عىل  ال��وق��وف  أول��ه��ا؛  أساسيتني،  غايتني 

الدولية  بالعالقات  املتعلقة  واملدارس  النظريات 

رواد مختلف هذه  التي طرحها  النقاشات  وعىل 

)االتجاهات(  قدرتها  مدى  ورصد  االتجاهات، 

الراهنة  الدولية  التحوالت  وجه  يف  الصمود  عىل 

يرتبط  وثانيها؛  املتطور،  الدويل  للواقع  وتفسريها 

بتسليط الضوء عىل عدد من القضايا الكربى التي 

شهدتها الساحة الدولية منذ تأسيس األمم املتحدة 

إىل اآلن، والتي شّكلت يف مجملها محّكا لطرح عدد 

من التصورات واملقوالت الجديدة ومواكبة وتطوير 

مثيالتها التقليدية..

يشري الكاتب إىل أن اإلسهامات الفكرية واالجتهادات 

العالقات الدولية 
مفاهيم أساسية وقضايا معاصرة

صدر أخيرا )الطبعة األولى 
2018( مؤلف جديد للدكتور 

إدريس لكريني )أستاذ 
القانون والعالقات الدوليين 

ومدير مختبر الدراسات 
الدولية حول إدارة األزمات 

بكلية الحقوق في مراكش( 
يحمل عنوان: العالقات 

الدولية: مفاهيم أساسية 
وقضايا معاصرة، ويقع 

الكتاب الذي صدر أخيرا عن 
مطبعة النجاح الجديدة 

بالبيضاء؛ وبتوزيع مكتبة 
المعرفة بمراكش بالمغرب، 
ضمن 202 صفحة من الحجم 

الكبير.

العالقات الدولية:  : اسم الكتاب  
مفاهيم أساسية وقضايا معاصرة
د. إدريس لكريني  : المؤلــــــــــف  

قبل  ما  ظهرت  التي  الدولية  الدراسات  مجال  يف 

إرثا معرفيا  القرن املايض، تشّكل  التسعينيات من 

هاما، يعكس يف مضمونه طبيعة العالقات الدولية 

التي عّمت يف هذه املرحلة، بقضاياها وانشغاالتها 

أتاحت  حيث  وتطوراتها..  وتوازناتها  وأولوياتها 

املقرتبات التي ظهرت خالل هذه املرحلة بالتعاطي 

مختلفة،  زوايا  من  الدولية  والقضايا  الظواهر  مع 

لتفسري هذه األخرية، والسعي لبناء نظريات قادرة 

عىل التنبؤ، أسوة بعدد من العلوم األخرى.. 

أفرزته  الذي  الدويل  الواقع  أن  إىل  الكاتب  يشري 

وضع  الباردة،  الحرب  بعد  ما  الدولية  التحوالت 

الكثري من املفاهيم التي ظلت سائدة عىل امتداد 

تحّوالت  مهّب  ويف  تساؤل،  موضع  عقود  عّدة 

العوملة التي عززت من تشابك العالقات الدولية من 

حيث تنامي البعد االقتصادي، وانتشار التكنولوجيا 

الجديدة.. فمفهوم القوة مل يعد مرتكزا إىل املقّوم 

العسكري فقط، بل ازدادت أهمية القوة االقتصادية 

أدوار  وتصاعدت  الحديثة..  التكنولوجيا  وامتالك 

والرشكات  كاملنظامت  ال��دول  غري  من  الفاعلني 

الكربى، فيام تعّززت الحامية الدولية للفرد، كام أن 

مفهوم السلم واألمن الدوليني الذي ظل لعقود من 

الزمن مقرونا بغياب التّهديدات العسكرية، أضحى 

هذا الكتاب
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العالقات الدولية 
مفاهيم أساسية وقضايا معاصرة

أكرث شمولية واتساعا، مع تزايد االهتامم باألخطار 

الناجمة عن تلّوث البيئة وجرائم اإلرهاب الدويل، 

التي  املتغريات  وهي  املنظمة..  الجرمية  وتعاظم 

فرضت من جهة أوىل، تطوير آليات تدبري األزمات 

وجعلها أكرث نجاعة وانفتاحا بالرتكيز عىل املداخل 

الدميقراطية والتنموية يف هذا الصدد، انسجاما مع 

التعقيدات التي باتت تطرحها هذه األخرية يف عامل 

اليوم، ومراجعة العديد من املفاهيم التقليدية التي 

أضحت متجاوزة من جهة ثانية.. وسمحت بظهور 

نظريات ومقوالت جديدة، حاولت وضع تفسريات 

للواقع الدويل الراهن بإشكاالته وقضاياه املختلفة، 

مقرتبات  عىل  اعتامدا  ومبآالته،  مبساراته  والتنبؤ 

جديدة.

حرص املؤلّف عىل رصد بعض االتجاهات النظرية 

الدولية الجديدة )نهاية التاريخ وصدام الحضارات 

وتسليط  الناعمة..(،  والقوة  الخالقة  والفوىض 

والتي  الراهنة،  الدولية  القضايا  بعض  الضوء عىل 

التقليدية،  املفاهيم  يف  تطورا  مجملها  يف  تعكس 

الدويل  النظام  طبيعة  تحليل  مستوى  عىل  سواء 

الراهن واملواقف املتضاربة بشأنه، وتناول مستقبل 

الزعامة األمريكية، ومكانة الصني يف النظام الدويل 

الراهن، اعتامدا عىل التبّدالت التي طالت مفهومي 

مستوى  عىل  أو  القوى..  موازين  وتغرّي  القوة، 

للحدود،  العابرة  واملخاطر  التهديدات  استحضار 

لألمن يف جوانبها  والتي طرحت مفاهيم جديدة 

واألمن  البيئي  )األمن  للحدود  والعابرة  الداخلية 

الرقمي واألمن الروحي..(، وفرضت مراجعة الكثري 

من األدبيات التقليدية الواردة يف هذا الخصوص.

التي  االنتقادات  مجمل  أن  إىل  الكاتب  ليخلص 

ال  الدولية،  العالقات  يف  النظرية  تطّور  واكبت 

تنتقص يف حقيقة األمر من أهمية وجّدية الجهود 

تحّد  الخصوص، كام ال  املرتاكمة يف هذا  املعرفية 

من قيمة العالقات الدولية كعلم، بقدر ما تحيل 

إىل دينامية هذا الحقل املعريف وتطوراته ومواكبته 

للمتغريات التي تشهدها الساحة الدولية يف جوانبها 

التعاونية والرصاعية، وهو ما يؤكّد أن هذا العلم 

مرشح للتطور أكرث، انسجاما مع املواضيع والقضايا 

التي أفرزتها التحوالت امليدانية الدولية والتي ضاق 

خاللها الهامش بني ما هو داخيل وما هو دويل.

  أن اإلسهامات الفكرية 
واالجتهادات في 

مجال الدراسات الدولية 
التي ظهرت ما قبل 

التسعينيات من القرن 
الماضي تشّكل إرثا 

معرفيا هاما يعكس 
في مضمونه طبيعة 

العالقات الدولية التي 
عّمت في هذه المرحلة
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من السنن النبوية اليومية التي 
تجعل حياة المسلم طيبة هادئة، 

وتجعل النفوس سعيدة، والقلوب 
مطمئنة هي أذكار الصباح والمساء، 

وكان النبي صلى هللا عليه وسلم 
يحافظ  على أذكار الصباح والمساء، 

ويأمر بها أصحابه.

أذكار الصباح والمساء

إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي 

قال الله تعاىل: الَِّذيَن آَمُنوا َوتَطَْمِئُّ قُلُوبُُهْم ِبِذكِْر اللَِّه 

أاََل ِبِذكِْر اللَِّه تَطَْمِئُّ الُْقلُوُب( سورة الرعد )28(، فذكر 

الله فيه السكينة والسعادة وفيه اطمئنان القلب املؤمن. 

وقال تعاىل: فَاذْكُرُويِن أَذْكُرْكُْم َواْشُكرُوا يِل َواَل تَْكُفرُوِن( 

سورة البقرة 152.  ومن أعظم األذكار يف الصباح واملساء 

أربعة من األحاديث:

ِبيِّ َصىلَّ  النَّ َعْنُه: َعِن  اللَُّه  اُد بُْن أَْوٍس ريَِضَ  1- عن َشدَّ

اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: “ َسيُِّد ااِلْسِتْغَفاِر أَْن تَُقوَل: اللَُّهمَّ أَنَْت 

َريبِّ الَ إِلََه إاِلَّ أَنَْت، َخلَْقتَِني َوأَنَا َعبُْدَك، َوأَنَا َعىَل َعْهِدَك 

َوَوْعِدَك َما اْستَطَْعُت، أَُعوذُ ِبَك ِمْن رَشِّ َما َصَنْعُت، أَبُوُء 

، َوأَبُوُء لََك ِبَذنِْبي فَاْغِفْر يِل، فَإِنَُّه الَ يَْغِفُر  لََك ِبِنْعَمِتَك َعيَلَّ

َهاِر ُموِقًنا ِبَها،  نُوَب إاِلَّ أَنَْت “ قَاَل: »َوَمْن قَالََها ِمَن النَّ الذُّ

ِة، َوَمْن  ، فَُهَو ِمْن أَْهِل الَجنَّ فاََمَت ِمْن يَْوِمِه قَبَْل أَْن مُيْيِسَ

قَالََها ِمَن اللَّيِْل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها، فاََمَت قَبَْل أَْن يُْصِبَح، فَُهَو 

ِة« رواه البخاري ِمْن أَْهِل الَجنَّ

2- عن عثامن بن عفان ريض الله عنه قال قال رسول 

الله َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم “ َما ِمْن َعبٍْد يَُقوُل يِف َصبَاِح 

كُلِّ يَْوٍم أَْو َمَساِء كُلِّ لَيْلٍَة: ِبْسِم اللَِّه الَِّذي اَل يرَُضُّ َمَع 

ِميُع الَْعلِيُم  اَمِء َوُهَو السَّ ٌء يِف اأْلَرِْض َواَل يِف السَّ اْسِمِه يَشْ

ٌء “ رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث  إاِلَّ لَْم يرَُضَُّه يَشْ

حسن صحيح.

3- عن عبد الله بن ُخبيب ريض الله عنه قال قال يل 

رسول الله َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: “ “ اقْرَأْ قُْل ُهَو اللُه 

أََحٌد، َوالُْمَعوِّذَتنَْيِ ِحنَي مُتيِْس، َوِحنَي تُْصِبُح ثثاََلَث َمرَّاٍت 

ٍء “ رواه أبو داود والرتمذي. تَْكِفيَك كُلَّ يَشْ

4- عن ابن مسعود ريض الله عنه قال كان نبي الله َصىلَّ 

اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إذا أمىس قال: » »أَْمَسيَْنا َوأَْمىَس الُْملُْك 

يَك لَُه« قَاَل  لِلَِّه َوالَْحْمُد لِلَِّه، اَل إِلََه إاِلَّ اللُه َوْحَدُه اَل رَشِ

بْرَاِهيَم يِف َهَذا:  بَيُْد أَنَُّه َحِفَظ َعْن إِ ثَِني الزُّ الَْحَسُن: فََحدَّ

ٍء قَِديٌر، اللُهمَّ  »لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعىَل كُلِّ يَشْ

أَْسأَلَُك َخرْيَ َهِذِه اللَّيْلَِة، َوأَُعوذُ ِبَك ِمْن رَشِّ َهِذِه اللَّيْلَِة، 

َوُسوِء  الَْكَسِل  ِمَن  ِبَك  أَُعوذُ  إيِنِّ  اللُهمَّ  بَْعَدَها  َما  َورَشِّ 

اِر َوَعَذاٍب يِف  الِْكرَبِ، اللُهمَّ إيِنِّ أَُعوذُ ِبَك ِمْن َعَذاٍب يِف النَّ

« وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح امللك  الَْقرْبِ

لله” رواه مسلم.

 مثرات األذكار:

- حفظ اإلنسان من كيد الشيطان ومن الحاسدين .

-سبب يف زيادة الثواب وعظم األجر.

-حصول الراحة والطأمنينة والسعادة

إىل  وميتد  الزوال،  بعد  املساء  أذكار  وقت  يدخل  و 

بعد  يدخل  الصباح  أذكار  وقت  وكذا  الليل،  منتصف 

منتصف الليل وميتد إىل الزوال.

كتيبات  يف   مجموعة  وهي  ومتنوعة  كثرية  واألذكار 

ورسائل وبطاقات وهي متوفرة ملن أراد الحرص عليها 

واغتنام ثوابها فإن أهل الجنة إمنا يتفاضلون يف الدرجات 

بتفاضل أعاملهم يف الدنيا ومن أعظم األعامل هو ذكر 

الله عز وجل.

أحاديث  جوانبه  ومتالُ  التاريخ؛  بعبق  يفوح  معلم 

الزمان؛ وهيبة صارخة تشيح بوجهها فوق صهوة الزمان 

واملكان؛ ذلكم هو رمٌز حضاري من املعامل الشاهقة يف 

مدينة القاهرة القلعة التاريخية، التي بناها السلطان 

النارص صالح الدين األيويب رحمه الله.

التأسيس: 

أمر السلطان النارص صالح الدين ببناء هذه القلعة يف 

للحكم، واختار لها موقعاً  إدارياً  القاهرة لتكون مركزاً 

متميزاً هو جبل املُقطّم الذي يرُشف عىل مدينة القاهرة 

وما حولها كمدينة الفسطاط.

 استمر العمل بها إىل أن تّم البناء يف عهد امللك الكامل 

بن العادل وهو الذي سكنها وأصبحت يف عهده مقراً 

للحكم يف مرص.

شموخ قلعة صالح الدين من بعده:

 بقيت هذه القلعة مركزاً للحكم  يف مرص قروناً طويلة 

إىل عهد الوايل محمد عيل زمن الدولة العثامنية. وقد 

وثق بناء القلعة  يف الضلع الغريب للقلعة، يوجد الباب 

املدرج وفوقه كتابة تشري إيل بناء هذه القلعة، ونصه 

القلعة  بانشاء هذه  الرحيم، أمر  الرحمن  الله  ” بسم 

الباهرة، املجاورة ملحروسة القاهرة التي 

جمعت نفعاً وتحسيناً وسعة عيل من 

موالنا  وتحصيناً،  ملكه  ظل  إيل  ألتجأ 

أبو  والدين،  الدنيا  صالح  النارص  امللك 

دولة  محيي  أيوب  بن  يوسف  املظفر 

أمري املؤمنني يف نظر أخيه وويل عهده، 

بكر  أيب  الدين  سيف  العادل  امللك 

محمد خليل أمري املؤمنني، عيل يد أمري 

مملكته، ومعني دولته، قراقوش ابن عبد 

الله املليك النارصي يف سنة 579ه� “.

املهم  وموقعها  وقوتها  بفخامتها  القلعة  هذه  تتميز 

التعرض  حال  يف  الدفاعية  األهمية  تكتسب  حيث 

للهجوم من األعداء.

 شهدت هذه القلعة عىل الكثري من األحداث يف تاريخ 

مرص بعد صالح الدين رحمه الله خالل عرص األيوبني 

ثم املامليك من بعدهم وبقيت شامخة إىل يومنا هذا 

وأصالتها  اإلسالمية  الحضارة  عظمة  قصة  لنا  لرتوي 

وثباتها ورسوخها رسوخ الجبال الشامخة.

قلعة صالح الدين
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 
الدولة والقائد األعلى للقوات 

المسلحة تم تخريج دفعة 
المرشحين الرابعة بكلية زايد 

بن سلطان العسكرية وقد حضر 
الحفل أصحاب السمو الشيوخ 

أعضاء المجلس األعلى وأصحاب 
المعالي الوزراء وأعضاء السلك 

الدبلوماسي وكبار ضباط الدفاع 

وذوو الطالب الخريجين وجمع 
غفير من المواطنين .وألقى 

سمو الشيخ محمد بن راشد وزير 
الدفاع كلمة رحب فيها بصاحب 

السمو رئيس الدولة وشكره على 
تفضله بالمشاركة في هذه 

المناسبة العظيمة وجاء في 
كلمته »يا صاحب السمو إن أبناءك 

من خريجي كلية زايد العسكرية، 
يعيشون في هذا اليوم فرحة 

غامرة اشرف ما فيها بناء مجد 
توطدت أركان إتحاده وأروع ما فيها 
حياة إستقالل سطعت أنواره فشمل 

أرجاء هذه الدولة الفتية، يعيشون 
صورة واقع حي وأمل باسم وغد 

مشرق ويعيشون حياة فخر وإعتزاز 
لمنجزات تحققت في عهدكم .

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

من ذاكرة عدسة 
درع الوطن

قواتنا مثلت دولة اإلمارات على أكمل وجه
تمتد أزرع الشتاء الثلجية لتحضن لبنان كأنها 

تود أن تمحو تلك الدماء الساخنة التي 
فجرت على مدار عامين وتغسل عار الحرب 

بكل بشاعتها.

المهرجان الرياضي
أقامت ثانوية أبوعبيدة العسكرية يومًا 
رياضيًا، يشير دون شك إلى أن اهتمام 

القوات المسلحة بجندي المستقبل كان 
اهتمامًا موفقًا وضع في مكانه الصحيح.

تخريج دورة أغرار
تحت رعاية صاحب السمو العقيد الشيخ 

سلطان بن زايد قائد المنطقة العسكرية 
الغربية تم تخريج دفعة جديدة من مركز 

تدريب األغرار بالعين.
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