
1439  2018  554  46 

 :

 ...« »

 :

«2018 »
 :

-



oshkoshdefense.com

MATV_002_2018-ME-1
©2018 OSHKOSH DEFENSE, LLC   An Oshkosh Corporation Company

Oshkosh Defense and the Oshkosh Defense logo are registered trademarks of Oshkosh Defense, LLC, Oshkosh, WI, USA

Oshkosh® MRAP All-Terrain (M-ATV) Vehicles

Oshkosh Defense

Oshkosh M-ATV

Oshkosh® M-ATV



3

:
/

yas.adc@gmail.com

.

فاألزمة السورية ، وبعد مرور ما يزيد عن أكرث من سبع سنوات من اندالعها، تظل األكرث تعقيداً 

وتشابكاً، فلم تفلح جهود الحل السيايس التي قامت بها األمم املتحدة (مثان جوالت يف جنيف)، وال 

مؤمترات أستانة التي ترعاها كل من روسيا وتركيا وإيران يف إحداث اخرتاق حقيقي لحلها، ومل تصمد 

أي من الهدن التي تم التوصل إليها يف وقف إطالق النار، لتمهيد األرضية للتوصل إىل حل سيايس، 

وكان آخرها الهدنة يف الغوطة الرشقية، والتي انهارت بعد ساعات من موافقة مجلس األمن عليها، 

فيام عادت املواجهات املسلحة عىل األرض بني أطراف األزمة. التعقيد الذي يسم األزمة السورية، 

يرجع إىل تعارض املصالح بني القوى اإلقليمية والدولية، فروسيا ومعها إيران تدافعان باستامتة عن 

نظام بشار األسد وترفضان أي مطالب لتنحيه عن السلطة، وتتبنيان وجهة النظام بأن الرصاع يف 

سوريا هو مع تنظيامت إراهابية كام تعتربان أي وجود أمرييك عىل األرايض السورية غري رشعي، 

ويؤكدان يف الوقت ذاته أن وجودهام عىل االرايض السورية يحظى بالرشعية ألنه بناء عىل طلب من 

الحكومة السورية. أما تركيا فإن تدخلها يف األزمة السورية يرتبط باألساس مبنع تنامي قوة األكراد 

، وألجل هذا أطلقت علية «غضن الزيتون» التي ما تزال مستمرة للحيلولة دون انطالق التهديد 

الكردي إىل أراضيها. فيام تدعم الواليات املتحدة جامعات املعارضة السورية، وقامت مؤخراً بتعزيز 

وجودها عىل األرض كوسيلة للضغط عىل كل من موسكو وطهران للقبول بالحل السيايس لألزمة.

األزمة يف اليمن ، منذ اندالع عاصفة الحزم يف مارس ٢٠١٥ وعملية إعادة األمل يف أبريل من العام 

نفسه، مل تشهد انفراجة ملموسة فيام يتعلق باملسار السيايس، بسبب تعنت االنقالبيني الحوثيني 

وارتهانهم باملرشوع اإليراين، فيام تتواصل انتصارات الجيش اليمني بدعم وإسناد من دول التحالف 

العريب وهي انتصارات لو استمرت بنفس الزخم ستمثل صغطاً عىل الحوثيني وتدفعهم إىل تقديم 

تنازالت والقبول بالحل السيايس ، كام تتواصل الحملة ضد تنظيم القاعدة خاصة يف محافظة أبني. 

األزمة اليمنية تجسد هي األخرى تضارب املصالح اإلقليمية والدولية، فإيران التي تدعم االنقالبيني 

الحوثيني، ومتدهم بالصواريخ الباليستية التي تستهدف األرايض السعودية، تستقوي بالدعم الرويس 

الذي يتصدى ألي محاولة إلدانتها يف مجلس األمن، أما الواليات املتحدة فإنها تدعم موقف دول 

التحالف العريب، ألن هذا يحقق مصالحها هناك سواء يف القضاء عىل القاعدة أو تأمني املالحة يف 

عن  إيران  مسئولية  ذاته  الوقت  يف  تدرك  أنها  كام  املندب.  باب  مضيق  وخاصة  املائية،  املمرات 

تعقيد األزمة يف اليمن، وتقود الجهود الدولية إلصدار قرار من مجلس األمن يدين سلوكها يف اليمن، 

ويفرض عليها عقوبات مشددة إن مل تتوقف عن إمداد الحوثيني باألسلحة.

األوضاع يف العراق ، ورغم إعالن الحكومة قبل أسابيع هزمية، عن تنظيم «داعش» اإلرهايب، وانهيار 

ما يسمى بدولة الخالفة املزعومة هناك، فإن تحديات مرحلة ما بعد تنظيم»داعش»، سواء فيام 

يتعلق بعملية إعادة البناء واإلعامر أو تحقيق املصالحة السياسية تطل برأسها لتسيطر عىل املشهد 

يتصاعد  بينام  املقبل،  مايو  النيابية يف شهر  االنتخابات  االستعداد إلجراء  فيه  يتم  هناك، يف وقت 

الجدل حول دور امليليشيات املسلحة بعد انتهاء دورها يف الحرب ضد «داعش»، وخاصة ميليشيات 

املتحدة)  الواليات  (فرنسا-  الدولية  القوى  من  العديد  أن  حتى  بإيران،  املرتبطة  الشعبي  الحشد 

تطالب اآلن بتفكيك هذه امليليشيات، وتحييد دورها وإبعادها عن املشاركة يف الحياة السياسية. 

وإذا كانت إيران تدافع عن بقاء هذه امليليشيات باعتبارها تدافع عن نفوذها ومصالحها يف العراق، 

فإن الواليات املتحدة تدرك خطورة هذه امليليشيات عىل مصالحها هناك، وتعمل عىل بقاء بعض 

قواتها يف العراق خالل الفرتة املقبلة حتى ال تهدد هذه امليليشيات مصالحها هناك، أما تركيا فلها 

مصالحها يف العراق، وتنسق مع الحكومة العراقية ضد املسلحني األكراد التابعني لـ»حزب العامل 

الكردستاين» املنترشين يف إقليم كردستان.

الثالث، سوريا  الدول  التي تشهدها  الخالصة فيام سبق، هناك تداخل وتشابك واضح يف األوضاع 

تعزيز  إىل  تسعى  فهي  األوضاع،  هذه  تفاعالت  يف  املشرتك  العامل  هي  فإيران  والعراق،  واليمن 

نفوذها يف الدول الثالث عرب ميليشياتها املسلحة ، وتحاول أن يكون لها دور يف أي تسوية سياسية 

خاصة يف كل من سوريا واليمن، تضمن مصالحها وحلفائها يف الداخل، بينام تستمر حالة االنقسام 

يف املواقف الدولية حول كيفية التعاطي مع األزمتني السورية واليمنية، والنتيجة هي استمرار حالة 

التوتر وعدم االستقرار يف املشهد اإلقليمي يف املدى املنظور.
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الوطنية  األجنحة  من  عددا  الجولة  شملت 

األنظمة  عىل  سموه  تعرف  حيث   .. واألجنبية 

يومكس   ” يختص  التي  املأهولة  غري  والتقنيات 

التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  وآخر  بعرضها   ”

الحديثة يف هذا القطاع الحيوي.

 واستمع سموه من العارضني إىل رشح موجز حول 

أبرز األنشطة واملشاريع وأهم الصناعات الحديثة 

التي تعرضها الرشكات وخططها املستقبلية فيام 

يتعلق باألنظمة غري املأهولة.

حول  والعارضني  املسؤولني  مع  سموه  وتبادل 

إبراز  يف  النوعية  املعارض  هذه  مثل  أهمية 
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أحدث االبتكارات والتقنيات لقطاع األنظمة غري 

وتقدم  واستقرار  أمن  لصالح  وتوظيفها  املأهولة 

املجتمعات.

نائب  أبوظبي  عهد  ويل  السمو  صاحب  وتوقف 

القائد األعىل للقوات املسلحة عند جناح جامعة 

خليفة .. حيث استمع لرشح من الدكتور عارف 

املشاريع  أهم  حول  الجامعة  مدير  الحامدي 

واالبتكارات التكنولوجية التي نفذها طلبتها..

مبراقبة  الخاص   ” الواسع  املسح  نظام   ” ومنها 

عدد  وجود  تشهد  التي  والفعاليات  التجمعات 

من  مجموعة  عن  فضال  الجمهور..  من  كبري 

الرادارات وأجهزة املسح املتطورة.

انتقل سموه إىل جناح معهد أبوظبي   ..  بعدها 

للتعليم والتدريب املهني حيث اطلع عىل مرشوع 

مستودعات  بإدارة  الخاص   ” اآللية  الذراع   ”

والتسليم  التسلم  وعملية  والتمويل  اإلمداد 

يف  وتكاليفها  العاملة  القوى  خفض  ويستهدف 

اإلمداد  مجال  يف  العاملة  واملؤسسات  الرشكات 

والتسليم إىل 40 يف املائة.

 « »
40
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

القائد األعىل  نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  آل 

بحضورصاحب  البحر،  بقرص  املسلحة،  للقوات 

عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو 

الفائزين  الخيمة  رأس  حاكم  األعىل  املجلس 

للجوجيتسو  األوىل  الوطنية  الخدمة  بطولة  يف 

الثانية  نهيان  ال  زايد  بن  محمد  بطولة  ويف 

املنظمة  اللجنة  اعضاء  يرافقهم  للجوجيتسو 

الفائزة يف  والوحدات  التشكيالت  وقادة وضباط 

مسابقات البطولتني . 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وهنأ صاحب 

صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  وصاحب  نهيان 

القاسمي الفائزين يف مسابقات البطولتني ، ومتنيا 

العمل  ومواصلة  املتقدمة  املراكز  تحقيق  لهم 

هذه  أهداف  لتحقيق  الجهود  من  املزيد  وبذل 

الكفاءة  مستوى  رفع  يف  تساهم  التي  الرياضة 

القتالية والبناء الجسدي والذهني لدى منتسبي 

القوات املسلحة.

وتأيت اقامة هاتني البطولتني يف إطار حرص القيادة 

مستوى  تطوير  عىل  املسلحة  للقوات  العامة 

اللياقة البدنية، وتنمية روح التنافس واملثابرة يف 

مختلف املسابقات والبطوالت الرياضية.

  واعرب الالعبون عن سعادتهم بلقاء سموهام 

قدراتهم  تطوير  مواصلة  عزمهم  مؤكدين 

ومهاراتهم من اجل الوصول اىل افضل املستويات 

والجراءه  والروح  والرياضية  البدنية  اللياقة  يف 

القتالية
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2018
حرض معايل محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة 

لشؤون الدفاع، والوفد املرافق له، افتتاح معرض 

فعالياته  استمرت  الذي  الجوي 2018  سنغافورة 

حتى 11 فرباير الجاري.

وقام معاليه والوفد املرافق له بجولة يف املعرض، 

شملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والرشكات 

العاملية املتخصصة يف الصناعات الجوية يف العامل، 

واطلع  الحدث.  يف  املشاركة  الوطنية  والرشكات 

الطائرات  من  املعروضات  أحدث  عىل  معاليه 

املدنية والعسكرية.

البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

مقر  مبكتبه يف  الدفاع،  لشؤون  دولة  وزير 

وزير  مارك  رون  أمس،  أبوظبي  يف  الوزارة 

الدفاع النيوزلندي والوفد املرافق له بحضور 

مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 

الوزارة.  ومسؤويل  ضباط  كبار  من  وعدد 

يف  التنسيق  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 

عدد من املجاالت العسكرية والدفاعية بني 

دولة اإلمارات ونيوزلندا.

لشؤون  دولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

أ  باربارا  اليوم سعادة  بأبوظبي  الوزارة  مقر  الدفاع مبكتبه يف 

ليف سفرية الواليات املتحدة األمريكية التي قدمت للسالم عىل 

معاليه مبناسبة انتهاء فرتة عملها كسفرية لبالدها لدى الدولة.

وتم خالل اللقاء استعراض العالقات املتميزة بني دولة اإلمارات 

الدفاعي  التعاون  مجاالت  يف  األمريكية  املتحدة  والواليات 

وتبادل  املشرتك  االهتامم  ذات  املواضيع  ومناقشة  والعسكري 

وجهات النظر حولها.

ومثن معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع الدور الذي قامت به 

سعادة باربارا أ ليف خالل عملها سفرية لبالدها لدى الدولة.
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قوات  ضمن  باليمن،  األمل»  «إعادة  عملية  يف 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

الشقيقة.

وأعرب سموه خالل زيارته مجلس العزاء يف إمارة 

الفجرية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد 

وذوي الشهيد، داعياً الله العيل القدير أن يتغمده 

بواسع رحمته وينزله منازل الصديقني والشهداء 

واألبرار، ويسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين 

سبقوه يف نيل هذا الرشف العظيم، ويلهم ذويه 

الصرب والسلوان.

محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  قّدم 

الفجرية،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  الرشقي، 

آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو 

بن  محمد  الشيخ  وسمو  ديب،  عهد  ويل  مكتوم، 

حمد بن محمد الرشقي، ويل عهد الفجرية.

واجب العزاء إىل أرسة شهيد الوطن عيل خليفة 

أدائه  خالل  استشهد  الذي  املسامري،  هاشل 

أعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة استشهاد 

الرقيب عيل خليفة هاشل املسامري أحد ابطالها 

البواسل بقواتها املشاركة يف عملية « إعادة األمل» 

ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية لدعم الرشعية يف اليمن.

وتقدمت القيادة العامة للقوات املسلحة بتعازيها 

ومواساتها إىل ذوي الشهيد .. سائلة الله عز وجل 

يسكنه  وأن  ومغفرته  رحمته  بواسع  يتغمده  أن 

فسيح جناته وأن يلهم أهله الصرب والسلوان.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قّدم 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

الوطن  شهيد  يف  العزاء  واجب  املسلحة  للقوات 

استشهد  الذي  املسامري،  هاشل  خليفة  عيل 

املشاركة  القوات  مع  الوطني  واجبه  تأديته  أثناء 

 :

.
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ضمن  األمل»،  «إعادة  عملية  يف  الوطني  واجبه 

اململكة  تقوده  الذي  العريب  التحالف  قوات 

العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن، 

يف  العزاء  مجلس  سموهم  زيارة  خالل  وذلك 

منطقة العويد يف الفجرية.

الخيمة  رأس  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  قدم 

الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يرافقه ويل عهد 

صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  الخيمة  رأس 

الوطن  شهيد  أرسة  إىل  العزاء  واجب  القاسمي، 

عىل خليفة هاشل املسامري الذي استشهد خالل 

األمل»  «إعادة  عملية  يف  الوطني  واجبه  أدائه 

ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

من جهته، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد 

وأشقاء  لوالد  ديب  عهد  ويل  مكتوم  آل  راشد  بن 

والقيادة  اعتزازه  عظيم  عن  له  املغفور  وذوي 

البذل  ميادين  الوطن يف جميع  بشباب  الرشيدة 

شأن  إعالء  أجل  من  والتضحية،  والبناء  والعطاء 

العليا  الوطنية  مصالحها  وحامية  الغالية  دولتنا 

وتعزيز األمن والعدل والسالم يف املنطقة.

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  قدم 
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نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

واجب العزاء إىل أرسة الشهيد عيل خليفة هاشل 

واجبه  يؤدي  وهو  استشهد  الذي  املسامري 

عملية  يف  العريب  التحالف  قوات  ضمن  الوطني 

إعادة األمل باليمن التي تقودها اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.

الشيخ  أمس، سمو  العزاء،  قّدم واجب  ذلك،  إىل 

نهيان، رئيس ديوان ويل عهد  آل  زايد  بن  حامد 

نهيان،  آل  زايد  بن  خالد  الشيخ  وسمو  أبوظبي، 

للرعاية  العليا  زايد  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 

اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة.

مجلس  أمس  زيارتهام  خالل  سموهام،  وأعرب 

مواساتهام  وصادق  تعازيهام  خالص  عن  العزاء، 

ألرسة الشهيد البطل، داعني الله العيل القدير أن 

يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقني 

والشهداء واألبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن 

يلهم ذويه الصرب والسلوان.

قدم معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 

لشؤون الدفاع، ومعايل الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة واجب 

خليفة  عيل  الرقيب  الشهيد  يف  واملواساة  العزاء 

أدائه  خالل  استشهد  الذي  املسامري  هاشل 

املشاركة  املسلحة  قواتنا  ضمن  الوطني  الواجب 

تقوده  الذي  العريب  للتحالف  األمل“  ”إعادة  يف 

للوقوف إىل  الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة 

جانب الحكومة الرشعية يف اليمن.

إىل ذلك، قّدم فهد سعيد املنهايل، سفري الجمهورية 

اليمنية لدى الدولة، واجب العزاء إىل أرسة شهيد 

الوطن عيل خليفة هاشل املسامري، ودعا السفري 

أمس  مساء  العزاء  واجب  تقديم  خالل  املنهايل، 

يف إمارة الفجرية، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقني والشهداء 

أهله  ويلهم  جناته،  فسيح  ويسكنه  واألبرار، 

وذويه الصرب والسلوان.
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قّدم 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

عبدالرحمن  الشهيد  يف  العزاء  واجب  املسلحة 

املنية  وافته  قد  كان  الذي  األحمد،  عبدالكريم 

أحد  يف  مشاركته  أثناء  مفاجئة  قلبية  أزمة  نتيجة 

التامرين العسكرية داخل الدولة يف نوفمرب املايض.

وأعرب سموه خالل زيارته منزل العائلة يف منطقة 

تعازيه وصادق  الخيمة، عن خالص  برأس  الظيت 

القدير  العيل  الله  داعياً  الشهيد،  ألرسة  مواساته 

أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقني 

ويلهم  جناته،  فسيح  ويسكنه  واألبرار،  والشهداء 

ذويه الصرب والسلوان.

نهيان  آل  طحنون  بن  خليفة  الشيخ  سموه  رافق 

مدير مكتب شؤون أرس الشهداء بديوان ويل عهد 

أبوظبي.
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سمو   ، سموه  جانب  إىل  العسكري  العرض  شهد 

الشيخ  وسمو  نهيان،  آل  محمد  بن  رسور  الشيخ 

عهد  ويل  ديوان  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  حامد 

آل  محمد  بن  سعيد  الدكتور  والشيخ  أبوظبي، 

نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  ومعايل  نهيان، 

أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  و  التسامح،  وزير 

بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

نهيان  آل  طحنون  بن  هزاع  والشيخ  واالحتياطية، 

وكيل ديوان ممثل الحاكم يف منطقة العني، والعميد 

الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون 

أبوظبي،  لرشطة  العامة  بالقيادة  واملنافذ  األمن 

والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة 

أرس  شؤون  مكتب  مدير  نهيان  آل  طحنون  بن 

وزير  نائب  الزعايب  جمعة  أحمد  ومعايل  الشهداء 

البواردي وزير  الرئاسة ومعايل محمد أحمد  شؤون 

وقيادات  الشيوخ  من  وعدٌد  الدفاع  لشؤون  دولة 

القوات  تشكيالت  ضباط  وكبار  هيئات  ورؤساء 

املسؤولني  وكبار  الداخلية  وزارة  وقيادات  املسلحة 

وجمع من املدعوين.

وكان العرض العسكري بدأ بسيناريو تعرض شخصية 

بالسيارات املفخخة،  مهمة ملحاولة اغتيال واقتحام 

مبنى  يف  اجتامع  لحضور  موكبه  مرور  أثناء  وذلك 

وأثناء  املبنى  إىل  املوكب  وصول  ولدى  حكومي، 

املراجعني  تفتيش  بإجراءات  الحراسة  عنارص  قيام 

عرب البوابة اإللكرتونية يجري أحد االشخاص ويلقي 

التي  األمن  عنارص  من  ويهرب  مشبوهة،  بحقيبة 

املوقع  إخالء  ويتم  وتعتقله،  عليه  تالحقه وتسيطر 

من الوفد الزائر واملراجعني، وتأمني حياة الشخصية 

الطرود  تفتيش  املتخصصة  العنارص  وتتوىل  املهمة، 

مع  للتعامل  اآليل  الروبوت  ويتقدم  املشبوهة، 

ودون  عالية  بدقة  ويفجرها  املشبوهة،  الحقيبة 

3 /

«3 »
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إلحاق أية أرضار باملمتلكات واألرواح.

طريق  عن  كمني  من  ألكرث  املوكب  يتعرض  بعدها 

إرسال سيارة مفخخة وعبوة متفجرة ونريان معادية، 

إال أن قواتنا املسلحة تنجح يف إخالئه إىل مكان آمن، 

بعيداً عن نريان العنارص اإلرهابية.

العنارص  تعقب  كيفية  والحضور  سموه  وتابع 

املباين  إىل  وهربت  خائبة  ارتدت  التي  اإلرهابية 

الطريق  يف  واملتفجرات  األلغام  ناثرة  املجاورة، 

لعرقلة أية عمليات اقتحام بري، فيتم إرسال طائرة 

استطالع «آرك أنجل» لتقييم الحالة، وتدمري مصادر 

النريان املعادية عرب رضبة جوية بطائرة الـ «مرياج»، 

واستهداف النقاط املحصنة واملراقبة.

وشاهد سموه والحضور الهجوم الجوي الذي قامت 

بتأمني  «شينوك»  الـ  طائرة  من  الفرسان  قوات  به 

العمليات  فرق  وهجوم  «أباتيش»،  الـ  طائرات  من 

واستعراض  «بيل»،  الـ  طائرات  باستخدام  الخاصة 

طائرة  باستخدام  املباين  واقتحام  اإلنزال  عمليات 

«بالك هوك» والفرق األرضية، فتلجأ بعض العنارص 

اإلرهابية املتبقية إىل اعرتاض واختطاف حافلة ركاب 

بطائرات  واالعرتاض  الرهائن  تخليص  فيتم  مدنيني، 

الـ «بيل».

وتتحصن مجموعة من اإلرهابيني يف مجمع سكني، 

عرب  لهجوم  فيتعرضون  وألغام  أسلحة  وبحوزتهم 

باستخدام  ثغرة  فتح  ويتم   ،G6 مدافع  من  قصف 

طائرات  من  جوي  غطاء  تحت  الهندسة  دبابات 

املباين  وتطهري  اقتحام  بعدها  ليتم  األباتيش، 

وتتعرض  اآللية،  واملدرعات  الدبابات  باستخدام 

العنارص اإلرهابية لرضبات قوية عرب هجوم طائرات 

مكللة  قواتنا  وتغادر  العدو،  إمدادات  وقطع   F16

باالنتصار والقضاء عىل الظالميني.

وتعرف الحضور عىل اإلمكانات التي متتلكها القوات 

مكافحة  يف  الرفيعة  القتالية  وقدراتها  املسلحة 

اإلرهاب والتصدي لشتى املخاطر والتهديدات، وما 

يتحىل به أفرادها من كفاءة واقتدار يف تنفيذ جميع 

وخربات  وتفان  شجاعة  بكل  بهم  املنوطة  املهام 

ميدانية مع تنسيق عال وتعاون تام كافة الوحدات 

املشاركة.

واختتم العرض بتقديم فريق فرسان اإلمارات أبطال 

يف  مبهرة  جوية  استعراضات  الوطني،  الجو  سالح 

سامء الحدث تعكس عزة وقوة الدولة، وقدم فريق 

القفز الحر من العمليات الخاصة قفزة عىل ارتفاع 

والتي  للتوجيه،  القابلة  املظالت  باستخدام   4500

تسمح لهم بالهبوط بدقة أينام أرادوا، حاملني علم 

دخول  مع  زايد،  عام  شعار  وعلم  اإلمارات  دولة 

ومؤدين  الوطن،  راية  رافعني  الخيالة  من  فريق 

تحية وقسم العلم، ومجددين العهد والوالء لقيادة 

يكونوا  أن  عىل  العزم  ومؤكدين  الرشيدة،  اإلمارات 

لالتحاد،  الحصني  والحصن  للوطن،  الواقية  الدرع 

وأن يظلوا دامئاً جنوداً، أوفياء للعهد، بارين بالوعد، 

وعزمية  بهمة  الواجب  مؤدين  لألمانة،  حافظني 

ونكران للذات.

الذي  العسكري  العرض  أن  املنظمة  اللجنة  وأكدت 

والجوية  الربية  القوات  من  رئيسة  وحدات  نفذته 

وحرس الرئاسة، بالتعاون الوثيق مع األجهزة األمنية 

العالية  واملهنية  والتفاين  الشجاعة  جسد  األخرى، 

وحامي  الوطن  درع  املسلحة،  قواتنا  ملنتسبي 

أهدافه يف  العرض حقق  أن  إىل  ولفتت  مكتسباته. 

الباسلة،  املسلحة  لقواتنا  املتطورة  القدرات  إظهار 

وتفاٍن  وإقدام  شجاعة  من  أفرادها  به  يتمتع  وما 

متتلكه  ما  إىل  باإلضافة  ميدانية،  وخربات  ومهارات 

سداً  منها  جعل  ما  حديثة،  وتقنيات  معدات  من 

مواجهة  يف  واستقراره  أمنه  عىل  الحفاظ  يف  منيعاً 

التحديات التي تعصف باملنطقة والعامل.
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الدفعة  تخريج  حفل  حضوره،  خالل  سموه  وقال 

الخدمة  برنامج  الخامسة من  الفئة  ملنتسبي  األوىل 

والذي  الحيوية،  الغذائية  املنشآت  فئة  الوطنية 

أرشف عىل تنظيمه مركز األمن الغذايئ، «إن الخدمة 

املواطنني  لشباب  عظيمة  فرصة  البديلة  الوطنية 

بالخدمة  االلتحاق  رشوط  عليهم  تنطبق  مل  الذين 

العسكرية، يك يلبوا نداء الوطن ويساهموا يف حامية 

مكتسباته يف ميادين العمل املدين، وإثبات االنتامء 

لقيادتنا  والوالء  املعطاء  الوطن  لهذا  الحقيقي 

الرشيدة، ممثلة يف صاحب السمّو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

إىل  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وأشار 

العسكرية  الوطنية  بالخدمة  الشباب  التحاق  أن 

الوطني  الشعور  إذكاء  يف  كثرياً  يساهم  والبديلة 

عىل  قادرة  أجيال  وإعداد  للقيادة  الوالء  وتعميق 

عن  والذود  امليادين  كافة  يف  وطنها  عن  الدفاع 

مكتسباته ومنجزاته.

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  وهنأ سمو 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الخريجني، 

املنتسبون  أبداه  الذي  واالنضباط  بااللتزام  مشيداً 

ومثابرة  جدية  أظهروا  حيث  الربنامج  مدة  طوال 

وكفاءة يف تنفيذ املهام املوكلة إليهم، داعياً الجميع 

إىل التحيل بروح القتال ورشف الجندية والجاهزية 

عليها.وأثنى  تدربوا  التي  املهام  لتنفيذ  حال طلبهم 

سموه عىل جهود مركز األمن الغذايئ وهيئة الخدمة 

الوطنية لتدريب وتأهيل املنتسبني للخدمة البديلة 

عىل إدارة وتشغيل املنشآت الغذائية الحيوية وقت 

األزمات والطوارئ، ووجه الشكر للمنشآت الغذائية 

املشاركة يف الربنامج، مشدداً عىل رضورة ضم املزيد 

األمن  مبنظومة  الصلة  ذات  الحيوية  املنشآت  من 

كل  فيه  يتمتع  منيعاً،  عزيزاً  وطننا  ليظل  الغذايئ 

التي  واالستقرار  والطأمنينة  باألمن  ومقيم  مواطن 

  :

.

هي ركائز التنمية املستدامة التي ننشدها.

الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون  اللواء  وأعلن 

الوطنية  الخدمة  بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة 

الربنامج  إطالق  عن  الحفل  خالل  واالحتياطية 

الخامسة  الفئة  ملنتسبي  الثانية  للدفعة  التدريبي 

نحو  املسرية  لتتواصل  الوطنية  الخدمة  برنامج  من 

بناء جيل جديد من رجال اختاروا أن يكونوا درعاً 

وسيفاً للوطن يف كافة املجاالت.

وقال، إن األحداث التي تحيط مبنطقتنا تدعونا إىل 

العمل  الوطنية وإخالص  التمسك الشديد بوحدتنا 

كل يف موقعه، كام تفرض علينا، عسكريني ومدنيني، 

والتأهب،  الجاهزية  درجات  أعىل  يف  نكون  أن 

الوطن  بأمن  العبث  نفسه  له  تسول  من  كل  ملنع 

واستقراره.

وتوجه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  بالشكر لصاحب 

نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املبادرة،  إطالق هذه  الفضل يف  املسلحة «صاحب 
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الخدمة  منتسبي  برنامج  تضمني  إىل  وتوجيهنا 

وتدريب  الحيوية،  الغذائية  املنشآت  فئة  الوطنية 

املنتسبني عىل إدارة وتشغيل هذه املنشآت.

وأضاف: «هذه مبادرة فريدة ونوعية وتؤكد الرؤية 

عىل  وتربهن  الرشيدة  لقيادتنا  الثاقبة  االسرتاتيجية 

انتامئه  إثبات  عىل  وقدرته  شبابنا  يف  الثقة  مدى 

الحقيقي لهذا الوطن املعطاء ووالئه املطلق لله عز 

وجل، ثم للوطن، ثم لسيدي صاحب السمّو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن 

محمد آل نهيان، إن برنامج الخدمة الوطنية يحقق 

وال يزال إنجازات عظيمة إلعداد أجيال قوية مثابرة 

مستعدة للتضحية بأرواحها رفعة للوطن ودفاعاً عن 

مكتسباته، وإمياناً منا بأن رشف الجندية والدفاع عن 

الوطن ال يقترص عىل أولئك الذين يخوضون ميادين 

القتال فقد حرصنا عىل ترسيخ قيم برنامج الخدمة 

الوطنية يف نفوس املنتسبني إىل الخدمة البديلة من 

الذات  عىل  واالعتامد  والتضحية،  والعطاء  البذل 

للقيادة،  والوالء  القانون  املسؤولية واحرتام  وتحمل 

وهذه جميعاً قيم عليا تُسهم يف صناعة رجال ثابتني 

ألنفسهم  نافعني  املستقبل  من  واثقني  الحق  عىل 

من  دفعة  أمام  نحن  واليوم  ووطنهم،  ومجتمعهم 

عىل  التدريب  مهمة  أنجزوا  الذين  الرجال  هؤالء 

وقت  الحيوية  الغذائية  املنشآت  وتشغيل  إدارة 

األزمات والطوارئ دعامً ملظلة األمن الغذايئ.

وأكد خليفة العيل مدير عام مركز األمن الغذايئ، أن 

املركز تأسس من أجل تعزيز منظومة األمن الغذايئ 

عملنا  فقد  وعليه  والطوارئ،  األزمات  وقت  خاصة 

الغذايئ وبناء املخزون  عىل وضع اسرتاتيجية لألمن 

االسرتاتيجي ملواجهة الطوارئ واألزمات، ومع طرح 

قبل  من  وتكليفنا  البديلة  الوطنية  الخدمة  مبادرة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

بإدراج مركز األمن الغذايئ ضمن الجهات التي تُؤدَى 

فيها الخدمة الوطنية البديلة لتدريب املنتسبني عىل 

أدركنا  الحيوية،  الغذائية  املنشآت  وإدارة  تشغيل 

عمق الرؤية الثاقبة لسموه، إذ ما هي قيمة وجود 

املطاحن  توقفت  إذا  مثالً،  القمح  من  املخزون 

واملخابز عن تحويله إىل خبز وغذاء وقت األزمات.
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2018

2018

الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  استقبل 

معرض  يف  مبكتبه  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 

سوك  تشو  سو  حدة،  عىل  كالً   «2018 «يومكس 

ولد  محمد  والفريق  الكوري  الدفاع  وزير  نائب 

الشيخ أحمد الغزواين قائد األركان العامة للجيوش 

رئيس  بيلوكونيف  أوليغ  واللواء  املوريتانية 

األول  النائب  البيالرويس  املسلحة  القوات  أركان 

للصناعات  الحكومية  اللجنة  رئيس  الدفاع  لوزير 

عام  مدير  كياين  محمود  شاهد  واللواء  العسكرية 

تطوير األسلحة ودورة حياة الدعم الباكستاين.

التعاون  عالقات  استعراض  اللقاءات  خالل  وجرى 

املتميزة التي تربط دولة اإلمارات ودول الضيوف، 

والدفاعية  العسكرية  بالشؤون  الصلة  ذات  خاصة 

املصلحة  يخدم  مبا  وتنميتها،  تعزيزها  وسبل 

املشرتكة.

وتبادل رئيس أركان القوات املسلحة مع الضيوف، 

الراهنة  القضايا  من  عدد  حول  النظر  وجهات 

الدفاع  مجال  يف  املشرتكة  والتحديات  املنطقة  يف 

واألمن اإلقليمي، إضافة إىل بحث التعاون يف مجال 

الدفاعات العسكرية املشرتكة.

كام استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي 

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي مبكتبه يف املعرض كالً 

أركان  رئيس  فيتشاريليل  اينزو  طيار  الفريق  حدة،  عىل 

القوات الجوية اإليطالية والفريق داتو رسي أكبال بن حجي 

واللواء  املاليزية  الجوية  القوات  قائد  نائب  الصمد  عبد 

الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  دفيجاليف  أوليليج 

العسكرية  للشؤون  الدولة  لجنة  رئيس  البيالروسية سابقاً، 

الصناعية.

بالضيوف  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  ورحب 

التعاون القامئة بني  وبحث معهم عالقات الصداقة وأوجه 

مبا  وتطويرها  تفعيلها  وجوانب  ودولهم،  اإلمارات  دولة 

يخدم املصلحة املشرتكة.
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زار معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

القوات  معرض  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 

 » املحيل  التصنيع  لدعم  السعودية  املسلحة 

تحت  تقام  التي  الرابعة  دورته  يف   «  2018 أفد 

شعار « صناعتنا قوتنا « يف مركز الرياض الدويل 

للمؤمترات واملعارض .

والوفد  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  وقام   

املرافق له بجولة يف املعرض - الذي استمر سبعة 

أيام - شملت عددا من أجنحة الرشكات الوطنية 

العاملية  والرشكات  الدول  ومنصات  السعودية 

املتخصصة يف مجال األسلحة واملعدات والتقنيات 

الدفاعية يف العامل.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  وأبدى   

معروضات  من  شاهده  مبا  إعجابه  الرميثي 

الرشكات من مختلف املعدات املتطورة واألجهزة 

لحضور  الدعوة  مثمنا   .. الحديثة  واألسلحة 

واملشاركة  تنظيمه  وحسن  املعرض  فعاليات 

قطاع  يف  الرائدة  الرشكات  لكربيات  الواسعة 

الدفاع من شتى دول العامل.

2018
وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

ومؤمتر  مبعرض  مبكتبه   - الدفاع  لشؤون  دولة 

عدداً   -  “2018 ”يومكس  املأهولة  غري  األنظمة 

سامل  مطر  سعادة  بحضور  املعرض  ضيوف  من 

الدفاع وعدد من مسؤويل  الظاهري وكيل وزارة 

وكبار ضباط الوزارة.

     فقد استقبل معاليه - كال عىل حدة - معايل 

خرم دستغري خان وزير دفاع جمهورية باكستان 

اإلسالمية ومعايل إنجيوبيك وزير التجارة والصناعة 

سو  وسعادة  الجنوبية  كوريا  لجمهورية  والطاقة 

كوريا  لجمهورية  الدفاع  وزير  نائب  سوك  تشو 

بيلوكونيف رئيس  اوليغ  اللواء  الجنوبية وسعادة 

لوزير  األول  والنائب  املسلحة  القوات  أركان 

الدفاع البيالرويس.

التعاون  أوجه  بحث  اللقاءات  خالل  وتم     

العربية  اإلمارات  دولة  بني  القائم  والتنسيق 

تفعيلها  وجوانب  الزائرة  الوفود  ودول  املتحدة 

إضافة  املشرتكة..  املصلحة  يخدم  مبا  وتطويرها 

العسكرية  باملجاالت  الصلة  ذات  الشؤون  اىل 

والدفاعية.

مجال  يف  الداخلية  بالعروض  الزوار  وأشاد     

إضافة  وجواً..  وبحراً  براً  املأهولة  غري  األنظمة 

مراقبة  مجال  يف  الجديدة  األنظمة  من  عدد  إىل 

الحدود ومكافحة اإلرهاب.
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ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  حرض 

الرميثي، رئيس أركان القوات املسلحة،  يف مملكة 

املشرتك  التعبوي  التمرين  الشقيقة،  البحرين 

البحرين  دفاع  قوة  أجرته  الذي  العزم»  «قوة 

املسلحة  قواتنا  فيه  وشاركت  الحية،  بالذخرية 

وقوات من اململكة العربية السعودية الشقيقة، 

قوة  لتأسيس  الخمسني  الذكرى  مبناسبة  وذلك 

بن  حمد  امللك  جاللة  وشهده  البحرين،  دفاع 

عيىس آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب 

آل خليفة،  بن حمد  األمري سلامن  املليك  السمو 

»
 «

ويل عهد البحرين نائب القائد األعىل النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.

عن  األعىل  القائد  البحرين  ملك  جاللة  وأعرب 

سعادته مبشاركة أفراد القوات املسلحة اإلماراتية 

بلدهم  يف  الشقيقة  السعودية  املسلحة  والقوات 

البحرين،  دفاع  قوة  من  إخوانهم  وبني  البحرين 

كفاءة  بكل  التمرين  هذا  يف  معاً  ومشاركتهم 

من  يجمعهم  مام  انطالقاً  وانسجام،  واقتدار 

يف  واحداً  صفاً  ووقوفهم  مشرتك،  عسكري  عمل 

العديد من املهام النبيلة دفاعاً عن أوطاننا وكرامة 

ميدان  يف  واحدة  يداً  فمشاركتهم  مواطنيها.. 

األمل» ضمن  «إعادة  عملية  والبطولة يف  الرشف 

العربية  اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  قوات 

السعودية الشقيقة، ما هي إال إحدى صور التالحم 

بني األشقاء، ومنوذج مرشف للتكاتف التاريخي بني 

موقفنا  ودليل عىل صالبة  املواقف،  كل  يف  دولنا 

ونرصة  أشكاله،  بكل  لإلرهاب  للتصدي  وترابطنا 

وأضاف  اإلنسانية،  واإلغاثة  العون  يد  ومد  للحق 

تتطلب  اليوم  املنطقة  تواجه  التي  التحديات  أن 

منا رص الصفوف والتأهب الدائم.

محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  التقى 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، 

يف مكتبه بالقيادة العامة للقوات املسلحة، 

الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات 

األردنية  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس 

حاليا.  البالد  يزور  الذي  املرافق  والوفد 

املواضيع  مناقشة  اللقاء  خالل  وتم 

املتعلقة  السيام  املشرتك  االهتامم  ذات 

تطويرها  وسبل  العسكرية  بالجوانب 

وتعزيزها بني البلدين الشقيقني.
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وكيل  الظاهري  سامل  مطر  سعادة  استقبل 

وزارة الدفاع مبكتبه يف مقر الوزارة يف أبوظبي 

اليوم سعادة ديفيد جونز رئيس لجنة الصداقة 

الربملانية اإلماراتية يف الربملان الربيطاين والوفد 

املرافق له.

الزائر  بالوفد  الوزارة  وكيل  سعادة  ورحب 

الشعبني  تربط  التي  القوية  بالعالقات  مشيداً 

الصديقني.

وتم بحث العالقات الثنائية املتميزة بني دولة 

استعرض  حيث  املتحدة  واململكة  االمارات 

االسرتاتيجية  العالقات  الوزارة  وكيل  سعادة 

التعاون  تعزيز  وسبل  البلدين  تربط  التي 

باملجال  خاصة  املجاالت  مختلف  يف  املشرتك 

الدفاعي والعسكري فيام ناقش الجانبان خالل 

االهتامم  ذات  املوضوعات  من  العديد  اللقاء 

املشرتك وسبل تعزيزها وتطويرها.حرض اللقاء 

عدد من كبار ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع.

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 

بأبوظبي  الوزارة  مقر  يف  مبكتبة  الدفاع  لشؤون 

صباح اليوم سعادة نورتون شوارتز رئيس مجلس 

التنفيذي  والرئيس  األمرييك  القومي  األمن  أعامل 

وكيل  الظاهري  سامل  مطر  سعادة  بحضور  له، 

ومسؤويل  ضباط  كبار  من  وعدد  الدفاع  وزارة 

وزارة الدفاع.

ورحب معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع بزيارة 

العالقات  معه  وبحث  املجلس  رئيس  سعادة 

يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها  وسبل  الثنائية 

مصالح البلدين والشعبني الصديقني.

التنسيق  مجاالت  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 

والتعاون يف عدد من املجاالت بني دولة اإلمارات 

الحرص  ظل  يف  األمريكية  املتحدة  والواليات 

املشرتك لرفع مستوى التعاون إىل آفاق أوسع ومبا 

يحقق املصالح املشرتكة.

يف  واملستجدات  التطورات  آخر  اللقاء  وتناول 

املنطقة والقضايا ذات االهتامم املشرتك.
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الشيخ  طيار  الركن  اللواء  تكريم  خالل  ذلك  جاء 

الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  ال  طحنون  بن  أحمد 

الوطنية واالحتياطية للرعاة والرشكاء االسرتاتيجيني 

الداعمني لحملة املبادرة الوطنية ” جسدك أمانة ” 

وذلك ىف الحفل الذى جرى ىف نادي ضباط القوات 

املسلحة.

وتم خالل الحفل تسليم الدرع املقدم من القيادة 

العامة للقوات املسلحة اىل ” أم االمارات ” حيث 

للمجلس  العام  األمني  الفاليس  ريم  سعادة  قامت 

الخاص  الدرع  باستالم  والطفولة  لألمومة  األعىل 

بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

مدير  النيادي  سهيل  محمد  الركن  العميد  واعرب 

الوطنية  الخدمة  بهيئة  االسرتاتيجي  التخطيط 

الشيخة  لسمو  وتقديره  شكره  عن  واالحتياطية 

فاطمة بنت مبارك عىل جهودها ودعمها املتواصل 

وهي  الوطنية  الصحية  الثقافية  الحملة  لهذه 

االنساين  العمل  يف  البارزة  االماراتية  الشخصية 

اقليميا وعامليا .

وقال ىف كلمة له خالل الحفل ان املبادرة الوطنية 

العامة  القيادة  أطلقتها  التي   ” أمانة  جسدك   ”

يناير من عام 2017 واحدة  املسلحة يف  للقوات 

برنامج  عن  املنبثقة  االسرتاتيجية  املبادرات  من 

هذا  أن  اىل  الفتا  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة 

الربنامج صمم بناء عىل توجيهات صاحب السمو 

" "

" "
.
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الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة مؤكدا حرص 

والفائدة  بالنفع  الربنامج  يعود  أن  عىل  سموه 

هذه  مثل  أن  وأكد  املجتمع.  رشائح  جميع  عىل 

تحقيق  يف  لتنجح  تكن  مل  الوطنية  املبادرات 

والبناء  املثمر  والتنسيق  التعاون  لوال  أهدافها 

والرشكاء  الداعمني  والرعاة  عليها  القامئني  بني 

القطاعني  يف  املؤسسات  من  االسرتاتيجيني 

انطالقا  الدعم  قدموا  الذين  والخاص  الحكومي 

ملسؤوليتهم  وتجسيدا  الوطن  لهذا  حبهم  من 

عظيم  له  كان  مام  ووطنهم  مجتمعهم  تجاه 

هذه  من  املنشودة  األهداف  تحقيق  يف  األثر 

املجلس  من  كال  التكريم  شمل  وقد   . املبادرة 

الصحة  ومنظمة  والطفولة  لألمومة  األعىل 

العاملية ومدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة 

/ معسكر سيح حفيري / ووزارة الصحة و وقاية 

شمل  كام   . والتعليم  الرتبية  وزارة  و  املجتمع 

واالصالح  للصيانة  املتطور  العسكري  املركز  ايضا 

و العمرة ” أمروك ” وماكسمس للطريان واالتحاد 

النسايئ العام ومؤسسة التنمية األرسية ومجلس 

الريايض ومجلس  الريايض ومجلس ديب  أبوظبي 

للجوجيتسو  االمارات  واتحاد  الريايض  الشارقة 

النسائية  للرياضة  مبارك  بنت  فاطمة  وأكادميية 

واملركز الوطني للتأهيل و برنامج خليفة للتمكني 

/ أقدر / وجامعة نيويورك بأبوظبي وجامعة زايد 

الوصل ورشكة  ونادي  للتوحد  االمارات  وجمعية 

الدار العقارية .
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البنية  تطوير  وزارة  مع  الدفاع  وزارة  وقعت 

التحتية مذكرة تفاهم بشأن تفعيل وتطوير سبل 

التعاون املشرتك.

أبوظبي  يف  الدفاع  وزارة  مبقر   - املذكرة  وقع 

مطر  سعادة  الدفاع  لوزارة  ممثال   - اليوم  صباح 

سامل عيل الظاهري وكيل الوزارة بينام وقعها عن 

وزارة تطوير البنية التحتية سعادة املهندس حسن 

محمد جمعة املنصوري وكيل الوزارة .

وتهدف املذكرة إىل تأسيس عالقة رشاكة وتعاون 

وتعزيز  املتبادلة  باملنفعة  تعود  ومتطورة  دامئة 

من  القصوى  االستفادة  وتتيح  التقدم  فرص 

اإلمكانيات املتاحة لكل طرف مبا يساهم يف تكامل 

رؤى وخطط تطوير وبناء القدرات الوطنية.

الثاين  الزورق  السفن  لبناء  أبوظبي  رشكة  سلمت 

بجهاز  والخاصة  املسلحة  القوات  لصالح  ”حميم“ 

حامية املنشآت الحيوية والسواحل.

مبقر  املناسبة  بهذه  أقيم  حفل  خالل  ذلك  جاء 

بأبوظبي  الصناعية  مصفح  منطقة  يف  الرشكة 

بحضور اللواء ركن محمد مراد البلويش رئيس هيئة 

اإلمداد وسعادة اللواء الركن طيار عبدالله محمد 

الحيوية  املنشآت  عام جهاز حامية  مدير  النيادي 

الشمري رئيس مجلس  والسواحل وسعادة حميد 

خالد  والدكتور  السفن  لبناء  أبوظبي  رشكة  إدارة 

املزروعي الرئيس التنفيذي للرشكة وأعضاء مجلس 

اإلدارة وعدد من القيادات العسكرية واملدنية.

رشكة  بتسليمها  تقوم  سفينة  ثاين  ”حميم“  وتعد 

أبوظبي لبناء السفن لصالح جهاز حامية املنشآت 

”أريلة“  مرشوع  إطار  يف  والسواحل  الحيوية 

 67 بطول  متطورتني  سفينتني  إنشاء  تضمن  الذي 

مرتا والذي تم تدشني نسختها األوىل عىل هامش 

معريض أيدكس ونافدكس فرباير 2017.
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وألنه يف املقابل السكوت ألي مامرسة من املامرسات 

التي مرت عىل العامل العريب منذ العام 2013 فيام 

نظام  محاوالت  إىل  العريب»  بـ»الربيع  يعرف  كان 

االسرتاتيجية  الخارصة  اخرتاق  إيران  يف  املاليل 

الخليجية يف اليمن هي جرمية تقرتب يف خطرها من 

التواطؤ والتسرت عىل ما يحاك ضد اإلنسان العريب، 

طاملا اخرتنا أن نسميه بالوطن العريب، وليس تفسرياً 

عىل عدم التدخل يف شأن اآلخرين أو ما بات يرتدد 

الدول  األمر ميكن فهمه يف  إيجايب فهذا  أنه حياد 

التي ال تعترب ضمن األمن القومي العريب، أما التعامل 

مع من يخطط ضد العرب وتدمري استقرارهم هو 

عدوان عليهم، أو هكذا يفهمه الكثريون وأنا منهم. 

ومثلام وقف التاريخ العريب، يوماً، احرتماً عىل قرار 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس 

دولة االتحاد، يف إيقاف النفط العريب خالل حرب 

أكتوبر عام 1973 والتي سجلت موقفا قومياً عربياً 

املنع»،  بـ»قوة  وقتها  النشء عرفت  لدولة حديثة 

ومثلام كذلك يتذكر العرب وخاصة العراقيون تلك 

لرئيس  زايد  الشيخ  له  للمغفور  السياسية  الدعوة 

النظام العراقي صدام حسني بالتنحي عن السلطة 

حفاظاً عىل وحدة العراق وشعبه مبا يخدم األمن 

فإنه  عنه،  العرب  بعض  اختلف  ويومها  العريب 

مشاركة  أمام  مزهواً  التاريخ  بال شك سيقف هذا 

القوات اإلماراتية اليوم يف إعادة الرشعية يف اليمن 

والتضييق عىل إيران وكذلك يف إبعاد أخطر تنظيم 

يهدد مستقبل الدولة العربية وهو تنظيم «اإلخوان 

املسلمني» عن السلطة يف الدول العربية.

اإلمارات مع  لدولة  الكربى  السياسية  املواقف  كل 

يبدو  كام  فقط،  لصالحها  تكن  مل  العريب  النظام 

بالكامل  وإمنا هي مصلحة عربية  النظر،  لقارصي 

«اإلخوان»،  حالة  مثل  الدولية  للمصلحة  وأحيانا 

الذين هم أساس كل التنظيامت اإلرهابية يف العامل، 

ال  أنه  يؤكد  اإلمارات  دولة  تظهره  الذي  اإلرصار 

مجال للعودة عن مواجهة كل من يهدد استقرار 

النظام العريب بكل السبل خاصة وأن طبيعة العدو 

سواء كان «اإلخوان» أو التنظيامت اإلرهابية.

يف  رؤيتها  عن  للدفاع  اإلمارات  دولة  مواقف  يف 

الحفاظ عىل األمن القومي العريب ذهبت إىل أبعد 

:

sowafi@hotmail.com

االعتامد  أو  السياسية  املواقف  تسجيل  مجرد  من 

عىل الصورة الضبابية أو األخذ مبنهج التأين والرتيث 

مواقف  وهي  بالكامل  الصورة  استيضاح  لحني 

التي  املساحة  عن  الباحثني  مواقف  أو  املرتددين 

تعطيهم فرصة لتفسريات مختلفة أو يفهمها الطرف 

اآلخر بأنها قابلة للرتاجع عن مواقفها وهي مواقف 

تتمتع  رؤية  عىل  مبنية  أنها  األيام  مرور  أكدتها 

ببصرية وبعد نظر سواء يف مواقف املؤسس أو من 

جاء بعده وما نراه عىل األرض اليمنية اليوم وكذلك 

وأذرعه  واإلرهاب  التطرف  يدعم  من  محاربة  يف 

املنترشة يؤكد هذا األمر.

الذين شككوا يف البداية من محاوالت دولة اإلمارات 

يف مواجهة تنظيم «اإلخوان املسلمني» أدركوا اآلن 

إرصار قيادتها عىل محاربتهم أغلبهم اقتنع باملخاطر 

التي ميثلها هذا التنظيم عىل الدولة العربية بأكملها، 

هم اليوم بأنفسهم يرفضون وصولهم إىل السلطة 

من  بالخوف  يتعلق  البداية  يف  السبب  يكون  قد 

ردة فعلهم نتيجة لتغلغلهم يف املجتمع أو من عدم 

إدراكهم للخطر الذي ميثلونه عىل متاسك املجتمع، 

كام أن الذين حاولوا إصالح العالقة معهم اقتنعوا 

اآلن بأن الدور الذي تقوم به دولة اإلمارات ليس 

وإمنا  معيناً  يتبنون فكراً  أو مواطنني  ضد أشخاص 

العريب  االستقرار  ضد  يعملون  ألنهم  «التنظيم» 

ويقدمون مصلحة التنظيم عىل الوطن عموماً.

ليست  والوطنية  القومية  اإلمارات  دولة  مواقف 

للمناورة السياسية كام يفعل اآلخرون ويستخدمون 

القضايا العربية املصريية مثل القدس لتعبئة الرأي 

العام العريب حول موقفها، كام أن مواقفها ليست 

مجاال للمحاورة فيها وهذا ما أكدته مع كل الذين 

جاءوا للتوسط من أجل رفع املقاطعة عن «نظام 

الحمدين»، الذي ال يخجل من العمل عىل خدمة 

عىل  وبالتايل  العرب،  الستقرار  تهديداً  ميثلون  من 

بانت  التي  اإلماراتية  الرؤية  فهم  أساءوا  الذين 

منذ حرب ،1973 بعد عام فقط من قيام الدولة، 

وأخطأوا تقدير حرصها القومي فإنهم سيأيت اليوم 

وصحة  اإلماراتية  بالشجاعة  فيه  يعرتفون  الذي 

ما  ولكن  سابقة  مواقف  يف  حدث  مثلام  رؤيتها 

نرجوه أال يتم ذلك يف وقت فات اآلوان فيه!!
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إسامعيل البلويش
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اإلمارات ســتواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم 
ونجدة األشــقاء يف اليمن، وتقديم العون الالزم لهم 
بشــتى أشــكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات 

والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل مشرتك، 
وإن األحــداث مهــام تعاظمت لن تثنينــا عن القيام 
بواجبنــا األخــوي والديني والعرويب واإلنســاين تجاه 
أشــقائنا يف اليمــن، بل عىل العكس ســتزيدنا عزمية 

وإرصار لتحقيق                  كاملة.
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل 

للقوات املسلحة، يف قرص الشاطئ، مبعوث األمني 

العام لألمم املتحدة إىل اليمن إسامعيل ولد الشيخ 

أحمد، الذي تنتهي مهامه نهاية الشهر الجاري.

يف  األوضاع  مستجدات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

الساحة اليمنية والجهود املبذولة يف شأنها.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأعرب صاحب 

بذلها  التي  للجهود  وتقديره  شكره  عن  نهيان، 

حل  إيجاد  سبيل  يف  أحمد  الشيخ  ولد  إسامعيل 

سيايس لألزمة اليمنية خالل فرتة مهامه يف املنطقة، 

العربية  اإلمارات  دولة  جهود  إىل  سموه  مشرياً 

اململكة  تقوده  الذي  العريب  والتحالف  املتحدة 

الشعب  دعم  يف  الشقيقة  السعودية  العربية 

إضافة  واستقراره،  أمنه  الستعادة  الشقيق  اليمني 

إىل الجهود املبذولة يف تقديم الدعم والعون وتأمني 

وصول املساعدات اإلنسانية إىل الشعب اليمني.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 

جهود  دعم  عىل  اإلمارات  دولة  حرص  نهيان، 

اليمن  للتوصل إىل حل سيايس يف  املتحدة  األمم 

اإلرهابية،  الجامعات  من  وتطهريه  التمرد  إلنهاء 

مبا يكفل عودة األمن واالستقرار لليمن.

أحمد  الشيخ  ولد  إسامعيل  أعرب  جانبه،  من 

دولة  به  قامت  الذي  للدور  وتقديره  شكره  عن 

املتواصلة  بتقديم املساعدات اإلنسانية  اإلمارات 

إىل الشعب اليمني.

32
اإليرانية مرصعهم  الحويث  ميليشيات  من   32 لقي 

التحالف  مساء يف قصف مدفعي وجوي ملقاتالت 

العريب بقيادة اململكة العربية السعودية ودعم من 

القوات املسلحة اإلماراتية ومواجهات مع املقاومة 

اليمنية.

تعزيزات  العريب  التحالف  مقاتالت  وقصفت   

عسكرية للحوثيني يف مزارع تتحصن فيها امليليشيات 

وتقع رشق الجراحي فيام تواصل مقاتالت التحالف 

العريب شن الغارات الجوية عىل تجمعات ميليشيات 

العسكرية  التعزيزات  تدمري  و  اإليرانية  الحويث 

واآلليات التابعة لها يف مناطق الساحل الغريب.

  وعىل إثر الغارات الجوية حققت املقاومة اليمنية 

بإسناد من القوات االماراتية املشاركة ضمن تحالف 

العربية  اململكة  بقيادة  الرشعية  لدعم  العريب 

السعودية تقدما جديدا جنوب رشق الجراحي وعىل 

الحدود مع مديرية جبل راس.

قوات  ضمن  اإلماراتية  املسلحة  القوات  وتقدم 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

ودعام  عسكريا  إسنادا  اليمن  يف  الرشعية  لدعم 

والبحرية  والجوية  الربية  العمليات  عىل  لوجستيا 

دعام لليمن الشقيق لتخليصه من املخطط اإليراين 

حيث  االنقالبية  الحويث  ميليشيات  عرب  اإلرهايب 

األساسية  اإلنسانية  العمليات  التحرير مع  يتواكب 

تجاوز  عىل  ودعمهم  األشقاء  إلغاثة  والرضورية 

الظرف العصيب الذي ميرون به حيث يتصدر محور 

االعامل اإلنسانية واإلغاثية األولويات إلغاثة األشقاء 

فكان التحرير يتبع بالتطهري من فلول امليليشيات 

التأهيل  إعادة  مشاريع  إىل  باإلضافة  اإلرهابية 

لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

 ويأيت تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشامل 

عىل  مفصلية  محطة  لليمن  الغريب  الساحل  عىل 

طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من 

يف  اإليراين  االنقاليب  للمرشوع  قاضية  خالله رضبة 

اليمن
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اإلماراتية، ضمن  املسلحة  القوات  من  كبري  بإسناد 

قوات التحالف العريب، تواصل قوات الجيش الوطني 

الجراحي  مديرية  نحو  تقدمها  اليمنية  واملقاومة 

جنويب محافظة الحديدة عىل الساحل الغريب لليمن، 

وذلك بعد االنتصارات الكبرية التي حققتها يف تحرير 

مديرية حيس الواقعة غرب اليمن، وسط انهيارات 

وفرار  اإليرانية  الحويث  ميليشيات  كبرية يف صفوف 

جامعي لها، يأيت ذلك يف وقت كثفت قوات الجيش 

اليمني، مبساندة كبرية من التحالف العريب عملياتها 

العسكرية يف شامل لحج وجنوب تعز، 

نوعية  عسكرية  اخرتاقات  تحقيق  من  ومتكنت 

املناطق، حيث سيطرت عىل جبل  تلك  يف جبهات 

شيفان االسرتاتيجي. ويف التفاصيل، استطاعت قوات 

رشقي  التقدم  اليمنية،  واملقاومة  الوطني،  الجيش 

مديرية الجراحي والسيطرة عىل عدد من مناطقها، 

مديرية حيس،  تأمني  استكامل  مع  بالتزامن  وذلك 

امليليشيات  تتخذها  التي  الجيوب  جميع  وتطهري 

واسعة  متشيط  عمليات  بعد  وذلك  لها،  أوكاراً 

رضبة  يشكل  ما  بها،  املحيطة  واملناطق  للمزارع 

كبرية مليليشيات الحويث اإليرانية عىل جبهة الساحل 

الغريب. وقال مصدر يف املقاومة اليمنية، إن صفوف 

كبرية،  انهيارات  تشهد  اإليرانية  الحويث  ميليشيات 

أفرجت ميليشيات الحويث اإليرانية عن عرشات 

السجناء يف محافظة الحديدة متهمني بقضايا 

ونقلهم  مقاتليهم  إىل  االنضامم  مقابل  جنائية 

إىل جبهات القتال ضد الرشعية يف اليمن.

الحوثية  املليشيات  أن  مينية  مصادر  وأكدت 

لجأت إىل إطالق رساح سجناء متهمني بقضايا 

إثر  مقاتليها  يف  الحاد  النقص  لتغطية  جنائية 

تكبدها خسائر فادحة يف األرواح والعتاد عىل 

جبهات الساحل الغريب، موضحة أن امليليشيات 

ضد  القتال  جبهات  إىل  عنهم  املفرج  نقلت 

الرشعية بعد أن زودتهم بالسالح.

املئات  عن  أفرجت  الحوثية  امليليشيا  وكانت 

إىل جبهاتها  ونقلتهم  نزالء سجون صنعاء  من 

املقاومة  يد  عىل  متتالية  لهزائم  تتعرض  التي 

اليمنية.

ضمن  اإلماراتية  املسلحة  القوات  وتقدم 

قوات التحالف العريب بقيادة اململكة العربية 

إسناداً  اليمن  يف  الرشعية  لدعم  السعودية 

الربية  للعمليات  لوجستياً  ودعامً  عسكرياً 

الشقيق  لليمن  دعامً  والبحرية  والجـوية 

الذي  اإلرهايب  اإليراين  املخطط  من  لتخليصه 

تنفذه ميليشيات الحويث االنقالبية.

العمليات  مع  التحرير  عمليات  وتتواكب 

األشقاء  إلغاثة  والرضورية  األساسية  اإلنسانية 

ودعمهم لتجاوز الظرف العصيب الذي ميرون 

اإلنسانية  األعامل  محور  يتصدر  حيث  به، 

واإلغاثية األولويات.

« »

 « »

وسط هروب جامعي لها، واستنزاف مستمر لها عىل 

من  أن عدداً  وأضاف  لليمن.  الغريب  الساحل  جبهة 

أنفسهم  سلموا  اإليرانية  الحويث  ميليشيات  عنارص 

الخناق  تضييق  بعد  الغريب،  الساحل  تحرير  لقوات 

وفرض الحصار عليهم يف مدينة حيس وجبل الدباس، 

الذي يقع عىل خط الجراحي - حيس، وسط تقدم 

القوات نحو مديرية الجراحي، بعد استكامل تطهري 

وتأمني حيس.

قوات  ضمن  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  وتقدم 

لوجستياً  ودعامً  عسكرياً  إسناداً  العريب،  التحالف 

إضافة  والبحرية،  والجوية  الربية  للعمليات 

اليمني،  الشعب  ألبناء  اإلغاثية  املساعدات  إىل 

ملساعدتهم عىل تجاوز الظروف العصيبة التي ميرون 

بها، جراء املامرسات اإلرهابية للميليشيات الحوثية 

اإليرانية.

اإلماراتية  املسلحة  القوات  وحدات  ومتكنت 

القادمة  اإلمدادات  وقطع  الطريق،  تأمني  من 

القوات  وعرثت  اإليرانية،  الحوثية  للميليشيات 

يف  محررة  مواقع  متشيط  عمليات  خالل  اليمنية 

مديرية حيس جنويب اليمن، عىل 11 صاروخاً بعيدة 

العسكرية  والعربات  الدبابات  من  وعدد  املدى، 

التابعة مليليشيات الحويث اإليرانية.
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نهيان، ممثل  الشيخ حمدان بن زايد آل  أكد سمو 

الحاكم يف منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر 

عمليات  تعزيز  يف  ماضية  اإلمارات  أن  اإلمارايت، 

التنمية واإلعامر يف اليمن، بناء عىل توجيهات صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

وقال سموه إن عام زايد 2018 سيشهد املزيد من 

الساحة  احتياجات  تلبي  التي  اإلماراتية  املبادرات 

الحيوية،  اإلنسانية  املجاالت  من  عدد  يف  اليمنية 

مبسؤولياتها  ملتزمة  اإلمارات  أن  سموه  مؤكداً 

ولن  اليمن،  يف  األشقاء  تجاه  والتنموية  اإلنسانية 

أن  شأنه  من  ما  كل  تقديم  سبيل  يف  وسعاً  تدخر 

يحد من تداعيات األحداث الجارية هناك عىل حياة 

الشعب اليمني الشقيق.

يف  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وقال 

ترصيح مبناسبة صدور تقرير إنجازات هيئة الهالل 

املاضيني  العامني  خالل  اليمن  يف  اإلمارايت  األحمر 

وتوسيع نطاق عملياتها اإلغاثية والتنموية يف جميع 

تواكب  الهيئة  إن  املحررة،  واملناطق  املحافظات 

عمليات تحرير املناطق واملحافظات من قبل قوات 

التحالف العريب وبإسناد كبري من القوات اإلماراتية 

لدعم  والتنموية،  اإلنسانية  املساعدات  من  باملزيد 

استقرار سكانها ومساعدتهم عىل استعادة نشاطهم 

بل  طبيعتها  إىل  فيها  الحياة  وإعادة  وحيويتهم 

جانب  إىل  السابق،  يف  عليه  كانت  مام  وأحسن 

األصلية  مناطقهم  إىل  النازحني  عودة  يف  املساهمة 

األحداث  وترية  تصاعد  بسبب  هجروها  أن  بعد 

األحمر  الهالل  هيئة  أن  سموه،  وأوضح  هناك. 

حمالت  املاضية  السنوات  خالل  قادت  اإلمارايت 

اإلنسانية  األوضاع  تجاه  استجابتها  لتعزيز  متتالية 

اإلنسانية  مسؤوليتها  من  انطالقاً  وذلك  اليمن،  يف 

املعاناة  وطأة  تخفيف  عىل  وحرصها  األشقاء  تجاه 

عن كاهلهم، مشرياً إىل أن تلك الحمالت عملت يف 

تعزيز قدرة املتأثرين عىل مواجهة ظروفهم الطارئة 

وأسهمت بشكل كبري يف تحسني حياتهم.

وأكد سموه أن الهيئة عززت وجودها يف اليمن عرب 

مبستوى  تنهض  التي  التنموية  املرشوعات  تنفيذ 

الخدمات األساسية يف املجاالت الصحية والتعليمية 

والخدمية ومرشوعات توفري املياه الصالحة للرشب 

والكهرباء، وخدمات البنية التحتية الرضورية.

وأضاف «تعترب هيئتنا الوطنية من أوائل املنظامت 

اليمنية،  الساحة  عىل  تواجدت  التي  اإلنسانية 

والرشائح  الفئات  لجميع  واملساندة  الدعم  تقدم 

الضعيفة دون متييز». وتضمنت املساعدات تأهيل 

قطاع املياه وإصحاح البيئة بكلفة بلغت 36 مليوناً 

و526 ألفاً و698 درهامً، وقطاع الصحة بقيمة 189 

مليوناً و846 ألفاً و419 درهامً، وفيام بلغت قيمة 

و427  ألفاً  و17  مليوناً   491 الغذائية  املساعدات 

درهامً، بلغت كلفة تأهيل قطاع التعليم 93 مليوناً 

و747 ألفاً و644 درهامً، والطاقة والكهرباء بقيمة 

519 مليوناً و729 ألفاً و260 درهامً، والنقل بقيمة 

من املقرر أن يصوت اليوم االثنني مجلس األمن 

بريطاين  أمرييك فرنيس  قرار  الدويل، عىل مرشوع 

خالل  من  أسلحة  حظر  النتهاكها  إيران  يدين 

تقديم صواريخ وطائرات بدون طيار مليليشيات 

إجراء  اتخاذ  عىل  وينص  اليمن،  يف  الحويث 

مستقبيل ضد طهران.

العتيبي،  منصور  للمجلس،  الحايل  الرئيس  وقال 

للصحافيني: «ما زلنا نعمل عىل النص، لكننا نعتزم 

اعتامده» صباح اليوم بتوقيت نيويورك.

من جانبه، أعلن السفري الرويس، فاسييل نيبنزيا، 

مشرياً  القرار،  مرشوع  يعارض  أنه  األسبوع،  هذا 

إىل أنه يجب تجديد عمل الخرباء الذين يراقبون 

العقوبات املفروضة عىل اليمن وليس إدانة إيران.

يذكر أنه يف 18 فرباير طرحت بريطانيا و أمريكا 

يدين  األمن  مجلس  عىل  قرار  مسودة  وفرنسا 

صواريخها  وصول  منع  عن  لتقاعسها  إيران 

وااللتزام  باليمن  الحويث  جامعة  إىل  الباليستية 

باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.

ستسمح  القرار  مسودة  إن  دبلوماسيون  وقال 

فرض  عضواً،   15 من  املؤلف  األمن،  ملجلس 

باستخدام  صلة  له  نشاط  «أي  ضد  عقوبات 

الصواريخ الباليستية يف اليمن».

ترامب،  دونالد  األمرييك،  الرئيس  إدارة  وتضغط 

يف  املتحدة،  األمم  يف  إيران  ملحاسبة  شهور  منذ 

من  باالنسحاب  فيه  تهدد  الذي  الوقت  نفس 

القوى  بني   2015 عام  إليه  التوصل  تم  اتفاق 

الكربى للحد من برنامج طهران النووي ما مل يتم 

تصحيح عيوب كارثية.
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20 مليوناً و551 ألفاً و89 درهامً، فيام بلغت كلفة 

ألفاً و311  البناء وإعادة اإلعامر 79 مليوناً و784 

و704 آالف و240  مليوناً  إىل جانب 143  درهامً، 

متنوعة.  إنسانية  مساعدات  عن  عبارة  درهامً 

وبلغت كلفة املساعدات واملرشوعات التي نفذتها 

الهيئة يف محافظات حرضموت ومأرب واملهرة 314 

مليوناً و273 ألفاً و835 درهامً. وبلغت املساعدات 

درهامً،  و496  ألف  و900  مليوناً   144 الغذائية 

مليوناً   30 بقيمة  األخرى  اإلنسانية  واملساعدات 

الصحية  واملرشوعات  درهامً،  و617  ألفاً  و90 

بكلفة بلغت 76 مليوناً و401 ألف و205 دراهم، 

خمسة  بقيمة  املياه  قطاع  تحسني  ومرشوعات 

الكهرباء  وقطاع  درهامً،  و692  ألفاً  و543  ماليني 

والطاقة بقيمة 17 مليوناً و711 ألفاً و581 درهامً، 

بلغت سبعة ماليني و429  بكلفة  والطرق  والنقل 

مليون  بقيمة  التعليم  وقطاع  درهامً،  و624  ألفاً 

واإلعامر  البناء  وإعادة  درهامً،  و419  ألفاً  و950 

ألفاً و489 درهامً، إضافة  بقيمة 23 مليوناً و273 

إىل ستة ماليني و972 ألفاً و708 دراهم، عبارة عن 

كلفة  وبلغت  متفرقة.  أخرى  ومساعدات  برامج 

الربامج واملرشوعات التي تم تنفيذها يف محافظات 

ملياراً  وشبوة  وتعز  ولحج  والضالع  وأبني  عدن 

تضمنت  درهامً،  و822  ألفاً  و267  مليوناً  و221 

و292  مليوناً   344 بقيمة  الغذائية  املساعدات 

بقيمة  اإلنسانية  واملساعدات  درهامً،  و535  ألفاً 

البناء  وإعادة  درهامً،  و617  ألفاً  و90  مليوناً   30

و489 درهامً،  ألفاً  و273  بلغت 23 مليوناً  بكلفة 

»

.«

مليوناً   30 بقيمة  املياه  قطاع  تأهيل  إىل  إضافة 

بقيمة  الصحي  و506 دراهم، والقطاع  ألفاً  و820 

جانب  إىل  درهامً،  و213  ألفاً  و445  مليوناً   113

الكهرباء والطاقة بكلفة بلغت 501  تأهيل قطاع 

مليون و908 آالف و678 درهامً، والنقل والطرق 

بقيمة 13 مليوناً و98 ألف درهم، وقطاع التعليم 

إىل  درهامً،  و195  ألفاً  و666  مليوناً   87 بقيمة 

جانب 66 مليوناً و451 ألفاً و447 درهامً عبارة عن 

اليمني،  أرخبيل سقطرى  ويف  متنوعة.  مساعدات 

التنموية  ومرشوعاتها  الهيئة  مساعدات  بلغت 

درهامً،  و433  ألفاً  و365  مليوناً   39 واإلنسانية 

تضمنت املساعدات الغذائية بقيمة مليون و824 

ألفاً و396 درهامً، واإلنسانية بقيمة مليوين درهم، 

وتأهيل قطاع الكهرباء والطاقة بقيمة 109 آالف 

درهم، واملياه بقيمة 162 ألفاً و500 درهم، والنقل 

والطرق بقيمة 23 ألفاً و464 درهامً، وإعادة البناء 

بكلفة بلغت 23 مليوناً و351 ألف درهم، وقطاع 

التعليم بقيمة أربعة ماليني و131 ألف درهم، إىل 

جانب سبعة ماليني و764 ألف درهم، عبارة عن 

مساعدات متنوعة.

 ..
بإسناد من القوات املسلحة اإلماراتية تصدت قوات 

املقاومة التهامية والجيش الوطني بالساحل الغريب 

لهجوم شنته ميليشيا الحويث اإليرانية عىل مواقعه 

شامل رشق حيس.

أن  الغريب  بالساحل  عسكرية  مصادر  وذكرت 

فادحة  خسائر  امليليشيات  كبدت  الجيش  قوات 

واستولت عىل أسلحة وذخائر كانت بحوزتها بعد 

امليليشيا  من خاللها  حاولت  فاشلة  عدة هجامت 

التي خرستها رشق مديرية  املواقع  استعادة بعض 

حيس وعىل أطراف مديرية الجراحي.

الجراحي  مفرق  منطقة  شهدت  السياق  ذات  يف 

جبل راس معارك عنيفة بني قوات الرشعية مسنودة 

االيرانية.  الحويث  مليشيا  وبني  التحالف  بطريان 

وأوضحت مصادر عسكرية لـ«البيان» ان امليليشيا 

أصبحت منهارة يف اكرث من جبهة بالساحل الغريب، 

مديريتي  باتجاه  بعيدة  ملسافات  انسحبت  وأنها 

جبل راس والجراحي بعد تلقيها لهزائم متالحقة.

قوات  ضمن  اإلماراتية  املسلحة  القوات  وتقدم 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

ودعام  عسكريا  إسنادا  اليمن  يف  الرشعية  لدعم 

والبحرية  والجوية  الربية  العمليات  عىل  لوجستيا 

اإليراين  املخطط  من  لتخليصه  لليمن  دعام 

حيث  االنقالبية،  الحويث  ميليشيا  عرب  اإلرهايب 

اإلنسانية األساسية  العمليات  التحرير مع  يتواكب 

تجاوز  عىل  ودعمهم  األشقاء  إلغاثة  والرضورية 

يتصدر  حيث  به،  ميرون  الذي  العصيب  الظرف 

محور األعامل اإلنسانية واإلغاثية األولويات إلغاثة 

فلول  من  بالتطهري  يتبع  التحرير  فكان  األشقاء 

إعادة  مشاريع  إىل  باإلضافة  اإلرهابية،  امليليشيا 

التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.
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من  عدداً  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  أغاثت 

األرس الفقرية يف عدن، وقدمت إليها الدعم املادي 

توفري  عىل  وعملت  األساسية،  الغذائية  واملواد 

تجاوز  عىل  أفرادها  إلعانة  الرضورية  احتياجاتها 

ثانوية  إنشاء  مرشوع  ومّولت  الصعبة،  ظروفهم 

يف شبوة، فيام وزعت مساعدات غذائية عىل أرس 

الشهداء يف وادي حرضموت.

األحمر  الهالل  هيئة  استجابت  التفاصيل،  ويف 

علمها  فور  عدن  يف  الفقرية  األرس  ملناشدات 

لهم،  املساعدة  بتقديم  وسارعت  بحالتهم، 

عىل  البسمة  ورسم  معاناتهم،  من  للتخفيف 

وجوههم.

األرس  احتياجات  لتلمس  فريقاً  الهيئة  وأرسلت 

إضافة  املادي،  والدعم  العون  وتقديم  املعوزة، 

إىل توفري االحتياجات األساسية التي تعينهم عىل 

جراء  بها،  ميرون  التي  الصعبة  الظروف  تجاوز 

مامرسات ميليشيات الحويث اإليرانية.

وقال رئيس فريق الهالل األحمر اإلمارايت بعدن، 

املهندس جمعة عبدالله املزروعي، إن الهيئة تسهم 

بشكل كبري يف استعادة دورة الحياة الطبيعية يف 

وقيادتها  اإلمارات  يعكس حرص  ما  وهو  اليمن، 

الرشيدة عىل مستقبل الشعب اليمني، والتخفيف 

من معاناته جراء السياسة التدمريية للميليشيات، 

كافة،  األساسية  املقومات  توفري  عىل  والعمل  مييف ريي

اإلماراتية،  املسلحة  القوات  من  ومساندة  بدعم 

آالف  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  فرق  وزعت 

عىل  املدرسية  املستلزمات  إىل  إضافة  الحقائب، 

طالب وطالبات مدارس مديرية الخوخة الواقعة عىل 

الساحل الغريب لليمن، وذلك ضمن الربامج اإلنسانية 

الشعب  إىل  اإلمارات  دولة  من  املقدمة  واإلغاثية 

العملية  لدعم  املبذولة  وجهودها  الشقيق  اليمني 

التعليم  مواصلة  عىل  الطالب  ومساعدة  التعليمية 

واالرتقاء مبخرجاته.

وقت  يف  املدرسية  واملستلزمات  الحقائب  وجاءت 

نتيجة  اقتصادية  معوقات  األرس  معظم  تعاين 

اإليرانية  الحويث  مليليشيات  اإلرهابية  املامرسات 

واألوضاع اإلنسانية الصعبة التي مير بها اليمن.

الساحل  يف  اإلمارايت  األحمر  الهالل  ممثل  وقال 

الغريب لليمن راشد الخاطري، يف ترصيح لوكالة أنباء 

واملستلزمات  الحقائب  توزيع  إن  «وام»  اإلمارات 

اهتامم  يؤكد  الخوخة  مدارس  طالب  عىل  املدرسية 

دولة اإلمارات بتحسني العملية التعليمية يف اليمن، 

الشيخ حمدان  بتوجيهات مستمرة من سمو  وذلك 

بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة 

« »

« »

اإلمارايت، وحرص سموه  األحمر  الهالل  هيئة  رئيس 

يف  األشقاء  وإغاثة  املساعدات  تقديم  عىل  الدائم 

الحقائب  آالف  توزيع  «تم  الخاطري:  وقال  اليمن. 

املدرسية إضافة إىل املستلزمات املدرسية عىل طالب 

مدارس الخوخة، وذلك لتعزيز سري العملية التعليمية 

التي  الصعبة  الظروف  تخطي  عىل  الطالب  وإعانة 

ميرون بها نتيجة العدوان الحويث اإليراين».

أروى  الخوخة  مدرسة  مديرة  تقدمت  جانبها،  من 

ودول  اإلمارات  دولة  إىل  بالشكر  نارص،  أحمد 

إىل  الدعم  وتقديم  حضورهم  عىل  العريب  التحالف 

الطالب  وأمور  احتياجات  وتفقد  الخوخة،  مديرية 

الحقائب واملستلزمات املدرسية. وقالت يف  وتوزيع 

ترصيح لـ«وام» إن الطالب انتظموا يف الدراسة بعد 

فرتة انقطاع نتيجة األحداث والظروف الصعبة التي 

اإلمارات دور كبري يف  لدولة  كان  إذ  اليمن،  بها  مير 

انتظام الدراسة ودعم العملية التعليمية يف مديرية 

الخوخة، ورفع مستوى التعليم يف اليمن بشكل عام. 
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البلد  هذا  يف  الطبيعية  الحياة  دورة  إلعادة 

الشقيق. ولفت إىل أن اإلمارات سبّاقة عىل الدوام 

يف تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات 

املناطق  من  العديد  يف  االجتامعية  والشخصيات 

املحررة باليمن، للتدخل اإلنساين العاجل، ونجدة 

القوافل  مئات  سريت  حيث  فيها،  املعوزة  األرس 

الغذائية  املواد  من  األطنان  آالف  تحمل  التي 

التي  التنموية،  املرشوعات  إىل  إضافة  واإلغاثية، 

كان لها بالغ األثر يف التخفيف من معاناة األهايل 

اإلنسانية.

مبنى  وتشييد  لبناء  اتفاقية  الهيئة  وقّعت  كام 

ثانوية مدينة الحوطة وضواحيها مبديرية ميفعة 

تقدمه  الذي  للدعم  استمراراً  يف محافظة شبوة، 

لقطاع التعليم يف املحافظة.

الهيئة مبحافظة شبوة، محمد سيف  وأكد ممثل 

تنفيذ مرشوعات  الهيئة تحرص عىل  أن  املهريي، 

البنى التحتية يف قطاع التعليم، وذلك ملا للتعليم 

من أهمية بالغة يف بناء العقل البرشي، والنهوض 

بالفكر  متسلح  جيل  وإنشاء  الشعوب،  بثقافات 

اليمني  واملعرفة.وقال إن دعم اإلمارات للشعب 

يأيت ضمن الخطة اإلنسانية واإلغاثية التي وضعتها 

ضمنها  ومن  املحررة،  اليمنية  املحافظات  لدعم 

البنى  وإنشاء  تأهيل  وإعادة  شبوة،  محافظة 

الظروف  تجاوز  يف  لإلسهام  اليمن،  يف  التحتية 

املعيشية الصعبة التي متر بها البالد التي سببتها 

ميليشيات االنقالب الحوثية.

يف  يسهم  الحيوي  املرشوع  هذا  أن  وأضاف 

سيعمل  كام  الطالب،  أهايل  عن  العبء  تخفيف 

للطالب  الدراسية  املراحل  إكامل  تسهيل  عىل 

تكاليف  توفري  يف  صعوبة  أرسهم  تعاين  الذين 

املواصالت اليومية لهم.

من جانبه، أعرب نائب مدير عام مكتب الرتبية 

عن  نسعان،  أحمد  عيل  باملحافظة،  والتعليم 

وحكومة  قيادة  لإلمارات،  وامتنانه  شكره  جزيل 

وشعباً، عىل ما تقوم به وما تقدمه من مرشوعات 

لدعم البنية التحتية يف قطاع التعليم، مؤكداً أن 

بيئة  إيجاد  يف  سيسهم  التعليمي  املرشوع  هذا 

واملعرفة،  العلم  عىل  للحصول  مناسبة  تعليمية 

معاناة  من  التخفيف  عىل  يساعد  كونه  وذلك 

ما  والتنقل  املواصالت  صعوبة  جراء  الطالب، 

يقارب 10 كيلومرتات للوصول إىل أقرب مدرسة 

للتعليم الثانوي مبدينة عزان. وأثنى عيل نسعان 

عىل جهود الهيئة يف تنفيذ مرشوعات تهدف إىل 

تحسني بيئة التعليم يف املحافظة، وذلك من خالل 

املباين  من  العديد  وصيانة  تأهيل  وإعادة  إنشاء 

التعليمية يف شبوة.

كام بدأت الهيئة، بتوزيع مساعدات غذائية عىل 

أرس الشهداء مبديرية تريم، ضمن مبادرة إنسانية 

تنفذها يف وادي حرضموت، تزامناً مع «عام زايد» 

لتخفيف حدة معاناة أرس الشهداء.

تريم  مبديرية  والجرحى  الشهداء  أهايل  وأعرب 

مبحافظة حرضموت عن شكرهم وامتنانهم لهذه 

اللفتة اإلنسانية، التي تأيت استمراراً لنهج اإلمارات 

اإلنساين واإلغايث والتنموي يف اليمن.

ب م ب ب

دعامً  كبري  بدور  اإلماراتية  املسلحة  القوات  وتقوم 

لليمن الشقيق لتخليصه من املخطط اإليراين اإلرهايب 

عرب ميليشيات الحويث االنقالبية، إذ يتواكب التحرير 

والرضورية إلغاثة  األساسية  اإلنسانية  العمليات  مع 

األشقاء ودعمهم عىل تجاوز الظرف العصيب الذي 

ميرون به، ويتصدر محور األعامل اإلنسانية واإلغاثية 

األولويات إلغاثة األشقاء اليمنيني، فكان التحرير يتبع 

باإلضافة  اإلرهابية،  امليليشيات  فلول  من  بالتطهري 

دورتها  الحياة  لتستعيد  التأهيل  إعادة  مشاريع  إىل 

الطبيعية.

للجمهورية  اإلماراتية  املساعدات  قيمة  وبلغت 

درهم،  مليارات   9.4 نحو  ونصف  عامني  يف  اليمنية 

ألف  و200  التعليم عىل 142 مليوناً  استحوذ قطاع 

درهم. وتشكل إعادة إعامر املدارس يف اليمن رافداً 

أساسياً إلعادة العملية التعليمية، فقد قامت الهالل 

األحمر بنهاية عام 2017 برتميم 185 مدرسة يف كل 

إىل  إضافة  وتعز،  والضالع  من محافظة عدن ولحج 

بناء 21 مظلة مدرسية موزعة عىل مديريات عدن، 

جهاز  و2424  مزدوج  مدريس  كريس   8500 وتوزيع 

كمبيوتر عىل مرحلتني، فضالً عن تركيب 190 مكيف 

نقل  وسيارة  حافلة   12 توفري  إىل  باإلضافة  هواء، 

معدات و1000 سبورة يف محافظة لحج و255 براد 

لرياض  إعادة 5133 طالباً  للمدارس، كام متت  مياه 

األطفال، و138078 طالباً للتعليم األسايس، و26403 

طالب للتعليم الثانوي.
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لقي 120 من ميليشيات الحويث اإليرانية مرصعهم 

اليومني  خالل  لليمن  الغريب  الساحل  جبهات  يف 

العريب  التحالف  ملقاتالت  قصف  إثر  املاضيني، 

من  ودعم  السعودية،  العربية  اململكة  بقيادة 

القوات املسلحة اإلماراتية ومواجهات مع املقاومة 

اليمنية، وسط انهيار يف صفوف املليشيات وفرار 

عنارصهم .

وأفادت مصادر عسكرية وطبية مينية مبقتل 120 

الساعات  خالل  اإليرانية  الحويث  ميليشيات  من 

التي  املواجهات  يف  املاضية  واألربعني  الثامين 

تركزت املعارك فيها بني املقاومة اليمنية والقوات 

الحويث من جهة  وميليشيات  اإلماراتية من جهة 

أخرى يف جنوب رشق الجراحي ومنطقة الهاميل.

وأوضحت املصادر أن معظم القتىل من ميليشيات 

التي  الجوية  بالغارات  سقطوا  اإليرانية  الحويث 

زبيد  يف  الحوثيني  وتجمعات  مواقع  استهدفت 

تدمري  إىل  باإلضافة  والتحيتا،  الجراحي  وأطراف 

آليات ومعدات عسكرية .

من  وبإسناد  العريب،  التحالف  مقاتالت  وقصفت 

للحوثيني  عسكرية  تعزيزات  اإلماراتية،  القوات 

رشق  وتقع  امليليشيات  فيها  تتحصن  مزارع  يف 

الجراحي، كام قصفت املقاتالت تعزيزات للحوثيني 

حقوق  انتهاكات  لرصد  اليمني  التحالف  نظم 

عن  الخاصة  الندوة  امس  (رصد)  اإلنسان 

حول  تقريرين  وتدشني  اإلنسان  حقوق  حالة 

املهجرين وضحايا األلغام يف اليمن وذلك عىل 

اإلنسان  ملجلس حقوق   37 الـ  الدورة  هامش 

املنعقدة يف مدينة جنيف السويرسية.

راس  أبو  يوسف  الحقوقي  الناشط  وأوضح 

ترأستها  التي  الندوة  يف  قدمها  التي  ورقته  يف 

(األلغام  بعنوان  باسندوة  وسام  الدكتورة 

120

 « »

فيام  الجراحي،  نحو  متجهة  كانت  راس  جبل  يف 

أهايل مديرية  اإلرهابية  الحويث  مليشيات  قصفت 

الخوخة بقذائف «كاتيوشا» كانت قد أطلقتها من 

قرية الدنني، ومل تسفر عن أي خسائر أو إصابات .

الغارات  شن  العريب  التحالف  مقاتالت  وتواصل 

الجوية عىل تجمعات ميليشيات الحويث اإليرانية، 

وتدمري التعزيزات العسكرية واآلليات التابعة لها 

يف مناطق الساحل الغريب.

قوات  ضمن  اإلماراتية  املسلحة  القوات  وتقدم 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

شمل  عسكرياً،  إسناداً  اليمن  يف  الرشعية  لدعم 

لليمن  دعامً  والبحرية  والجوية  الربية  العمليات 

الشقيق لتخليصه من املخطط اإليراين اإلرهايب عرب 

ميليشيات الحويث االنقالبية، فيام يتواكب التحرير 

مع العمليات اإلنسانية األساسية والرضورية إلغاثة 

األشقاء ودعمهم عىل تجاوز الظرف العصيب الذي 

التأهيل  إعادة  مشاريع  إىل  باإلضافة  به،  ميرون 

لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.
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حرضموت،  يف  العسكرية  السلطات  أعلنت 

النخبة  قوات  أطلقتها  التي  الفيصل  معركة  أن 

 18 يف  العريب  التحالف  من  بدعم  الحرضمية 

املسيني  وادي  بتطهري  تنتهي  لن  املايض  فرباير 

اإلرهاب  عىل  الحرب  بداية  متثل  املعركة  وأن 

والتطرف يف املحافظة.

يف  الثانية  العسكرية  املنطقة  قيادة  وأعلنت 

محافظة حرضموت، عن مقتل أكرث من 31 عنرصاً 

من تنظيم القاعدة أثناء عملية الفيصل التي تم 

إطالقها منتصف فرباير املايض بوادي املسيني.

وأصدرت دائرة اإلعالم باملنطقة أمس بياناً أكدت 

عمليات  أنهت  الحرضمية  النخبة  قوات  أن  فيه 

تضاريس  لكافة  الشاملة  والتطهري  التمشيط 

ألغام  من  تبقى  ما  وانتزاع  املسيني  وشعاب 

ومتفجرات خلفتها العنارص اإلرهابية يف كهوف 

وطرقات الوادي.

مستمرة  العسكرية  العمليات  أن  البيان  وأكد 

ولن تتوقف حتى القضاء عىل أخر عنرص إرهايب 

يف حرضموت، مشرية إىل أن نجاح معركة الفيصل 

التي  املكثفة  الجوية  املساندة  ظل  يف  جاء 

قدمتها قوات التحالف العريب بقيادة السعودية 

ومواقع  تحصينات  استهداف  يف  واإلمارات 

العنارص اإلرهابية يف الوادي.

يف سياق أخر كشف قائد النخبة الشبوانية املقدم 

محمد البوحر أن معركة السيف الحاسم ستدخل 

وما  الصعيد  مديرية  تأمني  عقب  ثانية  مرحلة 

املرحلة  أن  وأضاف،  ومناطق.  قرى  من  جاورها 

األوىل تم إطالقها 26 فرباير املايض بدعم وإسناد 

من القوات اإلماراتية ضمن جهودها يف التحالف 

تأمني  وشملت  السعودية،  تقوده  الذي  العريب 

إىل  مشرياً  تجاورها،  التي  واملناطق  العصيد 

عسكرية  نقاطاً  استحدثت  النخبة  قوات  أن 

وأحكمت سيطرتها عىل مديرية الصعيد األودية 

يف  اإلرهايب  للتنظيم  رئيسياً  معقًال  كانت  التي 

شبوة.

وأكد أن معركة السيف الحاسم ستبدأ مرحلتها 

تحديداً  الجبلية  املناطق  عىل  وستكون  القادمة 

بني  الواصلة  ومرخة  خورة  مديريتي  جبال 

محافظتي أبني والبيضاء

 « » 31

لرصد  اليمني  التحالف  ان  املحظور)  السالح 

 189 مقتل  وثق  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 

األلغام  بسبب  ضحايا   107 بينهم  من  ضحية 

املضادة  األلغام  بسبب  و83  لألفراد  املضادة 

بينهم  بعد  من  فيها  املتحكم  غري  للمركبات 

العسكريني  31 طفالً و9 نساء، ومقتل 37 من 

واملقاومة الشعبية، وجرح وتشويه 225 ضحية 

من  وأفراد  وعسكريني  وأطفال  نساء  بينهم 

 2015 أبريل  من  الفرتة  خالل  وذلك  املقاومة 

وحتى نهاية أكتوبر 2017م.

زراعة  تخلفها  التي  اآلثار  أكرث  ان  إىل  ولفت 

لألبرياء  والتشويه  القتل  هي  الفردية  األلغام 

االقتصادية  التنمية  وإعاقة  األطفال،  وخصوصاً 

بالنازحني واملرشدين  العمران، واإلرضار  وتدمري 

أوطانهم،  إىل  العودة  من  مبنعهم  وتتسبب 

مؤكداً ان محافظة تعز كانت األوىل من حيث 

من  باأللغام  املزروعة  واملناطق  الضحايا  أعداد 

بني كل املحافظات اليمنية التي شهدت وال تزال 

تشهد أحداث الرصاع املسلح.

وأكد ان التهجري القرسي لسكان هذه املناطق 

احد  مبقدور  يكن  مل  حقيقة  كارثة  يف  تسبب 

تخيلها سيام يف مجتمع ريفي يعتمد كليا عىل 

تقليدي  بشكل  ميارسه  الذي  الزراعي  عمله 

السامح  عدم  عن  فضال  للامشية،  تربيته  وعىل 

للمهجرين باصطحاب أي يشء معهم من أثاث 

ميكن  وماال  الشخصية  أمتعتهم  أو  منازلهم 

تفاقم  يف  ساهم  الذي  األمر  عنه،  االستغناء 

املناطق  يف  املهجرين  للسكان  املعييش  الوضع 

الضيوف  مبثابة  صاروا  والتي  إليها  لجأوا  التي 

معاناتهم  تقل  ال  الذين  سكانها  عىل  الثقال 

عنهم.

ولفت إىل أن مليشيا الحويث تسببت يف التهجري 

تتبع  ريفية  قرى   8 من  184أرسة  لـ  القرسي 

مبحافظة  حبيش  جبل  مبديرية  األرشوح  عزلة 

 980 إىل  املهجرة  األرس  تلك  قوام  ويصل  تعز 

فردا بينهم 451 طفال و262 امرأة تم ترحيلهم 

تحت قوة السالح تاركني وراءهم كل أغراضهم 

ينجو  ليك  عيشهم  ومصادر  وممتلكاتهم 

بجلودهم.
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بإسناد من قوات التحالف العريب بقيادة السعودية 

اليمني  الجيش  حرر  اليمن  يف  الرشعية  لدعم 

أمس جبالً اسرتاتيجياً يف مديرية نهم شامل رشق 

صنعاء. وقال الجيش يف بيان إن قواته متكنت بعد 

اإليرانية  الحويث  ميليشيات  مع  عنيفة  اشتباكات 

من تحرير جبل النخش االسرتاتيجي باتجاه منطقة 

مسورة جنوب غرب نهم، مشرياً إىل مرصع 25 من 

امليليشيات وإصابة عرشات آخرين خالل  عنارص 

للتحالف  جوية  غارات  مع  تزامنت  التي  املعارك 

عىل مواقع الحوثيني أوقعت يف صفوفهم «خسائر 

فادحة يف األرواح والعتاد».

اإليرانية يف  الحويث  ميليشيات  60 من  كام سقط 

غارات للتحالف العريب, ومعارك متفرقة مع قوات 

ساعة   24 اليمن يف غضون  يف  الرشعية  الحكومة 

ماضية.

ونفذت وحدة املهام الخاصة للتشكيل البحري يف 

ناجحة  عملية  حجة  محافظة  يف  اليمني  الجيش 

مرىس  يف  وتحديداً  بحرياً،  ميالً   30 بعد  عىل 

الحويث،  ميليشيات  فيه  تتمركز  الذي  بوحيص، 

معلومات  عىل  البحري  التشكيل  حصول  عقب 

لالنقالبيني  زوارق  تواجد  أماكن  عن  تفيد  دقيقة 

يف عرض البحر.

وقال مصدر امني إن املليشيات لجأت الستخدام 

بعض قوارب الصيادين للتمويه، إضافة إىل بعض 

تلك  عىل  وامليكانيكية  العسكرية  التعديالت 

الزوارق.

وذكر املصدر أن العملية أسفرت عن قتل وجرح 

مع  املبارش  االشتباك  أثناء  االنقالبيني  من  عدد 

عىل  لالستيالء  باإلضافة  الخاصة،  املهام  وحدة 

زورق كان يستخدم لزراعة ألغام بحرية يف عرض 

البحر.

قوات  ضمن  اإلماراتية  املسلحة  القوات  وتقدم 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

ودعام  عسكرياً  إسناداً  اليمن  يف  الرشعية  لدعم 

الربية والجوية والبحرية  العمليات  لوجستيا عىل 

املخطط  من  لتخليصه  الشقيق  لليمن  دعامً 

االنقالبية،  الحويث  اإليراين اإلرهايب عرب ميليشيات 

اإلنسانية  العمليات  مع  التحرير  يتواكب  حيث 

األساسية والرضورية إلغاثة األشقاء ودعمهم عىل 

تجاوز الظرف العصيب الذي ميرون به إذ يتصدر 

محور األعامل اإلنسانية واإلغاثية األولويات إلغاثة 

فلول  من  بالتطهري  يتبع  التحرير  فكان  األشقاء، 

امليليشيات اإلرهابية، باإلضافة إىل مشاريع إعادة 

التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

رضورة  عىل  اليمنية  الخارجية  يف  مسؤول  أكد 

تهيئة املناخ املناسب لتحقيق السلم يف اليمن، مبا 

يف ذلك وقف التدخالت اإليرانية يف الشأن اليمني 

ومنعها من تزويد االنقالبيني بالسالح والخرباء. 

وبحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 

الدكتور منصور بجاش، أمس، مع السفري الرويس 

لدى اليمن فالدميري ديدوشكني العالقات الثنائية 

بني البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، مؤكداً عىل 

رضورة استمرار اللقاءات التشاورية بني الحكومة 

اليمنية والروسية. 

اللقاء  أن  (سبأ)  اليمنية  األنباء  وكالة  وذكرت 

تطرق إىل مسألة استئناف املفاوضات السياسية 

وأهمية  عليها  املتفق  الثالث  للمرجعيات  وفقاً 

دعم املبعوث األممي الجديد للتحضري. 

املناخ  تهيئة  رضورة  عىل  بجاش  الدكتور  وأكد 

وقف  ذلك  يف  مبا  السلم  لتحقيق  املناسب 

ومنعها  اليمني  الشأن  يف  اإليرانية  التدخالت 

الذين  والخرباء  بالسالح  االنقالبيني  تزويد  من 

اليمني  الشعب  أبناء  عىل  اعتداءهم  يواصلون 

الدولية  املالحة  وتهديد  مقدراته  واستنزاف 

الجوار  واستهداف دول  املنطقة  واستقرار  وأمن 

بالصواريخ اإليرانية. 

بالده  دعم  الرويس  السفري  عن  (سبأ)  ونقلت 

الفتا  اليمن،  يف  الرشعية  للحكومة  املستمر 

بني  املستمرين  والتنسيق  التشاور  رضورة  إىل 

األمم  جهود  دعم  وأهمية  البلدين  حكومتي 

املتحدة لتحقيق التسوية السياسية يف اليمن.
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بدأت مع  التوتر  السوداء من حالة  الغاممة  هذه 

قرب افتتاح األوملبياد الشتوية باالنقشاع التدريجي، 

ودخلت الكوريتان يف محادثات مبارشة كان ظاهرها 

الرياضة ولكن يف باطنها السعي للعمل عىل تهدئة 

التوتر وتحقيق مكاسب سياسية لكل طرف. وهو 

ما حدث بالفعل مع اتفاق الطرفني الكوريني عىل 

الدخول يف األوملبياد بعلم واحد، واملشاركة يف بعض 

الرياضات بفريق مشرتك. وأرسلت كوريا الشاملية 

أول  األوملبياد، وهي  لحضور  لديها  أعىل مسئولني 

زيارة ملسئولني كوريني شامليني لكوريا الجنوبية منذ 

2007. وشمل الوفد كل من كيم يانغ نام الرئيس 

الرشيف لكوريا الشاملية باإلضافة إىل كيم يو جونغ 

األخت األصغر للزعيم الكوري الشاميل كيم جونغ 

األوىل من  تعد  الكوري  الزعيم  أخت  وزيارة  أون. 

نوعها لشخص من عائلة كيم الحاكمة يف الشامل 

يزور من خاللها كوريا الجنوبية. ولعل األمر املهم أن 

الزعيم الكوري الشاميل يثق كثرياً يف أخته الصغرى 

وهو ما جعله يعينها يف منصب قيادي يف البالد. 

نعم دخلت الرياضة عىل ساحة السياسة حيث كان 

بالدرجة  منصب  الجنويب  الكوري  الرئيس  اهتامم 

إىل  دعاه  الذي  الشاميل  الكوري  الوفد  عىل  األوىل 

قرص الرئاسة، وهناك قدم الوفد الزائر دعوة خاصة 

الكوري  للرئيس  الشاميل  الكوري  الزعيم  قبل  من 

الجنويب لزيارة كوريا الشاملية. ال ندري هل سيقوم 

الرئيس الكوري الجنويب بالزيارة أم ال، لكن الرئيس 

لزيارة  مستعد  بأنه  سابقاً  أعلن  الجنويب  الكوري 

لذلك.  مهيئة  الظروف  كانت  إذا  الشاملية  كوريا 

هدف كوريا الجنوبية هو 1) إنجاح األوملبياد عن 

طريق إبعاد خطر استمرار التهديد الكوري الشاميل 

بإطالق الصواريخ الباليستية فوق األرايض الكورية 

إلعادة  كوسيلة  األوملبياد  استخدام  و2)  الجنوبية، 

بسبب  املتوقفة  البلدين  بني  الرسمية  املفاوضات 

حالة التوتر.

األوملبياد  نجاح  يضمن  ان  ميكن  مام  هناك  ليس 

الكورية. ولكن  يف تحقيق السالم يف شبه الجزيرة 

الخربة  ولعل  ذلك.  عىل  للعمل  مهيئة  الفرصة 

تحقق  دامئاً  ليست  الرياضة  بأن  تثبت  التاريخية 

بالطبع  األمر  األمم.  بني  السالم  تحقيق  يف  هدفها 

يتوقف عىل نوايا األطراف. فإذا كانت النوايا نحو 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

الرياضة  استخدام  فيمكن  سيايس  اخرتاق  تحقيق 

الـ  كسبيل يف ذلك. ولعل دبلوماسية ما عرفت بـ 

كانت  املتحدة  والواليات  الصني  بني  بونغ»  «بينغ 

هي األشهر يف هذا املجال حيث أنها فتحت املجال 

أمام الطرفني يف بداية السبعينات لتحقيق االنفراج 

حيث  آنذاك.  بينهام  القامئة  العدائية  العالقة  يف 

الطاولة األمرييك مباريات ودية  لعب فريق تنس 

الصيني يف الصني، وكانت تلك خطوة  الفريق  مع 

سهلت االنفتاح بني الطرفني وبدء االتصاالت بينهام 

بعد  الدبلوماسية  العالقات  إقامة  إىل  أدت  والتي 

للرياضة وتأثريها  ذلك. وهذه قصة نجاح واضحة 

يف السياسية. 

ولكن هناك مناذج عدة ملشاركات رياضة مل تنجح يف 

كرس الجمود القائم بني الدول ولعل أهمها الجمود 

بني الواليات املتحدة وإيران منذ 1979. فلقد كانت 

هناك عدة محاوالت بني الطرفني إلدخال الرياضة 

بينهام ولكن من  العالقة  كطرف ميكن أن يحسن 

دون جدوى. ففريق املصارعة األمرييك زار طهران 

اإليراين  الفريق  مع  استعراضية  مبباريات  وقام 

و2014،   1998 عام  يف  هناك  بطوالت  يف  وشارك 

الطائرة  وكرة  الطاولة  تنس  فريقي  زيارة  وكذلك 

مل  محاوالت  كلها  لكنها  املتحدة،  للواليات  اإليراين 

تحقق نجاحاً يذكر يف إذابة الجمود والتوتر القائم 

بني الطرفني. 

بعض  يف  تنجح  ان  ميكن  الرياضية  فالدبلوماسية 

الحاالت وميكن أن تفشل، ولكن كل ذلك يعتمد 

ومدى  األطراف  لدى  املوجودة  النوايا  عىل 

يف  الريايض  االتصال  هذا  الستثامر  استعدادهم 

تحقيق االنفراج بينهام.
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آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  افتتح 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

املأهولة «يومكس  األنظمة غري  فعاليات معريض 

 «2018 «سيمتكس  والتدريب  واملحاكاة   «2018

واملؤمتر املصاحب لهام والتي تعقد برعاية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 

املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

والتي انطلقت يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض. 

ورافق سموه خالل االفتتاح كل من معايل محمد 

الدفاع،  لشؤون  دولة  وزير  البواردي،  أحمد  بن 

الرميثي،  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  ومعايل 

رئيس أركان القوات املسلحة، والعميد الركن طيار 

راشد محمد الشاميس، رئيس اللجنة العليا املنظمة 

ملعريض يومكس وسيمتكس 2018، وحميد مطر 

أبوظبي  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  الظاهري، 

الوطنية للمعارض «أدنيك».

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  وقام 

عدداً  زار خاللها  املعرض،  داخل  بجولة  الداخلية 

من األجنحة الوطنية املشاركة يف املعرض، واطلع 

عىل أحدث ما تعرضه الرشكات من تقنيات وأجهزة 

متطورة يف مجال األنظمة غري املأهولة واملحاكاة 

للمعرضني  الحالية  الدورة  وتشهد  والتدريب. 

مشاركة دولية قياسية من كربى الرشكات العاملية 

األكرب  املشاركة  القرار واملتخصصني، وهي  وصناع 

يف تاريخها، حيث ارتفع عدد الدول املشاركة ليصل 

إىل 34 دولة مقارنة مع 23 دولة يف العام 2016 

املساحة  ارتفعت  فيام   ،24% بلغت  منو  بنسبة 

عام  ألف مرت مربع يف  للمعرضني من 13  الكلية 

2016 لتصل إىل 17 ألف مرت مربع يف عام 2018 

عدد  ارتفع  كام   ،24% بلغت  منو  نسبة  لتسجل 

 122 إىل  لتصل   2018 عام  يف  العارضة  الرشكات 

رشكة دولية ومحلية مقارنة مع 91 رشكة عارضة 

يف عام 2016 بنسبة منو بلغت 25%.

الشاميس،  راشد محمد  الركن طيار  العميد  وقال 

يومكس  ملعريض  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس 

يف  الدولية  املشاركة  «تعكس   :2018 وسيمتكس 

فعاليات الدورة الحالية املكانة املتميزة التي وصل 

إليها املعرضان عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، 

وهي محصلة طبيعية للجهود الكبرية التي بذلها 

أعضاء اللجنة العليا املنظمة والتي ضمت كوكبة 

من الرشكات الوطنية يف القطاعني العام والخاص».  

وأعرب الشاميس عن ثقته يف نجاح الدورة الحالية 

يف إظهار األهمية املتزايدة لقطاعي األنظمة غري 

مفاهيم  تعزيز  يف  والتدريب  واملحاكاة  املأهولة 

عىل  الدول  وقدرات  الدوليني  والسلم  األمن 

املتغريات  تفرضها  الجديدة  التحديات  مجابهة 

الجيوسياسية اإلقليمية والدولية.

الرئيس  الظاهري،  مطر  حميد  قال  جانبه،  من 

للمعارض  الوطنية  أبوظبي  لرشكة  التنفيذي 

إقامة  «تجسد  لها:  التابعة  والرشكات  «أدنيك» 

املصاحب  واملؤمتر   2018 وسيمتكس  يومكس 

لهام اسرتاتيجية رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض 

املعارض  وتنظيم  الستقطاب  الرامية  (أدنيك) 

خطة  حددتها  التي  القطاعات  وفق  واملؤمترات 

يف  سيسهم  الذي  األمر   2030 أبوظبي  ورؤية 

اآلثار  خالل  من  االقتصادية  التنمية  عجلة  دفع 

هذه  ملثل  املبارشة  وغري  املبارشة  االقتصادية 

املعارض  عدد  أن  إىل  وأشار  املهمة.  الفعاليات 

أبوظبي  مركز  يف  املقامة  والفعاليات  واملؤمترات 

الوطني للمعارض بلغ 442 معرضا وفعالية ومؤمترا 

يف حني بلغت قيمة العوائد االقتصادية عىل إمارة 

أبوظبي 3.9 مليار درهم خالل عام 2017 باإلضافة 

34  ...
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للرتويج لها كوجهة عاملية مهمة يف سياحة األعامل 

وقطاع املعارض». 

كام شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

ملجلس  الجديدة  املؤسسية  الهوية  إطالق  حفل 

هامش  عىل  وذلك  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات 

املأهولة  غري  األنظمة  ومؤمتر  معرض  فعاليات 

يومكس 2018 .

رئيس مجلس  الحوسني  عبدالرحيم  وقال طارق 

إن  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس  إدارة 

املساعي  إطار  يف  يأيت  املجلس  هذا  تأسيس 

واألمنية  العسكرية  الصناعة  لتمكني  الحكومية 

املستدامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يف  تنفيذي  رئيس  نائب  عيل،  آل  سليامن  ويرى 

هام  للمشاركة يف حدث  أن  سات»  «الياه  رشكة 

الصناعات  يف  كبرية  أهمية  «يومكس»،  مثل 

إىل  تهدف  مشاركتهم  أن  إىل  الفتاً  الدفاعية، 

عرض قدراتها يف تزويد القوات املسلحة والقطاع 

الحكومي باالتصال عرب األقامر الصناعية للمنصات 

الجوية.

من  الرشكة  يف  العاملني  من   63% أن  إىل  وأشار 

الكفاءات الوطنية، و%95 من العاملني يف قطاع 

التشغيل من الكوادر الوطنية الشابة.

وشاركت رشطة ديب يف املعرض، بعرض مجموعة 

التكنولوجيا  مجال  يف  التدريبية  برامجها  من 

االفرتاضية منها برنامج التحقيق املروري االفرتايض، 

التحقيق الجنايئ االفرتايض، الدهم، برنامج تفتيش 

املسافرين.

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  شحيرب،  باسل  قال 

املراكب املتخصصة إن الرشكة، دشنت أول قواربها 

الدفاع  معرض  خالل  املأهولة،  غري  السطحية 

الدويل أيدكس 2015، وهو زورق من طراز 7 إم، 

صّمم وصّنع بالكامل يف منشآت الرشكة يف دولة 

اإلمارات، حيث أطلق عليه اسم يب 7، وهو مجهز 

لعمليات االستطالع واملهام األمنية.

البحرية  للتقنيات  الصري  مجموعة  عرضت 

املرتبطة  القياسية غري  املأهولة  املركبة غري  نظام 

ب«اللوائح التنظيمية للتجارة الدولية يف األسلحة» 

تصميمها  وميكن  باالبتكار  املركبة  تلك  وتتميز 

الخاصة  واملتطلبات  للمواصفات  تبعا  وبناؤها 

للعميل أو تحويلها إىل منصة جديدة قادرة عىل 

التكامل مع أي مركبة عملياتية غري مأهولة أخرى.

الجامعات  من  عدد  مشاركة  املعرض  شهد 

واملعاهد الحكومية، حيث شاركت جامعة خليفة 

للعلوم والتكنولوجيا، بهدف اإلضاءة عىل دورها 

صناعة  بقطاع  املتخصصة  التقنيات  تطوير  يف 

استعرض  طيار. كام  بدون  والطائرات  الروبوتات 

مركز الروبوتات أحدث أبحاثه يف مجال الطائرات 

بدون طيار التي تفحص طائرات الركاب، مبساعدة 

رسب من طائرات بدون طيار ذكية، يف أقل من 

20 دقيقة.

كام شارك مركز اإلمارات للتكنولوجيا واالبتكار مع 

عرض  إذ  املعرض  يف  األوىل  للمرة  خليفة  جامعة 

والكثري من  املتخصصة،  البحثية  أنشطته  مختلف 

مشاريعه املتطورة، إىل جانب سعيه إلجراء رشاكات 

مع املؤسسات ورشكات التطوير املحلية والعاملية.
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شهد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو 

الحية  العروض  انطالق  أمس،  التنفيذي،  املجلس 

«يومكس  املأهولة  غري  األنظمة  ومؤمتر  ملعرض 

2018» مبدينة العني.

مراد  محمد  الركن  اللواء  العروض  انطالق  حرض 

وعدد  اإلمداد،  هيئة  رئيس  البلويش،  حسن 

واملسؤولني  املسلحة  القوات  ضباط  كبار  من 

واملشاركني يف املعرض.

الطائرات  العروض الجوية مرحلة إقالع  تضمنت 

بدون طيار ونقلها الصورة الجوية املستهدفة من 

مسافات بعيدة، وشارك فيها 9 رشكات لعرض أبرز 

أنظمة الطائرات بدون طيار التي يتحكم بها عن 

الصنع،  أمريكية  براداتور  طائرة  من ضمنها  بعد 

والتي تستطيع اإلقالع والهبوط ذاتياً وتعتمد عىل 

تحت  األشعة  بنظام  معززة  نهارية  ليلية  كامريا 

الحمراء.

يف  نهيان،  آل  طحنون  بن  سلطان  الشيخ  وقام 

نهاية العروض الحية بجولة تفقد خاللها عدداً من 

الطائرات املشاركة يف العروض الجوية واستمع إىل 

رشح عن آليات عمل هذه الطائرات ومواصفاتها 

الفنية واملهام التي تقوم بها. 

«يومكس  املأهولة  غري  األنظمة  معرضا  شهد 

 «2018 «سيمتكس  والتدريب  واملحاكاة   «2018

حرصت  حيث  وبارزة،  فاعلة  إماراتية  مشاركة 

الرشكات اإلماراتية عىل استعراض أحدث التقنيات 

ذات  والزوارق  طيار  بدون  الطائرات  مجال  يف 

املتطورة  التقنيات  من  وغريها  بعد  عن  التحكم 

يف  اإلماراتية  الوطنية  الرشكات  تفّوق  تؤكد  التي 

هذا القطاع.

وذكر القامئون عىل األجنحة الوطنية أن رشكاتهم 

حرصت عىل التواجد باملعرض إلثبات قدرتها عىل 

يف  األجنبية  الرشكات  ومنافسة  والتصنيع  اإلنتاج 

أن  إىل  مشريين  والحساس،  الحيوي  القطاع  هذا 

الرشيدة أسهمت يف دعمهم وتشجيعهم  القيادة 

عىل االبتكار واإلبداع.

التنفيذي  الرئيس  نائب  البلويش  خليفة  قال 

«إن  جروب:  جولدن  إنرتناشونال  ملجموعة 

قدراتها  إثبات  عىل  حريصة  اإلماراتية  الرشكات 

أحدث  تعرض  واإلنتاج، حيث  التصنيع  يف مجال 

بدون  الطائرات  مجال  يف  واملنتجات  الصناعات 

طيار وأجهزة املحاكاة».
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مجموعة  ومنها  الوطنية  الرشكات  «إن  وأضاف: 

تقديم  عىل  تحرص  جروب  جولدن  إنرتناشونال 

التصاميم  وأحدث  املواصفات  بأفضل  منتجاتها 

إىل  نسعى  كام  النهايئ،  املستخدم  مع  لتتناسب 

كفاءتها  أثبتت  التي  الوطنية  بالكوادر  االستعانة 

وقدرتها عىل اإلبداع واالبتكار»، مؤكداً أن املعرض 

إلثبات  الوطنية  الرشكات  أمام  مثالية  فرصة  يعد 

كفاءتها وقدرتها يف مجال الصناعات الدفاعية».

وقال أحمد البلويش مدير برامج العمليات يف رشكة 

«أدايس»: «إن الرشكات اإلماراتية متكنت من حجز 

موضع لها يف قطاع صناعة الطائرات بدون طيار 

وأجهزة املحاكاة عىل الصعيد العاملي.

وأشار راشد النعيمي مدير إدارة املشاريع يف رشكة 

أن  إىل  اعتامد،  مجموعة  رشكات  إحدى  الفهد، 

حيث  ومحرتفاً،  مؤهالً  وطنياً  كادراً  تضم  الرشكة 

يشكل املواطنون بالرشكة ما يقارب %50 يعملون 

يف مختلف القطاعات التقنية والهندسية وغريها، 

مشدداً عىل أهمية أن تواكب الرشكات اإلماراتية 

تثبت جدارتها يف مجال  التكنولوجي وأن  التطور 

الصناعات املتقدمة واملتطورة.

يف  باإلنابة  العام  املدير  السامحي  سلطان  وشدد 

أهمية  عىل  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس 

قدرة  تؤكد  والتي  املعرض  يف  الوطنية  املشاركة 

الرشكات اإلماراتية عىل املنافسة وابتكار منتجات 

عىل  وتساعد  النهايئ،  املستخدم  متطلبات  تلبي 

توفري الصناعات محلياً بدالً من استريادها.

وقال مبارك أحمد آل عيل، مدير تطوير األعامل يف 

رشكة املراكب، إن الرشكة تحرص عىل املشاركة يف 

الفعاليات واملعارض اإلماراتية الستعراض القدرات 

والدفاعية،  البحرية  الصناعات  مجال  يف  الوطنية 

موضحاً أن الصناعات اإلماراتية متكنت من منافسة 

نظرياتها العاملية، وتشهد طلباً كبرياً عىل صناعاتها، 

مام دفع نحو التوسع يف أنشطتها وأعاملها. 

عرضت رشكة «باراسيم» األمريكية، جهاز محاكاة 

للواقع االفرتايض، يهدف إىل تدريب أصحاب املهام 

الطائر  املنطاد  برحالت  يقومون  والذين  الخاصة، 

ويعيش  األرض،  إىل  الجو  من  القفز  كيفية  عىل 

خاللها الشخص حالة أقرب للواقعية، حيث يقوم 

بتحريك يديه تبعا ملؤثرات الهواء والحركة، إضافة 

صور،  من  االفرتايض  الواقع  نظارة  توفره  ما  إىل 

كحالة اإلنزال من الطائرات إىل األرض.

« »
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وناقش نخبة من صناع القرار والخرباء العسكريني 

الدوليني  للمتخصصني  باإلضافة  والصناعيني 

واملحليني يف مجاالت األنظمة غري املأهولة واملحاكاة 

والتدريب خالل املؤمتر - الذي عقد تحت عنوان 

«تقنيات الجيل القادم ملواجهة تهديدات املستقبل»  

التحديات واملستجدات واالفاق املستقبلية  - أبرز 

لهذه الصناعة اآلخذة بالتطور بشكل متسارع.

ناقشت  رئيسية  جلسات  ثالث  املؤمتر  وتضمن 

االتجاهات  تحديد  يف  للمساهمة  محاور  عدة 

واالشكاليات والتهديدات التي تواجه عامل االنظمة 

واملفاهيم  القدرات  عىل  والوقوف  املأهولة  غري 

الحديثة  والوسائل  العلمية  والنامذج  التشغيلية 

يف القطاعات التجارية والدفاعية من أجل تطوير 

أفضل وسائل املحاكاة والتدريب .

الوكيل  القحطاين  فالح  طيار  الركن  اللواء  وأكد 

بوزارة  االسرتاتيجية  والشؤون  للسياسات  املساعد 

دولة  أن  للمؤمتر  االفتتاحية  كلمته  يف  الدفاع 

قطاع  يف  عاملية  معايري  إرساء  تواصل  اإلمارات 

األنظمة غري املأهولة لتصبح مركزا عامليا رائدا يف 

اإلمارات  رؤية  وفق  الجديدة  التقنيات  احتضان 

الصناعات  تطوير  عىل  تركز  التي  االسرتاتيجية 

وبناء  الكفاءات  وتأهيل  القدرات  وبناء  الدفاعية 

الرشاكات العاملية.

وأشار إىل أن معريض يومكس وسيمتكس واملؤمتر 

املصاحب لهام أصبحوا من الفعاليات الرائدة عىل 

عىل  االطالع  فرصة  يتيح  حيث  العاملي  املستوى 

املأهولة  غري  األنظمة  صناعة  مستجدات  أحدث 

من  والعارضني  الخرباء  من  اآلالف  باستقطاب 

املعرضني  أن  إىل  منوها   .. العامل  دول  مختلف 

عام  بعد  عاما  أدائهام  يف  مستمرا  تحسنا  شهدا 

2018

 «2018 »  «2018 »
.  « »
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التحديات  أبرز  ملناقشة  فريدة  فرصة  بتقديم 

وتعزيز تقنيات املحاكاة والتدريب لتطوير قدراتنا 

العسكرية والقيام بعمليات ذات فعالية عالية.

هاريجان  جيفري  الركن  الفريق  ألقى  جانبه  من 

األمريكية  الجوية  للقوات  املركزية  القيادة  قائد 

كلمة حول زيادة قابلية التشغيل البيني لألنظمة 

حيث  املجاالت  متعددة  بيئات  يف  املأهولة  غري 

تلعب األنظمة غري املأهولة دورا حاسام يف حروبنا 

ضد املتطرفني وذلك عرب تعزيز القدرات الدفاعية.

البيني  للتشغيل  القابلة  األنظمة  أن  إىل  وأشار 

الحديثة  الحروب  يف  متزايد  بشكل  تستخدم 

وتقدم فرصة القيام مبهام متعددة برا وجوا وبحرا 

مستوى  رفع  خالل  من  العمليات  فعالية  وزيادة 

التفاعل بني األنظمة متعددة املهام يف تنفيذ املهام 

االستخباراتية وعمليات املراقبة وإرسال اإلنذارات 

األعداء  بني  الجارية  االتصاالت  وكشف  املبكرة 

ومعرفة األوضاع امليدانية والتحكم فيها بفعالية.

«زيادة  موضوع  للمؤمتر  االوىل  الجلسة  وتناولت 

يف  املأهولة  غري  لألنظمة  البيني  التشغيل  قابلية 

خاللها  من  تم  حيث  املجاالت»  متعددة  بيئات 

واملفاهيم  الوسائل  أحدث  والتعرف عىل  مناقشة 

اإلمكانيات  من  لالستفادة  الرضورية  التكنولوجية 

الهائلة لألنظمة غري املأهولة يف الدعم املستقبيل 

للعمليات يف مختلف القطاعات املدنية والعسكرية.

التطورات  أن  الجلسة  وأوضح املشاركون يف هذه 

اىل  تشري  الدفاعية  األنظمة  قطاع  يف  الحالية 

املأهولة  غري  األنظمة  باستخدام  االهتامم  زيادة 

عىل مستوى العامل وإىل أن حجم ورسعة االبتكار 

املزودين  عدد  وزيادة  األنظمة  هذه  يف  والتنوع 

والتنافس فيام بينهم أدى إىل إشكاليات عديدة ال 

سيام يف ظل ثورة التكنولوجيا غري املسبوقة.

عنوان  تحت  عقدت  التي  الثانية  الجلسة  ويف 

«تحديد مستقبل االنظمة غري املأهولة ومتطلبات 

أهمية  عىل  الضوء  تسليط  تم  التدريب» 

تتميز  والتي  الحية  التدريبات  بني  توازن  إيجاد 

التفاعيل  التدريب  وبني  الواقعية  بالسيناريوهات 

والذي تقوم فيه التكنولوجيا مبحاكاة تقريبية للبيئة 

الحقيقة والواقعية وبتكلفة اقل لتحقيق الجمع بني 

عنارص القوة وااليجابية يف االسلوبني.

 ويف مستهل هذه الجلسة ألقى دونالد ويليامسون 

للدفاع  أنسيتو  لرشكة  العام  واملدير  الرئيس  نائب 

كلمة رئيسية قال فيها إن العامل اليوم يعيش ثورة يف 

األنظمة غري املأهولة التي باتت تستخدم عىل نطاق 

واسع يف تنفيذ مختلفة املهام الربية والجوية البحرية 

لتحقيق األمن القومي ومعرفة مخططات الخصوم يف 

مناطق جغرافية مختلفة مضيفا أن هذه األنظمة لها 

متطلباتها التشغيلية والتدريبية.

لهذه  االسرتاتيجية  األهمية  ويليامسون  وتناول 

األنظمة حيث أشار إىل أنه ما يهمنا هو تأمني قدرات 

املناسب  واملوقع  املناسب  الوقت  األنظمة يف  هذه 

النتائج املرغوبة  ووفق املتطلبات املناسبة لتحقيق 

من  قدرة  األكرث  هو  البرشي  العنرص  أن  إىل  مشريا 

هذه  أن  نضمن  أن  املهم  من  ولذا  ذاتها  األنظمة 

البيانات  وتحويل  نقل  تسهيل  يف  تساهم  األنظمة 

ملتخذي القرارات بصورة سليمة وعىل نحو مستدام 

بطريقة  املناسبة  والحلول  الالزمة  القدرات  لتوفري 

شمولية تتامىش مع املتطلبات التشغيلية التي تشمل 

األمن واملوثوقية وتوفري التكلفة ودمج الشبكات.

 وأوضح املشاركون يف هذه الجلسة أن األنظمة غري 

املأهولة وسيلة ضمن مجموعة من الوسائل التي 

تساعدنا يف الوصول إىل معلومات ال ميكن الوصول 

تقليدية مام يسهم يف ردع  إليها بطرق وأساليب 

األمن  األرواح وتأمني  الخسائر يف  األعداء وتجنب 

الرصاعات  يف  التشابه  نقاط  تناولوا  كام  القومي 

لجمع  الزمة  قدرات  إيجاد  تستلزم  التي  الحديثة 

ومعالجة البيانات التي تساعدنا يف اتخاذ القرارات 

املناسبة ملساعدة األفراد املكلفني بتنفيذ عمليات 

محددة عىل نحو أدق.

التقنيات  توظيف   » فناقشت  الثالثة  الجلسة  أما   

والتدريب  املحاكاة  قدرات  لتحسني  املستقبلية 

العاملي  السوق  عىل  الضوء  تسليط  خاللها  وتم   »

والبيئة التنافسية واملتطلبات املستقبلية التي تعطي 

املتوفرة  والفرص  املحتملة  والتحديات  االفضلية 

املحاكاة  وقطاع  املأهولة  غري  االنظمة  قطاع  يف 

واملؤسسات  الخرباء  مساعدة  وبالتايل  والتدريب 

الصناعية والعاملني يف هذا القطاع عىل دخول هذه 

البيئة التي تشاهد تنافسية كبرية.

محمد  راشد  الطيار  الركن  العميد  سعادة  وقال 

ملعريض  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  الشاميس 

األنظمة غري املأهولة «يومكس 2018 « واملحاكاة 

والتدريب 2018 واملؤمتر املصاحب لهام إن اجتامع 

هذه الكوكبة من صناع القرار والخرباء من جميع 

انحاء العامل يف مؤمتر االنظمة غري املأهولة واملحاكاة 

والتدريب يؤكد مكانة دولة االمارات العاملية ودورها 

طريق  عن  القطاع  هذا  يف  املستقبل  صناعة  يف 

االستعداد ملواجهة التحديات التكنولوجية والتقنية.



445542018

Meggitt
FATS

100MIL
“ ”

قدمت رشكة Meggitt Training Systems، إحدى 

الرشكات العاملية الرائدة يف مجال منتجات وخدمات 

وأسلحة  االفرتاضية  األسلحة  عىل  املدمجة  التدريب 

القوات املساحة وأفراد الرشطة  الحية ألفراد  النريان 

املسؤولني عن تطبيق القانون، قدمت بيانا عمليا عىل 

 FATS 100MIL نظام التدريب عىل األسلحة الصغرية

املرصح بتصديره، وذلك خالل معرض ومؤمتر املحاكاة 

”سيمتكس“ 2018. وقال جيف مرييف، رئيس مجلس 

إدارة رشكة Meggitt Training Systems، إن التقنية 

التي اعتمدها نظام التدريب عىل األسلحة الصغرية 

FATS 100MIL تعترب بحق أحدث ما وصلت إليه 

جدارته  النظام  هذا  وأصبت  التكنولوجيا،  أساليب 

بالفوز ببعض أكرث طلبات الرشاء إلحاجا عىل مستوى 

أجهزة  عىل  التدريب  مبتطلبات  يتعلق  فيام  العامل 

املحاكاة. ويعتمد نجاح نظام التدريب عىل األسلحة 

الصغرية FATS 100MIL عىل تاريخ طويل يضم أكرث 

من 5,100 نظاما افرتاضيا يتم استخدامها يف جميع 

أنحاء العامل مبعرفة عمالء الرشكة، باإلضافة إىل حرص 

مستمرة“. بصورة  والتطوير  االبتكار  عىل  الرشكة 

 FATS ويتميز نظام التدريب عىل األسلحة الصغرية

Meggitt Train- رشكة  أنتجته  الذي   100MIL

إىل  باإلضافة  أساسية  مميزات  بعدة   ing Systems

التدريب  ”إدارة  من  الالزمة  الرتاخيص  عىل  حصوله 

 U.S. “عىل مهارات االشتباك التابعة للجيش األمرييك

 (Army Engagement Skills Trainer (EST II

املحاكاة  بطريقة  التصويب  عىل  التدريب  ”إدارة  و 

 Indoor Simulated املغلقة“  القاعات  داخل 

Marksmanship Trainer (ISMT) التابعة لسالح 

مشاة البحرية (املارينز). ويف معرض ومؤمتر املحاكاة 

النظام   Meggitt رشكة  عرضت   2018 ”سيمتكس“ 

جنبا إىل جنب أحد مدافع الهاون (املورتر) عيار 81 

ملليمرتا ومسدس ”جلوك“ ومسدس إم 9 وبندقتي 

 M249G  إم4 و إيه كيه47- ومدفع ثقيل من نوع

 FATS الصغرية التدريب عىل األسلحة  وميثل نظام 

100MIL فتحا كبريا يف مجال التدريب عىل األسلحة، 

حيث يطرح سامت جديدة مثل التصويب املتقدم 

اآليل  واإلرشاف  األخطاء  وتشخيص  األبعاد  الثاليث 

الذيك، باإلضافة إىل التدريب الجامعي. ويؤمن النظام 

الجديد مجموعة متميزة من الوظائف للمدرب أو 

املتدرب عىل حد سواء مثل التحكم بقوة يف كيفية 

الطلقات وتأمني  السالح وتحليل وضع  التعامل مع 

بطريقة  املتدرب  نتائج  تربز  التي  التدريب  أدوات 

آلية سواء بهدف التعزيز أو تصويب األخطاء، عالوة 

عىل الرسومات التخطيطية (الجرافية) املحسنة لكل 

املتدربني.

« »
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عىل  مؤخرا  إيفييشن»  إي  «جي  رشكة  حصلت 

لتنفيذ  الجوية  اإلدارة  لنظام  الالزمة  املوافقة 

برنامج طائرة التموين الجوي العمالقة كيه يس-

التابع لرشكة بوينج. وتأيت تلك املوافقة بعد   46

الرتخيص  عىل  الحصول  يف  بوينج  رشكة  نجاح 

الالزم للنموذج املعدل من إدارة الطريان الفيدرايل 

األمريكية فيام يخص تعديل الطائرة 2-767 يس 

اإلدارة  نظام  ويعترب  يس46-.  كيه  الطائرة  إىل 

 (CMA) االتصاالت  إدارة  وتطبيقات  الجوية 

اللذين أنتجتهام رشكة رشكة «جي إي إيفييشن» 

جزءا ال يتجزأ من نظام التحكم يف مهام الطائرة 

الطائرة.  مهمة  إدارة  يتوىل  الذي  يس46-  كيه 

وتعترب تلك الطائرة األوىل التي تحصل فيها رشكة 

الطريان  إدارة  موافقة  عىل  إيفييشن»  إي  «جي 

اإلدارة  نظام  دمج  عىل  األمريكية   الفيدرايل 

إدارة  تطبيقات  مع  بالطائرة  الخاص  الجوية 

االتصاالت (CMA). وتأيت تلك التطبيقات لتحل 

محل وحدة إدارة االتصاالت (CMU) التقليدية 

عىل منت الطائرة عن طريق تأمني وظيفة إدارة 

hosted applica-  الالتصاالت كتطبيق مستضاف

ومن  الجوية.  اإلدارة  حاسوب  عىل  يعمل   tion

االتصاالت  إدارة  تطبيقات  أن  بالذكر  الجدير 

تعمل عىل تأمني اتصاالت الطائرة ونظام اإلبالغ 

(ACARS)  بالكامل واتصاالت وصلة املعلومات 

الجوية  الالسلكية  االتصاالت  بشبكة  الخاصة 
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نجحت رشكة روكويل كولينز مؤخرا يف تطوير أول 

الرأيس/ الرتدد  عىل  يعمل  مجوقل  السليك  جهاز 

األمنية  االحتياجات  يلبي    (UHF) العايل  الرتدد 

العسكرية للعمل بصورة متوافقة مع «نظام نقال 

التابع   (MUOS) املستخدم»  يستهدف  جديد 

االختبار،  جرى  وقد  األمريكية.  الدفاع  لوزارة 

 Do No األرضار“  من  ”خال  باسم  املعروف 

ARC-210 RT- منت  عىل   ،(Harm (DNH

الفضائية  الحرب  C)2036) مبعرفة قيادة أنظمة 

السادس  الجيل  ويعترب   ،(SPAWAR) والبحرية 

الوحيد  املجوقل  الالسليك  جهاز   ARC-210

املوجود يف األسواق الذي نجح يف اجتياز اختبارات 

أشكال  من  شكل  أحدث  باستخدام  السالمة 

يستهدف  الذي  الجديد  النقال  «النظام  موجة 

.(MUOS) «املستخدم

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  برانك،  تروي  وقال 

والحرب  واملالحة  االتصاالت  أنظمة  عام  ومدير 

«الرشكة  إن  كولينز،  روكويل  برشكة  اإللكرتونية 

التقنية  بهذه  يتعلق  فيام  الصدارة  مركز  تحتل 

الجديدة، وأنها اقرتبت خطوة جديدة من إنتاج 

الذي  الجديد  النقال  «النظام  من  مجازة  نسخة 

يستهدف املستخدم» لخدمة العمليات املجوقلة. 

ومن فوائد هذا النظام، التي تشمل قدرا أكربمن 

التعامل معه  خفة الحركة وقدرة الرتدد وسهولة 

وجودة إشاراته، أنه يؤمن االتصاالت التي تحتاجها 

العنارص املقاتلة ملواصلة النجاح يف املستقبل».

اختبارات  من  كولينز  روكويل  رشكة  انتهت  وقد 

الطريان األولية الخاصة ب «النظام النقال الجديد 

 ARC-210 MUOS «الذي يستهدف املستخدم

يبدأ نرشه يف عام  املقرر أن  يف عام 2013، ومن 

2018. وقد أعلنت وزارة الدفاع األمريكية مؤخرا 

الجو  لسالح  تابعة  إف16-  طراز  من  طائرة  أن 

بنظام  يتم تجهيزها  أول طائرة  األمرييك ستكون 

ARC-210 RT-2036(C) ويعترب «النظام النقال 

 MUOS املستخدم»  يستهدف  الذي  الجديد 

الذي   SATCOM نظام  من  جيل  أحدث 

لالتصاالت  األمريكية  الدفاع  وزارة  تستخدمه 

الرتدد  موجة  عىل  يعمل  وهو  واألرضية،  الجوية 

وتأمني  قدراته  زيادة  أجل  من   (UHF) العايل 

مزيج  أي  عىل  الحصول  وميكن  اإلشارات.  جودة 

من الصوت أو املعلومات أو الفيديو عن طريق 

بقدرات  القوات  تزويد  أثناء   MUOS النظام 

اتصالية أفضل، السيام يف املناطق الوعرة ومناطق 

ما وراء خط الرؤية، مقارنة باألنظمة القدمية.

(ATN) بني الطائرة ومراقبة الحركة 

الجوية ومركز التحكم يف املهام.

مراقبة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

جهتي  إحدى  تعترب  الجوية  الحركة 

الرتخيص اللتني تشرتط إدارة الطريان 

موافقتهام  األمريكية  الفيدرايل 

التموين  طائرة  برنامج  تنفيذ  عند 

يس46-.  كيه  العمالقة  الجوي 

رشكة  من  مشرتك  فريق  ويعكف 

حاليا  األمرييك  الجو  وسالح  بوينج 

عىل استكامل العمل الالزم لشهادة 

الفئة التكميلية (STC) الذي يشمل 

األنظمة العسكرية التي يتم تركيبها 

تتحول  يك  2-767 يس  الطائرة  عىل 

إىل طائرة متوين جوي عمالقة.
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حصلت رشكة نورثروب جرومان عىل عقد مفتوح/

غري محدد الكمية (IDIQ)  بقيمة 75 مليون دوالر 

لجهاز  الالزمة  الدعم  بخدمات  السعودية  لتزويد 

 Joint Threat Emitter إرسال التهديدات املشرتك

((JTE

عسكريا  تدريبا  إليه  املشار  اإلرسال  جهاز  ويؤمن 

واقعيا وبيئة عرصية تفاعلية لساحة القتال بهدف 

تدريب األفراد العسكريني عىل كيفية متييز ومواجهة 

الصواريخ املعادية وتهديدات املدفعية. ويتميز هذا 

الجهاز باملتانة والقوة، األمر الذي يسمح بتحريكه 

ونقله إىل أي مكان بسهولة، فضال عن تفاعله مع 

األطقم الجوية/الطائرات التخاذ اإلجراءات الدفاعية 

املضادة للطائرات النفاثة الرسيعة والطائرات ذات 

برمجته  إعادة  والدوارة، كام ميكن  الثابتة  األجنحة 

األطقم  إلعداد  مهام  جهازا  السعودية  مينح  وهو 

الجوية وتجهيزها للعمل يف لبئات الحرب الحديثة 

التي تعتمد عىل األطياف الكهرو – مغناطيسية». 

التهديدات  إرسال  جهاز  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

املشرتك الذي أنتجته رشكة نورثروب جرومان يأيت يف 

إطار برنامج سالح الجو األمرييك الحايل الذي جرى 

مبوجبه نرش 23 جهازا يف الداخل والخارج. 

مع  جرومان  نورثروب  رشكة  وتتعاون  هذا، 

السعودية منذ أكرث من 40 عاما، حيث تقدم الرشكة 

التقنيات املتقدمة الالزمة لتعزيز القدرات الدفاعية 

والفنية للمملكة. كام تعمل الرشكة أيضا عىل تنفيذ 

بهدف  الوطنية  الكوادر  وتنمية  التوطني  برنامج 

تشجيع الشباب السعودي عىل العمل يف املجاالت 

الفنية والعسكرية.

برسعة تبعا إلحداثيات التهديدات الجديدة.

التنفيذيني  املديرين  رئيس  خالد،  أبو  وليد  وقال 

برشكة نورثروب جرومان الرشق األوسط، إن «جهاز 

وجاهز  للغاية  متقدم  املشرتك  التهديدات  إرسال 

للتعامل مع األنظمة املختلفة الحالية واملستقبلية، 

إحدى  «سيكورسيك»،  و  «راينميتال»  رشكتا  وقعت 

مارتن، عقد رشاكة  لوكهيد  التابعة لرشكة  الرشكات 

 Schwerer” برنامج  عىل  للمنافسة  اسرتاتيجية 

التابع   (Transporthubschrauber” (STH

”راينميتال“  رشكة  وستسخر  األملاين.   الجو  لسالح 

الفريق  لخدمة  الكبرية  ومعرفتها  الطويلة  خربتها 

األخرية  وأن  السيام   ،Sikorsky STH لرشكة التابع 

فيام  األثقال،  رفع  مجال  يف  عريضة  بخربة  تتمتع 

للفريق  ستستغل رشكة ”راينميتال“ريادتها كرئيسة 

لرشيكتها  الالزم  الدعم  تقديم  أجل  من  املشرتك 

Sikorsky STH ومن املنتظر أن يشهد سالح الجو 

األملاين ارتفاعا ملموسا من حيث جاهزية الطائرات 

وإمكانية االعتامد عليها، وهام امليزتان اللتان اعتاد 

عليهام عمالء ”سيكورسيك“. وستبحث كلتا الرشكتني 

إمكانية إرشاك املزيد من العنارص األملانية يف الفريق 

خالل األسابيع القادمة، ويعتمد الفريق عىل خربته 

الطويلة ودرايته بالصناعات العسكرية األملانية. 

وتأيت الطائرة CH-53K King Stallion لتعزز خربة 

”سيكورسيك“  رشكة  بها  تتمتع  التي  عاما  خمسني 

 CH-53A الطائرات  مع  العمليايت  نجاحها  وقصة 

و CH-53D/G و CH-53E. وقد تم بناء الطائرة 

CH-53K لتواكب متطلبات ساحة القتال يف القرن 

السفن  العمليات عىل منت  الحادي والعرشين مثل 

طائرة  تعترب  وهي   ،shipboard operations

جديدة متاما وتعتمد عىل استخدام التصميم الذيك. 

الطائرة بقوتها، وهي مصممة بحيث ميكن  وتتميز 

صيانتها  تكاليف  قلة  عىل  عالوة  عليها،  االعتامد 

الطريان  عىل  وقدرتها  جاهزيتها  معدالت  وارتفاع 

قواعد  ويف  الظروف  أحلك  يف  طويلة  لساعات 

التشغيل األمامية النائية.

البحرية  مشاة  سالح  يستخدم  أن  املنتظر  ومن 

كطائرة   CH-53K الطائرة  األمرييك  (املارينز) 

عملياتية متاما يف عام 2019، ومع حلول موعد استالم 

دخلت  قد  الطائرة  ستكون  األوىل  لطائرتها  أملانيا 

خمس  منذ  املارينز  صفوف  يف  الخدمة  بالفعل 

سنوات. وستزود الطائرة CH-53K القوات املسلحة 

الثقيلة ميكن  األملانية بطائرة مروحية لرفع األوزان 

إلحاقها بالخدمة دون الحاجة إىل إجراء أي نوع من 

التحديثات خالل العقود العديدة القادمة.

« »
« »
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ومن املجاالت التي حظيت باهتامم كبري يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، نظام التعليم ومنتَُجه؛ 

إليه  التحول  يتطلب  الذي  املعرفة،  اقتصاد  وهو 

االسرتاتيجي،  املنظور  حيث  من  أفضل  فهامً 

باعتباره أولوية وطنية. 

الخبرية  أميدون،  ديربا  تقول  السياق  هذا  يف 

االسرتاتيجية: «إن اقتصاد املعرفة يعني توظيف 

 ... ملموسة  وغري  ملموسة  قيم  لتوليد  املعرفة 

رأس  عىل  يرتكز  واإلنتاج  لالستهالك  نظام  وهو 

االقتصاد  هذا  تحقيق  ويعترب  الفكري».  املال 

كيف  إدراك  أن  غري  باالهتامم،  جديرة  مهمة 

مهامً  أمراً  يعّد  اليومية  الحياة  تغيري  يف  سيسهم 

ال  املعرفة  اقتصاد  أن  أميدون  وتْذكر  أيضاً. 

إىل  أيضاً  يتطلب  بل  فحسب،  الفهم  يتطلب 

جانبه الخربة الفنية والتكيف االجتامعي.  كذلك 

املعلوماتية  واملنتجات  الخدمات  إنتاج  يعترب 

أمراً رضورياً القتصاد املعرفة، كام يتطلب تحوالً 

كبرياً يف األساليب التقنية والعلمية. ويف حني أن 

الحقيقة  يف  توفر  الحديثة  املعرفة  اقتصادات 

من  كثري  يف  االقتصادي  النشاط  من  كبرياً  جانباً 

هذا  إىل  الطريق  فإن  الحارض،  وقتنا  يف  الدول 

النوع من االقتصاد ليس باألمر السلس أو السهل؛ 

حيث يعتمد هذا االقتصاد عىل القدرات الفكرية 

بدالً من املوارد الطبيعية. وسوف تسهم الجهود 

الساعية لإلبداع واالبتكار بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، إىل جانب نظام التعليم الوطني الجديد، 

يف جعل عملية التحول هذه أمراً ممكناً؛ ذلك أن 

العاملني سيساعد كالهام عىل املزيد من  هذين 

أخرى  ونتائج  آثار  ولكن ستكون هناك  االبتكار، 

لهذا التغيري.

الرثوة  هو  البرشي  املال  رأس  يغدو  سوف 

وتصدير  بيع  يتم  أن  مبجرد  الرئيسية  الوطنية 

بانتظام،  املبتكرة  الفكرية  واملنتجات  الخدمات 

األعامل  ومؤسسات  لألفراد  أرباحاً  يحقق  مام 

واالقتصاد عموماً؛ وهذا يتطلب وجود «مجتمع 

هذا  حدوث  وحال  ذلك،  ومع  املعلومات». 

العمل  العديد من فرص  فإن  اإلنتاج،  التغيري يف 

جديدة  مهارات  تنشأ  أن  من  بد  وال  ستختفي، 

تجعل بعض الناس والعديد من الصناعات واملهن 

التطورات. وسوف تدعو  يكافحون ملواكبة هذه 

فاقتصادات  أخرى؛  تغيريات  إجراء  إىل  الحاجة 

املعلومات ال تأيت نتيجة للندرة والحاجة الكبرية 

لإلبداع  نتيجة  وإمنا  النفط)،  اقتصادات  (مثل 

وسوف  املعلومات.  من  وفرة  وسط  والرتكيز 

« : »

. :

john.ballard@ndc.ac.ae

يتغري املوقف الجيوسرتاتيجي للدولة؛ حيث تقل 

أهمية دور دولة اإلمارات العربية املتحدة كمركز 

عاملي غني باملوارد الطبيعية، وتتدفق املعرفة إىل 

حيث يكون الطلب عليها أعىل والحواجز أمامها 

يتم  التي  املوارد  من  العديد  عكس  وعىل  أدىن. 

املعرفة  تبادل  استخدامها، ميكن  استنفادها عند 

بحرية كام أنها تنمو من خالل االستخدام. وهذا 

كام  املنافسة،  من  بدالً  والثقة  االنفتاح  يتطلب 

ميكن أن توفر األسواق واملنتجات االفرتاضية مزايا 

ولكنها  العاملي،  لالنتشار  مدى  وتضيف  مالية 

يضمنه  كان  الذي  الوطني  النفوذ  تضمن  ال  قد 

النفط فيام مىض. وسوف تتغري البنى االجتامعية 

والسياق الثقايف، وكذلك القوانني والحواجز املالية 

والرضائب، وحتى طرق قياس الرثوة والسلطة.

اإلمارات  لدولة  املستقبلية  الرؤى  أن  يف  شك  ال 

واالزدهار  األمن  لها  ستضمن  املتحدة  العربية 

أن  ذلك  التحول؛  هذا  خالل  من  االسرتاتيجيني 

باعتبارها  هائلة  إمكانيات  متتلك  اإلمارات  دولة 

االبتكار يف منطقة الرشق األوسط، وال  رائدة يف 

الرشيدة  الوطنية  قيادتنا  مبادرات  أن  يف  ريب 

أن نفهم  ستضمن مستقبلنا، ولكن علينا جميعاً 

لنا هذا  كيف ميكن لذلك أن يحدث يك يتحقق 

املستقبل بنجاح.
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(SNLE 3G)
الفرنسية  العسكرية  املشرتيات  وكالة  منحت 

إلجراء  شهرا   42 مدته  عقدا  «تاليس»  رشكة 

التكنولوجية  والتطويرات  الدراسات  من  سلسلة 

الجيل  منت  عىل  تثبيته  يتم  سونار  نظام  إلنتاج 

 SNLE) الثالث  من غواصة الصواريخ الباليستية

3G) العاملة بالطاقة النووية يف املستقبل.

بيئة  اعتبارها  يف  تلك  التطوير  أعامل  وتضع   

الجهود  وتدعم  واملستقبلية،  الحالية  التهديدات 

أعامل  الستطامل  ”تاليس“  رشكة  تبذلها  التي 

ضخم  هوايئ  نظام  عىل  واملوافقة  التصميم 

وقدرات التجهيز األخرى التي سيتيحها التطور يف 

مجال اللوغاريتامت والثورة الرقمية.

هذا  الجديد  والتطوير  البحوث  برنامج  ويعتمد 

إطار خطط  التي جرت يف  الدراسات  نتائج  عىل 

وسيشمل  السابقة.  الفرنيس  العسكري  اإلنفاق 

الرابع  للجيل  النهائية  االختبارات  إجراء  الربنامج 

من املصفوفات التطويقية flank arrays وتطوير 

جهاز سونار اعرتايض جديد مع التجهيز باستخدام 

adap-  ححدث جيل من الهوائيات القابلة للتعديل

األخطار،  تصنيف  ولوغاريتامت   tive antenna

باإلضافة إىل طرح مفهوم مبتكر جديد للهوائيات 

bow-mounted املحمولة عىل األقواس

ويأيت هذا العقد يف أعقاب الرتسية التي تم اإلعالن 

الطولية  املصفوفة  لتطوير   2016 عام  يف  عنها 

املقطورة ALRO استنادا إىل التكنولوجيا البرصية. 

ويساهم هذا العقد يف تعزيز الريادة التي تتمتع 

بها رشكة ”تاليس“ يف مجال األنظمة التحت- مائية، 

العسكرية  الربامج  يف  الرشكة  مساهمة  وتكريس 

من  الثاين  الجيل  مثل  الكربى  الفرنسية  البحرية 

  SNLE 2G الباليستية الصواريخ  غواصات 

والغواصتني  النووية،  بالطاقة  تعمل  التي 

Barra- و    SNA) Rubis (للهجوميتني 

cuda العاملتني بالطاقة النووية واملدمرات 

وتحديث  املهام  املتعددة   FREMM

طائرات الداوريات البحرية ATL2 وبرنامج 

SLAM-F  لإلجراءات املضادة لأللغام. 

القاعدة  لتعزز  األخرية  الرتسية  تلك  وتأيت 

البحرية  العسكرية  والصناعية  التكنولوجية 

يف  ورشكائها  ”تاليس“  رشكة  طريق  عن  الفرنسية 

العسكرية  الخطط  أولويات  وتعكس  الربنامج، 

وخطط األمن القومي االسرتاتيجية الفرنسية لعام 

2017 التي تبلور الحاجة إىل قدرات دفاعية تحت 

– مائية متطورة تكنولوجيا.

من  األمرييك  والجيش  ويل  هوين  رشكة  انتهت 

 T55 إجراء العمرة الالزمة للمحرك األلف من نوع

بوالية  كريستي“  ”كوربس  يف  الجيش  مبستودع 

بالذكر  الجدير  يناير املايض. ومن  تكساس يف شهر 

التي  تشينوك،  إتش47-  يس  املروحية  الطائرة  أن 

تستخدم  الجيش،  أسطول  أسلحة  أهم  من  تعترب 

محركني من إنتاج الرشكة املذكورة. ويجري يف إطار 

واملستهلكة  التالفة  األجزاء  استبدال  الربنامج  هذا 

قدرته  املحرك  يستعيد  حتى  يت55-  املحرك  من 

الجديدة،  إىل  تكون  ما  أقرب  حالة  يف  ويصبح 

تكلفة  الخدمة مجددا. وتصل  إىل  إعادته  ثم  ومن 

استبداله،  تكلفة  نصف  من  أقل  إىل  املحرك  عمرة 

دوالر  مليون   36 من  أكرث  توفري  يعني  الذي  األمر 

للجيش حتى اآلن. وقد انطلق برنامج العمرات يف 

محرك  ألول  الالزمة  العمرة  عمل  وتم   ،2005 عام 

من نوع يت55 يف «كوربس كريستي» يف عام 2006 

طبقا ملا رصح به مدير الربنامج، مايك بويز، الذي 

قال إن «هذا املحرك ما يزال مستخدما يف الطائرة 

بوالية  هود»  «فورت  قاعدة  يف  املوجودة  يس47- 

للغاية  السارة  األنباء  من  أن  املؤكد  ومن  تكساس. 

Honeywell- بالنسبة لكل أفراد فريق العمل لدى

أننا  يعرف  أن  كريستي“  ”كوربس  KBRwyle  يف 

الجيش“. ومن  نلبي متطلبات  وأننا  الفارق،  نصنع 

يأتيان  الربنامج  وأداء  الجودة  أن  بالذكر  الجدير 

الفريق، ما منح مستودع  أولويات  عىل رأس قامئة 

بنسبة  الجاهزية  حيث  من  األول  املركز  الجيش 

بعمرة  املتعلقة  العمليات  كافة  حيث  من   100%

موعدها  يف  املحركات  تسليم  يف  ونجح  املحركات، 

املحدد بنسبة %100 عىل مدار تسع سنوات كاملة.

مثة خطط إلجراء عمرة لحوايل 45 محركا يف مستودع 

الجيش هذا العام، وتستغرق العمرة الواحدة ما بني 

دخوله  عند  املحرك  لحالة  تبعا  يوما   120 و   100

 100 لحوايل  عمرة  الفريق  أجرى  وقد  املستودع. 

أثناء  الربنامج  تنفيذ  فرتات  أوج  عام يف  كل  محرك 

عمليتي «العدالة الدامئة» و «تحرير العراق».
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إحدى  ديفنس»  نوبل  «ديناميت  رشكة  وتعترب 

وإنتاج  تطوير  مجال  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات 

تصميمها  تم  التي  األغراض  املتعددة  املشاة  أسلحة 

الخفيفة  الدروع  ضد  ومؤثرة  فعالة  تكون  بحيث 

والثقيلة أو املالجئ والخنادق املدفونة تحت األرض 

أو أي تحصينات أخرى. وفيام يتعلق باألسلحة التي 

تُطلق من عىل الكتف، تعترب رشكة «ديناميت نوبل 

للقوات  لألنظمة  املوردة  الرشكات  إحدى  ديفنس» 

املسلحة، حيث تطرح مجموعة متكاملة من األجهزة 

الرؤية.  أنظمة  وأحدث  التدريب  مساعدات  مثل 

مصدر  رصد  الحرائق  ضد  الفعالة  الحامية  وتعني 

الحريق برسعة ومضمونة، ومكافحة املخاطر املرتتبة 

يكون  أن  ويجب  الالزمة،  بالفاعلية  الحريق  عىل 

النظام جاهزا للتشغيل يف أي وقت. 

مع  النظام  دمج  عملية  وأمان  سهولة  تعترب  كام 

أن  ويجب  أمرا رضوريا.  بالفعل  املوجودة  املركبات 

التالية  األخطار  ضد  ومؤثرة  فعالة  الحامية  تكون 

املحتملة: الحرائق بجميع أنواعها مثل زجاجات النار 

عن  الناجمة  والحرائق  الناسفة  البدائية  والعبوات 

مثل  الثانوية  والحرائق  الخارجي  القصف  عمليات 

كهريب  ماس  نتيجة  الكابالت  عن  الناجمة  الحرائق 

الذخرية  مثل  الداخلية  األماكن  يف  املخزنة  واملواد 

واملعدات الطبية ومواد التشغيل.

وأجهزة  الحرائق  إطفاء  أجهزة  استخدام  وميكن 

نوبل  «ديناميت  رشكة  أنتجتها  التي  النريان  إخامد 

املثال  سبيل  عىل  التالية  املركبات  داخل  ديفنس» 

النقل  وحافالت  الرئييس  القتال  دبابات  الحرص:  ال 
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املحمية ومركبات القيادة املحمية واملتعددة األغراض 

وحافالت االحتياجات الخاصة.

كام سيعرض جناح رشكة «ديناميت نوبل ديفنس» يف 

معرض ومؤمتر األنظمة غري املأهولة (يومكس) هذا 

«جاردياريس».  رشكة  أنتجتها  التي  املنتجات  العام 

بشدة  ديفنس»  نوبل  «ديناميت  رشكة  وتعول 

رشكة  أنتجتها  التي  املحاكاة  أجهزة  استخدام  عىل 

املعروفة  الرشكات  إحدى  تعترب  التي  «جاردياريس» 

منذ أكرث من عرش سنوات يف مجال ابتكار املنتجات 

التي يتم استخدامها يف أوربا والرشق األوسط والرشق 

عىل  القدرة  وتتوقف  الجنوبية.  وأمريكا  األقىص 

الصمود يف ميدان القتال عىل املعرفة والخربة اللتني 

التدريب  طريق  عن  اكتسابهام  يف  الرشكة  نجحت 

والتعليم املتواصلني، حيث يعترب التدريب أمرا أساسيا 

بالنسبة للجندي. ويتم حاليا إرسال القوات إىل مراكز 

مسافات  عىل  املوجودة  املحاكاة  ومراكز  التدريب 

التدريب  عملية  تقريب  من  البد  لذلك،  بعيدة. 

يعترب  اللوجستي  اإلجراء  هذا  ولكن  القوات،  إىل 

الذي دفع رشكة  األمر  مكلفا ويستهلك وقتا طويال، 

واملحاكاة  التدريب  أجهزة  إنتاج  إىل  «جاردياريس» 

يسمح  ما  وهو  تكلفة،  واألقل  وتطورا  ابتكارا  األكرث 

باستخدامها يف أي مكان وزمان. يؤمن جهاز املحاكاة 

”جاردياريس“  رشكة  أنتجته  الذي   MANPATS

تدريبا عىل مستوى عال للجنود عن طريق استخدام 

نسخ طبق األصل من األسلحة الحقيقية وتأمني بيئات 

حقيقية فورية قامئة عىل الواقع االفرتايض، حيث يتم 

مصغرة  (مونيتور)  شاشة  عىل  البيئات  هذه  عرض 

مثبتة داخل جهاز التسديد. وميكن تشغيل حتى ستة 

أنظمة السلكية يف وقت واحد، ما يضمن تدريبا مميزا. 

 PZF3 و RGW90 وقد تم نرش عدة أنظمة من نوع

املزيد  إدخال  وميكن  العامل،  أنحاء  جميع  يف  بنجاح 

بحيث   MANPATS-S النظام  عىل  التعديالت  من 

 ALAC, يتمىش مع أي نظام موجود يف األسواق مثل

NLAW, RGW60, RPG,،،،إلخ.
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مفهوم  تطبعان  اللتان  والشمولية  التعقيدات  وأمام 

أصبح  الراهن،  الوقت  يف  الدوليني  واألمن  السلم 

األزمات  لتدبري  الدويل  النظام  تطوير  الالزم  من 

وترسيخ السالم املنشود، مع تزايد وتعّدد التحديات 

والتهديدات التي تواجه دول العامل بشامله وجنوبه، 

والتي كشفت هشاشة السبل التقليدية الواردة يف هذا 

اإلطار ، تحت محّك عدد من األزمات الدولية..

تزايدت الدعوات األكادميية والسياسية إىل بلورة سبل 

تواجه  التي  اإلشكاالت  ملواجهة  وتطورا  انفتاحا  أكرث 

غري  املخاطر  تنامي  مع  املختلفة،  أبعاده  يف  السالم 

نقاشات  أفرز  ما  وهو  «الدوالتية»،  وغري  العسكرية 

واسعة يف هذا الصدد، حيث بدأ الحديثة عن الحوكمة 

األمنية، وعن مدخيل التنمية والدميقراطية كسبيلني 

ناجعني عىل طريق كسب هذا الرهان اإلنساين امللّح..

رأسها  وعىل  الدولية  املنظامت  من  الكثري  تنبّهت 

أصبحت  الذي  الكبري  االنتشار  إىل  املتحدة..  األمم 

أوساط  يف  أصنافها  مبختلف  الرياضة  به  تحظى 

الشعوب، واالهتامم الذي تالقيه يف األوساط اإلعالمية 

مهام  مدخال  يجعلها  مبا  والسياسية..  واالقتصادية 

للتقريب بني  الدول، ووسيلة  العالقات بني  لتلطيف 

عامل  يف  العاملي،  للسالم  خدمة  الشعوب،  مختلف 

متشابك ومثقل بالتحديات..

منحرف،  نحو  عىل  الرياضة  استخدمت  ما  كثريا 

«موسوليني»  من  كّال  أن  تربز  التاريخية  فالوقائع 

الفايش  لنظاميهام  الرتويح  يف  وظّفاها  و»هتلر» 

املتحدة  الواليات  من  كل  نجحت  كام  والنازي؛ 

املناسبات  استغالل  يف  السوفييتي(السابق)  واالتحاد 

واللقاءات الرياضية لتكريس الرصاع الذي كان قامئا 

بينهام خالل فرتة الحرب الباردة، فيام وظّفتها بعض 

مرشوعيتها،  وبناء  لسياساتها  التسويق  يف  النظم 

وإلهائهم  وشحنهم،  وتوجيههم  الجامهري  تعبئة  ويف 

برصاعات ومعارك وهمية تسهم يف تضخيمها بعض 

أحد  اليوم  عامل  يف  الرياضة  ضحت  اإلعالم..  وسائل 

قطاعا  وغدت  املختلفة،  أبعادها  يف  التنمية  روافد 

بها،  التي تحظى  العاملية  الشعبية  بالنظر إىل  منتجا 

كام استثمرتها الكثري من الدول واملنظامت يف ترسيخ 

قيم تربوية وإنسانية نبيلة. فقد شكلت بطولة العامل 

لكرة الطاولة التي انعقدت باليابان عام 1971 مناسبة 

. :

-
drisslagrini@yahoo.fr

رائعة لتلطيف األجواء املشحونة بني الصني الشعبية 

للحوار  أرضية  وإرساء  األمريكية،  املتحدة  والواليات 

بينهام، بعد قطيعة دامت أكرث من عقدين، ضمن ما 

سمي يف حينه بدبلوماسية «البينغ بونغ»..

عام  بكني  يف  نظمت  التي  األوملبية  الدورة  وخالل 

2008، حاولت الّصني استثامر نجاحها يف تنظيم هذه 

املحصل  امليداليات  ترتيب  ضمن  وتقّدمها  الدورة 

متطور  كبلد  عنها  مرشقة  صورة  لتسويق  عليها؛ 

ومنفتح.. فيام حاول بعض الفاعلني املحليني والغربيني 

املناسبة  هذه  استثامر  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف 

الرياضية لطرح مشكلة «التبت»؛ والتنديد مبا أسموه 

ب»انتهاكات» النظام الصيني لحقوق اإلنسان.. وقد 

سبق للجمعية العامة التابعة لألمم املتحدة أن اعتربت 

ضمن قرارها رقم 60/1 لعام 2005 أن بإمكان الرياضة 

أن تسهم يف تحقيق األهداف اإلمنائية للتنمية، قبل 

أن تجعل من من تاريخ 06نيسان/أبريل من كل عام 

يوما دوليا للرياضة، من أجل التنمية والسالم مبقتىض 

قرارها رقم 67/296  لعام 2013.

احتضنتها  التي  الشتوية  األوملبية  األلعاب  وشّكلت 

كوريا الجنوبية أخريا، محطّة لتلطيف أجواء الرصاع 

الكوري  الرئيس  الكوريتني، بعد مصافحة  القائم بني 

الكوري  الزعيم  لشقيقة  إن“  جاي  ”مون  الجنويب 

الزعيم  دعوة  أعقبه  جونغ“،  يو  ”كيم  الشاميل 

الجنوبية  الكورية  الجارة  يف  نظريه  الشاميل  الكوري 

األهمية  تخفى  ال  يانغ“..  ”بيونغ  يف  قمة  عقد  إىل 

قيم  ترسيخ  حيث  من  الرياضة  عليها  تنطوي  التي 

والالعنف..  واالختالف  والتسامح  والتعايش  التواصل 

السياسية  األجواء  تلطيف  يف  أدوارها  عىل  عالوة 

املشحونة والتفريغ اإليجايب للطاقات، وإصالح وترميم 

املشاكل والرصاعات التي تخلّفها الّسياسات املرتجلة 

عىل الصعيدين الداخيل والدويل. يظل الطريق نحو 

األمر  والتحديات،  باملخاطر  محفوفا  املنشود  السالم 

إرساء مداخل وإمكانات اسرتاتيجية يف  الذي يفرض 

تتيح  حيوية،  مبكانة  الرياضة  وتستأثر  الصدد،  هذا 

بالنظر إىل قدرتها عىل  الراقية،  القيم اإلنسانية  نرش 

الجذب والتعبئة لتقديم املساعدات اإلنسانية وجمع 

التربعات، ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ اإلقبال عىل 

الحياة يف أعقاب األزمات والكوارث..



525542018

الفرنسية  الرشكة  تلك  ”نكسرت“،  ظلت  وقد 

الرشكة  الربية،  الدفاعية  األنظمة  لدمج  الوحيدة 

املسؤولة عن تصنيع مجموعة كبرية من املنتجات 

مثل املركبات املدرعة مثل املركبة املشاة القتالية 

 ®ARAVIS و ®TITUS “املدرعة املعززة ”تيتوس

املدفعية  وأنظمة   ®TRAJAN و   ®CAESAR و 

من  مجموعة  ”نكسرت“  رشكة  وتقدم    105LG1

العمر  طوال  عمالئها  لدعم  الالزمة  الخدمات 

التصميم  عملية  من  بدءا  ملنتجاتها،  االفرتايض 

وحتى انتهاء العمر االفرتايض للمنتج. وتعترب رشكة 

الرائدة  الرشكات  إحدى  املجال  هذا  يف  ”نكسرت“ 

املشاركة يف برنامج ”سكوربيون“ (العقرب) الذي 

الجيش  معدات  واستبدال  تحديث  يستهدف 

الرئييس  القتال  دبابة  مقدمتها  ويف  الفرنيس 

”لوكلريك“.

من   19  % ضخ  عىل  ”نكسرت“  رشكة  وتحرص 

األمر  والتطوير،  البحوث  يف  اإلجاملية  إيراداتها 

الذي يعني مواصلة عملية االبتكار يف هذا املجال 

املحدود. وتستغل الرشكة مهاراتها وخربتها الفنية 

يف إنتاج العديد من املنتجات، كام تستغل مكانتها 

أجل  من  األنظمة  تكامل  عن  مسؤولة  كرشكة 

القوات  باحتياجات  املتعلقة  التوقعات  تحسني 

املسلحة، وإيجاد الحلول املناسبة لها، األمر الذي 

يف  العاملية  الرشكات  أفضل  من  الرشكة  يجعل 

الرقمي  االبتكار  مثل  الربي  واألمن  الدفاع  مجال 

 embedded energy املضمنة  الطاقة  وإدارة 

(مثل خفة الحركة والحامية والقدرة عىل التخفي، 

إلخ،،،) واإلنسان اآليل والطائرات اآللية (الدرون) 

ودقة  الخارجية  التهديدات  ضد  الذخرية  وحامية 

”نكسرت“،  رشكة  وتفتخر  إلخ،،،.  املرتية،  الذخرية 

من  أكرث  منذ  الدفاعية  املراجع  ابتكرت  التي 

تركز  كرشكة  مكانتها  عىل  باملحافظة  عاما،   250

شبكة  عىل  الرشكة  وتعول  واالبتكار.  اإلبداع  عىل 

 100 من  أكرث  وعىل  لديها  واملتخصصني  الخرباء 

رشاكة مع املدارس والجامعات ومراكز التعليم.

عليها  تحرص  التي  االبتكار  سياسة  مع  ومتشيا 

TI- املركبة تطوير  إىل  الرشكة  عمدت   للرشكة، 

جديدة  مدرعة  مركبة  أحدث  تعد  التي   ®TUS

الحرب  لتحديات  التصدي  بهدف  الدفع  سداسية 

الهجينة.  األنظمة  عىل  تعتمد  التي  الحديثة 

”
– “ ”

“
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املتاحة  الحديثة  التقنيات  بكافة  املركبة  وتتمتع 

غري  التهديدات  عىل  التغلب  بغرض  الرشكة  لدى 

عىل  العالية  بقدرتها  املركبة  وتتميز  املتكافئة، 

حامية األفراد والتفاعل بني اإلنسان واآللة والدقة 

وجود  ومع  التشغيلية.   الحركة  وخفة  الوظيفية 

املركبة TITUS® يصبح لدى قائد املهمة التكتييك 

التكيف  عىل  قادرة  سدايس  دفع  ذات  مركبة 

أقوى  يجعلها  ما  وهو  البيئية،  التغريات  مع 

الحايل.  القرن  يف  الدفع  سداسية  مدرعة  مركبة 

مجموعة  تنفيذ  عىل  بقدرتها  املركبة  تتميز  كام 

الجنود  نقل  من  بدءا  املختلفة،  املهام  من  كبرية 

القتالية  للمهام  الالزم  الدعم  بتقديم  وانتهاء 

السالم  حفظ  وعمليات  اللوجستي  الدعم  وتأمني 

وحركات  اإلرهاب  ومكافحة  العامة  والسالمة 

الحيوية  واملرافق  املنشآت  وحامية  التمرد 

نقل  عىل   ®TITUS املركبة  وتعتمد  الحساسة. 

إىل  الفنية  والخربة  التكنولوجيا  أساليب  أحدث 

قلب املعركة.

”تاترا“  بشاسيه  مجهزة   ®TITUS واملركبة 

 500 بقوة  محركا  وتستخدم  الدفع،  السدايس 

شقيقاتها  بني  متميزة  مكانة  وتحتل  حصانا،  

املركبة  الفائقة. كام تستخدم  بفضل خفة حركتها 

أحدث جيل من الدروع لتوفري الحامية الباليستية 

الرابع وتوفري الحامية ضد  الثاين إىل  من املستوى 

األلغام األرضية (من املستوى 2a/2b إىل املستوى 

الرشاك  ضد  الالزمة  الحامية  وتأمني   (4a/4b

البدائية IEDs التي قد يصل وزنها إىل  الخداعية 

 ®TITUS 150 كيلوجراما. كام ميكن تزويد املركبة

أيضا بالحامية الالزمة ضد مدافع ال ”آر يب جي“.

عالوة عىل ذلك، وللسامح لطاقم املركبة (السائق 

الجنود  وحامعة  التكتييك)  والقائد  املدفع  وفرد 

املحمولة بالبقاء داخل املركبة دون حركة لفرتات 

مضنية  جهودا  ”نكسرت“  رشكة  بذلت  طويلة، 

املركبة.  مقصورة  يف  البرشي  العامل  إلدخال 

مرتا   14 عىل  تزيد  للمركبة  الداخلية  فاملساحة 

مكعبا، وملحق بها مساحة تخزين تقدر بحوايل 4 

أمتار مكعبة، كام أن عملية الصعود والنزول من 

املركبة  هيكل  بفضل  سهلة  عملية  تصبح  املركبة 

من  نوع  أي  وجود  دون  الخارج  إىل  يُفتح  الذي 

العوائق بني مقدمة املركبة ومؤخرتها ووجود سلم 

كام  األرض.  سطح  من  ملليمرتا   280 ارتفاع  عىل 

املركبة   turning radius دوران  قطر  نصف  أن 

أو  الحرضية  املناطق  يف  للتدخل  مثالية  يجعلها 

عىل  املركبة  قدرة  أن  كام  الوعرة.  الطرق  فوق 

املختلفة  والطرق  التضاريس  أنواع  مع  التكيف 

املهام  تنفيذ  عند  املهمة  املميزات  إحدى  تعد 

العملياتية.

بأبراج   ®TITUS املركبة  تجهيز  أيضا  ميكن  كام 

ملليمرتا   25 و  ملليمرتا   7,62 بني  قطرها  يرتاوح 

وميكن التحكم فيها عن بُعد تبعا لدرجة الخطورة 

االستشعار  أنظمة  من  جيل  أحدث  وباستخدام 

إضافة  ميكن  كام  الليزر.  ونظارات  الحراري 

الخلفي  الجزء  الوزن عىل  مدفعي رشاش خفيفي 

العلوي للمركبة. وتتكامل املركبة بصورة تامة مع 

والحاسب  واالتصاالت  والتحكم  القيادة  شبكة 

C4I net- االستخباراتية املعلومات  وجمع   آلآليل 

work عن طريق أحدث األجهزة املوجودة داخل 

FIND- الطريف املعلومات  نظام  ومينح   ململركبة. 

طاقم  مينح  ”نكسرت“،  رشكة  أنتجته  الذي   ®ERS

تعززها  ومتواصلة  تامة  بانورامية  رؤية  املركبة 

نظام  تشكل  التي  التصوير  آالت  من  مجموعة 

 perimetric vision system محيطي  رؤية 

 ،reconnaissance robot وإنسان آيل لالستطالع

األمر الذي يسمح بإنزال الجنود بطريقة مأمونة.

تزويد  ميكن  التهديدات،  أنواع  كافة  وملواجهة 

الخيارات  من  مبجموعة   ®TITUS املركبة 

وأجهزة  الدخانية  الفنابل  قاذفات  مثل  املختلفة 

يب  ”آر  ال  مدافع  ضد  وتاحامية  الهجوم  رصد 

جي“، عالوة عىل توفري حامية إضافية. كام ميكن 

إضافة مجموعة من األجهزة واملعدات املخصصة 

للسالمة العامة مثل أنظمة النداء وأجهزة العرض 

املضاد  والنظام  االقتحام  وسلم  (الربوحيكتور) 

املاضيني  العامني  مدار  واملتاريس. وعىل  للحواجز 

”نكسرت“  رشكة  أنتجتها  التي  املركبة  خضعت 

الخارج،  يف  التشغيلية  االختبارات  من  لسلسلة 

السيام يف منطقة الرشق األوسط.

املسلحة  للقوات  املختلفة  املتطلبات  وملواجهة 

نسخة  ”نكسرت“  رشكة  أنتجت  يكون،  ما  كأفضل 

 Mission Orchestration»» “ل ”تنسيق املهام

version من املركبة Titus، الذي يسمح لألجهزة 

الخاصة  املتطلبات  مع  بالتكيف  واملعدات 

حقيقية  نوعية  إضافة  يعد  ما  وهو  للمهمة، 

املراقبة  إمكانيات  وتتعزز  القتالية.  للوظائف 

للمركبة.  املعلومات االستخباراتية  وجمع 
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وقد تم تصميم املركبة «لونا» بحيث تكون قادرة عىل 

منخفضة  مركبة  وتعترب  مختلفة،  أحامل  عدة  حمل 

التطبيقات  لتنفيذ  عليها  باالعتامد  وجديرة  التكلفة 

تقديم  يف  املركبة  نجحت  وقد  واملدنية.  العسكرية 

الدعم الالزم ملهام حفظ السالم يف دول مثل كوسوفا 

وأفغانستان حيث تعمل هذه املركبة يف أحوال جوية 

مختلفة ويف ظل ظروف جوية صعبة وفوق تضاريس 

جغرافية وعرة.

التكنولوجية  التطورات  من  املركبة  استفادت  وقد 

الرسيعة يف مجال أنظمة االستشعار، األمر الذي جعل 

الطائرات  أنظمة  من  كبري  عدد  عىل  متفوقا  أداءها 

املراقبة  لعمليات  املخصصة  التقليدية  (الدرون) 

واالستطالع. وتتميز املركبة بقدرتها عىل تحديد موقع 

وهي  كيلومرتا،  املائة  يتجاوز  بُعد  عىل  من  الهدف 

(وهو  ساعات   6 تتجاوز  ملدة  الطريان  عىل  قادرة 

الخيار الثامن)، كام ميكن نقل أجزائها وتشغيلها من 

األمر  املحمولة،  املالجئ  أو  الصغرية  املركبات  داخل 

النقل  طائرات  باستخدام  نرشها  رسعة  يتيح  الذي 

املروحية املتوسطة. وال تحتاج املركبة» لونا» إىل ممر 

جوي، حيث ميكن إطالقها باستخدام املنجنيق بنجي 

bungee catapult العديم الضوضاء والخفيف الوزن 

والذي ميكن طيه أثناء النقل. وميكن استعادة املركبة 

ذاتيا، سواء داخل إحدى الشباك أو باستخدام املظلة 

الجوية، كام أن عملية االستعادة مدعومة بعمليات 

آلية دون الحاجة إىل أفراد يتمتعون مبهارات جوية، 

عالوة عىل إمكانية  إنجاز عملية تدريب الطاقم عىل 

استخدامها يف غضون أسابيع قليلة.

« «

الوزن  الخفيفة  الجوية»لونا»  املركبة  تصميم  تم 

كطائرة رشاعية عالية األداء تعمل بالطاقة ومصنوعة 

من مادة األلياف الزجاجية املركبة التي تسمح بتحليق 

املركبة يف الجو لساعات طويلة ومبستويات منخفضة 

من الضوضاء واالنبعاثات الحرارية وصعوبة رصدها 

من قبل أجهزة الرادار. وتعترب املركبة الجوية «لونا» 

مركبة فريدة من حيث القدرة عىل التحليق الرشاعي 

وبأقل  املحركات  لطاقة  مصدر  إىل  الحاجة  دون 

مستوى ممكن من الضوضاء. ومينكن إعادة تشغيل 

اتصاالت  وصلة  وتقوم  وقت.  أي  يف  املركبة  محرك 

املعلومات  ببث  «لونا»  املركبة  داخل  امليكروويف 

الخاصة  واملعلومات  واالستطالع   باملراقبة  الخاصة 

فوري.  بشكل  األرضية  التحكم  محطة  إىل  باملركبة 

وتستطيع املركبة أداء كافة مهام املراقبة واالستطالع 

اآللية بالكامل دون الحاجة إىل أي موجات السلكية 

من جانب املحطة األرضية. ومن بني املميزات الفريدة 

األخرى التي تتمتع بها املركبة «لونا» قدرتها الذاتية 

ويعود  السقوط،  عند  السالمة  عوامل  تحقيق  عىل 

باإلضافة  كطائرة رشاعية،  أدائها  إىل  ذلك  يف  الفضل 

الجوية  مظلتها  إطالق  عىل  االعتامد  إمكانية  إىل 

ونظام الهبوط فيها. وفيام يتعلق بطريان املركبة اآللية 

«لونا» فهو يخضع للمراقبة الدامئة من جانب نظام 

ذايت لتجنب االصطدام مع املوانع والعوائق األرضية 

األبعاد.  الثالثية  الرقمية  الخريطة  بيانات  باستخدام 

وصلة  ترحيل  بنظام  ميدانيا  املركبة  تجهيز  وميكن 

« »
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 data link relay املعلومات 

بتحويلها  يقوم  الذي   payload

ويطيل  ترحيل،  (درون)  إىل طائرة 

مدى عمليات املراقبة واالستطالع أثناء 

واملرتفعات.  الجبال  تتم وراء  التي  املهام 

عىل  ”لونا“  املركبة  استخدام  يقترص  وال 

مهام املراقبة اإللكرتو – برصية فحسب، حيث 

بأحدث  تجهيزها  إمكانية  املفتوح  يؤمن تصميمها 

عىل،  تقترص  وال  تشمل،  التي  املستقبلية  األنظمة 

االصطناعية  الفتحات  ذوات  الرادار  أجهزة 

 (Synthetic Aperture Radar (SAR

الرقمية  الصور  ذات  التصوير  وآالت 

ومستودع  الوضوح  العالية  الفيديوية  أو 

الخاصة  االستشعار  وأنظمة  املجوقلة  املعلومات 

باألرصاد الجوية، وأجهزة ترحيل اإلشارات الالسلكية 

وأنظمة االستشعار املسؤولة عن تحديد موقع األلغام 

جمع  وأنابيب  اإللكرتونية  الحرب  وأنظمة  األرضية 

 gas and particle والذرات  والجزيئات  الغازات 

samplers وأنظمة استشعار التلوث اإلشعاعي.

ميكن تركيب محطة التحكم األريض للمركبة الجوية 

معياري  بنظام  مزود  ملجأ  أو  مركبة  أي  يف  «لونا» 

مصمم الستكامل تشغيل املهام لتلبية أغراض الدراسة 

واملحاكاة والتدريب. واملركبة مجهزة مبحطات عمل 

عالية  (مونيتور)  عرض  بشاشات  مزودة  متعددة 

الوضوح بهدف دراسة الصور الجوية وتخطيط املهام 

والتحكم يف املركبة الجوية بشكل فوري.

املدى  البعيدة  املهام  ويف  الجبلية  التضاريس  وفوق 

إمكانية  املركبة «لونا» مبيزة كبرية من حيث  تتمتع 

تسليمها من محطة أرضية إىل محطة أرضية أخرى، 

وميكن تعديل خطط املهمة أثناء الطريان بفضل وجود 

أدوات التخطيط العديدة لدى مسؤول التشغيل مثل 

الخرائط القياسية الثنائية والثالثية األبعاد وصور 

ويعني  الجوية.  والصور  الصناعية  األقامر 

التصميم املعياري إمكانية تركيب محطة 

األرضية  املراقبة 

 »

للجيل 

املركبة  من  التايل 

التكتيكية  اآللية  الجوية 

حاوية/ أو  مركبة  أي  يف  «لونا» 

ملجأ مع اعتامد عمليات املحطة عىل 

Human-Ma-  ااسوب التواصل بني اإلنسان واآللة

(chine-Interface (HMI

“ ”

مركبة  «لونا»  التكتيكية  اآللية  الجوية  املركبة  تعترب 

قليلة التكلفة وميكن االعتامد عليها يف االستخدامات 

ويعتمد  العامل.  أنحاء  جميع  يف  واملدنية  العسكرية 

أثبتت  التي  «لونا»  شقيقتها  عىل  املركبة  تصميم 

كفاءتها القتالية، وتتميز املركبتان بالقدرة عىل تأمني 

أنظمة جوية آلية (غري مأهولة) تكتيكية قادرة عىل 

العمل يف األحوال الجوية املختلفة وسهلة االستخدام 

واملراقبة  والتحكم  القيادة  عمليات  تنفيذ  أجل  من 

واالستطالع (C4ISR) بصورة فورية ليال أو نهارا.

ومتنح ثالث مركبات تكميلية (”لونا“ و ”الجيل التايل 

”لونا“ والطائرة  التكتيكية  اآللية  الجوية  املركبة  من 

إمكانية  عسكري  قائد  كل   “MUSECO املروحية 

اختيار الطائرة األفضل تبعا ملتطلبات املهام املحددة 

الرسيعة التغري. أما بالنسبة إىل مدى عمليات القيادة 

والتحكم واملراقبة واالستطالع (C4ISR) لدى املركبة 

”لونا“ فيتجاوز مسافة 100 كيلومرتا، فيام تصل 

تزيد  ملدة  الجو  يف  البقاء  عىل  املركبة  قدرة 

عىل 12 ساعة، األمر الذي يعني الحصول 

عىل الوعي امليداين عىل مدار الساعة 

املكلفة  املركبات  تبديل  طريق  عن 

باملهمة. وقد نجحت املركبة الجوية 

املتعددة  ”لونا“  التكتيكية  اآللية 

تصميمها  تم  والتي  االستخدامات، 

، يف  أنظمة  استيعاب عدة  قادرة عىل  بحيث تكون 

تقديم الدعم الالزم لعمليات حفظ السالم يف عدة 

دول منذ عام 2000. وقد جرى تحديث املركبة 

عدة مرات، وأثبتت بالفعل قدرتها القتالية يف األحوال 

الجوية املختلفة يف ظل ظروف جوية صعبة وفوق 

املناطق الوعرة (سواء كانت املنطقة الجليدية القطبية 

أو األحراش والغابات) حيث  الصحراوية  املناطق  أو 

حققت كفاءة تشغيلية غري مسبوقة.

املركبة  من  التايل  ”الجيل  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

حيث  من  يتفوق  ”لونا“  التكتيكية  اآللية  الجوية 

األداء عىل عدد كبري من أنظمة الطائرات اآللية (غري 

بفضل  وذلك  تكلفة،  واألعىل  األكرب حجام  املأهولة) 

كافة  نقل  ميكن  ذلك،  عىل  عالوة  القيايس.  هيكلها 

أجزائها ومكوناتها وتشغيلها سواء من داخل املركبات 

أو املالجئ املحمولة مبعرفة فريق محدود العدد، األمر 

النقل  طائرات  طريق  عن  نرشها  رسعة  يتيح  الذي 

املروحية املتوسطة.
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وستستعني رشكة ”سافران“ بالباحثني األكادمييني، 

وستعتمد خفة الحركة التي تعول عليها املشاريع 

الصغرية واملتوسطة لتنفيذ هذا العقد، األمر الذي 

يعكس سياسة وكالة املشرتيات الدفاعية الفرنسية 

بني  اإلبداعية  الرشاكات  تشجيع  تقوم عىل  التي 

واملشاريع  البحثية  والهيئات  الرئيسيني  املقاولني 

الصغرية واملتوسطة والرشكات املنشأة حديثا. 

العالقة  استغالل  يف  ”سافران“  نجحت  وقدج 

الوثيقة بني علم اإلنسان اآليل وتقنيات الطائرات 

اآللية (الدرون) لتلبية متطلبات التصميم املبديئ 

الرشكة  خربة  مجاالت  وتتمحور  املرشوع.  لهذا 

برصية   – الكهرو  واألنظمة  املالحة  أنظمة  حول 

باألمن،  املعنية  املجوقلة  اإللكرتونية  واألنظمة 

الزاوية سوةاء  التي تشكل حجر  املجاالت  وهي 

لعلوم اإلنسان اآليل أو أنظمة الطائرات اآللية.

ومن املقرر أن يشمل مرشوع ”فيورياس“ للعلوم 

توضيحية  مناذج  ثالثة  تطوير  والتكنولوجيا 

ومبجموعة  مختلفة  أحجام  ذات  اآليل  لإلنسان 

مهام مختلفة تالئم البيئات املختلفة (مثل تفتيش 

البنايات ونقل أحامل لجنود املشاة،،،إلخ.).

 18 مدة  تحديد  تم  (حيث  الوقت  لضيق  ونظرا 

ستعمد  للمرشوع)،  األوىل  املرحلة  لتنفيذ  شهرا 

رشكة ”سافران“ إىل استغالل الخربة التي اكتسبتها 

خربتها من Patroller Cluster (وهي عبارة عن 

مجموعة تضم 25 رشكة فرنسية متخصصة يف بناء 

املأهولة)، والتعاون  اآللية (غري  الجوية  املركبات 

مع املشاريع الصغرية واملتوسطة التي متلك دوافع 

 Effidence, Technical Studio, مثل  كبرية 

 Sominex, Kompai, Squadrone System

and 4DVirtualiz كام فتحت رشكة ”سافران“ 

جرسا من التعاون مع املختربات الفرنسية الكربى 
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املعنية باإلنسان اآليل مثل املركز الوطني للبحوث 

 IRSTEA و ”باسكال“  ومعهد   CNRS العلمية

LORIA للهندسة و  Mines de Paris وكلية

OCEAN2020 كونسورتيوم

الكربى  الرشكات  إحدى  ”سافران“  رشكة  تعد 

الذي   OCEAN2020 كونسورتيوم  يف  املشاركة 

فاز بعقد ضخم يف إطار ”العمل التمهيدي 2017 

 Preparatory 2017 “ل ”خطة البحوث العلمية

 Action on Defence Research (PADR)

هذا  ويرمي  األوروبية.  للجنة  التابع   initiative

املرشوع الذي تصل تكلفته إىل 350 مليون يورو 

إىل بناء منوذج تجريبي تكنولوجي يثبت إمكانية 

اآللية  الطائرات  أنظمة  من  كاملة  سلسلة  نرش 

(الجوية والسطحية وللغواصات) لتنفيذ عمليات 

املراقبة يف املجاالت البحرية.

الذي   OCEAN2020 كونسورتيوم  فاز  وقد 

طريق  عن  العقد  بهذا  ”ليوناردو“  رشكة  تقوده 

إىل  باإلضافة  األحجام،  كافة  الرشكات من  توحيد 

ممثيل الهيئات العلمية والحكومية الذي ميثلون 

دول االتحاد األورويب الخمسة عرش. ومن املقرر 

أن يجري الفريق الفائز بيانني عمليني حول كيفية 

تجهيز  وأنظمة  الجديدة  املراقبة  أنظمة  تشغيل 

يف  استخدامها  جرى  التي  املتكاملة  املعلومات 

البحر  يف  بداية  أوروبية،  بحرية  مناورات  عدة 

األبيض املتوسط يف عام 2019 ثم يف بحر البلطيق 

عام 2020.

رشكة  يتنرش  البحرية  العمليات  هذه  وخالل 

طائرتها  من  البحرية  للمراقبة  نسخة  ”سافران“ 

اآللية (الدرون) ”باترولر“، وستساهم الرشكة أيضا 

 OCEAN2020 يف وضع الخطط املبتكرة ملرشوع

املهام  لتنفيذ  آلية عمل ذاتية  عن طريق تطوير 

يعد  الذي  األمر  البحرية،  اآللية  الطائرات  لدى 

املراقبة  عمليات  نجاح  ضامن  يف  حاسمة  ميزة 

عن طريق الطائرات اآللية التي تنفيذها أسلحة 

البحرية والوكاالت الحكومية املختلفة.

برشكة  االبتكار  إدارة  مدير  ديبو،  تيريي  ورصح 

”سافران إلكرتونيكس آند ديفنس“، بأن ”الرشكة 

الخاصة  طريقها  خريطة  بتكريس  بشدة  تفخر 

عمليات  لخدمة  اآللية  الطائرات  مهام  بأنظمة 

يف  بشدة  الحظ  حالفنا  وقد  البحرية.  املراقبة 

تطوير  يف  ومهاراتنا  خرباتنا  استغالل  من  متكيننا 

هذا الربنامج الضخم للبحوث والتطوير العسكري 

األورويب“.
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قبل الخوض يف مواضيع متعلقة بالشأن املحيل والعاملي، والدخول يف صلب القضايا والهموم العربية، 

أود بداية يف هذا املقال، الذي أكتبه يف مجلة تصدرها بلدي الثاين اإلمارات الحبيبة، أن أحدثكم عنها يف 

بضع سطور، وإن مل توفيها حقها، كلامت شكر وتعظيم، وهي فرصة أن أعرب من خاللها بطرحي املتواضع 

عن ما أكنه من الحب والفخر والتقدير لهذا البلد العظيم الذي يبهرين يوماً بعد يوم، ومعي العامل كله 

بإنجازاته وتسارع نجاحاته وتقدمه يف كافة املجاالت.. 

إن القلم يرتعش يف يدي، دون مبالغة او تجميل، عند الحديث عن اإلمارات حكومًة وشعباً. فامذا عساين 

أن أقول، ومن أين ابدأ، وكيف أخوض هذا البحر اللجي ..؟!!.

فإن كان الصمت أكرث بالغة، إال أن الكالم هنا خرياً من الصمت ..

لعل الكثري يجهل أن االمادات بلغ حجم مساعداتها اإلمنائية الرسمية التي قدمتها نحو 5 مليارات دوالر، 

املساعدات  تقديم هذه  العامل، هذا فقط يف عام واحد، وتتوىل  أكرث من 70 دولة عرب  منها  تستفيد 

والقروض واملِنح ألكرث من 43 جهة ومؤسسة حكومية وغري حكومية. وال ينبغي الشك يف أن مقال كهذا ال 

يستوعب تفصيل كل هذه املسائل، فكيف يل يف هذا الحيز البسيط أن أتكلم عن جهود عرشات الهيئات 

واملؤسسات والجمعيات الخريية الرسمية وغري الرسمية.

 ال ميكن يل أن أختم مقايل هذا دون العروج والحديث والثناء عن تضحيات أبنائها خارج حدود وطنهم 

نرصًة للحق، فهم ال يرون حدودهم مجرد خطوط جغرافية رسمتها الخرائط، بل تنتهي حدودهم عند 

آخر إنسان يطلب العون والنرصة عىل وجه هذه البسيطة.. وال يسعنى سوى الدعاء لشهدائهم األبطال 

ومعهم شهداء األمة العربية كافة، أن يرحمهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كام ندعوا 

ألبنائنا املناضلني خارج الحدود أن يحفظهم الله لبالدهم وألهلهم وذويهم، وان يسدد رميهم وينرصهم 

عىل أعدائهم نرصا عاجالً ليس آجل.

ختاماً، ال ينقيض تعجبي من أمر الّحساد لهذه الدولة وكيف أنهم يتعامون رغم كل هذه الخدمات 

والتضحيات ملجرد شبهة سيئة هنا أو أخرى هناك هي إن صحت، مغمورة يف بحار حسناتهم.. نعم إنهم 

أولئك الذين ال ينظرون إال بعني واحده ويتعامون عن كل هذه الفضائل واملناقب واملآثر لهذه الدولة، 

وكأنه قد غاب عنهم أن الكامل لله وحده، ويتغافلون أنه لو سألت أكرب رأس يف اإلمارات لن تجده يقول 

أنه معصوم عن الخطأ، بل تجده يقر بتقصريه، وكل ابن آدم خطاء، وهذا سنة الله يف خلقه، فأقل حق 

عىل هؤالء الحساد أن ينظروا إىل إماراتنا الحبيبة من خالل قوله تعاىل : وَآَخرُوَن اْعَرتَفُواْ ِبُذنُوِبِهْم َخلَطُواْ 

َعَمالً َصالِحاً وَآَخَر َسيِّئاً َعَىس اللُّه أَن يَتُوَب َعلَيِْهْم إِنَّ اللَّه َغُفوٌر رَِّحيٌم .

فكيف إستكرثتم عليها حتى هذه اآلية!؟

:
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وما يضفي  الخصوصية والتميز عىل النسخة الثالثة 

 ،2018 زايد»  «عام  مع   تزامنها  يف  نراه  للمعرضني، 

املناسبة الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ 

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

احتفاال بالقائد واملؤسس املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، مبناسبة ذكرى مرور 

املغفور  إبراز دور  مائة سنة عىل ميالده، فضال عن 

له يف تأسيس وبناء دولة اإلمارات، بجانب إنجازاته 

املحلية والعاملية.

وقبل أن ننطلق يف قراءة تاريخ وإنجازات «يومكس»، 

و»سيمتكس» خالل الثالثة دورات السابقة، سنتوقف 

زايد طيب  الشيخ  ومعلمنا  قائدنا  إنجازات  مع  أوالً 

املسلحة  القوات  توحيد  عىل  ركز  الذي  ثراه،  الله 

لتكون سياجاً وطنياً منيعاً، لحامية مكتسبات الدولة 

ومقدساتها وتعزيز األمن واالستقرار يف ربوعها، إضافة 

إىل تحقيق رسالة اإلمارات ودورها يف دعم وترسيخ 

األمن واالستقرار اإلقليمي والعاملي.

القوات  عىل  ثراه،  الله  زايد طيب  الشيخ  يبخل  مل   

وتزويدها  والطاقات،  اإلمكانات  مبختلف  املسلحة 

وأكرثها  التسلح  أنظمة  وأقوى  املعدات،  بأحدث 

من  كبري  عدد  وابتعاث  تأهيل  عىل  وحرص  تطوراً، 

أبناء الدولة للدراسة يف أكادمييات عاملية وجامعات 

« »

« » « »
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122 34
12400 419

عسكرية متميزة من مختلف دول العامل.

ومل تتوقف جهوده طيب الله ثراه، لحظة منذ قيام 

وطني  جيش  لبناء  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

قوي ومتعدد املهام، تحسباً ألي طارئ، وليكون هذا 

الجيش سنداً لألمة العربية.

وكان يؤمن رحمة الله عليه بأن الحق والقوة جناحا 

طائر واحد، فال القوة وحدها يكتب لها الحياة، وال 

الحق وحده دون القوة يكتب له البقاء، وأن دولة 

اإلمارات وطن  السالم، واحرتام حق الجوار، ورعاية 

الصديق، والحاجة للجيش  القوي القادر عىل حامية 

البالد تبقى قامئة ومستقرة، وبنائه يعني الدفاع عن 

مل  فالعدوان  االشقاء،  بحقوق  املساس  دون  الوطن، 

يكن من طبيعة اإلنسان اإلمارايت.

العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  وحظيت 

الله  املتحدة بعد رحيل املؤسس الشيخ زايد طيب 

ثراه مبتابعة ودعم من القيادة الرشيدة للدولة وعىل 

رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

السمو  صاحب  وأخوه  الله،  حفظه  الدولة  رئيس 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، وصاحب 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

ويف وقفة مع معريض «يومكس»، و»سيمتكس»2018، 

الذان إقيام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة. نجد أن تلك الدورة ضمت تطورات 

مشهودة تعد االكرب يف تاريخها، من حيث املشاركات 

الدولية، إذ استقطبت كربى الرشكات العاملية وصناع 

القرار واملتخصصني.

ويجسد هذا التطور املنشود لغة الحقائق واألرقام، 

التي سجلت  مشاركة 34 دولة، بنمو  يصل إىل  24%، 

مقارنة بدورة العام 2016 التي احتضنت 23 دولة، 

 17 إىل  للمعرضني  الكلية  املساحة  زيادة  عن  فضال 

ألف مرت مربع هذا العام، مقابل  13 ألف مرت مربع 

يف العام 2016، بنمو يصل إىل 31%.

وسجلت االحصائيات زيادة عدد الرشكات العارضة، 

لتصل إىل 122 رشكة دولية ومحلية، مقابل 91 رشكة 

عارضة يف العام 2016، لتحقق نسبة منو بلغ 34% ، 

فيام بلغ إجاميل عدد الزوار 12400 زائر، وتم تغطية 

املعرضني من خالل 419 اعالميا دوليا ومحليا.

الدورة،  تلك  شهدتها  التي  الجديدة  املظاهر  ومن 

الذي جاء تحت عنوان  املصاحب  املتخصص  املؤمتر 

تهديدات  ملواجهة  القادم  الجيل  «تقنيات  مستقبل 

العسكريني  الخرباء  من  نخبة  وضم  املستقبل»، 

الدوليني  واملتخصصني  واألكادمييني  والصناعيني 

واملحليني يف مجاالت األنظمة غري املأهولة واملحاكاة 

واملستجدات  التحديات  أبرز  وناقش  والتدريب، 

التطور  واآلفاق املستقبلية لهذه الصناعة اآلخذة يف 

إن أبرز ما جاء يف الدورة الثالثة ملعريض «يومكس 

املؤسسية  الهوية  إطالق   ،2018 وسيمتكس» 

الدفاعية،  للرشكات  اإلمارات  ملجلس  الجديدة 

الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل 

نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

مبا  املقبلة،  املرحلة  يف  العمل  اسرتاتيجية  لريسم 

واسرتاتيجيات  وسياسات  توجهات  مع  يتالءم 

الرشكاء االسرتاتيجيني.

الذي يضم نحو 63 رشكة  املجلس  تأسيس  ويأيت 

وطنية، يف إطار متكني الصناعة العسكرية واألمنية 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املستدامة 

املحلية  الرشكات  بني  للتواصل  منصة  ويشكل  

الدفاعية،  الصناعات  مجال  يف  الرائدة  والعاملية 

ويسهم يف إيجاد رشاكات اسرتاتيجية بناءة وناجحة 

تدعم تطور الصناعة الوطنية، وتسهم يف الرتويج 

لها عاملياً.
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تحديد  يف  املساهمة  عن  فضال  متسارع،  بشكل 

تواجه  التي  والتهديدات  واإلشكاليات  االتجاهات 

القدرات  عىل  والوقوف  املأهولة  غري  األنظمة  عامل 

من  لكل  الجديدة  والطرق  التشغيلية  واملفاهيم 

القطاعات التجارية والدفاعية.

الذي  الريادي  الدور  املعرضني،  املشهد يف  وجسد 

الرشكات  دعم  يف   العسكرية  املؤسسة  لعبته 

الوطنية، وتطوير  صناعاتها العسكرية يف مختلف 

املسارات، إذ تعد الحضانة الوطنية التي ترفد تلك 

الرشكات بالرؤى املستقبلية والخربات واملامرسات 

مسريتها،  ودعم  نهضتها  يف  بدورها  تسهم  التي 

االرتقاء  عىل  تركز  املسلحة  القوات  أن  السيام 

باملنتج الوطني، وفق املواصفات العاملية للجودة، 

ملنتجاتنا  املشهودة  التطورات  محور  فأصبحت 

العسكرية الوطنية.

معروضات  تصدر  خالل  من  جلياً  ذلك  ونرى 

بأيٍد إماراتية األجنحة املشاركة بفعاليات  صنعت 

تلك الدورة من املعرضني، عالوة عىل وجود كربيات 

الرشكات العاملية يف مجال تكنولوجيا الدفاع واألمن، 

فضال عن املشاركة الكبرية للرشكات الوطنية التي 

رفعت شعار» صنع يف اإلمارات»، لتضع الصناعات 

املحلية ضمن أولوياتها، إذ تعد أهم أعمدة تنويع 

املعرضني  ام  السيام  الوطني،  االقتصاد  واستدامة 

املراقبني  فبعض  الوطنية،  لرشكاتنا  نافذة  أصبحا 

تستغرب من حجم ومستوى  األجنبية  والرشكات 

نشأة  بسنوات  مقارنته   عند  اإلمارايت،  املنتج 

الرشكات الوطنية البسيط.

خالل  الصفقات  قامئة  املسلحة  قواتنا  وتصدرت 

عقدت  حيث  الدويل،   املحافل  هذا  فعاليات 

صفقات ضخمة شملت مجاالت متنوعة مع رشكات 

املحلية ودولية متخصصة خالل فعاليات املعرضني 

صفقات إجاملية بقيمة 878 مليون درهم،  حيث 

بلغ مجموع صفقات العقود واملشاريع للرشكات 

املحلية والدولية املتعاقدة خالل اليوم األول، أكرث 

من 291 مليون درهم، بواقع 10 صفقات.

للقوات  صفقات   9 توقيع  الثاين  اليوم  وشهد 

املسلحة مع الرشكات املحلية والدولية املتخصصة 

بقيمة 292.492 مليون درهم، فيام بلغت صفقات 

اليوم الثالث حوايل 330 مليون درهم.

تعكس املشاركة الكبرية يف املعرضني، املكانة املتميزة 

التي وصل إليها «يومكس وسيمتكس»إقليمياً ودولياً، 

كام ينطوي تنظيمهام عىل جوانب تنموية مختلفة، 

إلظهار األهمية املتزايدة لقطاعي األنظمة غري املأهولة 

واملحاكاة والتدريب يف تعزيز مفاهيم األمن والسلم 

التحديات  مجابهة  عىل  الدول  وقدرات  الدوليني 

الجيوسياسية  املتغريات  تفرضها  التي  الجديدة 

اإلقليمية والدولية، فضال عن التقنيات والحلول التي 

تصنيع  مجال  املحلية يف  وقدراتها  الرشكات  تطورها 

وصيانة األنظمة غري املأهولة، وتلبية الطلب املتزايد 

عىل هذه األنظمة، باإلضافة إىل أن املعرضني منصة 

لتبادل األفكار والتجارب وتعزيز فرص التعاون وإبرام 

الصفقات العسكرية الضخمة.

« »

« «
878

3

هذا  األوىل  للمرة  معرض»يومكس»  شهد 

للرشكات  داخلية  حية  عروضاً  العام، 

تتميز  ما  عىل  الزوار  إلطالع  املشاركة، 

وإمكانات  قدرات  من  األنظمة  هذه  به 

الحية  العروض  مميزة ومتطورة، فضال عن 

مطار  يف  املأهولة  غري  للطائرات  الخارجية 

رشكات  فيه  استعرض  الذي  الدويل،  العني 

منصات  خالل  من  معداتها  قدرات  عاملية 

املعرضني   فجاء  جوية،  واستعراضات  ثابتة 

والخرباء  القرار  صناع  اللتقاء  مثالية  فرصة 

لالطالع  العارضة،  والرشكات  واملتخصصني 

عىل أحدث التكنولوجيا املعروضة.
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اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ويليامز،  بات  ورصح 

(مشاة  املارينز  وسالح  الجيش  برامج  عام  ومدير 

”الرشكة  بأن  ديفنس،  أوشكوش  برشكة  البحرية) 

بعقد  للفوز  لها  األمرييك  الجيش  باختيار  تعتز 

التكتيكية  املركبات  عائلة  إيه 2 من  النموذج  إنتاج 

عىل  األمرييك  الجيش  حصول  ويعني  املتوسطة. 

التكتيكية  هذا النموذج امتالك أكرث عائلة املركبات 

املتوسطة أمانا وأشدها قوة وأكرثها جدارة باالعتامد 

عليها  التي أنتجها هذا الربنامج عىل اإلطالق. 

نحن عىل أتم استعداد لبناء أحدث جيل من أسطول 

عائلة املركبات التكتيكية املتوسطة االستثنائية القليلة 

التكلفة لخدمة قواتنا يف املهام املستقبلية“.

وقد قامت رشكة أوشكوش ديفنس بتصنيع وتقديم 

تكتيكية  مركبة   150,000 من  ألكرث  الالزم  الدعم 

الحليفة.  والدول  األمريكية  الدفاع  لوزارة  مدولبة 

عائلة  عقد  الرشكة  منح  األمر  بادئ  يف  وجرى 

تنافيس  تقييم  عقب  املتوسطة  التكتيكية  املركبات 

من  أكرث  بتسليم  اآلن  حتى  وقامت   ،2009 عام  يف 

التكتيكية  املركبات  من  ومقطورة  شاحنة   36,000

املتوسطة. وقد منحت وزارة الدفاع األمريكية رشكة 

أوشكوش ديفنس جائزة اإلنجازات الهندسية القيمة 

بفضل التحسينات التي أدخلتها والتي أدت إىل توفري 

انخفاض  نتيجة  الدوالرات  ماليني  األمرييك  الجيش 

وإمكانية  املتميز  الرشكة  أداء  إىل  باإلضافة  التكلفة، 

االعتامد عليها بجدارة.

ديفنس،  أوشكوش  ”رشكة  أن  ويليامز  وأضاف 

يكون  أن  عىل  حرصت  املصنعة،  الرشكة  بصفتها 

تصميم النموذج إيه 2 من عائلة املركبات التكتيكية 

غيار  قطع  استخدام  حيث  من  متوافقا  املتوسطة 

إىل  أدى  الذي  األمر  املركبات،  من  األخرى  األنواع 

وقلة  والدعم  والتدريب  الصيانة  عملية  سهولة 

”الرشكة  أن  وأردف  لعمالئها“.  بالنسبة  التكاليف 

خربتها  بفضل  ممتاز،  ووضع  متميزة  مبكانة  تتمتع 

الطويلة يف مجال الهندسة والتصنيع وإنتاج املركبات 

التكتيكية املتوسطة، يؤهالنها لتنفيذ أحدث جيل من 

برنامج النموذج إيه 2 من عائلة املركبات التكتيكية 

أنتج  الذي  اإلنتاج  خط  نفس  باستخدام  املتوسطة، 

السنوات  مدار  عىل  املتوسطة  التكتيكية  املركبات 

الثامين املاضية“. وقد قدمت رشكة أوشكوش ديفنس 

املركبات  عائلة  من   2 إيه  للنموذج  أسعار  عرض 

العطاءات  طلب  عىل  ردا  املتوسطة  التكتيكية 

التنافيس الذي تقدم به الجيش األمرييك والذي يلزم 

الرشكات املتنافسة بتطوير وإنتاج وتحديث أسطول 

املركبات  عائلة  من   2 إيه  النموذج  من  املركبات 

األحامل  مستوى  رفع  بهدف  املتوسطة  التكتيكية 

القيادة وخفة  وحامية بطن املركبة وتحسني نوعية 

الحركة وقوة املحرك واألنظمة اإللكرتونية واألجهزة 

التشخيصية وعىامل األمن والسالمة.

ومن املنتظر أن يتكون الجيل الجديد من النموذج 

150,000



املتوسطة  التكتيكية  املركبات  عائلة  من   2 إيه 

إىل  باإلضافة  منوذجا،   16 من  الرشكة  ستؤمنه  الذي 

مقطوراتها القادرة عىل حمل أحامل يرتاوح وزنها بني 

ثالثة وعرشة أطنان، والقادرة أيضا عىل أداء عدد كبري 

من املهام، بدءا من املهام القتالية، ومرورا بعمليات 

اإلغاثة يف حاالت الكوارث، وانتهاء بعمليات اإلمداد 

والتموين. وقال ويليامز إن ”لدينا فريقا مميزا من 

أعىل  عىل  جهودا  بذلوا  الذين  واملختصني  الخرباء 

قامئة  عىل  ووضعه  الربنامج  هذا  لتأسيس  مستوى 

خربات رشكة أوشكوش ديفنس حيث ينتمي بالفعل. 

لتنفيذ  علينا  االختيار  يقع  أن  رسورنا  دواعي  ومن 

العقد حتى نضمن استمرار قواتنا يف الحصول  هذا 

عىل أفضل معدات ومركبات ممكنة لتنفيذ مهامها 

والعودة إىل أرض الوطن بسالم“.

من   2 إيه  النموذج  عائلة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

عائلة املركبات التكتيكية املتوسطة التي تنتجها رشكة 

أوشكوش ديفنس نجحت يف كسب الثقة الالزمة لنقل 

وأنظمة  املعطوبة  املركبات  وانتشال  ومؤننا  قواتنا 

التسلح وعمل العمرات الالزمة للمعدات واملركبات 

عندما تتطلب املهمة ذلك. ولكن تغري املهام يفرض 

علينا بالتايل رضورة تغيري املركبات الالزمة لدعم تلك 

من   2 إيه  النموذج  إىل  تحتاج  اليوم  فمهام  املهام. 

عائلة املركبات التكتيكية املتوسطة.

ورشكة  األمرييك  الجيش  يضع  أن  سوى  يتبقى  وال 

النموذج  النهائية تصميم  الرتوش  أوشكوش ديفنس 

ثم  املتوسطة  التكتيكية  املركبات  عائلة  من   2 إيه 

إجراء االختبارات الالزمة قبل بدء عملية اإلنتاج. ومن 

املقرر أن تخرج أول دفعة من املركبات الجديدة من 

خط اإلنتاج يف عام 2020.

بفضل  حصانها  قوة  بزيادة   2 إيه  املركبة  وتتميز 

 Caterpillar محركها  عىل  أدخلت  التي  التعديالت 

الحايل من أجل زيادة قدرتها عىل حمل أوزان   C7

أكرث ثقال. هذا باإلضافة إىل التعديل الذي جرى عىل 

TAK4 نظام التعليق الذي أصبح نظاما ذاتيا مستقال

أنظمة  من    ®Oshkosh® TAK-4عائلة تتميز 

الذاتية/املستقلة بزيادة خفة حركة املركبة  التعليق 

وتحسني نوعية األداء وتجسني الرسعة فوق الطرق 

الوعرة وزيادة القدرة االستيعابية للمركبة عىل حمل 

الدورة  تكاليف  خفض  إىل  باإلضافة  ثقيلة،  أوزان 

الحياتية للمركبة. وقد جرة اختيار تلك األنظمة التي 

املركبات  من  كبري  عدد  مع  للعمل  كفاءتها  أثبتت 

املضادة  واملركبات  والثقيلة  واملتوسطة  الخفيفة 

عن  فضال   ،MRAP الكامئن  من  واملحمية  لأللغام 

التي  املهام  كل  يف  املسبوق  غري  االستثنايئ  أدائها 

 Oshkosh شاركت فيها. وقد جرى استخدام عائلة

الذاتية/املستقلة ألول  التعليق  أنظمة  من   TAK-4

 Medium مرة مع بديل املركبات التكتيكية املتوسطة

Tactical Vehicle Replacement (MTVR) لدى 

سالح املارينز األمرييك، وجاءت تلك األنظمة لتضع 

كأفضل  متميزة  مكانة  يف  ديفنس  أوشكوش  رشكة 

رشكة يف مجال خفة حركة املركبات العسكرية فوق 

الطرق الوعرة، وجرى تركيب تلك األنظمة يف أكرث من 

25,000 مركبة تكتيكية مدولبة.

ديفنس  أوشكوش  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

للمركبات  املنتجة  العاملية  الرشكات  أبرز  من  تعد 

التكتيكية املدولبة والخدمات الخاصة بدعم الدورة 

الحياتية للمركبات. وقد عملت الرشكة منذ عرشات 

العسكرية  للقوات  الالزم  الدعم  السنني عىل تقديم 

واألمنية عىل مستوى العامل عن طريق إنتاج مجموعة 

متكاملة من املركبات العسكرية الخفيفة واملتوسطة 

والثقيلة التي تتمتع بأعىل مستوى من الحامية من 

أجل دعم املهام التي يحتاجها عمالؤنا. 
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الدول  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعترب 

الذكاء  تكنولوجيا  توظيف  يف  نجحت  التي  القليلة 

حيث  اإلنسان،  بحياة  ارتباطاً  األكرث  االصطناعي 

العديد من املجاالت  الحديثة يف  التقنيات  أدخلت 

مؤهلة  وباتت  الخدمات،  مبستوى  االرتقاء  بهدف 

الذكاء  لتكنولوجيا  وعاملياً  إقليمياً  مركزاً  تكون  أن 

اإلمارات  اهتامم  عىل  أدل  وليس  االصطناعي. 

االصطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  مجال  يف  باالنخراط 

وامتالك أدواته املختلفة أن التشكيل الوزاري األخري 

السمو  صاحب  اعتمده  الذي  االتحادية  للحكومة 

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

وأعلنه   ،2017 العام  من  أكتوبر  يف  الله،  حفظه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 

مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

وزاريني  منصبني  استحدث  الله،  حفظه  املسلحة، 

دولة  وزير  هام  التوجه،  هذا  من  يعززان  مهمني 

للتعامل مع ملف  للذكاء االصطناعي، ووزير دولة 

العلوم املتقدمة.  

للذكاء  اإلمارات  اسرتاتيجية  أن  يف  شك  وال 

الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها  التي  االصطناعي، 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

أكتوبر  يف  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس 

2017، متثل خطوة متقدمة عىل هذا الطريق، ليس 

فقط ألنها تعترب مظلة وطنية تنتقل بتجربة الذكاء 

االصطناعي لتكون واقعاً معاشاً، لتوظيف تطبيقات 

وإمنا  الحكومي،  باألداء  لالرتقاء  االصطناعي  الذكاء 

إىل  لالنتقال  األمثل  االستثامر  تشكل   ألنها  أيضاً 

التي  املرحلة  وهي  النفط،  عرص  بعد  ما  مرحلة 

تطمح فيها اإلمارات إىل الدخول بجدارة إىل الريادة 

العاملية يف مجاالت الفضاء والطاقة النووية السلمية 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أوالً: تكنولوجيا الذكاء االصطناعي  .. دور متزايد 
يف املجالني املدين والعسكري

معينة  وخصائص  سلوك  هو  االصطناعي  الذكاء 

تتسم بها الربامج الحاسوبية تجعلها تحايك القدرات 

هذه  أهم  ومن  عملها.  وأمناط  البرشية  الذهنية 

الخصائص القدرة عىل التعلم واالستنتاج ورد الفعل 

فإن  آخر  مبعنى  اآللة.  يف  تربمج  مل  أوضاع  عىل 

الذكاء االصطناعي عبارة عن أجهزة ونظم كمبيوتر 

األداء  تحايك  يك  ذكية،  بطريقة  للعمل  مصممة 

التعلم والتوصل إىل استنتاجاتها  البرشي من خالل 

الخاصة، عرب فهم املحتويات املعقدة، واالنخراط يف 

حوارات مع اإلنسان، وتعزيز األداء املعريف البرشي، 

وغري  الروتينية  املهام  تنفيذ  يف  البرش  استبدال  بل 

الروتينية عىل حد سواء.

الذكاء  بتكنولوجيا  اإلمارات  اهتامم  أن  وال شك يف 

االصطناعي، وسعيها إىل امتالك أدواته، ال ينفصالن 

الدول  خارطة  عىل  موقعها  لتعزيز  مساعيها  عن 

هو  االصطناعي  الذكاء  أصبح  أن  بعد  املتقدمة، 

إغفال  ميكن  فال  القادم،  البرشي  التطور  قاطرة 

كافة  عىل  البرش  لخدمة  يقدمها  التي  املميزات 

املستويات الشخصية والطبية والصناعية والتجارية، 

يف  يهدف  املجاالت  من  كثريٍ  يف  تطويره  إن  بل 

أرواحهم،  والحفاظ عىل  البرش،  إىل حامية  األساس 

الشاقة  األعامل  يف  اآليل  اإلنسان  استخدام  مثل 

ويتأكد  العسكرية.  املعارك  ميادين  ويف  والخطرة، 

اآلونة  يف  التكنولوجية  االكتشافات  لحركة  املتابع 

التوسع  من  بدءاً  استخداماتها،  وتعدد  األخرية، 

القيادة  ذاتية  السيارات  أو  الروبوتات  إنتاج  يف 
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التي  بالروبوتات  ومروراً  طيار  بدون  الطائرات  أو 

البرش وتقوم مبهامهم يف املجاالت املختلفة،  تحايك 

االصطناعي  الذكاء  يف  مسبوقة  غري  ثورة  أمام  أننا 

التي تستهدف خدمة البرشية وتغيري شكل الحياة 

عىل كوكب األرض.

تًغري  أن  العاملية  الدراسات  من  كثري  وتتوقع 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي شكل العامل يف غضون 

التقنيات  أثبتت  بعدما  املقبلة،  القليلة  السنوات 

املرتبطة  املجاالت  كل  يف  عالية  كفاءة  الحديثة 

بالحياة البرشية، فالكثري من اإلنجازات العلمية التي 

كانت تعد وحتى أوقات قريبة من الخيال العلمي، 

االجتامعي  التواصل  موقع  تعرف  إمكانية  مثل 

«فيسبوك» عىل مستخدميه وطبائعهم وسلوكياتهم 

التي  الصفحات  يف  لهم  مناسبة  إعالنات  ووضع 

كل  يف  تدخل  الروبوتات  أصبحت  كام  يزورونها. 

املنازل  يف  فهي  البرش،  حياة  يف  وكبرية  صغرية 

الكمبيوتر  أجهزة  باتت  كام  واملدارس،  والسيارات 

اليوم متداولة بصورة كبرية، وميكن  للتعلم  القابلة 

التجارب  االستفادة من  الحديثة  الكمبيوتر  ألجهزة 

واملعلومات املتوفرة يف صفحات اإلنرتنت وتحليلها 

من  وليس  عملياً،  وتطبيقها  منها  واالستفادة 

يف  العلامء  بعمل  الروبوتات  تقوم  أن  املستبعد 

املستقبل وإجراء تجارب وصنع نظام جديد وتوقع 

ماذا يحدث فيه والقيام بتجاربهم عليه، واالستفادة 

من املعلومات املتوفرة لديهم للتوصل إىل نظريات 

لخدمة  تسخر  الطبيعية  العلوم  مجال  يف  جديدة 

البرشية. وليس من املستبعد أيضاً أن يكون الذكاء 

االصطناعي قادًرا عىل القيام بوظائف متعددة عىل 

التعرف عىل  املثال،  الشخيص، عىل سبيل  املستوى 

وترشيح  معها،  والتفاعل  لألفراد  املزاجية  الحالة 

ذوق  مع  تتناسب  التي  األسواق  يف  املنتجات 

والقدرة  تواجدها،  أماكن  وتحديد  املستهلكني، 

تدخل برشي، من  بنفسه دون  اآلالت  إصالح  عىل 

الذكية،  باألجهزة  املوجودة  الثغرات  معرفة  خالل 

قرصنة،  محاولة  أي  ورصد  وإصالحها،  واكتشافها، 

والتعامل  لها،  والتنبيه  إلكرتونية،  هجامت  شن  أو 

الفوري معها.

العاملية للحكومات يف دورتها  القمة  أن  وكان الفتاً 

من  الفرتة  خالل  ديب  يف  انعقدت  التي  السادسة 

مستقبل  تحديات  ناقشت   2018 فرباير   13  -  11

ضوء  يف  البرشية،  والوظائف  العمل  أسواق 

الذكاء  أنظمة  أدوار  وتصاعد  التكنولوجي  التطور 

العديد  لتويل  املرشحة  والروبوتات  االصطناعي 

تم  املنظور  هذا  ومن  للبرش،  بديالً  الوظائف  من 

تخصيص منتدى عاملي لحوكمة الذكاء االصطناعي 

العاملية  الظاهرة  لهذه  املستقبلية  األبعاد  يبحث 

وسبل االستعداد لها وكيفية مواجهتها.

التوجه  فإن  واملعطيات،  الحقائق  هذه  ضوء  يف 

نحو االستثامر يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي مل 

يعد يقترص عىل الدول املتقدمة، وإمنا أصبح يضم 

التي تسعى إىل االنخراط  العامل  العديد من دول 

نحو  القاطرة  ميثل  الذي  الحيوي  املجال  هذا  يف 

هذا  يف  التقديرات  وتشري  الحقيقي،  التقدم 

اإلنفاق  ينمو  أن  املحتمل  من  أنه  إىل  الخصوص 

دوالر  مليون   640 من  االصطناعي  الذكاء  عىل 

العام 2016  إىل 37 مليار عام 2025، وهذا يؤكد 

االصطناعي،  الذكاء  لتكنولوجيا  املتزايدة  األهمية 

املدنية  والحياة  االقتصاد  عىل  اإليجايب  وتأثريها 

 2014 عام  صدرت  دراسة  أن  حتى  عام،  بوجه 

أشارت  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  عن 

نطاق  توسيع  بعد  االصطناعي  الذكاء  أن  إىل 

مبا  الدويل  االقتصاد  زيادة  إىل  استخدامه سيؤدي 

وتشري  دوالر.  تريليون  و2.95   1.49 بني  يراوح 

بعض التقديرات الحديثة إىل أرقام أكرب من ذلك 

بكثري، فالتقرير الصادر عن أكادميية ”برايس ووتر 
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هاوس كوبرز“ يف منتصف العام املايض 2017 عن 

الدويل  االقتصاد  يف  االصطناعي  الذكاء  مساهمة 

تصل بتلك املساهمة إىل 15.7 تريليون دوالر من 

اآلن وحتى عام 2030، أي ما يفوق الناتج املحيل 

اإلجاميل للصني والهند معا، مع األخذ يف االعتبار 

أن قيمة االقتصاد الكوين حاليا 74 تريليون دوالر 

 .2030 عام  بحلول  املائة  يف   14 بنحو  وسيزيد 

وتنقسم هذه الزيادة إىل 6.6 تريليون دوالر تأيت 

من ارتفاع معدالت اإلنتاجية و9.1 تريليون دوالر 

نتيجة زيادة الجوانب االستهالكية يف ضوء ارتفاع 

مستوى جودة السلع املنتجة.

الذكاء  تكنولوجيا  تأثري  أن  عىل  الخرباء  ويجمع 

السنوات  يف  سيتزايد  االقتصاد  عىل  االصطناعي 

سيعزز  االصطناعي  الذكاء  إىل  فالتحول  املقبلة، 

األجواء التنافسية بشدة بني الرشكات، وهذا يصب 

ستفشل  التي  فالرشكات  املستهلكني،  مصلحة  يف 

ستقوض  االصطناعي  الذكاء  وتبني  التكيف  يف 

اإلنتاج،  تكاليف  ارتفاع  نتيجة  بنفسها  نفسها 

السوقية.  ومن ثم فقدان قدر كبري من حصصها 

وأمريكا  الصني  أن  إىل  الدولية  التقديرات  وتشري 

الشاملية، يعدان الفائز األكرب من دمج تكنولوجيا 

الذكاء االصطناعي يف العملية اإلنتاجية، إذ سيبلغ 

تعزيز  نتيجة  لهام  االقتصادية  املكاسب  اجاميل 

االصطناعي  بالذكاء  القتصاداتهام  اإلنتاجية  اآللة 

أي   ،2030 عام  حتى  دوالر  تريليون   10.7 نحو 

ما يعادل نحو 70 يف املائة من التأثري االقتصادي 

الكيل للذكاء االصطناعي عىل االقتصاد الكوين.

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف املجال العسكري
يف  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  أهمية  تزايدت 

القليلة  السنوات  يف  واألمنية  العسكرية  املجاالت 

بني  العاملي  التسلح  سباق  ظل  يف  وذلك  املاضية، 

كفاءة  أكرث  أسلحة  عن  وبحثها  الكربى،  القوى 

تؤدي  صغرية  أحجام  وذات  تكلفة،  وأقل  ودقة 

مستودعات  إىل  تحتاج  وال  املطلوب،  الغرض 

القليلة  السنوات  وشهدت  لتخزينها.  ضخمه 

عليها  يطلق  األسلحة  من  جديدة  نوعية  املاضية 

«أسلحه الذكاء اإلصطناعي»، التي تتجاوز بكثري يف 

التقليدية  العسكرية  القدرات  وإمكاناتها  قدراتها 

وغري التقليدية، وبات ينظر إليها من جانب خرباء 

يف  الرئييس  العامل  ستكون  أنها  الدفاع  تكنولوجيا 

ورصاعات  حروب  يف  العسكري  التفوق  حسم 

يسمى  ما  األسلحة  هذه  مقدمة  ويف  املستقبل. 

التي مبقدورها  الذايت»،  التحكم االلكرتوين  «أسلحه 

العنرص  من  تدخل  أي  دون  أهدافها  إىل  تصل  أن 

بل  منخفضة،  وبتكلفة  عالية،  وبكفاءة  البرشي، 

ألسلحة  ميكن  أنه  من  متزايدة  تحذيرات  مثة  أن 

قادرة  قتل  آالت  إىل  تتحول  أن  االصطناعي  الذكاء 

الكيميائية،  األسلحة  مامرسات  أسوأ  إحداث  عيل 

واألسلحة البيولوجية، والرصاصات املتفجره خصوًصا 

انها ليست خاضعه لتحكم البرش.

كام ظهرت يف اآلونة األخرية أيضاً أشكال جديدة 

ألسلحة الذكاء االصطناعي التي ميكن أن تغري من 

الردع  أسلحة  وتجعل  املستقبل،  حروب  مفهوم 

والدفاع الصاروخي الحالية بال قيمة، حيث كشف 

العاملي“سرتاتفور“  الدراسات االستخباراتية  معهد 

الجديدة  الصواريخ  من  نوع  عن   2016 العام  يف 

بأضعاف،  الصوت  رسعة  رسعتها  تفوق  التي 

الصواريخ  من  سابقتها  من  أعىل  بدقة  وتتسم 

”هايربسونيك  لقب  عليها  ويطلق  التقليدية،  

من  األرسع  عن  لتمييزها   ،Hypersonic»

فإن  للمعهد،  ووفقاً   ..Supersonic أي  الصوت، 

أولية  مناذج  يخطط المتالك  األمرييك  الجو  سالح 

موضع  وضعها  بهدف  هايربسونيك  صواريخ  من 

األخرى  الصني هي  عام 2020.   بحلول  التشغيل 

باتت تستثمر يف هذه الصواريخ الجديدة وتخطط 

عىل  تعمل  فهي  روسيا،  أما   .2020 عام  إلنتاجها 

يو  ”واي  الهايربسونيك  االنزالقية  مركبتها  تطوير 

تحقق  أن  الصعب  من  يبدو  لكن   ،Yu-71  «-71
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ذلك   ،2020 بحلول  السالح  هذا  بنرش  طموحها 

أن التجربة الوحيدة لها يف هذا املجال كانت عام 

2015، ومل تنجح بها.

ثانياً: دالالت استثامر اإلمارات يف تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي

يف ضوء االعتبارات واملعطيات السابقة، جاء اهتامم 

والعمل  االصطناعي،  الذكاء  بتكنولوجيا  اإلمارات 

من  جملة  لتحقيق  املختلفة،  أدواته  امتالك  عىل 

األهداف االسرتاتيجية، لعل أبرزها:

واالرتقاء  الحكومي  العمل  منظومة  تطوير   *

عاملية  ملعايري  وفقاً  املقدمة  الخدمات  مبستوى 

أحد  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  وتعد  بامتياز، 

والجدير  الهدف.  هذا  لتحقيق  املهمة  املداخل 

بالذكر هنا أن اإلمارات تحولت خالل سنوات قليلة 

«الحكومة  إىل  اإللكرتونية»  «الحكومة  مرحلة  من 

الذكية»، وسخرت يف سبيل ذلك كل اإلمكانيات التي 

تساعد عىل الوصول إىل ما ترنو إليه بأن تكون من 

أوىل الدول يف العامل التي تطبق وسائل التكنولوجيا 

من  فإن  ذلك،  إىل  املجاالت.  جميع  يف  الحديثة 

العمل  يف  االصطناعي  للذكاء  األمثل  التطبيق  شأن 

تنبؤية  اسرتاتيجية  وضع  يف  يساعد  أن  الحكومي 

املثال  سبيل  عىل  وقائية؛  آليات  تطوير  يف  تساعد 

كالتنبؤ بالحوادث واالزدحامات املرورية، بحيث يتم 

عىل ضوء ذلك، وضع سياسات مرورية أكرث فاعلية. 

أن  االصطناعي  الذكاء  مع  للحكومة  ميكن  كذلك، 

توفر نحو 50 يف املئة من التكاليف السنوية للعمل 

الحكومي، سواء يف ما يتعلق بخفض الهدر يف عدد 

املعامالت الورقية أو توفري ماليني الساعات التي يتم 

إهدارها سنوياً يف إنجاز هذه املعامالت، كام يعمل 

توفري  عىل  االصطناعي  الذكاء  يف  الكفؤ  االستثامر 

املشاريع،  إنجاز  تكاليف  وخفض  النقل،  تكاليف 

وتحقيق ارتفاع ملحوظ يف الناتج املحيل اإلجاميل.

يف  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  من  *االستفادة 

والنقل  والتعليم  كالصحة  املختلفة،  القطاعات 

القليلة  الدول  من  اإلمارات  وتعترب  واملواصالت. 

التي تسعى إىل توظيف الذكاء االصطناعي يف مجال 

النقل من خالل السيارات ذاتية القيادة والسيارات 

الطموحة  الدولة  اسرتاتيجية  إطار  يف  الطائرة، 

القيادة يعتمد  النقل إىل قطاع ذايت  لتحويل قطاع 

تكنولوجيا  ومتثل  االصطناعي.  الذكاء  تقنيات  عىل 

الذكاء االصطناعي فرصة اقتصادية كبرية للكثري من 

إذا  طائلة  أرباح  تحقيق  ميكنها  بحيث  القطاعات، 

ما  واالعتامد عىل  استخداماته  تطبيق  بدأت يف  ما 

يقدمه من معلومات واستشارات دقيقة، فضالً عن 

العنرص  عىل  االعتامد  تقليل  يف  اإليجابية  تأثرياتها 

البرشي والعاملة، مام يرفع جودة املنتجات ويقلل 

البيت  أجراها  دراسة  هناك  أن  حتى  اإلنفاق،  من 

الحرف  من   83% إن  تقول   2016 العام  األبيض 

الساعة  يف  دوالراً   20 تتجاوز  ال  التي  األجور  ذات 

مستقبالً،  باألمتتة  استبدالها  يتم  أن  املحتمل  من 

األمر الذي يشكل قلقاً لتداعياته عىل نسب البطالة 

وتفاوت معدالت الدخل بالنسبة للدول التي ميتهن 

مواطنوها هذه الحرف املهددة باالنقراض.

لحل  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  االستفادة من   *

واملستقبلية  الحالية  التحديات  وتجاوز  املشكالت 
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هذه  أن  خاصة  كافة،  والخدمات  القطاعات  يف 

مجال  يف  فمثالً  الحياة،  شكل  ستغري  التطبيقات 

االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  تتجاوز  التعليم 

إعداد  إىل  املبارش  التعليم  يف  الحالية  قدراتها 

البيانات  تحليل  خالل  من  أفضل  مبعايري  املناهج 

الطالب  بسلوكيات  تتعلق  والتي  املرتاكمة  الكبرية 

وغريها  التعليمية  للوسائل  واستجابتهم  وقدراتهم 

من  االصطناعي  الذكاء  يرفع  التي  البيانات  من 

كفاءة استغاللها لصالح البرشية. ويف مجال الصحة 

عىل سبيل املثال، فإن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

الطبية  الخدمات  تطوير  يف  الفتة  بصورة  أسهمت 

بشكل كبري، وأتاحت تحول الهاتف الذيك إىل طبيب 

ينقذ حياة املرىض من األمراض الخطرة كالجلطات 

تطبيقات  أن  خاصة  والدماغية،  القلبية  والسكتات 

مستوى  قياس  عىل  قادرة  أصبحت  الذيك  الهاتف 

ضغط الدم، ونسبة السكر يف الدم، وتحديد مستوى 

إىل  الحديثة  الدراسات  وتشري  القلب.  رضبات 

املستشفيات الحديثة تربط الطبيب مع املريض عرب 

تقنيات التواصل الحديثة عىل مدار الساعة، ليتمكن 

الطبيب من اتخاذ اإلجراء املناسب مع املريض فوراً 

من عىل بعد، دون الحاجة إىل الحضور لغرفته يف 

املستشفى. كام أن االبتكار يف قطاع الرعاية الصحية 

الصحية،  الخدمات  مناحي  كافة  مستقبالً  سيقود 

وطب املستقبل سيكون قامئاً عىل العالج الشخيص 

لكل مريض بناء عىل تركيبته الجينية.  

أجل  من  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  *توظيف 

بناء اقتصاد معريف يعتمد عىل العلوم والتكنولوجيا، 

ولهذا فإن انتقال اإلمارات إىل مرحلة ما بعد عرص 

الدقيقة،  الحيوية  املجاالت  يف  واالستثامر  النفط 

اإلملام  يتطلب   ، واملتجددة  النووية  كالطاقة 

بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي واالستثامر يف قاعدة 

من الكوادر املواطنة التي متتلك أدواتها.

الذكاء  تكنولوجيا  ملواكبة  اإلمارات  جهود  ثالثاً: 
االصطناعي

أهمية  مبكر  وقت  منذ  اإلمارت  دولة  أدركت  لقد 

االستثامر يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي باعتبارها 

بناء  إىل  الرامية  الوطنية  للجهود  مهامً  رافداً 

عىل  قائم  اإلنتاجية،  عايل  تنافيس  معريف  اقتصاد 

وفقاً  الحديثة،  والتقنية  العلمي  والبحث  االبتكار 

التي تستهدف   ، اإلمارات 2021»  ملحددات «رؤية 

الحديثة  والعلوم  املعرفة  عىل  قائم  اقتصاد  إقامة 

تنافسية  تعزيز  بهدف  العرصية  والتكنولوجيا 

مجال  يف  سيّام  ال  الحيوية،  القطاعات  واستدامة 

التصنيع والصناعات التحويلية املتقدمة، ومبا يواكب 

تطلعات اإلمارات يف مرحلة ما بعد عرص النفط.

أكرث  من  اإلمارات  أن  إىل  املعطيات  كافة  وتشري 

لتبني اسرتاتيجية مستدامة  دول املنطقة استعداداً 

عمل  وبرامج  سياسات  بفضل  االصطناعي،  للذكاء 

متطورة تكنولوجية اعتمدتها يف العقدين األخريين 

تحديداً، اذ ان اإلمارات أول دولة يف املنطقة تبنت 

تحويلها  تم  ما  ثم رسعان  اإللكرتونية»،  «الحكومة 

سابقة  يف   ،2013 عام  يف  الذكية»  «الحكومة  إىل 

السمو  رؤية صاحب  من  انطالقاً  أيضاً،  املنطقة  يف 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 

بكفاءة  الحكومية  الخدمات  وأرسع  أفضل  إلتاحة 
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بكافة  واالرتقاء  إسعادهم  بهدف  عاليتني،  وجودة 

مناحي العمل والحياة يف الدولة.

االصطناعي  الذكاء  يف  اإلمارايت  االستثامر  وقد شهد 

املاضية  القليلة  السنوات  خالل   70% بنحو  منواً 

 33 إىل  املجال  هذا  يف  الدولة  استثامرات  ووصلت 

، بحسب مؤسسة  العام 2017  بنهاية  مليار درهم 

ووفقاً  املعلومات.  تقنية  ألبحاث  يس»  دي  «آي 

الصادر عن  املعلومات  لتكنولوجيا  العاملي  للتقرير 

«املنتدى االقتصادي العاملي»، فإن اإلمارات تأيت يف 

صدارة دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 

ويف املرتبة الثانية عاملياً يف مؤرش مواكبة الحكومات 

للتكنولوجيا املتقدمة،  لتتصدر بذلك دول املنطقة 

يف هذا النوع الحيوي من االستثامر. وقد أكد معايل 

عمر العلامء وزير دولة للذكاء االصطناعي يف شهر 

بـ  تقدر  اإلمارات  يف  فرص  توافر  عن   2018 فرباير 

332 مليار درهم يف حالة تطبيق الذكاء االصطناعي 

تم  تحليلية  لدراسة  وفقاً  القطاعات  مختلف  يف 

تأسيس  إىل  تسعى  اإلمارات  أن  إىل  الفتاً  إعدادها، 

التكنولوجيا  هذه  فهم  عىل  قادر  مواطن  كادر 

وقيادتها يشكل %1 من إجاميل خرباء العامل بالذكاء 

االصطناعي، حيث يوجد 200 ألف خبري يف الذكاء 

االصطناعي، مبيناً أن هذا الرقم كبري، ونحن يف دولة 

بأن لدى  اإلمارات قادرون عىل الوصول له، منوهاً 

الهندسة  مجاالت  يف  سنوياً  خريج  آالف   6 الدولة 

التخصصات،  من هذه  وغريها  الحوسبة،  ومجاالت 

لو أضفنا لها الذكاء االصطناعي يف مناهجهم بشكل 

يكون  فسوف  العمل،  سوق  يف  يطبقونه  يجعلهم 

لدينا أكرب كادر يف هذا املجال عاملياً.

عاملية  رشاكات  بناء  عىل  اإلمارات  دولة  وتحرص 

لتعزيز االستفادة من الخدمات غري املسبوقة التي 

ودورها  االصطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  توفرها 

الحدود  تتجاوز  والتي  اإلنسان  حياة  تحسني  يف 

عاملية  مسؤولية  كونها  العامل،  لتشمل  الجغرافية 

لضامن  الجهود  جميع  تضافر  وتتطلب  مشرتكة، 

حياة أفضل لألجيال املقبلة. ومتتلك اإلمارات رؤية 

بعيدة املدى السترشاف مستقبل تكنولوجيا الذكاء 

التحوالت  قيادة  عىل  تأثريها  ومدى  االصطناعي 

وما  الحيوية  القطاعات  ستشهدها  التي  الكربى 

وانعكاسها  عملها  آليات  يف  تغيريات  من  سريافقها 

عىل حياة الناس.

رابعاً: توظيف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي: مناذج 
إماراتية ناجحة

استعداداً  املنطقة  دول  أكرث  من  اإلمارات  تعترب   

االصطناعي،  للذكاء  مستدامة  اسرتاتيجية  لتبني 

بفضل التطور الفائق للبنية التكنولوجية وسياسات 

الدولة  اعتمدتها  تكنولوجية  متطورة  عمل  وبرامج 

يف العقدين األخريين تحديداً، وقد اتخذت اإلمارات 

خالل السنوات املاضية العديد من الخطوات املهمة 

االصطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  امتالك  طريق  عىل 

الحيوية،  القطاعات  بكفاءة يف عدد من  وتوظيفها 

لعل أبرزها:

*أنظمة العمل الحكومي: تحرص دولة اإلمارات عىل 
االرتقاء  يف  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  توظيف 

تطويع  يف  ونجحت  الحكومي،  العمل  بأنظمة 

إلكرتونية،  حكومة  خدمات   لتقديم  التكنولوجيا؛ 

ينجز  املتعامل  أصبح  حتى  مساعيها،  يف  ونجحت 

معظم معامالته خلف جهاز الكمبيوتر الخاص به، 

آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  وأطلق صاحب 

الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم 

«مبادرة   ،2013 مايو  يف  الله،   رعاه  ديب،  حاكم 

الخدمات  توفري  أجل  من  الذكية»؛  الحكومة 

الساعة.وأعلن  مدار  وعىل  كانوا  حيثام  للجمهور 

سموه حينها عن تطلعه إىل أن يرى حكومة تخدم 

حينها  سموه  وحدد  الساعة،  مدار  عىل  املواطن 

فرتة زمنية مدتها عامان للجهات الحكومية؛ إلنجاز 
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خالل  من  الحكومية  الخدمات  تقديم  إىل  التحول 

بإمكان  أصبح  حيث  كان  ما  وهو  الذكية،  األجهزة 

املتعامل إنجاز أي خدمة عرب هاتفه املحمول. ويف 

أكتوبر   16 يف  سموه  أطلق   ، تطوراً  أكرث  مرحلة 

االصطناعي،  للذكاء  اإلمارات  اسرتاتيجية   2017

 ،2071 اإلمارات  مئوية  كأول مرشوع ضخم ضمن 

الذكية،  الحكومة  بعد  الجديدة  املوجة  ميثل  الذي 

بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية 

التحتية املستقبلية يف الدولة.

ويف هذا السياق أيضاً فقد دشنت حكومة أبوظبي 

للخدمات  «تم»  منظومة   2018 فرباير  شهر  يف 

إطار  يف  تأيت  والتي  والذكية،  املوحدة  الحكومية 

رؤية حكومة أبوظبي الرامية إىل تسهيل وتوفري كل 

ويعزز  يخدم  مبا  للمتعاملني،  والنجاح  الراحة  سبل 

أفضل  باستخدام  الحكومي،  العمل  كفاءة  مستوى 

ومن  املتقدمة.  والتكنولوجيا  الحديثة  التقنيات 

خالل املنصة الجديدة سيكون باستطاعة املتعاملني 

املطلوبة،  الحكومية  الخدمات  جميع  إىل  الوصول 

اتصال موحدة يف أي وقت ومكان، من  عرب نقطة 

خالل تطبيق األجهزة الذكية، أو البوابة اإللكرتونية، 

املتعاملني،  تجربة  إلثراء  املصممة  «تم»  فروع  أو 

صاحب  أكد  وقد  ومريحة.  سهلة  تجربة  وتوفري 

نهيان، ويل عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمّو 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه 

الرابع عرش  الله، لدى اطالعه عىل هذه املنصة يف 

من شهر فرباير 2018، عىل أن «ما مييز الحكومات 

بخدمات  املتعاملني  توقعات  تستبق  أنها  العرصية 

عالية،  مرونة  ذات  ومتكاملة،  ونوعية  مبتكرة 

فئات  لجميع  االجتامعية واالقتصادية  البيئة  تخدم 

«دولة  أن  سموه،  وأضاف  الدولة».  يف  املجتمع 

بن  خليفة  الشيخ  السمّو  صاحب  بقيادة  اإلمارات 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قطعت أشواطاً مهمة 

تلبي  متكاملة،  حكومية  أنظمة  بناء  يف  ومتقدمة 

سموه  داعياً  للوطن»،  الشاملة  التنمية  تطّورات 

إىل مواصلة العمل لتكريس أفضل النظم الخدمية، 

الحكومي، من خالل توظيف  األداء  وتعزيز كفاءة 

املبدعة  األفكار  وتبّني  الحديثة،  الذكية  التقنيات 

األوقات  وتوفري  املسافات،  اختزال  يف  تسهم  التي 

التي تستهدف رضا املتعاملني وراحتهم.

للخدمات  أبوظبي  رشكة  بدأت  الصحة:  *قطاع 
الصحية «صحة»  يف وضع اسرتاتيجيات مستقبلية 

للذكاء االصطناعي الطبي، وإطالق منتجات عاملية 

للذكاء  عاملياً  أبوظبي مركزاً  لتصبح  املجال؛  يف هذا 

حيث  بُعد؛  عن  والعالجات  الطبي  االصطناعي 

وعالج  تشخيص  يف  االصطناعي  الذكاء  يدخل 

املعايري  أعىل  وفق  ذكية  بطريقة  األمراض  معظم 

التكنولوجية، وسيشكل  التقنية وأحدث املامرسات 

رشكة  وتستعد  والتشخيص.  العالج  يف  طبية  ثورة 

واستخداماته  االصطناعي  الذكاء  لتطبيق  «صحة» 

بصورة شمولية يف كل املجاالت الطبية عىل مستوى 

البرشي؛  العقل  محاكاة  من خالل  منشآتها؛  جميع 

الطبية،  املهام  إنجاز  يف  التكنولوجيا  وتسخري 

وتطوير عملية التشخيص ومراقبة املرىض عن بُعد 

لألمراض  املبكر  واالكتشاف  الدقيقة،  والجراحات 

املعلومات  عامة وأمراض الرسطان خاصة، وتحليل 

ملساعدتهم  القرار؛  لصّناع  النصائح  وإعطاء  الطبية 
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يف تحسني أو تطوير أو استحداث الخدمات ورسم 

وميكن  مختلفة،  مجاالت  يف  املستقبلية  التوقعات 

سجل  صنع  يف  االصطناعي  الذكاء  من  االستفادة 

يساعد املتعاملني يف تسهيل ورسعة إنجاز عمليات 

مع  والتواصل  الحيوية،  املؤرشات  وأخذ  التسجيل، 

األسئلة  طرح  طريق  عن  مبارش  بشكل  املريض 

املريض،  قبل  من  املقدمة  اإلجابات  من  والتعلم 

واستحداث منتجات فريدة من نوعها. 

تكنولوجيا  اإلمارات  حكومة  وظفت  البيئة:  *قطاع 
الحلول  ووضعت  مثىل  بطريقة  االصطناعي  الذكاء 

تتبنى  حيث  البيئي،  املجال  يف  الذكية  واملامرسات 

وزارة التغري املناخي والبيئة تنفيذ خطة طموحة يف 

هذا السياق تهدف إىل تركيب وتشغيل نظام الرصد 

البيئي  والرصد  الشمسية  الطاقة  أداء  لتقييم  الذيك 

الفوري، إذ يعمل الباحثون يف اإلمارات عىل تطوير 

الطاقة  أداء  لتقييم  وتفاعيل  ذيك  نظام  وتشغيل 

الشمسية والرصد البيئي الفوري، ومن املتوقع تركيب 

النظام الجديد مبقر الوزارة خالل العام 2018.

أفضل عرش  اإلمارات ضمن  جاءت  النقل:  قطاع   *
دول من حيث جاهزيتها الستيعاب املركبات ذاتية 

وفقاً  وذلك  سائق)،  دون  من  (املركبات  القيادة 

 2018 يناير  يف  الذي صدر  إم جي»  يب  ملؤرش «يك 

القيادة.  ذاتية  املركبات  الستيعاب  الدول  لجاهزية 

وطبقاً للدراسة التي تقيم مستوى جاهزية 20 دولة 

عىل املستوى العاملي، احتلت اإلمارات املركز الثامن 

ونيوزيلندا.  الجنوبية  كوريا  عىل  بذلك  متفوقة 

الضوء  نوعه،  من  األول  يعد  الذي  املؤرش،  وسلط 

الدولة  تساعد  التي  العاملية  املامرسات  أفضل  عىل 

عىل ترسيع عملية تبني النقل الذايت وقدراتها عىل 

أبرز  كام  الذاتية،  القيادة  تكنولوجيا  مع  التكيف 

املؤرش التقدم الذي أحرزته الدول يف جعل املركبات 

ذاتية القيادة واقعاً ملموساً. وفقاً لهذا املؤرش جاءت 

وسنغافورة  هولندا  بعد  الثامن  املركز  يف  اإلمارات 

املتحدة  واململكة  والسويد  املتحدة  والواليات 

إم  يب  «يك  مؤرش  تصنيف  ويعكس  وكندا.  وأملانيا 

للمركبات  الدول  استيعاب  جاهزية  لقياس  جي» 

ذاتية القيادة صواب رؤية اإلمارات الهادفة إىل أن 

التكنولوجية  الناحية  من  تقدماً  الدول  أكرث  تكون 

عىل مستوى العامل.

عن  أخرياً  الكشف  تم  فقد  السياق،  هذا  ويف 

ديب  اسرتاتيجية  مثل  املتخصصة  املشاريع  بعض 

للنقل الذايت، والتي مبوجبها من املقرر أن تصبح 

من  ديب  طرق  عىل  تسري  التي  السيارات  ربع 

العام 2017  دون سائق بحلول 2030. كام شهد 

طائر حديث يف ديب،  تاكيس  ألول  ناجحاً  اختباراً 

ومن املتوقع أن تحقق هذه االسرتاتيجية إيرادات 

اقتصادية سنوية بقيمة 22 مليار درهم من خالل 

الكربون  انبعاثات  وتقليل  النقل  تكاليف  خفض 

الساعات  من  املاليني  مئات  وتوفري  والحوادث 

الضائعة يف النقل التقليدي.

الدول  من  اإلمارات  تعترب  الصناعية:  *مجال 
الرابعة  الصناعية  الثورة  نحو  التوجه  يف  الرائدة 

الذكاء  لتطبيقات  استعداداتها  عرب  واستخداماتها، 

االصطناعي الذي ميثل فرصة اقتصادية كبرية للكثري 

 2017 العام  من  سبتمرب  شهر  ويف  القطاعات،  من 

الصناعية  للثورة  اإلمارات  «اسرتاتيجية  إطالق  تم 
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الرابعة»، ضمن أعامل االجتامعات السنوية لحكومة 

دولة اإلمارات. وتهدف هذه االسرتاتيجية إىل تعزيز 

مكانة دولة اإلمارات كمركز عاملي للثورة الصناعية 

الرابعة، واملساهمة يف تحقيق اقتصاد وطني تنافيس 

قائم عىل املعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية 

والرقمية  املادية  التقنيات  تدمج  التي  املستقبلية 

توجهات  االسرتاتيجية  هذه  وتجسد  والحيوية. 

الحكومة يف أن تصبح دولة اإلمارات منوذجاً عاملياً 

املستقبل،  لتحديات  االستباقية  املواجهة  يف  رائداً 

الثورة  توفرها  التي  واألدوات  التقنيات  وتطويع 

الصناعية الرابعة لخدمة املجتمع وتحقيق السعادة 

والرفاه ألفراده.

وتركز اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة 

معظمها  يف  ترتبط  أساسية   محاور  عدة  عىل 

تشمل“إنسان  االصطناعي  الذكاء  بتكنولوجيا 

املستقبل“ من خالل تحسني مخرجات قطاع التعليم 

املتقدمة،  والعلوم  التكنولوجيا  عىل  يرتكز  الذي 

والذكاء  النانو،  تكنولوجيا  الحيوية،  الهندسة  ومنها 

االصطناعي. وتبني الخطط واالسرتاتيجيات يف مجال 

الجينومية عرب  الطبية  والسياحة  الجينومي،  الطب 

حلول  وتطوير  الصحية،  الرعاية  مستويات  تحسني 

حاجة  حسب  شخصية  جينومية  وأدوية  طبية 

الروبوتية،  الصحية  الرعاية  عىل  املرىض.والرتكيز 

واالستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا النانو، لتعزيز 

إمكانات تقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية 

مدار  عىل  ذكية  طبية  حلول  وتقديم  بعد،  عن 

لالرتداء،  القابلة  التكنولوجيا  طريق  عن  الساعة 

من  املستقبل“  البرشي.و“أمن  الجسم  يف  والزرع 

منظومة  عرب  والغذايئ  املايئ  األمن  تحقيق  خالل 

تقوم  والغذايئ،  املايئ  لألمن  ومستدامة  متكاملة 

والتكنولوجيا  الحيوية  الهندسة  علوم  توظيف  عىل 

املتقدمة للطاقة املتجددة.و تعزيز األمن االقتصادي 

التعامالت  وتكنولوجيا  الرقمي،  االقتصاد  تبني  عرب 

االستثامر  خالل  من  املستقبل“  و“ريادة  الرقمية. 

يف أبحاث الفضاء والعمل عىل تعزيز مكانة الدولة 

دراسة  مجال  الطموحة يف  للجهات  عاملية  كمنصة 

وتشجيع  الفضاء.  واستثامر  ومشاريع  وأبحاث 

األبحاث والتطبيقات الوطنية يف الجامعات واملراكز 

واألعصاب،  الدماغ  علوم  مجال  يف  املتخصصة 

الجهات  مع  بالرشاكة  واإلدرايك  البرشي  والتعزيز 

العاملية املتخصصة.

العربية  اإلمارات  دولة  تويل  االستمطار:  *علوم 
املائية  املوارد  لتوفري  متزايدة  أهمية  املتحدة 

التقنيات  يف  واالبتكار  البحث  تشجيع  خالل  من 

الجديدة، ويف إطار البحث عن حلول غري تقليدية 

لزيادة املوارد املائية، وبأقل تكلفة ممكنة، اتجهت 

الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  نحو  اإلمارات  دولة 

يف هذا املجال، وذلك من خالل االستثامر يف عملية 

”االستمطار“، وأطلقت وزارة شؤون الرئاسة مبادرة 

يف  العلمي  والبحث  االستثامر  لتشجيع  طموحة 

برنامج  تدشني  خالل  من  وذلك  االستمطار،  علوم 

يرشف  الذي  االستمطار“  علوم  لبحوث  ”اإلمارات 

والزالزل“.  الجوية  لألرصاد  الوطني  ”املركز  عليه 

ويسعى هذا الربنامج إىل املساهمة يف تطوير علم 

يف  االبتكار  مستوى  تحسني  خالل  من  االستمطار 

ودراسة  فيه،  املستخدمة  والتكنولوجيا  التقنيات 



745542018

حركة واتجاه الرياح، من أجل زيادة كمية تساقط 

الجافة.  وشبه  الجافة  املناطق  عىل  خاصًة  األمطار 

دوراً  األخرية  السنوات  يف  اإلمارات  دولة  وتلعب 

االستمطار،  مجال  يف  واالبتكار  التطوير  عرب  قيادياً 

مبا جعلها األوىل خليجياً يف علوم االستمطار، حيث 

عىل  العلمي  املجتمع  تشجيع  عىل  جاهدًة  تعمل 

العملية  الحلول  وتوفري  املجال،  هذا  يف  البحث 

للتصدي لتحديات األمن املايئ، ومبا يؤدي إىل زيادة 

املياه املتوفرة.

*التوسع يف توظيف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف 

العديد من املجاالت، حيث أكدت القيادة العـامة 

االصطناعي،  للذكاء  استخدامها  الشارقة  لـشـرطة 

يعد  حيـث  آمـــنة“؛  إمارة  الشارقة  ”مرشوع  يف 

عالية،  بحرفية  تعمل  متكاملة  منظومة  املرشوع 

واستالم  بالتحليل  تقوم  املستخدمة  فاألنظمة 

املعلومات، كام تقوم بعملية التنبيه واملراقبة، وهو 

الطرق  هيئة  وأطلقت  البرشي،  العنرص  يوفر  ما 

السعادة  مؤرش  لقياس  مبادرة  ديب،  يف  واملواصالت 

تقنيات  استخدام  لدى متعامليها؛ وذلك من خالل 

رائداً  إنجازاً  بذلك  محققة  االصطناعي،  الذكاء 

األذىك  ديب  إمارة  جعل  طريق  يف  جديدة  وخطوة 

واألسعد بني مدن العامل.

 .. للذكاء االصطناعي  اإلمارات  خامساً: اسرتاتيجية 
مرحلة جديدة يف مسرية التنمية الشاملة 

اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي، التي أطلقها 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، يف أكتوبر 2017، تعترب األوىل من نوعها 

يف املنطقة من حيث القطاعات التي تغطيها ونطاق 

الخدمات التي تشملها وتكاملية الرؤية املستقبلية 

التي تسترشفها، حيث تسعى يف األساس إىل تطوير 

وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي بحيث 

تكون جزءاً ال يتجزأ من منظومة العمل الحكومي 

يف الدولة مبا يسهم يف مواجهة املتغريات املتسارعة 

كافة  عىل  العام  األداء  يف  نوعي  تطور  وتحقيق 

كاملة  ذكية  رقمية  منظومة  بناء  عرب  املستويات 

ومتصلة تتصدى للتحديات أوال بأول وتقدم حلوالً 

عملية ورسيعة، تتسم بالجودة والكفاءة.

وتدشن هذه االسرتاتيجية ملرحلة جديدة وطموحة 

يف العمل الحكومي تعتمد عىل الذكاء االصطناعي، 

اإلمارات  يف  الحكومي  العمل  فلسفة  وتجسد 

العمل  ألنظمة  املستمر  التطوير  عىل  تقوم  التي 

حكومات  متطلبات  مع  تتواكب  يك  الحكومي، 

الحكومية،  الخدمات  مبستوى  واالرتقاء  املستقبل، 

الذكية،  والخدمات  التكنولوجيا  من  واالستفادة 

االرتقاء  الجديدة  االسرتاتيجية  تستهدف  حيث 

بيئات  وخلق  اإلنجاز  وترسيع  الحكومي  باألداء 

وذلك  عالية،  إنتاجية  ذات  ومبتكرة  مبدعة  عمل 

الذكاء  وأدوات  تقنيات  أحدث  استثامر  خالل  من 

العمل  ميادين  شتى  يف  وتطبيقها  االصطناعي، 

كافة  الطاقات  واستثامر  املستوى،  رفيعة  بكفاءة 

واإلمكانات  املوارد  واستغالل  األمثل  النحو  عىل 



75

ل  تعجِّ خالقة  بطريقة  املتوافرة  واملادية  البرشية 

تنفيذ الربامج واملشاريع التنموية لبلوغ املستقبل.

بعد  الجديدة  املوجة  االصطناعي  الذكاء  وميثل 

الخدمات  عليها  ستعتمد  بحيث  الذكية،  الحكومة 

الدولة.  يف  املستقبلية  التحتية  والبنية  والقطاعات 

باألداء  االرتقاء  إىل  االسرتاتيجية  هذه  وتهدف 

عمل  بيئات  وخلق  اإلنجاز  وترسيع  الحكومي 

من  وذلك  عالية،  إنتاجية  ذات  ومبتكرة  مبدعة 

الذكاء  وأدوات  تقنيات  أحدث  استثامر  خالل 

العمل  ميادين  شتى  يف  وتطبيقها  االصطناعي 

كافة  الطاقات  واستثامر  املستوى،  رفيعة  بكفاءة 

واإلمكانات  املوارد  واستغالل  األمثل  النحو  عىل 

ل  تعجِّ خالقة  بطريقة  املتوافرة  واملادية  البرشية 

التنموية لبلوغ املستقبل.  تنفيذ الربامج واملشاريع 

االصطناعي  الذكاء  مجال  يجتذب  أن  املتوقع  ومن 

استثامرات ضخمة ويفتح آفاقاً واسعة يف املجاالت 

االقتصادية كافة، بفضل الخفض املتوقع يف الكلفة 

التشغيلية للمؤسسات والرشكات.

االصطناعي  للذكاء  اإلمارات  اسرتاتيجية  وتهدف 

يف  العامل  يف  األوىل  اإلمارات  حكومة  تكون  أن  إىل 

قطاعاتها  مختلف  يف  االصطناعي  الذكاء  استثامر 

املنطقة  يف  واعدة  جديدة  سوق  وخلق  الحيوية، 

ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع 

قاعدة  بناء  إىل  باإلضافة  اإلنتاجية،  وزيادة  الخاص 

قوية يف مجال البحث والتطوير، وأن يتم االعتامد 

وتحليل  الخدمات  يف  االصطناعي  الذكاء  عىل 

البيانات مبعدل %100 بحلول العام 2031، بحيث 

الدولة  يف  الحكومية  الجهات  جميع  عىل  يتعني 

اعتامد الذكاء االصطناعي وذلك مبا ينسجم ومئوية 

اإلمارات 2071 الساعية إىل أن تكون دولة اإلمارات 

األفضل يف العام يف كافة املجاالت.

االصطناعي  للذكاء  اإلمارات  اسرتاتيجية  وتستهدف 

هذه  بني  من  الدولة؛  يف  حيوية  قطاعات  عدة 

الحوادث  النقل من خالل تقليل  القطاعات: قطاع 

خالل  من  الصحة  وقطاع  التشغيلية؛  والتكاليف 

وقطاع  والخطرية؛  املزمنة  األمراض  نسبة  تقليل 

نسب  وتقليل  الدقيقة  التجارب  بإجراء  الفضاء 

األخطاء املكلفة؛ وقطاع الطاقة املتجددة عرب إدارة 

إجراء  عرب  املياه  وقطاع  الذيك؛  واالستهالك  املرافق 

املوارد؛ وقطاع  لتوفري  الدقيقة  والدراسات  التحليل 

والرصف  اإلنتاج  نسبة  رفع  خالل  من  التكنولوجيا 

من  التقليل  خالل  من  التعليم  وقطاع  العام؛ 

البيئة  وقطاع  التعلم؛  يف  الرغبة  وزيادة  التكاليف 

عرب زيادة نسبة التشجري وزراعة النباتات املناسبة.

محاور اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي

للذكاء االصطناعي من  اإلمارات  اسرتاتيجية  تتألف 

بينها،  فيام  مرتابطة  أساسية  عمل  محاور  خمسة 

تشكل مبثابة مراحل تطوير وبحث وإعداد وتطبيق 

يف  االصطناعي  الذكاء  وأدوات  لتقنيات  تدريجي 

يف  الحكومي  العمل  ورشايني  مفاصل  مختلف 

الدولة، وذلك عىل مدى جدول زمني محدد، حيث 

األساس  يف  االسرتاتيجية  هذه  مخرجات  تسعى 

والخاص،  الحكومي  القطاع  يف  املوظفني  دعم  إىل 
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وقدارتهم  طاقاتهم  لتوجيه  لهم  املجال  وإتاحة 

تشمل  كام  وخالقة.  إبداعية  ومهام  أعامل  يف 

االستخدام  بشأن  رسمية  وثيقة  وضع  االسرتاتيجية 

ضمن  واآللة،  البرش  بني  االصطناعي  للذكاء  اآلمن 

من  األوىل  الحكومية  الوثيقة  وهي  قانوين،  إطار 

اسرتاتيجية  وتتضمن  العامل.  مستوى  عىل  نوعها 

الذكاء االصطناعي خمسة محاور هي:

ما  وهو  االصطناعي،  الذكاء  عمل  فريق  بناء   -  1

للدولة،  الذكاء االصطناعي  يتضمن تشكيل مجلس 

لالبتكار  التنفيذيني  الرؤساء  مع  عمل  فرق  وإنشاء 

يف الجهات الحكومية، وصياغة الخطط االسرتاتيجية 

 ،2018 لعام  للحكومات  العاملية  القمة  يف  ونرشها 

القاعدة  يشكل  كونه  مهامً  املحور  هذا  ويعد 

الوطنية  االسرتاتيجية  عليها  تُبنى  التي  األساسية 

للذكاء االصطناعي.

2 - التفعيل، من خالل العديد من الربامج واملبادرات 

من بينها تنظيم زيارات ميدانية للجهات الحكومية 

لفهم قطاع الذكاء االصطناعي، وتنظيم ودعم ورش 

اآلليات  حول  الحكومية  الجهات  جميع  يف  العمل 

مجاالت  مختلف  يف  االصطناعي  للذكاء  التطبيقية 

سنوية،  عاملية  قمة  وتنظيم  الحكومي،  العمل 

وإطالق املرسعات الحكومية للذكاء االصطناعي.

القيادات  قدرات  تطوير  عرب  القدرات،  تنمية   -  3

الحكومية العليا يف مجال الذكاء االصطناعي، ورفع 

بالتكنولوجيا،  املتصلة  الوظائف  جميع  مهارات 

الحكوميني  للموظفني  تدريبية  دورات  وتنظيم 

من  نسبة  تحديد  جانب  إىل  القطاعات،  شتى  يف 

لدراسة  الدولة  خارج  للمبتعثني  الدراسية  الربامج 

وذلك  االصطناعي،  بالذكاء  املتعلقة  التخصصات 

الحكومية  الكوادر  من  عريضة  قاعدة  لتطوير 

املؤهلة يف هذا املجال.

املئة من خدمات  توفري 100 يف  التطبيق، عرب   -  4

الخط األول للجمهور من خالل الذكاء االصطناعي، 

يف  املئة  يف   100 بنسبة  االصطناعي  الذكاء  ودمج 

يف  االصطناعي  الذكاء  ودمج  الطبية،  الخدمات 

وزيادة  الهوية،  بتحديد  الخاصة  األمنية  الخدمات 

الوظائف  يف  االصطناعي  الذكاء  عىل  االعتامد 

والجهد  الوقت  توفري  بغية  ذلك  كل  الروتينية، 

املوارد  عىل  والحفاظ  اإلنتاجية  الكفاءة  وتعزيز 

طموحة  رؤية  ضمن  هدر،  دون  واملادية  البرشية 

لكافة  املطلق  واالستغالل  االستثامر  إىل  تسعى 

الطاقات واإلمكانات، بحيث يصل الهدر إىل معدالت 

دنيا يف كل قطاعات العمل الحكومي يف الدولة.

االستشاري  املجلس  تعيني  القيادة، من خالل    -  5

حكومي  قانون  ونرش  وإصدار  االصطناعي،  للذكاء 

بشأن االستخدام اآلمن للذكاء االصطناعي، هو األول 

من نوعه يف املنطقة، وتنظيم سلسلة من املؤمترات 

يشمل  كذلك  االصطناعي.  الذكاء  وتنظيم  لضبط 

نوعها  من  عاملية  وثيقة  أول  تطوير  املحور  هذا 

نفسه،  املجال  يف  الرائدة  الحكومات  مع  بالتعاون 

لضامن  الالزمة  واملعايري  الضوابط  تحدد  بحيث 

عىل  االصطناعي  للذكاء  والسليم  اآلمن  االستخدام 

مستوى العامل.

وتهدف هذه االسرتاتيجية إىل تحقيق مجموعة من 

األهداف، تتمثل يف:

وتعجيل   ،2071 اإلمارات  مئوية  أهداف  تنفيذ   *

تنفيذ الربامج واملرشوعات التنموية لبلوغ املستقبل

الخدمات  يف  االصطناعي  الذكاء  عىل  االعتامد   *

وتحليل البيانات مبعدل %100 بحلول عام 2031

الحكومي وترسيع اإلنجاز وخلق   * االرتقاء باألداء 

بيئات عمل مبتكرة

يف  العامل،  يف  األوىل  اإلمارات  حكومة  تكون  أن   *

استثامر الذكاء االصطناعي مبختلف قطاعاتها الحيوية

 * خلق سوق جديدة واعدة يف املنطقة ذات قيمة 

اقتصادية عالية

* دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة اإلنتاجية، 
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البحث  مجال  يف  قوية  قاعدة  بناء  إىل  باإلضافة 

والتطوير

الذكاء  وأدوات  تقنيات  أحدث  استثامر   *  

العمل  ميادين  شتى  يف  وتطبيقها  االصطناعي 

بكفاءة رفيعة املستوى

األمثل،  النحو  عىل  الطاقات  كل  استثامر   *

واملادية  البرشية  واإلمكانات  املوارد  واستغالل 

املتوافرة بطريقة خالقة.

وتطوير  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  سادساً: 
الصناعات الدفاعية والفضائية يف اإلمارات

متثل الصناعات العسكرية يف دولة اإلمارات الوجه 

الذكاء  عىل   القامئة  املتقدمة  للتكنولوجيا  اآلخر 

الصناعي  التقدم  مظاهر  أحد  فهي  االصطناعي، 

من  به  تتمتع  ملا  الدولة،  تشهده  الذي  والتقني 

واعتامدها  املعايري،  ألفضل  وفقاً  عالية،  مواصفات 

وقد  املجال.  هذا  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  عىل 

نقلة  اإلمارات  يف  العسكرية  الصناعات  شهدت 

نوعية خالل األعوام القليلة املاضية، وباتت تنافس 

بقوة يف األسواق العاملية بكفاءتها وجودتها العالية. 

وشامل  وآسيا  أوروبا  أسواق  أعينها  صوب  وتضع 

إبرام  يف  ونجحت  إليها،  منتجاتها  لتصدير  أفريقيا 

صفقات عديدة تدر عوائد مجزية.

الدفاع  ملعرض  عرشة  الثالثة  الدورتان  وكشفت 

الدفاع  ملعرض  والرابعة   “2017 ”آيدكس  الدويل 

التطور  عن   ،“2017 ”نافدكس  البحري  واألمن 

اإلماراتية،  الدفاعية  الصناعات  الذي شهدته  الكبري 

وظهر ذلك جلياً مبشاركة أكرث من 150 رشكة وطنية 

أصبحت  ومتميزة، حيث  متنوعة  دفاعية  مبنتجات 

تصنيع  عىل  قادرة  اإلماراتية  الدفاعية  الرشكات 

منتجات متنوعة تعتمد عىل التكنولوجيا املتقدمة، 

حربية  بحرية  وسفناً  طيار  بدون  طائرات  تشمل 

وصواريخ  ورشاشات  ومسدسات  وبنادق  وتجارية، 

قتالية  مشاة  وآليات  (منر)،  املهام  متعددة  وآليات 

وسرتات  تدريع  ووسائل  وذخائر،  (ربدان)  برمائية 

هذه  وغالبية  ومالبس،  وتجهيزات  ومعدات  واقية 

يتم  صناعات  وبعضها   100% إماراتية  املنتجات 

اإلمارات عرب رشاكات قوية مع كربيات  إنتاجها يف 

الرشكات الدفاعية العاملية.

الوطنية  الدفاعية  الصناعات  نهضة  أن  يف  وال شك 

اإلماراتية مرتبط بتوظيف أحدث التقنيات الحديثة 

الرشكات  تويل  حيث  االصطناعي،  بالذكاء  املرتبطة 

املؤهل،  البرشي  الكادر  بإعداد  اهتامماً  الدفاعية 

القادر عىل توظيف التكنولوجيا الحديثة، ويف هذا 

إعداد  يف  مهم  بدور  للتدريب   توازن  مركز  يقوم 

الكوادر املواطنة يف مجال الصناعات العسكرية،  من 

خالل عدة برامج منها برامج فنية وأخرى هندسية 

وبرامج للتأهيل الهنديس العايل. ولعل أهم الربامج 

برنامج  وهو  للتدريب  توازن  مركز  ينظمها  التي 

”تكنولوجيا التصنيع“ حيث يدرس الشاب والفتيات 

ونصف  سنوات  ثالث  ملدة  أملانيا  يف  املواطنون 

يتعلمون خاللها أدق تفاصيل الصناعة األملانية وقد 

انتهاء  وعند  الطالب،  عرشات  الربنامج  من  استفاد 

ويبدؤون  كميكانيكيني،  املتدربون  يتخرج  الربنامج 

توازن  لرشكة  التابعة  الرشكات  يف  العملية  حياتهم 

كمرشفني عىل املنشآت اإلنتاجية، بناء كوادر مؤهلة 

متلك القدرات واملهارات الالزمة للتصنيع العسكري 

يف  توازن  رشكة  منتجات  يف  ظهر  ما  وهو  املتقدم 

معرض آيدكس 2017.

تقنيات االتصاالت وصناعة الفضاء 
يف  الدفاعية  الصناعات  قطاع  يف  الحاصل  التطور 

اإلمارات ال ينفصل عن التطور الذي تشهده الدولة 

يف مجال تقنيات اإلتصاالت الحديثة التي تلعب دوراً 

بارزاً يف اإلسرتاتيجيات العسكرية يف الوقت الراهن، 

العسكري  التخطيط  محور  تكون  أن  لها  ويتوقع 

مستقبالً، ويف هذا اإلطار فإن مرشوع ”الياه سات“ 

وهو مرشوع وطني إمارايت، وأول منوذج من نوعه 

يخدم القطاعني العسكري واملدين يف منطقة الرشق 

والخربة  املعرفة  نقل  عىل  يركز  حيث  األوسط 

الفضائية، إضافة إىل رشاء األنظمة وصناعتها، وبدأ 

تنفيذ هذا املرشوع العمالق عام 2007 حيث رأت 

القيادة الرشيدة أن القوات املسلحة تحتاج إىل أداة 

تساعدها يف أداء عملها يف املستقبل، وتكون يف ذات 

الوقت أداة لإلستخدامات العسكرية الحديثة.

دّشنه  الذي   ، سات“  ”خليفة  فإن  السياق  هذا  يف 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

قمر  ثالث  هو  فرباير2018  يف  الله،  رعاه  ديب، 

للفضاء“،  راشد  بن  محمد  ”مركز  يطوره   صناعي 

بعد كل من ”ديب سات1-“ و“ديب سات2-“، ميثل 
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خاصة  الفضاء،  صناعة  مجال  يف  كبرية  نوعية  نقلة 

أن ”خليفة سات“ يتميز عن نظرييه السابقني بأنه 

أول قمر صناعي يف اإلمارات واملنطقة يتم تطويره 

املهندسني  من  مختص  فريق  أيدي  عىل  بالكامل 

”مركز محمد  لها  أعّد  اسرتاتيجية  اإلماراتيني ضمن 

مكثفاً  وتدريباً  إعداداً  شملت  للفضاء“  راشد  بن 

لكوادر فنية وعلمية إماراتية خالل السنوات العرش 

نواًة  التأهيل  عالية  الكوادر  هذه  لتشكل  املاضية، 

صلبة لقطاع الصناعات الفضائية والعلوم املتقدمة 

يف الدولة، مبا يكفل البناء عليها ومواصلة االستثامر 

التخصصات  لدراسة  الشابة  األجيال  استقطاب  يف 

من  مبزيد  الحيوي  القطاع  هذا  لرفد  العلمية 

يف  النوعية  والفنية  التقنية  والكفاءات  الخربات 

السنوات املقبلة.

ويدّشن ”خليفة سات دخول اإلمارات عرص التصنيع 

الفضايئ الكامل، حيث من املقرر إطالق القمر إىل 

االنتهاء  عقب   2018 العام  الخارجي خالل  الفضاء 

”خليفة  ليكون  اإلطالق،  تجارب  إجراء سلسلة  من 

من  األول  والعريب  اإلمارايت  الصناعي  القمر  سات“ 

بذلك  مؤسساً  وعربياً،  محلياً  تطويره  لجهة  نوعه 

بكفاءات  الصناعية  األقامر  لتصنيع  وطنيًة  قاعدًة 

إماراتية. وبهذه املناسبة، قال صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم: ”املهندسون اإلماراتيون 

هم أول فريق عريب يستطيع بناء قمر صناعي بنسبة 

%100 دون أي مساعدة أجنبية، وشباب اإلمارات 

التصنيع  ميدان  يف  فائقة  وقدرة  كفاءة..  أثبتوا 

اليوم هي  اإلمارات  ”دولة  وتابع سموه:  الفضايئ“. 

الدولة العربية األوىل التي متتلك تقنيات بناء أقامر 

صناعية بشكل كامل ومستقل عن أي دعم خارجي، 

يشكلون  ومهندسون  وخرباء  علامء  اليوم  ولدينا 

نواة ملستقبل علمي راسخ للدولة“. وأضاف سموه: 

وسنواصل  منوه  سيواصل  الفضايئ  التصنيع  ”قطاع 

دعمه وسيكون عنرصاً حيوياً يف اقتصادنا الوطني“، 

وهو  إمارايت...  فخر  سات“  ”خليفة  سموه:  مؤكداً 

ليس إنجازاً إماراتياً وعربياً فحسب، إمنا إنجاز عاملي 

ككل،  اإلنسانية  ستفيد  معلومات  من  سيوفره  مبا 

وميثل إضافة علمية مهمة ملسريتنا التنموية“.

كام يُعترب ”خليفة سات“ أحد أفضل األقامر الصناعية 

املتقدمة عىل مستوى العامل، نظراً ملا يشتمل عليه 

ذات  خدمات  تقدم  ومحّدثة  متطورة  تقنيات  من 

جودة عالية للمستخدمني. وعند إطالقه ، سيُوضع 

”خليفة سات“ يف مدار منخفض حول األرض عىل 

بالتقاط  عمله  ليبدأ  تقريباً،  كيلومرتاً   613 ارتفاع 

الفضائية  البيانات  وإرسال  الدقية  عالية  صور 

مبواصفات تتوافق مع أعىل معايري الجودة يف قطاع 

بانكرومايت  مرت   0.7 تبلغ  بدقة  الفضائية  الصور 

(2.89 م) ضمن نطاقات متعددة، مقارنة بـ 2.5 مرت 

لـ“ديب سات 2-“؛ حيث  لديب سات1-“ ومرت واحد 

خليفة  صور  بها  تتميز  التي  الوضوح  درجة  تعترب 

سات الفضائية من األعىل عىل مستوى العامل. وهذه 

الوصول  من  الحكومية  املؤسسات  ستّمكن  امليزة 

إىل نتائج أدق يف الدارسات التي تجريها كلٌّ حسب 

أكرب  دعامً  بالتايل  لتقدم  واختصاصاتها،  مجاالتها 

ميتاز  كذلك،  الحيوية.  املجاالت  شتى  للمشاريع يف 

أعىل يف  أكرب ورسعة  تخزين  ”خليفة سات“ بسعة 

تحميل الصور، ما يتيح التقاط عدد أكرب من الصور 

للمؤسسات  املطلوبة  الصور  وتوفري  أقل،  وقت  يف 

املعنية بوترية أرسع.

متقدم  مركز  إىل  للتحول  اإلمارات  طموح  سابعاً: 

للذكاء االصطناعي

للذكاء  عاصمة  تكون  أن  إىل  اإلمارات  تسعى 

يف  جديداً  إقليمياً  ومركزاً  املنطقة،  يف  االصطناعي 

النشاط  هذا  وترشيعات  وتقنيات  آليات  تطوير 

للذكاء  اإلمارات  اسرتاتيجية  وتهدف  املبتكر، 

األوىل  اإلمارات  حكومة  تكون  أن  إىل  االصطناعي 

الذكاء االصطناعي يف مختلف  العامل يف استثامر  يف 

قطاعاتها الحيوية. والواقع أن دولة اإلمارات قادرة 

عىل أن تكون مركزاً جديداً يف تطوير آليات وتقنيات 

وترشيعات الذكاء االصطناعي لدول املنطقة والعامل، 

لذلك،  تؤهلها  التي  املقومات  متتلك  أنها  وخاصة 

ولعل أهمها:

والتكنولوجية  املعرفية  البنية  اإلمارات  متتلك   -  1

تكنولوجيا  مواكبة  عىل  القادرة  الالزمة  والبرشية 

نظامها  إىل جعل  تسعى  فهي   ، االصطناعي  الذكاء 
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العامل  يف  التعليمية  النظم  أفضل  ضمن  التعليمي 

االستثامر  عىل  تركز  كام  املقبلة،  السنوات  خالل 

املستقبل  أجيال  وبناء  املؤهلة  البرشية  الرثوة  يف 

التكنولوجية  التطورات  مع  التعامل  عىل  القادرة 

الحديثة ومخرجات الذكاء االصطناعي بكل كفاءة، 

كام تعمل يف الوقت ذاته عىل بناء مجتمع اإلبداع 

يف  والريادة  التفوق  لها  يضمن  الذي  واالبتكار 

مختلف املجاالت. 

نحو  اإلمارات  توجه  التعليم  منظومة  تواكب   -  2

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، إذ تركز وزارة الرتبية 

التعليم العايل يف املرحلة املقبلة،  والتعليم لشؤون 

االصطناعي  الذكاء  وزارة  مع  التعاون  تعميق  عىل 

تدريسها يف  يتم  علمية  مواد  إىل  أهدافها  وترجمة 

هذا  تحايك  جديدة  تخصصات  ضمن  الجامعات 

املجال. وهناك توجه يف املرحلة املقبلة لربط الذكاء 

ابتعاث  سيتم  حيث  املناهج  بجميع  االصطناعي 

أول مجموعة من الطلبة للدراسة يف روسيا واليابان 

وغريها من البلدان ،وذلك يف الفصل الدرايس املقبل 

الشقني  الذكاء االصطناعي يف  لاللتحاق يف تخصص 

العديد من  فإن  ذاته،  الوقت  .يف  والحوكمة  الفني 

الجامعات واملعاهد التعليمية تويل أهمية متزايدة 

خليفة  فجامعة  االصطناعي،  الذكاء  بتكنولوجيا 

تأسيسها  بداية  منذ  سعت  والتكنولوجيا  للعلوم 

وخالل مسريتها وصوالً إىل مرحلة ما بعد االندماج 

إىل تطوير الذكاء االصطناعي وتوظيفه يف مختلف 

بعض  عىل  وكمثال  للدولة،  الحيوية  القطاعات 

تنظيم مسابقة  املثال  كان عىل سبيل  الجهود  تلك 

عىل  مستقبلية  كمهارات  طيار  دون  من  الطائرات 

أقيمت  التي  العاملية  املهارات  مسابقات  هامش 

يف أبوظبي يف أكتوبر 2017. كام أن الجامعة تضم 

تكنولوجيا  لبحوث  اإلمارات  (مركز  ”إبتيك“  مركز 

املعلومات واالتصاالت) حيث يقوم الباحثون بعمل 

أبحاث متطورة باستخدام الذكاء االصطناعي، ومن 

تلك املشاريع عىل سبيل املثال مرشوع نظام تحليل 

مع  بالتعاون  واإلصابات  التسمم  حاالت  تنبيهات 

هيئة الصحة يف أبوظبي ونظام تحليل املشاعر عىل 

مع  بالتعاون  ”تويرت“،  االجتامعي  التواصل  موقع 

مركز أبوظبي لإلحصاء وبرنامج يقوم بحوكمة إنتاج 

الربامج اإللكرتونية.

3 - تعترب اإلمارات من أكرث دول املنطقة استعداداً 

االصطناعي،  للذكاء  مستدامة  اسرتاتيجية  لتبني 

تكنولوجية  متطورة  عمل  وبرامج  سياسات  بفضل 

اعتمدتها يف العقدين األخريين تحديداً؛ فقد كانت 

«الحكومة  تتبنى  املنطقة  يف  دولة  أول  اإلمارات 

اإللكرتونية»، ثم رسعان ما تم تحويلها إىل «الحكومة 

الذكية» يف العام 2013، يف سابقة يف املنطقة أيضاً، 

وذلك انطالقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم إلتاحة أفضل وأرسع الخدمات 

الحكومية للناس يف الدولة بكفاءة وجودة عاليتني، 

العمل  مناح  بكافة  واالرتقاء  إسعادهم  بهدف 

والحياة يف الدولة. كام أن اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء 

االصطناعي الجديدة تأيت استكامالً للحكومة الذكية، 

العمل  ميادين  كافة  يف  ملموس  تقدم  لتحقيق 

املؤسيس،  املستوى  عىل  باألداء  واالرتقاء  الحكومي 

أفقياً ورأسياً، فهذه االسرتاتيجية تهدف إىل أن تكون 

الذكاء  استثامر  العامل يف  اإلمارات األوىل يف  حكومة 

االصطناعي يف مختلف قطاعاتها الحيوية.

4 - متتلك اإلمارات بنية تحتية تقنية فائقة التطور 

تعد األكرث استعداداً ملواصلة الدرب نحو االنتقال 

ويف  االصطناعي،   الذكاء  تكنولوجيا  تطبيقات  إىل 

تعد  التي  لالتصاالت،  الخامس  الجيل  مقدمتها 

املستقبل،  لتطبيقات  األساسية  الحاضنة  مبثابة 

الهيئة  الذكاء االصطناعي. وتدرك  ومنها تطبيقات 

العامة لتنظيم قطاع االتصاالت، رضورة تبوء موقع 

الصدارة دامئاً عىل صعيد تطور البنية التكنولوجية، 

العام  للقطاعني  األمثل  االبتكار  منصة  يوفر  مبا 

والخاص؛ لذلك حرصت اإلمارات عىل املشاركة يف 

تطوير تقنيات الجيل الخامس لالتصاالت لتكون يف 

طليعة من يتبناه بحلول عام 2020. كام أن الدولة 

لرفع  الرتددي  الطيف  من  إضافية  نطاقات  وفرت 

التكنولوجيات  لدخول  االتصاالت  قطاع  جاهزية 

ويف  الخامس.  الجيل  تقنيات  ومنها  املستقبلية 

ورشق  عربياً  تتصدر  اإلمارات  فإن  السياق،  هذا 

الخاصة  العاملية  املؤرشات  صعيد  عىل  أوسطياً 
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بقياس تنافسية وتطور الدول يف قطاع االتصاالت 

يف  الدولة  جاءت  حيث  املعلومات،  وتكنولوجيا 

املركز الخامس عاملياً يف مؤرش الخدمات الحكومية 

والعرشين  السادس  واملركز  الذكية،  اإللكرتونية 

عاملياً يف مؤرش الجاهزية الشبكية.

وقد أبرزت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة ”أكسنترش 

لالستشارات اإلدارية واالسرتاتيجية“ تفّوق استخدام 

وخدمات  لتطبيقات  اإلمارات  دولة  يف  املستهلكني 

الذكاء االصطناعي بنسب مرتفعة عىل املعّدل الذي 

تم تسجيله يف العديد من دول العامل،  وأظهرت هذه 

الدراسة والتي شملت 26,000 شخص يف 26 دولة، 

ارتياح أكرث من ثالثة أرباع املشاركني من دولة اإلمارات 

(%76) الستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي مقابل 

(44 %) فقط عاملياً،  كام شّكل توفّر خدمات الذكاء 

وراء  األسباب  أبرز  الساعة  مدار  عىل  االصطناعي 

تفضيل 82 % من املشاركني من اإلمارات استخدام 

هذه التطبيقات بدل التعامل املبارش وجهاً لوجه مع 

مقدمي الخدمة، فيام اختارها ثالثة أرباع املشاركني 

والتعامل  الرسيعة  الخدمة  من  توفره  ملا   (%  74)

االحرتايف. وتشري الدراسة إىل أن التقنيات الذكية مثل 

الواقع االفرتايض والواقع املعزز هي املحّفز األسايس 

لنسبة 68 % من املشاركني من دولة اإلمارات لرشاء 

عاملياً، و55 %  مقابل 56 % فقط  الذكية  الهواتف 

عاملياً،   % 42 مقابل  الذكية  النظارات  القتناء  منهم 

و54%  لنظارات الواقع االفرتايض مقابل 39 % عاملياً. 

أما أبرز أسباب اإلقبال املرتفع بحسب املشاركني فهي 

االهتامم بتعلم تقنيات جديدة عرب الواقع االفرتايض 

والواقع املعزز (36 %)، إىل جانب التعرف عن بعد 

عىل أشخاص جدد (%34).

عاملية  رشاكات  بناء  يف  اإلمارات  دولة  نجاح   -  5

املسبوقة  غري  الخدمات  من  االستفادة  لتعزيز 

ودورها  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات  توفرها  التي 

الحدود  تتجاوز  والتي  اإلنسان  حياة  تحسني  يف 

عاملية  مسؤولية  كونها  العامل،  لتشمل  الجغرافية 

لضامن  الجهود  جميع  تضافر  وتتطلب  مشرتكة، 

حياة أفضل لألجيال املقبلة. وأطلقت دولة اإلمارات 

مجالس  فعاليات  ختام  يف  جديدة،  مبادرات  أربع 

  2017 نوفمرب  شهر  يف   ،2017 العاملية  املستقبل 

بالرشاكة مع املنتدى االقتصادي العاملي ”دافوس“، 

ومتثلت هذه املبادرات يف :

الذي  للمستقبل“،  للجاهزية  اإلمارات  *“مركز 

يهدف إىل تطوير الربامج والسياسات وأطر العمل 

الكفيلة بإعداد الجهات الحكومية لتحديات املرحلة 

تقنيات  انتشار  توسع  عىل  سترتتب  التي  املقبلة، 

يف  املركز  هذا  وسيسهم  الرابعة.  الصناعية  الثورة 

والعامل  العربية  املنطقة  حكومات  قدرات  تعزيز 

املستقبلية  والقيادات  الكوادر  من  أجيال  بناء  يف 

والتطورات  املتغريات  مع  التكيف  عىل  القادرة 

الرسيعة، وسيمثل حافزاً لتطوير القطاعات الحيوية 

خالل  من  املستقبل،  متطلبات  تلبية  من  ومتكينها 

وترسيخ  االبتكار،  لتشجيع  املناسبة  البيئة  تهيئة 

مكانة البحث والتطوير العلمي باعتباره ركناً أساسياً 

لالرتقاء بأداء املجتمعات. 

*“بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة“: الذي يهدف 

وتقنيات  أدوات  تبني  آلليات  ناظم  إطار  بناء  إىل 

هذه املرحلة املهمة من مستقبل اإلنسان. ويشتمل 

الربوتوكول عىل ثالثة محاور رئيسة، تقوم عىل توفري 

سياسات  وصياغة  للبيانات،  وآمنة  متكاملة  بيئة 

وترشيعات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء منظومة 

قيم وأخالقيات الثورة الصناعية الرابعة.

الرابعة“،والتي  الصناعية  للثورة  العربية  *“الشبكة 

املعرفة  تبادل  لتعزيز  هادفة  ذكية  منصة  متثل 

الحكومات  بني  للتعاون  مركزاً  لتشكل  والخربات، 

العربية، يساعدها عىل تطوير أطر العمل والسياسات 

الصناعية  الثورة  تقنيات  تبني  تعزز  التي  والربامج 

الرابعة. وتعّد الشبكة العربية للثورة الصناعية الرابعة 

اإلمارات  دولة  حكومة  تقدمها  استباقية،  مبادرة 

إيجاد  جهود  يف  إسهاماً  لتشكل  والعامل،  للمنطقة 

آليات تعاون مشرتكة، تسهل وترسع عملية االنتقال 

إىل املستقبل، واالستفادة من التقنيات الحديثة، مع 

جميع  لتمكني  البرشية  للطاقات  األمثل  التوظيف 

وتقديم  املستقبلية،  األدوات  اختبار  من  القطاعات 

أفضل الحلول لشعوب املنطقة.

يعزز  ما  االصطناعي،  الذكاء  بروتوكول  *مرشوع 

انسجاماً  أدواته  وتبني  املستقبل  استرشاف  جهود 

يشهدها  التي  املتسارعة  التقنية  التحوالت  مع 

تحققها  التي  املبادرات  إىل مسرية  ليضاف  العامل، 

توظيف  يف  وجهودها  املجال،  هذا  يف  اإلمارات 

تقنيات املستقبل لتطوير عمل القطاعات الحيوية 

ترشيعات  سن  الربوتوكول  ويتبنى  بها.  واالرتقاء 

تضمن تحقيق الخري لشعوب العامل، التي تنعكس 

عليها،  إيجايب  بشكل  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 

واملتغريات  التحديات  مواجهة  يف  وتدعمها 

أفضل  وسيعمل  العامل،  يشهدها  التي  املتسارعة 

الخرباء العامليني يف مجال الذكاء االصطناعي عىل 

القطاعات  عىل  سريكز  الذي  الربوتوكول  وضع 

عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  التي  وخاصة  الحيوية، 

واالقتصاد،  والتعليم  الصحة،  مثل  الناس،  حياة 

غري  جديدة  أساليب  الربوتوكول  سيتضمن  كام 

مراجعة  عىل  العمل  سيتم  كام  سابقاً.  مطروحة 

املرونة  لضامن تحقيق  الربوتوكول سنوياً  وتطوير 

املتغريات،  مع  والتجاوب  للتأقلم  قابليته  وتعزيز 

وستكون دولة اإلمارات أول مخترب مفتوح لتطبيق 

بروتوكول الذكاء االصطناعي يف العامل. وأكد وزير 

الدولة للذكاء االصطناعي، عمر بن سلطان العلامء، 

االجتامعات  منصة  عرب  الربوتوكول  ”إطالق  أن 

حرص  يؤكد  العاملية،  املستقبل  ملجالس  السنوية 

دولة اإلمارات عىل بناء الرشاكات العاملية لتعزيز 

االستفادة من الخدمات غري املسبوقة التي توفرها 

تحسني  يف  ودورها  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات 

الجغرافية  الحدود  تتجاوز  والتي  اإلنسان،  حياة 

مشرتكة،  عاملية  مسؤولية  كونها  العامل،  لتشمل 

وتتطلب تضافر جميع الجهود لضامن حياة أفضل 

لألجيال املقبلة“.
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الذين  املتطرفني  املتامثلة  غري  التهديدات  وتشمل 

يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي لتجنيد شبابنا 

اإلنرتنت  واملتصيدين عرب  التطرف،  ورميهم يف حأمة 

الذين يصنعون قادة الرأي، والروايات التي تسهم يف 

صوغ التصورات وتشكيلها. وهذه التهديدات حقيقية، 

انعكاسات  ذات  مبتكرة  كمفاهيم  بدأت  ولكنها 

تخريبية؛ مثل العمليات املوزعة واملنسقة عرب الشبكات 

ويتطلب  الضعف.  نقاط  تستغل  التي  االفرتاضية 

تحييد التهديدات الخالّقة تخيل: كيف ميكننا تحويل 

عىل  وتخطيطنا  بتفكرنا  نتفوق  بحيث  املؤسسات 

الخصوم النشطني؟ وكيف ميكننا تأمني تقنيات جديدة 

تعتمد عىل البيانات املشرتكة بشكل مفتوح؟ ذلك أن 

كسب الحروب الحديثة املتعددة امليادين واملجاالت 

يف  ومنافع  مزايا  عىل  للحصول  مستمراً  رصاعاً  متثل 

تنافس غني باملعلومات بني األفكار واملامرسات. ومن 

أجل إعداد القادة لهذه البيئة القاسية التي تتطلب 

الدفاع  كلية  تقترص  ال  والرباعة،  الجهد  من  الكثري 

نشجع  بل  العسكرية،  األمور  تدريس  عىل  الوطني 

يسبق  مل  التي  املستقبلية  األمور  يف  التفكري  أيضاً 

كبرياً  جانباً  فإن  املثال،  سبيل  وعىل  تصورها.  ألحد 

من األدبيات املتعلقة باسرتاتيجية الدفاع يهتم بأمور 

مجردة حول طبيعة النظام العاملي ودينامياته. وعادة 

ما تتوجه األسئلة النظرية إىل االستفسار عن أسباب 

سعي الدول لتحقيق التوازن مع قوة صاعدة، أو عن 

النظريات  تعنى  التحالف معها. كام  تفضيلها  سبب 

بدراسة أسباب نشوء أمناط توزيع القوة؛ مثل األنظمة 

أحادية القطبية وثنائية القطبية واملتعددة القطبية، 

ووضع فرضيات حول عواقب التغيري.

إننا - كمهنيني متخصصني - غالباً ما نستبعد األسئلة 

هو  كام   - تستنزفنا  حيث  باألسباب،  تتعلق  التي 

حالنا - اإلجراءات الروتينية اليومية املتعلقة بكيفية 

القومي  األمن  تعريف  ينبغي  كيف  األمن.  تحقيق 

أفضل  هي  ما  للتنفيذ؟  القابلة  األهداف  حيث  من 

السبل الستخدام املوارد الوطنية، وضد أية تهديدات 

ومن أجل إتاحة أية فرص؟ وما هي أولويات ومخاطر 

امليزانية املناسبة فيام يتعلق بأوضاع السوق والظروف 

تواجه  التي  العملية  املشاكل  هي  هذه  السياسية؟ 

القادة ومتثل تحدياً للخرباء االسرتاتيجيني. ومع ذلك، 

فإنه غالباً ما يتحدد شكل أعاملنا وترصفاتنا من خالل 

. .

thomas.drohan@ndc.ac.ae

افرتاضات حول أسباب تلك األوضاع والظروف.

يتجه الخرباء االسرتاتيجيون إىل استخدام األطر القامئة 

عىل نهجني أساسيني تجاه األمن الدويل، هام: الليربالية 

يتعلق  فيام  النظريات  هذه  وتختلف  والواقعية. 

باالفرتاضات املتعلقة بالطبيعة البرشية: هل هي طيبة 

السلوك  إىل  النية  إسناد  وينطوي  بالفطرة.  سيئة  أم 

عىل الغموض واملخاطر، علامً أنه ال ميكن تجنب ذلك. 

ولعل اتخاذ القرارات بناء عىل نظريات مختلفة يزيد 

من قدرتنا عىل وضع اسرتاتيجيات متنافسة وتقييمها. 

وكذلك يستطيع القادة أن يكونوا مصدر إلهام للشعب 

للعمل عىل أساس القيم املشرتكة. كيف؟ انظر كيف 

يستطيع القائد تحويل ما يعتربه الكثريون تهديداً إىل 

املؤسس،  الوالد  أن  من  الرغم  فعىل  سانحة.  فرصة 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان 

محاطاً بدول قوية، ويواجه التزامات داخلية متقلبة، 

إال أنه كان يدرك أنه بحاجة إىل التغيري مع الوحدة. 

فمن الناحية النظرية، كان الجميع يدركون أن التغيري 

من  أنه  غري  والتطوير.  التحديث  أجل  من  رضوري 

تحبط  املحلية  االنقسامات  كانت  العملية  الناحية 

توفري املوارد لإلجراءات والرتتيبات التي من شأنها أن 

تؤدي إىل التغيري، وكانت القوى الخارجية تكرّس تلك 

الخالفات. غري أن الشيخ زايد، رحمه الله، الذي كان 

املثل األعىل امللهم لدولة مستقلة ذات سيادة نجح يف 

توحيد اإلمارات املتفرقة، وكان  مصدر إلهام للتغيري 

برؤية كانت تعد أمراً نظرياً يف ذلك الوقت. بإمكان 

واقعية»  «غري  طرق  إليجاد  فرضيات  وضع  القائد 

تحيط  الذي  الوقت  إشكالية. ويف  للخروج من حالة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة حالة تتمثل يف األسلحة 

املتنقلة، وانتشار األسلحة النووية، والحروب األهلية، 

للميض  اإلمارات تصوراً  قادة  البيئي، يضع  والتدهور 

قدماً؛ ومثال ذلك أن رؤية اإلمارات 2021 تضع بكل 

جرأة ستة أهداف أو محاور تتمثل يف: مجتمع متالحم 

محافظ عىل هويته، واقتصاد معريف تنافيس، ونظام 

تحتية  وبنية  مستدامة  وبيئة  عاملية،  مبعايري  صحي 

ومجتمع  املستوى،  رفيع  تعليمي  ونظام  متكاملة، 

آمن وقضاء عادل. وال بد لتحقيق هذه األهداف من 

مزج النظرية بالتطبيق واملامرسة، وهذا يتطلب وضع 

اسرتاتيجية، وهو موضوع مقالتي املقبلة.
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حول  ندوة  ألي  متابع  أي  عىل  الصعب  من  ليس 

حروب املستقبل أن يدرك من الوهلة األوىل حاجة 

اآليل  اإلنسان  ضد  نفسها  عن  الدفاع  إىل  الدول 

املأهولة)  (غري  اآللية  الجوية  واملركبات  املدمر 

الشاملة  (اإللكرتونية)  السربانية  والهجامت  الذاتية 

ضد منشآتها ومرافقها الحيوية. ويعتقد املخططون 

العسكريون واالسرتاتيجيون أن التوقعات املستقبلية 

وتشكيالته،  الجيش  احتياجات  ستحدد  التي  هي 

يف  الحروب  توجهات  حول  التوقعات  تلك  ولكن 

املستقبل كافية إلثارة القلق نظرا للتفاوت الشديد 

يف سجل التوقعات حول الحروب املستقبلية. وقبل 

الحرب العاملية األوىل كانت القيادة العامة األملانية 

الجمع بني خفة  القيادات األخرى تعتقد أن  وكافة 

وقوع  إىل  سيؤدي  الكثيفة  النريان  وقوة  الحركة 

االستنزاف،  حروب  من  بدال  قصرية  كثيفة  حروب 

ولكن الحرب العاملية األوىل، التي استمرت عىل مدار 

أربع سنوات وحصدت أرواح 9 ماليني مقاتل، أثبتت 

خطأ هذا االعتقاد. (مجلة «اإليكونوميست»)

التنبؤ  بصعوبة  العسكريون  القادة  يعرتف  واليوم، 

بأي يشء يف هذا الصدد. ففي شهر فرباير عام 2011  

الطالب  جيتس  روبرت  األمرييك  الدفاع  وزير  أبلغ 

«عندما  أنه  بوينت»  «ويست  بكلية  العسكريون 

التزاماتنا  ومكان  طبيعة  حول  بالتنبؤ  األمر  يتعلق 

ملفاتنا  فيتنام، بدت  القادمة منذ حرب  العسكرية 

سليمة للغاية، حيث مل يصدق أي من تلك التنبؤات 

األمن  مستشار  ورصح   (2011 (جيتس  مطلقا...» 

القومي األمرييك الحايل، الفريق إتش. آر. ماكامسرت، 

يف شهر مايو عام 2012 بأن «لدينا سجال ممتازا فيام 

هذا  أليس   – املستقبل»  لحروب  بتوقعاتنا  يتعلق 

(زنكو  صفرا»  تساوي  السجالت  هذه   ... صحيحا؟ 

2012). فكيف ميكننا يف ظل هذه املشاكل أن نقيم 

مستقبل الحرب وأن نخطط لها بطريقة صحيحة؟

العراق  من  كل  يف  املتحدة  الواليات  تجربة  وتأيت 

تفاعل  كيفية  يف  دروسا  لتعطينا  وأفغانستان 

مع  الجديدة  العسكرية  والتقنيات  التكتيكات 

«الصدمة  حمالت  عجلت  فقد  البرشي.  العنرص 

والرعب» األمريكية وخفة الحركة الشديدة بسقوط 

( )
. ( )

.
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حسني  صدام  ونظام  أفغانستان  يف  طالبان  نظام 

مستعدة  تكن  مل  التحالف  قوات  ولكن  العراق  يف 

التي ظهرت الحقا والتي  املقاومة الرشسة  لحركات 

والتي  لها  رئيسية  قتال  ساحة  املدن  من  اتخذت 

اعتمدت عىل القاذفات االنتحارية والعبوات البدائية 

دفعتنا  وقد  «اإليكونوميست»).  (مجلة  الناسفة 

هذه الحروب إىل أن نتذكر أن الحرب سلوك برشي 

مبتكرة.  أفكار  توليد  عىل  قادر  خصم  ضد  مُيارس 

الحايل،  الدفاع  ووزير  متقاعد  أول  الفريق  ويرى 

والسياسية  االجتامعية  «القوى  أن  ماتيس،  جيمس 

طبيعة  عىل  بصمتها  ترك  عىل  قادرة  والتكنولوجية 

طبيعتها  تغري  أن  تستطيع  ال  ولكنها  الحرب، 

األساسية». (Mattis and Hoffman 2005). ورغم 

الجيش  لتطور  بالنسبة  التكنولوجي  التطور  أهمية 

إال أنه البد أن يضع هذا التطور األهداف السياسية 

البرشية يف االعتبار.

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  معظم  تستخدم 

خوض  يف  جيدا  تجهيزا  مجهزة  تقليدية  قوات 

الحروب  التقليدية، ولكن من املؤسف أن  الحروب 

متزايدة.  بصورة  نادرة  أصبحت  املبارشة  الضارية 

وأفاد تقرير بحثي صدر عن مؤسسة ”راند“ مؤخرا 

آخذة  تقريبا  أشكالها  بكافة  العنيفة  الحروب  بأن 

الواحدة.  الدولة  داخل  الحرب  السيام  الرتاجع،  يف 

مثل  اإليجابية  القوى  زيادة  الرتاجع  هذا  ويعكس 

بالقيم  الدولة  التزام  ومدى  الحكم  نظام  طبيعة 

الدميقراطية واألعراف والقوانني الدولية عند تسوية 

الدولية عالوة عىل  النزاعات ومدى تأثري املنظامت 

 Szayna et al. 2017,) االقتصادي.  التكافل  مدى 

تقرير  إليها  توصل  التي  للتحليالت  وتأكيدا   .  (xii

ستانفورد  بجامعة  الباحثون  وجد  ”راند“،  مؤسسة 

أنه كلام زادت كثافة التحالفات التجارية قلت نسبة 

يف  الدولة  شهية  وتراجعت  للهجوم،  الدول  تعرض 

 .(Jackson and Nei 2015) الهجوم عىل حليفتها

األسباب  يف  تراجعا  أيضا  ”راند“  محللوا  رصد  كام 

النمو  ركود  مثل  الحرب  إىل  املفضية  الجوهرية 

ولكن  والطائفي.  العرقي  واالستقطاب  االقتصادي 

األسباب الداعية إىل القلق ما تزال قامئة. فمنذ نهاية 

أو  ”داخليا“  عنفا  الحرب  أصبحت  الباردة،  الحرب 

داخل حدود الدولة الواحدة مثل عمليات املقاومة 

الناتج  والعنف  واإلرهاب  العصابات  وحروب 

واسع  نطاق  عىل  الجرائم  أو  املنظمة  الجرمية  عن 

 Szayna et al. 2017,) االحتجاجية  واملظاهرات 

124) . وأخريا، ال تستطيع التوجهات العاملية أن تتنبأ 

املرجح  من  حيث  بالرضورة،  اإلقليمية  بالتوجهات 

األوسط  الرشق  منطقة  مثل  املناطق  تحتفظ  أن 

مبستويات عالية من العنف بسبب ضعف األنظمة 

اإلقليمية وتراجع النمو االقتصادي.

ويف ظل هذه املعلومات، كيف تستعد دول الخليج 

الداخلية إىل حد  للمستقبل؟ رغم تراجع الخالفات 

التنافس  واستمرار  زيادة  املرجح  من  أن  إال  بعيد 

واملقاومة.  واإلرهاب  بالوكالة  املحدود  اإلقليمي 

األمرييك  القومي  االستخبارات  مجلس  ويرجح 

ارتفاع نسب  القومي 2017)  االستخبارات  (مجلس 

الضامنات  تباين  بسبب  املحدودة  الحروب  مخاطر 

تهديد  واستمرار  الرئيسيني  الالعبني  بني  األمنية 

الضعيفة  الدول  يف  االستقرار  وانعدام  اإلرهاب 

وانتشار أساليب التكنولوجيا املدمرة. ويعترب صعود 

هذا  عىل  واضحا  مثاال  اإلسالمية“  الدولة  ”تنظيم 

التي  املزدوجة  الطبيعة  وعىل  التنافس  من  النوع 

”التنظيم“  عمد  فقد  املستقبل.  حروب  بها  تتسم 

تشكيل  إىل  الدولية  والقوانني  لألعراف  الرافض 

هو  األول  هدفها  وسياسية  اجتامعية  جامعات 

السياسية  السلطة  عىل  واالستيالء  االستقرار  زعزعة 

هذه  وتستغل  الضعيفة.  الحكم  مؤسسات  من 

أو  املحكومة  غري  املناطق  املتفاوتة  التحديات 

الضعيفة لتأسيس ”مناطق متنازع عليها“ يف املناطق 

التي تتسم فيها القوات العسكرية التقليدية بضعف 

تقليدية ولكنه  فالتنظيم ال يحارب بطريقة  واضح. 

نظام  لزعزعة  مختلفة  اسرتاتيجيات  عدة  يتبع 

التكتيكية  العمليات  الحكم عن طريق سلسلة من 

تضخيمها  إىل  اإلعالم  وسائل  تعمد  التي  الصغرية 

بهدف  ليس  املعلومات.،  حرب  أساليب  باستخدام 

تحقيق االنتصار التام يف البداية، بل بإضعاف أنظمة 

 Mattis and) الحكم املستهدفة والنيل من عزميتها

اإلقليمية  القوى  عمدت  وقد   .(Hoffman 2005

العنان  إطالق  العامل عن طريق  استغالل هذا  إىل 

أنظمة  مع  بدورها  تتصارع  التي  التنظيم  لذيول 

الحكم اإلقليمية مع تجنب حدوث أي صدام مبارش 

نتائج  تحقيق  بهدف  وذلك  اإلقليمية،  القوى  مع 

القوى  عىل  الفرصة  وتفويت  وعسكرية  سياسية 

اإلقليمية لتحقيق أي نوع من التدخل املبارش. ويف 

لدول  بالنسبة  الحروب  ستظل  املنظور،  املستقبل 

ال  املدى،  طويلة  ولكن  محدودة  حروبا  الخليج 

يكمن هدفها الرئييس يف تحقيق االستنزاف الفعيل 

بل يف استنزاف قوة اإلرادة. وبإيجاز شديد، ستواصل 

الدول اإلقليمية تنافسها يف دول مثل اليمن وسوريا 
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والعراق ضد خصومها الذين يعتمدون اسرتاتيجيات 

متعددة ومختلفة بهدف إضعافهم.

أو  للحرب  محدد  تعريف  وجود  عدم  ورغم 

االسرتاتيجية الهجينة إال أن أساليب الحرب الهجينة 

إىل جنب مامرسة  جنيا  السربانية  العمليات  تشمل 

املعارضة  جامعات  ودعم  االقتصادية  الضغوط 

الداخلية وبث املعلومات الكاذبة ومامرسة األنشطة 

الشأن  يف  االستقرار  زعزعة  أجل  من  اإلجرامية 

الداخيل لدولة أخرى. وعادة ما يشمل املفهوم أيضا 

تنفيذ عمليات رسية لنرش قوات رسية أو جنود غري 

الداخل  يف  االستقرار  عدم  حالة  الستغالل  نظاميني 

بثالث  الهجينة  الحرب  (Cantwell 2017). وتتسم 

أوال،  التقليدية:  الحرب  عن  متيزها  خاصة  سامت 

تقليل  أجل  من  القوة  استخدام  يف  اإلفراط  عدم 

التقليدية  العسكرية  للقوات  الفعيل  االنتشار 

وأساليب  مرتزقة  وعنارص  تابعة  بقوات  واستبدالها 

سربانية لتحقيق أهداف سياسية. ثانيا، االستمرارية، 

حيث تتواحد الحرب الهجينة يف املساحة املحصورة 

التجمعات  الرتكيز عىل  الحرب والسالم. وأخريا،  بني 

السكانية بغرض التأثري عىل سكان الدولة املستهدفة 

عن طريق استخدام املعلومات والعمليات السربانية 

أن  ومبا   .(Chivvis 2017) التابعة   والجامعات 

الخليجية جيوش تقليدية ولكنها أصبحت  الجيوش 

الحروب  أساليب  يستخدمون  منافسني  تواجه 

الهجينة، يجب إعادة النظر يف املجاالت التالية من 

أجل بناء قوات مسلحة قادرة عىل مواجهة خصومها 

يف ”املنطقة الرمادية“:

واملعرفة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  يعترب  أوال، 

املنافسة  ديناميكيات  لفهم  أساسيان  عنرصان 

وتحسني  االصطناعي  الذكاء  وسيصبح  بالوكالة. 

عملية تجهيز البيانات أداتني ال غنى عنهام لنعزيز 

املوارد البرشية املحدودة لدى وكاالت االستخبارات 

العسكرية  واالستطالع  املراقبة  فأنظمة  العامة. 

من  هائلة  كميات  بجمع  تقوم  التي  هي  الحديثة 

املعلومات أكرث مام تفعل أي وكالة استخبارات حتى 

ولو كانت إمكانياتها جيدة.

ففي عام 2011 سجل سالح الطريان األمرييك وحده 

التي  الفيديو  أرشطة  من  ساعة   325,000 من  أكرث 

املؤسف  ولكن  (الدرون)  اآللية  الطائرات  سجلتها 

املعلومات  هذه  من   99% عن  االستغناء  تم  أنه 

الفيديوية بسبب عدم تخزين املعلومات وقلة عدد 

رضورية  تكون  أن  ميكن  األرشطة  هذه  املحللني. 

واملسبب.  السبب  وتحديد  التشغيل  أمناط  ملعرفة 

بصورة  الفيديو  أرشطة  وتحليل  فالقدرة عىل جمع 

املحفوظة  األرشيفية  باملواد  شبه فورية ومضاهاتها 

ستكون أداة أساسية لفهم ومواجهة هؤالء الخصوم. 

تزايد  ومع   .(Ted Johnson and Wald 2017)

العمليات  من  واملزيد  املزيد  تنفيذ  عىل  الطلب 

الطائرات اآللية (الدرون)، يجب عىل  التي تنفذها 

الجيش البحث عن وسائل جديدة ملراجعة كل ثانية 

من املراقبة الفيديوية ومعرفة كيفية االستفادة من 

هذا كنز املعلومات الجديدة.

ولن يقترص الذكاء االصطناعي عىل مراجعة أرشطة 

الفيديو والصور، بل سيتعداه إىل مراجعة معلومات 

أفكار  زرع  أجل  من  االجتامعي  التواصل  وسائل 

التي  تلك  السيام  االجتامعي،  التواصل  شبكات  يف 

كام  الصديقة.  الدول  مبصالح  اإلرضار  إىل  تسعى 

مهام  تنفيذ  يف  االصطناعي  الذكاء  أهمية  تكمن 

لتنفيذ  البرشي  العنرص  تفريغ  ثم  ومن  ثانوية، 

مهام أكرث أهمية. فمركز واحد من مراكز العمليات 

والتحكم  قيادة  التي ترشف عىل  األمريكية  الجوية 

يف الطائرات املستخدمة يف عملية عسكرية واحدة 

يستخدم 800 فردا لتنفيذ املهام املختلفة، بدءا من 

وضع االسرتاتيجية املناسبة وانتهاء بالتخطيط لطلعة 

القيام  االصطناعي  الذكاء  ألنظمة  وميكن  املركبة. 

بهذه الوظائف، ومن ثم تفريغ أكرث من 400 فردا 

لتأدية مهام أكرث أهمية وإلحاحا. 

إن التأكيد عىل رسعة اتخاذ القرار ميكن أن يحسن 

بعض  يطالب  وبينام  األزمات.  مع  التعامل  نوعية 

اسرتاتيجيو املستقبل بتجهيز الجندي الخارق بهيكل 

امليزة  فإن  لالرتداء  قابل   exoskeleton خارجي 

الحقيقية قد تكون من نصيب الجيوش التي تستثمر 

ويرى  القرار.  اتخاذ  عملية  تحسني  يف  مواردها 

الدكتور لورانس شوت، مدير إدارة البحوث مبكتب 

البحوث البحرية التابع لسالح البحرية األمريكية، أن 

”األمر األكرث ترجيحا يف املستقبل هو املطالبة بزيادة 

من  كبرية  مجموعة  لدى  املعرفية  والقدرة  املعرفة 

األفراد تخيل أن معدل ذكائها االصطناعي يصل إىل 

160 طوال اليوم، وماذا ميكن أن يعني ذلك بالنسبة 

ملعدل اإلنتاجية“.  (Stella 2016) وهاهي الجيوش 

االصطناعي  الذكاء  أهمية  لتوها  تدرك  بدأت  قد 

عامال  ستكون  التقنية  هذه  أن  الواضح  من  ولكن 
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مؤثرا يف تحقيق التفوق يف حروب املستقبل.

متزايدة  بأهمية  تتمتع  السربانية  األسلحة  أصبحت 

كأدوات حيوية يف الحرب التقليدية وحرب «املنطقة 

الرمادية» الهجينة، السيام وأن الخصوم يستخدمونها 

املستهدفة  الدولة  وعزمية  إرادة  من  للنيل  كوسيلة 

إفشاء  شأنها  من  رقمية  عمليات  تنفيذ  طريق  عن 

األرسار وشل حركة األسلحة والسيطرة عىل األنظمة 

أجل  من  الطاقة  شبكات  إغالق  حتى  أو  الرئيسية 

تستطيع  كام  الحكم.  بنظام  الشعب  إميان  زعزعة 

تعمية  السربانية  الحرب  بأساليب  املاهرة  العنارص 

املستخدمة  الحيوية  العسكرية  األنظمة  تعطيل  أو 

بالوكالة.  القوات  يف مواجهة املليشيات املسلحة أو 

تقدم حملة وسائل التواصل االجتامعي التي ينفذها 

«تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق» مثاال جيدا عىل 

التنظيامت التي تستخدم وسائل التواصل االجتامعي 

بهدف  املعلومات  وعمليات  السربانية  واألساليب 

تعظيم تأثري عملياتها العسكرية. فالتنظيم يستخدم 

الرسائل من  ويركز عىل  الفيديو  ياستخدام  الدعاية 

أجل ترك انطباع عام بقوته، مع تسليط الضزء عىل 

التنظيم  أجاد  وقد  املحيطة.  األنظمة  نقاط ضعف 

استقطاب  ونجح يف  الدعاية،  استغالل وسائل  لعبة 

وتجنيد العنارص القتالية عن طريق شبكة اإلنرتنت 

وسائل  قوة  التنظيم  أثبت  ذلك،  عىل  عالوة  فقط. 

وسائل  استغالل  طريق  عن  االجتامعي  التواصل 

الهجومية يف  العمليات  تنسيق وتخطيط  اإلعالم يف 

العراق وسوريا. (Awan 2017) وقد كانت الوحدة 

السربانية بالنسبة للتنظيم أداة قوية فعالة لتعظيم 

املكاسب السياسية دون تعريض أعضاء التنظيم ألي 

مخاطر فعلية. (Stella 2016). ومن املؤكد أن الدول 

تحتاج إىل الوسائل املناسبة لتفكيك شبكة التواصل 

الجهود  مواصلة  عىل  عالوة  املعادي،  االجتامعي 

 Fernandez) .الرامية إىل التصدي للحملة الدعائية

2001) فالشبكة ال تواجهها إال شبكة مثلها.

تتطلب الحرب يف «املنطقة الرمادية» قوات خاصة 

خفيفة الحركة قادرة عىل تحقيق عامل الرسعة يف 

جمعها  تم  التي  االستخباراتية  املعلومات  استغالل 

بالجيش  الجرنال  وذكر  السربانية.  األنظمة  من 

األمرييك رميوند إيه. توماس (الثالث)، رئيس قيادة 

العمليات الخاصة األمريكية، أن الجيش األمرييك شن 

عمليات هجوم سرباين ضد «تنظيم الدولة اإلسالمية 

يف العراق» منذ أكرث من عام قبل أن ينجح يف هزمية 

التنظيم يف العراق، حيث ركز الهجوم عىل تدمري أو 

شل حركة شبكات الكمبيوتر التي يستخدمها عنارص 

السربانية  الرضبات  أن  توماس  وأوضح  التنظيم. 

وأن  واسع»،  نطاق  «عىل  التنظيم  ضد  تصاعدت  

باهرة  نتائج  تحقيق  يستطيع  «ال  األمرييك  الجيش 

تضم  متكاملة  مهام  قوة  بوجود  إال  هذه»  مثل 

عدة أسلحة مختلفة، من بينها األسلحة السربانية». 

الحرب  سيناريوهات  ففي   (Lamothe 2017).

سيكون  املستقبل،  تحديات  تعكس  التي  الهجينة 

وعىل  الحركة  خفيفة  الحجم  قوات صغرية  تشكيل 

غاية  اسرتاتيجية  أداة  التدريب  من  مستوى  أعىل 

يف األهمية عند استخدام القوة بدقة متناهية دون 

وتعترب  األرض.  عىل  فادحة  عسكرية  خسائر  تكبد 

هزمية نظام طالبان بصورة مبدئية يف أفغانستان يف 

تلك  قوة  مدى  عىل  واضحا  مثاال   2001 عام  نهاية 

التقليدية.  النريانية  القوة  مع  دمجها  عند  القوات 

استخدام  إىل  األوىل  بالدرجة  ويعود سقوط طالبان 

وحدات صغرية من قوات العمليات الخاصة قادرة 

املحليني  العصابات  رجال  مع  بالتعاون  العمل  عىل 

الشاملة.  املجوقلة  النريانية  القوة  تكثيف  بهدف 

(Johansen 2015)

الخامتة
املستقبل  حول  توقعاتنا  تطون  أن  املرجح  من 

التخطيط  بأن  القول  مينع  ال  هذا  ولكن  خاطئة، 

الهواجس  عىل  مبنيا  يكون  أن  يجب  للمستقبل 

السياسية اإلقليمية. فالتكنولوجيا العسكرية الالزمة 

عىل  تتوقف  القادمة  العديدة  العقود  مدار  عىل 

لها  تتعرض  التي  التهديدات  السياسة وعىل طبيعة 

الدولة. وقدم الفريق متقاعد فان ريرب، رئيس جامعة 

سالح املارينز (مشاة البحرية) سابقا، نصيحة مفيدة 

كيف  هو  تدركه  أن  يجب  ما  أول  «إن  قال  عندما 

مع  ستتعامل  كيف  أو  مستقبال  للمعركة  ستخطط 

مشكلة ما أو حرب ما. وإذا أدركت كيف ستحارب، 

عليك باستخدام أساليب التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ 

التكنولوجيا  باستخدام  بدأت  وإذا  الخطة.  هذه 

. (Van Riper 2003) «فستصبح األخطاء واردة

»
«
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لذا البد أن تفهم ملاذا يستفزك العدو، ماذا 

يريدك أن تفعل تحت ضغط االستفزاز، ألن 

املظهر  وتدمري  الهيبة،  لكرس  طريقة  أسهل 

الحكيم، سلوك اإلنسان الغاضب، ألنه قريب 

الصعب  من  متفلت،  منفجر،  الجنون،  من 

التفاصيل،  يعرفون  أنهم ال  به، وتذكر  الثقة 

وال يعرفون حجم الضغط الذي ترزح تحته، 

كل ما سوف يشاهدونه نتيجة، وتلك النتيجة 

تخرس فيها بعضهم، ورمبا جميعهم.

اعرف ماذا يريد عدوك، لتعرف السالح الذي 

يستخدمه، والحلفاء عادة مكسب مثني جداً، 

بل كن جبالً من  واثبت،  لذا حافظ عليهم، 

الصرب، واربط لسانك وال تسمح له باالنفالت، 

أو  كاذباً،  تبدو  ال  حتى  مرهقاً،  كنت  مهام 

رشيراً، أو متحامالً، ال تكن أنت سبب تلميع 

وديع  حمل  إىل  تحوله  بأن  عدوك،  صورة 

الهجومي  وأنت  اآلخرين،  نظر  يف  ولطيف 

القايس.

نعم تريد أن تنفس عن غضبك، لكن تذكر 

حينها  ستضطر  ألنك  ستدفعه،  الذي  الثمن 

أن تدافع عن نفسك، وترشح السبب، وهنا 

تحديداً تتحول من صاحب حق، إىل متهم.

تنفجر،  أن  قبل  بهدوء،  تنسحب  أن  ميكنك 

وكل  حجة،  وأعظم  أقوى  حني  بعد  لتعود 

عىل  سيطرتك  تفقد  أن  قبل  ممكن  ذلك 

نفسك، حتى لو كنت أمام كذب، أو بهتان، 

أو مؤامرة واضحة، اهدأ ولن تخرس، اغضب 

واخرس كل يشء.

يكون  أن  ميكن  الغضب  عن  التعبري  ألن 

أخرى، وعالقات مختلفة،  مقبوالً يف مواضع 

إىل  مضطر  أنت  الحلفاء،  حرضة  يف  لكن 

كبح جامحك، مضطر أن تكون رزيناً، قوياً، 

بالثقة،  وجدير  عليك،  يعتمد  ذكياً،  مهذباً، 

:

أن تكون روح قائد تحمي الجميع، وتهدف 

الذات يف بحر  إىل مصلحة الجميع، وتذوب 

الجامعة، من أجل الخري.

الحلفاء وزنك الذي ستضعه يف ميزان القضية 

من  انفضوا  وإن  ثقل،  كرثوا،  فإن  لتكسبها، 

حولك، ستكون خفيفاً حد التاليش.

لذا  قتالك،  عليه  تبني  الذي  ثقلك  حلفاؤك 

اعرفهم، واحتفظ بهم، واحرص عىل صورتك 

العامة التي تريد أن تعرف بها.                           
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وفيام يتعلق بتقرير التوازن العسكري لعام 2018، 

فإنه تضمن العديد من النقاط البالغة األهمية، لعل 

أبرزها :

1 -  الصني وروسيا تشكالن تحدياً متنامياً للتفوق 
العسكري األمرييك: تسعيان بشكل مضطرد لتعزيز 
الواليات  عىل  والتفوق  بل  العسكرية،  قدراتهام 

الذكاء  تعتمد عىل  التي  األسلحة  مجال  املتحدة يف 

ال  كبرياً  قطعت شوطاً  تحديداً  فالصني  االصطناعي، 

يستهان به يف هذا املجال، ألنها تسعى للتأكيد عىل 

أحقيتها يف أن تكون دولة عظمى صاعدة، وترى يف 

تعظيم قوتها العسكرية مدخالً مهامً لتحقيق ذلك. 

كام تسعى روسيا هي األخرى إىل منافسة الواليات 

خالل  من  والعسكري،  الدفاعي  املجال  يف  املتحدة 

كالصواريخ  الجديدة،  النوعية  أسلحتها  استعراض 

املأهولة  غري  النووية  والغواصات  للقارات،  العابرة 

القادرة عىل رضب أية أهداف اسرتاتيجية.   

2 -  االهتامم بشكل استثنايئ بتطوير القوة البحرية 
وتحديث القوة النووية: يشري التقرير إىل أن العديد 
من القوى الكربى يف العامل بدأت تعمل عىل تنمية 

قوتها البحرية، نتيجة لعودة الرصاعات عىل املمرات 

أعامق  ىف  الكامنة  الرثوات  وعىل  الدولية،  املالحية 

طموحة  أهدافا  تتبنى  سبيل  عىل  فالصني  البحار، 

الحربية  السفن  البحرية، حيث كان عدد  يف مجال 

صنعتها  التي  والغواصات  والفرقاطات  واملدمرات 

الصني منذ عام 2000 أكرث مام صنعته اليابان وكوريا 

البحرية  القوات  تعمل  كام  معا.  والهند  الجنوبية 

الصينية عىل نرش مزيد من القوات يف مناطق أخرى 

االهتامم  إىل  وإضافة  األوروبية.  القارة  ذلك  يف  مبا 

بالقوة البحرية، يشري التقرير كذلك إىل أن كالً من 

جميعها  تعيد  املتحدة   والواليات  وروسيا  الصني 

تحديث قواتها النووية.  

للحروب  فخالفاً  الحروب:  طبيعة  يف  التغري    -  3

التي كانت تعتمد عىل املواجهة املبارشة  التقليدية 

بني طريف الرصاع، فإن العامل يشهد اآلن تركيزاً عىل 

التي يكون مرسح  الالمتامثلة“،  ما يسمى“الحروب 

العمليات فيها مفتوحاً وغري محدد مبساحة جغرافية 

معينة، كام تتم باألساس مع قوات غري نظامية كام 

ىف الحرب ضد الجامعات اإلرهابية وحروب املدن، 

وحسبام يشري تقرير التوازن العسكري لعام 2018، 

تهتم  التي  العامل  دول  مقدمة  يف  تأيت  روسيا  فإن 

اكتسبت  أنها  خاصة  الحروب،  من  النوعية  بهذه 

خربة كبرية من تدخلها العسكري ىف سوريا وأوكرانيا. 

األخرى  هي  إيران  أن  إىل  كذلك  التقرير  يشري  كام 

الالمتامثلة“،  ”الحروب  عىل  تركز  التي  الدول  من 

خاصة أنها تعتمد باألساس عىل امليليشيات املسلحة 

دول  من  العديد  يف  لها  التابعة  العسكرية  واألزرع 

املنطقة، وتوظفها باألساس يف العديد من الرصاعات، 

أو حروبها بالوكالة.  

يشري  التسلح:  عىل  العاملي  اإلنفاق  زيادة    -  4
عىل  لإلنفاق  متنامياً  توجهاً  هناط  أن  إىل  التقرير 

التسلح يف العديد من مناطق العامل، ألسباب متفاوتة 

بعضها يرتبط بالرصاعات القامئة واملحتمل نشوبها، 

 .

.
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كام هو الحال فيام يتعلق بروسيا والصني والبعض 

أمنها  تحقيق  يف  الدول  بعض  برغبة  يتعلق  اآلخر 

األورويب،  كاالتحاد  الكربى،  القوى  عن  بعيداً  الذايت 

فحسب األرقام الواردة يف التقرير فقد ارتفع اإلنفاق 

الدفاعي يف القارة األوروبية عىل التسلح بنسبة 3.6 

اإلنفاق  يف  منو  أرسع  يعد  ما  وهو   ،2017 عام   %

الدفاعي يف العامل. فيام شهدت القارة اآلسيوية منواً  

بنسبة 2.2 % يف مجال اإلنفاق الدفاعي لعام 2017، 

وأنفقت الصني 150.5 مليار دوالر لتطوير ترسانتها 

ضبط  روسيا  تعهدت  فيام   ،2017 عام  العسكرية 

ما  سنوياً  دوالر  مليار   59 مبقدار  الدفاعي  إنفاقها 

كانت قد اضطرت  بعدما  بني عامي 2018 و2020 

إىل تخفيض إنفاقها بنسبة 10 % عام 2016 و9 % 

عام 2017. 

يف  القوة  استخدام  من  مزيد  نحو  التوجه    -  5
نزاعات  نشوب  من  والتحذير  الدولية  العالقات 
التوازن  تقرير  إليه  أشار  الذي  املهم  األمر  جديدة: 
العسكري لعام 2018، أن هناك ميالً نحو مزيد من 

استخدام القوة العسكرية، فروسيا لديها  استعداد 

من  القريبة  امليادين  يف  قواتها  الستخدام  دائم 

نفس  أيضا(سوريا)،  الخارج  ويف  حدودها(أوكرانيا) 

األمر أيضاً ينطبق عىل الصني، خاصة إذا تعلق األمر 

أن  واألخطر  بل  الحيوية.  مصالحها  عىل  بالحفاظ 

نزاعات  اندالع  من  السياق  هذا  يف  يحذر  التقرير 

وبكني  وموسكو  واشنطن  من  كالٍّ  وأن“  جديدة، 

يستعدون إلمكانية اندالع نزاع جديد“، رمبا بسبب 

االسرتاتيجية  املصالح  عىل  التنافس  وترية  تزايد 

واالقتصادية حول العديد من املناطق يف العامل.

هل ترتاجع القوة العسكرية األمريكية لصالح القوى 

الدولية املنافسة؟

يف الوقت الذي تشري فيه النتائج واإلحصائيات التي 

تضمنها تقرير التوازن العسكري 2018 الصادر عن 

العامل  املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية إىل أن 

العسكرية  القوى  موازين  يف  تحوالً  اآلن  يشهد 

واالسرتاتيجية، وأن الهيمنة العسكرية عىل العامل يف 

بروز منافسني جدد(روسيا-  تراجع مستمر يف ظل 

األمريكية،  الهيمنة  تحدي  إىل  يسعون  الصني)، 

لصالح نظام تعددي القطبية، إال أن الواقع الراهن، 

املتحدة  الواليات  أن  يؤكد  املختلفة،  مبعطياته 

العسكري  املجال  يف  األكرب  العالية  القوة  ستظل 

عىل األقل يف املدى القريب، خاصة إذا ما تم األخذ 

اإلنفاق  أن  أولها  رئيسية،  حقائق  عدة  االعتبار  يف 

العسكري األمرييك ما زال هو األعىل عىل اإلطالق، 

صاحبة  الدولة  إنفاق  أضعاف  ثالثة  يعادل  ويكاد 
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إنفاق  أمثال  وتسعة  الصني،  وهي  الثاين  املركز 

الواليات  أن  ثانيها  الثالث.  املركز  صاحبة  روسيا، 

املتحدة ما تزال متتلك الرتسانة النووية األكرث تطورا 

األخرى،  العاملية  النووي  بالقوى  مقارنة  العالَم  يف 

كروسيا والصني وفرنسا، فالعقيدة النووية األمريكية 

(البنتاجون) يف  الدفاع  وزارة  نرشتها  التي  الجديدة 

الثاين من فرباير 2018 كشفت بوضوح عن نية إدارة 

النووية  الرتسانة  لتطوير  ترامب“  ”دونالد  الرئيس 

األمريكية لتكون أكرث ردعاً لألعداء والخصوم. وثالثها 

أن الواليات املتحدة تتجه اآلن إىل تأكيد تفوقها يف 

مجال األسلحة التي تعتمد عىل الذكاء االصطناعي، 

بعدما أدركت يف اآلونة األخرية أن الصني قد تهدد 

تفوقها يف هذا املجال، ومن املؤرشات عىل ذلك قيام 

وزارة الدفاع األمريكية بتوقيع عقد رشاكة مع رشكة 

وتقنيات  االصطناعي  الذكاء  لعسكرة  ”جوجل“، 

التعلم اآليل يف مارس 2018 ، بهدف تحسني األداء 

القتايل من خالل مكننة (أو التشغيل اآليل) عملية 

صنع القرار يف تحديد مكان املقاتلني واستهدافهم.  

لكن ما سبق ال يعني تجاهل الوزن النسبي للقوى 

كروسيا  العسكري،  املجال  يف  األخرى  الدولية 

والصني، فاألوىل يف ظل قيادة الرئيس فالدميري بوتني 

تستشعر أنها قوى عظمى، وتسعى إىل إحياء إرث 

استعادة  باألحرى  أو  السوفيتي(السابق)،  االتحاد 

املتحدة  للواليات  منافسة  عظمى  كقوة  مكانتها 

األمريكية، وهذا ما عرب عنه بوضوح الرئيس بوتني 

والذي   ،  2018 مارس  يف  الربملان  أمام  خطابه  يف 

النووية  األسلحة  من  مجموعة  عن  فيه  كشف 

يف  نقطة  أي  تصيب  أن  ”تستطيع  التي  الجديدة، 

العامل وال سبيل إلعرتاضها“ عىل حد تعبريه، ليبعث 

من خالل ذلك برسالة واضحة بأن روسيا باتت قوة 

عظمى منافسة للواليات املتحدة .

وإذا كانت روسيا تطمح إىل أن تكون قوة عظمى 

إىل  تسعى  الصني  فإن  املتحدة،  للواليات  منافسة 

إقليمي،  نطاق  يف  ولكن  الهدف،  نفس  تحقيق 

واالسرتاتيجية  االقتصادية  مصالحها  عىل  حفاظاً 

التي  باالرايض  يتعلق  ما  فيام  خاصة   آسيا،  يف 

التي  تايوان  جزيرة  مثل  لسيادتها  تابعة  تعتربها 

وجزر   ،1949 يف  عليها  السيطرة  بكني  فقدت 

دياويو املتنازع عليها مع اليابان. لهذا فإن الطموح 

الصيني يقترص باألساس عىل محيطها اإلقليمي، وال 

تزال  التي ما  املتحدة  الواليات  تسعى اىل منافسة 

تضطلع بالدور األكرب يف الحفاظ عىل األمن والسلم 

الدوليني.

هل يشهد العامل نشوب نزاعات وحروب جديدة؟

التوازن  تقرير  أكدها  التي  املهمة  الحقيقة 

من  العديد  مع  وتتوافق   ،2018 لعام  االسرتاتيجي 

الشواهد واملعطيات الحديثة، هي أن العامل مقبل 

فامليزانية  التسلح،  سباق  من  جديدة  مرحلة  عىل 

صادق  التي   2018 للعام  األمريكية  العسكرية 

عليها الرئيس دونالد ترامب يف ديسمرب من العام 
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2017 ، والتي بلغت 700 مليار دوالر، تعترب األعىل 

فيام  العامل،  يف  واألكرب  املتحدة  الواليات  تاريخ  يف 

أعلنت الصني يف شهر مارس 2018  زيادة ميزانيتها 

وستنفق   ،2018 لعام   %  8,1 بنسبة  الدفاعية 

(175 مليار دوالر) عىل جيشها،  وتعترب هذه هي 

الواليات  بعد  العامل  يف  عسكرية  ميزانية  أكرب  ثاين 

املتحدة .  والخطري يف األمر هنا أن سباق التسلح 

ال يقترص عىل األسلحة التقليدية بل يطال األسلحة 

النووية، عىل النحو الذي تجسده العقيدة النووية 

أعلن  كام  روسيا-  تطور  بينام  الجديدة،  األمريكية 

جديدة  أنواعاً   2018- مارس  من  األول  يف  بوتني 

من السالح النووي، مبا فيها صاروخ مجنح وطائرة 

أن  يعني  ما  نووية،  غواصات  من  مطلقة  مسرية 

العامل مقبل عىل مرحلة جديدة من سباق التسلح 

تعيد إىل األذهان أجواء الحرب الباردة.

إزاء هذا الواقع  الراهن ، فإن ما حذر منه تقرير 

نزاعات  اندالعات  احتامل  من  العسكري  التوازن 

تعارض  قامئاً، خاصة يف ظل  احتامالً  يبقى  جديدة 

القوى  بني  واالسرتاتيجية  السياسية  املصالح 

الكربى، وهذا ما أشار إليه رصاحة عدد من القادة 

فعاليات  يف  شاركوا  الذين  السياسيني  واملسئولني 

والخمسني  الرابعة  دورته  يف  لألمن  ميونيخ  مؤمتر 

الذين  إىل 18 فرباير 2018،   ُعقدت من 16  التي 

حذروا رصاحة  من أن خالفات ونزاعات يف العامل قد 

تؤدي إىل حروب، مبا يف ذلك بني الواليات املتحدة 

نشوب  احتامالت  من  يعظم  ما  ولعل  وروسيا.  

يف  القوة  استخدام  إىل  امليل  هو  جديدة  نزاعات 

العالقات الدولية، فالرئيس األمرييك دونالد ترامب 

أمر  حينام  العسكرية  القوة  استخدام  يف  يرتدد  مل 

يف  توماهوكس  صواريخ  بإطالق  األمرييك  الجيش 

سوريا رداً عىل استخدام نظام بشار األسد األسلحة 

الكيامئية يف دير الزور أو التهديد باستخدامها ضد 

كوريا الشاملية رداً عىل مواصلتها تجاربها النووية . 

روسيا هي األخرى بدات تستخدم القوة العسكرية 

يف العديد من األزمات ، فتدخلت يف أوكرانيا يف عام 

2014، لتسيطر عىل معظم شبه جزيرة القرم، كام 

تتدخل عسكريا يف األزمة السورية منذ العام 2015 

، حامية ملصالحها ونفوذها هناك.  

التحوالت يف موازين القوى العسكرية واالسرتاتيجية 

يف العامل، وما يرتبط بها من تزايد اإلنفاق الدفاعي 

عىل  محموم  وتنافس  مسبوقة،  غري  مبعدالت 

تشري  الكربى،  القوى  بني  النفوذ  وتعزيز  املصالح 

التوتر  مؤرشات  استمرار  إىل  فقط  ليس  بوضوح 

وعدم االستقرار يف البيئتني اإلقليمية والدولية، وإمنا 

أيضاً ورمبا األخطر إىل احتامل نشوب رصاعات أو 

بني  املصالح  تعارض  مع  خاصة  جديدة،   نزاعات 

لحل  الدويل  التوافق  إرادة  وغياب  الكربى،  القوى 

الرصاعات القامئة يف العديد من مناطق العامل.
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ما  استعارة بعض  ألوان  لون من  التامثل، هو  فهذا 

نحو  يتوقف يف سعيه  ال  الذي  اإلنسان،  إليه  يصبو 

بعد  بتحقيقه،  الحاسوب  يلزم  يك  القوة،  من  مزيد 

أدت  الكمبيوتر  مناذج  أن  مدركني  كثريون  بات  أن 

طريقة  «يغري  اآليل  الحاسب  وأن  العامل.  تثوير  إىل 

تفكرينا، ويقلب بريوقراطيتنا وطرائقنا العقلية رأسا 

عىل عقب، ففي كل خطوة يضع الحاسب بحوزتنا 

التي تغمرنا وتعودنا  املعلومات  املؤلفة من  اآلالف 

كانت  لو  كام  واملليارات  بل  املاليني  حساب  عىل 

مجرد وحدات رقمية مفردة».

وهذه االستعارة القت اهتامم علامء االجتامع وهم 

االصطناعي  الذكاء  تأثري  وقياس  معرفة  إىل  يسعون 

«صديقنا  أحدهم:  يقول  وهنا  املجتمع،  عىل 

املجتمع  قلب  اللعبة،  لعب  الذي  هو  الحاسوب، 

أحد.  بال  عىل  يخطر  مل  انقالبا  وأحدث  اإلنساين، 

بدافع  أو  طبعا،  الثورة  بدافع  منه  هذا  يحدث  ومل 

البقاء، أو ما  أو  التغيري،  أو  االستقرار، أو االستمرار، 

حتى  فالحاسوب،  أصال.  دافع  بال  حدث  بل  شابه، 

الفائقة،  حواسه  له  رمبا  وعي.  بال  آلة صامء،  اآلن، 

وأحاسيسه الشائقة، وأفكاره، وخرباته، وآراؤه .. الخ. 

له  دافع  ال  وبالتايل،  بعد.  له  وعي  ال  قطعا  ولكن 

به.  نحن  وصلنا  فيام  أو  إليه،  وصل  فيام  ذاته  من 

ومع ذلك ال شك يف أنه يفعل فعله يف حياة اإلنسان 

اليوم، وأصبحنا نعطيه القيادة شيئا فشيئا، ليواصل 

من  إليه  نصل  ال  ما  إىل  وليصل  الطريق،  وبنا  عنا، 

دونه، وليحقق ما ال ميكننا تحقيقه بسواه، مبفردنا 

نحن عاجزون».

إن قصة الروبوت ولدت يف قلب االستعارة السياسية، 

التشييك كارل كابيك للمرة  الكاتب  حني استخدمها 

آلة  حول  تدور  مرسحي  نص  يف   1920 عام  األوىل 

اخرتعها أحد العلامء بوسعها أن تنجز جميع األعامل 

بينها  يطابق  أن  البرش، وحني حاول  بها  يقوم  التي 

االستعارة  مجال  من  بها  خارجا  اإلنسان،  وبني 

وتحب  وتهنأ،  تتأمل  ليجعلها  املجازية،  واملقابلة 

وتكره، ثارت عليه، إثر شعورها بالظلم الواقع عليها، 

متمردة عىل معناها األصيل وهي «الخادم املطيع».

واآللة  اإلنسان  بني  األدوار  تبادل  فإن  وعموما 

بطريقة  حياتهم  متيض  البرش  فبعض  بجديد،  ليس 

التفكري يف جعل  بينام مييض  آلية منتظمة،  روتينية 

وخصائصهم،  البرش  سامت  بعض  متتلك  الروبوتات 

االصطناعي  الذكاء  وقبل  أدوارهم.  ببعض  وتقوم 

اإلنسان  التشبيه واملجاز بني  بكثري كانت مساحات 

واآللة ال تتوقف منذ أن انتقلت البرشية إىل عرص 

البخار، حيث أخذ العلم يعزز مكانته كقوة حركة، 

وحامل  ثقافية،  هيمنة  ومصدر  اجتامعية،  وسلطة 

للتطور واالرتقاء.
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ويأخذنا العلم للدمج بني االثنني، فجسد اإلنسان 

تساعده  بأجهزة  مُيد  أن  طبية  وألسباب  ميكن، 

منظم  مثل جهاز  الحياة  قيد  يبقى عىل  أن  عىل 

واستعامل  الصناعية  واملفاصل  القلب  رضبات 

التنفس الصناعي لبعض الوقت، فيام تساعد اآللة 

 augmented reality حواسه  متديد  يف  اإلنسان 

بواسطة العدسات و امليكروسكوبات وغريها من 

األجهزة، وقد يأيت يوم تزرع فيه رشائح دقيقة يف 

دماغ اإلنسان قادرة عىل حمل برامج ومعلومات 

العبقري  بني  الطبيعية  الفروق  لتزيل  هائلة، 

ومنخفض الذكاء.

صنع  وهندسة  «علم  بوصفه  االصطناعي  فالذكاء 

اآلالت الذكية» هو خصائص وترصفات معينة تتسم 

بها برامج الكمبيوتر تجعلها تحايك أو تسعى إىل أن 

متاثل القدرات الذهنية البرشية، وأمناط عملها، ومن 

أهمها القدرة عىل التعلم واالستنتاج ورد الفعل عىل 

أوضاع مل تربمج بعد يف اآللة. وقد تأسس هذا املجال 

عىل افرتاض أن اآللة بوسعها أن تقلد ملكة الذكاء 

البرشي، وهي مسألة طاملا تصورتها أساطري وخياالت 

وفلسفات منذ القدم.

إن اآللة يف «الذكاء االصطناعي» يف موضع استعاري 

لجعلها  مستمرة  محاوالت  هناك  ألن  البرش،  عن 

متتلك قدرات وملكات برشية مثل التفكري املنطقي 

واملعرفة  والتواصل  والربط  واإلدراك  والتعلم 

واملسائل  األشياء  بني  العالقات  وفهم  والتخطيط 

واألفكار، وتحريك وتغيري األشياء، ويف كل هذا نحن 

موجود،  هو  ملا  الكامل»  «التمثيل  من  حالة  أمام 

عرب  املنطقية  املعرفة  اتساع  نحو  دائب  وسعي 

الحاسوب، حيث «تختلف برامج الذكاء االصطناعي  

للمعرفة، فهي  بها متثيل  أن  اإلحصاء يف  برامج  عن 

والعمليات  الخارجي  العامل  بني  تطابق  عن  تعرب 

االستداللية الرمزية بالحاسب».

االستعارية  النزعة  هذه  عىل  نستدل  أن  وميكن 

اإلمارات  دولة  قيام  صاحبت  التي  بالترصيحات 

االصطناعي،  للذكاء  وزارة  بإعالن  املتحدة  العربية 

سؤال  طُرح  فبينام  للسعادة.  وزارة  تشكيلها  بعد 

والتأثري  بالسعادة  الشعور  قياس  ميكن  هل  مفاده: 

التنفيذي ملؤسسة حكومة ديب  فيها؟  أجاب املدير 

الذكية: «من يسأل عن العالقة بني الذكاء االصطناعي 

مكان  للسعادة  هل  يسأل  كأنه  السعادة،  وتحقيق 

فالذكاء  نعم،  هي  البديهية  واإلجابة  املستقبل،  يف 

ممكنات  من  عام  بشكل  والتقنية  االصطناعي 

مكتسبات  أبرز  ومن  لإلنسان،  السعادة  تحقيق 

الذكاء االصطناعي هو إضفاء السهولة والراحة عىل 

حياة اإلنسان، وتوفري الوقت والجهد عرب أمتتة الكثري 

ويف  اليوم،  تقليدية  بطرق  تتم  التي  العمليات  من 

الوقت ذاته فتح الباب لعامل من الخيارات والفرص 

غري املحدود .. كلام زادت التقنية تطوراً أو تعقيداً 

لكن  سعادة،  الناس  حياة  زادت  التعبري،  جاز  إن 

برشط واحد: هو أن يتم بناء التقنية وتبنيها لتصميم 

تجارب إنسانية سعيدة ال ملجرد التقنية بحد ذاته».

لكن االستعارة ظهرت أكرث يف ذلك الحديث اإلمارايت 

التي ستعزز اسرتاتيجية  التقنية  املنصة  املنهمر عن 

وشكله  التعليم  طبيعة  وستغري  الذايت»  «التعلم 

وضبط  الجنايئ،  البحث  يف  وستساعد  التقليدي، 

املرور، وتأمني حامية املواطنني واملقيمني والسائحني، 

عىل  تلقائية  خدمات  بتقديم  الكمبيوتر  وسيقوم 

الذكاء  بتقنيات  برشي  تدخل  دون  الساعة  مدار 

وتوفري  االستفسارات  عىل  الرد  يف  االصطناعي 

الخدمات للمتعاملني واستقبالهم، ومراقبة املنشآت 

أجهزة  وستكون  روبوتات،  طريق  عن  الحيوية 

تطبيق  وسيتم  به،  فعالة  الشاملة  الذاتية  الخدمة 

عىل  ويعتمد  والتحقيق،  االستجواب  تكنولوجيا 

التكنولوجيا  ويسّخر  القيادة،  الذاتية  الدوريات 

املساعدة لعمل رجال الرشطة مثل تقنيات التعرف 

جانب  إىل  واالشتباه،  التحري  وأنظمة  الوجوه،  إىل 

التنبؤ باحتياجات املتعاملني. 

لكن هذه االستعارة ال تعني نفي الحقيقة التي تبني 

أن الذكاء االصطناعي هو يف النهاية محصلة الذكاء 

بن  الشيخ محمد  السمو  قال صاحب  البرشي، كام 

رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 

مثل  يفكر  ال  «الروبوت»  وأن  ديب  حاكم  الوزراء 

وميكن  البرش،  مدارك  بعض  يحايك  وإمنا  اإلنسان 

تدريبه عىل أن يكون متحيزا لقيم وثقافات وطرائق 

عيش ومقاربات حياتية لشعب من الشعوب، رشط 

أن يخضع لقواعد أربع: ال يجوز أن يتسبب الروبوت 

يف إيذاء البرش، وأن يطيع أوامرهم، وأن تتم حامية 

نفسه،  عىل  الروبوت  يحافظ  وأن  البرشي،  الكائن 

ويف الوقت ذاته يجب أال يثق اإلنسان ثقة عمياء يف 

التكنولوجيا، وأال يتم إهامل تنمية املوارد البرشية، 

بني  تامة  ليست  «االستعارة»  أن  يعني  ما  وهو 

اإلنسان والروبوت، إذ هناك دوما حرص من البرش 

أن أال ينسوا قاعدة «البقاء لألذىك»، ما يعني رضورة 

البرشي، ويكون  الذكاء  الذكاء االصطناعي  ينفي  أال 

ويسيطر  اإللكرتوين  العقل  يسبق  أن  اإلنسان  عىل 

عليه ويقوده.
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املهام  و «سكوربيون» عبارة عن طائرة متعددة 

جمع  حيث  من  مختلفة  عالية  بقدرات  وتتمتع 

واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات 

يف  اإلغاثة  ومواد  اإلنسانية  املساعدات  ونقل 

التدريبية  الدورات  وتنفيذ  الكوارث  حاالت 

بدقة  األهداف  قصف  عىل  عالوة  املتقدمة، 

محركني  الطائرة  مواصفات  وتشمل  متناهية. 

لحمل  كبرية  قيادة لشخصني ومساحة  ومقصورة 

الوضوح  عالية  تصوير  وآالت  الداخلية  األنظمة 

االستخباراتية  املعلومات  جمع  مهام  لتنفيذ 

واملراقبة واالستطالع، باإلضافة إىل محطتي تسلح 

جوية  مالحية  وأنظمة  الجناحني  عىل  مثبتتني 

املركبة،  املواد  من  املصنوع  وهيكلها  متقدمة 

وكلها مواصفات متنح الطائرة «سكوربيون» ميزة 

املعادية  األهداف  موقع  تحديد  عند  التفوق 

واالشتباك معها بكل دقة وهدوء.

وجناحها  مرتا   13,25 إىل  الطائرة  طول  ويصل 

أمتار، ووزنها  إىل 14,42 مرتا وارتفاعها إىل 4,26 

الحمولة  مخزن  ويتسع  كيلوجراما.   5,352 إىل 

الداخلية لحمولة بوزن 1,360 كيلوجراما، ويصل 

الحد األقىص لهذه الحمولة إىل 4,286 كيلوجراما.

تتميز  نفاثة  طائرة  «سكوربيون»  الطائرة  تعترب 

بقدرتها عىل الوصول إىل ساحة العمليات برسعة 

رسعات  عىل  املناورة  عىل  أيضا  قادرة  ولكنها 

منخفضة للغاية إذا تطلبت املهمة ذلك.

أن  كام  برسعة،  الطائرة  تجهيز  إعادة  وميكن 

الستيعاب  مصمم  الداخلية  الحمولة  مخظن 

واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  أنظمة 

واالستطالع، فضال عن إمكانية تسليحه مبجموعة 

كبري من األسلحة املختلفة مثل الصواريخ املوجهة 

الدقيقة لتنفيذ عمليات القصف الجوي بكل دقة. 

رصد  عىل  بالقدرة  الطائرة  تتمتع  املهام  وأثناء 

وتدمري األهداف االستخباراتية املتحركة والعابرة، 

إىل ساحات  بالنسبة  تكتيكية  ما ميثل ميزة  وهو 

العمليات األشد سخونة.

«سكوربيون»  الطائرة  من  نسخة  أحدث  وتضم 

واعتامدا  العميل  لرغبة  تبعا  تحسينات  عدة 

وتتمتع  املكثفة.  الجوية  االختبارات  برنامج  عىل 

 . مستقبال  للتطوير  قابل  إنسيايب  بشكل  الطائرة 

ويصل مدى الطائرة إىل 2,499 ميال بحريا، ومن 

 20 عن  الواحدة  الطائرة  قيمة  تقل  أال  املتوقع 

تحديث  قيمة  أقل من  مبلغ  مليون دوالر، وهو 

الطائرة إيه10- أو الطائرة إف16- كام أن العمر 

املقاوم للصدأ يصل إىل  الطائرة  االفرتايض لجسم 

20,000 ساعة.

دشنت الطائرة «سكوربيون» ظهورها األول عىل 

Royal Interna- الدولية خالل معرض  للساحة 

 2014 عام  يوليو  شهر  يف   tional Air Tattoo

حلقت  الطريان  من  سنوات  ثالث  خالل  ولكن 

الطائرة إىل عرش دول، ما يعني تسجيل أكرث من 
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900 ساعة طريان سواء من خالل االختبارات أو 

عمليات الطريان الفعلية.

»
«

تستخدم الطائرة «سكوربيون» محركني توربينيني 

رشكة  إنتاج  من   TFE731-40AR-3S نوع  من 

”هوين ويل“ بقوة 8,000 رطال تصل أقىص رسعة 

الساعة/833  يف  ميال   518) عقدة   450 إىل  لهام 

لها  ارتفاع  أقىص  ويبلغ  الساعة)،  يف  كيلومرتا 

4500 قدما (13,700 مرتا). ويتم استخدام هذا 

النوع من املحركات عىل نطاق واسع 

مع الطائرات التجارية النفاثة، كام أن تكلفتها 

ألغراض  املخصصة  املحركات  من  بكثري  أقل 

عسكرية، فضال عن أنها أسهل من حيث الصيانة.

نقاط  ست  «سكوربيون»  الطائرة  لدى  يوجد 

صعبة تحمل 6,200 رطال من األجهزة من مختلف 

وتم  املهام.  متطلبات  لتلبية  واألحجام  األشكال 

الداخليتني (3/4) لحمل خزانات  تصميم املحطتني 

وقود إضافية إلطالة مدى الطائرة. وتؤمن األحامل 

إلضافة  كبرية  عملياتية  مرونة  للطائرة  الداخلية 

أحامل جديدة، ومن ثم رفع مستوى أداء األنظمة 

التكتيكية لتلبية متطلبات التشغيل برسعة.

مقصورة القيادة املزدوجة من الجيل الجديد

تعترب الطائرة «سكوربيون» طائرة ذات مقعدين 

ولكن ميكن لطيار واحد قيادتها. وقد تم تجهيز 

متعددة  متقدمة  بشاشات عرض  القيادة  قمريت 

الرحلة  حول  الالزمة  املعلومات  لعرض  األلوان 

وأداء الطائرة واملالحة واألسلحة.

أنظمة  تحمل  أن  للطائرة  ميكن 

متعددة  استشعار 

لتحقيق التفوق التكتييك لألسلحة الدقيقة عن 

طريق ثالث مخازن وست نقاط صعبة. ولدى 

لتثبيت  مقدمتها  عىل  قاعدة  الطائرة 

برصي   – اإللكرتو  االستشعار  نظام 

الحمراء،  تحت  باألشعة  العامل 

القاعدة  هذه  طي  وميكن 

إىل الداخل يف حالة عدم 

استخدامها من أجل 

مقاومة  تقليل 

الهواء.

أنظمة  حمل  «سكوربيون»  الطائرة  تستطيع 

التكتييك  التفوق  لتحقيق  متعددة  استشعار 

مخازن   ثالثة  طريق  عن  الدقيقة  لألسلحة 

للحمولة وست نقاط صلبة. ولدى الطائرة قاعدة 

عىل مقدمتها لتثبيت نظام االستشعار اإللكرتو – 

برصي العامل باألشعة تحت الحمراء، وميكن طي 

هذه القاعدة إىل الداخل يف حالة عدم استخدامها 

من أجل تقليل مقاومة الهواء.

وتؤمن الطائرة أنظمة استشعار متخصصة لتنفيذ 

والدعم  البحرية  والداوريات  الحدود  أمن  مهام 

الحريب غري املنتظم وتنفيذ القانون ومهام مكافحة 

يف  واإلغاثة  اإلنسانية  واملساعدات  املخدرات 

الكوارث. عالوة عىل ذلك، ميكن للطائرة  حاالت 

املجهزة  الدقيقة  املوجهة  الصواريخ  تحمل  أن 

نظام  باستخدام  التوجيه  أو  الليزري  بالتوجيه 

تحديد املواقع عامليا (جي يب إس).

األسلحة  قامئة  وتشمل 

الطائرة  تحملها  التي 

«سكوربيون» صواريخ «هيدرا70-» 

بوصة،   2,75 قطرها  يبلغ  التي  املوجهة  غري 

املتقدمة»  الدقيقة  الفتاكة  األسلحة  «نظام  و 

Advanced Precision Kill Weapon Sys-

إي  إيه  ”يب  رشكة  إنتاج  من   (tem (APKWS

”هيلفاير“.   AGM-114F وصواريخ  سيستمز“، 

الصواريخ نحو أهدافها عن طريق  ويتم توجيه 

عىل  املنصوب  الليزري  األهداف  تحديد  نظام 

األرض أوال، ثم عن طريق ليزر مجوقل عىل نظام 

االستشعار L-3 WESCAM’s MX-15Di لدى 

الطائرة ”سكوربيون“.

بفضل القدرة عىل أداء عدد ال يُحىص من املهام 

طائرة  «سكوربيون»  الطائرة  تعترب  املختلفة، 

املعلومات  لجمع  مخصصة  نوعها  من  فريدة 

وتنفيذ  واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية 

يف  استثنائية  قيمة  ومتثل  الهجومية،  العمليات 

حد ذاتها. كام أن الطائرة مصممة أيضا ملواكبة 

أنظمة  املستقبل، وتتميز بقدرتها عىل استخدام 

املهام تبعا ألي تهديدات أو  االستشعار وأنظمة 

مهام جديدة.

القوات  مع  الصديقة  القوات  تلتحم  عندما 

أن  «سكوربيون»  الطائرة  تستطيع  املعادية 

عقدة   450 برسعة  العمليات  ساحة  إىل  تنطلق 

واستهدافها.  الحركية  املؤثرات  استخدام  قبل 

لديها  ما  «سكوربيون»  الطائرة  وتستخدم 

املعلومات  جمع  عىل  املتعددة  القدرات  من 

والقدرات  واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية 
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االستشعار  أنظمة  عىل  اعتامدا  الهجومية 

املتعددة األطياف والتجهيز املجوقل للمعلومات 

والقدرة الذاتية عىل تعيني األهداف بغض النظر 

تحقيق  ثم  ومن  الجوية،  األحوال  ظروف  عن 

االشتباك مع العدو بكل دقة.

عىل  هائلة  بقدرة  «سكوربيون»  الطائرة  تتمتع 

األهداف  ضد  مؤثرات  من  لديها  ما  استخدام 

مأهولة  مراقبة  يؤمن  الذي  األمر  املعادية، 

التكتييك  والتحكم  القيادة  وتحقيق  متواصلة 

األهداف  إىل  بالنسبة  أما  الواحدة.  املهمة  يف 

فتستخدم  الناشئة،  األهداف  أو  لها  املخطط 

اإللكرتو  االستشعار  نظام  «سكوربيون»  الطائرة 

– برصي العامل باألشعة تحت الحمراء الستقبال 

أجل  من  املجوقة  املعلومات  وتجهيز  وتنقيح 

عمل التنسيق الالزم بني األجهزة املعنية بالقيادة 

ثم  ومن  املحلية،  الربية  والقوات  والتحكم 

استخدام مجموعة مختلفة من األسلحة املوجهة 

ضد الهدف أثناء احتفاظ الطائرة مبوقعها.

عمالقة  نوعية  نقلة  «سكوربيون»  الطائرة  متثل 

بفضل  البحرية  الداوريات  مهام  إىل  بالنسبة 

قدرتها عىل االحتفاظ مبوقعها ملدة تتجاوز خمس 

ساعات وقدرتها عىل تغطية مساحة كبرية، وهي 

وأنظمة  االستشعار  أنظمة  مزودة مبجموعة من 

االتصاالت. وتتيح الطائرة إمكانية عمل التنسيق 

تنفيذ  قوات  لدى  االتصاالت  أجهزة  بني  الالزم 

املياه  ومتشيط  تسجيل  ميكن  حتى  القانون 

اإلقليمية بتكاليف أقل من ذي قبل.

بعد رصد إحدى الطائرات غري املعروفة التي تحلق 

الطائرة  إطالق  يتم  منخفضة  ارتفاعات  عىل  ببطء 

العرتاض  عقدة   400 تتجاوز  برسعة  «سكوربيون» 

الطائرة املجهولة وتحديد هويتها عن طريق األنظمة 

برسعات  مناورات  وتنفيذ  املجوقلة  وغري  املجوقلة 
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الطائرة  وتستطيع  عقدة.  إىل 100  تصل  قد  بطيئة 

للطائرات  الالزمة  الحراسة  تأمني  «سكوربيون»  

يسمح  نسبي  واملحافظة عىل وضع  فعالة  بطريقة 

باستخدام األسلحة «غري املميتة إىل مميتة».

تدريب  منصة  «سكوربيون»  الطائرة  تعترب 

األساسية  املهام  من  بدءا  مثالية،  تكتيكية 

أنظمة  باستخدام  مرورا  النفاثة،  للعمليات 

باألسلحة  وانتهاء  األطياف  املتعددة  االستشعار 

املوجهة الدقيقة. ومن الجدير بالذكر أن التدريب 

املتنوع واملتطور الذي ستخضع له األطقم الجوية 

قادرة  طائرة  إىل  يحتاج  املستقبل  يف  التكتيكية 

عىل تدريب الطيارين املتوسطي املستوى وصوال 

إىل التدريب املتقدم عىل الطائرات النفاثة، ومن 

عىل  بالتدريب  املتعلقة  التكاليف  تخفيض  ثم 

طائرات الجيلني الرابع والخامس.

املساعدات اإلنسانية/اإلغاثة يف حاالت الكوارث

عقب حدوث كارثة طبيعية قد تستغرق عملية 

وهنا  أسابيع،  ورمبا  أيام  عدة  االتصاالت  إعادة 

تستطيع الطائرة «سكوربيون» أن تعمل كمنصة 

ألجهزة  الالزم  الدعم  لتقديم  حيوية  اتصاالت 

املراقبة  عمليات  تنفيذ  عىل  عالوة  اإلنقاذ، 

وتتمتع  واسع.  نطاق  عىل  املتواصلة  امليدانية 

يف  والبقاء  الذايت  التشغيل  عىل  بالقدرة  الطائرة 

وتستطيع  ساعات،  الخمس  تتجاوز  ملدة  املوقع 

الدعم  إعادة تحقيق االتصاالت وتقديم  الطائرة 

الالزم ألجهزة اإلنقاذ املسؤولة يف غضون ساعات 

قليلة من وقوع الكارثة.

تؤمن الطائرة «سكوربيون» منصة  مثالية بالنسبة 

لقوات الدفاع الوطني واألمن الداخيل عند تنفيذ 

العملبيات املتعلقة بأمن الحدود. وتستطيع هذه 

الطائرة املأهولة أداء عمليات املراقبة عىل نطاق 

واسع وبث أرشطة فيديوية فورية للمواقع التي 

تهم األجهزة املسؤولة عن تنفيذ القانون.

وتتمتع الطائرة بقدرة استثنائية ومرونة عملياتية 

هائلة داخل املجال الجوي للدولة، كام تؤمن عدة 

واألنظمة  االستشعار  ألنظمة  متعددة  خيارات 

البقاء  قدرتها عىل  إىل  باإلضافة  للتطوير،  القابلة 

وتعترب  ساعات.  خمس  تتجاوز  ملدة  موقعها  يف 

بالنسبة  مثالية  طائرة  «سكوربيون»  الطائرة 

الوطني  الحرس  تنفذها وحدات  التي  للعمليات 

أو مصلحة الجامرك أو قوات الدفاع عن الحدود.

ميكن إطالق الطائرة من عىل مسافة  ترتاوح بني 

100 و 200 ميال لتنفيذ مهام مكافحة املخدرات 

يف  البقاء  الطائرة  وتستطيع  التهريب.  وعمليات 

وبث  متواصلة،  ساعات  خمس  حتى  موقعها 

القياسية  للمعايري  طبقا  حية  فيديوية  رشائط 

وتستطيع  الدولية.  املحاكم  يف  املطبقة  القانونية 

املعلومات  استقبال  «سكوربيون»  الطائرة 

خط  مستوى  عىل  االتصاالت  وتحقيق  املوصولة 

الرؤية من أجل تأمني معلومات جغرافية دقيقة 

القانون  تنفيذ  عن  املسؤولة  والهيئات  لألجهزة 

االطالع  إىل  تحتاج  التي  العسكرية  والوكاالت 

عىل حقيقة الوضع من أجل مواجهة التهديدات 

القادمة من خارج الحدود.

:

الطول: 45,6 قدما• 

االرتفاع: 13,4 قدما• 

الجناح: 175,3 قدما مربعا (16,28 مرتا مربعا)• 

الوزن القيايس بدون جمولة: 12,700 رطال• 

الحد األقىص للوزن عند اإلقالع: 22,000 رطال• 

الحد األقىص للحمولة الداخلية من الوقود/ 6,000 رطال• 

الحد األقىص ملخزن الحمولة الداخلية: 3,000 رطال• 



985542018 982018 554

 .

 .  :

وأمر  كتابه  يف  بالجريان  تعاىل  الله  أوصانا  وقد 

َوَال  اللََّه  (َواْعبُُدوا  تعاىل  قال  إليهم.  باإلحسان 

الُْقْرىَب  َوِبِذي  إِْحَسانًا  َوِبالَْوالَِديِْن  َشيْئًا  ِبِه  تُْرشِكُوا 

َوالَْجاِر  الُْقْرىَب  ِذي  َوالَْجاِر  َوالَْمَساكِنِي  َوالْيَتَاَمى 

ِبيِل َوَما َملََكْت  اِحِب ِبالَْجْنِب َوابِْن السَّ الُْجُنِب َوالصَّ

أمَْيَانُُكْم إِنَّ اللََّه َال يُِحبُّ َمْن كَاَن ُمْختَاًال فَُخورًا ) 

سورة النساء (36)

َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  النَِّبيَّ َصىلَّ  أَنَّ  ُهَريْرََة،  أيَِب  وَعْن 

َال  ْدِر،  الصَّ َوَغَر  تُْذِهُب  الَْهِديََّة  فَإِنَّ  قَاَل: «تََهاَدْوا، 

تَْحِقرَنَّ َجارٌَة لَِجارَتَِها َولَْو نِْصَف ِفرِْسِن َشاٍة» رواه 

هو  والفرسن  وفرس  صحيح  بسنٍد  وغريه  أحمد 

جزء من ساق الذبيحة، وهو موضع الظلف، من 

البقر والغنم، وما دون الرسغ من يدى البعري.

وَعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

ْدِر ”  َوَسلََّم: ” تََهاَدْوا، فَإِنَّ الَْهِديََّة تُْذِهُب َوَغَر الصَّ

رواه أحمد بسنٍد صحيح، وغر الصدر: وهو التهاب 

الحقد وتوقده ىف القلب.

وَعْن أيَِب ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعْنُه َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه 

َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: (تَهاُدوا تَحابُوا) رواه البخاري يف 

األدب املفرد بسنٍد صحيح.

وكان النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يهدي إىل جريانه، 

وكان الصحابة ريض الله  عنهم يهدون إىل جريانهم.

للمسلمني  توجيهات  الرشيفة  األحاديث  فهذه 

بالتهادي فيام بينهم عموماً ، وخاّصة بني الجريان 

لتقاربهم ولتحقق املصلحة العظيمة بتآلفهم.

من مثرات التهادي بني الجريان: 

-شيوع املحبة واأللفة.

-أنها من عالمات اإلميان ألنها من اإلحسان للجار 

الواجب رشعاً.

-ذهاب الحسد من الجريان.

-سالمة صدورهم من الغلِّ والكراهية.

هو آية بديعة يف العامرة اإلسالمية العريقة؛ يقف 

سامقاً شامخاً يف سامء مدينة املساجد اسطنبول، 

ليكون  هيبته  وعلّو  اإلسالم  قوة  أوج  يف  بُني 

للقوة والحضارة والرقي معاً، بناه السلطان  رمزاً 

العثامين سليامن القانوين الذي حكم ستة وأربعني 

وللحضارة  الدين  لهذا  الرفعة  فحقق سمّو  عاماً 

مغرماً  القانوين  سليامن  وكان  األصيلة؛  اإلسالمية 

قد  وأنه  الحضاري؛ ال سيام  العمران  بالتفنن يف 

برباعته  الدنيا  شهدت  بارعاً  مهندساً  الله  وهبه 

الهندسية الفريدة، أال وهو املهندس سنان باشا، 

و 1557  سنتي 1550  بني  املسجد  بناء هذا  تم 

للميالد.

يتميز هذا املسجد بالقباب واملقرنصات، واملنارات 

املهيبة، وزخرفت قبته بآيات القرآن الكريم، بُني 

املسجد من الحجر املنحوت املركّب بدون مالط 

وهي ميزة البناء األناضويل. 

الواجهة  تشييد  يف  الرخامية  الدعائم  استعملت 

يف  يندرج  الذي  املدخل  يؤطّر  وهو  األمامية، 

مشكاة مثلّثة ذات مقرنصات كام زينت املدخل 

مدخالن  ويوجد  بصلية  تيجان  ذات  أعمدة 

يوصالن إىل باحة املسجد.

مستطيلة  فسقية  عىل  املسجد  باحة  تحتوي 

مسقوف  رواق  بها  فيحيط  الرخام  يف  منحوتة 

ترتكز أقواسه املزررة بالتناوب عىل أعمدة ذات 

تيجان بها مقرنصات. واألساكيب مغطّاة بقباب 

العامرة  عن  موروثة  مثلّثة  أفاريز  عىل  ترتكز 

املحور  ويأخذ  القبة،  مثلثات  وعىل  السلجوقية 

املرتفعة  األقواس  من  قيمته  للصحن  الرئييس 

والواسعة املرتكزة عىل أعمدة من الرخام .

أبدع املهندس سنان تصميم هذا املسجد محاوالً 

منه  فاستلهم  صوفيا  آيا  مسجد  عىل  التفّوق 

نصفيتني  بقبّتني  املزّودة  املركزية  القبّة  مخطّط 

الجانبية  املمرات   وجعل  الزوايا.  يف  وقباب 

الحال يف جامع  ثالثية كام هو  أروقة  بارزة عرب 

الداخيل  عىل ثالثة  الفضاء  آيا صوفيا.  ويرتفع 

مستويات من النوافذ بتنظيم دقيق حيث ظهر 

ذلك من خالل  األقواس املزررة املتناوبة واملمر 

الذي يحيط بأعىل السور.

األعمدة  لتزيني   املقرنصة  الكّوات  واستعملت   

املصلبة شامال وجنوبا ، وجعلت هذه املقرنصات  

عىل الجوانب فأتاحت مجاالً واسعاً عىل الجوانب، 

كام أن النوافذ املتعددة سطعت اإلنارة من خاللها 

املنسابة   لتنري جدران املسجد من خالل األشعة 

من القباب والنوافذ الجانبية. 
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