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الخدمة  القوات املسلحة، وتأدية  االنتساب إىل صفوف  بينهم من أجل رشف  يتنافسون فيام  الذين 

الوطنية واالحتياطية، باعتبارها واجباً مقدساً ورشفاً عظيامً ال تضاهيه أية قيمة أخرى، ألنه ليس هناك 

أعظم قيمة من املشاركة يف الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه واملساهمة يف مسرية التنمية والبناء 

والتطور التي يشهدها عىل املستويات كافة.

التواصل  وسائل  عرب  الوطنية  الخدمة  متديد  بقرار  الكبريين  الشعبي  والرتحيب  االحتفاء  مظاهر  إن 

االجتامعي ويف وسائل اإلعالم املختلفة منذ بداية صدور القرار يف يوليو املايض  تعكس حالة من التوحد 

والتامسك املجتمعي قلام نشاهد مثيلها يف أي دولة من دول العامل، ولعل هذا أهم ما مييز الشعب 

اإلمارايت الذي يعتز بقيادته ويلتف حولها ويؤمن بأن كل ما تتخذه من قرارات يصب يف صالح هذا 

الوطن، والحفاظ عىل مكتسباته التنموية والحضارية.

يستعدون  الذين  أولئك  وكذلك  واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة  أدوا  ممن   - الوطن  شباب  أشاد  لقد 

لاللتحاق بصفوف القوات املسلحة خالل الفرتة املقبلة- بهذا القرار، بل وتنافسوا فيام بينهم عىل إبراز 

أهميته، وما ينطوي عليه من إيجابيات عديدة ملصلحة الوطن، سواء فيام يتعلق بأثره يف بناء الشباب 

وصقل شخصياتهم وإعادة تكوينهم النفيس والقيادي أو فيام يرتبط بكون هذا القرار يتيح الفرصة 

املسلحة،  القوات  توفرها  التي  التأهيلية  والخربات  والتدريبات  الربامج  املثىل من  لالستفادة  املناسبة 

وتتطلب بعض الوقت لإلملام بكل تفاصيلها حتى تحقق العائد املرجو منها يف متكني الشباب وتأهيلهم 

للمشاركة بفاعلية يف مسرية بناء الوطن ونهضته الشاملة.

ويف الوقت الذي جسدت فيه مشاعر شباب الوطن وتجاوبه الفعال مع قرار متديد الخدمة الوطنية 

الوطن  بينهم عىل حامية تراب  التنافس فيام  التي تتجىل يف  الوطنية،  بالهوية  واالحتياطية، االعتزاز 

والحفاظ عىل مكتسباته املختلفة، واملساهمة يف إعالء قيم اإلمارات ومبادئها الراسخة يف نرصة الحق 

والدفاع عن الرشعية، فإنها أظهرت كذلك املكانة الخاصة التي تحظى بها القوات املسلحة يف وجدان 

التخطيط، ومبا  املسئولية وحسن  االنضباط وتقدير  كافة، مبا متثله من معاين  اإلمارايت  الشعب  أبناء 

ترسخه من قيم وسلوكيات إيجابية وفاعلة لدى جميع املنتسبني إليها، ولهذا حينام يقال بأنها ”مصنع 

الرجال“، فإن هذا مل يأت من فراغ وإمنا نتيجة ملا تقوم به من أدوار حيوية تتجاوز إعداد الفرد املقاتل 

واالرتقاء بجاهزيته ألداء املهام التي تسند إليه بكل كفاءة واقتدار يف الداخل والخارج، لتشمل كذلك 

أدواراً تربوية وتثقيفية غاية يف األهمية تسهم يف تحصني أبناء الوطن من أية أفكار متطرفة وشاذة 

عن اإلطار العام لقيم املجتمع وثوابته، هذا فضالً عام تقوم به من دور حيوي ومؤثر يف رفد مؤسسات 

الدولة مبا تحتاجه من كوادر برشية وإدارية وقيادية مؤهلة وقادرة عىل املشاركة بفاعلية يف مختلف 

مواقع العمل الوطني، بل وتحمل أعباء املسئولية يف الكثري من املواقع، ألن منظومة العمل يف القوات 

املسلحة، التي تقوم عىل االنضباط وتثمني قيمة الوقت والعمل بروح الفريق واإلخالص والتميز يف 

األداء، تجعل من فرتة الخدمة الوطنية واالحتياطية تجربة ثرية، تتيح ألبناء الوطن فرصاً عديدة إلثبات 

كفاءتهم يف املؤسسات الوطنية األخرى، بل واملساعدة يف نقل منظومة القيم التي تعلموها خالل فرتة 

الخدمة الوطنية إىل بقية قطاعات العمل ، وهذا من شأنه االرتقاء باألداء العام يف مختلف مؤسسات 

الدولة.

ال شك يف أن هذا التفاعل البَناء من جانب شباب الوطن مع قرار متديد الخدمة الوطنية واالحتياطية 

إىل ستة عرش شهراً، إمنا يبعث عىل الثقة والطأمنينة عىل حارض هذا الوطن ومستقبله، ما دام شبابنا 

يتمتعون بهذه الروح الوطنية الوثابة، ويتنافسون فيام بينهم عىل رشف االنضامم إىل القوات املسلحة، 

لتأدية الخدمة الوطنية واالحتياطية، وما دامت األرس اإلماراتية تشجع أبنائها عىل أداء هذا الواجب 

الوطني، وتغرس فيهم معاين الوالء واالنتامء والتضحية من أجل هذا الوطن الحبيب، وهذا أمر يدعو 

إىل الفخر واالعتزاز، ألن اإلرث الطيب الذي غرسه املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، طيب الله ثراه، ما يزال حارضاً وتوهجاً يف عقول ووجدان ”عيال زايد“، الذين يؤكدون يوماً 

بعد اآلخر أنهم الرثوة الحقيقية لهذا الوطن، والرس يف منعته وصالبته وقدرته عىل مواجهة أي تحديات 

آمنة  املقبلة حياة  لألجيال  الذي يضمن  املستقبل  لبناء  الحقيقي  والرهان  واستقراره،  أمنه  تنال من 

مستقرة مزدهرة.



1971

16
 :

1439  2018  559  47 

 :

- 

 –

 :

559

10
6

IFC
37

IDEX
ADIHED2018 .

.
.

.

/

/

/

/

.

. ..

.

35

39

45

63

67

87

95



68
46

 :

80
88

22

70

 –



65592018

الحامس  الفخر،  مبشاعر  :«تابعت  سموه  وقال 

وجاهزيتهم  الوطن  لشباب  اإليجايب  والتفاعل 

زيادة مدتها  بعد  الوطنية  الخدمة  إىل  لالنضامم 

واإلخالص  والتفاين  الوفاء  قيم  16شهرًا،  إىل 

اعتزاز  تحية  زايد،  عيال  نفوس  يف  متجذرة 

أنتم جيل  التي أنجبت أمثالكم،  نوجهها ألرسكم 

16
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املهمة فخر وطنكم وكل بيت إمارايت».جاء ذلك 

عىل  الرسمي  سموه   حساب  عىل  تغريدة  يف 

«تويرت».

وأعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة - ممثلة 

بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية - عن زيادة 

أقرها  التي  الوطنية  للخدمة  القانونية  املدة 

بشأن   2014 لعام   6 رقم  االتحادي  القانون 

الخدمة الوطنية للمواطنني «الذكور» من حملة 

فوق  وما  العامة)  (الثانوية  عرش  الثاين  شهادة 

لتصبح 16 شهراً بدالً من 12 شهراً.



85592018

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 

زيادة  قرار  أن  الظفرة  منطقة  يف  أبوظبي  حاكم 

يعكس  شهراً،   16 لتصبح  الوطنية  الخدمة  مدة 

عمق الرؤية الحكيمة واالسرتاتيجية لقيادة الدولة 

وخطوة من شأنها الحفاظ عىل مكتسبات الوطن 

الوطنية  الخدمة  أن  إىل  سموه  الفتاً  ومنجزاته، 

متثل حائطاً منيعاً يحمي الدولة داخلياً وخارجياً.

حسابها  عرب  «وام»  اإلمارات  أنباء  وكالة  ونقلت 

«تويرت»  االجتامعي  التواصل  موقع  يف  الرسمي 

عن سموه قوله: «ملسنا بكل فخر واعتزاز تفاعل 

أبناء الوطن مع قرار زيادة مدة الخدمة الوطنية 

الرؤية  عمق  يعكس  قرار  شهراً،   16 لتصبح 

الحكيمة واالسرتاتيجية لقيادة الدولة وخطوة من 

شأنها الحفاظ عىل مكتسبات الوطن ومنجزاته».

حائطاً  متثل  الوطنية  «الخدمة  سموه:  وأضاف 

منيعاً يحمي الدولة داخلياً وخارجياً وهي مدرسة 

ووطنه  دينه  عىل  حريص  جيل  لرتبية  متكاملة 

وسواعد  وعزمية  بهمة  تُبنى  فاألوطان  وقيمه 

أبنائها املخلصني».

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  سمو  أكد 

رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي أن تفاعل 

الشباب اإلمارايت اإليجايب الكبري مع متديد الخدمة 

ارتباطهم  عمق  يجسد  شهرا   16 إىل  الوطنية 

بقواتهم املسلحة الباسلة.

املناسبة،  بهذه  له  ترصيحات  يف  سموه،  وقال 

اإلمارات  تجربة  يعكس  الكبري  التفاعل  هذا  إن 

خالل السنوات القليلة املاضية عىل صعيد برامج 

الخدمة الوطنية حتى أصبحت جزءا ال يتجزأ من 

بالثقة  مليئة  شبابية  شخصية  وصنع  الهوية  بناء 

والطموح.

من جانبه أكد العميد الركن محمد سهيل النيادي 

الخدمة  بهيئة  االسرتاتيجي  التخطيط  مدير 

الوطنية واالحتياطية أن قرار متديد مدة الخدمة 

الوطنية ليصبح 16 شهراً سيطبق للدفعات املقبلة 

القرار  أن  إىل  مشرياً  العارشة،  الدفعة  من  ابتداء 

فأعىل  العامة  الثانوية  شهادة  لحملة  مخصص 

فقط.

الشيخ  السمو  بتوجيهات صاحب  النيادي  وأشاد 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة عرب تغريدة لسموه 

يف حسابه الرسمي عىل «تويرت»، معترباً أن متابعة 

سموه متثل وسام فخر واعتزاز لكل من يشارك يف 

مرشوع الخدمة الوطنية، باعتباره مرشوعاً وطنياً 

يساهم يف حامية مكتسبات االتحاد، ورفد الوطن 

وأضاف  واالنتامء.  الوالء  بقيم  املتحيل  بالشباب 

 3 إىل  الوطنية  الخدمة  فرتة  متديد  تم  النيادي: 

التي  الشهادات  لحملة  سنتني  من  بدالً  سنوات 

الدفعات  للملتحقني يف  العامة  الثانوية  تقل عن 

يف  املتبقية  الزمنية  املدة  إسقاط  وسيتم  املقبلة، 

حال حصول الشخص عىل شهادة الثانوية العامة 

خالل فرتة الـ 3 سنوات.

ولفت إىل أن قرار التمديد يشمل الخدمة البديلة، 

 :
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كام  لإلناث  الوطنية  الخدمة  مدة  إبقاء  تم  فيام 

القرار  يشمل  وال  كامل،  لعام  تستمر  والتي  هي 

امللتحقني بالدفعات السابقة والذين يؤدون حالياً 

الفرتة التخصصية والفعلية من خدمتهم الوطنية.

وحول وضع الطلبة الراغبني يف االلتحاق بالجامعات 

أن  النيادي  أوضح  الوطنية،  الخدمة  فرتة  بعد 

تبدأ  والتي  العارشة  بالدفعة  امللتحقني  الطلبة 

الفعلية  خدمتهم  مدة  ستنتهي  املقبل،  أغسطس 

من  سيمكنهم  مبا   ،2019 عام  من  ديسمرب  خالل 

االلتحاق بالفصل الدرايس الثاين ملختلف الجامعات 

العالية  الوطنية  الروح  أن  عىل  وشدد  والكليات. 

التي أبرزها شباب الوطن فور صدور القرار، توضح 

مدى الرغبة الحقيقية التي ميتلكها الشباب لخدمة 

وطنهم والدفاع عن حياضه، وتقديم كافة الجهود 

االنتامء  ومعاين  املآثر  يرسخ  مبا  املستمر،  والعطاء 

الحقيقي ألرض الوطن.

ترسيخ  يف  تسهم  الوطنية،  الخدمة  فرتة  زيادة 

املعطاء،  الوطن  لهذا  والوالء  االنتامء  مفاهيم 

االلتزام واالنضباط، ال سيام  الشباب عىل  ويعود 

العاملني يف املجال املدين الذين يحتاجون إىل تعلم 

الحياة العسكريّة حتى لو كانت لفرتة قصرية.

مرحلة الخدمة الوطنية واالحتياطية تعترب محطة 

تؤهلهم  إذ  اإلمارايت،  الشباب  حياة  يف  هامة 

بقوة  معرتكها  يف  والدخول  الحياة،  غامر  لخوض 

الوطنية  الخدمة  فرتة  مد  أن  إىل  منوها  وثبات، 

التي  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  عىل  يساعد 

تسعى إىل تحقيقها، وتدعم املحاور الرئيسة التي 

اشتملت عليها رؤية اإلمارات 2021.

يعد فرصة كبرية ومهمة لشباب الوطن لرد جزء 

رشف  ووسام  العزيز،  الوطن  هذا  جميل  من 

أنه  كام  االستعداد،  أهبة  عىل  ليكونوا  يتقلدونه 

أن  باعتبار   والوالء،  واالنتامء  املسؤولية  يرسخ 

«الخدمة الوطنية» هي أعظم رشف ميكن لجميع 

يف  الوطن  فخدمة  عليه،  الحصول  الوطن  شباب 

وعمل  وطني  واجب  والكرامة  العزة  ميادين 

مقدس.

 :

فيصل وضاح القييس

عبدالله محمد النجار

سعيد إبراهيم اللنجاوي
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 :
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رىس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية يف تغريدة عىل حسابه عىل مواقع التواصل 

االجتامعي، تويرت، عقب حفل تخريج الدورة التطوعية الثالثة لطلبة 

املدارس: «شكرًا سيدي الشيخ محمد بن زايد لرعايتكم للمستقبل 

الرشف  وميادين  واملعرفة  العلم  ميادين  يف  وبناتكم  أبنائكم  عرب 

والرجولة والرتبية األخالقية».

 . :
 :

ذياب خليفة الباديزايد بن سلطان آل نهيانذياب بن سعيد آل نهيانزايد بن سيف بن زايد آل نهيان راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان
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حرض الحفل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد 

ومعايل  أبوظبي  يف  النقل  دائرة  رئيس  نهيان  آل 

الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي و اللواء الركن طيار الشيخ 

أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية و االحتياطية واللواء الركن بحري 

طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان 

قائد القوات البحرية وعدد من الشيوخ، والشيخات 

وكبار ضباط القوات املسلحة وجمع من املدعوين 

من أولياء أمور وأقارب وذوي الخريجني.

اإلحتفال  خالل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  وأكد 

مناذج  أفرزت  التي  الدورات  هذه  مثل  أهمية 

مرشفة من أبناء و بنات الوطن ومنت فيهم حب 

الوطن والقيادة الرشيدة، وعلمتهم الصرب واملثابرة 

وتحقيقها وحررت  األهداف  إىل  الوصول  يف سبيل 

طاقاتهم الدفينة وأسهمت يف تعزيز الجهد لالرتقاء 

تكريس  خالل  من  اإلمارات  وبنات  ألبناء  بالوعي 

مبدأ املشاركة وتأكيد روح الوالء واالخالص و الوفاء 

للوطن وقادته يف نفوسهم ملواصلة املسرية املظفرة 

التي سطرها القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

بعدها  الوطني  السالم  بعزف  بدأ  قد  الحفل  كان 

مر  ثم  الحكيم  الذكر  من  عطرة  آيات  تليت 

الخريجون و الخريجات من أمام املنصة الرئيسية 

عىل هيئة استعراض عسكري عكس املهارة العالية 

التي يتمتعون بها.

وقدم الخريجون بعد ذلك عروضا يف فك وتركيب 

اىل  إضافة  والرشاش   16 إم  والبندقية  املسدس 

املناطق  يف  والقتال  الجيوجيستو  رياضة  عروض 

املهارات  واستعراض  الخنادق  وتطهري  املبنية 

العسكرية التي تلقاها الطلبة والطالبات وساهمت 

يف اكسابهم العديد من املعارف والخربات العملية 

بالشكل  وطنهم  خدمة  عىل  تساعدهم  التي 

املطلوب.

وهتفوا  انرصافهم  قبل  القسم  الخريجون  وأدى 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بحياة 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

« حفظه الله « .
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وبهذه املناسبة قال الشيخ زايد بن سيف بن زايد 

آل نهيان وأخوه الشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل 

نهيان : إن مشاركتهام جاءت بدعم واهتامم مبارش 

من والدهام سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

و تأكيده لهام أن خدمة الوطن و قيادته الحكيمة 

ألبنائه  واألمان  األمن  تحقيق  عىل  سهرت  التي 

واجب عىل كل مواطن ومواطنة و أن ما ستحظيان 

به من مهارات عند انتهائكام من متطلبات الربنامج 

التدريبي الصيفي التطوعي سيعود بالنفع عليكام 

شخصيا وذهنيا وصحيا وعىل الوطن.

التي  التجربة  بهذه  واعتزازهام  وعربا عن فخرهام 

ساعدتهام عىل اكتشاف ذاتهام وطاقاتهام وقدراتهام 

بشكل  استثمراها  والتي  املصاعب  مواجهة  عىل 

إىل  العسكرية.. مشريين  الدورة  فرتة  أفضل خالل 

غرس  يف  أسهمت  التطوعية  العسكرية  الدورة  أن 

الطالب وذلك  نفوس  الوطن يف  الوالء وحب  روح 

للحفاظ عىل أمنه و استقراره إضافة إىل تزويدهم 

بالعديد من املهارات العسكرية الشاملة.

أما الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان فقال 

التي صاحبت  الحميمية  باألجواء  بانه سعيد جدا 

وااللتزام  والجدية  والتعاون  االلفة  حيث  الدورة 

ما بني الطالب لتسري حياتنا اليومية بشكل منتظم 

خالل فرتة الدورة.. مؤكدا ان هذه التجربة الرثية 

ستظل عالقة يف االذهان دامئا.

ان  فقال  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  وقال 

حياته  عن  متاما  مختلفة  كانت  العسكرية  حياته 

لالنجاز جعله يكتسب  ان حامسه  السابقة معتربا 

طاقة صرب عالية و قوة معنوية.

ومحمد  وحمدان  ذياب  الشيخ  مشاركة  ومتيزت 

بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  ابناء 

حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية 

بالحامس الدائم خالل مختلف الحصص التدريبية 

والرياضة  والرماية  السالح  استخدام  ملهارات 

واملحارضات التثقيفية التي أعدت خصيصا للدورة 

الصيفية التطوعية باهتامم من القامئني عىل الدورة 

واملرشفني عليها ومل يتوقعوا أن رياضة الجيوجيتسو 

الجانب  عىل  بالنفع  تعود  مهارات  ستكسبهم 

الصحي والشخيص الذي متيز بها.

بكل  والخريجات  الخريجون  تحدث  جانبهم  من 

برنامج  انجاز  يف  بنجاحهم  فخرهم  عن  حامسية 

وبكل  النهاية  حتى  العسكرية  التطوعية  الدورة 

ما اكتسبوه من مهارات جديدة تعد اضافة هامة 

منط  يف  تغيريا  أحدثت  حياتهم  يف  كبرية  ونقلة 

حياتهم لألفضل واكتشفوا خاللها طاقاتهم مام رفع 

من معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم.

أحمد  البادي، وشهد  ذياب خليفة  واعترب كل من 

البلويش ان الدورة الصيفية العسكرية ساهمت يف 

تنمية وصقل القدرات العسكرية لديهم واكتساب 

كلها  جديدة  حياة  واكتشفوا  عديدة  مهارات 

مسؤولية والتزام.

الدورة  الطلبة والطالبات أهمية  أولياء أمور  وأكد 
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والطالبات  الطالب  حياة  يف  العسكرية  التطوعية 

وذلك لتعزيز قيم االنتامء للوطن يف نفوس الجميع 

الرشيدة  للقيادة  وعرفانهم  شكرهم  عن  معربني 

إنجازات  من  تحقق  فيام  والعمل  الجهد  عىل 

شامخة للوطن وتسخري اإلمكانات كافة للمواطنني 

للقيام بدورهم لخدمة الوطن.

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بحرص  واشادوا 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة عىل تنشئة أبناء اإلمارات التنشئة 

الصحية السليمة، واستغالل أوقاتهم بشكل علمي 

وعميل يرجع عليهم مبردود إيجايب يخلق من ورائه 

متتلك  طالبية  وقيادات  متمكنني  وطالبات  طالبا 

قدرات فذة يعتمد عليها.

جمعة  ومحمد  سويد  حسن  عيل  من  كل  ومثن 

ربيع، وإبراهيم خلف الزعايب، وصبيحه الرصيدي، 

صيفية،  عسكرية  دورات  وجود  املحرزي  وعلياء 

خدمة  يف  والشابات  الشباب  طاقات  استثامر 

النفس،  عىل  االعتامد  مهارات  وتعليمهم  الوطن، 

املسؤولية،  تحمل  جانب  إىل  والتحمل،  والصرب 

وإدراك قيمة الوقت بدالً من إهداره.

واعتربوا ان القيادة الوطنية هي القدوة دامئاً وأبداً، 

وعمل  بأبنائهم  االهتامم  إىل  األمور  أولياء  داعني 

الثقافية  بالفعاليات  وإلحاقهم  لهم  مفيدة  برامج 

وكل ما من شأنه أن يوظف طاقاتهم وإبداعاتهم 

توظيفاً صحيحاً ليكونوا مفخرة لذويهم ولوطنهم.

واعربوا عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة عىل 

الصيفية،  العسكرية  التطوعية  الدورات  تنظيم 

والتي اعتربوها فرصة لرنى أبناءنا وهم يف ميادين 

واستعدادهم  للوطن  حبهم  إلثبات  التدريب 

حاميته  أجل  من  العسكرية  الخدمة  يف  لالنخراط 

والذود عنه يف كل األوقات والظروف.

صبيحة الرصيديعلياء املحرزيإبراهيم الزعايبعيل سويدمحمد جمعة
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احتفلت القيادة العامة للقوات املسلحة، بتخريج 

الدفعة األوىل من طلبة املستوى الثاين عرش من 

مبقر  وذلك  العسكرية/ الذيد،  الثانوية  املدرسة 

املدرسة يف مدينة الذيد بإمارة الشارقة، بحضور 

رئيس  الجابري  غافان  سعيد  سامل  الركن  اللواء 

كبار  من  وعدد  البرشية،  والقوى  اإلدارة  هيئة 

الخريجني  أمور  وأولياء  املسلحة  القوات  ضباط 

واملدعوين.

العسكرية/ الذيد  الثانوية  املدرسة  قائد  وألقى 

الحفل  براعي  فيها  رحب  املناسبة  بهذه  كلمة 

إنجاز  بأول  اليوم  «نحتفل  وقال:  والضيوف، 

الرصح  الذيد  العسكرية/   الثانوية  ملدرسة 

املسرية  مبواصلة  قيادته  عاهد  الذي  التعليمي 

املرشقة ليحتفل بتخريج كوكبة جديدة من قادة 

متميزاً  وتدريباً  املستقبل ممن توفر لهم تعليامً 

يواكب احتياجات القوات املسلحة». 

وأضاف: إن القيادة العامة للقوات املسلحة وفرت 

كافة السبل ومستلزمات نجاح العملية التعليمية 

خالل  من  العسكرية  املدارس  لطلبة  والرتبوية 

إعداد الربامج التدريبية واختيار املناهج العلمية 

مدعمه  املعارصة  الحياة  مبتطلبات  تفي  التي 

بتدريب عسكري وبدين وتأهيل قيادي وتثقيف 

للمراحل  الطالب  تأهيل  يضمن  شامل،  صحي 

والحس  القيادة  روح  فيه  تنمي  التي  الالحقة 

القيادة  تطلعات  تحقيق  بذلك  ضامنة  الوطني، 

اختبارات  يف  الطلبة  نتائج  أن  مؤكدا  ألبنائها، 

الدولية  التعليمية  واالختبارات  العامة  الثانوية 

واألهداف  الخطط  مع  لتتوافق  مبرشة  جاءت 

التي رسمتها القيادة العامة للقوات املسلحة. 

كانوا  ما  بتحقيق  الخريجني  املدرسة  قائد  وهنأ 

ليثبتوا  حانت  اللحظة  أن  معتربا  إليه،  يصبون 

جدارتهم وقدرتهم عىل تحمل املسؤولية وتحدي 

الصعاب. وأوصاهم بتقوى الله يف أعاملهم، وأداء 

ما ميليه عليهم الواجب والضمري والخلق القويم 

وأن يطيعوا أوىل األمر منهم. 

املناسبة شكر  بهذه  كلمة  الخريجني  أحد  وألقى 

املدرسة  يف  التعليمية  والهيئة  الحفل  راعي  فيها 

لحرصهم عىل توفري كافة السبل واإلمكانيات التي 

التعليمية،  كفاءتهم  رفع  الكبري يف  األثر  لها  كان 

الله  معاهدا  الدرجات،  أعىل  عىل  وحصولهم 

العلم  ميادين  يف  الزمن  ملسابقة  ماضون  بأنهم 

والثقافة والعمل مصممون عىل تحقيق أهدافهم 
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يف سبيل الوطن. 

للوطن  الوالء  قسم  الخريجون  ردد  ذلك،  بعد 

وقيادته الحكيمة، هاتفني بحياة صاحب السمو 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

وتسلم  تسليم  مراسم  جرت  ثم  الله»،  «حفظه 

الحادي  املستوى  إىل طلبة  الخريجني  العلم من 

عالياً  وإبقائه  صونه  عىل  أقسموا  الذين  عرش 

خفاقاً، والذود عن حمى الوطن وحامية ترابه. 

سامل  الركن  اللواء  قام  االحتفال،  ختام  ويف 

اإلدارة  هيئة  رئيس  الجابري  غافان  سعيد 

املتفوقني  عىل  الجوائز  بتوزيع  البرشية  والقوى 

لهم  ومباركاً  مهنئاً  الخريجني،  عىل  والشهادات 

يف  والسداد  التوفيق  كل  لهم  متمنياً  تخرجهم، 

خدمة الوطن.
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وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

دولة لشؤون الدفاع يف مقر وزارة الدفاع بأبوظبي 

هيئة  رئيس  شاهيانتو  هادي  أول  الفريق  معايل 

األركان املشرتكة اإلندونيسية. 

ورحب معاليه بزيارة رئيس هيئة األركان املشرتكة 

اإلندونيسية، كام جرى خالل اللقاء التأكيد عىل 

عمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني. 

الصداقة  عالقات  تطوير  سبل  الجانبان  وبحث 

مبا  والعسكرية  الدفاعية  املجاالت  يف  والتعاون 

تبادال  كام   .. للبلدين  املشرتكة  املصالح  يخدم 

وجهات النظر حول التطورات اإلقليمية والدولية 

والقضايا التي تهم البلدين. 

حرض اللقاء عدد من املسؤولني وكبار الضباط يف 

وزارة الدفاع والوفد املرافق للضيف. 

حمد  الركن  الفريق  معايل  استقبل  وقد  هذا 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 

يف وقت سابق بالقيادة العامة للقوات املسلحة 

هيئة  رئيس  أول هادي شاهيانتو  الفريق  معايل 

األركان املشرتكة اإلندونيسية والوفد املرافق. 

وتم خالل اللقاء مناقشة املواضيع ذات االهتامم 

العسكرية  بالجوانب  املتعلقة  السيام  املشرتك 

وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين الصديقني.

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع يف مكتبه 

مبقر وزارة الدفاع بأبوظبي الشيخ خالد بن عبدالله بن عيل بن حمد آل 

خليفة سفري البحرين لدى الدولة، بحضور عدد من كبار مسؤويل وضباط 

وزارة الدفاع.

وجرى خالل اللقاء مناقشة املواضيع ذات االهتامم املشرتك، وبحث سبل 

املصالح  تحقيق  يف  يسهم  مبا  الثنائية،  العالقات  وتطوير  التعاون  تعزيز 

املشرتكة بني البلدين الشقيقني.
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استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة 

لشؤون الدفاع، يف مكتبه يف مقر الوزارة يف أبوظبي، 

الدفاع  مستشاري  كبري  لورمير،  جون  الفريق 

الربيطانيني للرشق األوسط، والوفد املرافق له.

خالل  الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير  معايل  وأعرب 

مشيداً  لورمير،  جون  بالفريق  ترحيبه  عن  اللقاء، 

واململكة  اإلمارات  دولة  بني  القامئة  بالعالقات 

مختلف  يف  وتقدماً  تطوراً  تشهد  التي  املتحدة، 

عالقات  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى  املجاالت. 

التعاون بني البلدين الصديقني، خاصة يف املجاالت 

 ”  ”
دولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  ترأس 

أعامل  يف  املشارك  اإلمارات  وفد  الدفاع  لشؤون 

اجتامع قمة منظمة حلف شامل األطليس «الناتو» 

«بروكسل»  البلجيكية  العاصمة  يف  عقد  الذي 

مبشاركة عدد من الدول األعضاء والرشكاء.

ضم وفد الدولة املشارك يف االجتامع عددا من كبار 

الضباط واملسؤولني يف وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 

والتعاون الدويل وسعادة السفري سعيد عبيد الكعبي 

شامل  حلف  منظمة  لدى  للدولة  الدائم  املندوب 

األطليس ” الناتو» .

من  املحاور  من  عددا  ”الناتو“  قمة  واستعرضت 

يف  والعسكرية  السياسية  املستجدات  أهم  بينها 

التي  بالجهود  املجتمعون  أشاد  حيث  أفغانستان 

ودعم  السالم  إلحالل  األفغانية  الحكومة  تبذلها 

لجهود  الحازم  الدعم  مهمة  يف  والرشكاء  الحلف 

الحكومة األفغانية .

أحمد  بن  محمد  معايل  ترأس  أخرى  جهة  من 

البواردي وفد الدولة يف االجتامع الوزاري للتحالف 

الدويل ملكافحة ” داعش ” الذي تناول مدى التقدم 

هذا  مكافحة  يف  الدويل  التحالف  حققه  الذي 

الدولية يف تحقيق األمن  التنظيم اإلرهايب والجهود 

واالستقرار يف املناطق املحررة منه.

االجتامع  يف  كلمته  خالل  البواردي  معايل  وأكد 

بني  التنسيق  تعزيز  بأهمية  اإلمارات  دولة  إميان 

لضامن  الدويل  املجتمع  جهود  وتكاتف  العامل  دول 

اجتثاث آفة اإلرهاب الخطرية والقضاء عىل مسبباتها 

وتجفيف مصادر متويلها لتحقيق أمن وسالمة الدول 

اإلمارات  ومواطنيها. وأعلن معاليه عن تعهد دولة 

أنشطة  لدعم  دوالر  مليون   50 مببلغ  باملساهمة 

أخرى يف سوريا  الرقة ومناطق  االستقرار يف  تثبيت 

كانت ” داعش ” تحتفظ بها من قبل مشريا إىل أنه 

الدويل لضامن  التنسيق عن كثب مع االئتالف  يتم 

تحسني األوضاع يف املناطق املتأثرة «.

التقى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 

مابيسا  معايل  اإلمارات  قرص  يف  الدفاع  لشؤون 

القدامى  املحاربني  الدفاع و شؤون  ناكوال وزيرة 

يف جنوب أفريقيا وذلك يف إطار الزيارة الرسمية 

رئيس  رامافوزا  سرييل  فخامة  بها  يقوم  التي 

جمهورية جنوب أفريقيا لدولة اإلمارات.

والرشاكة  التعاون  عالقات  اللقاء  تناول 

اإلمارات  دولة  بني  القامئة  املتميزة  االسرتاتيجية 

هذه  به  تحظى  وما  أفريقيا  جنوب  وجمهورية 

البلدين  وحكومتي  قياديت  دعم  من  العالقات 

املجاالت  يف  خاصة  وتطويرها  تعزيزها  وسبل 

الدفاعية و العسكرية.

اإلقليمية  الجانبان عددا من املوضوعات  وناقش 

والدولية وتبادال وجهات النظر بشأنها.

وسبل  والعسكرية،  الدفاعية  بالشؤون  الصلة  ذات 

تعزيزها.



185592018

وزير  الحامدي،  إبراهيم  بن  حسني  معايل  أكد 

تم  الذي  التدريبي  الربنامج  أن  والتعليم،  الرتبية 

إعداده لطالب وطالبات املدارس، يسهم يف تعزيز 

الروح الوطنية، كام أنه يجعل من كل طالب حامياً 

أو عسكرياً،  لوطنه يف أي موقع، سواء كان مدنياً 

ويخلق جيالً قادراً عىل تحمل املسؤولية واالعتامد 

عىل النفس.

جاء ذلك خالل زيارته املشاركني يف فعاليات الدورة 

لطالب  واملتقدمة  التأسيسية  التطوعية  الصيفية 

الخدمة  هيئة  تنظمها  التي  املدارس  وطالبات 

يف  أسابيع  أربعة  وتستمر  واالحتياطية،  الوطنية 

مركز التدريب يف سيح اللحمة 

إبراهيم  بن  حسني  معايل  أكد  أخر  جانب  من 

الحامدي وزير الرتبية والتعليم، ومعايل جميلة بنت 

التعليم  لشؤون  دولة  وزيرة  املهريي  مصبح  سامل 

الصيفية  الدورات  انعقاد  أهمية  رضورة  العام، 

تكتسب  باعتبارها  والطالبات  للطالب  العسكرية 

أهمية بالغة ليس فقط من املنظور العمري فقط، 

وإمنا من خالل ما تتيحه من فضاء خاص للتواصل 

وتجربة  مرحلة جديدة،  وتدشني  الوطن،  بنات  مع 

عىل  ترتكز  استرشافية،  رؤية  تقديم  تضمن  واعدة 

محددات حب الوطن والوالء له واالنتامء إليه.

بها أمس ملدرسة  قاما  التي  الزيارة  جاء ذلك خالل 

الدورة  تحتضن  التي  العسكرية  األزور  بنت  خولة 

املدارس  لطالبات  واملتقدمة  التأسيسية  التطوعية 

واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة  هيئة  تنظمها  التي 

وتستمر أربعة أسابيع.

وبدأ برنامج الزيارة بتقديم إيجاز عن مركز تدريب 

قائد  قدمته  العسكرية،  األزور  بنت  خولة  مدرسة 

رشحاً  تضمن  العسكرية،  األزور  بنت  خولة  مدرسة 

لطالبات  والتأهيل  التدريب  مراحل  عن  مفصالً 

من  اكتسبوه  وما  تأهيل،  من  تلقوه  وما  املدارس، 

مهارات ميدانية.

وشاهدا معايل حسني بن إبراهيم الحامدي، ومعايل 

وهن  املجندات  املهريي،  مصبح  سامل  بنت  جميلة 

يتدربن عىل املشاة واالنضباط العسكري، واكتساب 

خصائص الجندية، وتعرفا عىل حصص اللياقة البدنية 

فك  عىل  تدريباً  وشاهدا  الجيوجيتسو،  ورياضة 

وتركيب األسلحة، وعرض اقتحام املناطق املبنية.

أن  الحامدي  ابراهيم  بن  حسني  معايل  وأوضح 

الوالء  وتنمية  الوعي،  تعميق  إىل  تهدف  الدورة 

املسؤولية  لتحّمل  قدراتهن  وصقل  املتدربات،  لدى 

واالعتامد عىل النفس، واالعتزاز بالذات، وتعزيز روح 

والتعاون،  التنافس  روح  إيجاد  جانب  إىل  االنتامء، 

والعمل ضمن روح الفريق.

من جانبها، أشادت معايل جميلة بنت سامل املهريي 

باإلقبال الكبري من بنات الوطن ومبادراتهن باالنخراط 

التأسيسية  التطوعية  الصيفية  الدورة  صفوف  يف 

واملتقدمة لطالبات املدارس عىل الرغم من أن القانون 

مل يلزمهن بذلك، ليسجلن بذلك ملحمة أسطورية من 

الوفاء للوطن والوالء للقيادة، واستعداداً وطنياً لتحمل 

سيادة  عن  الدفاع  يف  الوطنية  والرشاكة  املسؤولية 

الوطن وكرامته ومكتسباته الوطنية.

العسكرية  األزور  بنت  خولة  مدرسة  دور  ومثنت 

التي تسعى دامئاً لالرتقاء باملستوى العام للتدريب، 

إىل  تسعى  التي  السامية  األهداف  مع  يتوافق  ومبا 

النسايئ  بالعنرص  والرقي  اإلمارات  دولة  تحقيقها 

بها  للوصول  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  يف  املواطن 

إىل أرقى املستويات. وحرص معايل حسني بن ابراهيم 

الحامدي، ومعايل جميلة بنت سامل املهريي، عىل تناول 

وجبة الغداء مع منتسبات دورة املتطوعني «يف جو 

مملوء باملحبة واملشاعر الجياشة».

وخاطبا املشاركات قائلني: «املجال العسكري مجال عز 

وفخر ورشف، أتاحته لنا حكومتنا ممثلة يف القوات 

التي نوجه لها تحية إجالل وإكبار واعتزاز  املسلحة 

أعطت  التي  والضمري  والوجدان  القلب  أعامق  من 

الكثري، وبذلت يف سبيل اإلمارات عرب عقود من العمل 

التضحية  صور  أروع  وترجمت  البذل،  أعز  املخلص 

والعطاء من أجل الوطن.

  :
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اللواء  سعادة  يرأسه  الدفاع  وزارة  من  وفد  زار 

املساعد  الوكيل  الهاشمي  عبدالله  طيار  الركن 

الدويل  «فارنبورو  معرض  املساندة  للخدمات 

للطريان» الذي يقام كل عامني يف مدينة فارنبورو 

باململكة املتحدة ويعد واحدا من أكرب الفعاليات 

يف عامل صناعة الطريان عىل مستوى العامل.

ألقت  والتي  املعرض  افتتاح  الوفد مراسم  وشهد 

كلمة  بريطانيا  وزراء  رئيسة  ماي  ترييزا  خاللها 

الدفاع  وزير  ويليامسون  غافن  بحضور  االفتتاح 

الربيطاين الذي دار بينه وبني سعادة اللواء الركن 

هيئة  رئيس  شاهيانتو  هادي  أول  الفريق  زار 

الكرامة  واحة  إندونيسيا  جمهورية  يف  األركان 

أبوظبي  العاصمة  يف  والحضاري  الوطني  املعلم 

شهداء  لبطوالت  تخليدا  تشييده  تم  الذي 

اإلمارات وتضحياتهم يف سبيل الدفاع عن الوطن 

وحامية مكتسباته ومنجزاته.

وقام الفريق أول شاهيانتو الذي كان يف استقباله 

عبدالله  طيار  الركن  اللواء  سعادة  الزيارة  خالل 

محمد النيادي .. بجولة اطلع فيها عىل التصميم 

الفريد و املميز للواحة و ما تحمله من مضامني 

البطولة والرشف والتضحيات التي قدمها شهداء 

الوطن وما يعكسه هذا النصب من رمزية وداللة 

عىل الوفاء لذكرى شهداء دولة اإلمارات األبرار.

باستعراض  الزيارة  بدأ  قد   ” شاهيانتو   ” كان 

مراسم حرس الرشف ثم وضع إكليالً من الزهور 

لوحا   31 من  يتكون  الذي  الشهيد  نصب  أمام 

للوحدة  كرمز  اآلخر  عىل  منها  كل  ويستند 

اإلمارات  دولة  قيادة  بني  التضامن  و  والتكاتف 

وشعبها وجنودها األبطال.

الواحة  أنحاء  مختلف  يف  بجولة  بعدها  قام  ثم 

مختلف  عن  مفصل  رشح  إىل  خاللها  استمع 

مرافقها وإختتمها بتسجيل كلمة يف سجل الزوار، 

واالحرتام  التقدير  آيات  أسمى  عن  فيها  عرب 

يف  املسلحة  قواتها  ودور  االمارات  دولة  لشهداء 

الدفاع عن القضايا االنسانية العادلة يف مختلف 

ارجاء العامل.

 " "
طيار عبد الله الهاشمي حوارا تركز حول العالقات 

الثنائية بني دولة اإلمارات واململكة املتحدة.

كام زار الوفد عددا كبريا من الرشكات والالعبني 

أحدث  واطلع عىل  الطريان  الرئيسيني يف صناعة 

منتجاتهم وأكرثها تقدما من قبيل املقاتلة الضاربة 

واطلع  وغريهام..  غرينب  واملقاتلة   »  F 35  »

الوفد عىل الخطط االسرتاتيجية للدول األوروبية 

لتصميم وإنتاج مقاتلة مستقبلية وتبادل مع كبار 

حول  النظر  ووجهات  واألفكار  اآلراء  مسؤوليها 

تعزيز أوارص التعاون بني تلك 

الرشكات من جهة ودولة اإلمارات من جهة أخرى 

 » للطريان  ديب  معرض   » يف  املشاركة  خالل  من 

وتبادل الخربات معها مبا يخدم أهداف الصناعات 

خالل   - الوفد  اطلع  كام  اإلماراتية.  الدفاعية 

جوالته يف املعرض - عىل الربامج واألنظمة الجوية 

توجهات  ستحدد  والتي  التطوير  قيد  والفضائية 

وستلعب  املستقبلية  والفضاء  الطريان  صناعة 

دورا هاما يف تغيري مسارات الرصاعات املستقبلية 

وحسمها.
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« » « »
ممثلة  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أطلقت 

بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية حملة «رشيك 

الوطنية «جسدك أمانة»،  املبادرة  التغيري»، ضمن 

ومركز  الريايض،  أبوظبي  مجلس  مع  بالتعاون 

وذلك  االسرتاتيجيني،  الرشكاء  من  وعدد  «أمروك» 

خالل مؤمتر صحفي نظمته الهيئة، يف نادي ضباط 

القوات املسلحة بأبوظبي.

مدير  النيادي  سهيل  محمد  الركن  العميد  وقال 

الوطنية  الخدمة  بهيئة  االسرتاتيجي  التخطيط 

واالحتياطية: حرصت الهيئة منذ نشأتها عىل تبني 

الربامج التوعوية والصحية والتثقيفية التي تساهم 

يف تخريج أجيال قادرة عىل حامية الوطن والدفاع 

عن أراضيه، وترجمت الهيئة هذا الحرص بإطالق 

املبادرة الوطنية «جسدك أمانة» العام املايض.

وطنية  مبادرة  هي  أمانة»  «جسدك  إن  وأضاف: 

اإلمارات،  دولة  يف  املجتمع  أفراد  كافة  استهدفت 

وذلك إمياناً بأهمية جاهزية العنرص البرشي، بدنياً 

وصحياً ألداء واجبه تجاه الوطن، وتلبية للمسؤولية 

املجتمعية وعملنا خاللها عىل رفع مستوى الوعي 

كافة  املجتمع  فئات  وتشجيع  الصحي،  والتثقيف 

عىل تبني سلوكيات وأمناط الحياة الصحية.

العديد  عىل  الضوء  سلطنا  قائالً:  النيادي  وتابع 

والسلوكية،  والنفسية  الصحية  املوضوعات  من 

مع  بالتعاون  وذلك  متنوعة،  فعاليات  خالل  من 

املختصة  والخاصة  الحكومية  املؤسسات  مختلف 

يف مجال الصحة والرياضة، سعياً منا لخفض معدل 

بعض  لدى  السلبية  والسلوكيات  املزمنة  األمراض 

أفراد املجتمع مبختلف الفئات العمرية، إضافة إىل 

تثقيفهم بكيفية الوقاية منها.

وأشار النيادي إىل أن الحملة ناقشت 12 موضوعاً 

جوانب  شملت  املايض،  العام  مدار  عىل  مختلفاً 

والصحة  والتغذية  البدنية  اللياقة  مثل  مختلفة، 

واملخدرات  «د»  وفيتامني  والتدخني،  النفسية 

السكري  لداء  إضافة  والبدانة،  الوزن  وزيادة 

خالل  من  إيجابياً  تفاعالً  القت  عدة  ومواضيع 

املراكز  منصات  ويف  االجتامعي،  التواصل  شبكات 

التجارية املختلفة.

ولفت إىل أن حملة «رشيك التغيري» التي تم إطالقها 

الدولة،  يف  املجتمعية  املشاركة  زيادة  إىل  تهدف 

وذلك لتعزيز السلوكيات الصحية و تستهدف أفراد 

والقطاع  والجامعات  املدارس  من  ومجموعات 

يف  كرشكاء  أنفسهم  لرتشيح  والخاص  الحكومي 

من  الجاري.  العام  نهاية  حتى  وتستمر  التغيري 

ناحيتها قالت املقدم طبيب الدكتورة موزة الشحي 

مستشار الطب الريايض يف هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية، أن حملة «رشيك التغيري» تعمل عىل 

السلوكيات  لتشجيع  املجتمعية  املشاركة  زيادة 

السليمة  للمامرسات  أوسع  رواج  بهدف  الصحية، 

التي تغري من منط الحياة ليصبح صحياً وإيجابياً.

« »
شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية، االحتفال الذي نظمه مركز الخربات 

التكنولوجيا  ملعهد  التابع  أبوظبي  بوليتكنك  يف 

من  الثانية  الدفعة  تخريج  مبناسبة  التطبيقية، 

إلحاقهم  تم  الذين  الوطنية  الخدمة  منتسبي 

بربنامج «املهارات اإللكرتونية».

وينفذ الربنامج مركز الخربات وبوليتكنك أبوظبي، 

املسلحة،  للقوات  العامة  القيادة  مع  بالتعاون 

واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة  هيئة  يف  ممثلة 

مارس  يف  الجانبني  بني  املوقعة  لالتفاقية  تنفيذاً 

املايض بشأن التعاون يف مجال التدريب والتطوير 

وإعدادهم  الوطنية،  الخدمة  ملجندي  املهني 

الفنية  مجاالتها  مبختلف  املهارات  بناء  يف 

واإللكرتونية. 

مستوى  تعزيز  عىل  التدريبي  الربنامج  ويعمل 

أبوظبي  خطة  مع  املتوامئة  اإللكرتونية  املهارات 

2030 وتعزيز الفكر لدى املنتسبني باتجاه الذكاء 
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« »

كرمت القيادة العامة للقوات املسلحة ممثلة يف 

الرشكات  اإلمداد  مراكز  مديرية  اإلمداد/     هيئة 

املساهمة يف «بطاقة حامة الوطن»، تقديراً ألبناء 

اإليجايب  ودورهم  اإلنساين  وعطائهم  اإلمارات 

ومكتسباته  الوطن  أمن  عىل  الحفاظ  يف  الفاعل 

ملنتسبي  والعرفان  التقدير  وتقديم  وسيادته، 

املسلحة  للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة 

الذين يشكلون درع الوطن وسياج األمة املنيع.

تكريم  أن  اإلمداد  مراكز  مديرية  نائب  وأكد 

الوطن  حامة  بطاقة  يف  املساهمني  الرشكات 

جهود  ضمن  وذلك  العام،  يف  مرتني  سيكون 

لتنفيذ مبادرات  العامة للقوات املسلحة  القيادة 

تصب يف خدمة وإسعاد املنتسبني، تحقيقاً لرؤية 

حكومة دولة اإلمارات وعىل رأسها صاحب السمو 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

السمو  اهتامم صاحب  إطار  ويف  الله»،  «حفظه 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

«رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

الله»، واملتابعة املستمرة من قبل صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

والسعي  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

دوماً لرفع نسبة مؤرش السعادة وتعزيز االبتكار 

وترسيخ مفهوم السعادة واإليجابية. وقال نائب 

الوطن  حامة  بطاقة  إن  اإلمداد:  مراكز  مديرية 

حققت نجاحات كبرية عىل مستوى الدولة وردود 

فعل إيجابية إلسهامها يف تقديم خدمات متميزة 

وحرصية ألعضاء منتسبي وزارة الدفاع والقيادة 

يف  إطالقها  منذ  وذلك  املسلحة،  للقوات  العامة 

الثامن من يونيو عام 2015.

وأضاف أن القيادة العامة للقوات املسلحة تحرص 

عىل تعزيز العالقة مع الرشكاء االسرتاتيجيني من 

والقطاع  واملحلية  االتحادية  املؤسسات  مختلف 

الخاص مبا يصب يف تعزيز أمناط الحياة املختلفة 

يف املجتمع بهدف بناء رشاكات ناجحة ومستدامة 

تساهم بفاعلية يف مواصلة مسرية التطور لتقديم 

املسلحة  القوات  ألبناء  شاملة  متميزة  خدمات 

الوطن  أمن  عىل  املحافظة  يف  الفعال  ودورهم 

ومكتسباته وتعزيز سبل التعاون بني املؤسسات 

أفضل  توفري  إىل  إضافة  والتجارية..  العسكرية 

ملنتسبيها  الخدمية  املستويات  املميزات وأحسن 

لتلبية احتياجاتهم االستهالكية املتنوعة من خالل 

املؤسسات  مع  وناجحة  فعالة  رشاكات  إقامة 

التجارية املختلفة.

خالل  من  الرابعة  الصناعية  والثورة  االصطناعي 

يف  األوىل  للمرة  يحدث  بّناء  اسرتاتيجي  تعاون 

هذا املجال عىل أيدي منظومة تعليمية وتدريبية 

أمن  هندسة  يف  متخصص  فريق  وقام  متكاملة، 

املعلومات يف بوليتكنك أبوظبي، وبتقييم مستمر 

نهاية  يف  تحد  مسابقة  وعقد  وأسبوعي  يومي 

للحصول  امتحانات  عقد  إىل  باإلضافة  الربنامج، 

عىل شهادات مهنية دولية، مثل شهادة «سيسكو» 

و«كومبيتيا».



:

225592018



.

.

23



245592018

 :

الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل  اعترب 

لدعم  العريب  التحالف  أن  الخارجية،  للشؤون 

الرشعية يف اليمن استحق اإلشادة الدولية ملراعاته 

الحديدة،  تحرير  معارك  خالل  اإلنساين  للوضع 

لخوض  يخططون  كانوا  االنقالبيني  أن  إىل  مشرياً 

املدنيني  بني  مترتسهم  بعد  مبواصفاتهم  املعارك 

سلسلة  يف  معاليه  وقال  لوجودهم.  الرافضني 

تغريدات عىل حسابه الرسمي مبوقع تويرت «ونحن 

ننتظر جهود املبعوث األممي مارتن غريفيث نحو 

تحقيق انسحاب حويث من الحديدة يجنب املدينة 

امليليشيات  فيها  تتمرتس  جبهة  نشهد  املواجهة، 

يف وسط سكاين غاضب وهروب ملحوظ لعنارص 

والتعويض».  للتعبئة  يائسة  وجهود  امليليشيات 

استحق  الحديدة  تجاه  التحالف  «تقدم  وأضاف 

وأرواح  اإلنساين  للوضع  ملراعاته  الدولية  اإلشادة 

األممي  املبعوث  جهد  يثمر  أن  أملنا  املدنيني، 

السيايس يف تحرير املدينة، ودون ذلك فإن تحرير 

الحديدة قادم». وأردف معايل الدكتور «يف بحثه 

معركة  نخوض  أن  الحويث  أراد  املظلومية  عن 

الحديدة مبواصفاته، فكان التحالف أكرث فطنة يف 

مراعاته للجوانب اإلنسانية واملدنية، تقدمنا خالل 

األشهر املاضية عىل الساحل الغريب سيتّوج بتحرير 

املراهنني  «نذكر  بقوله  معاليه  وختم  الحديدة». 

واملال  اإليراين  الدعم  رأسهم  وعىل  الحويث،  عىل 

يكسب  مل  املايض  العام  خالل  الحويث  القطري، 

بحليفه  وغدره  األرض،  عىل  يتقدم  أو  معركة 

كشفه أمام العديد من محازبيه، خسارته الحديدة 

ستكون يف هذا السياق».

املتحدة  األمم  مكتب  مدير  ريكيا  أندريه  اطلع 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف عدن عىل املشاريع 

الهالل األحمر  اإلنسانية اإلغاثية والتنموية لهيئة 

الحديدة  مبحافظة  املحررة  املناطق  يف  اإلماراتية 

ومراحل  لليمن  الغريب  الساحل  عىل  واملمتدة 

آلثارها  منه  كبرياً  ترحيباً  القت  والتي  تنفيذها، 

اإليجابية يف التخفيف من معاناة الشعب اليمني 

واستقرار األرس.

جاء ذلك خالل لقاء سعيد الكعبي مدير العمليات 

أندريه  مع  اليمن  يف  اإلمارات  لدولة  اإلنسانية 

اإلنسانية  اإلمارات  بجهود  أشاد  الذي  ريكيا 

األحمر يف  الهالل  اإلنسانية  ذراعها  عرب  واإلغاثية 

وطأة  من  والتخفيف  اليمني  الشعب  مساعدة 

معاناته وخاصة سكان املناطق املحررة حديثاً يف 

محافظة الحديدة.

املساعدات  لخطة  تقديره  ريكيا  أندريه  وأبدى 

يف  املحررة  املناطق  إلغاثة  العاجلة  اإلماراتية 

تداعيات  من  التخفيف  يف  وأهميتها  الحديدة 

الظروف اإلنسانية الصعبة الناجمة عن األحداث 

يف اليمن. 

املساعدات  خطة  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

محافظة  أهايل  إىل  املوجهة  واإلغاثية  اإلنسانية 

الحديدة إضافة إىل املشاريع التنموية والخدمية 

املحررة  املناطق  يف  إقامتها  املزمع  املستقبلية 

لتنعم مبستوى معييش مناسب إضافة إىل مناقشة 

آلية املساهمة يف نزع األلغام والعبوات الناسفة 

محور  تصدر  كام  بخطورتها.  املدنيني  وتوعية 

اللقاء االهتامم باألطفال والنساء وكبار السن من 

خالل توفري متطلباتهم األساسية التي متكنهم من 

التغلب عىل الظروف الصعبة التي ميرون بها جراء 

الوضع اإلنساين الراهن.
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نظم أهايل مدنية «الحزم» مبحافظة الجوف ، 

وقفة احتجاجية نسائية تندد مبجزرة استهداف 

عرس زواج مبحافظة الجوف من قبل ميليشيا 

الحويث اإليرانية والتي راح ضحيتها ثالث نساء 

وطفلتني.

النساء  املدنيني من  استهداف  الوقفة  وأدانت 

الحزم،  مبدينة  النازحني  أحد  بعرس  واألطفال 

حقوق  ومنظامت  املتحدة  األمم  مطالبني 

واملناطق  العزل  املواطنني  بإنقاذ  اإلنسان 

السكنية من استهدافهم بالقذائف والصواريخ 

النساء  من  العرشات  ضحيتها  راح  التي 

االحتجاجية  الوقفة  يف  وألقيت  واألطفال. 

طالبت  والتي  الضحايا  أقارب  من  كلامت 

ثبت  التي  اإلرهابية  الخاليا  محاكمة  برسعة 

تورطهم يف حوادث األلغام والعبوات الناسفة 

عرشات  ضحيتها  وراح  العامة  الشوارع  يف 

املواطنني األبرياء يف محافظة الجوف.

 :

وزيرة  الهاشمي  إبراهيم  بنت  ريم  معايل  زارت 

دولة لشؤون التعاون الدويل قوة الواجب التابعة 

للقوات املسلحة اإلماراتية العاملة ضمن التحالف 

العريب، وذلك يف عدن.

السمو  صاحب  تحيات  للقوة  معاليها  ونقلت 

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  حفظه 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

وتقدير  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

سموهم للدور الذي يقومون به لنرصة الشعب 

اليمني الشقيق.

وأشادت بالجهود التي تبذلها قوة الواجب التابعة 

للقوات املسلحة اإلماراتية، يف إطار التحالف الذي 

عن  معربة  السعودية،  العربية  اململكة  تقوده 

تقديرها لكل الجهود والتضحيات املبذولة لدعم 

املنطقة  شعوب  ولتنعم  الشقيق  اليمن  شعب 

باألمن واألمان، وأثنت معاليها عىل الروح املعنوية 

العالية لجنودنا البواسل وإرصارهم وعزمهم عىل 

عن  والذود  والواجب  الحق  عن  الدفاع  مواصلة 

جهود  من  تطلب  مهام  املظلوم  ونرصة  الشقيق 

والقيادة  وجل  عز  الله  معاهدين  وتضحيات 

الحكيمة عىل مواصلة طريق العز والنرص بعزمية 

وثبات ومبواقف مرشفة يف ميادين البذل والعطاء، 

املتميز  والتنظيم  العالية  بالجاهزية  مشيدة 

الذي  العسكري  والتفوق  املحرتف  والتدريب 

يرضب به املثل. وأكدت معاليها أن الرسالة التي 

الوطن تحظى بتقدير وعرفان كل  يحملها جنود 

اإلماراتيني كون الجنود هم أكرث الناس بذال وفداء 

العطاء  الوطن وأصحاب  والواجب وقضايا  للحق 

والتضحيات الطاهرة.
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يف مختلف ميادين العزة والبطولة والبناء والنامء.

وشدد هادي عىل توحيد الصف والجهود ومكافحة 

التطرّف واإلرهاب  الدخيلة ومحاربة قوى  الظواهر 

املنطقة مع  إيران يف  األخر ألذرع  الوجه  التي متثل 

امليليشيا الحوثية االنقالبية. كام أكد الرئيس اليمني 

الجهود وتشكيل غرفة عمليات  تفعيل  أهمية  عىل 

مشرتكة ترتبط مبختلف مديريات ومناطق العاصمة 

املؤقتة عدن واملحافظات املجاورة تقع تحت إرشاف 

وزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العريب بعدن 

بالتنسيق مع مختلف األجهزة األمنية يف محافظات 

عدن ولحج وابني وتشارك بها مختلف األفرع األمنية 

والوقائية.

 :
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن األشقاء 

السعودية  مقدمتهم  يف  العريب  التحالف  دول  يف 

واإلمارات رشكاء يف الهوية واملصري املشرتك.

وأضاف، أن االستقرار املنشود يف اليمن كفيل بعودة 

عجلة التنمية الشاملة ومالمسة احتياجات املواطنني، 

املحررة  املحافظات  أن  إىل  وتوفري متطلباتهم، الفتاً 

منوذج الستعادة الدولة وبناء وطن تسوده العدالة 

واملساواة والحكم الرشيد.

والنامء  البناء  مفتاح  هو  األمن  استتباب  أن  وأكد 

يف أي دولة ومجتمع ويف كل زمان ومكان باعتباره 

مؤرش االستقرار واالنطالق صوب املستقبل املنشود. 

التطورات  من  جملة  االجتامع  يف  واستعرض 

املبذولة  والجهود  الوطنية  الساحة  عىل  واألحداث 

والبناء  واالستقرار  األمن  وإرساء  الحياة  لتطبيع 

املحررة  املحافظات  مختلف  يف  واإلعامر  والتنمية 

العريب  التحالف  دول  يف  األشقاء  ومساندة  بدعم 

بقيادة السعودية ومبشاركة فاعلة من دولة اإلمارات 

الذين ميثلون رشكاء الهوية واملصري ويتواجدون معنا 

ساملني  فرج  اللواء  الثانية  العسكرية  املنطقة  قائد  حرضموت  محافظ  أكد 

البحسني أن تدخل التحالف العريب ويف مقدمتهم اإلمارات والسعودية أسهم 

بشكل كبري يف إعادة األمن واالستقرار يف املحافظة. وقال إن «األمن واالستقرار 

يف حرضموت ما كان ليحدث ويتحقق لوال دور دولة اإلمارات العربية املتحدة 

واململكة العربية السعودية الصادق واألخوي تجاه أبناء اليمن وحرضموت»، 

مثمناً تضحياتهم ودعمهم السخي تجاه املحافظة وبنيتها التحتية.

وأكد اللواء البحسني خالل مؤمتر صحفي، أن «وجود جامعات إرهابية يف 

العراق وسوريا، إال  منطقة معينة وملدة عام كاف بتحويلها إىل مثل وضع 

عىل  محتم  وإرهايب  فكري  خطر  من  البالد  أنقذ  التحالف  دول  تدخل  أن 

تنساه  النبيل لن  الصادق  إىل أن «دورهم األخوي  أبناء حرضموت»، مشرياً 

حرضموت وال أبناؤها عىل مر األزمان».

اعرتضت منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» التابعة للقوات املسلحة اإلماراتية العاملة 

ضمن التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية يف اليمن صاروخا باليستيا 

بالسكان  املأهولة  املخا  مديرية  باتجاه  إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات  أطلقته 

السكنية دون  املديرية بعيدا عن األحياء  مبحافظة تعز ومتكنت من تدمريه شامل 

وقوع إصابات.

ويؤكد استمرار ميليشيا الحويث االنقالبية يف إطالق الصواريخ الباليستية عىل املدن 

اليمنية تورط النظام اإليراين يف مد تلك امليليشيات بالصواريخ واألسلحة النوعية يف 

تحد واضح وانتهاك للقرار األممي رقم 2216 ويعد إطالق الصواريخ الباليستية باتجاه 

املدن والقرى اآلهلة بالسكان مخالفا للقانون الدويل اإلنساين.

باتجاه  الباليستية  الصواريخ  إطالق  من  إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات  وتكثف 

مختلف  يف  املتالحقة  امليدانية  هزامئها  ظل  يف  املحررة  اليمنية  واملدن  املحافظات 

الدفاعات  الحديدة لكن  املنهارة يف جبهة  الخناق عىل عنارصها  الجبهات وتضييق 

الجوية للتحالف العريب تقف لها باملرصاد يف كل مرة وتدمرها دون وقوع إصابات.
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دغر،  بن  عبيد  أحمد  اليمني  الوزراء  رئيس  سلم 

إىل املبعوث األممي لليمن مارتن جريفيث، ردود 

الحكومة اليمنية بشأن مقرتحاته املتعلقة بالوضع 

أمام  وضعها  أن  سبق  والتي  الحديدة،  مدينة  يف 

ورئيس  هادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس 

الحكومة، يف زيارته إىل عدن قبل أسبوعني. وقال 

بن دغر، إن الشعب اليمني يتطلع إىل السالم بعد 

واملؤسسات،  النظام  الحوثية  امليليشيا  دمرت  أن 

وانتهكت حياة اليمنيني منذ انقالبها عىل الدولة. 

السالم  تؤكد  اليمنية  الحكومة  أن  إىل  ولفت 

وفقاً  شعبنا  إليه  يتطلع  الذي  والشامل  العادل 

اإليرانية  الحوثية  امليليشيا  والتزام  للمرجعيات، 

واملدن،  صنعاء  العاصمة  من  الكامل  باالنسحاب 

وتسليم السالح للدولة، وعودة السلطة الرشعية.

وشدد عىل رضورة إبداء حسن النية قبل بدء أي 

رساح  إطالق  خالل  من  وذلك  قادمة،  مشاورات 

كافة األرسى يف السجون الحوثية، وتسهيل وصول 

املساعدات اإلنسانية واإلغاثية لكافة املترضرين يف 

عموم محافظات البالد

اإليرانية  الحويث  ميليشيات  بأن  بالذكر  والجدير 

من  باالنسحاب  املتحدة  األمم  مقرتحات  رفضت 

لألمم  إدارتها  وتسليم  ومينائها  الحديدة  مدينة 

املتحدة، فيام اقرتح االنقالبيون يف املقابل أن تكون 

الحديدة وميناؤها تحت إدارة مشرتكة مع األمم 

املتحدة.

يرسان  العقيد  عدن،  يف  اإلرهاب  مكافحة  قوات  قائد  مثّن 

بالسعودية  ممثلة  العريب،  التحالف  قيادة  اهتامم  املقطري، 

واإلمارات اللتني قدمتا الكثري من أجل محاربة اإلرهاب والتطرف 

يف عدن وعموم املحافظات املحررة.

وأضاف العقيد املقطري، خالل حفل تخرج دفعة جديدة من 

واملداهامت،  باالقتحامات  متخصصة  اإلرهاب  مكافحة  قوات 

أن نجاحات كبرية وإنجازات حققتها القوات منذ فرتة إنشائها 

يف تعقب الخاليا اإلرهابية ومداهمة أوكارهم وبؤرهم وإفشال 

واستقرار  أمن  تستهدف  كانت  التي  اإلجرامية  مخططاتهم 

عدن. وجرى خالل االحتفال استعراضاً رمزياً لرسية االقتحامات 

والفنون القتالية التي تلقاها الخريجون خالل فرتة التدريب يف 

مجاالت مكافحة اإلرهاب كافة ومتثيل دور االقتحامات.

اليمن عبدالرحمن  قال مدير مرشوع تأهيل األطفال املجندين واملتأثرين بالحرب يف 

القباطي خالل تدشني دورة التوعية ألولياء أمور األطفال املجندين واملتأثرين بالحرب، 

واملتأثرين  املجندين  من  طفل  ألفي  تأهيل  إلعادة  متكاملة  خطة  أعد  املرشوع  إن 

وعدن  مأرب  مبحافظات  القادم  األضحى  عيد  إجازة  بعد  تنفيذها  وسيتم  بالحرب، 

والحديدة بعد تحريرها.

وأوضح أن مؤسسة «وثاق» رصدت أكرث من 4 آالف طفل جندتهم مليشيات الحويث 

خالل األعوام الثالثة املاضية يف مختلف املحافظات.

من جانبه، أشار االختصايص النفيس واالجتامعي واملحارض يف الدورة الدكتور مهيوب 

املجندين واملتأثرين  األطفال  تأهيل ودمج  األمور يف  أولياء  املخاليف إىل أهمية إرشاك 

مع  السليم  النفيس  التعامل  مهارات  األمور  وأولياء  اآلباء  إكساب  أجل  من  بالحرب 

حياتهم  وميارسوا  طفولتهم،  األطفال  ليستعيد  املركز  يف  التأهيل  مرحلة  بعد  األطفال 

بصورة طبيعية. ويتلقى 27 ويل أمر محارضات حول مخاطر تجنيد األطفال واملسؤولية 

املجتمع  ودمجهم يف  لألطفال  النفيس  الدعم  وأساليب  ذلك  إزاء  واألخالقية  القانونية 

وحاميتهم من العودة مرًة أخرى إىل جبهات القتال.
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قطع  من  املشرتكة  املقاومة  قوات  متكنت  كام 

الطريق الرابطة بني مديريتي زبيد والتحيتا، وذلك 

بعد عملية التفاف ناجحة ضمن عملية عسكرية 

واسعة وكبرية باتجاه مدينة الحديدة، قطعت عىل 

إثرها رشيان إمداد امليليشيات داخل مركز املديرية 

ومحارصتها من محورين يف جبهة الساحل الغريب 

لليمن، ليرسع ذلك سقوط العديد من جبهاتها. 

املشرتكة،  املقاومة  قوات  شنت  التفاصيل،  ويف 

واسعاً من محاور عدة عىل مركز مديرية  هجوماً 

إىل  أفرادها  من  املئات  حشدت  أن  بعد  التحيتا 

املناطق املتاخمة لها، وعقب الهجوم، خاضت ألوية 

العاملقة معارك ضارية مع عنارص ميليشيا الحويث، 

مقاتالت  شنتها  مكثفة  غارات  مع  الهجوم  تزامن 

الجو التابعة للتحالف العريب، إسناداً لقوات الجيش 

واملقاومة، حيث شنت املقاتالت أكرث من 20 غارة 

امليليشيا يف  تجمعات وتعزيزات  استهدفت  جوية 

انهيارات  وسط  الواسع  التقدم  هذا  جاء  التحيتا. 

واسعة عصفت بصفوف امليليشيا الحوثية. وتكبدت 

تكفلت اإلمارات، بعالج الطفلة اليمنية سمية «3 

إصابتها  بعد  الدولة،  أعوام»، يف أحد مستشفيات 

واألمعاء،  البطن  منطقة  بجراح قطعية خطرية يف 

جراء استهداف امليليشيات الحوثية اإليرانية منزل 

أرستها يف مديرية التحيتا مبحافظة الحديدة بقذيفة 

هاون مبارشة، وذلك يف مبادرة إنسانية جديدة

الطفلة  الرسيعة إلنقاذ حالة  تأيت هذه االستجابة 

لألشقاء  املتواصل  اإلمارايت  الدعم  ضمن  الصحية 

يف اليمن، خاصة يف القطاع الصحي للتخفيف من 

وطأة معانتهم، ومساعدتهم عىل مواجهة الظروف 

الصعبة التي ميرون بها.

ورافقت وكالة أنباء اإلمارات «وام»، ميدانياً فريق 

قوات  ضمن  العامل  اإلمارايت  املتقدم  الجراحة 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

وإجراء  الصحية،  الطفلة  حالة  مع  التعامل  خالل 

عملية جراحية لها استغرقت 4 ساعات تم خاللها 

مناطق  يف  املستقرة  الشظايا  جميع  من  التخلص 

متفرقة بالبطن وإنقاذ حياتها، ومن ثم نقلها عرب 

العالج  اإلمارات الستكامل رحلة  دولة  إىل  الطائرة 

اإلرهايب  العمل  جراء  نفسياً  تأهيلها  إىل  إضافة 

للمليشيات.

وقال الدكتور سلطان الكعبي قائد فريق الجراحة 

بعد  إنه  العريب،  التحالف  يف  اإلمارايت  املتقدم 

«سمية»،  اليمنية  للطفلة  الصحية  الحالة  استقرار 

تم عمل إخالء طبي  العليا  التوجيهات  وبناء عىل 

للطفلة إىل أحد مستشفيات الدولة الستكامل تلقي 

العالج والتأهيل النفيس جراء ما أصابها.

حسن  سعدان  الطفلة  والد  تقدم  جانبه،  من 

ملا  بالشكر والتقدير لدولة اإلمارات، قيادة وشعباً 

تقدمه للشعب اليمني واالهتامم بالحالة الصحية 

لطفلته، واصفاً تلقي ابنته العالج عىل نفقة الدولة 

باللفتة اإلنسانية الكرمية لإلمارات وقيادتها الرشيدة 

والحرص الشديد عىل مستقبل أبناء اليمن.
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خالل  والجرحى  القتىل  مئات  الحوثية  امليليشيا 

عملية تحرير مركز مديرية التحيتا. 

وأكدت مصادر محلية يف مديرية زبيد املجاورة أن 

والجرحى،  القتىل  بعرشات  امتأل  زبيد  مستشفى 

بعد  والجرحى  الجثث  عرشات  نقل  تم  فيام 

امتالء مستشفى زبيد إىل مدينة الحديدة واملراكز 

يف  محلية  مصادر  وأفادت  منها.  القريبة  الصحية 

زبيد أنه عىل الرغم من خسائر امليليشيا املهولة ال 

تزال تدفع بتعزيزات من مقاتليها إىل مدينة التحيتا 

النارية،  الدراجات  املجاورة عرب  زبيد  من مديرية 

للشاحنات  الجوية  املقاتالت  استهداف  من  خوفاً 

واألطقم. 

وقال مراقبون عسكريون مينيون إن تحرير مديرية 

من  امليليشيات  إمدادات  تدفق  سيمنع  التحيتا، 

شامل ووسط محافظة الحديدة إىل مناطق التامس 

مع القوات املشرتكة يف املديريات املحررة، إضافة 

باتجاه  املشرتكة  املقاومة  قوات  تقدم  تعزيز  إىل 

مديرية زبيد املجاورة. وقال عبدالرحمن حجري، 

القوات  فصائل  إحدى  التهامية،  املقاومة  قائد 

املشرتكة، يف ترصيح لـ«االتحاد»، إن مقاتيل املقاومة 

التهامية شاركوا يف العملية العسكرية لتحرير مركز 

مديرية التحيتا، وذكر أن قوات املقاومة املشرتكة، 

التحيتا، ستبدأ مرحلة  وبعد تحرير مركز مديرية 

تبعد  التي  زبيد  مدينة  لتحرير  جديدة  قتالية 

نحو  التحيتا  مدينة  عن 

ُمبرشاً  كيلومرتات،   10

ساعة  بقرب  تهامة  أبناء 

معركة  وحسم  الخالص 

الحديدة  مدينة  تحرير 

الحوثية  امليليشيا  من 

صادرت  التي  املارقة 

لإلنسان  يصل  حق  كل 

التهامي، وعاثت يف أرضه 

الفساد. 

عىل  السيطرة  وتكتسب 

كربى،  أهمية  التحيتا 

لكونها تسهم يف تأمني الخط الساحيل الذي يشكل 

املشرتكة  القوات  إلمدادات  بالنسبة  حيوياً  رشياناً 

والتحالف العريب، جنويب الحديدة، وتقول مصادر 

رضوري  الساحيل  الطريق  تأمني  إن  عسكرية 

من  لعدد  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  أجل  من 

مديريات الحديدة. 

 ..

أكد العقيد الركن طيار تريك بن صالح املاليك املتحدث 

الرسمي باسم قوات التحالف العريب لدعم الرشعية 

متطورة  اتصاالت  منظومة  تدمري  تم  أنه  اليمن،  يف 

مبساعدة  تستخدمها  كانت  الحويث  ملليشيات  تابعة 

مليشيات «حزب الله» اإلرهايب، مجدداً التأكيد عىل 

أن امليليشيات تستخدم األطفال وتجندهم يف خرق 

واضح لجميع األعراف والقوانني.

ومن جهة أخرى، أفاد املاليك بأن نحو 5 ماليني ميني 

التي  والتنموية  اإلنسانية  املساعدات  من  استفادوا 

يقدمها مركز امللك سلامن، مضيفاً أن املليشيا تعرقل 

وصول السفن إىل ميناء الحديدة، وأن املنافذ البحرية 

والجوية والربية يف اليمن تعمل بكامل طاقتها.

خرباء  وجود  عىل  قاطعة  أدلة  بوجود  املاليك  وأفاد 

أجانب لتدريب عنارص ميليشيات الحويث.

أكد التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن تقدم 

محافظتي  جبهات  كافة  اليمني يف  الوطني  الجيش 

صعدة وحجة

يتقدم  واليمني  الوطني  الجيش  إن  التحالف  وقال 

باتجاه باقم يف صعدة وعاهم يف حجة.

الحويث  ميليشيا  عنارص  من   119 نحو  أن  وأضاف 

قتلوا وتم أرس 17 مسلحا آخر يف صعدة  اإلرهابية 

وحجة خالل الـ48 ساعة املاضية.

وأكد أن الجيش الوطني اليمني أحرز تقدماً ميدانياً 

حجة،  ملحافظة  التابعة  حريان  مديرية  يف  جديداً 

شامل غريب البالد. ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية 

جديدة  مواقع  عدة  استعاد  اليمني  الجيش  إن   «:

قوات  واصل  حريان».  وادي  الجعدة  قرية  رشق 

الجيش تقدمها وسط انهيار وخسائر كبرية يف صفوف 

مليشيات الحويث االنقالبية املدعومة من إيران. 

ويف الحديدة، ألقت املقاومة اليمنية املشرتكة القبض 

أحبطت  كام  الحويث  مليشيا  من  عنرصا   35 عىل 

محاولة تسلل لهم يف الجاح.
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باسم  الرسمي  املتحدث  املاليك  تريك  ركن  العقيد  أكد 

قوات التحالف لدعم الرشعية يف اليمن امتالك قوات 

أجانب  عسكريني  خرباء  وجود  عىل  أدلة  التحالف 

إيران  من  املدعومة  الحوثية  املليشيا  أفراد  لتدريب 

عسكريا و تزويدها مبنظومة اتصاالت متكاملة، مشريا 

األمر  هذا  يف  اإلرهايب  الله  حزب  تنظيم  «تورط  إىل 

وإسهامه يف تشغيل مواقع مختلفة للقيادة والسيطرة 

التحالف 5 مواقع منها  مبحافظة صعدة دمرت قوات 

بعد استهدافها يف جبال مشطب ومران ورازح واملقلق 

والنوعة».

املاليك  عقده  الذي  الصحفي  املؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

اليوم يف نادي القوات املسلحة بالرياض للحديث عن 

املستجدات التي تشهدها الحرب ضد املليشيا الحوثية 

يف  االستقرار  الستعادة  اليمن  يف  إيران  من  املدعومة 

األرايض  عىل  الرشعية  الحكومة  سيطرة  بعودة  البالد 

الجهود  عىل  الضوء  تسليط  جانب  إىل  كافة  اليمنية 

اإلغاثية يف الداخل اليمني بعد تسبب تلك املليشيا يف 

تدهور الوضع اإلنساين يف مختلف املدن واملحافظات 

اليمنية.

املاضية  األيام  خالل  اليمن  يف  اإلنساين  العمل  وحول 

أوضح العقيد املاليك أن عدد التصاريح التي أصدرتها 

قيادة قوات التحالف لدعم الرشيعة يف اليمن يف الفرتة 

من 26 مارس 2015 إىل 9 يونيو 2018 بلغت 26997 

ترصيحا، مشريا يف هذا الصدد إىل جهود اململكة العربية 

املانحة لخطة االستجابة  الدول  السعودية عىل صعيد 

بقيمة   2018 لعام  اليمن  يف  املتحدة  لألمم  اإلنسانية 

مساهامت بلغت 530.4 مليون دوالر.

امللك سلامن  الصددد إىل ما قدمه مركز  ونوه يف هذا 

العمليات  خطة  ضمن  اإلنسانية  واألعامل  لإلغاثة 

اإلنسانية الشاملة يف اليمن لحوايل 4 ماليني و954 ألفا 

و742 مستفيدا خالل 167 يوما.

وعن العمليات العسكرية يف الداخل اليمني أكد املاليك 

أن اإلنجازات تتواصل مشريا إىل االنتصارات املتواصلة يف 

عدد من الجبهات عىل غرار التحرك املستمر يف صعدة 

املناطق  من  جملة  تطهري  بعد  املحافظة  مركز  باتجاه 

العمليات  مستوى  عىل  الحال  وهو  املحافظة  تلك  يف 

العسكرية يف محافظتي تعز والبيضاء.

ولفت االنتباه إىل استخدام مليشيا الحويث املدعومة من 

إيران النساء اليمنيات و تجنيدهن يف صفوف املقاتلني 

بعد مقتل األزواج واألبناء مستغلة املرأة اليمنية بشعار 

الثأر لإلبن أو الزوج، موضحا أن املليشيا أهانت املرأة 

اليمنية بشكل غري مسبوق يف تاريخ اليمن وهذا دليل 

عىل همجية املليشيا وتجاهلها للعرف والقانون الدويل 

فهي مل تكتف بانتهاك براءة األطفال عرب تجنيدهم يف 

صفوفها بل هاهي اليوم تنتهك أنوثة املرأة بشكل سافر.

لليمن  الشاملية  الحدود  عىل  العسكري  العمل  عن  و 

املتاخمة لحدود اململكة الجنوبية قال العقيد املاليك إن 

معظم هذه املناطق جرى تطهريها من عبث امليليشيا 

يف حني ما زالت املحاوالت البائسة منها بإطالق صورايخ 

مستمر  بشكل  اململكة  باتجاه  ومقذوفات  بالستية 

أطلقا  بالستيني  اعرتاض صاروخني  أنه جرى  إىل  منوها 

اإلسبوع  خالل  اململكة  باتجاه  اليمني  الداخل  من 

الجاري.

 « »
احتفلت جامعة عدن بتخريج الدفعة الـ15 «دفعة 

عام زايد» من طالب قسم االقتصاد الدويل بكلية 

قاعة  يف  أقيم  الذي  الحفل  وذلك خالل  االقتصاد، 

األحمر  الهالل  هيئة  برعاية  عدن  يف  العرب  قرص 

نائب  الشاميس  طيب  الحفل  وحرض  اإلماراتية. 

عدن  يف  اإلماراتية»  األحمر  «الهالل  فريق  رئيس 

الشاذيل وكيل محافظة عدن واللواء  ومحمد نرص 

عمداء  من  وعدد  عدن  أمن  مدير  شايع  شالل 

وأشاد  عدن.  جامعة  يف  الكليات  وطالب  وأساتذة 

الدكتور عبدالله محسن طالب عميد كلية االقتصاد 

اإلماراتية  األحمر  الهالل  هيئة  وتقدمه  قدمته  مبا 

أهمية  إىل  مشرياً  عدن،  لجامعة  سخي  دعم  من 

الخريجني  والطالبات  الطالب  حياة  يف  اليوم  هذا 

بعد أعوام من الجهد والعطاء واملثابرة يف التحصيل 

العلمي.

وقال عميد كلية االقتصاد إن جامعة عدن قطعت 

شوطاً كبرياً بفضل دعم «الهالل األحمر اإلماراتية» 

للنهوض مبستوى التعليم العايل والبحث العلمي يف 

الجامعة ويف تشجيع الطلبة عىل املزيد من املثابرة 

الحفل،  ختام  يف  عدن  جامعة  وكرمت  والعطاء. 

هيئة الهالل األحمر اإلماراتية بدرع الجامعة تقديراً 

لدورها الكبري يف النهوض بالتعليم العايل والبحث 

العلمي يف مختلف كليات الجامعة ودعمها السخي 

وتشجيعها املستمر لكوادر وطالب وطالبات جامعة 

عدن. من جانبه، أعرب طيب الشاميس عن شكره 

وتقديره لقيادة وعمداء وأساتذة وطالب وطالبات 

مؤكداً  «الهالل»،  لهيئة  تكرميهم  عىل  الجامعة 

يف  عدن  لجامعة  الدعم  تقديم  يف  الهيئة  استمرار 

مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والفنية.
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وزير  نائب  لخشع  نارص  عيل  الركن  اللواء  أشاد 

دولة  تقدمه  الذي  بالدعم  اليمني  الداخلية 

اليمنية  املحافظات  يف  كافة  لألجهزة  اإلمارات 

املحررة.

الحساين  محمد  العميد  تكريم  خالل  ذلك  جاء 

قائد قوات التحالف العريب يف عدن لكل من اللواء 

والعميد  عدن  محافظة  أمن  مدير  شايع  شالل 

نظري  لحج  محافظة  أمن  مدير  السيد  صالح 

ومحاربة  واالستقرار  األمن  ضبط  يف  جهودهام 

اإلرهاب وكل أشكال التطرف.

وانتقد نائب وزير الداخلية اليمني الحملة التي 

الفرقة  زرع  بهدف  املأجورة  األقالم  بعض  تشنها 

وقيادة  العريب  التحالف  قوات  بني  والشقاق 

الرشعية يف اليمن .

 :
أكد العقيد ركن تريك املاليك املتحدث الرسمي باسم 

املليشيا  اليمن أن  التحالف لدعم الرشعية يف  قوات 

الدولة  إيران عبثت مبقدرات  املدعومة من  الحوثية 

والبنية  كافة  املجتمع  رشائح  وهمشت  اليمنية 

االجتامعية.

وقال املاليك خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده بنادي 

شيوخ  من  عدد  بحضور  بالرياض  املسلحة  القوات 

قبائل صعدة إن املليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية 

اليمني  الشعب  أبناء  ضد  ومامرستها  االنتهاكات 

ومنعهم من حقوقهم وتهجريهم من قراهم ومدنهم 

يف الداخل اليمني، مؤكدا أن هناك رفضا شعبيا داخل 

الجمهورية اليمنية لألفعال التي تقوم بها املليشيات 

الحوثية من أعامل تخريبية يف الداخل اليمني وأمور 

طائفية وعنرصية.

إىل  املاليك  أشار  السيايس  بالجانب  يتعلق  وفيام 

حديث الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء اليمني 

الجهود  إعطاء  رضورة  عن 

الكربى  األولوية  السياسية 

االنتقال  و  السالم  لتحقيق 

السلمي للسلطة يف اليمن إىل 

جانب إشادته بقيادة القوات 

لدعمها  للتحالف  املشرتكة 

الضامن  السيايس  للحل 

لتحقيق السالم يف اليمن.

اإلغاثية يف  املنافذ  أن  وأوضح 

 22 بواقع  االستيعابية  بالطاقة  تعمل  التزال  اليمن 

أصدرتها  التي  التصاريح  عدد  أن  إىل  منوها  منفذا، 

قيادة القوات املشرتكة للتحالف اعتبارا من 26 مارس 

بلغ 27471 ترصيحا عرب  يوليو 2018  2015 إىل 16 

املنافذ الربية والبحرية والجوية.

عدن  ميناء  يقدمها  التي  الكبرية  الخدمة  إىل  وأشار 

والفائدة  األحمر  البحر  يف  البحرية  املالحة  لحركة 

تنمويا  اليمنية  بالنفع عىل مختلف األرايض  العائدة 

وإغاثيا السيام وأنه يعد من أهم املوانئ اليمنية نظرا 

لتميز موقعه الجغرايف اإلسرتاتيجي وربطه الجمهورية 

اليمنية من الرشق إىل الغرب ويعد أحد أفضل خمسة 

ميناء  يعد  فيام  العامل  مستوى  عىل  طبيعية  موانئ 

الحديدة امليناء الثاين بالجمهورية اليمنية التي ستمثل 

استعادته نقلة نوعية لها عىل كل األصعدة.
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نفذت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية نوعية 

ضد ميليشيا الحويث اإليرانية يف جبهة باقم شاميل 

وقت  يف  املتمردين،  عرشات  خاللها  قتل  صعدة 

للمليشيا  األول  الدفاعي  الخط  املقاومة  اقتحمت 

ألوية  قطعت  فيام  تعز،  جنويب  خدير  مديرية  يف 

ولقي  زبيد.  اىل  امليليشيات  إمدادات  العاملقة 

إثر  حتفهم  الحويث  ميليشيا  عنارص  من  العرشات 

عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة قتالية خاصة 

يف قوات الجيش اليمني بجبهة باقم شاميل صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس أن امليليشيا تعيش ايامها 

االخرية اثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة 

الجيش  قوات  تنفذها  التي  النوعية  العمليات 

الوطني اليمني والتحالف العريب والتي كان آخرها 

تدمري مخازن للسالح ومنظومة اتصاالت تابعة لها، 

مام أدى اىل عرقلة تحركاتها وارباك صفوفها.

من جهة أخرى، متكنت قوات الجيش اليمني بدعم 

من قوات التحالف العريب من تضييق الخناق عىل 

ما تبقى من جيوب مليشيا الحويث ومحارصتها بعد 

أن هربت إىل محيط مديرية زبيد التاريخية جنوب 

محافظة الحديدة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات 

الجيش متكنت من تطهري مدينة التحيتا ومتشيطها 

عقب تحرير مبانيها وأسواقها من قبضة املليشيا.

التابع  مدرع   35 اللواء  قوات  متكنت  تعز،  يف 

مديرية  يف  املواقع  من  عدد  تحرير  من  للرشعية 

يف  للمليشيا  االول  الدفاعي  الخط  واقتحام  الصلو، 

مديرية خدير جنويب محافظة تعز.وقال مصدر يف 

إعالم اللواء إن القوات نفذت عملية نوعية أسفرت 

عن تحرير موقعني ومدرسة تتمركز فيها ميليشيات 

الحوثيني يف نقيل الصلو جنويب تعز.

 :« »

واصل علامء ودعاة مينيون تنديدهم واستنكارهم 

نهب  عىل  اإلرهابية  الحويث  ميليشيا  إلقدام 

سلوك  بأنه  ذلك  ووصفوا  اإلنسانية،  املساعدات 

لهيئة  الرسمي  الناطق  وأوضح  إجرامي.  عدواين 

علامء اليمن محمد الحزمي، أن ميليشيا الحويث 

قامت بإنشاء عدة منظامت تابعة لها يف مناطق 

إغاثية،  دولية  منظامت  مع  وربطها  سيطرتها، 

تقوم  أن  دون  املساعدات  عىل  االستيالء  بهدف 

بتوزيعها عىل املستحقني. ودعا الحزمي املنظامت 

الدولية العاملة يف مجال اإلغاثة، إىل عدم تسليم 

املساعدات إىل املنظامت التابعة مليليشيا الحويث، 

لضامن  دقيقة  إجراءات  اتخاذ  عىل  والحرص 

املستحقة.  الفئات  من  عدد  أكرب  إىل  وصولها 

تسيطر  التي  املحافظات  سكان  أن  وأضاف 

عليها ميليشيا الحويث محرومون من املساعدات 

سلامن  امللك  مركز  أن  من  الرغم  عىل  واإلغاثة، 

مساعدات  يرسل  اإلنسانية  واألعامل  لإلغاثة 

إىل  األممية  املنظامت  إىل  إضافة  كبرية  إنسانية 

تلك املحافظات.

هي  الدولية  املساعدات  أن  إىل  االنتباه  ولفت 

مصدر من مصادر متويل ميليشيا الحويث ومتويل 

من  اليمني.  الشعب  عىل  يشنونها  التي  حربهم 

يف  واإلرشاد  األوقاف  وزارة  وكيل  أعرب  جهته 

الحكومة اليمنية محمد عيضة شبيبة عن تنديده 

بالسلوك اإلجرامي مليليشيا الحويث مشرياً إىل أن 

هذه امليليشيات سطت عىل مساعدات الداخل 

اليمني  الشعب  قدمت ملساعدة  التي  والخارج، 

يف املناطق التي تسيطر عليها هذه املليشيات. 
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25
أنهت دولة اإلمارات معاناة 25 ألف ميني من جراء 

نقص املياه يف منطقة النور غريب تعز، حيث دخل 

مرشوع تغذية املنطقة باملياه الخدمة، فيام قدمت 

غذائية  مساعدات  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة 

استفاد منها 7700 مواطن ميني يف مديرية املخا.

برئ  حفر  مرشوع  اإلمارايت  األحمر  الهالل  وأنهى 

مدينة النور غرب محافظة تعز خالل فرتة وجيزة، 

لتغطية  املياه  لضخ  الخدمة  يف  املرشوع  ليدخل 

احتياجات أكرث من 25 ألف نسمة من أهايل مدينة 

التنموية  زايد»  «عام  النور، وذلك ضمن مشاريع 

واإلغاثية التي تتلمس احتياجات املواطن اليمني.

تأيت هذه االستجابة العاجلة من قبل الهالل األحمر 

بحفر  النور  مدينة  أهايل  ملناشدة  تلبية  اإلمارايت 

البرئ بعد أن طالت معاناتهم يف جلب املاء الصالح 

لالستخدام من مناطق بعيدة بسبب شح املياه يف 

حي مدينة النور.

الحكيم  عبد  الدكتور  تعز،  محافظة  وكيل  وقال 

عون، إن مرشوع حفر برئ مدينة النور يعد من 

األحمر  الهالل  ينفذها  التي  الحيوية  املشاريع 

اإلمارايت، موضحاً أنه تم حفر البرئ بعمق 215 مرتاً 

ليضخ أكرث من 14 ألف مرت مكعب يف الساعة.

من جهته أوضح مندوب الهالل األحمر اإلمارايت، 

سخرت  «الهالل»  أن  تعز،  يف  الدهبيل،  إيهاب 

النور  كل اإلمكانات لالنتهاء من حفر برئ مدينة 

خالل وقت محدد للتخفيف من معاناة األطفال 

والنساء يف جلب املاء من املناطق املحيطة بهم، 

الفتاً إىل أنه بفضل هذا املرشوع يتم مّدهم باملياه 

بالفعل يف منازلهم.

اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  وزّعت  السياق،  يف 

األساسية،  السلع  إىل  إضافة  غذائية  سلة   1100

عىل أهايل قرى البوالع والجدير والغرايف والفاترة، 

لليمن،  الغريب  الساحل  يف  املخا  ملديرية  التابعة 

استفاد منها 7700 مواطن ميني.

مسنودة  املشرتكة،  اليمنية  املقاومة  قوات  تصدت 

تسلل  ملحاولة  الرشعية،  لدعم  العريب  بالتحالف 

مدينة  رشقي  اإليرانية  الحويث  ميليشيا  لعنارص 

التحيتا. وقال مصدر ميداين يف «ألوية العاملقة» إن 

قوات من األلوية أحبطت محاولة امليليشيا التسلل 

إىل األطراف الرشقية ملدينة التحيتا من اتجاه مديرية 

زبيد. واندلعت عقب املحاولة مواجهات عنيفة بني 

ألوية العاملقة وعنارص امليليشيا االنقالبية أسفرت 

عن مقتل وإصابة العرشات من االنقالبيني.

يف غضون ذلك تواصل قوات املقاومة وبدعم وإسناد 

من قوات التحالف العريب محارصة امليليشيا الحوثية 

يف مزارع «السويق واملغرس والفازة» بعد أن دفعت 

بتعزيزات كبرية.

مقاتالت  شنت  السياق  يف 

العريب غارات جوية  التحالف 

وتجمعات  مواقع  استهدفت 

مخلفة  زبيد  مديرية  يف  االنقالبية  الحويث  ميليشيا 

أعداد كبرية من القتىل والجرحى يف صفوفهم عالوة 

عىل تدمري أسلحة ومعدات قتالية.

وتواصل ميليشيا الحويث قصفها األحياء السكنية يف 

الهاون مسفرة عن سقوط  بقذائف  التحيتا  مدينة 

يف  كبرية  مادية  أرضاراً  وإلحاق  مدنيني  ضحايا 

ممتلكات ومنازل املواطنني.

إىل ذلك أكدت مصادر محلية يف زبيد أن امليليشيا 

بشبكات  بالسكان  اآلهلة  القرى  من  عدداً  زرعت 

تقدم  ألي  تحسبا  األلغام  من  عشوائية  وحقول 

يف  هذا  يأيت  زبيد.  مديرية  باتجاه  املقاومة  لقوات 

الثقيلة  األسلحة  نرش  امليليشيا  فيه  تواصل  وقت 

وعنارصها املسلحة يف أحياء مدينة زبيد التاريخية 

من  حالة  زبيد  مدينة  وتشهد  األثرية.  ومعاملها 

معارك  من  هرباً  األرس  لعرشات  الجامعي  النزوح 

محتملة قد تشهدها املدينة خالل األيام القادمة.

« »
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رشقي  لألطفال  تجمعاً  استهدف  اإليرانية،  الحويث  مليليشيات  قصف  أسفر 

محافظة الحديدة غريب اليمن، عن سقوط قتىل وجرحى، يف جرمية حوثية 

جديدة. وذكرت مصادر محلية أن 3 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بجروح قرب 

خزان مياه يف مدينة «حيس» رشقي الحديدة، يف القصف الحويث الحاقد.

ودأبت ميليشيات الحويث عىل استهداف املدنيني يف الحديدة، حيث تقصف 

املناطق السكنية، رداً عىل هزامئها املتالحقة أمام القوات اليمنية املشرتكة. 

وتستمر امليليشيات اإليرانية يف انتهاك املواثيق اإلنسانية والقوانني الدولية، 

يف وقت تعمل القوات الرشعية، بدعم من التحالف الدويل، عىل تحرير البالد 

من رش الحويث.

« » 3

 ..
« »

 « »  « »

لقي العرشات من عنارص امليليشيا االنقالبية مرصعهم 

إثر عملية هجوم نوعية نفذتها مجموعة خاصة يف 

الجيش اليمني، عىل عدد من مواقع املليشيا مبديرية 

«شداء» غرب محافظة صعدة.

وأكد العميد محمد عبدالله العجايب، قائد اللواء الثالث 

عاصفة، أن مجموعة خاصة تابعة للواء نفذت مساء 

السبت عملية التفافية هجومية ناجحة عىل مواقع 

املليشيا بالقرب من «جبل تويلق»، بجبهة «شداء». 

وأوضح العميد العجايب بأن العملية أسفرت عن مقتل 

جميع عنارص املليشيا املتواجدين يف املواقع، ومتكن 

أفراد الجيش من استعادة كميات كبرية من األسلحة 

املتوسطة والخفيفة.

اليمني  الجيش  قوات  متكنت  متصل،  سياق  ويف 

عدد  تحرير  من  العريب  التحالف  بقوات  مسنودة 

من القرى واملواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات 

الحويث االنقالبية يف مديرية «حريان» شاميل محافظة 

حجة. وأكد مصدر عسكري للمركز اإلعالمي للقوات 

عنيفة،  معارك  خاضت  الجيش  قوات  أن  املسلحة، 

من  خاللها  متكنت  املليشيات  ضد  السبت،  أمس 

تحرير ما تبقى من قرية «الَجْعَدة» وقرية «الَحرَاِملَة» 

مواقع  تحرير  إىل  إضافة  «حريان»  ملديرية  التابعتني 

حرض.  مديرية  باتجاه  حريان  وادي  رشقي  أخرى 

وأضاف بأن مليشيات الحويث اإليرانية تكبدت خالل 

املواجهات عرشات القتىل والجرحى وخسائر كبرية يف 

املعدات القتالية، فيام متكن الجيش من أرس 10 من 

عنارص املليشيات معظمهم من األطفال.

إىل ذلك، أفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف 

العريب دمرت مركزاً للقيادة واالتصال تابعاً مليليشيات 

صنعاء.  العاصمة  جنوب  ذمار  محافظة  يف  الحويث 

بأربع  استهدفت  الطائرات  أن  املصادر  وأوضحت 

غارات، مركزاً قيادياً للميليشيات يف «املعهد التقني» 

مبنطقة «َعْمد» مبديرية «عنس» رشق مدينة ذمار ما 

أدى إىل تدمري املركز ومقتل وجرح عدد من عنارص 

امليليشيات.

ويف محافظة الحديدة، شنت قوات «ألوية العاملقة» 

منطقتي  عىل  هجوماً  العريب  بالتحالف  مسنودًة 

يف  االنقالبيني  جيوب  آخر  واملغرس»،  «السويق 

ألوية  أن  وذكرت مصادر عسكرية،  التحيتا.  مديرية 

بدأت  العريب  التحالف  من  جوي  وبإسناد  العاملقة 

هجوماً واسعاً عىل مواقع ومخابئ ميليشيات الحويث 

يف منطقتي املغرس والسويق، جنوب التحيتا، مشرية 

إىل أن الهجوم يهدف إىل القضاء وبشكل نهايئ عىل 

تواجد الحوثيني يف هاتني املنطقتني، يف خطوة تؤمن 

املديرية،  يف  املحررة  املناطق  وبقية  التحيتا  مدينة 

ومتهد للتقدم رشقاً باتجاه مدينة زبيد التي تبعد رشقاً 

نحو 10 كيلومرتات. وقصف طريان التحالف أهدافاً 

والسويق،  املغرس  منطقتي  يف  الحويث  مليليشيات 

عىل  الحوثيني  تحركات  الغارات  أيضاً  واستهدف 

الطريق بني التحيتا وزبيد.
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يف  كبري  باهتامم  إليهام  يُنظر  الشخصيتني  كال 

واشنطن باعتبارهام أهم شخصيتني عربيتني ترتبعان 

ونظراً  الراهن.  العريب  السيايس  املشهد  عرش  عىل 

تم  األمريكية  اإلدارة  أروقة  يف  أسميهام  تردد  لكرثة 

اعطاهام هذا االختصار الذي يضم الحرف األول من 

أسميهام األول والثاين. 

يف  الشخصيتني  هاتني  رصيد  من  يرفع  ما  ولعل 

وفق  واحد  كفريق  املشرتك  عملهام  هو  واشنطن 

تقارب  وأن  مل يحصل  املنطقة.  رؤية مشرتكة ألمن 

تشهد  الذي  التقارب  بحجم  عربيني  بلدين  زعيام 

زايد  بن  محمد  الشيخ  بني  القامئة  العالقة  له 

يختلف  التقارب  فهذا  سلامن.  بن  محمد  واألمري 

كل االختالف عن التقاربات التي حدثت بني بعض 

الزعامء العرب يف السابق والتي كانت تحمل أطامع 

التقارب  أما  األطراف.  تلك  بعض  لدى  شخصية 

املشرتكة  الرؤية  تجسده  والذي  اإلمارايت-السعودي 

بني الشيخ محمد بن زايد واألمري محمد بن سلامن 

حساب  عىل  لطرف  شخصية  أطامع  يحمل  فال 

الطرف اآلخر، بل ينبثق من رؤية مشرتكة ملواجهة 

األخطار املحدقة التي تواجه املنطقة العربية بشكل 

عام واملنطقة الخليجية بشكل خاص. إنها املصلحة 

القيمية املشرتكة هي التي تجمعهام.  

خربة  من  السياسة  تحنك  زايد  بن  محمد  الشيخ 

واحدة  دولة  يف  اإلمارات  أهل  شمل  ملَ  الذي  أبيه 

إىل  يشار  وأصبح  الكلمة  معنى  بكل  ناجحة 

تتلمذ  سلامن  بن  محمد  واألمري  بالبنان.  إنجازاتها 

له  يعود  الذي  السعودي  العاهل  والده  يد  عىل 

الذي  الرياض  يف  تحققت  التي  النهضة  يف  الفضل 

عمل أمرياً لها لفرتة طويلة من الزمن. كال املُحمدين 

أحدث ثورًة يف بالدة. فاألول نهض بقوة دولته إىل 

أن  برضورة  رؤيته  بفضل  املتقدمة  الدول  مصاف 

قوة  إطار  يف  الصلبة  بالقوة  الناعمة  القوة  تتامزج 

العربية  اإلمارات  لدولة  مكانة خاصة  تجسد  ذكية 

املتحدة يف نطاقها اإلقليمي. والثاين رفع من قدرات 

اإلنسان  بإمكانيات  إميانه  بفضل  املكنونة  بلده 

العاملي.  نطاقها  يف  اململكة  ومكانة  السعودي 

هاتان الشخصيتان تحمالن ذات املرشوع النهضوي 

لبلديهام، فهام يؤمنان بأن املستقبل البد أن يكون 

بالدفع نحو االستثامر يف قدرات اإلنسان والسري بها 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

نحو عامل ما بعد النفط وفق تخطيط مدروس يؤمن 

بخصوصية الحالة الوطنية يف الدولة الخليجية. هذا 

املرشوع ال ميكن أن ينجح يف ظل وجود قوى ظالم 

تريد أن تلحق الرضر به. لذلك فإن ما مييز هاتني 

الدفاع عن هذا  يؤمنان برضورة  أنهام  الشخصيتني 

املرشوع ولو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية 

العودة  تريد  التي  والرجعية  الظالم  قوى  ملواجهة 

باملنطقة إىل الوراء.

ومام يجعل من إم يب زي وإم يب يس أكرث الشخصيات 

العربية ملعاناً يف الساحة السياسية يف واشنطن هو 

املنطقة  يف  شابة  قيادية  سياسية  شخصيات  أنهام 

العربية، األمر الذي يعطي استمرارية ملرشوعهام يف 

من  عربيتني  دولتني  أقوى  ميثالن  وأنهام  املستقبل. 

لصدارتهام  تعزيز  فنجاحهام  االقتصادية،  الناحية 

االقتصادية. وأنهام كذلك ليستا شخصيتني متقاربتني 

عالقًة  تبنيا  أن  استطاعتا  أيضاً  بل  وحسب  سياسياً 

شخصيًة قويًة يصعب تفكيكها من أولئك املغرضني 

والساعني إلحداث الرضر بالعالقة القامئة بينهام.

أم يب زي وأم يب يس هام عنوان املرحلة القادمة يف 

املنطقة. وليس فقط واشنطن هي التي غدت تويل 

عواصم  أيضاً  بل  الشخصيتني  لهاتني  كبرية  أهمية 

وباريس  ولندن  وبكني  موسكو  من  الرئيسة  العامل 

تويل  أصبحت  أيضاً  هي  وغريها  وبرلني  وبروكسيل 

بهاتني الشخصيتني. ولعل ما أوصلهام  اهتامم كبرياً 

إىل هذه الحالة هو قناعتهام املشرتكة لرؤية واضحة 

أصبحا  بأنهام  وإدراكهام  املنطقة  استقرار  ألمن 

يناال  أن  استطاعا  لذلك  البعض.  بعضهام  يكمالن 

احرتام العامل املتقدم وتقديره.  
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دانت اإلمارات العربية املتحدة بشدة الهجوم الذي 

تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان يف البحر األحمر، 

ما ألحق بهام أرضاراً كادت أن تتسبب يف كارثة بيئية 

يف هذا املمر املالحي العاملي املهم، وحذرت عواصم 

ومنظامت إسالمية وعربية من خطورة تبعات ما يقوم 

به الحوثيون عىل حركة املالحة، حيث دانت كل من 

االنتهاك  العريب  والربملان  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

الحويث الذي وضع املنطقة عىل شفا كارثة بحرية، كام 

استنكرت مملكة البحرين سعي امليليشيات اإليرانية 

إىل العبث بأمن املمر املالحي االسرتاتيجي.

والتعاون  الخارجية  وزارة  قالت  التفاصيل،  ويف 

الدويل، يف بيان لها إن هذا االعتداء يعد عمالً إرهابياً 

يعرض املالحة الدولية للخطر، ويؤكد استمرار تهديد 

امليليشيات الحوثية اإلرهابية لحرية املالحة والتجارة 

من  قلقها  عن  وأعربت  األحمر،  البحر  يف  العاملية 

االستهداف املتكرر لخطوط املالحة الدولية من قبلها.

يثري مجدداً  الجبان  االعتداء  أن هذا  الوزارة  وأكدت 

الدور السلبي والخطر الذي تقوم به إيران الداعمة 

لهذه امليليشيات االنقالبية، وإرصارها عىل مامرساتها 

العدائية عرب تزويد جامعة الحويث اإلرهابية باألسلحة 

األمن  تهدد  التي  الباليستية  والصواريخ  واملعدات 

والسلم يف املنطقة.

عىل  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزارة  وشددت 

العربية  اململكة  جانب  إىل  التام  اإلمارات  وقوف 

املساس  يحاول  من  كل  ضد  الشقيقة  السعودية 

بأمنها أو مصالحها، مؤكدة يف الوقت نفسه االرتباط 

العضوي بني أمن دولة اإلمارات وأمن اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.

الثابت،  اإلمارات  دولة  التزام  الوزارة  وجددت 

العربية  التحالف العريب الذي تقوده اململكة  ضمن 

اليمن  يف  واالستقرار  األمن  بتحقيق  السعودية، 

الشقيق، مدركة متام اإلدراك ارتباط هذا الهدف بأمن 

واستقرار املنطقة.

اإلرهايب  الهجوم  هذا  إن  بيانها  ختام  يف  وقالت 

من  تهرباً  التصعيد،  امليليشيات  هذه  مواصلة  يؤكد 

استحقاقات الحل السيايس لألزمة اليمنية، وأكدت أن 

عقلية التمرد التي تسببت يف معاناة الشعب اليمني 

الشقيق مازالت تحكم أعامل تلك امليليشيات.

يف السياق نفسه، دانت البحرين الهجوم الحويث، قائلة 

للقوانني واألعراف الدولية، كام  إنه ميثل خرقاً سافراً 

أكدت املنامة وقوفها التام إىل جانب السعودية يف كل 

اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها لتحمي مواردها.

أحمد  العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمني  وأعرب 

أبوالغيط، عن إدانته للهجوم. وقال املتحدث الرسمي 

باسم األمني العام للجامعة، محمود عفيفي، يف بيان 

وزعته الجامعة أمس، إن استهداف الحوثيني املالحة 

البحرية يف البحر األحمر ميثل تهديداً لحركة التجارة 

هذه  يف  األمنية  املخاطر  من  ويضاعف  العاملية، 

املنطقة االسرتاتيجية املهمة.

جانب  من  موحداً  موقفاً  يتطلب  األمر  أن  وأضاف 

الخطر،  السلوك  هذا  وردع  لشجب  الدويل  املجتمع 

مؤكداً أن الحوثيني يقدمون كل يوم دليالً جديداً عىل 

لتسوية  جاد  أي جهد  يف  االنخراط  يف  رغبتهم  عدم 

مسؤولية  وحملهم  سلمية،  بصورة  اليمنية  األزمة 

استمرار معاناة املاليني من أبناء الشعب اليمني.

التعاون  ملنظمة  العام  األمني  قال  ذلك،  غضون  يف 

تكرار  إن  العثيمني،  أحمد  بن  يوسف  اإلسالمي، 

اعتداءات ميليشيات الحويث عىل السفن العابرة للممر 

االسرتاتيجي يؤثر سلباً يف أمن املمرات املائية املهمة 

للتجارة واالقتصاد العاملي.

النفط  ناقالت  «استهداف  أن  العثيمني  وأضاف 

العمالقة التي متر من باب املندب ال يعرض االقتصاد 

العاملي للخطر فحسب، وإمنا يعرض سالمة طواقم تلك 

السفن للخطر، ويلحق أرضاراً بالغة بالبيئة البحرية، 

حيث قد يتسبب مثل هذا العدوان يف ترسب كميات 

كبرية من النفط الذي يهدد البيئة البحرية بالتلوث».

الدكتور مشعل  العريب،  الربملان  إىل ذلك، دان رئيس 

البحر  النفط يف  بن فهم السلمي، استهداف ناقالت 

األحمر من قبل ميليشيات الحويث االنقالبية.

 « »
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متكنت القوات املسلحة اإلماراتية، العاملة ضمن قوات 

السعودية،  العربية  اململكة  بقيادة  العريب  التحالف 

من اكتشاف والسيطرة عىل طائرتني من دون طيار 

«قاصف1»  نوع  من  للحوثيني  تابعتني  مفخختني 

اإليرانية وإنزالهام، حيث كانتا محملتني باملتفجرات، 

إحداهام كانت متوجهة إىل مواقع قريبة من القوات 

اليمنية املوالية للرشعية واملدعومة من قبل التحالف 

العريب يف مديرية املخا، والثانية باتجاه إحدى املناطق 

املدنية يف مديرية الخوخة مبحافظة الحديدة.

مكونات  فحص  خالل  املتخصصة  الفرق  واكتشفت 

الطائرتني كمية كبرية من املواد املتفجرة كانت معدة 

كانت  حيث  املحددة،  األهداف  ضد  الستخدامها 

إحدى الطائرتني موجهة باتجاه مديرية املخا واألخرى 

مديرية  يف  بالسكان  مأهولة  مناطق  باتجاه  موجهة 

الخوخة الواقعتني عىل الساحل الغريب لليمن، وذلك 

محاوالت  يف  املدنيني  ضد  إرهابية  عمليات  لتنفيذ 

يائسة من ميليشيات الحويث بتوجيه املعركة وتعويض 

ستتوج  والتي  الغريب  الساحل  يف  الكبرية  خسائرها 

وانتهاكاتها  جرامئها  ضمن  وذلك  الحديدة،  بتحرير 

املستمرة يف حق املدنيني من أبناء الشعب اليمني.

ويؤكد استمرار ميليشيات الحويث االنقالبية استهداف 

املحملة  بالطائرات  اليمنية  واملديريات  املدن 

باملتفجرات تورط النظام اإليراين يف دعم امليليشيات 

لألعراف  مخالفاً  يعد  والذي  النوعية،  باألسلحة 

ميليشيات  أن  إىل  يشار  كافة،  الدولية  والقوانني 

من  طيار  دون  من  طائرات  متتلك  اإليرانية  الحويث 

طراز «قاصف» وهي نسخة طبق األصل من طائرة 

«أبابيل» التابعة للنظام اإليراين.

ويف سياق متصل، متكنت القوات املسلحة اإلماراتية، 

العاملة ضمن التحالف العريب بقيادة اململكة العربية 

مليليشيات  مفخخ  زورق  تدمري  من  السعودية، 

كانت  لليمن،  الغريب  الساحل  قرابة  اإليرانية  الحويث 

عمليات  تنفيذ  يف  استخدامه  تستهدف  امليليشيات 

والتجارة  الدولية  املالحة  أهم ممرات  بأحد  إرهابية 

العاملية يف البحر األحمر.

تهديد  عىل  االنقالبية  الحويث  ميليشيات  ودأبت 

والتجارة  الدولية  البحرية  املالحة  حركة  واستهداف 

العاملية يف البحر األحمر ومضيق باب املندب بشكل 

دائم، يف تحٍد واضح للمجتمع الدويل وقرارات األمم 

عىل  وتأكيداً  الدولية،  واملواثيق  والقوانني  املتحدة 

اليمني،  الشعب  ألبناء  والعدائية  اإلرهابية  طبيعتها 

كافة  العريب تقف النتهاكاتها  التحالف  قوات  أن  إال 

دوراً  العريب  التحالف  قوات  تلعب  كام  باملرصاد. 

والتجارة  البحرية  املالحة  حركة  تأمني  يف  محورياً 

البحر األحمر ومضيق باب املندب، أحد  العاملية يف 

أهم ممرات املالحة الدولية يف العامل، من تهديدات 

التجارية وناقالت  البواخر  املستمرة لحركة  الحوثيني 

النفط بالزوارق الرسيعة املفخخة واأللغام البحرية، 

والتصدي بحزم ملحاوالتهم اليائسة لفرض سيطرتهم 

عىل حركة املالحة البحرية.

ميناء  من  تتخذ  الحويث  ميليشيات  أن  إىل  يشار 

الدولية يف  الحديدة قاعدة الستهداف حركة املالحة 

البحر األحمر ومضيق باب املندب الرشيان التجاري 

منطقة  يف  يقع  كونه  العامل،  لدول  االسرتاتيجي 

تحريره  يشكل  والذي  األهمية،  شديدة  اسرتاتيجية 

رضبة قاضية للميليشيات التي دأبت عىل استخدامه 

غري  األعامل  لجميع  االنقاليب  مخططها  بدء  منذ 

ما  مع  باألسلحة  إمدادها  رشيان  وقطع  املرشوعة 

وتجفيف  املالحة  أمن  تحقيق  من  استعادته  تعنيه 

منابع التهريب لعنارص امليليشيات.

كام ساهم تحرير معسكر العمري الواقع رشقي مدينة 

ذوباب، مركز مديرية باب املندب غريب محافظة تعز، 

يف تبديد آمال ميليشيات الحويث والسيطرة عىل حركة 

املالحة البحرية عرب مضيق باب املندب.
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فهم  عىل   الخامسة  املقالة  يف  اعتمدت  وقد 

أن  كيف  إيضاح  يف  إبداعية  كعملية  االسرتاتيجية 

استخدام املواجهة والتعاون يف الوقت نفسه ميكن أن 

يخلق تأثريات قوية، وميكن أن تكون التأثريات سببية 

ووقائية ونفسية وجسدية. وهذا النهج الشمويل يؤثر 

يف إرادة العدو وقدراته بطرق ال تؤثر بها املنظامت 

الهرمية، والتعاون أو املواجهة. وصفت املقالة التالية 

خطط كوريا الشاملية للفوز بتأثريات مشرتكة متفوقة، 

لتحقيق  الظروف  لتهيئة  مصممة  مقرتنة  وحمالت 

تلك التأثريات. أما مقالة الشهر املايض فوصفت اللغة 

واملنطق الخاّصني بكيفية صوغ التأثريات الدبلوماسية 

واالجتامعية  واالقتصادية  والعسكرية  واإلعالمية 

.(DIMES)

تتوج هذه املقالة  كل ما سبق من خالل تسليط الضوء 

عىل تأثري مشرتك مفيد تاريخياً – وهو إحداث مأزق. 

دعونا نفكر يف اثنني من األمثلة الصينية العديدة.

يف جزر سرباتيل خالل الثامنينيات، استخدمت الصني 

العسكري،  واإلكراه  واالقتصادي،  الدبلومايس  الحافز 

لفرض مأزق عىل فيتنام أسهم يف تعزيز سيادة الصني 

استخدمت  أوالً،  كيف؟  بها.  املطالب  األرايض  عىل 

إلجراء  دولياً  معها  املتعاقد  الحفر  رشكات  الصني 

مسوحات يف اإلقليم البحري الذي كانت تطالب به 

فيتنام. دفعت هذه العمليات فيتنام إلجراء مسوحات 

مضادة يف املنطقة. وكان املأزق بالنسبة إىل فيتنام هو 

مراقبة الصني وهي تتالعب بتفويض الحتالل األرايض 

سلمية  بحرية  عمليات  مواجهة  أو  عليها،  املتنازع 

تحميها قوات البحرية الصينية. اختارت فيتنام إجراء 

مسوحات مضادة كطريقة لتجنب النقيضني، وهام: 

إما عدم القيام بأي يشء، أو حدوث مواجهة مبارشة. 

لقد أخذ قرار فييتنام الطعم الصيني الذي أدى إىل 

نشوب رصاع عسكري ُهزمت فيه القوات الفيتنامية. 

كان التأثري املشرتك عبارة عن إكراه مستحث كان يف 

صالح الصني.

وهو  املأزق،  إحداث  عىل  آخر  صيني  مثال  مثة 

تايوان  الصني  فيها  تُقنع  التي  املستمرة  االسرتاتيجية 

الوقت  يف  تايوان  متنع  بينام  الصني،  مع  بتوحيدها 

الرادع  نفسه من إعالن االستقالل. ميثل هذا املزيج 

- املقنع مأزقاً لتايوان؛ ألنه يستقطب قضية سياسية 

كانت  إذا  ما  أي:  الدميقراطية.  تايوان  يف  رئيسية 

ستتحد مع الصني أو تعلن استقاللها عنها. إن الثقة 

يف عزم الصني عىل الحفاظ عىل سيادة تايوان كأمر 

واقع هو شأن محوري؛ إذ تسبب الصني هذا املأزق 

الداخيل لتايوان من وقت آلخر مع استعراضات القوة 

التي  الصواريخ يف 1995-1996  التي تشمل: إطالق 

هبطت شامل تايوان، ومتارين عسكرية روتينية تحايك 

عمليات غزو لتايوان، وغري ذلك من متارين الذخرية 

والتأثري  تايوان،  حول  العسكرية  والتحركات  الحية 

املشرتك هو تأثري اإلقناع والردع املستحدث.

إيجاد  بكيفية  املشرتكة  التأثريات  اسرتاتيجية  تتعلق 

إىل  حاجة  وهناك  التأثريات.  من  متفوقة  توليفات 

التنسيق  لتوزيع  متعددة  قيادة مستنرية مبستويات 

الدينامييك لجميع أدوات السلطة ذات الصلة. ويعترب  

املنهج  يعد  املفتاح.  هو  املامرسات  أفضل  تعليم 

الدرايس الذي يتم تحديثه باستمرار يف كلية الدفاع 

الوطني عنرصاً رئيسياً يف إطالق العنان للروح البرشية 

للتفكري النقدي ومتكني اتخاذ القرار الالزم للتغلب عىل 

مثل هذه التهديدات والفرص والتحديات املوزعة.

. .

thomas.drohan@ndc.ac.ae
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اآللية  للطائرات  املضادة  األنظمة  من  جيل  أحدث  إلطالق   MyDefence رشكة  تستعد 
املعروف باسم ”بت بُل“ PITBULL الذي يعتمد عىل التشويش الذيك للتصدي للطائرات اآللية 

املعادية. وقد تم تطوير الطائرة املذكورة بحيث يكون تأثريها محدودا للغاية عىل اإلشارات األخرى 

أثناء عملية التشويش يك تحافظ عىل اتصالها. ويعترب جهاز التشويش املضاد لألنظمة الجوية اآللية 

نظاما تكتيكيا ال يتجاوز وزنه 775 جراما وجرى تصميمه بحيث ميكن للجندى ارتداءه فوق الزي 

العسكري، وذلك بهدف تخفيف األعباء ملقاة عىل عاتق أفراد املشاة الراجلة إىل أدىن حد، ومن ثم 

الرتكيز عىل املهمة األساسية بدال من ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن رشكة MyDefence أطلقت مؤخرا النظام ”وينجامن 103“ وهو عبارة عن 

نظام قابل لالرتداء لرصد األنظمة الجوية اآللية لخدمة قوات العمليات الخاصة، وأضيف له اآلن 

نظام PITBULL حتى تتمكن املشاة الراجلة من رصد األنظمة الجوية اآللية املعادية وتدمريها يف 

آن واحد. ويعترب النظام PITBULL نظاما سهل التشغيل وال يتطلب تدريبا طويال ملعرفة طريقة 

وتدمري  رصد  عملية  أمتتة  ميكن   “103 ”وينجامن  الرصد  جهاز  استخدام  إىل  وباإلضافة  تشغيله. 

تنفيذ  متابعة  من  التشغيل  ثم متكني مسؤول  ومن  متاما،  برمتها  املعادية  اآللية  الجوية  املركبات 

مهمته دون االكرتاث باملركبات املعادية. ويرى الخرباء أن النظام PITBULL يفتح آفاقا جديدا أمام 

أفراد املشاة الراجلة من حيث تحقيق التفوق التكتييك عند تنفيذ املهام.

MyDefence

نظاما   BAE Systems رشكة  طرحت 
امليداين يف ساحات  الوعي  تحدي  جديدا ملواجهة 

الذي   2018 يوروساتوري  معرض  خالل  القتال 

املذكور  النظام  وأُطلق عىل  مؤخرا.  أعامله  اختتم 

اسم iFighting الذي يطرح تقنية جديدة هدفها 

طريق  عن  التشغيل  وطاقة  املركبة  أداء  تعظيم 

اتخاذ  عملية  ترسيع  أجل  من  املعلومات  تعزيز 

القرار يف ساحات القتال.

نسخة  أحدث   BAE Systems رشكة  وعرضت   

باسم  املعروفة   CV90 القتالية  املشاة  مركبة  من 

وتضم   ،iFighting بتقنية  تزويدها  بعد   MkIV

من  الخامس  الجيل  متثل  التي   ،MkIV املركبة 

املركبة CV90، تحديثات جديدة من حيث الرسعة 

وخفة الحركة واألنظمة اإللكرتونية، ويجري عرضها 

أسطولها  الستبدال  حاليا  التشيك  جمهورية  عىل 

املتقادم من مركبة املشاة القتالية.

وتؤمن تقنية iFighting عملية تجميع املعلومات 

املركبة، ومن  داخل  املختلفة  األنظمة  الواردة من 

ثم فلرتتها وتحديد األولويات بالنسبة للمعلومات 

الحساسة، األمر الذي يسمح لطاقم املركبة برسعة 

األداء  تحسني  أجل  من  الحاسمة  القرارات  اتخاذ 

العام يف ساحة العمليات.

 CV90 MkIV املركبة  تحصل  أن  املنتظر  ومن 

BAE Systems
iFighting
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ذات  ديفنس  أوشكوش  رشكة  أعلنت 
التابع  الرشكات  إحدى  املحدودة، وهي  املسؤولية 

لرشكة أوشكوش، مؤخرا أن الجيش األمرييك تقدم 

بطلب بقية 484 ماليني دوالر لرشاء لرشاء املركبة 

وملحقاتها    (JLTV) املشرتكة  الخفيفة  التكتيكية 

من إنتاج رشكة أوشكوش ديفنس

مجلس  رئيس  نائب  مانسفيلد،  جورج  ورصح 

ديفنس  أوشكوش  رشكة  عام  ومدير  اإلدارة 

يأيت  املذكور  الرشاء  «طلب  بأن  املشرتكة،  للربامج 

والتقييامت  االختبارات  من  االنتهاء  أعقاب  يف 

أجراها  التي   (MOT&E) امليدانية  العملياتية 

أثبتت  والتي  البحرية  وسالح  األمرييك  الجيش 

قدرة الربنامج عىل االستمرار كأولوية تحديث أوىل 

أن  مانسفيلد  وأضاف  املسلحة».  لقواتنا  بالنسبة 

«برنامج املركبة التكتيكية الخفيفة املشرتكة جاهز 

لتقديم الدعم الالزم لقواتنا، ونحن نتطلع إىل وضع 

املزيد من جنودنا ومشاة البحرية (املارينز) داخل 

هذه املركبة التي تتمتع بأكرب قدر من خفة الحركة 

من  جيل  كأحدث  قدرتها  أثبتت  والتي  والحامية، 

املركبات التكتيكية الخفيفة».

قيادة  كمركز  العمل  عىل  بقدرتها  املركبة  وتتميز 

يتمتع مبستوى عال من خفة الحركة والحامية، كام 

أوشكوش ديفنس عىل طرح مركبة  حرصت رشكة 

والسيطرة  القيادة  من  متكاملة  بشبكة  مزودة 

واالستخبارات  اآليل  الحاسب  وأجهاز  واالتصاالت 

عىل  املحافظة  مع   C4ISR واالستطالع  واملراقبة 

وخفن  الحامية  عىل  وقدرتها  وأدائها  جمولتها 

إىل  وباإلضافة  الوعرة.  الطرق  فوق  الحركة 

انتهت  مؤخرا،  انتهت  التي  التشغيلية  االختبارات 

يف  االعتامدية  اختبارات  من  أيضا   JLTV املركبة 

وقت سابق من العام الحايل، ونجحت يف تسجيل 

متطلبات  وتخطي  ميال    100,000 من  أكرث 

عملية  ببدء  قرار  املتوقع صدور  ومن  االعتامدية. 

اإلنتاج بطاقة كاملة خالل العام املايل 2019.

اإللكرتونية  التجهيزات  من  الرابع  الجيل  عىل 

شامل  لحلف  القياسية  املعايري  مع  املتمشية 

املركبة  تشغيل  لطاقم  تتيح  التي  األطليس 

من  هائلة  كميات  مع  التعامل  إمكانية 

املعلومات الفيديوية الحية، وهي الخطوة التي 

ستسمح بتطبيق الدعم الذايت للطاقم وتطبيق 

اللوغاريتامت الخاصة مبعرفة اآلالت مثل الذكاء 

معلومات  مبساعدة  الواقع  وتعزيز  االصطناعي 

الخرائط الثالثية األبعاد.

 BAE Systems أن رشكة  بالذكر  الجدير  ومن 

دخلت يف رشاكة مع عدة رشكات تشيكية لعرض 

التشييك  الجيش  عىل   CV90 MkIV املركبة 

يف   MkIV املركبة  عن  النقاب  كشف  تم  وقد 

وقت سابق من العام الجاري باعتبارها أحدث 

كفاءتها  أثبتت  التي   CV90 املركبة نسخة من 

لدى  الخدمة  صفوف  يف  توجد  والتي  القتالية 

عدد كبري من الجيوش األوروبية املختلفة.

إنرتناشونال»،  «رافال  رشكة  عن  بالنيابة 
مع  رشاكة  عقد  إيفييشن»  «داسو  رشكة  وقعت 

رشكة «تاليس» لتطوير مركز صناعي لألمن السرباين 

العقد  هذا  ويأيت  بلجيكا.  يف  للجودة  (اإللكرتوين) 

يف إطار مقرتح إلقامة رشاكة اسرتاتيجية يف مجال 

كإضافة  يأيت  كام  وبلجيكا،  فرنسا  بني  الطريان 

عدة  تغطي  التي  توقيعها  سبق  التي  لالتفاقيات 

الطائرة  بدءا من صيانة  مختلفة،  واسعة  مجاالت 

املهندسني  وتدريب  «رافال»،  النفاثة  املقاتلة 

اآللية  الطائرات  مشاريع  يف  واملشاركة  الجويني 

التصنيع  عملية  وتعزيز  اإلنتاج  خطوط  وأمتتة 

وانتهاء  واملحاكاة  االستباقية  والصيانة  التجميعي 

ببحوث املواد املتقدمة ومشاريع املدن الذكية.

الخربات  من  كبرية  مجموعة  تطوير  سيتم  كام   

الفيدرايل  املستويني  التكنولوجية عىل  واالبتكارات 

السرباين  األمن  مجاالت  كافة  لتغطية  واإلقليمي 

املدن  وإدارة  والنقل  الطاقة  مثل  (اإللكرتوين) 

أن  بالذكر  الجدير  ومن  الالسلكية.  واالتصاالت 

الجديدة  املجاالت  أكرث  من  أصبح  السرباين  األمن 

استقطابا لالهتامم من جانب الدول املتقدمة التي 

التكنولوجيا  أساليب  أحدث  املتكافئةعىل  تعتمد  

يف تشغيل مرافقها ومنشآتها الحيوية التي أصبحت 

أهدافا مهمة بالنسبة للتنظيامت املحظورة.
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ACJ-
320neo

 ACJ320neo طراز  من  طائرة  أول  دخلت 
األملانية،  هامبورج  مدينة  يف  النهايئ  التجميع  مرحلة 

األمر الذي يعلن بداية عرص جديد يف مجال الطائرات 

املذكورة  الطائرة  وتضم  إيرباص.  النفاثة  التجارية 

واحد من أكرب مقصورات الركاب يف فئتها، ومن املقرر 

الربيطانية  إيفييشن»  «أكروبوليس  لرشكة  تسليمها 

إىل  باإلضافة  الجاري،  العام  من  األخري  الربع  خالل 

طائرة ثانية لرشكة «كوملكس» السويرسية.

طائرة   300 من  أكرث  توجد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 

لدى  الخدمة حاليا  عائلة A320neo يف صفوف  من 

الطائرات  العاملية ولكن تسليم نسخ  رشكات الطريان 

النسخ،  بقية  ومثل  يبدأ.  أن  يوشك  التجارية  النفاثة 

تحتوي عائلة الطائرة ACJ320neo عىل أحدث جيل 

الوقود،  من   15% حوايل  توفر  التي  املحركات  من 

وتعترب نقلة كبرية من حيث إطالة مدى الطائرة.

الطائرة  تستطيع  الجديدة  التحسينات  وبهذه 

ميال   6000 ملسافة  راكبا   25 حمل   ACJ320neo

األمر  طريان،  ساعة   13 أو  كيلومرتا   11,100  / بحريا 

لندن-  مثل  جديدة  طريق  فتح  عملية  يسهل  الذي 

بكني أو لندن- كيب تاون أو موسكو- لوس أنجلوس، 

ركاب   8 حمل   ACJ319neo الطائرة  تستطيع  بينام 

 15 أو  كيلومرتا   12,500  / بحريا  ميال   6,700 ملسافة 

ساعة طريان.

وتتميز عائلة الطائرة ACJ320neo بأن مقصورة ركابها 

أوسع وأطول من مثيلتها لدى بقية الطائرات النفاثة 

التجارية التقليدية األخرى، باإلضافة إىل احتوائها عىل 

نفس سلم الركاب وتكبدها نفس التكاليف التشغيلية 

residual value وقيمتها املتبقية

عن   ACJ320neo الطائرة  عائلة  اختالفات  وتشمل 

مخزن  وجود  املختلفة  الطريان  رشكات  لدى  مثيالتها 

 (ACTs) قوي للعفش قادر عىل حمل خزانات إضافية

إلطالة مدى الطائرة، باإلضافة إىل سالمل داخلية لتحقيق 

االستقاللية وقلة ارتفاع سقف مقصورة الركاب ضامنا 

عائلة  رشاء  أوامر  عدد  وصل  وقد  الركاب.  لراحة 

من  ثالثة  منها  طائرات،  تسع  إىل  اآلن   ACJ320neo

ACJ319neo وست من طراز ACJ319neo طراز

دشنت رشكة بوينج مؤخرا أول منوذج لطائرة 
ركاب أرسع من الصوت خالل مؤمتر املعهد األمرييك 

للطائرات يف والية أتالنتا األمريكية، وكشفت الرشكة 

الصوت  من  أرسع  ركاب  طائرة  لبناء  خططها  عن 

ميكنها أن تخترص زمن الرحلة بني لندن ونيويورك إىل 

حوايل ساعتني.

وذكر الخرباء أن منوذج الطائرة النفاثة، التي كشفت 

رشكة بوينج النقاب عنها هذا األسبوع، ستصل رسعته 

أي  الساعة،  يف  ميال   3,800 من  أكرث  إىل  القصوى 

خمسة أضعاف رسعة الصوت. وسيسمح الوصول إىل 

املحيط  الرحلة عرب  باستكامل  للطائرة   5 ماخ  رسعة 

األطليس يف حوايل 120 دقيقة، بينام تستغرق عملية 

عبور املحيط الهادئ إىل حوايل ثالث ساعات.

العسكرية  لألغراض  املذكورة  الطائرة  تجهيز  وميكن 

واملدنية عىل حد سواء، ويعكف مهندسو الرشكة عىل 

تطوير تقنيات جديدة تعزز مكانة الرشكة يف وقت 

يستعد فيه العمالء واألسواق لحصد الفوائد املرتتبة 

عىل استخدام الطائرات األرسع من الصوت.

الفنيني يف مجال  الباحثني  ورصح كيفن بوكت، كبري 

بوينج  «رشكة  بأن  الصوت،  من  األرسع  الطائرات 

حريصة عىل وضع أساس يقوم عىل ستة عقود من 

العمل يف مجال تصميم وقيادة الطائرات التجريبية 

يف  الرشكة  يضع  الذي  األمر  الصوت،  من  األرسع 

التقنية  هذه  تطبيق  إىل  الساعية  الرشكات  صدارة 

واستخدامها يف األسواق مستقبال».

ورغم أن بوكت مل يستطع بأن يتكهن مبوعد ظهور 

يف  واستخدامها  الصوت  من  األرسع  الطائرات 

أكد أن من املمكن صناعة  أنه  إال  الدولية  الرحالت 

طائرة ركاب أرسع من الصوت يف غضون فرتة زمنية 

ترتاوح بني 20 و 30 عاما. وقد تم عرض هذا النموذج 

يف معرض فارنبوره الجوي يف بريطانيا مؤخرا.
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عن  املسؤولة  الهيئة  بوصفه  األملاين،  االتحادي  املكتب  أرىس 
املعلومات  وتقنية  الحيش  ومعدات  األملانية  العسكرية  املشرتيات 

وتقديم الدعم الدوري، عقدا عىل رشكة راينميتال مؤخرا لتزويد الجيش 

لتلبية  خصيصا  تصميمه  تم  الليزر  بضوء  يعمل  الوزن  خفيف  بنظام 

متطلبات القوات الخاصة التابعة للجيش األملاين.

تصنيع  يورو، عىل  إىل خمسة ماليني  قيمته  تصل  الذي  العقد،  وينص 

وتسليم 1,745 نظاما لتجهيز البنادق الهجومية للقوات الخاصة التابعة 

للجيش األملاين، ومن املقرر أن يبدأ التسليم حالل الربع األول من عام 

2019. وبهذا العقد تكون رشكة راينميتال قد نجحت يف استقطاب أحد 

للتعديل  القابل  التكتييك  الليزري  التصويب  نظام  لرشاء  العمالء  كبار 

العمود  النظام  هذا  وميثل  مؤخرا.  الرشكة  طورته  الذي    (VTAL)

الفقري بالنسبة إىل النظام الجديد العامل بأشعة الليزر، ويتميز بصغر 

حجمه ومتانته بدرجة كبرية، وهو  مصمم خصيصا للبنادق الهجومية 

إضاءة  جهازي  عىل  مجموعة  كل  تحتوي  ذلك،  عىل  عالوة  القصرية. 

”Lumenator“ ونسخة قياسية مزودة برأس مزدوج يعمل بالليد عالوة 

مصحوبا  النظام  يأيت  كام  الرهائن.  إنقاذ  لعمليات  خاصة  نسخة  عىل 

باملستلزمات املختلفة مثل الكابالت واملفاتيح التكتيكية. ويتم تركيب 

وجهازي   (VTAL) للتعديل  القابل  التكتييك  الليزري  التصويب  نظام 

 Rheinmetall رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  السالح.  عىل  اإلضاءة 

هي  األملانية   Stockach مدينة  يف   (Soldier Electronics (RSE

املسؤولة عن تصنيع كافة األنظمة واألجهزة.

 " "

حصلت إدارة األنظمة الصاروخية التابعة لرشكة ريثون عىل عقد بقيمة 
العمليات  قيادة  لصالح  «جريفني»  الصاروخ  إلنتاج  مؤخرا  دوالر  مليون   315

الخاصة األمريكية. وينص العقد، الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع األمريكية، عىل 

املنتج  تحسني  أجل  من  الالزم  الدعم  وتقديم  الصاروخ  بإنتاج  الرشكة  تكليف 

مدينة  يف  املقاول  منشأت  يف  العمل  تنفيذ  وسيتم  واالستدامة.  والعمليات 

«توسان» بوالية أريزونا.

واالختبار  والتطوير  البحوث  لعمليات  الالزمة  األموال  تخصيص  املقرر  ومن 

والتقييم يف ميزانية العام املايل 2018 من أجل توفري الحد األدىن من قيمة العقد 

التشغيل وعمليات  أوامر  لتمويل  أموال إضافية  املذكور، عالوة عىل تخصيص 

التسليم.

املنصات  متعدد  صاروخ  عن  عبارة  جريفني  الصاروخ  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

املنصات  مع  االندماج  عىل  الناجحة  وقدرته  القتالية  قدرته  أثبت  والخدمات 

األرضية والجوية والبحرية. وتوجد نسختان من الصاروخ: جريفني A، وجريفني 

B، وتحرص رشكة ريثون عىل تقييم عمليات التحديث اإلضافية للصاروخ الذي 

سيتم تسليح املقاتالت الحربية النفاثة به.

ومينح الصاروخ جريفني للمستخدم عدة خيارات للتعامل مع الصاروخ مبرونة، 

بدءا من بساطة وسهولة عملية التشغيل حيث ميكن للمستخدم أن يختار من 

بني عدة وظائف متعددة. كام يتميز الصاروخ بقدرته التدمريية العالية. ومن 

الجدير بالذكر أن الصاروخ يعتمد عىل خاصة التوجيه الذاين باستخدام نظام 

semi- وجهاز بحث ليزري شبه فعال (GPS) التوجيه العاملي باألقامر الصناعية

active laser seeker لتحقيق الدقة املتناهية يف إصابة الهدف.
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 .A350XWB من عائلة

يف  إيرباص  عنها  أعلنت  التي  الصفقات  تلك  وبعد 

معرض فارنربه، يصل إجاميل الصفقات هذا العام إىل 

752 طائرة (354 طلبية مؤكدة و 394 مذكرة تفاهم). 

كالتايل: 120  ال 752 طائرة  الطائرات  وبيان مجمل 

و56   A320 عائلة  من  طائرة   481 و   A220 طائرة 

طائرة من عائلة A330 و75 طائرة من عائلة A350 و 

 .A380 20 طائرة من طراز

التنفيذي  الرئيس  شولتز،  ايرك  قال  جانبه  ومن 

مطلع  منذ  أعاملنا  «تظهر  إيرباص:  يف  للمبيعات 

املعرض  بنهاية  التي حصلنا عليها  العام وااللتزامات 

انطالقاً  الرائدة  طائراتنا  عائالت  عىل  القوي  الطلب 

من أحدثها، عائلة A220 ذات السعة املقعدية التي 

التي  بالعائلة  ترتاوح بني 100 و 150 مقعداً، مروراً 

مقعدية  بسعة  تتمتع  والتي   A320 معها  تتكامل 

عريضة  عائالتنا  إىل  وصوالً  مقعداً،   240 إىل  تصل 

الهيكل ومن بينها الطائرة الجديدة كلياً A330neo و 

A350XWB والتي ترتاوح سعتها املقعدية بني 250 

 A380 إىل 370 مقعداً. وعىل رأس كل ذلك تأىت طائرة

والتي تفتح اآلن فرصاً جديدة للسوق الثانوية

BAE Systems
F-16

رشكة  عىل   Lockheed Martin رشكة  اختيار  وقع 

بالطريان  التحكم  نظم  لتوفري   BAE Systems

لدولة   F-16 طائرات  من  القادم  الجيل  لتحديث 

اإلمارات العربية املتحدة.

بجهاز   F-16 طائرات  تزويد  الرشكة  تتوىل  وسوف 

الذي  بالطريان،  املتقدم  الرقمي  التحكم  حاسوب 

التحكم  عصا  من  املتطلبات  مدخالت  يستقبل 

الحالية  الطريان  ظروف  ويرصد  التوجيه،  ودواسات 

من أجهزة االستشعار عىل منت الطائرة، كام أنه يقوم 

بالحسابات برسعة وينقل األوامر إىل جميع املحركات 

يف جميع أنحاء الطائرة ، مبا يف ذلك دفات التوجيه، 

واملثبتات، والكوابح للتحكم بالطريان.

من جهتها قالت كورين بيك، مديرة أنظمة الطائرات 

أدوات  ”توفر   :BAE Systems العسكرية يف رشكة

عالية  سالمة  رشوط  فيها  تتوافر  التي  التحكم 

للطيارين تقنيات متطورة من الجيل القادم. ونحن 

مستمرون يف تقديم االبتكارات لطائرات  F-16، مثل 

منصة الحوسبة لنظام تجنب التصادم األريض التلقايئ، 

واآلن هذا الحاسوب الرقمي للتحكم بالطريان“.

 Lockheed Martin تتضمن الطلبية األولية من رشكة

والتأهيل  التصميم  مثل  الخدمات؛  من  مجموعة 

والتكامل واختبار الطريان وشهادة االعتامد لحاسوب 

التحكم يف الطريان. ومن املتوقع أن تصل الطلبيات 

عاَمْي  من 100 وحدة يف  يقرب  ما  إىل  اإلنتاج  عىل 

2020 و 2021، ليصل إجاميل الوحدات إىل 315 وحدة 

لغاية عام 2028. وقد يتم تنفيذ طلبيات إضافية يف 

املستقبل مبوجب رشوط اتفاقية الرتقيات والتحديثات 

 .F-16 وعمليات اإلنتاج الجديدة املحتملة لطائرات

سوف يتم التطوير واإلنتاج مبوجب العقد يف موقع 

BAE Systems يف إنديكوت ، نيويورك.

تقنية  أدخل  أول من   BAE Systems وكانت رشكة

العسكرية  التطبيقات  يف  األسالك  عرب  الطريان 

والتطبيقات املدنية عىل حد سواء. وتواصل الرشكة 

تم  الذي  التقدم  خالل  من  باالبتكار  التزامها  اليوم 

السالمة،  العالية رشوط  التحكم  عمليات  يف  إحرازه 

ليس فقط يف أنظمة F-16   بلوك 40 و50 و60 و70 

أنظمة منع التصادم  املشمولة بهذا العقد، بل أيضاً 

األرضية التلقايئ لطائرات F-16 - بلوك 30. كام توفر 

رشكة BAE Systems أيضاً جهاز التحكم التجريبي 

أشكال  لجميع  الرباعي  اإلضافية  الجانبية  العصا  ذا 

تصميم الطائرة.

 « » 431
لطائراتها  قوياً  أداًء  إيرباص  رشكة  أظهرت 
التجارية خالل معرض فارنربه للطريان 2018، حيث 

من  العديد  طائراتها  من  متنوعة  حققت مجموعة 

 .A330neo و A220 النجاحات مبا يف ذلك عائلتي

متلك  وهي  املعرض  إىل  إيرباص  رشكة  وقدمت 

طائرة   84 و  املمر  وحيدة  طائرة   177 ل  صفقات 

عريضة الهيكل يف عام 2018. وقبيل انطالقة املعرض 

 A220-300 طراز  من  طائرة   60 ل  صفقة  حققت 

 321 املعرض  قبل  إيرباص  صفقات  إجاميل  ليكون 

الفوز  يف  إيرباص  نجحت  املعرض  طائرة. وخالل 

طلبية   93) طائرة   431 شملت  جديدة  بصفقات 

مؤكدة و338 مذكرة تفاهم). وتتكون هذه الصفقات 

من 60 طائرة من طراز A220-300 و 304 طائرة من 

عائلة A320 و 42 طائرة من A330neo و 25 طائرة 



أو  أحدها  يف  يفوقك  لك  زميالً  أن  الحظت  رمبا 

تتفحص  حني  السبب  تعرف  أن  وميكنك  كلها، 

املهارات التي ميلكها، وال شك تستطيع أن متتلك 

التي  أضعافها، برشط أن تعرف ما هي مهاراتك 

تحتاج  أو  تنقصك،  التي  واملهارات  فيها،  تُبدع 

صقل بالتدريب واملعرفة.

أن  املهم  من  وأنظمة،  لوائح  لديها  منشأة  وأي 

تاريخ  عىل  متر  أن  والبد  وتفهمها،  عليها،  تتطلع 

املنشأة، وتعرف التغريات التي طرأت عليها، ألنك 

التميز  خطوات  أول  بدأت  فإنك  تفهمها  حني 

املهني، وقد تكون فرصة إحداث التغري عىل يدك، 

أو تكون سبب قفزة ال تتوقعها.

ولكل عمل أدوات رضورية، قد تكون تكنلوجية، 

استطعت  عرفتها  إذا  جامهريية،  أو  لغوية،  أو 

الوصول إليها وبالتايل امتالكها، فال ميكنك العمل 

وتزخر  الزمن  تسابق  بيئة  يف  بدائية  بطريقة 

بتطور تكنلوجي مثالً، ومن ذات األدوات ستعرف 

فيه،  وتسابق  فيه،  تربز  أن  ميكنك  الذي  املكان 

وتنافس اآلخرين، وتفوز.

مقياساً،  واملجهد  الكثيف  العمل  أن  تظن  ال 

ودمج  العمل  مراحل  اختصار  عىل  قدرتك  بل 

تخلق  حينها  فإنك  عدداً،  أقل  لتكون  الخطوات 

كيف  االختصار،  يف  دامئاً  فكر  الخاص،  أسلوبك 

ميكنك أن تصل إليه دون أن تخل بالجودة والدقة 

وصحة اإلجراء.

تعلم فن التعامل مع الرئيس، كيف يكون حضورك 

مبعية الحلول وليس املشاكل، ألن املوظف الذي 

يحمل الهم والتذمر معه، عبء ال يطاق.

مواطن  إبراز  عىل  الصعود  تحاول  أن  يوماً  إياك 

الضعف عند زميلك، بأن تحاول لفت نظر رئيسك 

إىل عيوب عمل زميلك، ألن الرئيس يعرفكم جيداً، 

ومييز عمل كل واحد فيكم، ويفرق بني بصامتكم 

عىل  الضوء  تسليط  تحاول  وحني  األعامل،  عىل 

ضعف زميل، فإنك تخرس االحرتام، وتخرس الثقة، 

وتبدو مبظهر الطفل الغيور، ابتعد متاماً عن نقد 

لكن  العمل،  إجراءات  تنتقد  أن  ميكنك  الزميل، 

قبل أن تفعل، عليك أن تنقدها ويف يدك إجراء 

بديل ميكنه أن يقوم ويحل محل اإلجراء موضع 

النقد.

ال متثل دور الثائر دون قضية، الناقد دون حلول، 

يفقد  مجرد ضجيج  الشخصيات  من  النوع  فهذا 

قيمة رأيه حني يبديه.

النيل  تحاول  فال  آخر،  ملكان  تنتقل  حني  وأخرياً، 

من املكان القديم، بل اذكرهم بالخري، ال تخاطر 

باحرتامك، ابدأ من جديد كأنك ولدت يف املكان 

الجديد، ال شأن لك وال لهم مبا واجهت يف املايض، 

احرتم ماضيك ليحرتمك حارضك.

:
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انتخابه  إعادة  بعد  له  خارجية  جولة  أول  يف 

للبالد يف مارس املايض، قام الرئيس الصيني  رئيساً 

االمارات  دولة  إىل  رسمية  بزيارة  بينغ  جني  يش 

يوليو  شهر  من  عرش  التاسع  يف  املتحدة  العربية 

صاحب  خاللها  التقى  أيام،  ثالثة  وملدة   ،2018

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

الزيارة  سموهام  استبق  حيث  املسلحة.  للقوات 

بالزيارة  ترحيب رسمي حيث وصفا  بيان  بإصدار 

دولة  أطلقت  الزيارة  بهذه  واحتفاء  بالتاريخية، 

 - اإلمارايت  األسبوع  املتحدة  العربية  اإلمارات 

إبراز  بهدف  يوليو   24 ـ   17 استمر  الذي  الصيني 

التعاون  وتعزيز  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

بني  الصداقة  وعالقات  الثقايف  والتبادل  التجاري 

بهذا  سنوياً  االحتفال  عن  اإلعالن  وتم  الشعبني، 

األسبوع عىل أن تتزامن االحتفاالت يف العام القادم 
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مع االحتفاالت برأس السنة الصينية.

الشيخ  السمو  صاحب  قال  املناسبة  هذه  ويف 

البالد  محمد بن راشد آل مكتوم ”نرحب بضيف 

هذه  يف  بينغ  جني  يش  الصديق  الصيني  الرئيس 

الزيارة التاريخية“ و“يسعدنا االحتفاء يف كل عام 

اسرتاتيجية  وعالقات  السنني  آالف  عمرها  بثقافة 

قال  جانبه  ومن  والشعبني“.  البلدين  رؤى  تحقق 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

”منذ أكرث من 28 سنة زار الشيخ زايد طيب الله 

ثراه الصني مؤسسا لعالقة اسرتاتيجية بني البلدين 

حصدنا مثارها عالقات اقتصادية وتجارية وثقافية 

وأشار  عقود“،  ثالثة  من  أكرث  مدى  عىل  متميزة 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل 

الصني عمالق  قائالً ”إن  االقتصادية للصني  املكانة 

ودورها  عاملي..  سيايس  ثقل  ولها  دويل  اقتصادي 

العامليني“. كام  االقتصاد والسالم  استقرار  مؤثر يف 

سبقت هذه الزيارة التاريخية سلسلة من الندوات 

الثقافية والسياسية مبا فيها ندوة حول كتاب ”حول 
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بينغ  جني  يش  الصيني  للرئيس  واإلدارة“  الحكم 

وإطالق النسخة العربية من الكتاب، وعقد ندوة 

أخرى حول آفاق العالقات اإلماراتية - الصينية.

تستند العالقات اإلماراتية ـ الصينية إىل مجموعة 

االسرتاتيجية،  واملقومات  واألسس  املرتكزات  من 

التي لعبت دور القوة املحركة لهذه العالقات منذ 

انطالقها منتصف مثانينيات القرن العرشين، وميكن 

تناول هذه املقومات واملرتكزات فيام ييل:

الرتاكم التاريخي: وضع املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ األساس القوي 

االمارات  تأسيس دولة  البلدين منذ  للعالقات بني 

من  الثالث  ففي   ،1971 عام  يف  املتحدة  العربية 

ديسمرب عام 1971، أي بعد يومني فقط من اإلعالن 

املؤسس،  القائد  بعث  االتحاد،  قيام  من  رسمياً 

رئيس  الي  إن  شون  إىل  بربقية  ثراه،  الله  طيب 

دولة  بقيام  فيها  يبلغه  الصيني  الدولة  مجلس 

السابق بربقية  الصيني  الزعيم  االمارات، حيث رد 

تهئنة إىل املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد، 

معلناً اعرتاف الصني رسمياً بدولة االمارات العربية 

املتحدة. وكانت العالقات الدبلوماسية الثنائية بني 

الصني  املتحدة وجمهورية  العربية  اإلمارات  دولة 

 1984 نوفمرب  من  األول  يف  انطلقت  قد  الشعبية 

فيام افتتحت السفارة اإلماراتية يف بكني يف مارس 

يف  الثانية  النوعية  املحطة  وجاءت   .1987 عام 

املؤسس، طيب  القائد  زيارة  العالقات عرب  مسرية 

الله ثراه، إىل بكني يف عام 1990، يف أول زيارة ألحد 

دشنت  حيث  للصني،  التعاون  مجلس  دول  قادة 

تلك الزيارة مرحلة جديدة يف التعاون بني البلدين 

الصديقني، كام وضعت األساس للعالقات الثقافية 

بني البلدين، إذ تم خاللها وضع حجر األساس النشاء 

والدراسات  العربية  اللغة  لدراسة  االمارات  مركز 

الحضاري  التواصل  قنوات  أحد  وهو  اإلسالمية، 

العربية  والشعوب  الصيني  الشعب  بني  والثقايف 

والخليجية، منذ تم افتتاحه يف عام 1994، وال يزال 

هذا املركز يحظى بدعم االمارات، حيث زاره سمو 

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 

والتعاون الدويل يف عام 2007، وقدم منحة بقيمة 

خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  باسم  دوالر  مليون 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ من 

أجل دعم أنشطة املركز العلمية والبحثية وتعزيزاً 

كام  الصيني.  ـ  العريب  التعاون  صعيد  عىل  لدوره 

بني  املستوى  رفيعة  الرسمية  الزيارات  تبادل  جاء 

قادة البلدين ليضيف تراكامً عزز مسرية العالقات 

وأسهم يف تطورها، حيث قام صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة رسمية إىل الصني 

عام 2008، فيام قام صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان بثالث زيارات رسمية إىل الصني 

بينام  التوايل،  عىل   2015  ،2012  ،2009 أعوام 

استقبلت االمارات العديد من املسؤولني الصينيني.

يشري  الثنائية:  العالقات  تطوير  حول  التوافق 

يف  واملسؤولني  القادة  ترصيحات  مجمل  تحليل 

الصني  املتحدة وجمهورية  العربية  االمارات  دولة 

الشعبية إىل توافر إرادة سياسية قوية لدى قياديت 

مبا  وتعميقها  العالقات  تطوير  البلدين وعزم عىل 

وصف  حيث  الصديقني،  الشعبني  مصالح  يخدم 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

عام  ديسمرب  شهر  يف  الصني  إىل  زيارته  قبيل 

2015 العالقات بني البلدين بأنها «عالقات رشاكة 

بقيادة  االمارات  دولة  حرص  مؤكداً  اسرتاتيجية»، 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

«علينا  وقال  العالقات،  هذه  تطوير  مواصلة  عىل 

28
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منصة  منه  ونجعل  الحرير  طريق  بناء  نعيد  أن 

وجرساً لتبادل املصالح بني دول املنطقة» يف تعبري 

للتعاون  املدى  بعيدة  اسرتاتيجية  رؤية  عن  جيل 

قد  أن سموه  نالحظ  والصني، حيث  االمارات  بني 

القديم  الحرير  طريق  إحياء  أهمية  عن  تحدث 

ودور التعاون التجاري يف تحقيق االمن واالستقرار 

ورفاه الشعوب. وعىل الجانب اآلخر، أكد الرئيس 

الشيخ  السمو  صاحب  استقباله  خالل  الصيني 

محمد بن زايد آل نهيان أن الصني تعترب االمارات 

صديقاً ورشيكا جيداً يف منطقة الخليج، وأن هناك 

البلدين،  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  لتعزيز  توجه 

يف  املشرتك  التعاون  تطوير  أهمية  عىل  مشدداً 

مجاالت الطاقة والبنى التحتية والتجارة واالستثامر 

والفضاء. عىل املستوى الرسمي فيام يخص تطوير 

يف  الصني  سفارة  افتتاح  تم  الثنائية،  العالقات 

أبوظبي يف أبريل 1985 وأنشئت القنصلية العامة 

يف ديب خالل شهر نوفمرب عام 1988. فيام افتتحت 

 .1987 مارس   19 يوم  بكني  يف  اإلمارات  سفارة 

وأنشأت دولة اإلمارات قنصليتني عامتني يف الصني 

 2000 أبريل  يف  افتتحت  كونغ  هونغ  يف  واحدة 

وواحدة يف شنغهاي افتتحت يف يوليو 2009.. فيام 

الثالثة  العامة  القنصلية  افتتاح  عىل  االتفاق  تم 

للدولة يف مدينة غوانغ جو الصينية.

ترتبط  املشرتكة:  املصالح  قوية من  قاعدة  وجود   

املصالح  من  متنامية  بحزمة  والصني  االمارات 

املشرتكة، حيث تنظر االمارات إىل الصني باعتبارها 

لألمن  الضامنة  الدولية  القوى  اهم  إحدى 

معادالت  يف  أسايس  وطرف  العاملي،  واالستقرار 

األمن واالستقرار يف منطقة الرشق األوسط، بحكم 

مكانتها املتنامية يف النظام العاملي القائم، وصناعة 

القرار الدويل، فضالً عن دورها يف تحقيق االستقرار 

االقتصادي العاملي. بينام تنظر الصني إىل االمارات 

صاعد  واقتصاد  ناجح  تنموي  منوذج  باعتبارها 

ومعرب حيوي للصادرات الصينية إىل منطقة الرشق 

األوسط وافريقيا وأوروبا، كام أن االمارات رشيك 

يف  لالستثامر  اآلسيوي  البنك  يف  مؤسس  رئييس 

البنية التحتية، وإحدى الدول الداعمة السرتاتيجية 

التنمية اإلقليمية التي يتبناها الرئيس الصيني شني 

جني بينغ، والتي تسهم يف تحفيز مبادرات التنمية 

واالنتعاش االقتصادي يف مناطق عدة من العامل.

وامللفات  القضايا  حيال  النظر  وجهات  تقارب 

اإلقليمية والدولية: حيث تكشف مواقف البلدين 

معظم  حيال  واملواقف  النظر  وجهات  تقارب 

امللفات والقضايا واملوضوعات اإلقليمية والدولية، 

كام يبدي البلدان تفهامً ودعامً متبادالً يف القضايا 

التي متس املصالح االسرتاتيجية لكل طرف منهام، 

والتفاهم  التعاون  من  املستوى  هذا  يعزز  وما 

والتنسيق أن هناك لجنة إماراتية ـ صينية مشرتكة 

الدولتني،  الثنائية بني  العالقات  تعمل عىل تطوير 

خالل  من  عمقاً  أكرث  مستويات  إىل  بها  واالرتقاء 

التشاور املستمر، وقد تبلور ذلك يف بلورة صيغة 

بني  العالقات  مسرية  لتتوج  االسرتاتيجية  الرشاكة 

البلدين، وقد أمثرت هذه الصيغة عن دعم الصني 

للسياسات التي تتبناها دولة االمارات فيام يتعلق 

للدول  الوطنية  السيادة  عىل  الحفاظ  بأهمية 

سياسة  االمارات  دعم  مقابل  يف  أراضيها،  وسالمة 

«صني واحدة» عالوة عىل التعاون يف مجال انفاذ 

الجرمية  عىل  والقضاء  اإلرهاب  ومكافحة  القانون 

البلدين  وفود  بني  والتعاون  التنسيق  وتعزيز 

املصالح  صون  أجل  من  الدولية  املنظامت  يف 

الجوهرية لكل منهام.

الزيارات املتبادلة والحوار املتواصل: متثل زيارات 

قادة البلدين منعطفات نوعية يف مسرية العالقات 

املتبادلة  الرسمية  الزيارات  بدأت  وقد  الثنائية، 
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بزيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني األسبق يانج 

شانج كون إىل دولة االمارات يف عام 1989، فيام 

بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  به  املغفور  قام 

سلطان آل نهيان بزيارة إىل الصني يف مايو 1990، 

كام قام الرئيس الصيني السابق هو جينتاو بزيارة 

ضمن  ديب  يف  توقف  حيث  االمارات  إىل  خاطفة 

رحلة خارجية له عام 2007، حيث استقبله آنذاك 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

بزيارة رسمية  التالية (2008)  السنة  قام يف  الذي 

إىل الصني، ثم قام ون جياباو رئيس مجلس الدولة 

الصيني السابق بزيارة رسمية لإلمارات يف يناير عام 

2012، حيث شارك بالدورة الخامسة للقمة العاملية 

املهمة  الزيارة  تلك  خالل  وتم  املستقبل،  لطاقة 

االمارات  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  اتفاق  توقيع 

السابق  الصيني  الخارجية  وزير  قام  كام  والصني. 

عام  فرباير  يف  االمارات  دولة  إىل  بزيارة  يي  وانج 

2015، التقى خاللها صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ عبد الله بن زايد 

آل نهيان. ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان بثالث زيارات متتالية للصني أعوام 

2009 و2012 و2015، حيث مثلت الزيارة األخرية 

نقلة نوعية يف العالقات وعمقت  لسموه تحديداً 

توقيع  عن  الزيارة  وأمثرت  االسرتاتيجية،  الرشاكة 

التعاون  وبروتوكوالت  االتفاقات  من  كبري  عدد 

الثنايئ، التي تغطي جميع مجاالت التعاون، السيام 

توقيع  تم  حيث  االقتصادي،  التعاون  مجال  يف 

اتفاقية لتبادل العمالت بني املرصف املركزي لدولة 

تفاهم  ومذكرة  الصيني،  الشعب  وبنك  االمارات 

يف  الصينية  للعملة  مقاصة  مركز  انشاء  بشأن 

االمارات، واتفاقية تعاون اسرتاتيجي يف استكشاف 

مجال  يف  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  النفط،  وإنتاج 

تبادل  بشان  تفاهم  ومذكرة  واملطابقة،  املقاييس 

رخص القيادة يف كال البلدين، كام تم توقيع اتفاقية 

تعاون يف مجال الطاقة املتجددة، ومذكرة تفاهم 

والتطوير  واألبحاث  الفضاء  مجال  يف  للتعاون 

كان  كام  الخارجي.  للفضاء  السلمي  واالستخدام 

«صندوق  إطالق  الزيارة  هذه  نتائج  أهم  من 

مليار   10 بقيمة  املشرتك»  االسرتاتيجي  االستثامر 

دوالر مناصفة بني الدولتني، ويهدف هذا الصندوق 

بناء محفظة متوازنة تضم استثامرات تجارية  إىل 

يعزز  مبا  القطاعات،  من  العديد  وتغطي  متنوعة 

عن  فضالً  البلدين،  القتصادي  التنموية  املكاسب 

لألزمات  التصدي  عىل  االقتصادين  قدرة  دعم 

التي  الضغوط  مواجهة  من  ومتكينهام  الطارئة، 

صاحب  أكد  وقد  العاملي.  االقتصاد  يواجهها 

وقتذاك  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

املتنامية  الرشاكة  يجسد  الصندوق  انشاء هذا  أن 

املتينة  إىل أن األسس  بني االمارات والصني، مشرياً 

إىل  الصديقني تستند  البلدين  بني  التعاون  ألوارص 

روابط اقتصادية قوية ومتنامية وعالقات سياسية 

الصندوق  هذه  إطالق  أن  سموه  واعترب  عميقة. 

االسرتاتيجية،  الرشاكة  من  جديدة  مرحلة  ميثل 

ويعكس السعي املشرتك للعمل بشكل وثيق من 

منو  يف  واملساهمة  البلدين  اقتصاد  تنمية  أجل 

االقتصاد العاملي. ومن جانبه اعترب الرئيس الصيني 

وقتذاك أن هذا الصندوق الذي يتسم باملرونة من 

حيث االستثامرات سوف يسهم يف تقوية وتعميق 

البلدين،  بني  واالقتصادية  االسرتاتيجية  العالقات 

وأن الصندوق سوف يلعب دوراً محورياً يف دعم 

أن  شك  وال  واحد».  طريق  واحد،  «حزم  مبادرة 

تعميق  قد أسهمت يف مجملها يف  الزيارات  هذه 

عظيم  لها  كان  كام  البلدين،  قياديت  بني  التفاهم 

:
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األثر يف نسج عالقات صداقة قوية بني القادة وكبار 

املسؤولني، وقد كان لذلك آثار واضحة يف االحتفاء 

الكبري الذي قوبل به صاحب السمو الشيخ محمد 

عام  الصني  إىل  زيارته  خالل  نهيان  آل  زايد  بن 

2015. واألمر ال يقترص عىل ذلك، فهناك أيضاً زيارة 

سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 

أبوظبي  لجهاز  املنتدب  العضو  أبوظبي  عهد  ويل 

لالستثامر يف مايو 2014 وزيارة سمو الشيخ عبدالله 

يف  للمشاركة  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن 

الدورة السادسة ملنتدى التعاون العريب - الصيني 

عىل مستوى الوزراء يف يونيو 2014. كام زار معايل 

وزير  الجابر  سلطان  أحمد  بن  سلطان  الدكتور 

فيام   ..2015 ونوفمرب   2014 مايو  يف  الصني  دولة 

قام معايل حسني بن إبراهيم الحامدي وزير الرتبية 

والتعليم ومعايل ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة 

عبد  زار  فيام   ..2015 مايو  يف  الصني  بزيارة  دولة 

الله آل صالح وكيل وزارة االقتصاد لشؤون التجارة 

الخارجية الصني يف سبتمرب 2015. ويف املقابل قام 

لدولة  بزيارات  الصينيني  املسؤولني  كبار  عدد من 

اإلمارات كان من أبرزها زيارة ون جيا باو رئيس 

الوزراء الصيني عام 2012 وزيارة تشن دونغ نائب 

اإلنرتبول  مدير  نائب  الدويل  التعاون  عام  مدير 

 2015 سبتمرب  يف  الشعبية  الصني  جمهورية  يف 

وزيارة تشاو يل جي عضو املكتب السيايس للجنة 

الصني  جمهورية  يف  الشيوعي  للحزب  املركزية 

يف  املركزية  للجنة  التنظيم  دائرة  رئيس  الشعبية 

يانغ جيونغ  مايو 2015. وزار دولة االمارات أيضاً 

 2015 مايو  يف  الصينية  شنغهاي  مدينة  عمدة 

وزيارة ليو قوانغ يوان مدير عام األمن الخارجي يف 

الخارجية الصينية يف إبريل 2015 وزيارة وو وين 

ينغ وزيرة العدل الصينية إبريل 2015 وزيارة وانغ 

إي وزير الخارجية الصيني يف فرباير 2015 وزيارة 

فينغ جوان فينغ نائب رئيس املجلس االستشاري 

ملقاطعة شان دونغ الصينية فرباير 2015. كام زار 

االمارات، كونغ شياو شنغ املبعوث الصيني الخاص 

ياس يف  بني  للمشاركة يف منتدى  األوسط  للرشق 

نوفمرب 2014، وتسنغ يب يان نائب رئيس مجلس 

إدارة  رئيس مجلس  نائب  السابق  الصيني  الدولة 

وليو   ،2014 نوفمرب  يف  اآلسيوي  «بوآو»  منتدى 

التجارة  لتسويق  الصيني  املجلس  وزير  وينوو 

الدولية يف نوفمرب 2014، وتشانغ يي سوي نائب 

وزير الخارجية الصيني يف أبريل 2014.
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يف  منوذجاً  الصينية  ـ  اإلماراتية  العالقات  متثل 

تطورها وتناميها يف مختلف املجاالت والقطاعات، 

حيث ميكن تناول هذه املجاالت فيام ييل:

دولة  بني  العالقات  تشهد  السيايس:  الصعيد 
االمارات وجمهورية الصني الشعبية تطوراً مستمراً 

حيث   ،1984 عام  نوفمرب  يف  رسمياً  انطالقها  منذ 

وعىل  االمارات،  دولة  يف  الرشيدة  القيادة  تحرص 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رأسها 

الله، وأخيه صاحب  ـ حفظه  الدولة  نهيان رئيس 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، عىل تطوير العالقات مع الصني انطالقاً 

الدويل،  القرار  املتنامية يف صنع  الصني  من مكانة 

بحكم كونها إحدى الدول الخمس دامئة العضوية 

االقتصادية  مقوماتها  عن  فضالً  األمن،  مجلس  يف 

عىل  القوى  الصني  تأثري  يف  تنعكس  التي  الهائلة 

الصعيد السيايس واألمني واالسرتاتيجي الدويل. 

االقتصادية  الرشاكة  تعترب  االقتصادي:  الصعيد 
الدول  بني  الرشاكة  أكرث عالقات  االمارات من  بني 

وآفاق  فرص  من  البلدان  ميتلك  ما  بحكم  منواً، 

االقتصادي، وقد شهدت عالقات  والتطور  للتوسع 

البلدين مرحلة جديدة منذ أن أصبحت االمارات 

اآلسيوي  البنك  يف  مؤسساً  2015، عضواً  أبريل  يف 

لالستثامر يف البنية التحتية ومقره بكني، عالوة عىل 

اسرتاتيجية  مبادرات  تنفيذ  يف  الفعالة  مشاركتها 

العالقات  تنامي  أن  شك  وال  والطريق».  «الحزام 

االقتصادية بني البلدين يرجع باألساس إىل محفزات 

وعوامل عدة منها موقع االمارات ومكانتها ضمن 

يف  يصب  أمر  وهو  العاملية،  التجارة  مسارات 

التصدير  يف  للتوسع  تتطلع  التي  الصني  مصلحة 

االمارات،  عرب  واألوروبية  االفريقية  األسواق  إىل 

االمارات  االستثامرية يف دولة  البيئة  أن  فضالً عن 

تتسم بالجاذبية الشديدة والتنافسية الهائلة فهي 

بيئة مشجعة عىل االستثامر وآمنة متاماً. وتكشف 

املؤرشات واإلحصاءات واقع العالقات ومستويات 

تطورها كام ييل:

بالنسبة  األسواق  اهم  من  االمارات  تعترب  1ـ 
حيث  الصينيني،  واملستثمرين  األعامل  لرجال 
صينية  رشكة   4200 نحو  االمارات  يف  يعمل 

التنني»  «سوق  ويعترب  القطاعات.  مختلف  يف 

البالد  خارج  تجاري صيني  أكرب  مارت)  (دراغون 

متجر  منها 1700  متجر  نحو 3آالف  حيث يضم 

يشغله تجار تجزئة صينيني، ويزور السوق يومياً 

نحو 65 ألف زائر. 

شهدت السنوات األخرية تنامياً رسيعاً يف العالقات 

حجم  تجاوز  حيث  الصينية  اإلماراتية  االقتصادية 

التبادل التجاري السنوي بني البلدين الـ 50 مليار 

دوالر ما جعل اإلمارات عىل مدى سنوات متتالية 

ثاين أكرب رشيك تجاري للصني يف العامل.

الرشيك  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعد  2ـ 
 23% أن  حيث  العربية  املنطقة  يف  للصني  األكرب 
من حجم التجارة العربية مع الصني تستحوذ عليها 

دولة اإلمارات. 

صيني  ألف   200 اإلمارات  يف  يوجد  3ـ 
إىل  الصينيني  السياح  عدد  أن  حني  يف  مقيم 
سنوي  أساس  عىل   26% بنسبة  ارتفع  اإلمارات 

شخص. ألف   880 إىل  ليصل   2016 عام   يف 

مصارف   4 أكرب  اإلمارات  دولة  يف  تتمركز  4ـ  
صينية عرب فروع لها إىل جانب تسيري 100 رحلة 
جوية أسبوعيا بني اإلمارات والصني.. ـ من املتوقع 

أن تشهد العالقات التجارية الثنائية بني اإلمارات 

العامني  والصني منوا يصل إىل 80 مليار دوالر يف 

املقبلني وفقا ملركز التجارة الخارجية الصيني.

ثقافية  روابط  هناك  والتعليمي:  الثقايف  الصعيد 

وتعليمية قوية تربط بني الدولتني وتعد من أهم 

االمارات  أسست  فقد  الثنائية،  العالقات  ركائز 
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مركز الشيخ زايد لدراسة اللغة العربية والدراسات 

بكني  يف  األجنبية  الدراسات  جامعة  يف  اإلسالمية 

عام 1984، وهو مركز يقوم بدور حيوي يف دعم 

حيث  الحضاري،  والتواصل  الثقافية  العالقات 

من   30 من  أكرث  وأصبح  املئات،  بتخريج  قام 

العربية.  الدول  يف  للصني  سفراء  املركز  خريجي 

زيارة  باهتامم كبري خالل  املركز  وقد حظي هذا 

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

بإعادة  االحتفال  حيث حرض   ،2015 عام  للصني 

افتتاحه بعد إجراء صيانة شاملة له بتمويل من 

دولة االمارات، وليصبح الهيئة االكادميية الوحيدة 

الله  بإذن  له  املغفور  اسم  التي تحمل  الصني  يف 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويسهم املركز 

يف  العربية  والثقافة  اللغة  نرش  يف  كبري  بدور 

يف  والدكتوراه  املاجستري  شهاديت  ومينح  الصني 

اللغة العربية وآدابها.  ومن جانبها اقامت الصني 

معهد «كونفوشيوس» يف جامعة ديب عام 2011، 

منطقة  يف  نوعه  من  األول  الصيني  املعهد  وهو 

الخليج، وينظم دورات لتعليم اللغة الصينية، كام 

يف  الصينية  والحضارة  بالثقافة  بالتعريف  يقوم 

أكادمييني  الجامعات اإلماراتية كافة، حيث يلقي 

صينيني محارضات يف اللغة والثقافة الصينية، كام 

يف  الصينية  اللغة  لتعليم  مدرسة  انشاء  أيضاً  تم 

أبوظبي مببادرة من صاحب السمو الشيخ محمد 

العالقات  تعزيز  إطار  ويف  نهيان.  آل  زايد  بن 

للكتاب عام  الدويل  اختار معرض بكني  الثقافية، 

صيني  تكريم  يف  رشف  ضيف  االمارات   ،2015

أسبوع  تنظيم  تم  كام  االمارات،  ملكانة  رسمي 

للتصوير  معرض  وإقامة  كبني  يف  امارايت  ثقايف 

عيون  يف  «االمارات  عنوان  تحت  الفوتوغرايف 

جوانب  مختلف  عىل  الضوء  لتسليط  الصينيني» 

الحياة يف دولة االمارات. وهناك أيضاً العديد من 

الربامج واألنشطة الثقافية والرياضية بني البلدين.

من  السياحة  قطاع  يعترب  السياحي:  املجال 
القطاعات الواعدة عىل صعيد التعاون االقتصادي 

تعزيز  إىل  االمارات  تسعى  حيث  البلدين،  بني 

يقدر  الذي  الصيني  السياحة  سوق  من  حصتها 

ويتوقع  سنوياً،  صيني  سائح  مليون  مائة  بنحو 

من  االمارات  نصيب  زيادة  السياحة  خرباء 

القليلة املقبلة  السنوات  الصينيني خالل  السائحني 

أسواق  يف  الصينية  الرشكات  وجود  تنامي  بحكم 

االمارات، فضالً عن أجواء األمن واألمان التي تتمتع 

من  استثنائية  بأولوية  تحظى  والتي  االمارات  بها 

جانب السائحني الصينيني. 

تؤكد الزيارات املتبادلة بني قادة االمارات والصني 

خالل السنوات األخرية عىل أن الرشاكة االسرتاتيجية 

مهمة  دالالت  وهناك  املرسوم،  طريقها  يف  متيض 

مناقشة  وميكن  ذلك  متوقع  ومردود  عدة  وأبعاد 

هذه الدالالت واألبعاد فيام ييل:

اإلماراتية  الخارجية  السياسة  حيوية  1ـ 
التنمية  منوذج  أن  الثابت  من  وديناميكيتها: 
وأسس  مبادئ  عىل  يقوم  االمارات  دولة  يف 

االنفتاح عىل جميع دول  منها  ومستهدفات عدة 

العالقات  توطيد  إىل  دائم  بشكل  والسعي  العامل، 

النظر  بغض  العامل  دول  مع  التعاون  جسور  ومد 

صاحب  اكد  وقد  الجغرايف،  بعدها  أو  قربها  عن 

نهيان ويل عهد  زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة مراراً 

الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  االمارات  حرص 

حفظه  ـ  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الله ـ عىل إقامة عالقات بناءة مع دول العامل كافة، 

مبا يحقق املصالح املشرتكة للدول ويلبي طموحات 

وهذا  واالزدهار.  التنمية  يف  الشعوب  وتطلعات 

للتعاون  املحوري  بالدور  راسخ  إميان  من  ينطلق 

لدولة  اإلنجازات  من  املزيد  إحراز  يف  الدويل 
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بأرسه. حيث تسعى  اإلنساين  وللمجتمع  اإلمارات 

استكشاف  يف  التوسع  إىل  دامئاً  االمارات  دولة 

اإلمارات  دولة  خطة  من  كجزء  االستثامر،  فرص 

يف  العاملية  التنافسية  مراتب  أعىل  إىل  للوصول 

رؤية  ألهداف  تحقيقاً  التنمية  مجاالت  جميع 

االمارات 2021، ومئوية االمارات 2071، وتوظف 

الدولة ما تتمتع به من مزايا استثنائية مثل البيئة 

املحفزة للعمل واالستثامر، وتبنى أحدث مخرجات 

التكنولوجيا مام يسهم يف ترسيع وتسهيل وزيادة 

كفاءة بيئة األعامل. وال شك أن جزءاً مهام من هذه 

التحركات يأيت يف سيقا استعداد الدولة الستضافة 

يعد  الذي  ديب“،   2020 ”اكسبو  العاملي  الحدث 

يف  األوىل  للمرة  ويعقد  العاملية،  املعارض  أهم 

زائر  مليون   25 من  أكرث  بحضور  العريب  العامل 

متوقع، واكسبو هو منصة دولية هامة تستهدف 

من خاللها دولة اإلمارات تعزيز عالقاتها وتوطيد 

أطر التعاون مع دول العامل. كام تستفيد االمارات 

للوصول  اسرتاتيجية  كبوابة  الفريد  موقعها  من 

األوسط  الرشق  يف  الصاعدة  األسواق  إىل  بسهولة 

واملستثمرين  للرشكات  يوفر  ما  وآسيا،  وإفريقيا 

طيفاً واسعاً من مجاالت االستثامر وفرص التصدير. 

ومن املؤكد أن السياسة الخارجية اإلماراتية توظف 

اإلمكانيات التي تتمتع بها الدولة يف بناء عالقات 

قوية وواسعة مع مختلف دول العامل، وقد نجحت 

يف هذا اإلطار يف تحقيق مكانة فريدة للدبلوماسية 

الكربى،  القوى  مع  والسيام  العامل،  يف  اإلماراتية 

وترجمة  انعكاس  يف  الحال،  بطبيعة  الصني  ومنها 

لرؤية القيادة الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو 

ـ  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

حفظه الله ـ إلدارة العالقات مع العامل الخارجي. 

ويسهم يف تحقيق هذه النجاحات أن الدبلوماسية 

تويل  منذ  كبرية  وحيوية  بنشاط  تتمتع  اإلماراتية 

حقيبة  نهيان  آل  زايد  بن  الله  عبد  الشيخ  سمو 

هذه الوزارة املهمة، حيث تحركت الدولة بنشاط 

القوى  موازين  يف  الحاصلة  التغريات  وفق  ودأب 

الغرب  من  العاملي  الثقل  مركز  وتحول  العاملية 

تدريجياً إىل الرشق، وتحديداً إىل القوى االقتصادية 

التي  الصني،  مقدمتها  ويف  الصاعدة  اآلسيوية 

حققت قفزات تنموية هائلة وازاحت العديد من 

التقليدية من مكانها عىل قمة  االقتصادية  القوى 

نفسها  وفرضت  عاملياً،  االقتصادي  األداء  مؤرشات 

بقوة كنموذج للقوة االقتصادية الصاعدة ورشيك 

الذي  الوقت  الدويل. ويف  القرار  أسايس يف صناعة 

عالقاتها  تنويع  عىل  اإلمارات  دولة  فيه  تحرص 

اإلقليمية  القوى  مع  رشاكاتها  وتوسيع  الخارجية 

والدولية فإنها تعترب يف الوقت ذاته رشيكاً يحظى 

والقوى  العامل  دول  جانب  من  والتقدير  بالثقة 
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الفاعلة فيه. ويشهد عىل ذلك الزيارات التي يقوم 

إىل  العامل  دول  مختلف  ورؤساء  وقادة  زعامء  بها 

دولة اإلمارات عىل مدار العام.

اإلماراتية:  التنمية  أهداف  تحقق  فرص  دعم  2ـ 
يف  اإلماراتية  الخارجية  السياسة  تحليل  يشري 

تحقيق  فرص  تعزيز  تستهدف  أن  إىل  مجملها 

مؤرشات  ودعم  االمارات  دولة  يف  التنمية  فرص 

الخارجية  فالتحركات  للدولة،  العاملية  التنافسية 

الدولة،  يف  التنموي  األداء  عىل  ايجاباً  تنعكس 

وسعادة  رفاه  مستويات  عىل  أيضاً  تنعكس  كام 

جواز  أن  إىل  اإلشارة  وتكفي  االمارايت،  املواطن 

السفر اإلمارايت يقرتب من تحقيق إنجاز جديد يف 

نهاية العام الجاري بدخوله ضمن قامئة أفضل 10 

توقيع  من  االنتهاء  بعد  وذلك  العامل،  يف  جوازات 

اإلعفاء  بتبادل  الخاصة  االتفاقيات  من  مجموعة 

العامل  دول  من  عدد  مع  املسبقة  التأشرية  من 

مبادرة  نجاح  يعكس  وهذا  املقبلة،  األشهر  خالل 

العام  أطلقتها  التي  اإلمارايت»  الجواز  قوة  «تعزيز 

أقوى  قامئة  ضمن  اإلمارايت  الجواز  لوضع  املايض 

الثالث  السنوات  خالل  العامل  يف  سفر  جوازات   5

مع رؤية اإلمارات 2021. ووفق  انسجاماً  املقبلة، 

آخر البيانات، يرتبع جواز السفر اإلمارايت ”العادي“ 

كام  أوسطياً،  ورشق  عربياً  األول  املركز  يف  حالياً 

يرتبع عىل املركز الـ 16 عىل مستوى العامل بدخول 

149 دولة من دون تأشرية مسبقة. ويم يتبق بني 

جواز السفر اإلمارايت وبني املركز الـ 10 الذي تحتله 

كل من ايسلندا واملجر بدخول 155 دولة سوى 6 

دول فقط، وحوايل 15 دولة عن املركز األول. وهذا 

األمر إمنا يعكس قوة العالقات التي تربط االمارات 

الحضاري  الوجه  يرتجم  كام  العامل،  دول  مبختلف 

عىل  وتقدير  احرتام  من  به  تحظى  وما  للدولة 

وراءه  يقف  والذي  والدويل  اإلقليمي  الصعيدين 

سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد واقتدار 

عىل بناء صورتها الناصعة يف الخارج حتى أصبحت 

والتعايش  واالعتدال  للحكمة  عنواناً  اإلمارات 

والسالم، ويف الوقت ذاته رمزاً لإلنجازات والتفوق 

والتميز عىل املستوى العاملي. كام تجدر اإلشارة إىل 

عوائد االنفتاح عىل دول العامل تنعكس أيضاً عىل 

التنمية يف دولة االمارات، انطالقاً من أن التجارب 

خصائص  لديها  العامل  دول  يف  املختلفة  التنموية 

بعضها،  من  االستفادة  ميكن  ودروس  وسامت 

والتجريب  العمل  فرتات  واختزال  املراحل  وحرق 

والوصول إىل أفضل املامرسات العاملية يف مختلف 

مع  املتبادلة  املصالح  فشبكة  التنمية،  قطاعات 

الخربات  تبادل  أيضاً  تتيح  العامل  دول  مختلف 

اآلليات  من  وغريها  التكنولوجيا  ونقل  واملعارف 

التي تصب يف خدمة االقتصاد الوطني. 



565592018

رسالة  ودعم  والثقايف  الحضاري  االنفتاح  3ـ 
الخارجية  للسياسة  مراقب  كل  يدرك  االمارات: 
اإلماراتية أنها ترتكز عىل حزمة من القيم واملبادئ 

الله  بإذن  له  املغفور  املؤسس  القائد  التي غرسها 

تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، ومن هذه القيم واملبادئ: التسامح والتعايش 

واالنفتاح عىل اآلخر والوسطية واالعتدال وهي يف 

للشعب  الجمعي  الوعي  قيم متجذرة يف  مجملها 

آليات  أن هناك  االمارات  ترى دولة  االمارايت. كام 

يقترص  أن  يجب  ال  الذي  العاملي  للتعاون  داعمة 

عىل االقتصاد والتجارة بل يشمل روزنامة متكاملة 

التعاون بني حضارات  من األنشطة كام كان حال 

كانت  فالثقافة  األزل،  قديم  منذ  وشعوبه  العامل 

جسور  ومد  املعارف  تبادل  من  يتجزأ  ال  جزءاً 

ضوء  ويف  قدمياً،  الشعوب  بني  والتعاون  الحوار 

التنموي يف دولة  العمل  الثقافة كجزء من  تعمق 

بافتتاح  الشأن  هذا  يف  الجهود  وتتويج  االمارات، 

«لوفر أبوظبي» الذي يعد ايقونة الثقافة والحضارة 

يف عاملنا العريب ومنطقة الخليج،  فإن البعد الثقايف 

بات حارضاً بقوة يف العالقات اإلماراتية ـ الصينية 

كانت  حيث  للدولة،  الصيني  الرئيس  زيارة  خالل 

الثقافة طاغية عىل االستعدادات الخاصة بالزيارة، 

من  كجزء  واضحاً  الصني  حضارة  تقديم  وكان 

االستعداد الستقبال الضيف الكبري، وأسهم يف ذلك 

الصينية  والحضارة  للثقافة  واسع  قبول  هناك  أن 

لدى العرب والخليجيني بشكل عام، ولدى شعب 

الثقافات  جميع  عىل  بطبعة  املنفتح  االمارات 

وفنونها  الصينية  بالثقافة  واحتفاء  خاص،  بشكل 

وإرثها الغني، أطلقت اإلمارات «األسبوع اإلمارايت 

لفخامة  التاريخية  الزيارة  مع  تزامناً  الصيني»،   –

يش جني بينغ، رئيس جمهورية الصني الشعبية إىل 

بالصني،  احتفاليتها  اإلمارات  استهلت  كام  الدولة، 

بتدشني النسخة العربية من كتاب الرئيس يش جني 

بينغ، حول الحكم واإلدارة، والذي ينقل رؤية ضيف 

واملجتمع  واالقتصاد  السياسة  حول  الكبري،  البالد 

إىل  إضافة  والدبلوماسية،  العسكرية  والشؤون 

إدارة شؤون  الكبرية يف  الثقافية، وخربته  املجاالت 

االماراتيون  واملراقبون  الكتاب  ووصف  البالد. 

الحضارة  شمس  ترشق  ألن  فرصة  بأنها  الزيارة 

الصينية عىل منطقتنا من خالل هذه االحتفاليات، 

الثقايف  التعاون  عىل  ملحوظ  تركيز  هناك  وبات 

والتبادل املعريف والحضاري. وجدير باإلشارة هنا أن 

التقدير الدويل لجهود االمارات الهادفة إىل تعزيز 

القوى  يجعل  املنطقة،  يف  واالستقرار  األمن  أسس 

العالقات  تطوير  عىل  حريصة  والدولية  اإلقليمية 

معها واالستفادة من رؤاها املتزنة يف التعامل مع 

قضايا وأزمات املنطقة، 

الخليج  ملنطقة  االسرتاتيجية  الصني  رؤية  تعترب 

ال  جزءاً  عام،  بشكل  العربية  واملنطقة  العريب 

يتجزأ من الرؤية االسرتاتيجية الصينية يف مجملها، 

وهي رؤية قامئة عىل توظيف موارد وآليات القوة 

االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  الصينية يف  الناعمة 

والتأثري يف صناعة  القدرة  للدولة، وامتالك عوامل 

يف  متمثلة  الناعمة  القوة  بوابة  عرب  الدويل  القرار 

والتجارة  والتكنولوجيا  واالستثامرات  االقتصاد 

ونقل املعرفة وتبادل الخربات. ويعد بنك االستثامر 

اآلسيوي منوذج لهذه القوة بامكانياته التي تفوق 

مائة مليار دوالر ومبشاركة قوى اقتصادية اسيوية 

مؤثرة مثل الهند وماليزيا وسنغافورة وتايالند، لبناء 

إطار داعم للتنمية يف منطقة رشق وجنوب رشق 

آسيا، كام تحرص الصني دامئاً عىل توظيف قدراتها 
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بوابة  الضخمة يف كسب أصدقاء جدد عرب  املالية 

االستثامرات الخارجية والتصدير إىل مختلف دول 

العامل ومناطقه. كام تعد مبادرة «الحزام والطريق» 

أحدث مناذج هذه االسرتاتيجية الصينية.

الصني  وبناء عىل ما سبق، فال جدال حول مكانة 

قوة  أكرب  ثاين  فهي  الراهن،  العاملي  النظام  يف 

وأحد  املتحدة،  الواليات  بعد  العامل،  يف  اقتصادية 

وهذا  الدويل،  األمن  مجلس  يف  الدامئني  األعضاء 

بحد ذاته كفيل بجعل منطقة الخليج العريب أحد 

يف  مسؤوليتها  بحكم  سواء  اهتاممها،  أولويات 

بحكم  أو  الدويل،  واالستقرار  األمن  عىل  الحفاظ 

للنفط  مستوردة  كدولة  االسرتاتيجية  مصالحها 

النفطية  احتياجاتها  من   60% محو  عىل  تحصل 

امن  إىل  الصني  العريب. وتنظر  الخليج  من منطقة 

واستقرار املنطقة باهتامم خاص، ولكنها ال متتلك 

والنفوذ  الهيمنة  عىل  قامئة  اسرتاتيجية  رؤية 

مثل  متتلك  ال  الصني  ألن  سواء  املنطقة  دول  يف 

ألنها  أو  الكونية،  اسرتاتيجيتها  يف  الرؤية  هذه 

التي  املتحدة  بالواليات  االصطدام  يف  ترغب  ال 

دول  واستقرار  ألمن  األسايس  الضامن  دور  تلعب 

باألساس  قامئة  الصينية  والرؤية  التعاون،  مجلس 

املتبادلة  االسرتاتيجية  املصالح  شبكة  تعميق  عىل 

باألساس  قامئة  اسرتاتيجية  رشاكة  عالقات  وبناء 

وترى  التجاري،  والتبادل  االقتصادي  التعاون  عىل 

األمنية  الرشاكات  يعادل  ما  الرشاكات  هذه  يف 

الصني  اعتادت  وقد  وأهمية.  تأثرياً  يفوقها  ورمبا 

االقتصادي  املدخلني  عرب  لها  مصالح  مناطق  بناء 

التكنولوجيا  قطاعات  عن  فضالً  واالستثامري، 

والصناعة والثقافة، وقد نجحت عرب ذلك نجاحات 

الفتة يف أفريقيا وآسيا ومناطق مختلفة من العامل، 

القامئة  الناعمة  القوة  عرب  تتوسع  الصني  ان  أي 

باألساس.  واالستثامرية  االقتصادية  الرشاكات  عىل 

وتتميز الدبلوماسية الصينية بالتمسك مببادئ األمم 

املتحدة والسعي للحفاظ عىل سيادة الدول ومنع 

حساسيات  ولديها  الداخلية،  شؤونها  يف  التدخل 

تاريخية خاصة إزاء هذه املامرسات، وبالتايل ينظر 

الكربى  القوى  بقية  عن  مغاير  منظور  من  إليها 

بناء  إمكانية  امليزة  هذه  لها  توفر  كام  العامل.  يف 

عالقات متوازنة مع جميع الدول وتوسيع هامش 

املناورة بعدم بناء تحالفات أو الدخول يف محاور 

مع أطراف دون أخرى.

ورغم أن الصني ال ترتبط بتحالفات وإمنا برشاكات 

فإن عالقاتها مع  متعددة،  أطراف  اسرتاتيجية مع 

فرصة  أيضاً  لها  تتيح  اإلقليمية  األطراف  جميع 

التأثري ولعب دور يف الحفاظ عىل مرتكزات األمن 

هذه  عىل  القامئة  مصالحها  يخدم  مبا  واالستقرار 

امليزة، ولكن مع مالحظة أن الصني ال تزج بنفسها 

يف أي أدوار وساطة لتسوية األزمات، أو مجموعات 

تواجه  التي  االسرتاتيجية  التحديات  مع  للتعامل 

يف  تنخرط  ذلك  االمر  تطلب  ولو  العاملي،  السالم 

هذا الدور ضمن مجموعة دولية متعددة األطراف 

كام حدث يف مجموعة 1+5، التي وقعت االتفاق 

حتى  الصني  تحرص  ذلك  ومع  إيران،  مع  النووي 

التعامل  يف  منفرد  مبظهر  الظهور  عدم  عىل  اآلن 

ويبدو  االتفاق،  هذا  من  األمرييك  االنسحاب  مع 

املبارش  االصطدام  يتفادى  هادئ  إطار  يف  موقفها 

عىل  الحفاظ  عىل  ويحرص  األمرييك  باملوقف 

اإلمكان. وتنبع  الصينية قدر  االسرتاتيجية  املصالح 

مخططي  رغبة  من  النهج  هذا  يف  الصني  فلسفة 

صدام  أي  تفادي  يف  الصينية  الخارجية  السياسة 

الصينية  للعالقات  يسفر عن صدام مصالح مدمر 

ـ األمريكية، حيث ال ترغب الصني يف نشوب حرب 

بشكل  تتفادى  كام  العظميني،  القوتني  بني  باردة 

وتؤمن  عسكري،  صدام  إىل  االنزالق  الحاحاً  أكرث 

بفاعلية التمدد االقتصادي والقوة يف كسب الصني 
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البعيد  املدى  عىل  متنامية  عاملية  دولية  مكانة 

إىل خوض رصاعات صفرية مع  الحاجة  من دون 

العاملي  النظام  مفاصل  املهيمنة عىل  األكرب  القوة 

ولهذا  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وهي  القائم، 

يلحظ الجميع أن الخطاب السيايس الخشن يظهر 

واألحداث  القضايا  مثل  معدودة  حاالت  يف  فقط 

«صني  وسياسة  وسيادتها  الصني  بوحدة  املتعلقة 

املجاورة حول  الدول  لها مع  واحدة» وأي خالف 

القضايا  هذه  عدا  ذلك،  وغري  والجزر  السيادة 

التوازن واإلبقاء  الدبلوماسية الصينية عىل  تحرص 

عىل مصالحها االسرتاتيجية مع مختلف األطراف.

 « »

تختزل  مبادرة  هي  والطريق»  «الحزام  مبادرة 

الحادي  القرن  يف  الصيني  االسرتاتيجي  الطموح 

والعرشين كام يصفها الخرباء واملتخصصني، وتشبه 

أوروبا  إلنعاش  «مارشال»  مرشوع  كبري  حد  إىل 

عقب الحرب العاملية الثانية مع اختالف األهداف 

ترتبط  مبادرة  وهي  العمل،  وخطط  والدوافع 

للبالد  بالرئيس يش جني بينغ، الذي انتخب رئيساً 

عام  يف  األوىل  للمرة  أطلقها  حيث  الحياة،  مدى 

2013 تحت مسمى «حزام واحد وطريق واحد» 

أن  بعد  والطريق»  «الحزام  إىل  املسمى  تبدل  ثم 

تشعبت املبادرة وأصبح لها العديد من املسارات 

التي تختلف عن املسار التاريخي القديم لطريق 

الحرير. وقد شاركت أكرث من مائة دولة يف منتدى 

«الحزام والطريق» الذي عقد يف بكني عام 2017، 

ويشمل املرشوع نحو 65 دولة من أفريقيا وآسيا 

االقتصادي  الناتج  من   30% نحو  متثل  وأوروبا 

العاملي ويبلغ تعداد سكانها نحو %70 من إجاميل 

سكان العامل.

وضامناً إلنجاح هذه املبادرة الطموحة فقد أسست 

مليار   40 قدره  برأسامل  لتمويلها  صندوقاً  الصني 

التحتية  البنية  استثامر  بنك  أسست  كام  دوالر، 

دولة،   58 نحو  عضويته  يف  يضم  الذي  اآلسيوي، 

هذا  يف  مؤسس  كعضو  يف  االمارات  شاركت  وقد 

البنك. وتعد هذه املبادرة رهان الصني االسرتاتيجي 

املستقبيل ألن تصبح قوة عظمى، السيام أنه قادر 

نتجت  التي  الهائلة  اإلنتاج  فوائض  استيعاب  عىل 

التنمية والصناعة واالقتصاد خالل  التوسع يف  عن 

نطاقات  توسيع  عرب  السابقة،  والعقود  السنوات 

أسواق التصدير ومأسسة هذه العملية عرب مبادرة 

من  املبادرة  ستنتجه  فضالً عام  مثل هذه،  عاملية 

األسواق  ارتباط  ناتج عن  كبري  عاملي  نفوذ صيني 

العاملية باملنتجات التصديرية الصينية. عالوة عىل 

نوع  تحقيق  الضخم سيسهم يف  املرشوع  أن هذا 

الشاسعة  الصني  جغرافيا  يف  التنموي  التوازن  من 

عرب امتداد مسارات «الحزام» الذي مير عرب مناطق 

التصدير  ومنافذ  الجوار  بدول  ليصلها  برياً  الصني 
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البحرية عرب مسارات مختلفة يف دول الجوار، ومن 

الداخلية  املناطق  بني  التنمية  فجوات  رأب  ثم 

ونظريتها الساحلية يف الصني، ودعم خطط التنمية 

والبنية التحتية يف جميع أقاليم الصني. كام أن هذا 

املرشوع يوفر مسارات بديلة ملصادر الطاقة التي 

تستوردها الصني ويسهم يف إيجاد طرق وممرات 

املستورد  النفط  من  البالد  لواردات  جديد  آمنة 

بدالً من املمرات التقليدية التي ميكن أن تتعرض 

تقع  أن  أو  معينة،  حاالت  يف  واخطار  لتهديدات 

مثل  منافسة  دولية  قوى  نفوذ  مناطق  ضمن 

الواليات املتحدة األمريكية.

اقتصادياً  رشيكاً  بالفعل  تعد  اإلمارات  ودولة 

لبكني  التجاريني  الرشكاء  أبرز  وأحد  للصني،  مهامً 

بني  العالقات  شهدت  وقد  الدويل،  املستوى  عىل 

يف  كبرياً  منواً  املاضية  السنوات  مدى  البلدين عىل 

حجم االستثامرات املتبادلة، علامً بأن املستثمرين 

كأحد  اإلمارات  دولة  إىل  ينظرون  باتوا  الصينيني 

عىل  للتوسع  مهمة  وقاعدة  منواً  األسواق  أرسع 

املستويني اإلقليمي والدويل

املستقبلية  والصني  االمارات  مصالح  لعبت  ولقد 

دوراً كبرياً يف تطوير العالقات بني الدولتني واالرتقاء 

بها إىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية، حيث ميتلك 

الطرفان احتياجات تكاملية قادرة عىل بناء عالقات 

مصالحية مشرتكة ومنافع متبادلة. ويف ضوء هذه 

األخرية  السنوات  يف  العالقات  تطورات  القناعة 

انشاء  ذلك  تجليات  أحد  وكان  متسارعة،  بوترية 

مليارات   10 بقيمة  مشرتك  استثامري  صندوق 

دوالر لالستثامر املشرتك يف الصني واالمارات ودول 

إىل  االنضامم  عىل  االمارات  حرصت  كام  أخرى، 

البنك اآلسيوي لالستثامر كعضو مؤسس، وتعد أحد 

والطريق»  «الحزام  ملبادرة  الداعمة  الدول  أهم 

مهمة  وجوية  بحرية  بوابة  االمارات  تعد  حيث 

وباستثناء  الطموح.  املرشوع  هذا  مسارات  ضمن 

التجارة النفطية، فإن اإلمارات الرشيك األول للصني 

يف منطقة الخليج العريب، كام تعترب واحدة من أبرز 

الرشكاء الداعمني ملبادرة «الحزام والطريق»، وذلك 

من خالل إدارة رشكات إماراتية للعديد من املوانئ 

الحيوية الواقعة ضمن مسارات املرشوع.

«الحزام  مبادرة  ركائز  أحد  يعد  الطاقة  أمن  وألن 

والطريق»، تنظر الصني باهتامم بالغ لعالقاتها مع 

إىل  الطرفان  يحتاج  حيث  التعاون،  مجلس  دول 

تأمني صادرات النفط من دول املنطقة، والتصدي 

هذه  يعزز  وما  الشأن.  هذا  يف  تهديدات  ألي 

النزاعات  يف  التدخل  ترفض  الصني  أن  العالقات 

الطائفية والدينية يف املنطقة، وتركز عىل التعاون 

االقتصادي واملصالح واالستثامرات املشرتكة، ولهذا 

فهي ال تنحاز لوجهة نظر إيران عىل سبيل املثال يف 

قضايا املنطقة، وقد أسهم ذلك يف انتقال العالقات 

ساد  الذي  القلق  مربع  من  الصينية  ـ  الخليجية 

الوثيق،  االسرتاتيجي  التقارب  إىل  مضت  لعقود 

حيث باتت الروابط االقتصادية الخليجية الصينية 
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طهران،  مع  بكني  روابط  من  مبراحل  أهمية  أكرث 

الصيني   – الخليجي  التجاري  التبادل  وفاق حجم 

خمسة أضعاف نظريه الصيني اإليراين. ويسهم ذلك 

العالقات  إيجابية بشأن مستقبل  بناء توقعات  يف 

بفعل  األمر  هذا  يتعزز  كام  الصينية،  ـ  اإلماراتية 

اإلقليمية  التهديدات  حيال  النظر  وجهات  تقارب 

الفاعلني  وتوغل  والتطرف  اإلرهاب  مثل  والدولية 

الوطنية  الدولة  سيادة  تهديد  يف  الدول  غري  من 

وتآكل رشعيتها عرب نرش الفوىض واالضطرابات كام 

حدث يف املنطقة العربية عام 2011 وما بعده.

والصينية  اإلماراتية  الدبلوماسيتان  وتتشاطر 

الناعمة  القوة  اعتامدهام عىل  يف  أيضاً  املشرتكات 

وجاذبية النموذج التنموي يف التوسع عاملياً وكسب 

الثقة والنفوذ، ولذا من الرضوري لإلمارات تعزيز 

والدولة  عاملي،  اقتصاد  أكرب  ثاين  مع  عالقاتها 

املرشحة لقيادة االقتصاد العاملي يف غضون مابعد 

يف  املتحدة  الواليات  تتجاوز  ان  بعد   ،2050 عام 

إجاميل الناتج املحيل عام 2040 بحسب التقديرات، 

فضالً عن معدالت النمو القوية وتقدمها الصناعي 

والتقني الهائل والسيام يف قطاع الطاقة املتجددة، 

الذي تعد الصني أكرب مستثمر عاملي فيه.

عالقات  تعزز  ومشرتكات  مواقف  أيضاً  هناك 

الرشاكة االسرتاتيجية، فقد ظلت الصني تدعو لحل 

من  املحتلة  الثالث  اإلمارات  جزر  لقضية  سلمي 

وأبو  الكربى  وطنب  الصغرى  «طنب  إيران  قبل 

ويؤكد  املتحدة.  األمم  لقرارات  استناداً  موىس»، 

الجزر  تسوية قضية  الصيني عىل رضورة  الجانب 

القانون  لقواعد  وفقا  السلمية  بالطرق  الثالث 

يف  االمارات  دولة  مع  الصني  تتفق  كام  الدويل. 

يف  للتعاون  الدويل  املجتمع  ودعوتها  موقفها 

املتحدة  األمم  مليثاق  وفقا  اإلرهاب  مكافحة 

بها  املعرتف  القواعد  من  وغريها  الدويل  والقانون 

بدور  والقيام  الدولية  العالقات  تحكم  التي  عامليا 

اإلرهاب  الدولية ضد  الحملة  قيادي وتنسيقي يف 

اإلرهاب  ظواهر  يعالج  شامل  نهج  واعتامد 

وأسبابه الجذرية يف آن واحد إلزالة األرض الخصبة 

الوسائل  مختلف  استخدام  خالل  من  لإلرهاب 

تتفق  كام  والدبلوماسية.  واالقتصادية  السياسية 

سلمي  حل  إيجاد  بشأن  والصني  اإلمارات  دولة 

الدولتني عىل  يقوم عىل حل  الفلسطينية  للقضية 

أساس حدود 1967 واملدرج يف خطة السالم العريب 

بهدف تعزيز السلم واالستقرار الدائم يف املنطقة. 

التعاون  عملية  تقود  الربوتوكويل.  املستوى  عىل 

بهدف  مشرتكة  لجنة  البلدين  بني  االقتصادي 

واملرصفية  املالية  املجاالت  يف  التعاون  توسيع 

والتدريب وتبادل املعلومات واالستفادة من مزايا 

كل دولة وإمكاناتها املتاحة. ويف قطاعات الصناعة 

والرتويج  واالستثامر  والتمويل  والزراعة  والتجارة 

الشاملة  االسرتاتيجية  أهداف  لتحقيق  والخدمات 

للتجارة الثنائية والتعاون االقتصادي بني الدولتني. 

ال سيام بعد انضامم دولة اإلمارات للبنك اآلسيوي 

لالستثامر يف البنية التحتية كعضو مؤسس وفاعل 

واستعداد اإلمارات الستضافة املقر اإلقليمي للبنك 

التعاون  تعزيز  عىل  الجانبان  ويعمل  أبوظبي.  يف 

يف مجال الفضاء وتخزين النفط اإلمارايت يف الصني 

كالنفط  املختلفة  املجاالت  يف  االتفاقيات  وتفعيل 

الحديدية  السكك  ومجاالت  النووية  والطاقة 

وزيادة  والتمويل  التحتية  والبنية  الرسعة  فائقة 

وتكنولوجيا  العمالت  وتبادل  املرصفية  القطاعات 

الفضاء خاصة وأن للدولتني مستقبال واعدا للتعاون 

يف مجال التكنولوجيا املتقدمة.

يف  عام  كل  يف  الشعبية  الصني  جمهورية  وتشارك 

سنويا  يعقد  والذي  االستدامة»  «أسبوع  فعاليات 

إميانا  تؤمن  اإلمارات  دولة  أن  كام  أبوظبي  يف 

الصني يف جميع  بينها وبني  العالقات  بتطوير  تاما 

والتغري  الطاقة  مجال  ويف  عام  بشكل  املجاالت 

املناخي بشكل خاص فقامت يف عام 2013 بتعيني 

بكني  لدى  سفارتها  مناخي يف  وتغري  طاقة  ملحق 

اهتامما  توليها  التي  الدول  من  الصني  واعتربت 
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الطاقة  التعاون يف مجاالت  لتوثيق ورفع مستوى 

والتغري املناخي.

 تعد دولة االمارات مبنزلة أرض الفرص كام وصفها 

متتلك  فهي  مؤخراً،  ترصيحاته  يف  صيني  مسؤول 

توسيع  يعزز قدراتها عىل  تحتية متطورة مبا  بنية 

أيضاً  الصينية، وهي  التصديرية  القدرات  نطاقات 

وانفتاحاً  واستقراراً  البلدان امناً  أكرث  من  واحدة 

يف العامل، وتحتضن بالفعل مقرات رشكات عاملية، 

فضالً عن أكرث من 4 أالف رشكة صينية تعمل يف 

هام  ارتكاز  محور  الدولة  فإن  وبالتايل  االمارات، 

مبادرة  وهي  والطريق».  «الحزام  مبادرة  ضمن 

الشيخ  السمو  مبادرة طرحها صاحب  مع  تتوافق 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

بشأن   2015 عام  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

إحياء طريق الحرير القديم،   

دولة  إىل  الصيني  الرئيس  زيارة  أن  املؤكد  ومن 

يف  نوعية  نقلة  إحداث  يف  ستسهم  االمارات 

املجاالت  يف  وخاصة  البلدين  بني  العالقات 

االقتصادية. والسيام أن الجهود املشرتكة تركز عىل 

تطوير التعاون يف قطاعات حيوية محددة تتضمن 

التعاون التجاري واالقتصادي، االستثامر، الصناعة، 

الصغرية  الرشكات  املتجددة،  والطاقة  الطاقة 

التعليم،  الصحة،  املبتكرة،  والصناعات  واملتوسطة 

السياحة، البنية التحتية، الخدمات املالية، الفحص 

الفضاء  واملقاييس،  واملواصفات  الصحي  والحجر 

والطريان، والتعاون املحيل.

منوذج  الصينية  ـ  اإلماراتية  العالقات  كانت  وإذا 

لدولة  الخارجية  السياسة  مبادئ  يجسد  مهم 

وبناء  واالنفتاح  التنوع  عىل  والقامئة  االمارات، 

واألطراف  القوى  مختلف  مع  متوازنة  عالقات 

االحرتام  إطار  ضمن  وغرباً،  رشقاً  الفاعلة  الدولية 

الزيارات  وترية  فإن  املشرتكة،  واملصالح  املتبادل 

املصالح  وتنامي  البلدين،  قادة  بني  املتبادلة 

االسرتاتيجية املشرتكة ينبىئ بأن هناك نقلة نوعية 

وطفرة كبرية واعدة ستشهدها عالقات البلدين يف 

غضون السنوات القليلة املقبلة، فالزيارة ”تؤسس 

واملستقبل  املثمر  التعاون  عنوانها  ملرحلة جديدة 

الواعد“ كام قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله.

”
 “

تبدي االمارات اهتامماً باملشاركة يف مبادرة «الحزم 

التعاون  بتعزيز  اهتاممها  من  انطالقاً  والطريق»، 

محددة  معايري  بدورها  وضعت  التي  الصني،  مع 

املبادرة  إىل  لالنضامم  املرشحة  الدول  لتصنيف 

جيدة  مكانة  اإلمارات  واحتلت  األهمية،  بحسب 

يف هذا التصنيف إذ جاءت يف املركز السادس عرش 

 65 عىل  عددها  يزيد  والتي  املرشحة،  الدول  بني 

ضمن  مهمة  مكانة  لشغل  مرشحة  وهي  دولة. 

هذه املبادرة وذلك بالنظر إىل إمكاناتها االقتصادية 

وموقعها الجغرايف وعالقاتها االقتصادية مع الصني 

وباقي دول املنطقة والعامل..

طرحها  تنموية  اسرتاتيجية  باألساس  هي  املبادرة 

والتعاون  التواصل  حول  تتمحور  الصيني  الرئيس 

أوراسيا،  ودول  الصني  بني  وخصوصا  الدول،  بني 

تتضمن فرعني رئيسيني، وهام ”حزام طريق الحرير 

االقتصادي“ الربي و“طريق الحرير البحري.»

 6 املبادرة  من  الربي  الفرع  يتضمن  جغرافيا، 

وهذه  البحري.  الحرير  طريق  اىل  اضافة  ممرات 

املمرات هي: الجرس الربي األورايس الجديد الذي 

ميتد من غريب الصني اىل روسيا الغربية. ممر الصني 

- منغوليا - روسيا الذي ميتد من شاميل الصني اىل 

-آسيا  الوسطى  -آسيا  الصني  ممر  الرويس.  الرشق 

الغربية الذي ميتد من غريب الصني اىل تركيا. ممر 
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الذي ميتد من  الصينية  الهند  -شبه جزيرة  الصني 

جنويب الصني اىل سنغافورة. ممر الصني -باكستان 

باكستان.  اىل  الصني  غريب  جنوب  من  ميتد  الذي 

الذي ميتد  ممر بنغالديش -الصني -الهند -ميامنار 

من جنويب الصني اىل الهند. طريق الحرير البحري 

سنغافورة  عرب  الصيني  الساحل  من  ميتد  الذي 

والهند باتجاه البحر املتوسط.

املوانئ  بني  روابط  بناء  عىل  املبادرة  تركز  بحرياً، 

ممر  املقرتحة  البحرية  املمرات  ومن  الرئيسية، 

بحر  عرب  الهادئ  باملحيط  الصينية  املوانئ  يربط 

الصني الجنويب. وأخر يربط املوانئ الصينية بأوروبا.

أهم  أحد  الفائض  الصيني  الصناعي  االنتاج  يعترب 

سبيل  فعىل  املبادرة.  خلف  تقف  التي  الدوافع 

املثال، تنتج الصني نحو 1,1 مليار طن من الفوالذ 

سنويا (وهي كمية تعادل تلك التي تنتجها كل دول 

العامل األخرى)، ولكنها ال تستهلك داخليا اال 800 

مليون طن. ملشاركون يف قمة ”الحزام والطريق“.

وعد الرئيس الصيني يش جينبينغ بتخصيص مبلغ 

أن  الرئيس يش  وقال  للمرشوع.  مليار دوالر   124

الجديد  الحرير  بطريق  يلقب  -الذي  املرشوع 

-ليس مجرد وسيلة لتعزيز نفوذ الصني عىل املرسح 

الدويل. ويضيف ”يف سعينا لتنفيذ مرشوع الحزام 

سبيل  القديم،  السبيل  اقدامنا  تطأ  لن  والطريق، 

الرصاعات بني االعداء، بل سنخلق منوذجا جديدا 

للتعاون واملنافع املشرتكة.» وأضاف ”الصني راغبة 

يف  خربتها  عىل  االخرى  الدول  باطالع  ومستعدة 

مجال التنمية، ولن تتدخل يف شؤون الدول األخرى 

الداخلية.» ومىض للقول، ”ال يهم ان كانت الدول 

األمريكتني،  من  او  افريقية  او  اوروبية  او  آسيوية 

كلها رشيكات يف بناء الحزام والطريق.

تاريخيا  يعرف  مكان  إىل  الواحد“  ”الحزام  يشري 

شبكة  عن  عبارة  وهو  القديم،  الحرير  بطريق 

الصني  لرتبط  آسيا  جنوب  عرب  متر  تجارية  طرق 

األوسط وصوال  آسيا والرشق  بدول جنوب ورشق 

إىل تركيا. فيام يشري ”الطريق الواحد“ إىل الطريق 

البحري املستلهم من رحلة بحرية قام بها األدمريال 

إىل  السفن  من  بأسطول  أبحر  الذي  هه“،  ”زينغ 

أفريقيا يف القرن الخامس عرش، ويعد رمزا ألصالة 

القوة البحرية الصينية.

تحاول بكني من خالل هذه املبادرة توثيق الروابط 

وإفريقيا.  وأوروبا  آسيا  بني  واالقتصادية  التجارية 

السكك  من  شبكات  تشييد  املبادرة  وتتضمن 

طاقة  وخطوط  وغاز  نفط  وأنابيب  الحديدية 

يعزز  ما  بحرية،  تحتية  وبنى  وإنرتنت  كهربائية 

اتصال الصني بالقارة األوروبية واإلفريقية. 

القمة  بينغ خالل  الصيني يش جني  الرئيس  تعهد 

يوان  مليار   100 للمبادرة يشمل  ضخم  بتمويل 

إضافية (14.5 مليار دوالر) للصندوق، و380 مليار 

يوان  مليار  و60  كبريين،  بنكني  من  قروضا  يوان 

الدولية يف  واملؤسسات  النامية،  للدول  مساعدات 

دول طريق الحرير الجديد.

واحد“  -طريق  واحد  ”حزام  مبادرة  دول  متثل 

من   30% -نسبة  دولة   65 عددها  يبلغ  -التي 

إجاميل الناتج املحيل العاملي وتشري التوقعات إىل 

أن هذه الدول ستمثل بحلول عام 2040 ما يقرب 

من ثلثي إجاميل الناتج املحيل العاملي مام يجعلها 

من أهم محركات النمو االقتصادي يف العامل.

اسرتاتيجياً، يصعب فهم املبادرة مبعزل عن أهداف 

الصني االسرتاتيجية؛ حيث تتطلع الصني إىل تحقيق 

الداخل  دوائر:  أربع  يف  الصيني  لألمن  مفهومها 

الجوار  املرتامية، ويف  الصني  الصيني، وعىل حدود 

اآلسيوي، والنظام الدويل بوصفها قوة عاملية.

العايل  تقديرهام  عن  الجانبان  يعرب 

بني  املثمر  والتعاون  القامئة  للصداقة 

القوات املسلحة يف البلدين.

التعاون  تعزيز  عىل  الجانبان  يحرص   -

العميل بني القوات املسلحة يف كل منهام 

املستوى  رفيعة  املتبادلة  الزيارات  خالل 

و  القوات  مبختلف  بينهام  التواصل  و 

األسلحة و التدريبات املشرتكة و تدريب 

التعاون  آلية  خالل  من  وغريها  األفراد 

البلدين  بني  التعاون  والعمل عىل  بينهام 

وتطوير  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف 

االهتامم  ذات  الدفاعية  الصناعات 

املشرتك وذلك من خالل وضع خطة عمل 

مشرتكة.

القاطع  الرفض  عىل  الجانبان  يؤكد   -

يشكل  الذي  اإلرهاب  أشكال  لجميع 

العاملي  واالستقرار  للسلم  تهديدا 

يف  األمني  التعاون  تعزيز  عىل  ويحرصان 

هذا املجال.

التواصل  تعزيز  عىل  الجانبان  يحرص   -

مكافحة  مجاالت  يف  بينهام  والتعاون 

والجرائم  املنظمة  والجرائم  الفساد 

واالتجار  األموال  وغسل  اإللكرتونية 

بالبرش واملخدرات والهجرة غري املرشوعة.

وتبادل  التعاون  عىل  الجانبان  يحرص   -

املعلومات يف مجال األمن البحري.

مكافحة  قضايا  بشأن  الجهود  تضافر   -

واملعلومات  الخربات  وتبادل  اإلرهاب 

تدريب  وتدعيم  اإلرهاب  محاربة  حول 

األفراد و بناء القدرات يف ذلك املجال.

التكنولوجيا  مجال  يف  التعاون  تعزيز   -

اإلقليمي  التعاون  أنظمة  النووية وتعزيز 

النووي  االنتشار  عدم  مجال  يف  والدويل 

والرتتيبات للسيطرة عىل الصادرات ذات 

املبذولة  الجهود  يف  واالشرتاك  الصلة 

ملكافحة تهريب املواد النووية.
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الرؤية  ذو  الصيني،  الرئيس  ترصيحات  صدرت  وقد 

للقوات  عسكرية  مناورات  خالل  للصني،  الجديدة 

البحرية يف إبريل املايض وذلك عندما فاجأ، تيش جني 

بينج، جنوده بالزيارة وإلقاء كلمة أبرز ما فيها إعالنه أن 

بالده بحاجة إىل قوات بحرية «قوية» يف إشارة واضحة 

تقترص  ومل  القطاع.  بهذا  الصينية  القيادة  اهتامم  إىل 

ولكنها  فقط،  جنوده  عىل  الصيني  الرئيس  مفاجأة 

مبناورات  تقوم  كانت  التي  األمريكية  القوات  شملت 

تلك  أن  اعتبار  عىل  نفسه  التوقيت  يف  أيضاً  بحرية 

الزيارة كانت قريبة من منطقة متنازع عليها مع تايوان 

وبهذا  الصني،  بحر  يف  املتحدة  الواليات  حلفاء  أحد 

طموحاتها  يف  الرسية  تخلت  قد  الصني  تكون  اإلعالن 

إىل منط الوضوح.

منافسة  يف  ورغبتها  الدويل  الصني  دور  فإن  كل،  عىل 

نقاش  قيد  يعد  مل  عاملياً  األمريكية  املتحدة  الواليات 

كام كان حتى وقت قريب، ولكن بالزيارة التي قام بها 

الترصيحات  اإلمارات وبتلك  الصيني إىل دولة  الرئيس 

أثناء املناورات حسم ذلك األمر بني دوائر صناعة القرار 

يف العامل وصار الحديث عن وضع النظام الدويل الجديد 

خالل املرحلة املقبلة، هل سنشهد حرب باردة جديدة 

أو أن األمر محسوم يف ناحية تراجع الواليات املتحدة 

عن مسئولياتها الدولية خاصة يف ظل سياسات الرئيس 

حلفاءه  جميع  تقلق  التي  ترامب  دونالد  األمرييك 

جاريت  الجنوبية  وكوريا  اليابان  فيهم  مبا  التقليدين 

الصني؟!

فيه  يتصور  الذي  الوقت  يف  أنه  هنا  امللفتة  النقطة 

الناس أن اهتامم الدول بالقوات البحرية أمر يرمز إىل 

املايض وإىل عدم مواكبة التطورات يف املجال العسكري 

الذي باتت الحروب الفضاء وااللكرتونية والطائرات بال 

طيار هي حديث الساعة فإن الصني تركز عىل تطوير 

فجوة  هناك  وكأن  الطائرات  وحامالت  الغواصات 

اسرتاتيجية ولكن إذا ما ركزنا عىل النظرية العسكرية 

الصيني  االسرتاتيجي  املخطط  عليها  اعتمد  التي 

التي  األمرييك  الضابط  ماهان»  بـ»نظريية  واملعروفة 

األكرب  البحرية  القوة  ذات حجم  الدول  أن  تقوم عىل 

واسقطنا  العاملية  السياسة  عىل  أكرب  تأثري  لها  سيكون 

والحزام)  (الطريق  الجديدة  الصني  اسرتاتيجية  عليها 

التعامل  يف  اآلن  نراها  التي  التحديات  معها  وتذكرنا 

:

sowafi@hotmail.com

الدويل سنجد أن هناك شيئاً من املنطق.

ألن هناك رغبة لدى القيادة الصينية يف السيطرة عىل 

الطرق البحرية واملمرات الدولية خاصة القريبة منها، 

بحرية ضمن  قواعد عسكرية  لبناء  تسعى  بهذا  فهي 

وأفريقيا  آسيا  اسرتاتيجيتها  تشملها  التي  املناطق 

ميناء  وبناء  الباكستاين،  جوادر  ميناء  مثل:  اآلن  حتى 

هناك  أن  بل  تايالند  ويف  بنغالديش  يف  شيتاجونج 

الهندي  املحيط  بني  لربط  قناة  لشق  صيني  مرشوع 

البحرية بجانب  وخليج سيام. ألن بناء الصني للقوات 

أنها توفر الحامية الالزمة السرتاتيجيتها من خالل ضامن 

التي تشملها االسرتاتيجية فإن األمر  أصدقاء يف الدول 

منطقة  يف  خاصة  والغاز  النفط  للمنابع  حامية  يعني 

الخليج العريب وبالتايل عدم ترك مصري سالمة وصولها 

يف يد اآلخرين.

أن  إىل  االنتباه  ينبغي  أنه  اآليت:  إىل  هنا  أخلص 

قدمية  أنها  تبدو  قد  التي  العسكرية  االسرتاتيجيات 

نتيجة  أهميتها  تعود  قد  التجاهل  بعض  ويلحقها 

يف  والرائع  االسرتاتيجية  وألهدافها  الدول  لطموحات 

استفادت  أنها  البحرية  بالقوات  الصيني  االهتامم 

ولكن  ماهان  ثاير  ألفريد  وهو  أمرييك  مفكر  من 

أخضعت تلك النظرية وفق الصياغة الصينية لتناسب 

اسرتاتيجيتها الوطنية. كام أن االهتامم الصيني بتطوير 

البحرية  القوات  إىل  الربية  القوات  قواتها تحولت من 

بعدما قل التهديد القادم من جارها الشيوعي االتحاد 

البحرية  القوات  كانت  حيث  انهياره،  بعد  السوفيتي 

الصينية  الهيبة  اليوم  ولكن  الرخوة»  «الخارصة  مبثابة 

يف هذا القطاع العسكري، الذي يتوقع أن يشهد مزيداً 

من التطوير.

موضوع  فإن  التقليدية  النظرة  ووفق  عام  ومبفهوم 

البحرية هي  لقوة  أن  ترتكز عىل  العامل  عىل  السيطرة 

املتحدة  فالواليات  الحارض  وقتنا  فيها  مبا  األساس 

األمريكية ما زالت هي من ترتبع عىل الساحة الدولية 

وهي يف الوقت نفسه القوة البحرية األوىل يف العامل.
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اسم  الجديد  اإللكرتونية  الحرب  نظام  استمد  وقد 

«العقرب» الذي أنتجته رشكة ليناردو من هوائيات 

النظام،  عليها  يحتوي  التي  الثامين  الالسليك  الرتدد 

االتصاالت  وتحليل  اعرتاض  «العقرب»  ويستطيع 

العسكريني  القادة  مينح  ما  فوري،  بشكل  املعادية 

وموقعها  املعادية  القوات  نوايا  معرفة  عىل  القدرة 

الجغرايف  املوقع  تحديد  تقنية  استخدام  عن طريق 

رصد  عىل  القدرة  وبفضل  النظام.  يؤمنها  التي 

األهداف وتتبعها بطريقة آلية مينح النظام مسؤويل 

التشغيل صورة دقيقة وواضحة عن أنشطة القوات 

املعادية.

«سبايدر»  النظام  اختبار  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

دفعة  أول  تسليم  املتوقع  ومن   ،2018 عام  يف  بدأ 

منه يف عام 2019. وتم تطوير النظام بحيث يكون 

الحساسة  االستخباراتية  املعلومات  قادرا عىل جمع 

ما  إذا  للغاية  زهيدة  بتكلفة  باالتصاالت  الخاصة 

قورن ببقية األنظمة املنافسة. وجرى تصميم النظام 

«سبايدر» وتصنيعه يف اململكة املتحدة، وهو جاهز 

للتصدير حاليا.

بنظام  الخاصة  الهوائيات  مصفوفة  وزن  ويصل 

وهي  كيلوجراما،   20 من  أقل  إىل  «سبايدر» 

 x 0.5 1.5 موضوعة داخل صندوق تصل أبعاده إىل

الذي يسمح برتكيبه فوف عدة  أمتار، األمر   x 0.5

واالستطالع  املراقبة  طائرات  مثل  مختلفة  منصات 

الجوية  واألنظمة   “350 إير  ”كينج  الطائرة  مثل 

القادرة عىل التحليق عىل ارتفاعات عالية ولساعات 

طويلة (MALE) التي ميكن التحكم فيها عن بُعد 

 ATR-72MP والطائرات األكرب حجام مثل الطائرة

تصميم  جرى  وقد  ليناردو.  رشكة  أنتجتها  التي 

النظام ”سبايدر“ بحيث ميكن وضعه بسهولة داخل 

وهو  تأمينه  ويتم  الطائرة،  بطن  أسفل  صندوق 

للرتكيب  وجاهز  املنتج  املصنع  من  املعايرة  جاهز 

عىل الطائرة املعدة لذلك.

 SAGE نظام  مع  «سبايدر»  النظام  دمج  وميكن 

االستخباراتية  املعلومات  لجمع  املخصص 

 Electronic اإللكرتونية  املراقبة  حول  اإللكرتونية 

 Surveillance Measures/electronic
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تأمني  أجل  من   (intelligence (ESM/ELINT

الخاصة  االستخباراتية  املعلومات  القدرة عىل جمع 

طريق  عن    SIGINT) capability) باإلشارات 

نهاية طرفية واحدة للمهام. وميكن بث املعلومات 

 (COMINT) باالتصاالت  الخاصة  االستخباراتية 

الطاقم  إىل   (ELINT  ) اإللكرتونية  واالستخبارات 

بالرسومات  وحيدة خاصة  نهاية طرفية  عن طريق 

للمستخدم، وهو ما يتيح لقائد املهمة معرفة املوقف 

أو عمل تحليل متخصص للمعلومات االستخباراتية 

الخاصة باالتصاالت واالستخبارات اإللكرتونية.

للمعلومات  رقميا  نظام   SAGE نظام  ويُعد 

واالستخبارات  باالتصاالت  الخاصة  االستخباراتية 

الخاصة  االستخباراتية  للمعلومات  اإللكرتونية 

جمع  ملهام  اإللكرتونية  واالستخبارات  باالتصاالت 

املعلومات الالسلكية واملراقبة واالستطالع عن طريق 

امليداين   الوعي  تعزيز  يف  ويساهم  الالسليك،  الرتدد 

الرتدد الالسليك لجمع  وتحليل اإلشارات عن طريق 

التكتيكية.  واألنشطة  االستخباراتية  املعلومات 

ويستطيع النظام تحديد املوقع الجغرايف عن طريق 

الرتدد  لعنارص  مختلفة  منصات  عدة  أو  منصة 

املوازية  االستقبال  وأجهزة   RF assets الالسليك 

 parallel الطويلة  املوجة  تستخدم  التي  واملوجهة 

ومن   wideband and channelised receivers

لالستخبارات  تحليل  وإجراء  فورا  الهدف  رصد  ثم 

 SAGE النظام  ويعترب   .(ELINT  ) اإللكرتونية 

الطائرات، بدءا من املركبات  مناسبا لعدد كبري من 

الجوية اآللية التكتيكية، ومرورا بالطائرات املروحية 

وطائرات  املراقبة  بطائرات  وانتهاءا  الخفيفة، 

الدوريات البحرية األكرب حجام.

جهاز الرادار الجديد Grifo-E ذو القدرات املتقدمة

منتجاتها  أحدث  عن  النقاب  ليناردو  كشفت رشكة 

 E-Scan)) من أجهزة الرادار ذات املسح اإللكرتوين

الجهاز  ويعد هذا   ،Grifo-E الجهاز radars، وهو 

 Grifo النريان  يف  التحكم  للرادار  تطويرا  الجديد 

للطائرات  بالنسبة  كفاءته  أثبت  الذي   ((M-scan

أكرث من 450 وحدة  استخدام  املقاتلة والذي شهد 

الجهاز  ويستخدم  مختلفة.  جوية  قوات  ست  مع 

اإللكرتوين،  املسح  عىل  املعتمد  الهوايئ  تقنية 

جهاز  بفضل  أخرى  متقدمة  مبميزات  يتمتع  كام 

 Grifo-E االستقبال املتعدد القنوات. ويؤمن الجهاز

إمكانية التحكم يف النريان بدرجة عالية عن طريق 

بخفة  يتميز  كام  التكاليف،  بأقل  اإللكرتوين  املسح 

وزنه وقلة االستهالك.

ومن  حاليا،  للرشاء  متاحا   Grifo-E الجهاز  ويعد 

ويرى   ،2020 عام  يف  منه  دفعة  أول  تسليم  املقرر 

الخرباء أنه جهام مناسب متاما للطائرات الهجومية 

الجهاز  ويتميز  حجام.  األكرب  والطائرات  الخفيفة 

باملرونة والتصميم اإلنسيايب، وهو ما يسهل عملية 

من  كبري  عدد  منت  الرتكيب عىل  قيود  مع  تطويعه 

الرادار الجديد  املنصات الجوية. وقد جرى تصميم 

وتطويره مبصانع رشكة ليناردو يف كل من ”نرفيانو“ 

و ”إدنربه“، األمر الذي يجعله رادار أوروبيا جاهزا 

للتصدير إىل األسواق العاملية.

العرض  منصة  يف  ليناردو  رشكة  عرضت  كام 

النريان  يف  التحكم  رادار  من  إنتاجها  الثابت 

Grifo-346 (M-Scan) عىل منت الطائرة الهجومية 

املقاتلة M-346FA . وقد دخل الرادار حاليا مرحلة 

املذكورة،  املقاتلة  الطائرة  مع  دمجه  من  متقدمة 

ومن ثم املساهمة يف مساعدتها عىل تنفيذ مجموعة 

كبرية من مهام التدريب واملهام العملياتية. ويحتوي 

وضعيات  من  مجموعة  عىل   Grifo-346 الرادار 

التي  أرض   – جو  و  جو   – جو   modes التشغيل 

 SAR أثبتت جدارتها ميدانيا ووضعيات املالحة مثل

الرادار  ويستطيع  الوضوح.  العالية   and ISAR

تعقب 10 أهداف مختلفة يف آن واحد عىل وضعية 

 Track-While-Scan املسح“  أثناء  ”التعقب 

mode (TWS)، ويصل أقىص مداه إىل أكرث من 50 

ميال بحريا (92 كيلومرتا).

مصفوفة  تقنية  عىل   Grifo-E الرادار  ويعتمد 

أيضا  املعروفة   (AESA) الفعالة  اإللكرتوين  املسح 

 matrix التي تحتوي عىل مصفوفة ‘E-Scan’ باسم

التي  الصغرية  الرادارية  الوحدات  مكونة من مئات 

اإللكرتوين بدال  الشعاع  يتم استخدامها ل ”توجيه“ 

من تحريك جسم الرادار من أجل تصويب الشعاع 

عىل الهدف، ما يعني إمكانية نقل الشعاع وتحريكه 

أداء عدة  الرادار من  فائقة، ومن ثم متكني  برسعة 

مهام مختلفة يف آن واحد. ونظرا لوصول عملية بناء 

الرادار Grifo-E والتقنيات املصاحبة له إىل مرحلة 

االستثامر  عىل  قادرة  ليناردو  رشكة  ظلت  النضوج 

واملهام  الوضعيات  من  كبري  عدد  تطوير  مجال  يف 

تحقيق  ثم  ومن  للرادار،  بالنسبة  املتقدمة  الجديد 

أقىص استفادة ممكنة من إمكانيات مصفوفة املسح 

القنوات  ذي  االستقبال  وجهاز  الفعالة  اإللكرتوين 

املتعددة ووحدات التجهيز األساسية املتعددة.
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 (Compass Call)  (EW) BAE Systems
 . EC-130H

 "Cross Deck"
.

تعمل BAE Systems – التي تعّد رشكة متخصصة 

 L3 يف إدماج نظم املهام الخاصة بالربنامج - مع رشكة

 Compass Call عىل تحويل قدرات Technologies

من  مهام خاصة  طائرة  ، وهي   EC-37B طائرة إىل 

طراز  Gulfstream G550 تلبي متطلبات سالح الجو 

األمرييك. وسوف توفر هذه املنصة الجديدة للقادة 

بعد  عن  املطور  التشويش  عىل  القدرة  العسكريني 

واملرونة يف مواجهة التهديدات املتمثلة يف االتصاالت 

املتطورة والرادارات.

”حلول  مديرة   ، بوتر  باميال  قالت  جانبها  من 

”تعد   :BAE Systems اإللكرتوين“ يف رشكة الهجوم 

الخاصة مبهام Compass Call أنظمة  اإللكرتونيات 

عاملية، يزداد  مبستويات   ( EW) إلكرتونية  حرب 

العملياتيني بسبب قدراتها  القادة  الطلب عليها من 

الحامية  توفري  وقدرتهاعىل  اإللكرتونية  الهجومية 

املشرتك  التقاطع  برنامج  ”يتيح  الحيوية“.  للمهام 

الجوية  للقوات   cross-decking programme

إمكانية املحافظة عىل قدرات مهام حرب إلكرتونية 

ال نظري لها يف طائرة أعامل اقتصادية التكلفة ميكن أن 

تطري برسعة أكرب وارتفاعات أعىل ومسافات أبعد من 

سابقتها، مام يسهم يف تحسني فاعلية املهام والقدرة 

عىل البقاء“.

محمول  تكتييك  سالح  نظام   Compass Call يعّد 

الخاصة  املهام  ودعم  الحامية  توفري  يف  أسهم  جواً 

عىل منت الطائرة EC-130H منذ عام 1981. وتقوم 

رشكة BAE Systems بدور رائد يف هندسة األنظمة 

والتكامل واالختبار عىل منت املنصة، إضافة إىل دور 

املقاول الرئييس لنظام املهام.

لتلبية متطلبات املهام الجديدة ومحاربة التهديدات 

بإعادة   BAE Systems رشكة  ستقوم  املتطورة، 

 EC-130H الطائرة  مهام  أنظمة  معدات  استضافة 

 .EC-37B من طراز األداء  العالية  الطائرة  منت  عىل 

نظام  قدرات  الجديدة  املنصة  هذه  تدعم  وسوف 

Compass Call املطلوبة يف خطط للمهام املتعددة 

النظامية  غري  الحرب  بيئات  يف  التشغيل  لدعم 

دمج  يسهم  وسوف  إليها،  الوصول  يصعب  والتي 

يف  متطورة  حديثة  طائرة  يف  املتكاملة  اإللكرتونيات 

منح الطيارين ورشكات التشغيل مزيداً من الثقة من 

خالل تزويدهم بنظام أسلحة شامل.

عندما تدخل طائرة EC-37B الخدمة كمنصة هجوم 

أن  املتوقع  من  والعرشين،  الحادي  للقرن  إلكرتونية 

يوفر الجمع بني نضج التكنولوجيا والطائرة الجديدة 

وتكاليف  الوزن  يف  املائة  يف   50 بنسبة  انخفاضاً 

أعىل،  ارتفاعات  عىل  العمل  عىل  والقدرة  التشغيل، 

األداء  جانب  إىل  أبعد،  ومسافات  مدى  يف  والتنفيذ 

 BAE Systems برسعات أعىل. يف عام 2017، أمتت

أسلحة  لنظام  األويل  التصميم  مراجعة  ورشكاؤها 

Compass Call، ومن املخطط  له مراجعة التصميم 

النهايئ لهذا الخريف. ويتم حاليًا إجراء تعديالت أولية 

أول  دخول  مع   ،  G550 سرتيم  جلف  طائرة  عىل 

التخطيط إلنتاج  تم  عام 2023.  الخدمة  طائرتني يف 

دعم  الرشكة  ستواصل  لكن  جديدة.  طائرات   10

 EC-130H Compass اإللكرتونيات ألسطول طائرات

ودمج  وتصنيع  ورشاء  بتطوير  تقوم  حني  يف   ،Call

اإللكرتونيات يف األسطول الجديد.

Compass Call
BAE Systems



67

:

مبسألة  يتعلق  ما  األخرى،  القلق  مصادر  ومن 

إيران من  ما تشكله  رأسها  القومي، وعىل  األمن 

خطر دائم مدعوم مبيزانية ضخمة، يتمثل بامتداد 

واليمن،  ولبنان  سوريا  إىل  العراق  بعد  نفوذها 

يف  األمن  لزعزعة  املتكررة  محاوالتهم  إىل  إضافة 

بعض دول الخليج العريب، ومن ذلك أيضاً سعيها 

اململكة  جهود  إلفشال  الطرق  وبكل  الدائم 

أجل  من  الحج  تنظيم  يف  السعودية  العربية 

وقبل  الرشيفني،  الحرمني  تدويل  مخطط  تطبيق 

الثالث. اإلمارات  جزر  احتالل  مواصلة  هذا   كل 

موروثه،  ومطامع  التاريخ،  عرب  متجذر  انحراف 

وأهدافه طائفية يأصلون لها دينياً، وال ميلّون من 

سعيهم يف تطبيقها عىل أرض الواقع، ضاربني عرض 

حسن  رأسها  وعىل  واملبادئ  القيم  بكل  الحائط 

اإلسالمية! واألخوة  السلمي  والتعايش   الجوار 

الجانب  استغالل  يقترص عىل  ال  اإليراين  فالخطر 

اإلعالمي  الجانب  شمل  بل  فحسب،  األمني 

االجتامعي  التواصل  وسائل  من  ميثله  ما  بكل 

والفضائيات والصحف التي سخرت ُجل وقتها يف 

التحريض واإلساءة وبث الفرقة والفتنة الطائفية 

بني دول مجلس التعاون وتهديد أمنها.

 إيران ما كان لها أن تتجرأ عىل التدخل يف أمننا 

ولبنان  وسوريا  العراق  وشؤون  شؤوننا  وكذلك 

واليمن، لوال وجود ضوء أخرض من بعض القوى 

عليها  تُرتب  القلق  من  حالة  لخلق  الخارجية، 

مسألة ابتزاز دول الخليج بحجة توفري األمن لها 

ضد األطامع اإليرانية.

من املؤسف أن تصبح الوحدة الخليجية، رغم كل 

بعد  خصوصاً  الريح،  مهب  يف  التهديدات،  هذه 

الخالف الخليجي، والذي عىل ما يبدو خالف قد 

يطول ولن يعرف طريقاً للحل يف القريب املنظور! 

املنطقة،  ولحامية  اليوم  الرضوري  من  أصبح 

للوصول  كربى  قوى  مع  جديدة  تحالفات  إنشاء 

إىل التعايف االقتصادي والسيايس واألمني املنشود 

والذي يتطلب بذل الكثري من الجهود والتحالفات 

كفتح  عده،  مناطق  يف  االسرتاتيجي  والتوسع 

املجال لكسب أصدقاء جدد، منها توسيع الرشاكة 

تظهر  إرهاصاتها  بدأت  والتي  كالصني،  دول  مع 

الزيارة  كذلك  لها،  الكويت  أمري  بزيارة  بوضوح 

التاريخية لفخامة يش جني بينغ رئيس جمهورية 

شهر  خالل  اإلمارات  دولة  إىل  الشعبية  الصني 

يوليو املايض.

دول  قيادة  حرص  تؤكد  الفتة  مستقبلية  رؤية 

الخليج عىل توطيد العالقات مع جمهورية الصني، 

لدولها،  العامة  املصلحة  مع  متوافقاً  ذلك  ويأيت 

خصوصاً مع دور الصني االقتصادي املتنامي. 

تحالفات  بإنشاء  املتمثلة  النظرة  هذه  ومبحاذاة 

عدم  من  أيضاً  بد  ال  منها،  واالستفادة  جديدة 

رؤية  وغياب  فقط  النفط  مردود  عىل  االتكال 

وتجاهل  الدخل،  مصادر  لتنويع  جادة  فّعالة 

مثل هذا سيعرض املنطقة لعواقب قد ال تحمد 

عقباها، وقد رأينا بعض تداعياتها مؤخراً.

فاألمن االقتصادي املستقبيل يعتمد بشكل خاص 

مصادرها  وتنويع  الخاصة  القطاعات  تعزيز  عىل 

من  املقلقة  التوقعات  عىل  التغلب  من  لنتمكن 

االعتامد عىل النفط كمصدر رئيس.

نأمل مع حلول عام 2030، أن تشهد دول الخليج 

تحوالً اقتصادياً واجتامعياً جذرياً، من شأنه تغيري 

مكانة  يف  املنطقة  وجعل  برمته،  الحايل  املشهد 

خطط  وتنفيذ  وضع  خالل  من  عاملياً  متميزة 

تسهم يف دفع املنطقة بأرسها إىل مواقع تنافسية 

هامة تنعكس بإيجابياتها عىل شعوب املنطقة يف 

املقام األول.

 ..

 .

.

.
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وكشفت الرشكة النقاب عن عدد من االبتكارات التي 

من شأنها أن تحدث ثورة حقيقية يف عامل السفر حول 

العامل والسفر إىل الفضاء الخارجي، بدءا من السفر 

الصوت وصوال إىل مستقبل  عرب طائرات أرسع من 

إىل  املأهول  السفر  رحالت  وتنظيم  املستقل  السفر 

األنظمة  من  إنتاجها  الرشكة  أبرزت  كام  الفضاء. 

التجارية والدفاعية وأنشطة الخدمات األخرى.

وإمرباير  يوينج  فارنبوره عقد رشكتا  وخالل معرض 

رشاكة  إلاقمة  خططهام  عن  فيه  أعلنتا  مؤمترا 

مجلس  رئيس  من  كل  وقام  بينهام،  اسرتاتيجية 

بوينج،  برشكة  التنفيذيني  املديرين  ورئيس  اإلدارة 

دينيس ميلينربج، ونائب رئيس مجلس إدارة الرشكة 

واالسرتاتيجية، جريج  األداء  لشؤون  املالية  للشؤون 

مجلس  ورئيس  التنفيذيني  املدراء  ورئيس  سميث، 

إي  سوزا  دي  سيزار  باولو  إمرباير،  برشكة  اإلدارة 

بالرشاكة  الخاصة  التفاصيل  كافة  بطرح  سيلفا، 

يف  مشرتكة  مساريع  إقامة  تشمل  والتي  املقرتحة 

الصيانة  وخدمات  التجارية  الطائرات  بناء  مجال 

إىل  باإلضافة  االفرتايض،  عمرها  طوال  لها  الالزمة 

العسكرية. وجاء هذا اإلعالن متزامنا مع  املشاريع 

إطالق رشكة «نكست» التابعة لرشكة بوينج إلنتاج 

األنظمة التجارية املستقبلية الخفيفة الحركة.

وقال ميلنربج إن «رشكة بوينج تتصدر قامئة الرشكات 

يف معرض فارنبوره، وهو ما يعكس القيمة بالنسبة 

لعمالئنا ويؤهلنا القتناص مشاريع وخدمات تجارية 

االسرتاتيجية  رشاكتنا  قوة  ويؤكد  جديدة،  مهمة 

الجديد مع رشكة إمرباير. كام استثمرنا أيضا يف دول 

حلفائنا األوروبيني وأطلقنا رشكة «نكست» الجديدة 

التابعة لرشكة بوينج، وهو ما يعد إشارة أكيدة بأن 

املستقبل يبدأ من هنا داخل أروقة بوينج».

للحصول  استثنائيا  أسبوعا  بوينج  رشكة  شهدت 

التجاري،  الطريان  مجال  يف  رشاء  طلبات  عىل 

حيث أعلن العمالء عن طلبات رشاء بإجاميل 673 

طلب، وهو ما يعكس ارتفاع مؤرش الطلب عىل 

طائرات الشحن، مع وجود طلب قوي عىل رشاء 

التجاريتني.   787 و   MAX  737 الركاب  طائريت 

لرشاء  طلب   48 عىل  بوينج  رشكة  حصلت  وقد 

الطائرة  لرشاء  طلبات  وخمس   777F الطائرة 

طائرات  قوة سوق  يعكس  الذي  األمر   ،747-8F

الشحن عىل مستوى العامل.

كام بات واضحا أيضا وجود ميل قوي نحو طائرات 

حصلت  حيث  بوينج،  رشكة  تنتجها  التي  الركاب 

و 464  الطائرة 787  الرشكة عىل 52 طلب لرشاء 

طلب لرشاء الطائرة 737 ماكس ذات املمر الواحد، 

باإلضافة إىل وجود ميل قوي نحو رشاء الطائرة 737 

MAX 10 بدليل الحصول عىل 110 طلب رشاء.

وتشمل قامئة الصفقات التي تم توقيعها بالفعل:

lessor

777-300ER

أعلنت رشكة lessor يف ديب ورشكة ”نوفاس إيفييشن 



69

اتفاقية  أول  توقيع  فارنبوره  معرض  خالل  كابيتال“ 

مبارشة مع رشكة بوينج لرشاء أربع طائرات من طراز 

300ER-777. وتصل قيمة الطائرات األربع إىل 1,44 

مليار دوالر.

و  بوينج  رشكتي  من  كل  أعلنت  ذلك،  عىل  عالوة 

”بريتيش إيرويز“ عن خططهام لرشاء ثالث طائرات 

عىل  األخرية  وستحصل   ،777-300ER طراز  من 

الطائرات 777 بنظام تأجري لرشكة تأخري أخرى.

 “ ”
( )

توصلت رشكة بوينج ورشكتا طريان أخريني ام يُكشف 

اتفاق لرشاء 15 طائرة من  إىل  اسمهام  النقاب عن 

دوالر،  مليار   4.2 بقيمة  ”درمياليرن“   787-9 طراز 

وستصبح واحدة من هاتني الرشكتني عميلة جديدة 

املزيد  فستضيف  األخرى  الرشكة  أما   ،787 للطائرة 

طائرات  من  الحايل  أسطولها  إىل   787 طائرات  من 

”درمياليرن“.

عالوة عىل ذلك، أعلنت رشكة بوينج وخطوط هاواي 

الجوية أن الرشكتني قد انتهتا من إعداد طلب لرشاء 

مليار   2,82 بقيمة  ”درمياليرن“   787-9 طائرات   10

دوالر طبقا لألسعار املعلنة. كام يشمل االتفاق أيضا 

حق رشاء لعرش طائرات إضافية من طراز 787.

ورشكة  بوينج  رشكة  اتفقت  ذلك،  إىل  باإلضافة 

بني  مشرتك  مرشوع  عن  عبارة  وهي  ”فيستارا“، 

عىل  تاتا،  ومجموعة  السنغافورية  الجوية  الخطوط 

رشاء ست طائرات من طراز 9-787 ”درمياليرن“، مع 

وجود خيار لرشاء أربع طائرات نفاثة إضافية أخرى. 

وتصل قيمة االتفاق إىل 2,8 مليار دوالر طبقا لألسعار 

املعلنة حاليا، وسيمكن االتفاق رشكة ”فيستارا“ من 

أن تصبح أول رشكة تستخدم الطائرة 9-787 يف الهند.

« »

اتفاق  إىل  عنه  يُفصح  مل  آخر  وعميل  بوينج  توصل 

 ،MAX  737 طراز  من  إضافية  طائرة   100 لرشاء 

طبقا  دوالر  مليار   11,7 إىل  االتفاق  قيمة  وتصل 

لألسعار املعلنة حاليا.

عالوة عىل ذلك، وقعت رشكة بوينج وأربعة عمالء 

 ، MAX 737 عىل اتفاق لرشاء 93 طائرة من طراز

منها رشكة طريان تعهدت برشاء 40 نسخة ذات سعة 

كبرية من الطائرة MAX 8. وتصل قيمة االتفاق إىل 

11 مليار دوالر تقريبا.

وقعت رشكة «أنتونوف» األوكرانية اتفاقية مع رشكة 

Aviall، إحدى الرشكات التابعة لرشكة بوينج، تتضمن 

الالزم إلنتاج أحدث  الدعم  تقديم  الرشكة عىل  عزم 

برامجهام الجديدة وهو الطائرة AN-1X8، وستتوىل 

رشكة Aviall مسؤولية إدارة مشرتيات سلسلة اإلمداد 

الالزمة إلنتاج ”أنتونوف“ مثل اإلمدادات اللوجستية 

واملخزون املستقبيل.

الهولندي  املليك  الجو  وسالح  بوينج  رشكة  وقعت 

اتفاقية لخدمات الدعم املشرتك للطائرات املروحية 

يتم مبوجبها تنفيذ عمليات الصيانة وتنفيذ الخدمات 

وتقديم قطع الغيار ألسطول السالح من طائرات إيه 

إتش64- أباتيش و يس اتش47- تشينوك املروحية. 

وتهدف اتفاقية الدعم اللوجستي إىل تحقيق املرونة 

أسطول سالح  لتشغيل وصيانة  الالزمتني  والجاهزية 

الجو الهولندي من طائرات تشينوك وأباتيش املروحية.

من املقرر أن تدخل الطائرة MAX 7 737 الخدمة 

الجوي  عرضها  الطائرة  واستهلت   ،2019 عام  يف 

األول بعروض جوية حية. وتتمتع الطائرة بتطورات 

تكنولوجية هائلة تتيح لها إمكانية قطع مسافة 1000 

الركاب من  ميال بحريا إضافيا وحمل عدد أكرب من 

تكاليف  قلة  إىل  باإلضافة   ،MAX 7  737 سابقتها 

الوقود بنسبة %18 للمقعد الواحد.

منصات  عدة  األمريكية  الدفاع  وزارة  عرضت  وقد 

إيه  الهجومية  املروحية  منها  بوينج،  مختلفة لرشكة 

تشينوك  اتش47-  يس  واملروحية  أباتيش    64 اتش 

 F-15E Strike العسكري  النقل  وطائريت  الثقيلة 

C-17 Globemaster و Eagle
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ميز  الذي  السائد  املفهوم  «االبتكار»  كان  وقد 

عدد  حرضها  التي  والعرشين  السادسة  النسخة 

كبري من الرشكات الناشئة يف Eurosatory LAB و 

وتجاوز   ،GENERATE incubator of GICAT

عدد تلك الرشكات الناشئة أكرث من 80 رشكة.

تم  التي  الجديدة  املنتجات  عدد  إىل  بالنسبة  أما 

كشف النقاب عنها ألول مرة يف معرض يوروساتوري 

التجاري فقد ارتفع ليحقق رقام قياسيا جديدا هذا 

العام. وأصبح مجال األمن، باإلضافة إىل مجال الدفاع، 

يوروساتوري،  األساسية ملعرض  املكونات  اليوم أحد 

وجاءت ازدواجية التقنيات يف عدد كبري من منصات 

لهذين  معدة  جديدة  عرض  صالة  وافتتاح  العرض 

املجالني تحديدا شاهدا ودليال عىل األهمية املتزايد 

للقضايا األمنية.

وفيام يتعلق بالعروض الحية فقد حققت خصوصية 

مثل  األمنية  القوات  وتواجد  الحقيقية  املعرض 

 with the BRI) الرشطة  RAID, GIGN وقطاع 

and the BSPP) والقوات الخاصة والقوات الربية 

تنظيم  ألول مرة نجاحا كبريا. عالوة عىل ذلك، تم 

أكرث من 71 مؤمترا حول موضوعات وقضايا مختلفة 

أثناء انعقاد املعرض، ويف اليوم األخري للمعرض جرى 

للتعرف عىل  الفرصة  الطالب بهدف منحهم  دعوة 

عدد كبري من فرص العمل املتاحة يف مجايل الدفاع 

واألمن. وجاءت مشاركة الرشكات الدفاعية واألمنية 

الكربى التالية كأبرز محطات للمعرض:

»

 «

دايناميكس  «جرنال  رشكة  عرضت  املعرض  خالل 

نسختني   (GDELS) سيستمز»  الند  يوروبيان 

التي   IFV القتالية  املشاة  مركبة  من  جديدتني 
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وإسبانيا“  النمسا  بني  التعاوين  ”التطوير  مثرة  تعترب 

القتال  ودبابة  ”أسكود“  باسم  اختصارا  املعروف 

تستخدمان  اللتان   (MMBT) املتوسطة  الرئييس 

أعىل  يؤمن  الذي  املفتوح  والتصميم  النظرية  نفس 

قدر من خفة الحركة التكتيكية والقدرة عىل املناورة 

وخوض املعارك. وجاءت النسختان كنتيجة طبيعية 

املتوالية  واالستثامرات  الحثيثة  التطوير  لجهود 

أول  عىل  تطبيقها  تم  مشرتكة  منصة  إنتاج  بغرض 

يف  ”بيزارو“  وهام  ”أسكود“  مركبة  من  نسختني 

إسبانيا و ”أوالن“ يف النمسا، أعقبهام نظام املدفعية 

”دونار إيس يب“ ومركبات اإلصالح/االنتشال وصوال 

إىل املركبة ”أجاكس“ الربيطانية. 

BAE Systems
CV90

MkIV

القتالية  املشاة  مركبة  من  الخامس  الجيل  يجمع 

زيادة  بني  القتالية  كفاءتها  أثبتت  التي   MkIV

العمليات  إىل ساحات  املؤدية  الطرق  فوق  الرسعة 

اإللكرتونية  التصميامت  مع  التعامل  عىل  والقدرة 

ومتثل  مستقبال.  النمو  فرص  دعم  بهدف  املحدثة 

نظرية  تطوير  يف  التالية  الخطوة   MkIV املركبة 

املركبة CV90 التي تواصل تاريخ املركبة املميز عىل 

والقدرة  الحركة  خفة  مجال  يف  عاما  عرشين  مدار 

عىل الصمود واملرونة يف ساحة العمليات.

AM General

NXT 360

من  جديدا  جيال   AM General رشكة  طرحت 

تصميمها  تستمد  التي  الخفيفة  التكتيكية  املركبة 

من السلسلة M1100 للمركبت ”همفي“، ودشنت 

يوم  يف  األول  الرسمي  ظهورها   NXT 360 املركبة 

افتتاح معرض يوروساتوري. ويؤكد مسؤولو الرشكة 

عىل  قدرتها  زيادة  حيث  من  املركبة  أداء  تطور 

الطرق  فوق  والسري  العمليات  ساحة  يف  الصمود 

عىل  قدرتها  وزيادة  أكرب  حمولة  وحمل  الوعرة 

الحامية من التهديدات التي تعمل بالطاقة الحركية 

كام  للعجالت.  بالنسبة  االنفجارات  ضد  والحامية 

ودواسات  مقاعد   AM General رشكة  أضافت 

إىل مستوى  الدروع  تعزيز  مع  لالنفجارات  مقاومة 

الحامية الباليستية يب 7.
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FLIR Systems

طرحت رشكة FLIR Systems, Inc املركبة الجوية 

أمام  لالستخدام  هورنيت“  ”بالك  نانو   -  3 اآللية 

وقوات  الحكومية  والوكاالت  األجنبية  الجيوش 

املراقبة  نظام  ويُعترب  املدين.  والدفاع  الطوارئ 

الشخصية (PRS)  ”بالك هورنيت“ أصغر األنظمة 

أثبتت  التي  العامل  يف  (نانو)  الدقيقة  اآللية  الجوية 

املركبة  من  التايل  الجيل  ويأيت  القتالية،  كفاءتها 

الجوية الدقيقة ”بالك هورنيت 3“ ليضيف القدرة 

فيها  يتعذ  التي  املناطق  يف  الجوية  املالحة  عىل 

يب  (جي  الصناعية  باألقامر  املالحة  نظام  استخدام 

عىل  املحافظة  من  املركبة  ميكن  الذي  األمر  إس)، 

الوعي امليداين ورصد مصادر التهديد واملراقبة بغض 

النظر عن موقع املهمة.

 « »
Geonyx

مالحة  نظام  وأقوى  أصغر   Geonyx النظام  يعترب 

العاملية،  األسواق  يف  الذايت  بالقصور  يعمل  أرضية 

الهجينة  أو  الذاتية  املالحة  بني  يجمع  نظام  وهو 

املواقع  وتحديد  لألهداف  الجغرايف  املوقع  وتحديد 

من  تصميمه  النظام  ويستمد  التسديد.  ودقة 

 HRG Crystal املعروفة  الجريوسكوبية  البوصلة 

التشغيلية  الكفاءة  حيث  من  حقيقية  ثورة  وميثل 

وسهولة االستخدام ورخص مثنه.

Milrem Robotics MBDA

رشكة  مع  بالتعاون  فريقا   MBDA رشكة  شكلت 

Milrem Robotics اإلستونية للبدء يف تطوير أول 

لتنفيذ  آلية (UGV) مصممة خصيصا  برية  مركبة 

املرشوع  ويتضمن  للدبابات.  املضادة  العمليات 

الدقيق  الهجومي  القتايل  ”الربج  نظام  املشرتك 

 Integrated MMP Precision Attack “املتكامل

Combat Turret (IMPACT) system من إنتاج 

رشكة MBDA الذي سيتم دمجه مع املركبة الربية 

 Milrem رشكة  أنتجتها  التي   THeMIS اآللية 

النظام عن بُعد، كام  التحكم يف  Robotics وسيتم 

الستبدال  الرئييس  الرشكتني  هدف  النظام  يحقق 

باإلنسان اآليل،  العمليات  البرشي يف ساحة  العنرص 

عىل  االعتامد  من  جديدا  عرصا  يدشن  الذي  األمر 

اإلنسان اآليل يف معظم مجاالت الحياة العملية، ومن 

ثم خفض التكاليف التشغيلية وضامن ُحسن األداء.

يوروساتوري، رصح فرانك سان جون،  أثناء معرض 

لوكهيد  برشكة  التنفيذي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

بأن  والنريان،  الصواريخ  يف  التحكم  لقطاع  مارتن 

بالتعاون مع  الذي ستنفذ الرشكة  املرشوع املشرتك 

أملانيا سيحتل املقدمة من حيث   – MBDA رشكة

 .(RFP) العروض“  تقديم  ”طلب  ل  االستجابة 

تغريت  قد  التهديدات  ”بيئة  إن  جون  سان  وقال 

املمتد  الجوي  الدفاع  ”نظام  برنامج  تأسيس  منذ 

 Medium Extended Air Defense املتوسط“ 

مع  نتعاون  ونحن  أملانيا،  يف   (System (MEADS

الحكومة األملانية بشكل وثيق منذ العام املايض من 

.“TLVS  أجل مساعدتها عىل استيفاء رشط

وتهدف الرشكة إىل استيفاء متطلبات ”طلب تقديم 

العروض“ مع نهاية العام الجاري، وتطمح إىل الفوز 

جون  سان  وأضاف   .2019 عام   مطلع  يف  بالعقد 

الفنية األساسية  الركيزة  أن رشكة MEADS تشكل 

 IRIS-T SL وأن الصاروخ االعرتايض ،TLVS لعرض

نظام  ميثل   Diehl إنتاج رشكة  من  املدى  املتوسط 

التوجيه effector بالنسبة للنظام.

Diehl
IRIS-T SLM

، من بني منتجات   Diehl Defence عرضت رشكة

 IRIS-T الحديث  الجوي  الدفاع  نظام  أخرى، 

التي  الربمجية  يتميز مبرونة تصميامته  الذي   SLM

سبيل  فعىل  إليه.  محيل  نظام  أي  بإضافة  تسمح 
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املثال، ستستخدم السويد النظام مع أجهزة الرادار 

املحلية الصنع، وستتيح هذه املرونة إمكانية إضافة 

جزء  أي  استبدال  أو  للنظام  مستقبلية  تقنيات  أي 

منه بأقل مجهود ممكن. ومن بني املميزات املهمة 

األخرى إمكانية وضع النظام داخل حاويات خاصة ، 

 IRIS-T SLM وهي الخطوة التي ستجعل الصاروخ

متاما  منفصل  للنرش  قابل  الجوي  للدفع  نظام  أول 

مركبة  أي  إىل  الحاويات  إضافة  وميكن  املركبة.  عن 

املركبات  استبدال  الصنع، كام ميكن  مناسبة محلية 

أثناء العمر االفرتايض للصاروخ.

HENSOLDT

عرضت  رشكة HENSOLDT ألول مرة جهاز الرادار 

TRML-4D  الثاليث األبعاد املتعدد الوظائف الذي 

برسعة  يتميز  الذي   TRS-4D الرادار  عائلة  يتبع 

هدف   1,500 حوايل  رصد  مع  وتعامله  استجابته 

كيلومرتا   250 إىل  يصل  قُطر  نصف  داخل  وتتبعها 

ويرى  كيلومرتا.   30 عىل  يزيد  ارتفاع  وعىل  تقريبا 

الخرباء أن هذا الرادار يصعب عملية اخرتاق املجال 

الجوي ويعزز الدفاع واألمن ضد أي تدخل خارجي.

تقنية  الرادار TRML-4D أحدث  ويستخدم جهاز 

الفعال  اإللكرتوين  املسح  مصفوفة  برادار  حاصة 

 Active Electronically Scanned Array

AESA)) التي تسمح باالستحواذ عىل األهداف بعد 

دورة واحدة فقط من الهوايئ، ومن ثم تحسني وقت 

االستجابة وفرص إصابة الهدف يف أي منطقة صعبة. 

نظام  وضعت  الرشكة  بأن  الرشكة  مسؤولو  ورصح 

(أي  ”يس“  املوجة  يف  الهوايئ  عنارص  لكافة  دقيقا 

املوجة جي طبقا للناتو) ووظائف تجهيز اإلشارات 

معلومات  تقديم  الرادار  يستطيع  حتى  الخاصة 

ومن  األهداف،  عن  الدقة  من  مستوى  أعىل  عىل 

وقد  مبكرا.  الدقيقة  األسلحة  تشغيل  ضامن  ثم 

األهداف  لتمييز  ثانوي  رادار  نظام  استخدام  جرى 

صديقة.  نريان  لحدوث  تجنبا  واملعادية  الصديقة 

وميكن نقل النظام جوا داخل إحدى طائرات النقل 

قطارات  بواسطة  أو   C130 أو   A400M طراز من 

بالفعل  العمالء  أحد  تقدم  وقد  الحديدية.  السكك 

الرشكة  مسؤولو  ويتوقع  أنظمة،   10 لرشاء  بطلب 

ورورد طلب رشاء أخرى.

Nexium Defence
Cloud

للسحابات  شامل  نظام  أول  تاليس  رشكة  أطلقت 

للقوات  التشغيلية  الكفاءة  مستوى  لرفع  الخاصة 

 Nexium الدفاعية  السحابة  وبوجود  املسلحة. 

ذروة  يف  تاليس  رشكة  دخلت   Defence Cloud

االحتياجات  وتلبية  لعمالئها  الرقمي  التحويل 

املناطق  يف  تعمل  التي  املسلحة  للقوات  الخاصة 

مشددة.  أمنية  لتعليامت  تخضع  التي  املحظورة 

وسيمكن هذا النظام القوات املسلحة من التواصل 

املستمر مع أي جهاز يف أي وقت والعمل يف امليدان 

ملستخدميه  النظام  ويسمح  متاما.  مستقلة  بصورة 

املحظورة  املنطقة  داخل  املعلومات  عىل  بالحصول 

املركزية  القيادة  من  العسكرية  للشبكات  التابعة 

العمليات  مسارح  يف  املنترشة  القوات  القوات  إىل 

املختلفة.

CNIM Group

الرشكات  إحدى   CNIM Group مجموعة  تعد 

والعامل.  فرنسا  يف  واألمن  الدفاع  مجال  يف  الراشدة 

مثل  لها  التابعة  والرشكات  املجموعة  طرحت  وقد 

”بريتن تكنولوجيز“ و ”بريتن أي يت“ و ”إكسنسور“ 

القوات  قوة  الستعراض  مبتكرة  وأجهزة  أنظمة 

املسلحة وحاميتها. وقد أطلقت رشكة ”بريتن“ عدة 

مجال  ويف  الرب  يف  املسلحة  القوات  لحامية  أنظمة 

 SaphyRAD MS (السرباين) مثل اإللكرتوين  األمن 

وهو عبارة عن عداد مبتكر متعدد الوظائف لقياس 

اإلشعاعات العسكرية يف املناطق الصعبة ويف حاالت 

سايت“  ”كام  التصوير  آلة  إىل  باإلضافة  الطوارئ، 

الحجم  الصغرية  التصوير  آالت  عائلة  متثل  وهي 

والخفيفة الوزن للرؤية املحسنة ليال أو نهارا، ونظام 

للربيد  نظام  عن  عبارة  وهو  كروسينج“  ”كريبتو 

اإللكرتوين اآلمن بدرجة عالية صممته رشكة ”بريتن 

آي يت“، ويتميز هذا النظام األخري بصعوبة اخرتاقه 

منع  إىل  باإلضافة  واحد،  آن  يف  استخدامه  وسهولة 

االخرتاق السرباين.

أبرز اإلحصائيات:• 

1,802 رشكة عارضة متثل 63 دولة، وهو • 

ما ميثل مشاركة عاملية بنسبة 65,8 %

39 جناح وطني• 

57,056 زائر متخصص ميثلون 153 دولة• 

 • 4 و  دولة   94 ميثلون  رسميا  وفدا   227

منظامت دولية

71 مؤمترا• 
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يعد نظام الطائرات بدون 

املزود   ،  Tritonمن طراز (UAS) طيار 

واملراقبة  البحرية  لالستخبارات  ذاتية  بقدرات 

واالستطالع (ISR) ، أول نظام للطائرات من إنتاج 

أسرتاليا،  تشرتيه   Northrop Grumman رشكة 

 (RAAF) وسوف يقوم سالح الجو املليك األسرتايل

بتشغيل النظام.

التنفيذي  الرئيس  إيرفينغ،  أيان  قال  جانبه  من 

 :Northrop Grumman Australia لرشكة 

طائرات  جلب  إىل  غرومان  نورثروب  ”تتطلع 

Triton بدون طيار بقدراتها الذاتية إىل أسرتاليا. 

سالح  مع  بالتعاون   - أننا  من  ثقة  عىل  ونحن 

الجو والبحرية األمريكيني - نستطيع توفري أفضل 

القدرات إلنجاز املهام البحرية يف أسرتاليا.“

عىل  الطريان  ميكنها   Triton أن  التقارير  تفيد 

ارتفاعات تصل إىل 55,000 قدم ملدة 24 ساعة يف 

املرة الواحدة، وهي مجهزة بأجهزة استشعار توفر 

صوًرا عالية الدقة ومقاطع فيديو قريبة من الوقت 

املستشعرات  ومشغلو  الطيارون  يقود  الحقيقي. 

طائرات Triton من املحطات األرضية التي ميكنها 

قيادة الرحالت الجوية يف جميع أنحاء العامل.

برامج  رئيس  نائب  شافري،  دوج  قال  جانبه  ومن 

 :Northrop Grumman يف   Triton ”ترايتون“ 

”توفر Triton قدرة تحمل غري مسبوقة، وتغطية 

مستشعراتها  مجموعة  عرب  درجة   360 بزاوية 

الفريدة. ومتتلك أسرتاليا واحدة من أكرب املناطق 

استخدام  بحقوق  فيها  تتمتع  العامل  يف  البحرية 

منطقة حظر  بأنها  أيًضا  وتُعرف  البحرية،  املوارد 

 Triton طائرة  استخدام  وباإلمكان  اقتصادي. 

مثل  متنوعة  مهام  يف   – مرنة  منصة  بوصفها   –

األهداف،  واستقصاء  البحري،  باملجال  التوعية 

النفط،  حقول  ومراقبة  األسامك،  مصائد  وحامية 

وأعامل اإلغاثة اإلنسانية“.

تضم Triton حزمة مستشعرات مصممة خصيًصا 

أو تصنيفها  أو تعقبها  الكتشاف سفن املحيطات 

أو تحديدها، كام تشتمل الطائرة عىل تحسينات 

وأحامل  البحرية،  االستشعار  أجهزة  ملجموعة 

من  والحامية  والطيور،  الَربَد  ورضبات  الرياح، 

حيث  املحرك؛  داخل  التجمد  ومنع  الصواعق، 

تسمح هذه امليزات للطائرة بالهبوط والصعود يف 

للحصول  القاسية  البحرية  الطقس  أحوال  بيئات 

يف  األخرى  واألهداف  للسفن  أقرب  رؤية  عىل 

البحر عند الحاجة.

 Northrop عىل إرث رشكة Triton تبني طائرة

األنظمة  مجال  يف  النجاح  يف   Grumman

األمريكية  البحرية  استحوذت  وقد  املستقلة، 

التشغيل ولديها  مؤخرًا عىل طائريت Triton قيد 

عقد لستة طائرات أخرى.

املدارات  يف  الطائرات  هذه  نظام  سينترش 

التشغيلية، بحيث تبقى طائرة واحدة يف املحطة، 

وطائرة أخرى يف طريقها إىل الهدف، وطائرة ثالثة 

املسبق،  االستعداد  وضع  يف  ورابعة  الطريق،  يف 

وميكن لهذه املدارات تغطية 3.6 مليون ميل مربع 

 EOC طائرات كان وصول  واحد.  يوم  بحري يف 

MQ-4C Triton إىل Point Mugu ، كاليفورنيا، 

هو مجرد البداية، وسوف يتم تجهيز اإلصدارات 

من  سيوسع  مام   ،Multi-INT بتقنية  األحدث 

الخاصة  واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  مهمة 

.Triton بطائرات

عملت رشكة Northrop Grumman  عىل بناء 

لسنوات عديدة. وستكون  أسرتاليا  لها يف  حضور 

العاملية  الفضائية  والتكنولوجيا  الطريان  رشكة 

املستأجر الرئييس ملركز متيز االستدامة اإللكرتوين 

MQ-4C Triton
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تبلغ  الذي 

سيقام  والذي  أسرتايل،  دوالر  مليون   50 تكلفته 

ويسرتن  يف  كريك  بادجاريز  مطار  منطقة  يف 

سيدين. وسيقوم املركز الجديد بدعم اإللكرتونيات 

والحرب  االتصاالت  معدات  مثل  املتقدمة؛ 

تضم  وسوف  االستهداف.  وحواضن  اإللكرتونية 

ذوي  آخرين  ومهنيني  ومهندسني  فنيني  الرشكة 

الدعم  من  مزيداً  الذين سيجدون  عالية  مهارات 

التكنولوجيا  مجال  يف  الفائقة  خربتها  خالل  من 

والربمجيات.

رشكة  مع  أيضاً  غرومان  نورثروب  رشكة  تعمل 

الرشكات  إحدى  وهي   ،CEA Technologies

اإللكرتونية  األنظمة  مجال  يف  أسرتاليا  يف  الرائدة 

الكهرو-ضوئية،  واألنظمة  والرادارات،  العسكرية 

تقنيات  تتضمن  منتجات  بتطوير  تقوم  والتي 

كهروضوئية متقدمة يف سوق الطريان العاملي.

ومن املتوقع أن يتم إدخال أول طائرة Triton  يف 

الخدمة يف منتصف عام 2023، يف حني من املقرر 

أن يتم تسليم جميع الطائرات الست وتشغيلها يف 

أواخر عام 2025، وسوف يكون مقرها يف قاعدة 

أداف يف جنوب أفريقيا.

طائرة  عىل   Triton طائرات  تصميم  يعتمد 

Global Hawk UAS، وتتلقى عملياتها املستقلة 

والسيطرة  القيادة  مهام  مخططي  من  ذاتياً 

عىل  املوجودين 

أجهزة  وُمشغيل  األرض 

رشكة  قامت  وقد  االستشعار. 

أول  بتسليم   Northrop Grumman

طائرة MQ-4C Triton عاملة إىل منشأة 

وفر  مام   ،2017 عام  يف  األمريكية  البحرية 

لها وتغطية  الخدمة مع قدرة تحمل ال مثيل 

نطاق مهم  بتوسيع  مبقدار 360 درجة سمحت 

ملهمة االستخبارات واملراقبة واالستطالع البحرية.

بدون  الطائرة  جناح  بنية  إخضاع  تم  عندما 

من  الهيكلية  القوة  الختبارات   Triton طيار 

 Northrop Grumman / Triumph قبل 

أقوى  الجناح  أن  إثبات  تم   Aerostructures

بنسبة %22 من متطلبات البحرية األمريكية، مام 

العالية  االرتفاعات  من  بالهبوط  للطائرة  يسمح 

من أجل تحديد هوية األهداف املستهدفة بشكل 

واضح أثناء مهام املراقبة. وقد تم تصميم أجنحة 

 40٪ بنسبة  أقوى  رياحاً  تتحمل  بحيث   Triton

الطائرة  تواجهه  أن  الذي ميكن  األقىص  الحد  من 

يف العامل الحقيقي.

سوف يسمح تشغيل MQ-8C ألسرتاليا والواليات 

واملراقبة  االستخبارات  بيانات  مبشاركة  املتحدة 

واالستطالع البحرية، وتخفيض التكاليف من خالل 

اللوجستية،  والخدمات  املشرتكة،  املعدات  رشاء 

أيضاً  ذلك  ويشمل  العاملة،  والقوى  واالستدامة، 

املتعّددة  واالستخبارات  الطويل  التحمل  قدرات 

واملراقبة واالستطالع.

:

اإلدارة  مجلس  رئيس  اليمني:  إىل  اليسار  من 

والرئيس التنفيذي لرشكة نورثروب غرومان، ويس 

ترينبول،  مالكوم  أسرتاليا،  وزراء  ورئيس  بوش، 

ووزير  باين،  ماريز  األسرتالية،  الدفاع  ووزير 

باين،  كريستوفر  األسرتايل،  الدفاعية  الصناعات 

املارشال  األسرتالية،  امللكية  الجوية  القوات  وقائد 

الجوي ليو ديفيس.
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إن ضامنة الرشاكة االسرتاتيجية بني اإلمارات والصني 

وإرادتهام  البلدين  قياديت  رؤية  عىل  أساساً  تقوم 

الصلبة لتطوير عالقات الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة 

هذه  لطبيعة  معمق  فهم  إىل  تستند  كونها  بينهام، 

العالقات وإدراك دورها التكاميل. فإذا كانت أدبيات 

عىل  تركز  السياسية  والنظريات  االقتصادية  التنمية 

دور القيادة يف تفسري حركة التنمية والتطور يف الدول 

الشخيص  الدور  إىل  بالنظر  املختلفة،  واملجتمعات 

واملهم الذي ميارسه القادة يف رسم سياسات وأهداف 

تخدم  خارجية  رشاكات  وبناء  التنموية،  الخطط 

أهداف الدول وتعزز مصالحها، فإن هذا ينطبق إىل 

حد كبري عىل قياديت دولة اإلمارات وجمهورية الصني، 

واللتني تدركان أهمية االرتقاء مبسار العالقات الثنائية، 

الصينية،  اإلماراتية  الرشاكة  ترسيخ  بحتمية  وتؤمنان 

ليس فقط باعتبارها تصب يف خدمة مصالح الشعبني 
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الصديقني، وإمنا أيضاً باعتبارها رضورة إلرساء أسس 

التنمية  عجلة  دفع  يف  واالستمرار  واالستقرار  األمن 

الصعيدين  عىل  والسلمية  املشرتكة  االقتصادية 

اإلقليمي والدويل.

هذا علامً بأن استمرار تطور الرشاكة يتطلب وجود 

أطر وآليات مؤسسية تعمل عىل التنسيق والتشاور 

أية  باحتواء  تقوم  ذاته  الوقت  ويف  الدولتني،  بني 

إشكاليات طارئة لدى تطبيق بعض االتفاقيات. ولعل 

ويضمن  الصينية،  اإلماراتية  الرشاكة  يقوي  ما  أهم 

استمراريتها، هو ارتكازها عىل أطر مؤسسية عديدة، 

املؤسسية  األطر  اإلشارة، وتتجسد هذه  كام سبقت 

يف «اللجنة اإلماراتية الصينية املشرتكة»، التي تعمل 

عىل تطوير العالقات الثنائية بني الدولتني باستمرار، 

من خالل التنسيق والتشاور، ومبا يخدم مصالحهام 

االسرتاتيجية املشرتكة.

هذه  عىل  الحفاظ  أهمية  تربز  آخر  جانب  ومن 

يف  الحادة  االستقطابات  تأثري  عن  مبنأى  العالقات 

املصالح  عىل  والرصاع  الدولية،  العالقات  خضم 

والنفوذ، فرغم أن اإلمارات والصني تعمالن عىل تعزيز 

االسرتاتيجية  بالرشاكة  واالنتقال  الثنائية  عالقاتهام 

عىل املدى البعيد.

تتفهم كل دولة بل وتدعم  السيايس  الصعيد  وعىل 

األخرى يف القضايا السيادية والتي متس األمن واملصالح 

السياسية واالسرتاتيجية للدولة األخرى، فالصني مثالً 

تدعم السياسات التي تتخذها دولة اإلمارات العربية 

املتحدة فيام يتعلق بالسيادة الوطنية وسالمة األرايض 

اإلماراتية، وبهذا الصدد تؤيد الصني موقف اإلمارات 

التي  الثالث  اإلماراتية  الجزر  الداعي إىل حل قضية 

وأبو  الصغرى  وطنب  الكربى  (طنب  إيران  تحتلها 

عرب  أو  املبارش  التفاوض  خالل  من  سلمياً،  موىس) 

التحكيم الدويل ووفقاً لقواعد القانون الدويل. بينام 

الواحدة»،  الصني  «سياسَة  وتدعم  اإلماراُت  تؤيد 

والتي تتلخص يف االعرتاف مبوقف بكني الذي يؤكد أن 

«هناك صني واحدة فقط يف العامل، وأن تايوان جزء ال 

يتجزأ من الصني».

ترتكز  املشرتكة،  املصالح  مبجمل  يتعلق  وفيام 

من  عريضة  قاعدة  عىل  الصينية  اإلماراتية  الرشاكة 

تسعى  التي  واملتكاملة  املنفعة  املتبادلة  املصالح 

إيجاباً  بها، ومبا ينعكس  الدولتني إىل االرتقاء  قيادتا 

عىل مصلحة الشعبني الصديقني، كام تتبنى الدولتان 

املجاالت،  مختلف  يف  متقدمة  ملستويات  بينهام 

فإنهام يف الوقت ذاته تتفهامن ديناميكية العالقات 

الدولية، وأهمية االحرتام املتبادل لخيارات وأهداف 

األخرى، ومبا  الخارجية  تنويع رشاكاته  كل طرف يف 

ال يؤثر عىل مصالحهام السياسية واالسرتاتيجية، بل 

إحدى  يعترب  املشرتك  الفهم  وهذا  دامئاً.  يعززها  مبا 

الضامنات القوية الستمرار الرشاكة اإلماراتية الصينية 

«  »
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توجهات مشرتكة فيام يتعلق باملستقبل واالستثامرات 

«الحزام  مبادرة  تقود  أن  وتأمالن  فيهام،  املشرتكة 

والطريق» رشاكتهام االسرتاتيجية إىل مستوى متقدم 

موقعها  وبفضل  اإلمارات،  أن  خاصة  التكامل،  من 

االسرتاتيجي املتوسط بني القارات، مؤهلة ليك تكون 

أكرث الدول فاعلية وتأثرياً يف هذا املرشوع االسرتاتيجي، 

بل وعنرصاً حاسامً يف نجاحه، وذلك بالنظر ملا متتلكه 

وفوائض  متفوقة،  اقتصادية  قدرات  من  اإلمارات 

مالية كبرية، وتسهيالت مرصفية مرنة، وقوانني عادلة 

وضامنة، وبنية تحتية وخدمات متميزة، تجعلها مركزاً 

مثالياً ملرشوع «الحزام والطريق».

يبقى رهان اإلمارات عىل نجاح رشاكتها االسرتاتيجية 

عىل  قامئاً  الطويل  املدى  يف  الصني  مع  الشاملة 

استمرار  تؤكد  متنوعة  ودالالت  وقناعات  مقومات 

الصني يف لعب دور متزايد األهمية عىل كافة الصعد، 

القادمة،  العقود  الدولية واإلقليمية واملحلية، خالل 

يف  الصني  واجهتها  التي  الصعوبات  من  الرغم  عىل 

املايض والتي تغلبت عليها جميعاً، وبالتايل هناك ثقة 

والصعوبات  التحديات  مواجهة  عىل  بقدرتها  كبرية 

تتغلب عليها  أن  أن تعرتضها وتستطيع  التي ميكن 

يف املستقبل، علامً بأن تركيبة الدولة الصينية، مبا يف 

ذلك استقرار نظام الحكم وطموح القيادة وخططها 

النمو  وتحقيق  االستقرار  عجلة  دفع  يف  الفاعلة 

االقتصادي، ستبقى صامدة وصلبة يف العقود القادمة.

لقد أصبحت الصني متثل النموذج التنموي السلمي 

منو  لتحقيق  تصبوا  والتي  النامية  للدول  األمثل 

واملصالح  املتبادلة  املنافع  إىل  بالنظر  اقتصادي 

سواء،  حد  عىل  والغرب  الرشق  لدول  املشرتكة 

تتطلع  بل  عنه،  غنى  ال  الصيني  النموذج  وليصبح 

كثري من دول العامل إىل االرتباط به وتنظر إليه بعني 

التفاؤل واألمل لضامن مستقبل أجيالها القادمة، من 

خالل الخطط والربامج، إلبقاء عجلة التنمية السلمية 

واملستدامة قامئة، ولتحقيق االزدهار االقتصادي الذي 

يساهم بتحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل. 

وهذا النموذج جدير بالثقة انطالقاً من تقييم الحالة 

ومن خالل  العاملي،  املرسح  الصينية عىل  والتجربة 

عاماً  أربعني  مدى  عىل  العامل  بدول  عالقاتها  تطور 

املاضية، منذ انطالقة سياسة االنفتاح واإلصالح عىل 

بإعادة  لتقوم  بينج»،  الراحل «دينغ شاو  الزعيم  يد 

يد  عىل  وملهمة  ثورية  أفكار  من  انطالقاً  صياغتها 

الرئيس الصيني الحايل «يش جني بينج» منذ أن تم 

انتخابه عام 2013 رئيساً للصني ثم إعادة انتخابه يف 

عام 2018، والذي طرح رؤيًة طموحاً ملستقبل الصني 

مرشوع  إطار  يف  الصني»،  «حلم  اسم  عليها  أطلق 

بعنوان «إعادة بعث األمة الصينية».

االعتامد  عنارص  تنامي  فإن  آخر  صعيد  وعىل 

اإلمارات  بني  الوثيق  والتعاون  املتبادل  االسرتاتيجي 

عىل  وبناًء  طبيعيني،  ووترية  بشكل  نشأ  والصني، 

حاجات تكاملية فعلية ضمن اإلطار اإلقليمي والدويل 

بني  املتبادل  االسرتاتيجي  االعتامد  ليصبح  األوسع، 

للرشاكة  املعززة  الضامنات  إحدى  يشكل  البلدين 

ظل  ففي  البعيد.  املدى  عىل  بينهام  االسرتاتيجية 

والدولية  اإلقليمية  البيئتان  شهدتها  التي  التطورات 

ال  دولية جديدة  قوى  وبروز  املاضيني،  العقدين  يف 

آسيا،  رشق  يف  العاملية  ومكانتها  بقدراتها  يستهان 

التصاعد الحاد يف طبيعة  ويف مقدمتها الصني، ومع 

األزمات الدولية وتردي األوضاع األمنية عىل الساحتني 

اإلقليمية والعاملية، ومع تشابك مصالح الدول.. أصبح 

إميان القيادة الرشيدة يف اإلمارات بأهمية العمل عىل 
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تطوير عالقات قوية وتكاملية مع الصني يتزايد كل 

يوم، باعتباره رضورة وحاجة اسرتاتيجية ملحة. فالصني 

باتت قوة دولية فاعلة ومؤثرة يف التفاعالت الدولية 

دور  للعب  تطمح  بدأت  وقد  العاملية،  الساحة  ويف 

سيايس فاعل عىل املستويني الدويل واإلقليمي بالتزامن 

مع بروزها كثاين قوة اقتصادية عاملياً، ولهذا فإن تعزيز 

العالقات مع الصني ال يخدم املصالح اإلماراتية وحسب، 

وإمنا الخليجية والعربية بوجه عام، خاصة إذا ما تم 

أفق  أن بكني حريصة عىل تطوير  االعتبار  األخذ يف 

التعاون مع الدول العربية وفق أطر سياسية وأمنية 

واقتصادية وثقافية وعلمية ويف غريها من املجاالت، 

عام  تأسس  الذي  الصيني  العريب  املنتدى  من خالل 

2004، حيث تجىل ذلك بوضوح يف االجتامع الوزاري 

الثامن ملنتدى التعاون الصيني العريب يف العارش من 

يوليو 2018، والذي أعلن خالله الرئيس الصيني «يش 

الصينية  االسرتاتيجية  الرشاكة  إقامة  بينج» عن  جني 

العربية، وهي الرشاكة التي تؤسس ملرحلة متقدمة 

ونقلة نوعية يف مسار العالقات العربية الصينية.

ميكن  مثينة  دروساً  الصينية  التنموية  التجربة  تقدم 

لإلمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العريب، 

والدول العربية بوجه عام، االستفادة منها، السيام وأن 

الصني استطاعت أن تتخطي األزمة املالية واالقتصادية 

التي بدأت يف عام 2008، بل وحققت منواً  العاملية 

اقتصادياً  الثاين  املركز  لتحتل  مسبوق،  غري  اقتصادياً 

بعد الواليات املتحدة األمريكية عام 2010، متخطية 

اليابان التي كانت تحتل هذا املركز. والالفت لالنتباه 

سنوات  غضون  يف  املكانة  تلك  حققت  الصني  أن 

بأنها  الخرباء، علامً  توقعه كثري من  ما  قليلة، عكس 

فرضها  التي  واألنظمة  باألسس  وتقيدت  احرتمت 

نظام السوق العاملي، والذي أنتجته وقادته الواليات 

املتحدة األمريكية يف املقام األول، وقد استطاعت يف 

الوقت ذاته أن توجد آلياٍت ومناذَج اقتصادية حديثة 

للتعاون وللنهوض باالقتصاد العاملي يف أحلك الظروف 

«الحزام  ومرشوع  مبادرة  طرح  مثل  االقتصادية، 

والطريق» الذي يبلغ عدد الدول املشاركة فيه حدود 

60 دولة، كام قدمت صيغة استثامرية دولية جديدة، 

تتمثل يف البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية، 

وعدد الدول املساهمة فيه أيضاً بحدود 60 دولة.

املتنامية للصني مع اإلمارات، إىل جانب  إن املصالح 

دول الخليج العربية والدول العربية بوجه عام، ميكن 

موقف  بتبني  بكني  إقناع  يف  جيد  بشكل  توظيفها 

ضاغط عىل إيران، يك تتوقف عن سياساتها التدخلية 

لألمن  املزعزعة  أنشطتها  عن  والتخيل  والعدائية، 

واالستقرار يف املنطقة.. السيام أن الصني طرف رئييس 

اإليرانية، وأحد أعضاء  النووية  إدارة ملف األزمة  يف 

مجموعة (1+5) التي أبرمت االتفاق النووي مع إيران 

يف يوليو عام 2015. ورغم أنها تحتفظ بشبكة عالقات 

كثرياً  ذاته  الوقت  الصني يف  فإن  إيران،  ومصالح مع 

ما تعرب عن قلقها إزاء سياسات طهران التي تزعزع 

األمن واالستقرار يف املنطقة؛ فقد انتقدت تهديدات 

إيران يف شهر يوليو 2018، بإغالق مضيق هرمز ومنع 

وقف  واشنطن  حاولت  حال  يف  العبور  من  السفن 

تعلن  بذلك  إيران  أن  واعتربت  النفطية،  صادراتها 

الحرب عىل جميع دول العامل.

فإن  املتبادل،  االسرتاتيجي  االعتامد  منظور  ومن 

الصني تنظر إىل دولة اإلمارات ببالغ التقدير وتحرص 

إزاء  مواقفهم  وتفهم  قادتها  رؤى  إىل  االستامع  عىل 

تعرب  ما  ودامئاً  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  مختلف 

العالقات مع دولة اإلمارات  عن حرصها عىل تعزيز 

يف املجاالت كافة، وتعتربها رشيكاً حيوياً يف منطقة 

القيادة يف  قناعة  الخليج ال غنى عنه. كام ترسخت 

الدولية  الساحتني  اإلمارات عىل  دور  بأهمية  الصني 

واإلقليمية وبقدراتها وإمكانياتها يف توفري جزء كبري 

من احتياجات الصني خارج حدودها، ليصبح االعتامد 

االسرتاتيجي واملتبادل بني البلدين أهم ما مييز طبيعة 

الحقيقية  الضامنة  كذلك  وليصبح  بينهام،  العالقات 

الوقت  يف  املشرتكة  االسرتاتيجية  مصالحهام  لتحقيق 

تشابه  ضوء  يف  خاصة  البعيد،  املدى  وعىل  الراهن 

وتوافق الرؤى االسرتاتيجية لكال البلدين، والقامئة عىل 

املبادئ األساسية للتواصل اإلنساين والتعايش السلمي 

والتعاون املشرتك.
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الدولية  التقارير  أحد  يعد  العاملي»  السالم  «مؤرش 

املهمة املعنية بتقييم حالة السالم واألمن يف العامل، 

العامل، ويستخدم  املئة من سكان  ويغطي 99,7 يف 

ثالثة وعرشين مؤرشاً كمياً وكيفياً يف عملية التقييم 

ملؤرشي السالم واألمن املرتبط به، ويتم تجميع هذه 

مستوى  أولها  رئيسية:  نطاقات  ثالثة  يف  املؤرشات 

السالمة واألمن املجتمعيني، وثانيها طبيعة الرصاعات 

الداخلية والدولية، وثالثها مستوى العسكرة، مبعنى 

طغيان الجوانب العسكرية عىل املدنية يف أي دولة، 

حساب  عىل  عسكري  إنفاق  من  بذلك  يرتبط  وما 

الجوانب املدنية والتنموية.

تقرير «مؤرش السالم العاملي 2018» يفرّق بني نوعني 

السلبي»،  «السالم  عليه  يطلق  األول  السالم  من 

وتتمثل أهم مؤرشاته يف غياب العمليات اإلرهابية 

والعنف املحيل وانخفاض معدالت الجرمية، أما النوع 

الثاين فيطلق عليه التقرير» السالم اإليجايب»، والذي 

يقيس مدى فاعلية السياسات واالسرتاتيجيات التي 

تطبقها الحكومات لتعزيز أسس السالم الداخيل يف 

مجتمعاتها، ويقاس السالم اإليجايب بثامنية مجاالت، 

تتمثل يف كفاءة وفعالية الحكومة، والتوزيع العادل 

والعالقات  للمعلومات،  الحر  والتدفق  للموارد، 

الجيدة مع دول الجوار، ومستوى رأس املال البرشي 

وانتشار ثقافة قبول حقوق اآلخر وانخفاض معدل 

الفساد ووجود بيئة أعامل جيدة.

 القراءة املعمقة لتقرير مؤرش السالم العاملي 2018 

تكشف بوضوح أن العامل يعيش حالة من ”السيولة 
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تراجع  فقط  ليس  الرئييس  عنوانها  والضبابية“، 

األخطر  وإمنا  العامل،  دول  من  العديد  يف  السالم 

النزاعات  تنامي  بسبب  السالم،  بناء  عمليات  فشل 

اإلرادة  وانعدام  املسلحة،  الرصاعات  حدة  وتفاقم 

وإنهاء  السالم  صنع  عىل  القادرة  الدولية  الجامعية 

األزمات املسببة لهذه النزاعات والرصاعات. النتائج 

يف  العاملي  السالم  مؤرش  تقرير  إليها  توصل  التي 

القلق عىل مستقبل  إىل  تدعو  الثانية عرش  نسخته 

األمن والسلم عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، ألنها 

تضعنا أمام حقائق ”مفزعة“، لعل أبرزها:

* أصبح العامل أقل سالما عن أي وقت مىض خالل 
العقد األخري، خاصة يف منطقة الرشق األوسط، ليس 
هذا وحسب، بل إن الوصول لعامل أكرث سالًما – كام 

يقول ستيف كيليليا، املؤسس والرئيس التنفيذي يف 

معهد االقتصاد والسالم -مل يزل بعيد املنال. وحسب 

التقرير، فقد  تدهور مؤرشات السالم يف 92 دولة، 

كام  سنوات.  أربع  منذ  األسوأ  النتائج  تعترب  وهذه 

يف  تراجعاً  التسع  العامل  مناطق  من  ست  شهدت 

وضع السالم، مع تراجع املناطق األربع األكرث سالماً؛ 

آسيا  ومنطقة  الشاملية  وأمريكا  (أوروبا  وهي: 

وأمريكا الجنوبية).

أكرث صعوبة من  السالم تحدياً  بناء  * تعترب عملية 
يف  املستمرة  الرصاعات  يفرس  هذا  ولعل  تدمريه، 
العديد من املناطق، وخاصة منطقة الرشق األوسط، 

كالتي يف سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان.

املناطق  مقدمة  يف  األوسط  الرشق  منطقة  تأيت   *

انحسار  من   بالرغم  وذلك  العامل،  يف  سالماً  األقل 
حيث  وسوريا،  العراق  يف  ”داعش“  تنظيم  نفوذ 

يوجد بها خمس دول من العرش دول األقل سالما يف 

العامل وهي ليبيا واليمن والصومال والعراق وسوريا، 

كام أن باقي دولها تتصدر قامئة الخمسني دولة األقل 

سالما يف العامل. ويف تقييم مؤرش السالم العاملي لحالة 

السالم اإليجايب يف منطقة الرشق األوسط  يؤكد أنها 

السالم  معدل  فيها  ينخفض  التي  املناطق  من  تعد 

إىل  بالنظر  دولها  تصنيف  انخفاض  بسبب  اإليجايب 

املجاالت الثامين السابقة.

الرشق  منطقة  شهدتها  التي  الرصاعات  *تقف 
األوسط والعديد من املناطق األخرى وراء االرتفاع 

امللحوظ يف عدد حاالت الوفيات يف ميادين القتال 
الالجئني  أعداد  يف  واالرتفاع   ، املئة  يف   624 بنسبة 

الحقائق  من  ولعل   . مسبوقة  غري  بصورة  العامل  يف 

الصادمة واملؤملة التي توصل إليها هذا التقرير هي 

أصبحوا  املعارص  التاريخ  يف  مرة  وألول  الالجئني  أن 

يشكلون نحو 1 يف املئة من سكان العامل يف 2017،  

قرابة  أو  املتحدة  اململكة  يزيد عن عدد سكان  مبا 

نصف سكان روسيا. وهذا ما تؤكده بالفعل تقديرات 

مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني يف تقريرها 

الالجئني  عدد  أن  إىل  أشارت  والتي   ،2018 للعام 

والنازحني يف العامل قفز إىل 68.5 مليون شخص العام 

املايض، مسجالً بذلك ارتفاعاً جديداً للعام الخامس 

عام  يف   4.6% بنسبة  العدد  ووارتفع  التوايل،  عىل 

الالجئني  له، وأن عدد  السابق  بالعام  2017 مقارنة 

الذين فروا من بالدهم هربًا من النزاعات والقمع، 

يشكلون 24.5 مليون شخص من أصل 68.5 مليون 

نازح، أي بزيادة 2.9 مليون باملقارنة مع 2016.

التكلفة االقتصادية لرتاجع األمن والسالم  * ارتفاع 
بلغ حاصل  فقد  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل 

يف  العاملي  االقتصاد  عىل  للعنف  االقتصادي  التأثري 

ويساوي  أمرييك،  دوالر  تريليون   14,8 نحو   2017

االقتصادي  النشاط  من  املئة  يف   12,4 الرقم  هذا 

دوالر   1,988 أو  العاملي)،  اإلجاميل  (الناتج  العاملي 

الصني وروسيا  الواحد. وشهدت دول  للفرد  أمرييك 

وجنوب إفريقيا أعىل معدالت اإلنفاق عىل األمن.
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إذا كانت النتائج السابقة التي تضمنها تقرير مؤرش 

السالم العاملي 2018 تؤكد أن منطقة الرشق األوسط 

األمن  أسس  لتثبيت  طويلة  سنوات  أمامها  والعامل 

عن  تكشف  ذاته  الوقت  يف  فإنها  السالم،  وصنع 

اإلرادة  غياب  أولها  املهمة:  الدالالت  من  مجموعة 

الجامعية الدولية القادرة عىل التوصل إىل تفاهامت 

اإلقليمية  والرصاعات  لألزمات  «توافقية»  حلول  أو 

والألمن»  «الالسلم  حالة  وراء  تقف  التي  والدولية 

يف  يرتبط  كان  إذا  وهذا  اآلن،  العامل  يعيشها  التي 

جانب منه باختالف مصالح القوى الكربى والتنافس 

ذاته  الوقت  يف  يؤكد  فإنه  النفوذ،  عىل  بينها  فيام 

املعنية  والدولية   األممية  املنظامت  وعجز  فشل 

بالحفاظ عىل األمن والسلم الدوليني. يكفي اإلشارة 

هنا، إىل أن  االستخدام املتزايد لحق النقض»الفيتو» 

من جانب كل من الواليات املتحدة وروسيا أصاب 

ليس فقط  مجلس األمن بـ»الشلل»، وجعله عاجزاً 

والسلم  األمن  حفظ  يف  الحيوي  بدوره  القيام  عن 

الدوليني، وإمنا أيضاً، ورمبا األخطر، يف تعقيد أزمات 

التي  السورية  األزمة  ولعل  واستمرارها،  املنطقة 

خلفت ورائها أكرب أزمة إنسانية يف العرص الحديث 

متثل إدانة صارخة للمجتمع الدويل بأكمله.

ثانيها أن التداعيات املرتتبة عىل حالة «الالسلم» ال 

تقترص فقط عىل تراجع مؤرشات األمن واالستقرار، 

وإمنا أيضاً تنطوي عىل تكلفة برشية ومادية كبرية، 

والالجئني  القتىل  أعداد  تزايد  يف  اإلشارة  سبق  كام 

والنازحني بصورة غري مسبوقة، يف الوقت ذاته فإن 

فشل عمليات بناء السالم والتوصل إىل «تسويات « 

للرصاعات الداخلية والخارجية تنطوي بالسلب عىل 

أوضاع  لتحسني  جهود  أية  وتعوق  التنمية،  برامج 

أن  تنموية  سياسات  ال ميكن ألي  ألنه  املجتمعات، 

ولعل  واالستقرار،  األمن  غياب  ظل  يف  أثرها  تنتج 

من النتائج املهمة التي ينبغي تسليط الضوء عليها 

هنا أن األموال الضخمة، والتي تقدر بالرتيليونات ، 

والألمن  الالسلم  املرتتبة عىل حالة  املليارات،  وليس 

االقتصادية  األسباب  ملعالجة  توجيهها  ميكن  كان 

التي تقف وراء كثري من الرصاعات والنزاعات التي 

كان  وأيضاً  بل  من حولنا.  والعامل  املنطقة  تشهدها 

ميكن توظيفها بكفاءة يف مواجهة التحديات الكونية 

منها  جانب  واستثامر  بأكمله،  العامل  تواجه  التي 

فيام  العاملية، وخاصة  اإلمنائية  األهداف  تحقيق  يف 

البيئة،  الفقر والبطالة وحامية  بالقضاء عىل  يتعلق 

والنهوض   ، العامل  سكان  لجميع  التعليم  وتوفري 

بالرعاية الصحية يف املجتمعات الفقية. مبعنى آخر، 

لو تم توجيه هذه األموال لالستثامر يف بناء السالم 

االجتامعي مبجاالته املختلفة، لنجح العامل يف تحقيق 

السالم وتعزيز مستويات األمن واالستقرار يف جميع 

مناطق العامل.

الذي  الرئييس  الخطر  هو  اإلرهاب  يظل  ثالثها 

اإلقليمي  الصعيدين  عىل  واالستقرار  األمن  يهدد 

والدويل، لكن الالفت كام يشري تقرير «مؤرش السالم 

العاملي2018» ، أن خريطة اإلرهاب شهدت تحوالت 

واضحة خالل السنوات القليلة املاضية، فلم يعد هذا 

الخطر يرتكز بشكل رئييس يف منطقة الرشق األوسط، 

هو  كام  أخرى  ودول  مناطق  إىل  ينتقل  بدأ  لكنه 

الحال يف العديد من الدول األوروبية، التي تعرضت 

املاضيني.  العامني  يف  اإلرهابية  األعامل  من  للعديد 

الرشطة  عن  صدر  تقرير  أحدث  مع  يتفق  وهذا 

األوروبية «يوروبول»، يف يونيو 2018 ، والذي حذر  

عىل  إرهابية  هجامت  لوقوع  كبرية  احتاملية  من 

«داعش»  تنظيم  بفكر  تؤمن  منفردة»،  «ذئاب  يد 

أنه  األوروبية  الرشطة  تقرير  يف  والالفت  اإلرهايب. 

للدعاية  «داعش»  تنظيم  توظيف  من  كذلك  حذر 

عرب اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعى يف متويل 
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داعش  خطر  يظل  لهذا  جدد،  إرهابيني  وتجنيد 

بصورة  نفوذه  وانحسار  قوته  تضاءل  رغم  مرتفًعا 

كبرية يف العراق و سوريا.  

2018

من أهم النتائج التي تضمنها مؤرش السالم العاملي 

العربية  اإلمارات  بدولة  تتعلق  التي  تلك   ،2018

هذا  يف  مرتبة  عرشة  إثنتا  تقدمت  التي  املتحدة 

املؤرش، وانتقلت بذلك من املرتبة الـ 56 العام املايض 

2017 إىل املرتبة الـ 44 يف مؤرش العام الجاري 2018،  

وتقدمت إىل املرتبة الثانية عىل مستوى 20 بلداً يف 

منطقة الرشق األوسط وشاميل إفريقيا. هذا التقدم 

دولية  شهادة  هو  العاملي  السالم  مؤرش  يف  الكبري 

التي  التنموية  اإلمارات  نجاح سياسات  دامغة عىل 

بناء  عىل  وتعمل  اإلنسان،  بناء  يف  باالستثامر  تهتم 

تنمية شاملة مستدامة ومتوازنة ينعم بثامرها جميع 

أبناء الوطن يف مختلف ربوع الدولة. يف الوقت ذاته 

ذاته، فإن تقدم اإلمارات يف مؤرش السالم العاملي إمنا 

يؤكد نجاحها بامتياز يف بناء السالم اإليجايب مبجاالته 

بالكفاءة  يتعلق  فيام  إليها، وخاصة  اإلشارة  السابق 

الحكومية، والتوزيع العادل للموارد، ومستوى رأس 

اآلخر  حقوق  قبول  ثقافة  وانتشار  البرشي  املال 

وانخفاض معدل الفساد ووجود بيئة أعامل جيدة، 

أن  اإلمارات  دولة  استطاعت  التي  املجاالت  وهي 

تحقق فيها العديد من اإلنجازات بشهادة العديد من 

واملصداقية،  بالثقة  التي تحظى  الدولية  املؤسسات 

حيث جاءت يف املركز األول عاملياً يف 50 مؤرش وفق 

 ،2018  –  2017 للعام  العاملية  التنافسية  مؤرشات 

وذلك يف العديد من القطاعات الحيوية واملجتمعية 

والخدمية، مثل جودة القرارات الحكومية، وفعالية 

وقلة  األجانب،  مع  والتسامح  الحكومي،  اإلنفاق 

مستوى الجرائم العنيفة واألمن االلكرتوين.

ينفصل  ال  اإليجايب  السالم  بناء  يف  اإلمارات  نجاح 

الوطني  األمن   لرتسيخ  العميقة  رؤيتها  عن  أيضاً 

أمنية  إسرتاتيجية  تتبنى  حيث  الشامل،  مبفهومه 

اتساعاً  أكرث  إىل رؤية  لألمن  الضيق  املفهوم  تتجاوز 

وعمقاً وتجاوباً مع املتغرّيات واملستجدات الداخلية 

القانون، ورفع كفاءة  والخارجية، تقوم عىل تطبيق 

العنرص البرشي، وتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش 

يف مجتمع اإلمارات ، وترسيخ منوذج التعايش، الذي  

أراضيها  عىل  املوجودة  املختلفة  للجنسيات  يضمن 

قد  توترات  أية  عن  بعيداً  تام  تناغم  يف  العيش 

تنجم بسبب اختالف الثقافات والتقاليد والعادات، 

اإلمارات  تقدمه  الذي  والتعايش  التسامح  فنموذج 

للعامل يعد مؤرشاً عىل سيادة قيم السالم بني جنبات 

املجتمع، ودليالً عىل أن اإلمارات لديها من اآلليات 

الثقافية واالجتامعية ما يجعل من قيم السالم ثقافة 

جامعة يعيها ويدركها جميع من يعيش عىل أراضيها 

وهذا األمر ال شك يعزز من حالة األمن واالستقرار 

يف اإلمارات.

وختاماً، يف الوقت الذي ترتاجع فيه مؤرشات السالم 

واألمن يف املنطقة والعامل، نتيحة استمرار الرصاعات 

التهديدات  وتنامي  والدولية،  اإلقليمية  والنزاعات 

العابرة للحدود، تظل  دولة اإلمارات بقعة  األمنية 

وتقدم  األمل،  عىل  تبعث  التي  املرشقة  الضوء 

الداخيل»، والذي  النموذج يف بناء «السالم اإليجايب 

ميثل األساس فيام تنعم به من أمن واستقرار شامل 

عىل املستويات كافة، ويضفي عىل منوذجها التنموي 

تظل  لهذا  والقوة،  الجاذبية  من  املزيد  والسيايس 

واألمن  والتنمية  البناء  يف  بها  يحتذى  تجربة  دوماً 

املنطقة  يف  الكثريين  لدى  الحلم  ومتثل  والتعايش، 

نهج  عىل  تسري  أن  لدولهم  يتمنون  الذين  والعامل، 

مقومات  وتوفري  اإليجايب  السالم  بناء  يف  اإلمارات 

عىل  يعيشون  من  لجميع  الكريم  والعيش  األمن 

أراضيها الطيبة.
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بارزاً يف  البعض أن اإلعالم لعب دوراً  وقد يرى 

اندالع  والتي ساعدت يف  التعبري  تشجيع حرية 

يرى  بينام  العريب،  بالربيع  يسمى  ما  ثورات 

السبب  ذاته  هو  اإلعالم  هذا  أن  كام  البعض 

أضاف  وأنه  خاصة  الدول  بعض  تدهور  وراء 

الدائرة،  العسكرية  الحروب  إىل  إعالمية  حروباً 

الحديث  اإلعالم  املتنازعة  الجهات  وظفت  إذ 

وتغطية  سياساتهم  عن  للتعبري  والتقليدي 
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أخبارهم وعملياتهم من وجهة نظرهم باإلضافة 

إىل تأليب الرأي العام واستقطاب منارصين.

اإلعالم،  هذا  دور  حول  الرأي  ينقسم  أيضاً، 

فالبعض يرى أن وجوده ال غنى عنه، فهو ميثل 

حق املواطن يف املعرفة والتعبري ومتنفس حرية، 

حتى أنه قد يرى الصحفي بقلمه أرفع منزلة من 

املعلم. بينام يرى البعض اآلخر أن اإلعالم مهنة 

السلم.  أيام  وتخبو  الكوارث  مع  تكرب  وصناعة 

يوصف  أن  ميكن  أوما  أوتجميل  تزييف  دون 

بالتدنيس.

من جهة أخرى، كان عىل صناعة اإلعالم يف عاملنا 

أحمى،  وطيسها  أخرى  مواجهة  خوض  العريب 

فالتكنولوجيا وثورة مواقع التواصل االجتامعي، 

األحيان عىل  بل وتفوقت يف كثري من  نافست، 

الصحف  إدارات  عىل  فكان  التقليدي،  اإلعالم 

رسعة  مواكبة  جاهدة  تحاول  أن  والقنوات، 

بوك“  و“فيس  ”تويرت“  إعالم  كان  التي  الضوء 

يسري بها. 

بدأت  والرقمي  التقليدي  اإلعالمني  بني  الفجوة 

بالتنامي بشكل ملحوظ مع ظهور جيل اإلنرتنت 

تغري  لُوحظ  فقد  االجتامعي،  التواصل  ومواقع 

الذي  اليوم  لقارئ  االستهاليك  السلوك  واضح يف 

ومشاهدة  الورق  تصفح  صرب  يتحمل  يعد  مل 

اإللكرتونية،  الصحف  يفضل  حيث  التلفاز، 

ومتابعة  الصحف  جميع  تصفح  له  تتيح  التي 

جميع القنوات من خالل صفحته عىل ”تويرت“ 

أتاحت  كام  يذكر.  عناء  دون  بوك“  أو”فايس 

فرصة  للمتلقي  اإللكرتونية  املنصات  هذه 

متابعة األحداث لحظة حدوثها ونقل املعلومات 

بالصوت والصورة، يف الوقت الذي عىل الصحف 

بأخبار  القارئ  لتزويد  الغد“  ”طبعة  انتظار 

السبق  تفقد  يجعلها  وهوما  باألمس،  حدثت 

مؤرشاً  مضت  سنوات  يف  كان  الذي  الصحفي 

ق صحيفة عن األخرى. لتَفوُّ

واألهم من هذا ظهور وانتشار صحافة املواطن 

والتي تسمى أيضاً بالصحافة التشاركية وصحافة 

املسميات  من  وغريه  البديل  واإلعالم  الشارع، 

غري  األفراد  متكني  عىل  تعتمد  والتي  األخرى، 

ليصبحوا  التقنيات  هذه  بفضل  املتخصصني 

صحافيني ينرشون األخبار ويساهمون يف عرض 

الرأي  يف  والتأثري  واملوضوعات  واألفكار  القضايا 

العام، دون أن يكونوا مؤهلني يف مجاالت العمل 

اإلعالمي.

املواطن،  فصحافة  النشأة  حديث  إعالم  وكأي 

عىل الرغم من أنها توفر بيئة للنقاش والتفاعل 

فهي  املتنوعة،  النظر  ووجهات  اآلراء  وطرح 

تضيف للتحديات إذ إنها تساعد أحياناً يف نرش 

رسيع  بشكل  الخاطئة  والتقارير  الشائعات 

األحداث  رسد  من  العواطف  تحد  وقد  جدا، 

مبوضوعية. 

الصواب،  من  جانب  الفرضية  لهذه  يبدو  قد 

بحوايل  حالياً  تقدر  عربياً  اإلعالم  فـ»صناعة» 

ملا  مقارنة   %25 منو  بنسبة  دوالر،  مليار   12.4

كانت عليه قبل 2011.

 .

أول هذه التحديات هو املهنية واملصداقية، ففي 

واملتشعبة  واملتسارعة  الكثرية  التطورات  خضم 

يف املنطقة، ارتأت بعض املؤسسات اإلعالمية أن 

تغض الطرف عن أقل أبجديات العمل الصحفي، 

أال وهي تدقيق املصادر وتحري املعلومة وتأمني 

مصادر محأيدة مستقلة وموثوقة. وهي تسارع 

يف نرش املعلومات قبل التحقق منها وذلك سعياً 

وراء السبق الصحفي و“السكوب“، حتى أصبح 

بغض  أوالً  بالخرب  يأيت  من  حول  يدور  السباق 

النظر عن صحته ومصداقيته.

آخر،  كتحٍد  املوضوعية  تأيت  النطاق،  نفس  ويف 

الصحفي  خاصة  اإلعالمي،  مهمة  أن  فاملعروف 

هي  الرصاعات،  مناطق  من  الخرب  ينقل  الذي 

عرض الحقائق واملعلومات دون إصدار أي من 

األحكام. والذي نراه يحدث كثرياً اآلن أن هناك 

مؤسسات إعالم إقليمية قد ارتأت تعديل األخبار 

السياسية،  أجندتها  مع  ليتامىش  املحتوى  لتغري 

واملسؤولية  باملهنية  الحائط  عرض  ضاربة 

اإلعالمية يف احرتام عقول املتلقي.

وسط  املشاهد  أو  القارئ  وضع  التخبط  هذا 

ب األخرى وصحيفة  حالة من الحرية، فقناة تُكذِّ

تقول القول وأخرى تقول عكسه، حتى أصبحت 

املزيفة  والوقائع  واملغلوطة  الكاذبة  األخبار 

وصحفنا  اإلخبارية  نرشاتنا  يف  يومياً  حدثاً 

باملتلقي إىل سؤال نفسه  األمر  لينتهي  اليومية، 

التحدي  هذا  ولتجاوز  أصدق؟“.  وماذا  ”من 

العودة  اإلعالمية  مؤسساتنا  عىل  يجب  بنجاح، 

إىل األصل، وتحمل مسؤولياتها تجاه املتلقي يف 

والتدقيق،  األخبار  مصادر  من  التحقق  رضورة 

و“سلطة  للحقيقة  مصدر  اإلعالم  يعود  حتى 

الصفة من معنى،  ما تحمله هذه  رابعة“ بكل 

الحقيقة  نقل  يف  السامية  رسالته  عىل  محافظاً 
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الكرة  ترمى  األول،  التحدي  يف  وكام  أخرى  مرة 

التحدي  املؤسسات اإلعالمية ملواجهة  يف ملعب 

الثاين، لن تجدي محاولة منافسة اإلعالم الرقمي، 

بل األفضل التأقلم مع الوضع الجديد من خالل 

إيجاد صيغة للتكامل مع صحافة املواطن والتي 

ميكن أن تضم قواعد وترشيعات تحدد أخالقيات 

وأشكاله، وتشجيع  أوجهه  بكل  اإلعالمي  العمل 

عىل اتباع أدبيات معية تلتزم بضوابط وأخالقيات 

املجتمع.

الرابعة  السلطة  عىل  كان  الذي  الثالث  التحدي 

يف  متثل  األخرية،  السنوات  خالل  عربه  املرور 

فيه  فشلت  ما  وهو  االنحياز،  وعدم  الحيادية 

الوعي  ارتفاع  ومع  اإلعالمية.  املؤسسات  معظم 

حول األخبار املغلوطة منذ أن فاز دونالد ترمب 

ترسخت  األمريكية،  املتحدة  الواليات  برئاسة 

أنه  وهي  فيها،  جدال  ال  حقيقة  املتلقي  عند 

وسائل  تتناقله  فيام  حيادية  هناك  توجد  ال 

العامل،  حول  أم  العريب  محيطنا  يف  سواًء  اإلعالم 

الجغرافيا  تحكم  إذ  وموضوعات.  أخبار  من 

والتاريخ بأحكامها تارة، فيام يكون لأليديولوجية 

السياسية واملال والتمويل اليد العليا فيام يكتب 

ويذاع تارات أخرى.

يف  الالحيادية  هذه  من  بعضاَ  نتفهم  قد  طبعاً، 

فهنا  العامل،  للصالح  مراعاة  األخبار  معالجة 

”سلطة  من  اإلعالمية  املؤسسة  دور  يتحول 

مقبول  وهومصلطح  ناعمة“،  ”قوة  إىل  رابعة“ 

عاملياً، حتى أن أشهر املؤسسات اإلعالمية كهيئة 

 24 وفرانس  يس)  يب  (البي  الربيطانية  اإلذاعة 

الفرنسية ويس إن إن األمريكية مارسته ومتارسه، 

رابعة  سلطة  بصفته  اإلعالم  مسؤوليات  فمن 

اإليجابيات خصوصاً  العام، ونرش  الصالح  خدمة 

انتشار  من  األخرية  اآلونة  يف  نعانيه  ما  ظل  يف 

هنا  وصوب.  حدب  كل  من  السلبية  لألخبار 

طاقاته  تعزز  ضوء  بقعة  إىل  املتلقي  يحتاج  قد 

ذلك،  عىل  مثال  من  أفضل  وليس  اإليجابية. 

الدور الكبري الذي تلعبه املؤسسات اإلعالمية يف 

وفنلندا  والسويد  كندا  تحسني صورة دول مثل 

بأن  يعتقدون  العامة  أصبح  حتى  والدمنارك، 

الدول ال سلبيات فيها وأنها مالذ املظلوم  هذه 

والضعيف ومصنع األحالم، وهووبعد قليل من 

التفكري، سنجد أنه غري صحيح.

نقل  بني  ما  التفريق  هو  هنا  الفيض  الخيط 

من  إيجابيات  واختالق  هي  كام  اإليجابيات 

كمثال،  اإلماراتية  بالتجربة  وأستشهد  العدم، 

التجربة  نقل  دوره  اإلمارات  دولة  يف  فاإلعالم 

وتسليط  واالجتامعية،  والتنموية  االقتصادية 

واالسرتاتيجية  الضخمة  املشاريع  عىل  الضوء 

محاوالً  الدولة،  قادة  وضعها  التي  املستقبلية 

بال  تضخيمها  دون  اإليجابيات  عىل  الرتكيز 

تضخيمها  دون  السلبيات  إبراز  وأيضاً  داٍع، 

تصديق  يف  الحق  للقارئ  يكون  هنا  داٍع.  دون 

الواقع خري ميزان  الخرب من عدمه، ولعل أرض 

املعلومة  صحة  لتدقيق  املتلقي  يستخدمه  قد 

الدولة،  تعلنها  التي  فاملشاريع  عدمها،  من 

واملؤرشات  األرض  معاينتها عىل  للمتلقي  ميكن 

التصنيف  مؤسسات  تعلنها  التي  االقتصادية 

املشاريع.  هذه  جدوى  عىل  دليل  خري  العاملية 

هذه الحقائق دفعت املتلقي إىل بناء جرس من 

أخبار  فيصدق  حكومته،  ويف  إعالمه  يف  الثقة 

لعدم  نظراً  تلقائياً  ودولته  إعالمه عن حكومته 

وجود ما ينفي ذلك يف تجاربه السابقة.

العريب  عاملنا  يف  أخرى  دوالً  نجد  قد  حني  يف 

ورق،  من  مشاريع  إعالمها  خالل  من  صنعت 

وباعت ”الوهم“ ملواطنيها، حتى أن بعضها فاز 

يقول  الواقع  بينام  فقط  صحفه  يف  حروب  يف 

أموراً أخرى. يف هذه الحالة، خرست هذه الدول 

ومؤسساتها اإلعالمية من خالل هذه االسرتاتجية 

بخرب  لوجاءت  فحتى  مواطنيها،  ثقة  ”الكاذبة“ 

صادق، كذبه املتلقي دون تردد مستعيناً بذلك 

بتجاربه السابقة.

اختبار  يف  وضع  العريب  إعالمنا  القول،  خالصة 

يف  وفشل  حني  يف  فنجح   ،2011 منذ  صعب 

أحيان، وال تزال تحديات املايض يواجهها الحارض، 

به  القيام  ميكنه  ما  أقل  املستقبل.  وسيواجهها 

هواحرتام املتلقي ومراعاة قدسية ”القلم“.
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من  كثرية  أجزاء  يف  اضطرابات  اليوم  نواجه  إننا 

املنطقة، وتتطلب الحلول لهذه التحديات استخدام 

الدفاعية  االتصاالت  مثل  شاملة؛  وطنية  أدوات 

االسرتاتيجية لطأمنة األصدقاء وكّف املعارضني.

يف  االسرتاتيجي  الدفاع  اتصاالت  من  الهدف  يتمثل 

الرئيسية يف إيجاد ظروف مناسبة  إرشاك الجامهري 

أو تعزيزها أو الحفاظ عليها بهدف تعزيز املصالح 

اإلجراءات  ودعم  املعلومات  خالل  من  الوطنية 

الدفاعية بشكل متزامن مع العنارص األخرى للقوة 

االتصاالت  أن  املتحدة  الواليات  ترى  الوطنية. 

مواجهة  يف  حاسمة  كانت  االسرتاتيجية  الدفاعية 

اإلسالمية  إيران  لجمهورية  املتطرفة  األيديولوجيات 

املتطرفة  واملنظامت  والقاعدة  املسلمني  واإلخوان 

األخرى يف القرن الحادي والعرشين. وميكن أن تشمل 

جهود االتصاالت الدفاعية االسرتاتيجية الحوار الرفيع 

املستوى بني قادة الدفاع (مثل سفر رئيس األركان 

ويُعرف  اآلخرين)،  الوطنيني  القادة  مع  لالجتامع 

أحيانًا بدبلوماسية الدفاع، إضافة إىل مجموعة من 

األعامل املنسقة األخرى والرسائل وأشكال املشاركة 

أو  األخرى  الدول  إعالم  يف  املستخدمة  العسكرية 

التأثري فيها أو إقناعها لدعم األهداف الوطنية. وقد 

الشؤون  العامة  الدفاعية  االتصاالت  هذه  تشمل 

والدعم  املعلوماتية،  والعمليات  املدنية،  أو  العامة 

القيام  يتم  (الذي  العامة  للدبلوماسية  العسكري 

يف  العسكريني  امللحقني  بواسطة  الغالب  يف  به 

املثال،  سبيل  (عىل  نفسها  والدبلوماسية  الخارج)، 

الدفاع بخرباتهم  عندما يساهم مسؤولون يف وزارة 

التي  األحوال  والسالم). يف  املعاهدات  مباحثات  يف 

كانت فيها االتصاالت الدفاعية االسرتاتيجية متّسقًة 

املتحدة وسياقنا  العربية  اإلمارات  مع سياسة دولة 

اإلقليمي، أثبتت جدواها يف مواجهة التأثري اإليراين يف 

املنطقة، وتعزيز التفهم اإلقليمي للقضايا الراهنة مع 

قطر، واستقطاب دعم دويل للحرب ضد االنقالبيني 

الوطني  االلتزام  وإظهار  اليمن،  يف  الحوثيني 

لالتصاالت  أن  نجد  وهكذا  الوطنية.  باألهداف 

السلم  أوقات  يف  تطبيقات  االسرتاتيجية  الدفاعية 

واألزمات والحرب.

«  : »

. :

john.ballard@ndc.ac.ae

ميكن أن يؤثر كل من هذه األنشطة يف جمهور مختار 

كثرياً  أقوى  تكون  ولكنها  مهمة،  بطرق  يقنعه  أو 

عند استخدامها بالتنسيق مع الجهود الدبلوماسية. 

 – القيام  الحكومية  املنظامت  من  للعديد  وميكن 

االسرتاتيجية،  االتصاالت  بدعم   - بالفعل  وتقوم 

تحت مظلة املسؤولية الشاملة لوزارة الخارجية، غري 

بشكل  مفيدة  بخربة  يتمتعون  الدفاع  مسؤويل  أن 

يؤدي  قد  مام  املجال؛  هذا  يف  للمساهمة  خاص 

وتأثريها.  الوطني  النفوذ  حملة  نطاق  توسعة  إىل 

واملهمة األساسية هي ضامن أن تكون جميع الجهود 

الحكومية متامسكة ويعزز بعضها بعضاً.

مع  ديناميكية  ويزداد  اآلن،  معقد  العاملي  النظام 

من  العديد  إدارة  تشّكل  وسوف  الوقت،  مرور 

القادة  ألفضل  حتى  اختباراً  املحتملة  التهديدات 

االسرتاتيجيني يف سعيهم للتأثري من خالل قدر كبري 

رصاعات  تستمر  وسوف  املنطقة.  يف  النشاط  من 

توظيف  عىل  اإلمارات  قدرة  لكن  العاملية،  القوى 

مع  بالتنسيق  االسرتاتيجية  الدفاعية  االتصاالت 

مساعدتها عىل  التقليدية ستستمر يف  الدبلوماسية 

النجاح، سيّام أن قادة اإلمارات يعملون مبا يتّسق مع 

فحسب،  بالكلامت  وليس  باألفعال  الوطنية،  القيم 

وبالتايل تعزيز نزاهة اإلجراءات االسرتاتيجية لدولة 

من  مجموعة  خالل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات 

االتصاالت الفعالة.
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النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  أصبحت 

مبثابة حجر الزاوية للنظام الدويل لعدم االنتشار 

النووي، وجاء يف مضمون هذه املعاهدة، أن تلتزم 

التي  النووية  الضامنات  اتفاقية  بتطبيق  الدول 

 (IAEA)  تعقد بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من جهة، مع الدول منفردة أو مجتمعة من جهة 

أخرى، وقد بلغ عدد الدول املُوقعة عىل اتفاقية 

الضامنات النووية (181) دولة.

تُعطي اتفاقية الضامنات النووية الوكالة الدولية 

املعلومات  طلب  يف  الحق  الذرية  للطاقة 

النووية،  واملواد  والتكنولوجيا  املنشآت  حول 

ظهرت  وهنا  استخداماتها،  سلمية  من  والتحقق 

للرقابة عىل  وتقنيات  طرائق  الحاجة الستحداث 

ومراقبة  ضبط  ذلك  يف  مبا  النووية،  التطبيقات 

ُمفتيش  خالل  من  ذلك  ويتم  النووية،  املواد 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي َمهمة كبرية 

عملية   (2214) الوكالة  نفذت  فقد  ومعقدة، 

تفتيش يف عام 2016 وحده.

نتجت  التي  التوصيات  وبعد   ،1997 عام  يف 

الوكالة  فرق  نفذتها  التي  التفتيش  عمليات  عن 

وضعت  العراق،  يف  الذرية  للطاقة  الدولية 

الضامنات  التفاقية  إضافياً  بروتوكوال  الوكالة 

النووية املُرتبطة مبعاهدة حظر االنتشار النووي، 

وانضمت للربوتوكول اإلضايف (129) دولة، ويتيح 
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طلب  الوكالة  ملفتيش  اإلضايف  الربوتوكول  هذا 

بالربامج  باالرتباط  فيه  ُمشتبه  موقع  أي  دخول 

عليه  املُوقعة  الدول  لتقديم  باإلضافة  النووية، 

الوقود  ودورة  النووية،  نشاطاتها  عن  معلومات 

النووي لديها واملعلومات املتعلقة باملواد النووية 

التكنولوجيا  بتطوير  عالقة  لها  التي  واملعدات 

عمليات  عىل  للرقابة  الدول  وتنفيذ  النووية، 

االسترياد والتصدير وفقا لقوائم ُمعتمدة تتضمن 

التسلح  برامج  بتطوير  عالقة  لها  ومعدات  مواد 

النووي.

املواد النووية هي جزء صغري من املواد املشعة، 

عنارص  هي  فقط،  عنارص  ثالثة  عىل  وتقترص 

 ،(U, Pu, Th) اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم

ومتتلك هذه العنارص الثالثة العديد من النظائر.

خصصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعريفني 

وتطبيق  النووي  األمان  لغأيات  النووية  للمواد 

ونظام  النووية  األسلحة  أنتشار  حظر  معاهدة 

التعريفني  هذين  ويُراعي  النووية،  الضامنات 

تجُنب الخامات الطبيعية للمواد النووية وبعض 

التسلح  ناحية  من  املهمة  غري  النووية  النفايات 

النووي، حيث يتم الرتكيز بشكل أساس عىل املواد 
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االنشطارية الخاصة وهي نظائر اليورانيوم (235 

و233) ونظري البلوتونيوم (239).

الخاصة  والتحقق  التفتيش  عمليات  تستهدف 

املنشآت  جميع  الذرية  للطاقة  الدولية  بالوكالة 

واألنشطة املرتبطة بدورة الوقود النووي، وتعرف 

العمليات  جميع  بأنها  النووي  الوقود  دورة 

املرتبطة بإنتاج الطاقة النووية، مبا يف ذلك أنشطة 

الثوريوم،  أو  اليورانيوم  تعدين ومعالجة خامات 

النووي،  الوقود  وتصنيع  اليورانيوم  وتخصيب 

إعادة  وأنشطة  النووية،  املفاعالت  وتشغيل 

معالجة الوقود النووي املستهلك، وأنشطة إدارة 

النفأيات النووية، وأي أنشطة بحثية أو تطويرية 

متعلقة بهذه األنشطة. أي أن عمليات التفتيش 

الدولية  الوكالة  مفتشو  بها  يقوم  التي  والتحقق 

عن  التنقيب  مناجم  تشمل  قد  الذرية  للطاقة 

تحضري  ومعامل  والثوريوم،  اليورانيوم  خامات 

التخصيب  ومعامل  الخامات،  هذه  وتحويل 

النووية،  واملفاعالت  النووي،  الوقود  وتصنيع 

واملستهلك،  الجديد  النووي  الوقود  ومخازن 

ومعامل إعادة املعالجة للوقود النووي املستهلك، 

باإلضافة إىل مختربات األبحاث النووية.

      

والربوتوكول  النووية  الضامنات  اتفاقية  مبوجب 

حول  املعلومات  بتقديم  الدول  تلتزم  اإلضايف، 

الدولية  للوكالة  لديها  النووية  املنشآت  تصاميم 

حول  املعلومات  ذلك  يف  مبا  الذرية،  للطاقة 

التدأول  عمليات  ومواقع  وطرائق  التقنيات 

املنشآت  يف  النووية  للمواد  والتحويل  والتخزين 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتعمل  النووية. 

( Nuclear Fuel Cycle ) حيث دورة الوقود النووي التصميم،  معلومات  من  التحقق  عىل 

التصميم  معلومات  املوقع  يف  املفتشون  يقارن 

امليدانية  مالحظاتهم  مع  الدولة  قدمتها  التي 

الدولة  قدمتها  التي  املعلومات  أن  عىل  للتأكيد 

من  العديد  استخدام  يتم  كام  وكاملة،  صحيحة 

بالليزر  الكشف  تقنيات  مثل  الحديثة  التقنيات 

من أجل تعقب وكشف املواد النووية ورسيانها 

داخل املنشآت، ومراقبة تنفيذ األعامل اإلنشائية 

لبعض املنشآت النووية للتحقق من عدم وجود 

منافذ أو ممرات ميكن استخدامها الحقاً يف تطوير 

الربامج النووية العسكرية. كام ميكن أخذ عينات 

تم  قد  املرفق  أن  من  للتحقق  لتحليلها  بيئية 

استخدامه كام هو ُمعلن من قبل الدولة. تسمح 

أن  ميكن  التي  املواد  آثار  بتحليل  العينات  هذه 

تكشف عن معلومات حول املواد النووية (عىل 

اليورانيوم  أو  املنفصل  البلوتونيوم  املثال،  سبيل 

عايل التخصيب يف املنشأة). 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقوم  كام 

باستخدام صور األقامر الصناعية ملقارنة وتحليل 

تُقدمها  التي  واملنشآت  املواقع  حول  املعلومات 

الدول، وذلك  للتحقق من صحة هذه املعلومات 

صور   (407) بتحليل  الوكالة  وقامت  ودقتها، 

أقامر صناعية ملواقع نووية يف عام 2015 وحده، 

الكشف  كفاءة يف  التقنيات  أظهرت هذه  حيث 

للربنامج  التابعة  الرسية  املواقع  من  العديد  عن 

بتحليل  أيضاً  الوكالة  وتقوم  اإليراين،  النووي 

الصحافة  ومعلومات  االستخبارية  املعلومات 

النووي  املجال  يف  املنشورة  العلمية  واألبحاث 

غري  النووية  األنشطة  عن  للكشف  واإلشعاعي 

املرصح عنها.                                              

تقنيات الليزر ثالثية األبعاد للكشف عن 

مناجم خامات املواد النووية وتغرياتها
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النووية  الضامنات  اتفاقية  مبوجب  الدول  تلتزم 

املواد  وطبيعة  كمية  تحدد  معلومات  بتقديم 

النووية ومواقعها،  ويقوم مفتشو الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية بحساب ومقارنة هذه املعلومات 

أثناء  تتم  التي  النووية  املواد  حسابات  مع 

عمليات التفتيش، كام يتم مقارنتها مع معلومات 

معلومات  مع  الدولة  يف  النووية  املواد  سجالت 

التصدير من دول املنشأ، وأيضاً يتم التحقق من 

املعلومات حول استخدام هذه املواد النووية يف 

املنشآت كام هو معلن يف التقارير التي تقدمها 

الدولة للوكالة بشكل دوري.

معلنة  تفتيش  عمليات  أثناء  املفتشون  يتحقق 

أو مفاجئة من مخزون املواد النووية باستخدام 

طبيعة  وتعتمد  القياس،  تقنيات  من  مجموعة 

لذلك صنفت  املواد،  التقنيات عىل طبيعة  هذه 

املواد  من  نوعني  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

والحساب،  العّد  كفاءة  وزيادة  تسهيل  لغايات 

وهذان النوعان هام املواد البندية واملواد الكمية 

(Items & Bulk)، واملواد البندية هي تلك املواد 

قضبان  أو  كبسوالت  ضمن  املوجودة  النووية 

وقود  ُمجِمعات  أو   (Fuel Rods) نووي  وقود 

بأقفال خاصة  ُمقفلة   (Fuel Assembly) نووي

بنظام الضامنات النووية التابع للوكالة.

أما املواد الكمية فهي املواد النووية املفتوحة مثل 

 –  U3O8 اليورانيوم (أكسيد  اليورانيوم  خامات 

صورة التفتيش الحايلصورة التفتيش السابق
التغــريات يف املعــدات 

باللون األحمر

الكعكة الصفراء) أو غاز سادس فلوريد اليورانيوم 

من  املستخرجة  البلوتونيوم  كميات  أو   (UF6)

إعادة  عمليات  أثناء  املستهلك  النووي  الوقود 

املعالجة.

بالوكالة  الخاصة  التفتيش  عمليات  تشمل 

الدولية للطاقة الذرية العديد من تقنيات حرص 

وتركيزها  ووزنها  كمياتها  النووية وحساب  املواد 

النظريية وتراكيبها الدقيقة، ومقأييس الفحص غري 

التدمريي وأجهزة كشف اإلشعاع وتحديد النظائر 

وتركيزها. ويقوم مفتشو الوكالة أيضاً بأخذ عينات 

إلجراء تحليل ُمفصل يف مختربات الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

استمرارية  أجل  من  تقنيات  الوكالة  وتستخدم 

 Control) املعرفة تدعى تقنيات الضبط واملراقبة

األقفال  استخدام  وتشمل   ،(& Surveillance

واألختام املميزة، واستخدام كامريات التسجيل أو 

البث املبارش للوكالة وأجهزة كشف أخرى ُمثبتة 

الكامريات  بلغ عدد هذه  املنشآت، حيث  داخل 

(1416) كامريا حتى عام 2015.

تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم العديد 

واملراقبة  الضبط  أنظمة  مجال  يف  األبحاث  من 

تقديم  إىل  باإلضافة  النووية،  واملواد  للمنشآت 

وخربائها  ملفتشيها  املتواصل  والتعليم  التدريب 

كام  النووي،  االنتشار  حظر  مجال  يف  التقنيني 

تقوم الرشكات بالعديد من أبحاث التطوير عىل 

املعدات واألجهزة التي تستخدم يف تطبيق نظام 

الضامنات النووية الخاص بالوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
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 ”  Mikoyan  -35
  Fulcrum-F  (United Aircraft Corporation UAC “

  (Russian Aircraft Corporation (RAC 
MiG-29MOVT  Aero India 2007 

MiG-35: 

لدى  «ميج»  إنتاج  خط  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

رشكة الطائرات الروسية (RAC) يتكون من أحدث 

الطائرات املقاتلة والطائرات االعرتاضية والطائرات 

الطائرات  بينها  ومن  األدوار،  املتعددة  املقاتلة 

عائلة  من  مؤخرا  تطويرها  تم  التي  املقاتلة 

MiG- 29М/ و   MiG-29K/KUB الطائرتني 

الطائرة  ومتثل  ميج35-.  املتقدمة  والطائرة   М2

والطائرة ميج35-  الواحد)  املقعد  (ذات  ميج35- 

الطائرات  الرابع من  الجيل  املقعدين)  دي (ذات 

املقاتلة املتعددة األدوار التي جرى تطويرها من 

MiG-29M/M2 و MiG-29K/KUB الطائرتني

 thrust  ويوجد لدى الطائرة املقاتلة توجيه الدفع

MiG- الطائرة  لدى  املستخدم   vectoring

29OVT كخيار إضايف، وهي ميزة –باإلضافة إىل 

ونظام  التسلح  وأنظمة  املتطورة  الطريان  أجهزة 

 optical locator system تحديد األهداف برصيا

أنظمة  اعتامدا عىل  أقل  الطائرة  تجعل   -((OLS

التحكم  ميكن  التي  االعرتاض 

ground- أرضيا  فيها 

 ،  controlled interception (GCI) systems

األمر الذي ميكن الطائرة ميج35- من تنفيذ عدة 

ذلك،  عىل  عالوة  األدوار.  متعددة  مستقلة  مهام 

للتصدير،  املتعدة  النسخ  مع  الحال  هو  ومثلام 

لدى  التي  الحديثة  األنظمة  نفس  الطائرة  تضم 

الرادار  إىل جهاز  باإلضافة   ،MiG-29M2 الطائرة

AESA radar واألنظمة الدفاعية املتكاملة التي 

تعزز قدرتها عىل الصمود القتايل.



93

مسح  مبصفوفة  يعمل  الذي   ‘Zhuk-MA’ الرادار 
AESA األهداف الفعالة

تتميز الطائرة ميج35- بقدرتها عىل تنفيذ التطبيقات 

مع  املصدر  الخارجية  األسلحة  وتطبيقات  الروسية 

التدريب  نظام  باستخدام  كاملة  تدريبية  تنظيم دورة 

محاكاة  وجهاز  اآليل  الحاسب  عىل  املبني  التفاعيل 

يغطي كافة املهام مزود بجهاز حريك. واألهم من كل 

هذا وذاك هو أن الطائرة MiG-35/MiG-35D تتميز 

بوجود أحدث جيل من األنظمة الدفاعية:

واإلجراءات  الالسليك  باستخدام  اإللكرتونية  املراقبة   •

اإللكرتونية املضادة.

الهجومية  الصواريخ  لرصد  البرصية  األنظمة  وجود   •

واإلشعاعات الليزرية. 

Decoy dispensers متويهية  توزيع  أنظمة  وجود   •

ومجاالت  الرادار  مجال  داخل  العدو  مع  للتعامل 

استخدام األشعة تحت الحمراء.

وتعترب الطائرة ميج35- أول طائرة روسية يتم تجهيزها 

الفعالة  اإللكرتونية  باملصفوفة  يعمل  رادار  بجهاز 

املتعدد األدوار AESA radar الذي مينح الطائرة تفوقا 

أكيدا عىل منافساتها بفضل العوامل التالية:

• إطالة مدى ترددها التشغييل

• زيادة عدد األهداف التي من املمكن رصدها وتتبعها 

واالشتباك معها

• إمكانية االشتباك مع األهداف الجوية واألرضية يف آن 

واحد. و طول مدى الرصد. وإمكانية معززة عند مسح 

وتخطيط املعامل األرضية. وتحقيق التفوق والقدرة عىل 

البقاء بفضل قوة تشويشها

قوة املحرك ذو الدفع املزدوج
RD-33MK تستخدم الطائرة ميج35- محركني من نوع

يولدان قوة دفع أكرب بنسبة %7، وهام مزودان بغرفة 

احرتاق عدمية الدخان ونظام تحكم إلكرتوين جديد من 

نوع FADEC وقد زادت قوة الدفع املولدة للمحرك 

عقدة)   88,000) كيلوجراما   9000 إىل   RD-33MK

صاف  كوزن  رطال)   2,524) كيلوجراما   1,145 وإىل 

بفضل املواد املستخدمة يف صناعة أنصال املحرك.

ورغم احتفاظ املحرك RD-33MK بنفس أبعاده من 

حيث الطول والحد األقىص للقطر إال أنه يحتوي عىل 

باألشعة تحت  والعاملة  البرصية  الرؤية  تقليل  أنظمة 

الحمراء، األمر الذي يؤدي إىل إطالة عمره االفرتايض إىل 

الطائرات  مينح  املحرك  أن  هذا  ومعنى  ساعة.   4,000

املساعدة  من  نوع  أي   دون  اإلقالع  ميزة   املقاتلة 

واملحافظة عىل األداء يف األجواء الحارة واالستفادة من 

تعزيز كفاءتها القتالية بشكل كبري.

كام أن اعتامد الطائرة ميج35- عىل «التحكم يف توجيه 

   (thrust vectoring control (TVC الدفع»  قوة 

الصواريخ  ضد  للتحذير  املتقدمة  االستشعار  وأنظمة 

املعادية يؤمن لها التفوق القتايل حيث يؤمن استقرار 

مصادر  ضد  األمثل  األداء   RD-33 لدى  الغاز  تدفق 

التشويش املحيطة، األمر الذي يحسن عملية التحكم 

بدرجة  املجوقلة  األسلحة  إطالق  وعملية  الطائرة  يف 

كبرية. كام أن املحركات RD-33MK  االختيارية تضمن 

للطائرة تحقيق التفوق القتايل يف املعارك الجوية التي 

تتطلب املناورة.

أجهزة الطريان الفضائية
MiG- الطائرة لدى  املجوقلة  الطريان  أجهزة  تتمحور 

MiG-35D/35 حول نظام IRST الذي تعتمد أجهزته 

التليفزيونية  وأجهزته  الحمراء  تحت  باألشعة  العاملة 

وأجهزة الرصد بالليزر عىل التقنيات الفضائية التي مل 

الطريان من قبل. وتشمل  يسبق استخدامها يف مجال 

ومتييزها  األهداف  وتتبع  املدى  الجديدة  املميزات 

تحديد  وجهاز   air lock-on الهدف  عىل  والتصويب 

laser range-finder الليزر  أشعة  باستخدام  املدى 

نهارا  أو  ليال  األرضية/السطحية   األهداف  عن  بحثا 

 rear hemispheres خلفية  كرات  أنصاف  وجود  مع 

وتحديد الهدف واإلضاء بالليزر لألهداف األرضية.

مثبتا  نظاما جديدا  األسلحة  التحكم يف  نظام  ويشمل 

عىل خوذة الطيار لتحديد األهداف. وباإلضافة إىل نظام 

MiG-35/ املقاتلة الطائرة  IRST متن هذه املميزات 

MiG-35D من أداء عدد كبري من املهام املختلفة مثل:

من  الجوية  املقاتالت  ضد  الجوي  التفوق  تحقيق   •

الجيل الرابع أو الخامس.

• اعرتاض وسائل الهجوم الجوي الحالية والجديدة

• تدمري األهداف األرضية/السطحية باستخدام األسلحة 

الجوية خارج نطاق  العاملة يف كافة األحوال  الدقيقة 

مناطق الدفاع الجوي

البرصية- األجهزة  باستخدام  الجوية  املراقبة  تنفيذ   •

اإللكرتونية وأجهزة الالسليك واألجهزة الفنية

مثل   Group actions الجامعية  العمليات  تنفيذ   •

التحكم الجوي يف مجموعة من الطائرات املقاتلة

تقنية الجيل التايل لتزويد الطائرات بالوقود
يوجد خزان إضايف خلف مقصورة قيادة الطائرة املقاتلة 

ميح35- ما مينح الطائرة 950 رطال إضافيا، فيام جرى 

زيادة حجم خزان الوقود الخارجي أسفل جسم الطائرة 

إىل 2,000 رطال.

مدى  يرتفع  خارجية  وقود  خزانات  ثالثة  وبوجود 

الطائرة ferry range إىل 3,100 كيلومرتا، مع إمكانية 

تحقيق مدى 5,400 كيلومرتا بعد التزود بالوقود جوا يف 

املرة الواحدة. كام يشمل نظام إدارة الوقود الذي تم 

تحويله إىل نظام رقمي مؤخرانظاما رقميا جديدا لقياس 

مستوى الوقود.

MIG-35 تسليح الطائرة
كبرية  قتالية  فعالية   MiG-35/35D الطائرة  تؤمن 

بفضل تجهيزها بصواريخ جو – جو ذات املدى القصري 



945592018

الجوية  والقنابل  جو   – أرض  والصواريخ  واملتوسط 
املوجهة والصواريخ والقنابل غري املوجهة ومدفع رشاش 
داخيل. وباإلضافة إىل الصواريح جو – جو و جو – أرض 
 MiG-29K/KUB التي يتم استخدامها مع الطائرتني
يسمح  مفتوح  فني  تصميم  مثة   MiG-29M/M2 و 
طويلة  أسلحة  بحمل   MiG-35/MiG-35D للطائرة 
املدى قادرة عىل االشتباك مع األهداف دون االقرتاب 
من منطقة الدفاع الجوي مثل األسلحة الروسية وغري 

الروسية.
 MiG-35/35D الطائرة   من  النسختني  كلتا  وتحمل 
األجهزة  نفس  املقعدين  وذات  الواحد  املقعد  ذات 
واألسلحة املجوقلة بفضل توحيد مقاييس البناء بدرجة 
جيال  أرض   – جو  التسلح  أنظمة  وتستخدم  كبرية، 
جديدا من األنظمة البرصية، وميكن استخدامها حاليا 
ضد األهداف املضاءة بالليزر أو ضد األهداف املضاءة 
الخارجية. ويعتمد تصميم  باملصادر األرضية والجوية 
الطائرة املقاتلة MiG-35/MiG-35D عىل االبتكارات 
و   MiG-29K/KUB الطائرتني يف  املستخدمة  التالية 

:MiG-29M/M2
تسع  تحزينها يف  التي جرى  األسلحة  زيادة حمولة   •

محطات خارجية
أثناء  بالوقود  الطائرة  وتزويد  الوقود  كمية  زيادة   •
الطريان، ومن ثم ميكن استخدامها كطائرة متوين جوي

• تم تطوير تقنية منع التآكل والصدأ عن جسم الطائرة 
وعن األنظمة الرئيسية بهدف تسهيل عملية استخدام 

الطائرة يف األجواء االستوائية
• تقليل االنبعاثات الرادارية بدرجة كبرية

• استخدام نظام تحكم سليك ثاليث القنوات يف أربعة 
أماكن مختلفة من الطائرة
الطائرة ذات األداء األمثل

ميكن للطائرة ميج35- أن ترتفع يف الجو مبعدل 330 
الثانية والوصول إىل مدى 2,000 كيلومرتا (يف  مرتا يف 
 3,100 مدى  وإىل   (normal range العادية  الحالة 
كيلومرتا يف الحالة غري العادية ferry range). ويصل 
وزن الطائرة إىل حوايل 11,000 كيلوجراما عند التحليق 
عىل ارتفاع 17,500 مرتا، ويصل الحد األقىص لوزنها عند 

اإلقالع إىل 29,700 كيلوجراما.
التجارب والتطوير

رشكة  أن  (تاس)  الروسية  األنباء  وكالة  تقارير  أفادت 
تصنيع  اختبارات  من  بالفعل  انتهت  قد   Mikoyan
لبدء  الطريق  الذي ميهد  األمر  ميج35-، وهو  الطائرة 
أن  الوكالة  ذكرت  حيث  التسلسيل،  اإلنتاج  تنفيذ 
املتعددة  ميج35-  املقاتلة  الطائرة  تصنيع  «اختبارات 
األدوار التي تم تصنيعها لصالح وزارة الدفاع الروسية 
قد انتهت، وأن شهادة االنتهاء من تلك التجارب قد تو 

توقيعها يف شهر ديسمرب 2017».
ميج35-  الطائرة  اختبارات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الخرباء  قام  عندما   2017 يناير   16 يف  انطلقت  قد 
اإللكرتوين  الالسليك/الجهاز  جهاز  بفحص  واملهندسون 
واملحركات  والرادار  واملالحة  الرؤية  وأجهزة  املجوقل 

:

طاقم التشغيل: واحد أو اثنان
الطول: 17,3 مرتا (56 قدما و 9 بوصات)

طول الجناح: 12 مرتا (39 قدما و 4 بوصات)
االرتفاع: 4,73 مرتا (15 قدما و 6 بوصات)
مساحة الجناح: 38 مرتا مربعا (409 قدما)

وزن الطائرة وهي فارغة: 11,000 كيلوجراما (24,250 رطال)
الحد األقىص لوزن الطائرة عند اإلقالع: 29,700 كيلوجراما (65,500 رطال)

مصدر الطاقة: محركان من نوع Klimov RD-33MK  مزودان مبراوح توربينية

يناير 2017 تم عمل  وبقية األنظمة األخرى. ويف 28 
أمام  الجديدة  ميج35-  للطائرة  رسمي  عميل  بيان 
الحكومة الروسية، أعقبته سلسلة من البيانات العملية 
الطائرة ميج35-  الخارجيني. وقد جاءت  العمالء  أمام 
يف  عنها  النقاب  تم كشف  التي  الطائرة  عن  مختلفة 
عام 2007، وذلك من حيث عدم احتوائها عىل الرادار 
thrust- الدفع  قوة  توجيه  يف  والتحكم   AESA

تكاليف  خفض  بهدف  وذلك   ،vectoring control
الرشاء بالنسبة للعمالء الخارجيني.

  «961» الواحد  املقعد  ذات  ميج35-  الطائرة  وتتمتع 
بدرجة   «967» املقعدين  ذات  ميج35- دي  والطائرة 
MiG-29K/ الطائرة  جسم  مع  التوافق  من  عالية 

 braking parachute فيام عدا مظلة الكوابح KUB
منت  عىل  واملوجود  الخطاف  مكان  تركيبها  تم  التي 
الطائرة البحرية. وقد تم تجهيز الطائرة ميج35- دي 
«967» بجهاز رادار AESA مشابه ملثيله املثبت عىل 
منت النموذج التجريبي القديم للطائرة ميج35- «154» 
ذات    radome الرادارية  بالقبة  متييزه  ميكن  الذي 

اللون الرمادي وذات املقدمة القصرية.
الحايل عام 2020،  الرويس  التسلح  برنامج  ويستهدف 
وينص عىل تسليم الطائرات املقاتلة النفاثة ميج35- إىل 
Aerospace Force الرويس، ويف عام 2017 رصح مدير 
عام رشكة الطائرة ميج35- إيليا تراسينكو بأن الرشكة 
تعمل عىل تنفيذ عقود تسليم الطائرة ميج35- املوقعة 
مع 29 دولة تستخدم حاليا الطائرة ميج29-، من بينها 
دول  وبعض  وبريو  وبنجالديش  وميامنار  كازاخستان 
أمريكا الالتينية األخرى. وأكد تراسينكو أن «ما تتمتع 
به الطائرة ميج35- من كفاءة قتالية وقدرة فائقة عىل 
تنفيذ املهام املختلفة وقله سعرها مقارنة بجودتها، كل 
هذه مميزات تجعلها الطائرة القتالية املثىل للعمل يف 
مسارح العمليات املحفوفة باملخاطر العالية. كام متهد 
الطائرة الطريق أمام إمكانية استخدام مجموعة كاملة 
من األسلحة الروسية وغري الروسية الحالية واملستقبلية 
املقاتلة  للطائرات  خصيصا  املصممة  األسلحة  مثل 
ميج35-  الطائرة  أن  الخرباء  ويعتقد  الثقيلة».  النفاثة 
النفاثة تجمع  الطائرات  أمام عامل  آفاقا جديدة  تفتح 
العمليايت  التفوق  وتحقيق  والكفاءة  األداء  قوة  بني 
وقلة التكاليف، سواء عىل مستوى السعر أو الصيانة 
الدورية، مقابل الجودة العالية واالستعداد للمستقبل.
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استثمرت  الدول  من  الكثري  أن  إىل  املامرسة  تربز    
استضافة هذا الحدث العاملي بشكل ذيكّ مّكنها من 
تعكسه  ما  وهو  وتنموي،  اقتصادي  إقالع  تحقيق 
االقتصادي  التحّول  اقرتن  فقد  التجارب،  من  الكثري 
والسيايس الذي ميّز إسبانيا يف العقود األخرية بثالث 
العامل  كأس  تنظيم  كان من ضمنها  رئيسية  أحداث 
حكومة  وصول  جانب  إىل   ،1982 عام  القدم  لكرة 
السنة،  نفس  الحكم خالل  إىل  غونثاليث“  ”فيليبي 

واالنضامم إىل االتحاد األوريب عام 1986..
إيرادات   2010 عام  إفريقيا  جنوب  حققت  فيام 
ينطبق عىل  األمر  التنظيم، ونفس  ضخمة من هذا 
الربازيل التي متكنت من إنعاش اقتصادها عام 2014 

بأكرث من 30 مليار دوالر جراء هذا االحتضان..
وإذا كانت فرنسا قد فازت بكأس العامل لهذه الدورة، 
فإن روسيا وبشهادة الكثري من املتتبعني واملختصني 
امللتقى  هذا  تنظيم  رهان  كسبت  (الفيفا)،  وإدارة 

العاملي بصورة ناجحة وراقية عىل عدة مستويات..
(الفيفا)  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  عّرب  فقد 
الكبري  إعجابه  عن  إنفانتينو“  ”جياين  السويرسي 
بالظروف الجيدة التي مر منها هذا املونديال، مؤكدا 
احتضنتها  دورة  أول  منذ  التاريخ  يف  األفضل  أنه 

األورغواي عام 1930.
من  بعدد  تبعث  أن  بذلك  روسيا  واستطاعت 
الذي ظل  البلد  أن هذا  العامل، مفادها  إىل  الرسائل 
قتامة  من  يخلو  ال  بشكل  يصّوره  الغريب  اإلعالم 
تفكك  منذ  والتنموي..  االجتامعي  املستويني  عىل 
وباعتباره  التسعينات،  بداية  يف  السوفييتي  االتحاد 
ال ميلك مقومات الّريادة كقطب قادر عىل منافسة 
الواليات املتحدة والغرب بشكل عام عىل قيادة العامل 
املعارص، قد تعاىف من مجمل األزمات التي ورثها عن 
االتحاد املنهار، واستطاع أن يراكم إصالحات سياسية 
واقتصادية وتنموية سمتها االنفتاح، جعلته يف مصاف 
الدول الكربى، ليس فقط عىل املستوى العسكري كام 
يروج لذلك، وإمنا بالنظر أيضا إىل مقومات اقتصادية 

وتقنية وبرشية أخرى..
الرشوط  إىل  وبالنظر  االستضافة  رشف  منح  إن 
شهادة  ذاته  حّد  يف  هو  الصدد،  هذا  يف  املطلوبة 
واعرتاف بامتالك هذا البلد لرشوط كفيلة باحتضان 
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لقاء عاملي من هذا القبيل، ضمن سباق تنافيس مع 
عدد من الدول الطامحة لهذا الرهان..

الحدث  هذا  مع  املوعد  يف  كانت  روسيا  أن  ويبدو 
من  واستطاعت  عالية  بحرفية  نظمته  الذي  العاملي 
خالل ذلك جني الكثري من املكاسب وبعث العديد من 
الرسائل، فعىل املستوى االقتصادي، تشري كل املعطيات 
روسيا  أن  إىل  الخصوص  هذا  يف  الصادرة  واألرقام 
املالعب  لتحديث  ضخمة  إمكانيات  استثمرت  التي 
وتطوير البنيات التحتية من طرق وفنادق واتصاالت 
ومواصالت.. بتكلفة وصلت إىل حوايل 13 مليار دوالر، 
لتكون يف مستوى الحدث الريايض، ستكسب من هذا 
األخري إمكانيات اقتصادية ومالية تتجاوز بكثري حجم 
نفقاتها يف هذا الخصوص، قدرها البعض بحوايل 100 
مليار دوالر، تشكلها إيرادات اإلقامة بالفنادق وتذاكر 
الدخول للمالعب وزيارة املرافق السياحية.. وبخاصة 
وأن إجراء املباريات وزعت عىل إثنى (12) ملعبا عىل 

امتداد إحدى عرشة(11) مدينة داخل البالد..
املخاوف  بعض  عكس  وعىل  األمنى،  املستوى  وعىل 
الغربية  اإلعالم  وسائل  بعض  أثارتها  التي  والشكوك 
يف هذا الخصوص مع التهديدات التي أطلقتها بعض 
التنظيامت املتطرفة(تنظيم داعش)، فقد مرّت أجواء 
انعكاسات  املونديال يف ظروف جيدة ما ستكون له 
كاالستثامر  أخرى  حيوية  قطاعات  عىل  إيجابية 

والسياحة.. يف املستقبل.
وعىل املستوى السياحي، متكنت روسيا من تجاوز تلك 
بعض  سوقتها  طاملا  التي  واملنغلقة  النمطية  الصورة 
الحضارية  مقوماتها  تسويق  عرب  الغربية؛  القنوات 
الزوار  الهائل من  العدد  والثقافية مستثمرة يف ذلك 
الذين حّجوا إليها، وكذا نقل املباريات إىل املشاهدين 
الذين قدر عددهم بحوايل مليار مشاهد عىل امتداد 

مناطق مختلفة من العامل..
حد  إىل  روسيا  توفّقت  االسرتاتيجي،  املستوى  وعىل 
كبري يف الرتويج لبلد منفتح يساير التطورات العاملية 
يف أبعادها املختلفة، والتأكيد عىل أن الحضور الدويل 
املتزايد لهذا البلد عىل مستوى تدبري عدد من القضايا 
االنتعاش  حالة  يف  سنده  يجد  الدولية  واألزمات 
االقتصادي واالستقرار السيايس الذي تعّزز مع الرئيس 

”يلتسني“ خالل السنوات األخرية..
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وقد وّجهنا النبي صىل الله عليه وسلم  إىل االقتصاد 
يف الطعام وعدم مجاوزة حد الحاجة. 

قَاَل رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” َما َمَألَ ابُْن 
أُكَُالٌت  آَدَم  ابِْن  َحْسُب  بَطٍْن،  ِمْن  َرشٍّا  ِوَعاًء  آَدَم 
يُِقْمَن ُصلْبَُه، فَإِْن كَاَن َال َمَحالََة، فَثُلُُث طََعاٍم، َوثـُلُُث 

َرشَاٍب، َوثـُلٌُث لَِنْفِسِه ” رواه أحمد بسنٍد صحيح.
ومن اإلرشاد النبوي للمسلم ترك االرساف والتكرب 

يف املطعم واملرشب وامللبس .
َال يُِحبُّ  إِنَُّه  تُْرسِفُوا  َوَال  بُوا  َواْرشَ قال تعاىل“وَكُلُوا 

الُْمْرسِِفنَي“ األعراف (31).
كُلُوا،   ” َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ  اللِه  رَُسوَل  وقال 
قُوا، َوالْبَُسوا، َغرْيَ َمِخيلٍَة، َوَال َرسٍَف“  بُوا، َوتََصدَّ َواْرشَ

رواه أحمد بسنٍد صحيح.
واالقتصاد يف الطعام والرشاب يورث اإلنسان الربكة 

يف رزقه وماله وأهله ولهذا فقد جعل االقتصاد من 
شعب اإلميان.

قال رسول اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: «إِنَّ الَْهْدَي 
ِمْن  ُجزٌْء  َواِالقِْتَصاَد  الَِح،  الصَّ ْمَت  َوالسَّ الَِح،  الصَّ
البخاري  النُّبُوَِّة» رواه  ِمَن  ُجزًْءا  يَن  َوِعْرشِ َخْمَسٍة 

يف األدب املفرد وأحمد وأبو داود بسند صحيح.
وألن كرثة الطعام والرشاب تورث الكسل والخمول 

وامتالء البطن والسمن من عالمات أهل الغفلة .
قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” َخرْيُ النَّاِس 
قَْريِن، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهْم، ثُمَّ يَِجيُء 
َهاَدَة قَبَْل  َمَن يُْعطُوَن الشَّ ُنوَن يُِحبُّوَن السِّ قَْوٌم يَتََسمَّ

أَْن يُْسأَلُوَها ”رواه أحمد بسنٍد صحيح.
عىل  املحافظة  والرشاب  الطعام  قلة  مثرات  ومن 
والخفة  الرزق  يف  والربكة  النعمة  وحفظ  الصحة 

عىل أداء الطاعة واالجتهاد والنشاط يف العمل.

هو معلم حضاري إسالمي شامخ يف عاصمة بلجيكا 
مدينة بروكسل، وهي من عواصم أوربا الشهرية. 
يف  للمسلمني  كبرية  ألهمية  املسجد  هذا  وميثل 
بلجيكا؛ حيث يقوم بدور التثقيف اإلسالمي ألبناء 
. يقع املسجد يف  البلد األوريب.  املسلمني يف هذا 

(Cinquantenaire Park)  يف بروكسل. 
تم االتفاق عام 1967م بني امللك فيصل بن عبد 
العزيز رحمه الله ملك اململكة العربية السعودية 
موقع  لتخصيص  األول  بودوان  بلجيكا  وملك 
املوقع  هذا  اتخذ  ثم   ، فيصل  للملك  املسجد 
البناء بصورة نهائية  مسجداً يف وقت الحق، وتم 
بكر.  بو  التونيس  املهندس  بتصميم  1978م  عام 
وافتتح يف السنة نفسها بحضور امللك خالد بن عبد 

العزيز رحمه الله وامللك بودوان األول .
أصبح  بلجيكا  إىل  املسلمني  املهاجرين  كرثة  ومع 
هذا املسجد هو نقطة الوصل فيام بينهم ولتوفري 

النصح والثقافة الرشعية ألبناء املسلمني.

قدوا  الذين  األمئة  من  عدد  املسجد  إمامة  توىل 
خدمات جليلة لإلسالم واملسلمني يف بلجيكا.

اإلسالمي  العامل  رابطة  لسلطة  املسجد  ويخضع   
التي متولها اململكة العربية السعودية.

وأصبح هذا املسجد منارة حضارية يف هذا البلد 
الدروس  املسجد  هذا  يف  تعقد  حيث  األوريب 
واملحارضات الثقافية باللغة العربية ألبناء الجالية 

اإلسالمية، ليعزز هويتهم وانتامئهم للدين اإلسالمي 
املسلمني  أعداد  تزايد  ومع  اإلسالمية،  والحضارة 
يف بلجيكا تزداد أهمية هذا املسجد حيث أصبح 
أوربا  وحضارة  اإلسالمي  الرشق  بني حضارة  رابطاً 
الثقافة  لنرش  الثقافية  الزيارات  تبادل  خالل  من 
اإلسالمية الصحيحة الخالية من الشوائب واألخطاء.



97

 :
19781978 - 85 :

12  :

.

 « »
1966 /8/6

1854

112

.
 :

1971
.

.

 ..

 . ..

..

»
   .«

..

97




