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تحمل تلك الصور الجميلة التي جمعت سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف غضون 70 ساعة، 
بدءاً من زيارات سموه ملعرض «آيدكس 2017» بأبوظبي، مروراً بسفره إىل لندن للقاء 
رئيسة الوزراء الربيطانية تريزا ماي، والعودة من جديد  إىل أبوظبي، ومن ثم الذهاب 
لتقديم واجب العزاء لذوي شهداء الوطن واإلنسانية يف دبا الحصن، والقصيص، ووادي 
القور يف رأس الخيمة، سامت ودالالت اجتامعية ووطنية وإنسانية عظيمة يف مساٍع 
وتعزيز  واملواطن  الوطن  شأن  إعالء  أجل  من  سموه،  فيها  يتفرد  ومباركة،  عظيمة 

مكانتهام عىل الساحة اإلقليمية والدولية يف مختلف املجاالت.
غالية علينا نحن ”عيال زايد“ مشاهد تنقل محمد بن زايد بني مختلف إمارات الدولة 
ومتناسياً  والواجبات،  الً  ومرحِّ األوقات،  ومختزالً  املسافات،  قاطعاً  النائية،  ومناطقها 
الشهداء وأبناءهم، ويواسيهم ويعانقهم ويحتضنهم.  ليزور ذوي  الراحة وااللتزامات، 
وعزيزة علينا نحن ”عيال زايد“ زيارات سموه ملختلف إمارات الدولة ولعدد كبري من 
أبناء الوطن مبختلف رشائحهم، حيث يحل ضيفاً عزيزاً كرمياً عليهم، يتبادل معهم أمور 

حياتهم ومعيشتهم بشكل مبارش، ويناقش معهم همومهم وقضاياهم.
أبناء  أجل  من  ويضحي  ويعمل  يسهر  قلبه،  يف  املواطن  يضع  بقائد  الله،  لقد خصنا 
الوطن، يتلمس احتياجاتهم ويعمل عىل توفريها بأفضل الطرق واألساليب، يسخر كل 
الطاقات من أجل راحة ومتكني املواطن، لقد قدم محمد بن زايد دروساً واقعية للقايص 
والداين يف املفهوم الحقيقي ”للوطن األرسة“، ويف النموذج اإلمارايت املتفرد الذي بات 

شعاره عىل كل لسان ”البيت متوحد“.
كم أبهرتنا نحن ”عيال زايد“ تلك الـ 70 ساعة من العطاء واإلخالص والتفاين ونكران 
أجل  من  والتفاين  واإلخالص  التضحية  يف  والعرب  الدروس  منها  استفدنا  وكم  الذات، 
لحظة  كل  يف  أبنائنا  ونفوس  عقول  يف  تأصيلها  علينا  ينبغي  والتي  واملواطن،  الوطن 
وحني، ألننا نجد فيها العديد من املعاين والسامت، نجد فيها اإلميان بالله، واإلخالص من 
أجل الوطن والقيادة، ونلمس فيها التالحم الكبري بني القيادة والشعب؛ ألنها تعكس 

للعامل أجمع ما يف قلب محمد بن زايد من حب وإخالص لإلمارات وأبنائها. 
محمد بن زايد منوذج رائع لقائد فّذ واستثنايئ، يجمع بني األصالة واملعارصة، وحكمة 
الكبار وهمة الشباب. إنه قائد يذهلك بقدرته عىل اإلحاطة باألمور الكبرية والتفاصيل 
الدقيقة يف الوقت نفسه، قائد امتأل قلبه حباً لوطنه وأبناء وطنه، فأسكنوه جميعاً يف 
قلوبهم وهم موقنون بأن مستقبل اإلمارات سيكون أجمل وأجمل عىل يِد هذا القائد 

االستثنايئ. 
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دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“  الزورق صواريخ 

بينونة فئة كورفت ” الهييل ” الذي أنتجته رشكة أبوظبي لبناء السفن 
بأيد وعقول إماراتية وطنية .
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شهدت العالقات االماراتية ـ الهندية نقلة نوعية بزيارة 
صاحب السمو السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
إىل نيودلهي يف يناير املايض، حيث دشنت تلك الزيارة 

مرحلة جديدة يف العالقات التاريخية بني البلدين 
الصديقني ..
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ورفع سموه علم الدولة عىل سارية الزورق معلنا 
تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن اسطول 
ذلك  بعد  سموه  وقام   .. الباسلة  البحرية  قواتنا 
بجولة تفقدية يف مختلف أرجاء الزورق وتوقف 
ضباط  من  واستمع  والتحكم  القيادة  غرفة  عند 
املهام  حول  واف  رشح  إىل  البحرية  القوات 
القتالية للزورق والتقنيات العالية التى تستخدم 
يف هذه القطعة البحرية التي تعد القوة الضاربة 

لقواتنا املسلحة الباسلة .
وقبيل ختام حفل التدشني سجل صاحب السمو 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
الله“ كلمة يف سجل الرشف للزورق جاء فيها ” 
عقول  نتاج  هو   ” الهييل   ” الزورق صواريخ  إن 
صناعة  وهو  قوية  إماراتية  وسواعد  نرية  وطنية 
وطنية بامتياز تؤكد أننا أسياد البحار منذ عقول 
طويلة ومهنة السفن واملراكب هي مهنة األجداد 
دولتنا  تفخر  عريقا  وتراثا  خالدا  رمزا  تظل  التي 

جيال بعد جيل ”.
وأضاف سموه : ” هنيئا لقواتنا املسلحة وقواتها 
إىل  جديدة  دفعة  بانضامم  الباسلة  البحرية 
اسطولها البحري الذي يتوىل حامية سيادتنا عىل 

مياهنا االقليمية ”.
وكونوا  الله  بركة  عىل  سريوا   ”  : سموه  وختم 
قدراتكم  من  واثقني  وجل  عز  بالله  مؤمنني 
ومكتسبات  أسلحتكم  عىل  وحافظوا  ومهاراتكم 
وطننا  بخدمة  يوفقكم  والله  الوطنية  دولتكم 

الغايل ” .
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
بن  هزاع  الشيخ  سمو  دشن  املسلحة..  للقوات 
التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
اإلمارايت  السواحل  دورية  زورق  أبوظبي  إلمارة 
” أريلة ” التابع لجهاز حامية املنشآت واملرافق 
هامش  عىل  وذلك  أبوظبي  إمارة  يف  الحيوية 
ونافدكس يف  آيدكس  فعاليات مؤمتري ومعريض 

الرصيف البحري ألرض املعارض يف أبوظبي.
بالزورق  الخاص  الزوار  دفرت  عىل  سموه  وكتب 
ولجهاز  املسلحة  للقوات  التهنئة  ”خالص  قائال: 

زورق  بتدشني  وعنارص  قيادة  املنشآت  حامية 
الدويل  الدفاع  ومؤمتر  مبعرض  أريله  كورفيت 
عمل  تعزز  نوعية  إضافة   ..”  2017 ”آيديكس 
الجهاز وتزيد فاعليته نحو املزيد من اإلنجازات 
واستقراره ومسريته  أمنه  وتعزيز  الوطن  لحامية 

الحضارية“.
حمد  الركن  الفريق  سموه  استقبال  يف  وكان 
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
ومعايل اللواء فارس خلف املزروعي رئيس اللجنة 
املنظمة آليدكس ونافدكس وسعادة اللواء الركن 
بحري إبراهيم سامل محمد املرشخ قائد القوات 

البحرية .
الزورق  طاقم  عىل  بالسالم  جولته  سموه  بدأ 
املتواجد عىل الرصيف البحري، تاله الصعود إىل 

الزورق ورفع العلم عىل ساريته.
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راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورحب 
آل مكتوم برئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، 
وفعالياته  املعرض  حول  الحديث  معه  وتبادل 
والنجاحات التي حققها عىل املستويني اإلقليمي 
الشعبي  الجيش  أركان  رئيس  ونقل  والدويل. 
تحيات  الجزائري  الدفاع  وزير  نائب  الوطني 
رئيس  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  فخامة 
إىل  الشعبية  الدميقراطية  الجزائر  جمهورية 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ 

السمو  وصاحب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
ومتنياته  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
دولتنا  وشعب  والعافية  الصحة  دوام  لسموهم 

التقدم واالزدهار. 
بحسن  الجزائري  العسكري  املسؤول  وأشاد 
التنظيم والرعاية الكرمية التي أحيط بها والوفود 
الذي  املعرض  يف  املشاركة  واألجنبية  العربية 
الساحة  عىل  األبرز  العاملي  بالحدث  وصفه 

العربية.

اتفاقية  االتحادية  اإلمارات وروسيا  دولة  وقعت 
العسكرية  الصناعات  قطاع  يف  مشرتك  تعاون 
وقدرات  مواصفات  دراسة  التفاوض حول  بشأن 
الحالية  املقاتلة  الروسية  الطائرات  من  أنواع 
و   ”  35 سوخوي   ” طائرتا  فيها  مبا  والجديدة 
الجيل الخامس إضافة اىل إجراء عمليات تطوير 

ودعم فني وصيانة مستدامة للطائرات..
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وشهد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

العسكري الفني.
وتصنيع  وتطوير  دراسة رشاء  االتفاقية  وشملت 
الجوية  ــ  املتطورة  العسكرية  للمعدات  جزيئ 
والربية والبحرية ــ التي تخدم متطلبات القوات 
يف  التعاون  تضمنت  فيام  اإلماراتية..  املسلحة 
مجاالت تطوير وتصنيع وتوريد األنظمة الجوية 
التوجيه اآليل.. إضافة اىل  والربية والبحرية ذات 
التعاون يف مجاالت البحث والتطوير يف الجوانب 

الدفاعية واألمنية.

للقوات املسلحة ومعايل دينيس مانتوروف وزير 
الصناعة والتجارة الرويس .. توقيع االتفاقية خالل 
فعاليات معرض ومؤمتر الدفاع الدويل ” آيدكس 

.” 2017
ووقع االتفاقية من جانب دولة اإلمارات حميد 
لقطاع  التنفيذي  الرئيس  الشمري  عبدالله 
الهندسية يف رشكة ”  الطريان والخدمات  صناعة 
مبادلة ” ومن الجانب الرويس أليكيس فرولكني 
للتعاون  الروسية  الفيدرالية  الهيئة  مدير  نائب 
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورحب 
وقدم  الجديد،  األمرييك  الدفاع  بوزير  نهيان  آل 
منصبه، ومتنى  بتعيينه يف  ملعاليه  التهنئة  سموه 

له النجاح يف مهامه الجديدة.
التعاون  عالقات  بحث  اللقاء،  خالل  جرى 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  والصداقة 
تعزيزها  وسبل  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
يف  البلدين  تعاون  خاص  وبشكل  وتطويرها، 

الشؤون العسكرية والدفاعية.
وتم استعراض مجمل القضايا اإلقليمية والدولية 
فيام  خاصة  املنطقة،  يف  الراهنة  والتطورات 
يتعلق بالجهود والتنسيق املشرتك بني البلدين يف 
محاربة التطرف والعنف والتنظيامت اإلرهابية، 
البلدين يف إرساء دعائم األمن واالستقرار،  ودور 
والتصدي ملصادر التهديدات التي تقوض السالم 

يف املنطقة.
وتطرق الجانبان، إىل عدد من املوضوعات ذات 
النظر  ووجهات  الرأي  وتبادال  املشرتك،  االهتامم 

حولها.

�&�7�kR��46�:X�	��Y����	�
"�g�9�����+���L;�E�=8����
�&'�k�
�+����(������F��<��	������L��6�&8G��.�	4�
.�&���"<��\�'	�����Y7�k��$�"������&��"�k&8G��.

�R���<������7�	��Y����	�
"
�=8��R�e��+��&6��+��8��

���� >���(�TC������,$

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
الفريق  الشاطئ،  قرص  يف  املسلحة،  للقوات 
القوات  أركان  رئيس  باجوا  جاويد  قمر  أول 

املسلحة الباكستانية .
الباكستاين  األركان  برئيس  سموه  ورحب 
وسبل  الثنائية  العالقات  معه  واستعرض 
البلدين  مصالح  يخدم  مبا  وتنميتها  تطويرها 

الصديقني. 
والتنسيق  التعاون  تعزيز  اللقاء  وتناول 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  بني  املشرتك 
الدفاعية  املجاالت  يف  باكستان  وجمهورية 
النظر  وجهات  الجانبان  وتبادل  والعسكرية. 
حول التطورات اإلقليمية والدولية إضافة إىل 
االهتامم  ذات  والقضايا  املواضيع  من  عدد 
حمد  الركن  والفريق  اللقاء  حرض  املشرتك. 
القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد 

املسلحة.
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ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
التعاون  عالقات  معهام  وبحث  بالضيفني  نهيان 

بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وبلديهام.
كام تم خالل اللقاءين استعراض مجاالت التعاون 
العسكرية  املجاالت  من  عدد  يف  والتنسيق 
رفع  عىل  املشرتك  الحرص  ظل  يف  والدفاعية 
مستوى التعاون إىل آفاق أوسع مبا يحقق املصالح 

املشرتكة.
يف  واملستجدات  التطورات  اللقاءان  وتناول 
إضافة  املشرتك  االهتامم  ذات  والقضايا  املنطقة 
إىل تبادل األحاديث حول معرض ومؤمتر الدفاع 
باعتباره منصة دولية   ” آيدكس 2017   ” الدويل 
هامة تعرض أحدت تقنيات الدفاع ومستجدات 

الصناعات العسكرية. 
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لهم  متمنياً  بالبطولة،  الفائزين  سموه  وهنأ 
النجاح والتوفيق يف تحقيق املزيد من البطوالت 
وتكون  اإلمارات،  يف  الرياضة  مسرية  يدعم  ومبا 
هذه البطولة وغريها رافداً مهامً وأساسياً ملنتخب 
والعاملية  القارية  املنافسات  خوض  يف  اإلمارات 

وتحقيق النتائج املرشفة.
عن  البطولة  يف  الفائزون  أعرب  جانبهم،  من 
سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن 
لرعاية  شكرهم  عن  أعربوا  كام  نهيان،  آل  زايد 
سموه واهتاممه بدعم الشباب يف املجاالت كافة، 
ومن بينها دعم الرياضة املفيدة التي تعود عىل 

اإلنسان بالخري والفائدة.
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الفاليس  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  قام   
وزير الدولة لشؤون الدفاع بتقليد الفريق مايكل 
األمرييك  للجيش  املركزية  القيادة  قائد  جاريت 
«الجيش الثالث » وسام اإلمارات العسكري من 

الطبقة األوىل.
جاء ذلك خالل استقبال معاليه يف مكتبه مبعرض 

آيدكس الفريق مايكل جاريت .
وبحث  جاريت  مايكل  بالفريق  معاليه  ورحب 
دولة  بني  والتعاون  الصداقة  عالقات  معه 
املتحدة  والواليات  املتحدة  العربية  اإلمارات 
األمريكية وسبل تطويرها خاصة ما يتعلق بدعم 
التعاون والتنسيق القائم بني البلدين يف الشؤون 
يخدم  مبا  تعزيزه  وأهمية  والدفاعية  العسكرية 

املصالح املشرتكة للبلدين الصديقني.

تم خالل اللقاءات بحث أوجه التعاون والتنسيق 
وكل  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  القائم 
الزائرة وجوانب تفعيلها  من أعضاء وفود الدول 
اضافة  املشرتكة،  املصلحة  يخدم  مبا  وتطويرها 
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العسكرية  باملجاالت  الصلة  ذات  الشؤون  اىل 
والدفاعية.

 وأشاد الضيوف بنجاح معرض آيدكس 2017 وما 
تضمنه من فعاليات متميزة، كام أبدوا إعجابهم 

تضمنها  التي  املعروضات  وحجم  بالتنظيم 
املعرض. 

كال  املعرض  يف  مكتبه  يف  معاليه  استقبل  حيث 
وزير  جاسوزاكوف  ساكن  معايل  حده  عىل 
كينيدي  توماس  والدكتور  الكازاخستاين  الدفاع 
لرشكة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
رايثيون األمريكية وسعادة دومينيكو روسو نائب 
األمني  ماجرايس  والفريق  اإليطايل  الدفاع  وزير 
اإليطايل،  الوطني  التسليح  ورئيس  للدفاع  العام 
املركزية  القيادة  قائد  جاريت  مايكل  والفريق 
والسيدة   ” الثالث  الجيش   ” األمرييك   للجيش 
هاريت بلدوين عضو الربملان ووكيل وزارة الدولة 
ومعايل  املتحدة  باململكة  الدفاعية  للمشرتيات 
الكورية  الحربية  الصناعات  وزير  مايونغ  تشانغ 
ومعايل سوبهاد بهارما وزير الدولة لشؤون الدفاع 
وزير  نائب  باجني  كوندي  وأغوستني  الهندي 
الدفاع االسباين ومعايل هوانج إن موو نائب وزير 
نائب  كوشات  وتوماس  الكوري  الوطني  الدفاع 
وزير الدفاع التشييك ومعايل بيرت كاجدوس وزير 
الدفاع الوطني لجمهوري سلوفاكيا ومعايل محمد 
الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  عثامن  بن  ماليك 
والشؤون الخارجية السنغافوري، و معايل فرحات 
ومعايل  التونيس  الوطني  الدفاع  وزير  الحرشاين 
للشؤون  الدفاع  وزير  لورينزانا  دلفن  السيد 
بريدريك  ومعايل  الفلبني  لجمهورية  الوطنية 
األسود  الجبل  جمهورية  دفاع  وزير  بوسكوفيك 
لجمهوريـة  الدفاع  وزير  ماركوس  وسعـادة 

استونيا.
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وقع اإلتفاقية من جانب القوات املسلحة سعادة 
قائد  العامري  مجرن  بن  صالح  الركن  اللواء 
الفريق  األمرييك  الجانب  ومن  الربية  القوات 
للجيش  املركزية  القيادة  قائد  جاريت  مايكل 

. ARCENT ” األمرييك ” الجيش الثالث
العامري  صالح  محمد  صالح  الركن  اللواء  وقال 
ان االتفاقية التي تم توقيعها بني القوات الربية 
خطوة  تعد  الثالث  األمرييك  والجيش  االماراتية 
البلدين  بني  العالقات  توثيق  سبيل  يف  مهمة 
واالرتقاء بها إىل آفاق أوسع وأرحب بهدف تبادل 
التعاون  وتنمية  املهارات  واكتساب  الخربات 
يف  البلدين  بني  القامئة  والعالقات  العسكري 
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املجاالت كافة والسيام العالقات العسكرية التي 
قطعت شوطاً واسعاً من التعاون.

الخطط  اطار  يف  تايت  االتفاقية  ان  وأضاف 
الرامية  االماراتية  الربية  للقوات  االسرتاتيجية 
ملنتسبيها  العسكري  االداء  مبستوى  االرتقاء  إىل 
من  واالستفادة  ومعارفهم  مداركهم  وتوسيع 
كافة  املجاالت  يف  لهم  املتاحة  التدريبية  الفرص 
حتى يكونوا مبستوى عاٍل من الجاهزية القتالية 
اتجاه  املناط بهم  أداء واجبهم  التي متكنهم من 
واقتدار  كفاءة  بكل  الغايل  الوطن  عن  الدفاع 
ومواجهة كافة التهديدات والتحديات املستقبلية 

بكفاءة واقتدار وبحرفية وهذا ما نصبوا إليه.

وكيل  الظاهري  عىل  سامل  مطر  سعادة  استقبل 
وزارة الدفاع يف مكتبة مبعرض « آيدكس2017» 
 كال عىل حده  السيد محمد جوهري  بن بهاروم 
الدكتور  معايل  و  املاليزي  الدفاع  وزير  نائب 
والوفد  الرتيك  الدفاع  اسامعيل دميري وكيل وزارة 

املرافق لهام خالل حضورهم فعاليات املعرض.
جرى خالل اللقاءين الذي حرضهام عدد من كبار 
التنسيق  استعراض مجاالت  الدفاع  ضباط وزارة 
العسكرية  املجاالت  من  عدد  يف  والتعاون  
والدفاعية وبحث عدد من األمور ذات االهتامم 

املشرتك وأفضل السبل لدعمها وتطويرها.
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واستقطب املؤمتر ممثلني عن الرشكات الدفاعية 
عدة  من  ومتخصصني  حكوميني  وخرباء  العاملية 
يف  التوجهات  أحدث  واسترشاف  ملناقشة  دول 

مجال األوفست والتبادل التجاري.
وألقى معايل محمد البواردي، وزير الدولة لشؤون 
للمؤمتر  االفتتاحية  الجلسة  خالل  كلمة  الدفاع، 
الدعم  بفضل  حققت  اإلمارات  أن  فيها  أكد 
الشيخ خليفة بن  السمو  الالمحدود من صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله»،  «حفظه  املسلحة 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله»،  «رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
املسلحة، إنجازات اقتصادية وطنية عظيمة، إمياناً 
االقتصادي يف دعم مسرية  القطاع  بأهمية  منهم 
عىل  وتأكيداً  عاماً،   45 منذ  بدأت  التي  التنمية 
أهمية الصناعات العسكرية كرافد رئييس القتصاد 

الدولة.
يف  العسكري  التصنيع  قطاع  أن  معاليه  وأضاف 
املهم  لدوره  كبري  باهتامم  حظي  الدفاع  وزارة 
املسلحة  والقوات  الدفاعية  املنظومة  دعم  يف 
التنويع االقتصادي للدولة،  ومساهمته يف عملية 
مؤكداً دور هذا القطاع الحيوي يف رسم السياسات 
الدفاعية ووضع اسرتاتيجيات للتصنيع العسكري 
القوات  ودعم  املحلية،  الصناعية  وللرشكات 
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املسلحة عرب توفري جميع احتياجاتها من معدات 
وتقنيات وكوادر برشية وكليات ودورات تدريبية، 
واملعدات  الدفاعية  األنظمة  بأحدث  ومدها 

العسكرية العاملية واملحلية.
السنوات  مدى  عىل  أثبتت  اإلمارات  إن  وقال 
منظومة  ضمن  االندماج  عىل  قدرتها  املاضية، 
قاعدة  وتوسيع  الصناعي،  للتطوير  متكاملة 
مدروسة،  خطط  وفق  العسكري،  التصنيع 
لبناء  مسّخرة،  وإمكانيات  واضحة،  واسرتاتيجية 
عاملياً  مركزاً  كونها  الدول،  مع  للتعاون  شبكات 

واعداً للصناعات املتعددة.
االسرتاتيجية  القضايا  من  العديد  املؤمتر  وناقش 
استثامرية  مشاريع  تأسيس  سبل  مثل  املهمة 
جديدة تسهم يف تعزيز التواصل ما بني الرشكات 
الدفاعية العاملية والقطاع الخاص بدولة اإلمارات.

بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  استقبل 
طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة 
الهيئة  مقر  يف  مكتبه  يف   - واالحتياطية  الوطنية 
رئيس  نائب  هالونني  كيوستي  الفريق  سعادة   -
يف  والتسليح  اللوجستبية  للخدمات  األركان 
ريتا  سعادة  بحضور  الفنلندية  املسلحة  القوات 

سوان سفرية جمهورية فنلندا لدى الدولة.
بحث الجانبان - خالل اللقاء - عالقات التعاون 
وسبل  فنلندا  وجمهورية  اإلمارات  دولة  بني 
املشرتكة  املصالح  يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها 
الخدمة  مجال  يف  خاصة  الصديقني  للبلدين 

الوطنية واإلحتياطية.

وجرى الحديث حول عدد من املوضوعات التي 
الفنلندية   - اإلماراتية  العالقات  دعم  شأنها  من 
الوطنية  الخدمة  مرشوع  تطوير  تخدم  التي 
وتبادل الخربات يف هذا املجال .. فضال عن توطيد 

وتعزيز عالقات التعاون املشرتكة بني البلدين.
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رئيس  البشري  أحمد  حسن  عمر  فخامة  منح 
حمد  الركن  الفريق  سعادة  السودان  جمهورية 
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
تقديراً  وذلك  األوىل،  الطبقة  من  النيلني  وسام 
القوات  بني  املشرتك  التعاون  تعزيز  يف  لجهوده 
املسلحة  والقوات  اإلمارات  لدولة  املسلحة 

لجمهورية السودان. 
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الرميثي  ثاين  الركن حمد محمد  الفريق  استقبل 
القوات املسلحة مبكتبه يف أبوظبي  رئيس أركان 
التعاون  مجلس  لدول  الربية  القوات  قادة 

جرت مراسم تقليد الوسام يف العاصمة الخرطوم 
أحمد  محمد  عوض  ركن  أول  الفريق  بحضور 
رئيس  وأعرب  السوداين.  الدفاع  وزير  عوف  بن 
أركان القوات املسلحة عن سعادته بتقلد الوسام، 
موجهاً شكره وتقديره للرئيس السوداين عىل هذا 

التقدير الذي حظي به. 
من جهة أخرى، التقى الفريق الركن حمد محمد 

ال17  الدورة  الخليجي وذلك مبناسبة حضورهم 
الجتامع قادة القوات الربية لدول مجلس التعاون 

الخليجي والتي عقدت يف ابوظبي.

الرميثي  ثاين  محمد  الركن حمد  الفريق  ورحب 
بلدهم  يف  االقامة  طيب  لهم  متمنيا  بالقادة 
يف  والسداد  التوفيق  لهم  وداعيا  االمارات 
أسس  وبناء  الجهود  لتوحيد  الرامية  مساعيهم 

التعاون والتنسيق بني قواتهم العسكرية.
صالح  الركن  اللواء  سعادة  رحب  جانبه  من 
محمد صالح العامري قائد القوات الربية لدولة 
مستعرضا  بالضيوف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
جدول األعامل الذي اشتمل يف بنوده عىل تعزيز 
وتقوية اللحمة الخليجية وترسيخ األسس القامئة 
بني هذه القوات ومجاالت التكامل والتنسيق يف 
املهام والواجبات التي تقتضيها الظروف الراهنة 
واملستقبلية، ومناقشة ما تم انجازه واالتفاق عىل 
العمل املشرتك وفقا ملا يتطلبه التكامل الدفاعي 

يف هذا املجال الحيوي والهام.
وقد قام قادة القوات الربية لدول مجلس التعاون 
الخليجي بزيارة واحة الكرامة والنصب التذكاري 
دفاعا  بأرواحهم  ضحوا  الذين  اإلمارات  لشهداء 
الرحمة  لهم  عزوجل  الله  داعني  وطنهم  عن 

واملغفرة.

ثاين الرميثي يف إطار زيارته للخرطوم الفريق أول 
الدفاع  ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير 
السوداين، والفريق أول مهندس ركن عامد الدين 
املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس  عدوي  مصطفي 
التعاون  تطوير  سبل  معهام  وبحث  السودانية، 
التعاون  يف  جديدة  آفاق  وتوسيع  املشرتك، 

العسكري بني اإلمارات والسودان.
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التعاون  اللقاءات استعراض عالقات  جرى خالل 
الضيوف  دول  و  االمارات  دولة  بني  تربط  التي 
خاصة ذات الصلة بالشئون العسكرية والدفاعية 
املصلحة  يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  وسبل 

املشرتكة.
كام تم تبادل االحاديث حول أهمية تنظيم مثل 
ويف  عامليا  املتخصصة  الدفاعية  املعارض  هذه 
مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدويل ”ايدكس“ 
لشئون  العاملية  امللتقيات  أهم  أحد  باعتبارها 
الدفاع والتسليح ومصدرا مهام للمعرفة الدفاعية 
العارضني  أعداد  تزايد  ظل  يف  والعسكرية 

واملشاركني ذوي الصناعات التقنية الرفيعة.
فقد استقبل سعادته كال عىل حدة ؛ الفريق أول 
الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة 
األركان العامة للقوات املسلحة باململكة العربية 
القوات  قائد  أكار  خلويص  الجرنال  و  السعودية 
وزير  بيني  كريستوفر   ومعايل  الرتكية  املسلحة 
صناعات الدفاع االسرتايل واالدمريال ايفانجليوس 
املسلحة  القوات  أركان  رئيس  ابوستوالكيس 

اليوناينية.
كام استقبل سعادته معايل الدكتور محمد سعيد 
و  املرصي   الحريب  لإلنتاج  الدولة  وزير  العصار 
رئيس  محمد  راجا  داتو  رسي  تأت  أول  الفريق 
قوات الدفاع املاليزي و الفريق احمد قايد صالح 
الجيش  أركان  رئيس  الوطني  الدفاع  وزير  نائب 
الوطني الشعبي الجزائري و معايل جالو ماما دو 
الفريق  و  املوريتاين  الوطني  الدفاع  وزير  باتيا 
العامة  األركان  قائد  محمد  الشيخ  ولد  محمد 
للجيوش املوريتانية، والفريق أول مهندس محمد 
الحسن عبدالله مدير عام هيئة التصنيع الحريب 
بجمهورية السودان وأمري اللواء اسامعيل فتحيل 
الركن  والفريق  التونيس  الرب  جيش  أركان  رئيس 
هيئة  رئيس  النعيمي  عبدالله  صقر  بن  ذياب 
جيمس  الفريق  و  البحرين  دفاع  لقوة  األركان 
والفريق  التنزاين  األركان  هيئة  رئيس  الوييس 
للشؤون  الدولة  لجنة  رئيس  جورولوف  سريجي 
جي  واللواء  بيالروسيا  يف  الصناعية  العسكرية 
يف  الدفاعية  التجهيزات  إدارة  رئيس  موبويل  يس 
هوجيان  جيا  والسيد  أفريقيا  جنوب  جمهورية 

املدير التنفيذي لرشكة نورينكو الصينية.

رئيس األركان مستقبالً نظريه البحريني

رئيس األركان خالل استقباله نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري

رئيس األركان مستقبالً رئيس هيئة األركان التنزاين
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استقبل سعادة اللواء الركن محمد مراد البلويش 
رئيس هيئة اإلمداد مبكتبه يف معرض ”آيدكس ” 
كال عىل حده توماس كوشات نائب وزير الدفاع 
التنفيذي  الرئيس  رومانوف  ورومان  التشييك 

لرشكة الصناعات الدفاعية األوكرانية.

مبارك  الدكتور  الركن  العميد  سعادة  استقبل 
االتصاالت  هيئة  رئيس  الجابري،  غافان  بن 
مبكتبه  املسلحة  بالقوات  املعلومات  وتقنية 
كال   “2017 ”آيدكس  الدويل  الدفاع  معرض  يف 
مدير  كرستوف  جان  مهندس  اللواء  حدة   عىل 
ادارة  افريقيا من  األوسط و شامل  الرشق  ادارة 
براون  والسيد  الفرنيس  الدفاع  بوزارة  املشرتيات 
املدير التنفيذي برشكة هاريس االمريكية واللواء 

بن  صالح  محمد  صالح  الركن  اللواء  استقبل 
الربية يف مكتبه يف  القوات  قائد  العامري  مجرن 
كال   -  «2017 «آيدكس  الدويل  الدفاع  معرض 
عىل حدة - اللواء ستيفن اَي فارمني القائد العام 
و  االمرييك  للجيش  األمنية  املساعدة  لقيادة 
الفريق اول سالو كوف أوليغ قائد القوات الربية 
الجيش  قائد  غاريت  مايكل  والفريق  الرويس 

االمرييك الثالث.
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استقبل   سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص 
والدفاع  الجوية  القوات  قائد  العلوي  محمد 
  ”  2017 آيدكس   ” مبعرض  مكتبه  يف  الجوي 
السفري  باجيس  حسني  سعادة  حده  عىل  كال 
جني  مايونج  ومعايل  الدولة  لدى  االندونييس 
الحربية بجمهورية كوريا  الصناعات  شانج وزير 
الجنوبية وسعادة فيحان الفايز السفري الكوملبي 
لدى الدولة ومعايل الفريق سريجي قورلوف وزير 
الصناعات البيالرويس وسعادة اللواء رانكو زيفاك 
الفريق  وسعادة  الرصيب،  الجوية  القوات  قائد 
ويجنغ كوين قائد القوات الربية املنطقة الحربية 
الرشقية بجمهورية الصني والفريق مايكل جاريت 
االمريكية  املركزية  للقيادة  الجيش  قوات  قائد 
لقيادة  العام  القائد  فارمني  اَي  ستيفن  اللواء  و 
املساعدة األمنية للجيش االمرييك و العميد توم 
باكيت قائد الدفاع الربيطاين  ورومان رومانوف 
من رشكة الصناعات الدفاعية االوكرانية، وتوماس 

كوشتا نائب وزير الدفاع التشييك.

استقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل 
يف  مبكتبه  البحرية  القوات  قائد  املرشخ  محمد 
الفريق   “2017 ”آيدكس  الدويل  الدفاع  معرض 
اول تان رسي احمد قائد القوات البحرية املاليزي 
القوات  قائد  صب  هو  جونج  اول  والفريق 
قائد  كروز  اندريس  والفريق  الكوري  البحرية 

القوات البحرية األملاين .

وتقنية  االتصاالت  هيئة  رئيس  هيسكنان  ميكو 
الدفاع  بوزارة  السيرباين   واألمن  املعلومات 
الفنلنديه والسيدة باسكال سوريس  نائب الرئيس 
تاليس  لرشكة  الدولية  التنمية  لشؤون  االول 
التنفيذي  واملدير  الرئيس   نائب  وهرييف دوري  
لرشكة تاليس لالتصاالت واألمن وهارمتوت نائب 
الرئيس لشؤون االتصاالت لرشكة رود اند شوارتز 

االملانية.
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قيادة  تنظمه  الذي  السنوي،  املهرجان  ميثل 
جزءاً  املسلحة،  القوات  يف  املسلحة  القوات 
ويحظى  االجتامعي،  التفاعل  صور  من  مهامً 
القيادة  قبل  من  وواضح  كبريين  واهتامم  بدعم 
عدداً  استقطب  املهرجان  إن  حيث  الرشيدة، 
كبرياً من الزوار واملؤسسات املشاركة يف املعرض 
املاضية،  السنوات  خالل  للمهرجان  املصاحب 
فئات  مختلف  من  مشاركاته  تنوع  إىل  باإلضافة 
املجتمع من العسكريني واملدنيني الذكور واإلناث 

وأندية الرماية وطالب املدارس بالدولة.
ويهدف املهرجان إىل تنمية مهارات أبناء اإلمارات 
روح  وتعزيز  والجامعية  الفردية  الرماية  يف 

التنافس وتعزيز حب الوطن والوالء واالنتامء إىل 
القوات  بني  التالحم  وتعزيز  الرشيدة،  حكومتنا 

املسلحة وأفراد املجتمع.
العام  املنسق  دخان،  بن  محمد  العقيد  وقال 
مهرجان  «إن  للمهرجان:  الرسمي  واملتحدث 
صائبة  ونظرة  وفطنة  بحكمة  أىت  قد  العام  هذا 
من قلوب أحبت الوطن ثم أخلصت له وتفانت، 
يكون  ألن  إمكانيات  من  لديها  ما  ُجّل  وقدمت 
شك  وبال  الطليعة،  يف  دامئاً  الغايل  الوطن  هذا 
أجواء  خلق  يف  سيسهم  الرائد  املهرجان  فإن 
ليبقى  الغايل  الوطن  وبنات  أبناء  بني  تنافسية 
حب  هو  املنافسة  هذه  من  األسمى  الهدف 

الوطن والتضحية والفداء من أجل الحفاظ عىل 
أجدادنا  لنا  سطرها  التي  الوطنية  مكتسباته 
بأحرف من نور، واالستمرارية يف صياغة منجزاته 

الحضارية».
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وأضاف بن دخان: «يقع عىل شبابنا وأبنائنا اليوم 
مسؤوليات عظمى، وعليهم أن يكونوا عىل قدر 
ومن  الرشيدة،  قيادتنا  لهم  أعطتها  التي  الثقة 
خالل مشاركتهم مبثل هذه املنافسات املجتمعية 
التحدي  روح  عىل  وتُبنى  أرواحهم  تتغذى 
املراكز  عىل  دامئاً  للحصول  واملثابرة  واالجتهاد 
األوىل، فبعض التحديات اإليجابية تسهم يف بناء 
شخصية الفرد، وإثبات وجوده وشخصيته، وبناء 

فكرة، وإعطاءة نظرة للمستقبل املقبل».
ولفت إىل أن مهرجان الوحدات املساندة للرماية 
تنظمها  التي  املهرجانات  وأبرز  أهم  من  يعد 
القوات املسلحة، مبا يهدف إليه من زرع جذور 
التعاون والرتابط بني القوات املسلحة واملدنيني، 
مشرياً إىل أن املهرجان لهذا العام سيشهد تغريات 
كثرية وتطورات ستكون ملحوظة وواضحة لجميع 
النجاحات  عىل  يبني  وسوف  املهرجان،  زوار 

السابقة بشكل أجمل وأفضل.
ومتابعة  اهتامم  إىل  املهرجان  نجاح  وعزا 
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

للقوات املسلحة، منذ دورته األوىل.
عدة  إىل  ينقسم  املهرجان  أن  إىل  باإلضافة 
فعاليات مصاحبة ملهرجان الرماية، حيث ينقسم 
العسكري  فالقسم  مدين،  عسكري  قسمني  إىل 
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الوحدات  عىل  التعرف  للجمهور  يتيح  للمعرض 
املسلحة  القوات  منها  تتشكل  التي  العسكرية 
تعد  التي  الوطنية  العسكري  التصنيع  ورشكات 
بالنسبة  أما  اإلمارات.  وشعب  للدولة  مفخرة 
إىل القسم املدين فعبارة عن مشاركة املؤسسات 
والرماية  الصيد  مبعدات  تختص  التي  والرشكات 

وتوابعها يف هذا التخصص.

l�J.�(����'7�q��$
ومن ضمن األنشطة املصاحبة للمهرجان، القرية 
اإلماراتية  الهوية  إبراز  يف  تسهم  التي  الرتاثية 

والطابع الرتايث اإلمارايت األصيل من فنون وأكالت 
شعبية.

الفرتة  طيلة  يومية  مسائية  برامج  هناك  وأيضاً 
ومن  الوطني  بالسالم  تبدأ  للمهرجان،  مصاحبة 
عروض  من  املتنوعة  والفعاليات  املسابقات  ثم 
وأمسيات  املدافع،  ورماية  والخيول  للهجن 
شعرية، وحفالت غنائية، وفرق الفنون الشعبية، 
الجمهور،  وجذب  الستقطاب  نارية  وألعاب 

وإدخال الفرحة إىل نفوسهم.
الحامدي  العقيد (م) طالب عيل  من جهته قال 

«سيكون  للمهرجان:  اإلعالمية  اللجنة  رئيس 
هذا  للرماية  املساندة  الوحدات  مهرجان  عنوان 
العام (عام الخري) من خالل األنشطة والفعاليات 
ترسيخ  عىل  الرتكيز  وسيتم  للمهرجان،  املصاحبة 
املسؤولية املجتمعية يف مؤسسات القطاع الخاص، 
يف  التخصصية  وبرامجه  التطوع  روح  وترسيخ 
الوطن  خدمة  وترسيخ  كافة،  املجتمع  فئات 
كإحدى أهم سامت الشخصية اإلماراتية»، مشرياً 
إىل مشاركة جمعية مواليف اإلماراتية التطوعية 

وفريق «أبرش» اإلمارايت التطوعي.

مسابقة البندقية (فردي) رجال:
- العمر 17 سنة فام فوق.

- مسافة الهدف (200) مرت.
- وضعية الرماية (راقد).

- عدد طلقات تضبيط السالح (5) طلقات.

مسابقة البندقية الرتاثية (فردي) رجال:
- العمر 60 سنة فام فوق.

- مسافة الهدف (100) مرت.
- وضعية الرماية (راقد).

- عدد الطلقات (10) طلقات.
- عدد طلقات تضبيط السالح (5) طلقات.

مسابقة املسدس (فردي) رجال:
- العمر 17 سنة فام فوق.
- مسافة الهدف (25) مرتاً.
- وضعية الرماية (واقف).

- أن يكون الرامي من مواطني دولة اإلمارات 
العربية املتحدة.

- يحمل بطاقة الهوية سارية املفعول وتعترب 
الوثيقة الرسمية للمشاركة يف املسابقة.

- يجب أن يكون املشارك الئقاً صحياً وأن ال 
يكون مصاباً مبرض أو إعاقة تعيق استخدامه 

للسالح.
فوق  فام  سنة   17 الرامي  عمر  يكون  أن   -
وفرق  واملسدس  البندقية  رماية  إىل  بالنسبة 

رماية الصحون.
- عْمر الرامي يف مسابقة البندقية الرتاثية 60 

سنة فام فوق.
- عْمر الرامي يف مسابقة السكتون أوالد/ بنات 

من 16-10 سنة.
لدولة  الوطني  اللباس  املشارك  يرتدي   -
فرق  إىل  باإلضافة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
املخالفة  حالة  ويف  يرغب،  ملن  الصحون 
تشطب جميع نتائج املشارك يف املسابقة، مبا 
ذلك شطب نتائج فريق الصحون املشارك به.

- يف مسابقة األسلحة الفردية تعاد الرماية يف 
حالة التعادل بني أكرث من راٍم (العرشة األوائل 
الهدف  يف  إصابات  حالة وجود  أو يف  فقط) 

أكرث من الذخرية املقررة.
يف  يكون  فرق)  (فردي/   األسلحة  تضبيط   -

امليدان وقبل بدء املنافسات.
- عىل الرامي التقيّد برشوط وتعليامت لجنة 
الرماية واحتياطات األمان وال يُسمح بالرماية 

إال مبوافقة محكِّم امليدان.
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- عدد الطلقات (10) طلقات.

- عدد طلقات تضبيط السالح (5) طلقات.

مسابقة املسدس (فردي) نساء:
- العمر 17 سنة فام فوق.
- مسافة الهدف (20) مرتاً.
- وضعية الرماية (واقف).

- عدد طلقات تضبيط السالح (5) طلقات.

مسابقة البندقية (سكتون)
(فردي) أوالد/ بنات:

- العمر (16-10) سنة.
- مسافة الهدف (50) مرتاً.

- وضعية الرماية (راقد/ جلوس).
- عدد الطلقات (10) طلقات.

- عدد طلقات تضبيط السالح (5) طلقات.
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عن  اإلسالمية  أفغانستان  جمهورية  لدى  الدولة 
وذوي  ألرسة  مواساته  وصادق  تعازيه  خالص 
يتغمده  أن  القدير  العيل  الله  سائالً  الشهيد، 
الصديقني  منازل  ينزله  وأن  رحمته،  بواسع 
والشهداء واألبرار، وأن يسكنه فسيح جناته وأن 

يلهمهم الصرب والسلوان.

�	������d���f.�����;
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صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  وقدم 
رأس  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي، 

الخيمة، واجب العزاء ألرس الشهداء.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خالل 
عزائه  صادق  عن  الشهداء  عزاء  مجلس  زيارته 
الله  سائالً  الشهداء،  وذوي  أرسة  إىل  ومواساته 
وأن  رحمته،  بواسع  يتغمدهم  أن  القدير  العيل 
ذويهم جميل  يلهم  وأن  جناته،  فسيح  يسكنهم 

الصرب والسلوان.
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قدم وفد من كبار قادة القوات املسلحة برئاسة 
عبالن  بن  سيف  عيىس  مهندس  الركن  الفريق 
املسلحة  القوات  أركان  رئيس  نائب  املزروعي 
عيل  راشد  الوكيل  الشهيد  ألرسة  العزاء  واجب 
محمد الظهوري، الذي قدم روحه فداء للواجب 

القدم،  منذ  الوطن  أبناء  نفوس  تأصلت يف  التي 
النامذج  بهذه  يزخر  وطننا  أن  سموه،  مؤكداً 
الطيبة من أبنائه الربرة أصحاب املواقف املرشفة، 
أبنائه  الهامة بعزم  وسيظل عزيزاً شامخاً مرفوع 
وهمتهم وتفانيهم يف إعالء رايته يف ساحات العز 

وميادين الرشف.
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بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 
الوطن  شهيد  أرسة  إىل  العزاء  واجب  الشارقة، 
خالل  سموه  وأعرب  الظهوري  محمد  سليامن 
الحصن، عن  العزاء يف مدينة دبا  زيارته مجلس 
الشهيد،  ألرسة  مواساته  وصادق  تعازيه  خالص 
بواسع  يتغمده  أن  القدير  العيل  الله  داعياً 
والشهداء  الصديقني  منازل  ينزله  وأن  رحمته، 
واألبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه 

الصرب والسلوان.
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محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 
الفجرية،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  الرشقي، 

واجب العزاء ألرس وذوي شهداء الوطن.
وعّرب سموه خالل زيارته مجلس شهيد اإلنسانية 
سفري  الكعبي،  عبدالله  محمد  جمعة  والوطن، 

املسلحة،  للقوات  العامة  القيادة  وتقدمت 
بخالص العزاء واملواساة إىل ذوي الشهيد، سائلة 
املوىل القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم 

ذويه الصرب والسلوان.
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
نهيان، خالل تأديته واجب العزاء ألرس الشهداء، 
يفخر  أن  إال  له  ليس  اإلمارات  دولة  شعب  أن 
يبديها  التي  والبطولة  والعزة  الشموخ  مبواقف 
وساحات  التضحية  ميادين  يف  البواسل  أبطالنا 
وعزمية  عالية  همامً  يحملون  وهم  الواجب، 
رشف  بكل  واجبها  تؤدي  أن  إال  تأىب  صادقة 
وأجدادهم  آبائهم  بسري  مقتدين  وإخالص، 
لتبقى  الجسام  التضحيات  قدموا  الذين  العطرة 

راية العز خفاقة.
سطره  مبا  واعتزازه  فخره  عن  سموه  وأعرب 
شهداؤنا األبرار من صفحات مضيئة خلدها تاريخ 

الوطن يف مسريته املباركة. 
وقال سموه، ليس لنا إال الوقوف إجالالً واعتزازاً 
بتلك املواقف البطولية واألعامل الجليلة والخصال 
وهو  اإلمارايت،  الجندي  بها  اتسم  التي  الحميدة 
وإخالص،  تفان  بكل  وواجباته  مهامه  يؤدي 
النبيلة  العربية  وقيمنا  الوطنية  شهامتنا  مجسداً 
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الوطني، وذلك خالل زيارته ملجلس العزاء مبنطقة 
وادي شعم برأس الخيمة. كام قدم الوفد خالل 
العزاء  العزاء مبدينة كلباء واجب  زيارته ملجلس 
جوهر  عبيد  أول  العريف  الواجب  شهيد  ألرسة 
عبيد املزروعي، الذي استشهد أثناء قيامه مبهمة 

تدريبية اعتيادية داخل الدولة.
املسلحة  القوات  أركان  رئيس  نائب  وتوجه 
أن  تعاىل  الله  إىل  بالدعاء  املرافق  والوفد 
بواسع  األبرار  الوطن  وشهداء  الشهيدين  يتغمد 
الشهداء  رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع 
وأن  رفيقاً  أولئك  وحسن  والصالحني  والصديقني 

يلهم أهلهم الصرب والسلوان.
املسلحة  القوات  كبار ضباط  فيام قدم وفد من 
الجابري،  غافان  سعيد  سامل  الركن  اللواء  برئاسة 
واجب  البرشية،  والقوى  اإلدارة  هيئة  رئيس 
نادر  الشهيدين  وذوي  ألرسيت  واملواساة  العزاء 
اللذين  الظهوري  محمد  وسليامن  عيىس،  مبارك 
ضمن  الوطني  واجبهام  تأديتها  أثناء  استشهدا 

قواتنا املشاركة يف عملية «إعادة األمل». 
مبارك  نادر  الشهيد  عزاء  الوفد مجلس  زار  فقد 
عزاء  ومجلس  ديب،  يف  الحمر  ند  مبنطقة  عيىس 
دبا  مبنطقة  الظهوري  محمد  سليامن  الشهيد 

الحصن يف الشارقة.
وتوجه اللواء الجابري والوفد املرافق له بالدعاء 
إىل الله تعاىل أن يتغمد شهيدي الوطن والواجب 
مع  جناته  فسيح  يسكنهام  وأن  رحمته،  بواسع 
وأن  رفيقاً،  أولئك  وحسن  والصديقني  الشهداء 

يلهم أهلهام الصرب والسلوان.
املسلحة  القوات  ضباط  كبار  من  وفد  قدم  كام 
البلويش  اللواء الركن محمد مراد  برئاسة سعادة 
رئيس هيئة اإلمداد واجب العزاء واملواساة ألرسة 

وذوي الشهيد « خالد عيل غريب البلويش.
عيل  خالد  الشهيد  عزاء  مجلس  الوفد  زار  فقد 
غريب البلويش مبنطقة الورقاء يف ديب حيث توجه 
له  املرافق  والوفد  البلويش  محمد  اللواء  سعادة 
الوطن  شهيد  يتغمد  أن  تعاىل  الله  إىل  بالدعاء 
والواجب بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 
مع الشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيقا وأن 

يلهم أهله الصرب والسلوان.
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العقوبات  فرض  من  بريطانيا  مواقف  تعطينا 
الرئيس  بها  ينادي  التي  إيران،  ضد  االقتصادية 
الحكومة  بأن  انطباعا  ترمب،  دونالد  األمرييك، 
سياسية  مواقف  تتخذ  أن  تريد  ال  الربيطانية 
دول  أو  إيران  مع  صدام  يف  تجعلها  واضحة 
مجلس التعاون الخليجي ليك ال تخرس مساعيها 
الذي  الدولية  السياسة  يف  الدويل  دورها  إلعادة 
فقدت جزء منه من خالل خروجها من االتحاد 

األورويب بعد التصويت عىل الـ»بريكست».
به  بأس  ال  قسطا  تتحمل  الكربى  الدول  مواقف 
من الغطرسة اإليرانية األخرية خاصة بعد توقيع 
االتفاقية النووية يف عام 2015 بني الغرب وإيران 
العريب»،  بـ»الربيع  يعرف  كان  ما  دعم  وقبلها 
كبري  سيايس  فراغ  إحداث  إىل  ذلك   أدى  حيث 
السياسية عىل  إيران وأذرعها  املنطقة عملت  يف 
استغاللها من خالل إثارة الفوىض يف دول املنطقة، 
الفرصة  منح  «عراب»  إوباما  إدارة  كانت  فإذا 
إليران يف املنطقة فإن حكومة ديفيد كامريون مل 
تتخذ موقف واضح من اإلخوان املسلمني الذين 

تسببوا يف إحداث فوىض يف املنطقة.
اعتمدت  واإلقليمي  الدويل  املشهد  هذا  أمام 
دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
حامية  عىل  تقوم  خاصة  اسرتاتيجة  السعودية 
الدولية  املواقف  عن  بعيدا  لها  الوطني  األمن 
املرتددة يف اتخاذ مواقف سياسية واضحة تجاه ما 
يهدد االستقرار اإلقليمي، وتبدو تلك االسرتاتيجية 
ناجحة حتى اآلن من خالل التضييق عىل التمدد 
الدول  يف  أو  األفريقي  القرن  يف  سواء  اإليراين 
العربية مام دفع باإليرانيني إىل التحرك من أجل 

فك الحصار السيايس والعسكري عليها.
يف  مواقف  مؤخراً،  اتخذت،  اإلمارات  دولة 
سياستها الخارجية اتسمت بالجرأة بعدما أحست 
برتاجع الحلفاء االسرتاتيجيون ومنها بريطانيا ومبا 
نفسها  تشكيل  تعيد  بدأت  الدولية  السياسة  أن 
التقرب  بعد  وكذلك  ترامب  دونالد  مجيء  بعد 
األمرييك من املوقف الخليجي ضد إيران فإن دولة 
اإلمارات تبحث عن وضوح يف املوقف الربيطاين 
تجاه سلوكيات النظام اإليراين خاصة وأن رئيسة 
الوزراء الربيطانية، ترييزا ماي، كانت قد رصحت 
خالل قمة املنامة أن أمن منطقة الخليج من أمن 
من  أكرث  يستمر  مل  املوقف  ذلك  ولكن  بريطانيا 
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انطباعا  أعطت  أنها  أو  موقفها  تغري  حتى  شهر 
أنها لن تقبل يف فرض عقوبات عىل نظام املاليل 
أن  املتحدة  الواليات  بعدما رصحت يف  إيران  يف 

بالدها تلتزم باالتفاقية النووية.  
بعد  لها  دويل  دور  عن  تبحث  بريطانيا  أن  ومبا 
أن  اختارت  وهي  األورويب  االتحاد  من  خروجها 
االوسط  الرشق  منطقة  خالل  من  البحث  تبدأ 
لإلرث  نظرا  العريب  الخليج  منطقة  وتحديدا 
تكون  أن  إال  أمامها  مجال  ال  فإنه  لها  التأريخي 
من  لها  بد  وال  السياسسية  مواقفها  يف  واضحة 
االصطدام مع دول أخرى عىل أساس أن «املواقف 
الرمادية» مل تعد مقبولة لدى دول الخليج حتى 

لو أتت من الحلفاء االسرتاتيجيون.
مهام فكرت بريطانيا بتحقيق توازن يف العالقات 
بني إيران ودول الخليج فإن األمر لن يتحقق طاملا 
يف  التدخل  بسياسة  إال  يؤمن  ال  اإليراين  النظام 
التعامل  يف  الشفافية  وبالتايل  العربية  الشؤون 

الربيطاين أصبح رضورة!!
هناك  األوىل:  النقطة  اثنتني،  بنقطتني  أختم 
التي  الدول  مواقف  لتحديد  خليجية  حاجة 
الخليج  دول  أن  ومع  إيران  من  مواقفها  تدعم 
ترغب أن تكون بريطانيا واحدة من تلك الدول 
الدول  السياسية تفرض عىل كل  الواقعية  أن  إال 
«بريطانيا  ولتكن  أوال  مصالحها  عن  البحث 
تكون مواقف  أن  املقبول  أنه من غري  إال  أوال»، 
الدول بحجم بريطانيا متأرجحة بني إيران ودول 
الثانية: اللحظة الدولية ال تقبل  النقطة  الخليج. 
«صفيح  عىل  املنطقة  ألن  التساهل  أو  املجازفة 
ساخن» سوءا من إيران أو من اإلرهاب وبالتايل 

فالشفافية «فرض عني»!!.
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يف إطار مبادرتها / لعالج 1500 جريح ميني تزامنا 
أطلقها  التي  للخري  عاما   2017 عام  مبادرة  مع 
الدولة وتعليامت صاحب  السمو رئيس  صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد  آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب « 
رعاه الله « ودعم صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة يف هذا الشأن.
اإلمارات  دولة  دعم  إطار  يف  الخطوة  هذه  تأيت 
من  للتخفيف  اليمن  يف  لألشقاء  املتواصل 
الظروف  إىل جانبهم يف ظل  والوقوف  معاناتهم 
الصعبة التي تواجههم جراء األزمة التي تشهدها 

بالدهم.
بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكد  املناسبة  وبهذه 
زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية 
رئيس هيئة الهالل األحمر اإلمارايت أن نهج الكرم 
والعطاء ليس بغريب عىل قيادتنا الرشيدة التي 
أياديه  طالت  الذي  الخري  زايد  معني  من  نهلت 
عىل  يعيش  ومن  اإلمارات  دولة  أبناء  الخرية 
ترابها الطاهر مشددا عىل أن يد العطاء اإلنساين 
امتدت من إمارات العطاء إىل القايص والداين من 
لجنس  تحيز  دون  والصديقة  الشقيقة  الشعوب 
أو معتقد حتى أصبحت دولة اإلمارات يف طليعة 

الدول املانحة للغذاء والكساء والدواء.

و قال سموه يف ترصيحات له إن دولة اإلمارات 
تؤكد يوميا ريادتها يف املجال اإلنساين ومتيزها يف 
يف  تساهم  التي  الحلول  وابتكار  البدائل  إيجاد 
التنمية  مجاالت  وتعزيز  املعاناة  وطأة  تخفيف 
بدورها  الدولة  تقوم  كام   .. واإلنسانية  البرشية 
من  انطالقا  والصديقة  الشقيقة  الشعوب  تجاه 
اإلنسانية وعىل  القضايا  بجميع  الدائم  اهتاممها 

رأسها قضية املرىض واملصابني.
عام  بإطالقها  االمارات  أن  إىل  سموه  ولفت 
من  جديدة  ملرحلة  تؤسس   2017 عام  يف  الخري 
املبادرات اإلماراتية وتضع إطارا اسرتاتيجيا دامئا 
لجهود اإلمارات اإلنسانية والخريية والقيام بدور 
أو  أزمات  تواجه  التي  الشعوب  تجاه  إيجايب 

نكبات وتقدم لها الدعم بجميع أشكاله.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إىل 
القطاع  رفد  عىل  تعمل  األحمر  الهالل  هيئة  أن 
لتذليل  الالزمة  باملساعدات  اليمني  الصحي 
ممثلو  يتواجد  حيث  يواجهها  التي  الصعوبات 
املناطق  مختلف  يف  متواصل  بشكل  الهيئة 
التي  واملستلزمات  االحتياجات  لتقييم  اليمنية 
متكن األشقاء يف اليمن من تخطي هذه املرحلة 
العيش  من تاريخ بلدهم وتحقيق تطلعاتهم يف 
عىل  املتمردون  خلفه  ما  بعد  وسالم  باستقرار 
الرشعية من دمار للبنية التحتية وتهديد للسلم 

األهيل.
يف  اإلمارايت  واإلغايث  اإلنساين  الربنامج  أن  يذكر 
الرضورية  االحتياجات  توفري  عىل  يعمل  اليمن 
الظروف  لتحسني  طبية  ومواد  ودواء  غذاء  من 
بالتنسيق  اليمنيني  لألشقاء  والصحية  اإلنسانية 
اإلقليمية  اإلنسانية  املنظامت  مع  والتعاون 
اليمنية  الساحة  عىل  حاليا  املوجودة  والدولية 
الناجمة  اآلثار  ودرء  اإلنسانية  ظروفهم  لتحسني 
عن األزمة التي تشهدها اليمن والتي تأثرت بها 

قطاعات كبرية من أبناء شعبها الشقيق.
كافة  الوسائل  األحمر  الهالل  هيئة  وفرت  وقد 
لتوفري  الدولة  مستشفيات  إىل  الجرحى  لنقل 
العالج والرعاية الصحية الالزمة لهم وفقا لربنامج 
التقييم  عىل  وبناء  الخصوص  بهذا  إعداده  تم 
الصحي لكل حالة من الحاالت إىل جانب تقديم 
كل ما من شأنه أن يحد من معاناتهم ويسهم يف 
عملية شفائهم ويوفر سبل الراحة لهم ولذويهم 

ومرافقيهم خالل فرتة إقامتهم يف الدولة.
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أيضا  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  وستتحمل 
تكاليف املرافقني الصحيني للجرحى لضامن تهيئة 
الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن 
توفرها  الذي  واملعنوي  النفيس  الدعم  برنامج 

للحاالت التي تتكفل بعالجها.
من  اليمن  يف  الصحي  القطاع  يعانيه  ملا  ونظرا 
الصحية  والكوادر  الطبية  اإلمكانات  ضعف 
تكفلت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت بعالج هذه 
الداعم  اإلمارات  لدور  استمرارا  وذلك  الحاالت 
للحكومة اليمنية الرشعية والشعب اليمني وهو 

الدعم الذي مل ينقطع يوما عن اليمن وشعبه.
قد   » اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة   » كانت 
تكفلت سابقا بعالج العديد من الجرحى اليمنيني 
واإلغاثية  الطبية  القوافل  من  العديد  وسريت 
دعام لألشقاء يف اليمن حيث تقدم اإلمارات كل 
الرشعية  اليمنية  للحكومة  التنموي  الدعم  أنواع 

واإلغاثة للشعب اليمني الشقيق.
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نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  شارك 
وزير الخارجية والتعاون الدويل يف اجتامع اللجنة 
بون  مدينة  ُعقَد يف  الذي  اليمن  بشأن  الرباعية 

بأملانيا.
الخارجية  وزير  تيلرسون  ريكس  االجتامع  حرض 
خارجية  وزير  جونسون  وبوريس  األمرييك 
بريطانيا وعادل بن أحمد الجبري وزير الخارجية 
السعودي ويوسف بن علوي الوزير املسؤول عن 
وإسامعيل  ُعامن  سلطنة  يف  الخارجية  الشؤون 

ولد الشيخ أحمد املبعوث األممي إىل اليمن.
مستجدات  مناقشة  االجتامع  خالل  ومتت 
األوضاع عىل الساحة اليمنية والجهود التي يقوم 

بها املجتمع الدويل لحل األزمة اليمنية.

جاء ذلك خالل لقاء سموه عبدامللك عبدالجليل 
املخاليف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن.
نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  ورحب 

بزيارة وزير الخارجية اليمني لدولة اإلمارات.
والتطورات  األحداث  مناقشة  اللقاء  خالل  وتم   
الراهنة عىل الساحتني اإلقليمية والدولية وتبادل 
وجهات النظر حول عدد من القضايا عىل الساحة 

اليمنية.
عن  املخاليف  عبدامللك  معايل  أعرب  جانبه..  من 
للرشعية يف  الداعم  اإلمارات  دولة  لدور  تقديره 
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الجمهورية اليمنية ضمن التحالف العريب بقيادة 
اململكة العربية السعودية .. مؤكدا عىل العالقات 
اإلمارات  دولة  تربط  التي  املتينة  األخوية 

والجمهورية اليمنية.
دولة  سفري  الغفيل  خليفة  سامل  اللقاء..  حرض 
املزروعي  محمد  وفارس  اليمن  يف  اإلمارات 
مساعد وزير الخارجية والتعاون الدويل للشؤون 

العسكرية واألمنية.
كام حرض اللقاء من الجانب اليمني.. فهد سعيد 

املنهايل سفري جمهورية اليمن لدى الدولة.
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من  بدعم  ــ  اليمنية  الشعبية  املقاومة  متكنت 
اململكة  تقوده  الذي  العريب  التحالف  قوات 
تطهري  من  فرباير   7 ــ صباح  السعودية  العربية 
كامل مدينة املخا من ميليشيات الحويث اإلنقالبية 

بعد قتل وأرس عدد كبري منها وفرار آخرين.
ونفذت املقاومة اليمنية ــ بدعم قوات التحالف 
يف  جهات  ثالث  من  املدينة  اقتحام  عملية  ــ 
الرشق والجنوب والشامل»  الوقت نفسه « من 

بعد تطويق كامل املدينة.
من  املدنيني  من  كبريا  عددا  املقاومة  وحررت 
كانت  الذين  السن  وكبار  واألطفال  النساء 
 .. برشية  ودروعا  رهائن  امليليشيات  تحتجزهم 
فيام تواصل تطهري املدينة من األلغام والعبوات 
فرارها  قبل  امليليشيات  زرعتها  التي  الناسفة 
الداخل  من  املدينة  تأمني  عملية  إىل  إضافة 

والخارج.
بالدور  اإلماراتية  املسلحة  القوات  وقامت 
الرئييس يف تحرير املخا سواء من ناحية املشاركة 
الربية أو تقديم الدعم « الناري « الربي والجوي 

واالستخبارايت لقوات املقاومة الشعبية.
والتحالف  املقاومة  بقوات  املدينة  أهايل  ورحب 
اإلنقالبية  امليليشيات  عنارص  من  حررتها  التي 

معربني عن سعادتهم بهذا اإلنجاز الكبري.
وميثل تحرير املخا رضبة موجعة ملليشيا الحويث 
وصالح إذ قطعت قوات التحالف والجيش اليمني 

واملقاومة الشعبية آخر رشيان لتهريب األسلحة 
االسرتاتيجي  املخا  ميناء  عرب  للحوثيني  اإليرانية 
ووقف تجارة تهريب الحويث املمنوعات لتمويل 

عملياته.
وأعرب عدد من املحللني العسكريني « أن تحرير 
تتوجه  إحداهام  رئيسيتني  جبهتني  سيفتح  املخا 
واألخرى  صنعاء  إىل  ومنها  الحديدة  مدينة  نحو 
مدينة  تحرير  عملية  الستكامل  رشقا  تنطلق 
تعز والتوجه نحو محافظتي إب وذمار.. بهدف 
أن  موضحني   .. الجهات  كل  من  صنعاء  تطويق 
يف  تكمن  ومينائها  املدينة  عىل  السيطرة  أهمية 
االسرتاتيجي  املالحي  املندب  باب  ممر  تأمني 
والحديدة  تعز  محافظتي  تربط  املدينة  أن  كام 
ما  اسرتجاع  عليها  السيطرة  يسهل  إذ  الساحلية 

تبقى من بلدات عىل طريق الحديدة تعز «.
املخا  لتحرير  العسكرية  األهمية  إىل  وأشاروا 
 / متر خالله  الذي  املندب  باب  مضيق  تأمني  يف 
1000 / قطعة بحرية يوميا حيث أنه كان مبقدور 
استهداف  الحوثيون  ميتلكها  التي  الصواريخ 
السفن املارة عرب املمر الدويل الذي يبعد حوايل / 

70 / كيلومرتا عن مدينة املخا.
وأضافوا أن استعادة املخا يعطي قوات الرشعية 
من  عسكرية  عملية  أي  إطالق  عىل  القدرة 
الساحل  مديريات  اتجاه  يف  محورين..األول 
باتجاه معسكر خالد  الحديدة واآلخر  الغريب يف 

معسكر  أكرب  يعد  الذي  املخا  رشقي  الواقع 
لالنقالبيني يف تعز .. كام يقطع أهم رشيان إمداد 

بالسالح املهرب من البحر األحمر.
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وشدد سعادته يف هذا السياق، أن دولة اإلمارات 
تتبنى مقاربة إنسانية شاملة يف دعم اليمن عىل 
مختلف املستويات، اقتصادياً وإنسانياً ولوجستياً، 
من أجل وضعه عىل طريق البناء والتنمية، من 
خالل عمليات البناء وإعادة اإلعامر وبث األمل 
لدى الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل، ينعم 

فيه الجميع باألمن واالستقرار واالزدهار.
لإلمارات  اإلغايث  املجهود  أن  إىل  وأشار سعادته 
عمل  هو  اليمن  دعم  يف  املتحدة  العربية 
حكومي وشعبي تشارك فيه مختلف مؤسسات 
األحمر  الهالل  كهيئة  والخريية  اإلنسانية  الدولة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  ومؤسسة  اإلمارايت، 
لألعامل اإلنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل 
من  وغريها  واإلنسانية  الخريية  لألعامل  مكتوم 

مؤسسات وجمعيات الدولة اإلنسانية.
واستعرض سعادة السفري الزعايب يف هذا السياق 
اإلمارات  بها  تقوم  التي  املبادرات  من  عدداً 
العربية املتحدة لدعم األشقاء يف اليمن واملتمثلة 
يف إطالق حملة «عونك يا مين» من قبل الهالل 
إىل  الوقوف  إىل  تهدف  والتي  اإلمارايت  األحمر 
جانب الشعب اليمني لتمكينه من التغلب عىل 
األوضاع الصعبة التي يعيشها بسبب األزمة التي 
السمو  صاحب  مبادرة  اىل  مشريا  بالده  بها  متر 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
بعالج  األحمر  الهالل  هيئة  بتكّفل  الله،  حفظه 
1500 جريح ميني ممن تأثروا من جراء الرصاع 

يف اليمن.
وبحري  جوي  مساعدات  جرس  تسيري  تم  كام 
من  عرشات  أرسلت  حيث  اليمني،  للشعب 
طائرات الشحن والسفن والبواخر لتوفري املواد 
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توزيعها  تأمني  تم  اليمني  للشعب  اإلغاثية 
ووصولها للمحتاجني واملشاركة يف جهود اإلغاثة 
لألرس  غذائية  طرود  وتوفري  العاجلة،  اإلنسانية 

والتي يقدر عددها بعرشات اآلالف.
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  مبادرة  اىل  نبه  كام 
يف  والطفولة  األمومة  خدمات  لتحسني  مبارك 
اليمن حيث تتضمن املبادرة توفري الدعم الالزم 
املجاورة  واملحافظات  عدن  يف  مرشوعاً   15 لـ 
تشمل املجاالت الصحية والتعليمية واالجتامعية 
دعم  جانب  إىل  والطاقة  والكهرباء  واملياه 
خدمات  وتحسني  اإلعاقة  ذوي  وتأهيل  املرأة 
مركزي  دعم  ومنها  النائية.  املناطق  يف  املأوى 
علوم  وكلية  للنساء  وكريرت  للوالدة  التواهي 
املجتمع واملعهد التجاري يف خور مكرس واملعهد 
الهالل  هيئة  إطالق  اىل  اضافة  الصناعي  املهني 
 10 إلغاثة  حملة  أكرب  كذلك  اإلمارايت  األحمر 
الدور  الحملة  وتعزز هذه  ماليني مترضر ميني، 
اإلنساين الذي تقوم به اإلمارات لتخفيف معاناة 
املتأثرين من الحرب من خالل توفري احتياجاتهم 

ومتطلباتهم األساسية.
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واشارسعادته اىل املساهمة يف إعادة إعامر البنى 
والتعليم  الصحة  قطاعات  يف  وخاصة  التحتية، 
القطاعات  من  باعتبارها  واملياه،  والكهرباء 
الرئيسية املهمة للشعب اليمني، ويف هذا السياق 
وترميم  إعامر  إعادة  عىل  األحمر  الهالل  يعمل 
154 مدرسة يف محافظة عدن، حيث تم تسليم 
تأهيلها  بعد  املحافظة  أكرث من 123 مدرسة يف 
واألجهزة  املكتبية  املعدات  بكامل  وتأثيثها 
بالكادر  الخاص  املكتبي  واألثاث  التعليمية 
يف  انتظموا  الذين  الطالب  لتستقبل  التعليمي، 
التعليمية  املراحل  مبختلف  الدراسية  صفوفهم 
عىل مستوى مدارس محافظة عدن ومديرياتها، 
عىل  املدرسية  املستلزمات  توزيع  إىل  إضافة 
الدرايس  عامهم  بدأوا  الذين  والطالبات  الطلبة 
لصيانة  اإلجاملية  القيمة  بلغت  فيام  الجديد، 
مليوناً   81 إعامرها  وإعادة  التعليمية  املشاريع 

و300 ألف درهم إمارايت.

�
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أما يف القطاع الصحي فأوضح سعادته أن دولة 
وتطوير  تأهيل  إعادة  عىل  حرصت  اإلمارات 
من  ترضرت  التي  املستشفيات  من  العديد 
جراء املواجهات ، وتعهدت هيئة الهالل األحمر 

مؤسسة   14 حوايل  وتأهيل  بصيانة  اإلماراتية 
وتسع  كبرية  مستشفيات  خمسة  منها  صحية 
عدن،  محافظة  مناطق  مختلف  يف  عيادات 
درهم.  ألف  و500  مليونا   48 إجاملية  بتكلفة 
كدفعة  درهم  ماليني  أربعة  الهيئة  رصدت  كام 
الرسطان  ملرىض  العالجية  األدوية  لرشاء  أوىل 
طبية  مستلزمات  إىل  إضافة  الكىل  وغسيل 
أخرى بجانب مبلغ خمسة ماليني درهم لرشاء 
نقل.  وسيارات  األدوية  ونقل  إسعاف  سيارات 
اليمنيني  الجرحى  من  كبرياً  عدداً  استقبلت  كام 

لتلقي العالج يف مستشفيات الدولة.
وقامت هيئة «الهالل» األحمر بتشغيل عدد من 
للقطاع  جديد  كدعم  أبني  يف  الكهرباء  مولدات 
التي  املشكالت  اإلسهام يف حل  أجل  من  وذلك 
فيام  املواطنني  معاناة  من  وتخفيفاً  يعانيها 
برئاً   40 وتأهيل  لصيانة  خطة  الهيئة  وضعت 
تخدم 450  رئيسية يف عدن  مياه  تغذي محطة 
املحافظة  سكان  نصف  حوايل  أي  نسمة  ألف 
الهيئة  ودشنت  نسمة.  مليون  عددهم  البالغ 
مرشوع إنشاء 50 سدا يف مديرية رصد لتجميع 
مياه األمطار واالستفادة منها خالل أيام السنة. 
كام تعهدت دولة اإلمارات بتوفري محطة توليد 
عدن  ملحافظات  ميجاوات،   440 بقدرة  كهرباء 
مواد  بتوفري  تعهدت  كام  والضالع،  وأبني  ولحج 
محافظات  يف  الكهرباء  لشبكة  وتشغيل  صيانة 

حرضموت واملهرة وشبوة وغريها.
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ويف قطاع الطاقة، أكد سعاته أن دولة اإلمارات 
من  العديد  لتنفيذ  حثيثة  جهوداً  كذلك  تبذل 
مرشوعات ترميم وإعادة تشغيل محطات توليد 
الكهرباء وشبكات التوزيع، من أجل إنهاء أزمة 
الصدد  هذا  يف  وجري  الكهربايئ.  التيار  انقطاع 

مليون   218/ درهم  مليون   800.7 تخصيص 
دوالر أمرييك/ لدعم قطاع الطاقة والكهرباء، إذ 
تكفلت دولة اإلمارات بدفع النفقات التشغيلية 
اإلمداد  وخدمات  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
 466.1 اإلمارات  دولة  قدمت  كام  الكهربايئ. 
اليمني، حيث  النقل  قطاع  لدعم  درهم  مليون 
للنقل، ومركبات  وفرت آليات وسيارات مدنية 

لنقل املاء والوقود.
الزعايب أن  ويف ختام كلمته، أكد سعادة السفري 
دولة اإلمارات تبوأت املرتبة األوىل عاملياً كأكرب 
لألوضاع  استجابة  اإلنسانية  للمساعدات  مانح 
حسب  وذلك  اليمنية،  األزمة  خالل  اإلنسانية 
لألمم  التابعة  املعنية  الدولية  املنظامت  بيانات 
اإلماراتية  املانحة  الجهات  لعبت  فيام  املتحدة، 
إغاثة املترضرين جراء األوضاع  رئيسياً يف  دوراً 
املساعدات  بلغت  حيث  الراهنة  اإلنسانية 
درهم  مليار   2.853.1 من  أكرث  لليمن  التنموية 

أي بواقع /776.8 مليون دوالر أمرييك/.
داعام  االمارات ستظل  أن دولة  وشدد سعادته 
املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  وشعبه  لليمن  قويا 
االستجابة  أجل  من  االنسانيني  الفاعلني  وكل 
عىل  ومساعدتهم  اليمن  يف  األشقاء  الحتياجات 

إعادة بناء بلدهم ودعم استقراره وأمنه.
بسعادة  كلمته،  مستهل  يف  سعادته  ورّحب 
للشؤون  العام  األمني  وكيل  أوبرين  ستفان 
الطوارئ،  حاالت  يف  اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية، 
وسعادة السفري عيل محمد سعيد مجّور املندوب 
الدائم لليمن لدى األمم املتحدة، متقدما إليهام 
عن  قدماه  الذي  الشامل  العرض  عىل  بالشكر 
األوضاع اإلنسانية يف اليمن وكذلك السيد جيمي 
الذي  اليمن  يف  اإلنساين  املنسق  ماكغولدريك، 
توّىل تقديم خطة االستجابة الخاصة باليمن لهذا 

العام.
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يف أغسطس 2016 نجح الجيش الوطني اليمني 
مدينة  تطهري  من  العريب،  بالتحالف  مدعوماً 
«زنجبار» عاصمة محافظة أبني، والسيطرة عليها 
املحافظة  لتبدأ  منها،  القاعدة  عنارص  وطرد 
عىل  الدولة  هيبة  فرض  إلعادة  جديدة،  مرحلة 
وتفعيل  التحالف،  قوات  مع  بالتنسيق  األرض 

من  املديريات  وحامية  أخرى  مرة  األمن  أجهزة 
عودة الجامعات اإلرهابية املسلحة.

اإلمارات  مدت  األمنية،  االحتياجات  تلبية  وبعد 
أياديها البيضاء إىل أبني، من خالل الهالل األحمر 
الحياة  تطبيع  إعادة  مهمة  تويل  التي  اإلماراتية 
إمنائية،  مشاريع  سلسلة  خالل  من  للمنطقة 
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بإنشاء  املحافظة،  أهايل  حياة  تحسني  عىل  تركز 
الغذائية  املساعدات  وتوزيع  كهرباء،  محطات 
النائية، حيث وزعت  واملياه النظيفة يف املناطق 
الهالل األحمر اإلماراتية سالالً غذائية يف (امرصة 
امحميشة ودثينة ولودر العاصمة)، ووجهت 12 
وتوزيع  غذائية،  سلة   4500 متنها  عىل  شاحنة 
 3 من  أكرث  عىل  نقية  ومياه رشب  غذائية  مواد 
آالف من سكان املحفد، وذلك يف إطار منظومة 
معاناة  لتخفيف  اإلمارات  تتبناها  شاملة  دعم 
األحمر  الهالل  ودعم  وبرعاية  اليمني.  الشعب 
الكثبان  إلزالة  مشاريع  تنفيذ  تم  اإلماراتية، 
الرملية واألتربة والعوائق من شارع عدن - أبني 
بطول 60 كيلومرتا، والتي كان يصفه مستخدمو 
من  املارة  ليتمكن  املوت»،  بـ«شارع  الطريق 

استخدام الطريق بأمان.
شكرهم  عن  املناطق  تلك  سكان  وأعرب 
به من  تقوم  ما  اإلمارات عىل  لدولة  وتقديرهم 
أعرب  كام  املحررة،  املناطق  أبناء  تجاه  جهود 
للهالل األحمر  مسؤولون محليون عن تقديرهم 
األرض،  عىل  املتواجد  عمله  وفريق  اإلماراتية، 
الفئات  إىل  للوصول  كبرية  جهوداً  يبذل  والذي 

األشد فقراً يف املحافظة.
اإلماراتية  األحمر  الهالل  أن  مراقبون،  وأكد 
لعدن  قدم  مثلام  الكثري  أبني  ملحافظة  قدمت 
أبني  ملنظومة  دعم  من  وغريها  والضالع،  ولحج 
الكهربائية ومدها باملولدات الحديثة وحفر اآلبار 
وتوزيع  غذائية،  سلة  ألف   50 من  أكرث  وتوزيع 
أكرث من 5 آالف رأس من األغنام يف عيد األضحى 
مستشفى  تأهيل  إعادة  قريباً  وسيتم  املبارك، 
بتمويل  باملحفد ومستشفى لودر  الشهيد صالح 
ومن  العاملية.  الصحة  منظمة  وتنفيذ  إمارايت 
األحمر  الهالل  هيئة  نفذتها  التي  املشاريع  أهم 
اإلماراتية يف منطقة الكود مبحافظة أبني مرشوع 
ملؤسسة  العام  املدير  وأوضح  اإلسعافية،  املياه 
املرشوع  أهمية  بلعيدي،  باملحافظة صالح  املياه 
الذي كانت املحافظة بأمّس الحاجة إليه، وقال: 
«كنا نعاين شح املوارد واإلمكانيات، وغياب دور 
املنظامت اإلنسانية يف مجال املياه، ولكن األشقاء 
مشكلة  حل  يف  السبق  لهم  كان  اإلمارات  يف 
مياه  ممرات  يف  متر  كانت  التي  الضخ  خطوط 
السيول،  تدفق  إثر  للجرف  وتتعرض  األمطار، 
لرفع  مبرشوع  اإلماراتية  األحمر  الهالل  فقامت 
الخطوط إىل الجرس وإبعاده من مجرى السيول، 
إلنهاء املشكلة بشكل نهايئ، وعند تشغيل الخط 

أصبح املاء يصل إىل كل منزل طوال اليوم».

الكثري  واجهت  املياه  مؤسسة  أن  إىل  وأشار 
البالستيكية  املواد  نفاد  بسبب  املشكالت،  من 
املاضية،  األربع  السنوات  مدى  عىل  واملحركات 
وقام رجال الهالل األحمر اإلماراتية بتوفري هذه 
املواد، كام تم تركيب مولدات كهربائية للخزانات 
يف قرية املخزن لتحسني مستوى ضخ املياه، إنهاء 
تلك املعاناة. ويقول مدير عام كهرباء أبني أحمد 
األشقاء  قبل  من  املستمر  الدعم  هذا  إن  دحه، 
يأيت ضمن خطة رفد مؤسسة  اإلمارات  يف دولة 
ميجاوات   12 بقوة  إسعافية  مبولدات  الكهرباء 
انقطاعات  جراء  املواطنني،  معاناة  لتخفيف 

الكهرباء يف املحافظة لساعات طويلة.
أبني-  محافظة  سكان  -من  عيل  أحمد  ويقول 
نقلة  حققت  اإلماراتية  الكهربائية  مولدات  إن 
من  املواطنني  معاناة  وخففت  أبني،  ملحافظة 

يف  طويلة  لفرتات  املستمر  الكهرباء  انقطاع 
لكهرباء  العامة  املؤسسة  دشنت  كام  املنطقة، 
أبني مبديرية خنفر املرحلة األوىل والثانية ملحطة 
بعد  ميجاوات   4 إنتاجية  بطاقة  الجديدة  جعار 
اإلمارات.  دولة  من  مقدمة  مولدات  تركيب 
وأعرب مدير عام مديرية لودر عبدالله الواحدي 
عن تقديره للجهود التي تبذل من دولة اإلمارات 
والهالل األحمر اإلماراتية، حيث كانت املحافظة 
تتعرض النقطاعات متكررة للتيار الكهربايئ، وأثر 
فقامت  والتجارية،  الطبية  القطاعات  عىل  ذلك 
الهيئة بتنفيذ مرشوع للكهرباء، وتزويد املحافظة 
معاناة  تخفيف  يف  أسهمت  ميجاوات،  بـ12 
املواطنني خاصة يف مدينتي زنجبار وجعار، كربى 

املدن يف املحافظة.

33
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 أكد مجلس الوزراء السعودي أن الهجوم اإلرهايب 
عىل الفرقاطة السعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة 
غرب ميناء الحديدة من قبل زوارق انتحارية تابعة 

دعم  تحالف  قوات  يثني  لن  الحوثية  للمليشيات 
الرشعية يف اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية 
الرئيس واملتمثل يف مساعدة  حتى تحقيق هدفها 

استعادة  يف  الرشعية  والحكومة  اليمني  الشعب 
الدولة وحامية مقدراتها من املليشيات االنقالبية.

السعودي  الوزراء  مجلس  جلسة  خالل  ذلك  جاء 
امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  برئاسة  اإلسبوعية 
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود يف الرياض 6 فرباير.

وقال وزير الثقافة واإلعالم السعودي الدكتور عادل 
الطريفي يف بيان عقب الجلسة إن املجلس وصف 
وإصابة  اثنني  واستشهاد  الفرقاطة  عىل  الهجوم 
يهدد  خطري  تطور  بأنه  طاقمها  أفراد  من  ثالثة 
املالحة الدولية يف البحر األحمر ويؤثر عىل تدفق 
واملواطنني  للميناء  والطبية  اإلنسانية  املساعدات 
وخالص  الشهيدين  لذوي  التعازي  وقدم  اليمنيني 

التمنيات بالشفاء العاجل للمصابني.
واستنكارها  اململكة  إدانة  عن  املجلس  وعرب 
شارع  يف  وقع  الذي  التفجري  لحادث  الشديدين 
البديع مبملكة البحرين الشقيقة والهجومني اللذين 
شامل  كيبيك  مبدينة  مسجد  يف  مصلني  استهدفا 
رشق كندا ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر 

يف باريس.
الرافض  الثابت  اململكة  موقف  املجلس  وجدد 
الجهود  لتضافر  ودعواتها  والتطرف  لإلرهاب 

الدولية ملكافحته والقضاء عليه.

 قدمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية مساعدات 
طبية تضمنت أدوية ومعدات إىل مستشفى املخا 
يقدمها  التي  اإلنسانية  األعامل  سلسلة  ضمن 
الهالل إلغاثة املناطق املترضرة من الحرب بصورة 

عاجلة يف مختلف املجاالت الخدمية والتنموية.
باألطفال  خاصة  أدوية  املساعدات  تضمنت 
معدات  إىل  إضافة  غذائية  وأخرى  واملواليد 
للحوامل  واملعاينة  الفحوصات  بإجراء  خاصة 

ومواد إسعافية.
اإلمارايت  األحمر  الهالل  يف  املتطوعني  أحد  وقال 
الطبية  واملعدات  األدوية  من  الشحنة  هذه  إن 
الهيئة  الثانية ضمن جهود  املخا هي  ملستشفى 

لدعم الوضع يف املدينة بعد الحرب.
وأوضح أن شحنة املساعدات التي سريها الهالل 
يحتاجها  التي  الرضورية  األدوية  عىل  تحتوي 
هيئة  جهود  مثمنا   .. املخا  مدينة  يف  املواطنون 
الهالل األحمر اإلمارايت يف مواصلة الدعم السخي 
ملختلف مناطق اليمن وتحديدا مناطق الرشيط 

الساحيل املمتد من عدن إىل املخا.
يذكر أن هيئة الهالل األحمر اإلمارايت سريت قافلة 
من املواد الغذائية واإليوائية والطبية بعد تحرير 
املخا من مليشيات الحويث وصالح بأيام ورفدت 
وذلك  متخصص  طبي  بكادر  املخا  مستشفى 

بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان يف عدن.
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للدور  تجسيدا  اإلنسانية  االغاثة  هذه  وجاءت 
املستفيدون  يكون  أن  يف  الهيئة  به  تقوم  التي 
اليها  املحتاجني  أكرث  من  اإلنسانية  خدماتها  من 
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ومساهمة منها يف تخفيف األعباء املعيشية عىل 
اقتصاديه  اوضاعا  يعانون  الذين  املنطقة  سكان 
ميليشيات  فرضته  الذي  الوضع  أبان  صعبة 

االنقالبية.
5 آالف  اكرث من  االحمر  الهالل  فريق  فقد وزع 
سلة غذائية متكاملة باإلضافة إىل بطانيات وخيام 

عىل العائالت املحررة يف بلدة يختل.
اإلمارات  لدولة  امتنانهم  عن  البلدة  أهايل  وعرب 
العون  يد  مد  يف  السباقة  املتحدة  العربية 
للمحتاجني خصوصا مناطق الساحل الغريب التي 
ميليشيا  قبل  من  املفروض  الحصار  أهلها  عاىن 

الحويث عىل مدى عامني.
اإلمارات قدمت  أن دولة  يختل  أبناء  أحد  وقال 
الكثري من املساعدات االنسانية والدعم العسكري 

من أجل تحريرهم من الحصار واملعاناة.
األحمر  الهالل  دور  عىل  يختل  أهايل  وأثنى 
للمناطق  اإلغاثية  القوافل  قدم  الذي  اإلمارايت 
الساحلية « ذباب – املخا – يختل « بعد تحريرها 
بساعات بل ووصل بعض املناطق واملعارك كانت 

التزال مستمرة.
عن  املساعدات  هذه  من  املستفيدون  وأعرب 
شكرهم وتقديرهم لدولة اإلمارات حكومة وشعبا 
ولفريق الهالل األحمر عىل جهوده يف إيصال هذا 
املساعدات اإلنسانية إىل مستحقيها مؤكدين أن 

السالل الغذائية جاءت يف وقتها املناسب.
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معايل  مع  عقده  صحفي  مؤمتر  خالل   - ولفت 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  غوترييس  انطونيو 
بالرياض- إىل أن « الحويث وصالح»  الوزارة  مبقر 
املدن  ويحارصون  اإلنسانية  املساعدات  ينهبون 
والقرى ويجندون األطفال.. واصفا هذه األفعال 

بأنها «جرائم حرب».
بأن  الحوثية  املليشيات  ترصيحات  وبشأن 
هذا   » الجبري  قال  ميتة..  أصبحت  املفاوضات 
يعود إىل ترصفاتهم».. مشرياً إىل « إبرام أكرث من 
واحداً  ينفذوا  ومل  وصالح  الحويث  مع  اتفاقاً   70
منها.. كام تم التفاهم عىل أمور كثرية ومل يطبقوا 

شيئاً منها».
واستعرض طريقة انقالب ميليشيا الحويث وصالح 

مساعدة  طلبت  التي  الرشعية  الحكومة  عىل 
مبوجب بنود األمم املتحدة حيث استجابت دول 

التحالف لهذا الطلب وتدخلت.
وأوضح معاليه أن الحرب تستمر يف اليمن بسبب 
لإلرادة  االستجابة  وصالح  الحويث  ميليشيا  رفض 
الذي   2216 رقم  األمن  مجلس  ولطلب  الدولية 
السالح  وتسليم  املدن  من  انسحابهم  عىل  ينص 
التي  الوزارات  الثقيل واملتوسط وانسحابهم من 
ومخرجات  الخليجية  املبادرة  وتطبيق  احتلوها 
بذلت  التي  الجهود  أن  مؤكدا  الوطني..  الحوار 
األممي  املبعوث  الشيخ  ولد  إسامعيل  قبل  من 
الحويث وصالح  بسبب  عليها فشلت  يشكر  التي 
وليس بسبب الحكومة الرشعية ودول التحالف.
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الوفد  منعت  االنقالبية  املليشيا  إن   «.. وقال 
وتحويل  غراب  منفذ  من  الدخول  من  األممي 
والصابون  السمن  منفذ  عرب  الدخول  مسار 
واحتجازه هناك..مشريا إىل قصف املليشيا مواقع 
غراب  يف  الشعبية  واملقاومة  الوطني  الجيش 
باتجاه  القذائف  وإطالق  هان  وجبل  وحذران 

الوفد الذي كان باستقبالهم «.
الزيارة الطالع  يعول عىل هذه  كان  إنه   » وقال 
الوفد األمم عىل األوضاع املأساوية التي تشهدها 
والحصار  الحاقدة  الحرب  نتيجة  تعز  محافظة 
والترشيد  الجامعي  النزوح  وحاالت  الخانق 
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السكانية  واالحياء  الخدمية  املنشآت  واستهداف 

من قبل املليشيا االنقالبية».
بقوة  الوفد  يدخل  أن  يأمل  كان  أنه   » وأضاف 
القانون الدويل واألمم املتحدة وعدم االستكانة ملا 
املليشيا اإلجرامية من إجراءات تعسفية  تفرضه 
املتحدة  األمم  وجه  يف  حتى  القوة  باستخدام 
وفرض قيود عليها ورفضها دخول الوفد اىل تعز 
املتحدة  األمم  استهتارا مبكانة  يعد  أنه  .. مؤكدا 
ودورها اإلنساين ومنعها من االطالع عىل أوضاع 

مدينة محارصة منذ أكرث من عامني».
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باسم  املتحدثة  شامداساين  رافينا  أكدت   
املتحدة  باالمم  االنسان  حقوق  مفوضية 
ان الحوثيني جندوا الفا و476 طفال للفنال 
ضد  للفتال  االنقالبية  امليلشيات  ضمن 

الرشعية يف اليمن.
مفوضية  ان  شامداساين  رافينا  وقالت 
حقوق االنسان تلقت العديد من التقارير 
الحوثيني وان  عن تجنيد االطفال من قبل 
اللجان  بواسطة  تجنيدهم  تم  معظمهم 

الشعبية التابعة للحويث.

أن  الحاملي  مراد  اليمني  النقل  وزير  أكد   
الخاضعة  املناطق  يف  اليمنية  املطارات 
إلدارة الحكومة الرشعية مؤمنة متاًما وتنعم 

باالستقرار الكامل.
لقاء تشاوري ٥ فرباير  الوزير خالل  وأشار 
املدين  الطريان  هيئة  عدن  يف  املايض 
املطارات  ملسؤويل  اليمنية  واألرصاد 
وجود  عدم  إىل   - فيها  النقابات  وقيادات 
أي خطورة عىل عودة الرحالت الجوية إىل 

اليمن.
اللقاء  خالل  اليمني  النقل  وزير  وشدد 
عىل رضورة أن تبارش هيئة الطريان املدين 
العاصمة  من  وصالحيتها  أعاملها  واألرصاد 
املؤقتة بشكل دائم .. مشيًدا بالدور الكبري 
العريب  والتحالف  الحكومة  تبذله  الذي 
وتشغيلها  اليمنية  املطارات  تأهيل  إلعادة 
يف ظل الظرف االستثنايئ الذي متر به البالد.
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العويض  عبدالرحيم  الدكتور  سعادة  استدعى   
مساعد وزير الخارجية والتعاون الدويل للشؤون 
القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدويل القائم 
وسلمه  أبوظبي  يف  اإليرانية  السفارة  بأعامل 
بطريقة  إيران،  تزويد  حول  احتجاج  مذكرة 
عىل  االنقالب  مليليشيات  أسلحة  مرشوعة،  غري 
لقرارات مجلس األمن  انتهاكاً  اليمن  الرشعية يف 
من  ذلك  يتضمنه  وما  ذلك  تحظر  التي  امللزمة 
اعتداء عىل الرشعية الدولية وسيادة اليمن، وما 

يؤدي إليه ذلك من تأجيج الرصاع فيه.
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اإليرانية  الرتكية  الحالة  عىل  تقدم  ما  إسقاط   
يفيض إىل الوصول للقوالب الحاكمة التالية:

األوسط  الرشق  منطقة  يف  إقليميتان  قوتان   1-
حدودهام  خارج  إىل  وتأثريهام  مصالحهام  متتد 

الجغرافية.
-2 تشابك مناطق النفوذ واملصالح ما يؤدي إما 
شامل   – (سوريا  خالف  نشوب  أو  تقارب  إىل 

العراق).
للمستوى  ترى  اقتصادية  ومصالح  عالقات   3-

االسرتاتيجي ومتتد لفضاء مستقبيل رحب.
-4 خلفية تاريخية ما تلبث أن تستدعي نفسها 
طبيعة  عىل  بظاللها  لرتخي  وأخرى  فينة  بني 

العالقة بني البلدين. 
القوالب الحاكمة سابقة الذكر ظلت عىل الدوام 
تؤطر لطبيعة تلك العالقة وتجاذباتها. وبعيداً عن 
السري طويالً يف تاريخ العالقة بني البلدين، ميكن 
العرش  وتحديداً  األخرية  الفرتة  إىل  هنا  اإلشارة 
االقتصادي  الجانب  سنوات املنرصمة، فقد لعب 
البلدين يعززه  العالقة بني  كبرياً يف تحسني  دوراً 
مناطق  يف  الفرتات  من  فرتة  يف  ملموس  هدوء 

املصالح املتشابكة مثل سوريا وشامل العراق. 
ويف مقابل العقوبات االقتصادية التي تعرض لها 
جاءت  النووي،  الربنامج  بسبب  اإليراين  النظام 
اإليراين  للنظام  مهم  متنفس  بوصفها  تركيا 
لتخفيف وطأة تلك العقوبات، فزاد عدد الرشكات 
اإليرانية العاملة يف تركيا وأصبحت البنوك الرتكية 

مسار مهم للتحويالت املالية اإليرانية. 
البلدين  بني  الحاكم  االقتصادي  القالب  ذات 
قالب  وطأة  لتخفيف  إدارته  يف  يزال  وال  ساهم 
الجيل  التباين  من  فبالرغم  اإلقليمي.  التنافس 
فيام يتعلق باألزمة السورية، ظل النظام اإليراين 
وحاجته للمتنفس االقتصادي الرتيك تخفيف من 

وطأة ذلك التباين.
البلدين  بني  األخرية  النارية  الترصيحات  إن 
وتصاعدها ال ميكن فصلها عن السياق الزمني و 
العسكري  االنقالب  له. فبعد  املصاحبة  الظروف 
يف  مختلف  سياق  لُوحظ  تركيا،  يف  الفاشل 
مع  بعالقاتها  عادت  التي  الرتكية  السياسة 
الجانب  الصحيح وانفراجه مع  روسيا إىل املسار 
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مصري  بشأن  املوقف  لحدة  وتخفيف  اإلرسائييل 
بشار األسد وتنسيق أكرب مع روسيا وإيران بشأن 
سوريا. شجع عىل ذلك موقف اإلدارة األمريكية 
حول  الحايل  األمرييك  الرئيس  ورسائل  السابقة، 
حرب  هناك  أن  باعتبار  السوري  للشأن  رؤيته 
املعارضة  وبني  بينهم  متييز  دون  اإلرهابيني  عىل 

السورية.
ما الذي تغري إذاً؟

اإليراين  النظام  الحايل من  األمرييك  املوقف  لعل 
وقراءته لألزمة السورية الجديدة قد عاد بالقالب 
إىل  جديد  من  البلدين  بني  الحاكم  التنافيس 
بأن  األمرييك  الرئيس  نائب  فترصيح  السطح. 
أمريكا لن تتعاون مع روسيا طاملا أن هذه األخرية 
أنهم  عىل  السورية  املعارضة  جميع  تصنف 
إرهابيني، والحديث عن املناطق اآلمنة يف سوريا، 
لعدد  الرتيك  للرئيس  األخرية  الزيارة  له  مضاف 
اإليراين  بالنظام  دفع  ذلك  كل  الخليج  دول  من 
إىل تصعيد حدة الترصيحات مقارنة بالترصيحات 

السابقة ألردوغان.
وبغض النظر عن مآالت مع ستفرزه الترصيحات 
املتبادلة بني كل من إيران وتركيا، فإن ما جاء به 
وزير الخارجية الرتيك يف توصيفه للسلوك اإليراين 
يف املنطقة وما قاله أردوغان عند زيارته للبحرين 
وسوريا  العراق  تقسيم  إىل  تسعى  إيران  بأن 
حقائق  هي  قومية،  منطلقات  من  وتترصف 
واقعية تدفع باتجاه مزيد من التوتر يف املنطقة 
كثري  يف  الحاكم  االقتصادي  القالب  من  وبالرغم 
من املساءل فإنه البد و أن تكون لدول املنطقة 
اإليراين  النظام  سياسة  حيال  واضحة  قراءة 

وسلوكه يف املنطقة.
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جديدة  دفعات  االمارايت  االحمر  الهالل  وزع 
من  أرسة   250 لصالح  الغذائية  املساعدات  من 
أهايل منطقة زغفة يف مديرية الشحر بحرضموت 
الساحة  عىل  واالغايث  االنساين  لدوره  امتدادا 
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املتواصلة  الهيئة  جهود  إطار  يف  ذلك  يأيت 
لتعزيز  الرشيدة  القيادة  من  وبتوجيهات 
الصحية يف محافظة حرضموت ودعم  الخدمات 
عىل  التغلب  عىل  قادرا  ليكون  الصحي  القطاع 

التحديات التي تواجهها يف الوقت الراهن.
وأكد مرشف مشاريع هيئة الهالل األحمر اإلمارايت 
للمستشفى  الجهاز  هذا  تقديم  أن  بحرضموت 
الجامعي يأيت يف إطار جهود تحسني أداء خدمات 

تقع  االرسالذين  ارباب  عن  وللتخفيف  اليمنية 
اقتصادي  اعباء كبرية يف ظل وضع  عىل عاتقهم 

هش.
وتقديرهم  امتنانهم  عن  املنطقة  اهايل  واعرب 
ولهيئة  وشعبا  وحكومة  قيادة  االمارات  لدولة 
من  تقدمه  ما  عىل  اإلمارايت  األحمر  الهالل 
ومواجهة  معاناتهم  لتخفيف  إغاثية  مساعدات 

اعباء املعيشة .
اإلمارايت  األحمر  الهالل  فريق  رئيس  وقال 
توزيع  ان  املسافري،  عبدالله  السيد  بحرضموت 
احتياجات  لتلبية  يأيت  االغاثية  املساعدات  هذه 
التي تعاين أوضاعا  الحياة لألرس  األهايل وتطبيع 

اقتصادية صعبة والتخفيف من معاناتهم بكافة 
املجاالت الخدمية واإلنسانية.

هذه  تنفيذ  مواصلة  عىل  الهيئة  حرص  واكد 
كل  إىل  لتصل  واالغاثية  اإلنسانية  املشاريع 
مديريات  مختلف  يف  الحاجة  ذوي  املواطنني 
حرضموت يف ظل الظروف التي متر بها البالد و 
تجسيدا لروح األخوة والتضامن معهم متمنيا ان 
وخاصة  املواطنني  عن  املساعدات  هذه  تخفف 
كبرية.  التزامات  عليهم  تقع  الذين  األرس  أرباب 
الهيئة  مشاريع  مرشفو  التوزيع  عملية  حرض 
خليل  واملهندس  التميمي  شوقي  بحرضموت 

التميمي. 

���;<��:C4����j�O�/����
�FD9�+����&$���"Q�
�2�+ ���L,��&"�@��

�����	���:�DI<�7�%�)���7
�\�Z�Y�4���� �����C`���

.�W	d���:�DI<��WC��&��e

املستشفى وتغطية النقص يف هذا الجانب .
اإلنساين  بالدعم  املستشفى  القامئون عىل  وأشاد 
الذي تقدمه هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ملختلف 
حاجة  مؤكدين  باملحافظة  الصحية  القطاعات 
لتخفيف  األجهزة  هذه  ملثل  املاسة  املستشفى 

معاناة األهايل وتوفري خدمات طبية راقية.
ومثنوا الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية 
اإلمارايت  األحمر  الهالل  بهيئة  ممثلة  املتحدة 
املحافظات  جميع  يف  الصحي  القطاع  لدعم 

اليمنية باحتياجاته .
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سلم الهالل األحمر اإلمارايت هيئة مستشفى ابن 
أجهزة  اليمنية  املكال  مبديرية  التخصيص  سيناء 
املتواصلة  جهوده  ضمن  حديثة  طبية  ومعدات 
ودعم  حرضموت  يف  الصحية  الخدمات  لتعزيز 

القطاع الصحي االكرث تأثرا باألزمة الراهنة.
اإلمارايت  األحمر  الهالل  فريق  رئيس  وأكد 
تسليم  ان  املسافري  عبدالله  السيد  بحرضموت 
اطار  يف  يأيت  الطبية  واألجهزة  املعدات  هذا 
أداء  وتحسني  واإلنساين  الصحي  الجانب  دعم 
مينية  محافظات  بعدة  الحكومية  املستشفيات 
ومنها حرضموت يف أطار الجهود لتوفري املعدات 
واألجهزة الطبية الحديثة وتغطية النقص يف كافة 
األهايل  مساعدة  و  واإلنسانية  الصحية  املجاالت 

يف  الطبية  االحتياجات  أهم  توفري  و  دعم  عرب 
وتوفري  تأهيلها  واعادة  الحكومية  املستشفيات 

األجهزة الحديثة لها. 
سيناء  ابن  مستشفى  هيئة  عام  مدير  اشاد  و 
الهالل  يقدمه  الذي  الكبري  بالدعم  التخصيص، 
الصحية  القطاعات  ملختلف  اإلمارايت  األحمر 
باملحافظة، مؤكداً أهمية هذه األجهزة واملعدات 

الطبية يف تخفيف معاناة املرىض وتوفري خدمات 

طبية راقية .

ومن جانبه عرب سكرتري املحافظ لشؤون اإلغاثة 

واإلعامر عن جزيل شكره لدولة االمارات العربية 

دعم  من  تقدمه  ما  وشعبا عىل  قيادة وحكومة 

للبنية التحتية والخدمية واإلغاثية .
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تقديم  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  تواصل 
لسكان  العاجلة  واإلغاثية  اإلنسانية  مساعداتها 
محافظة شبوة يف إطار جهودها املتواصلة لدعم 

الشعب اليمني .
وسلمت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت شحنة من 

املواد الطبية واألدوية إىل مركز برئ عيل الصحي 
يف مديرية رضوم مبحافظة شبوة يف إطار جهودها 
لتعزيز ودعم قطاع الخدمات الصحية يف اليمن 
الذي يعد من أكرث املجاالت تأثرا باألزمة الراهنة.
وأكد عبدالله املسافري رئيس فريق الهالل األحمر 

اإلمارايت أن دعم مركز برئ عيل الصحي مبحافظة 
واالحتياجات  األدوية  تأمني  إطار  يف  يأيت  شبوة 
اليمنيني  املواطنني  لخدمة  الالزمة  كافة  الطبية 
عىل صعيد تعزيز دور وأداء القطاعات الحيوية 

ومنها القطاع الصحي والطبي.
وأشار املسافري إىل أن القطاع الصحي يف اليمن 
يشهد شحا شديدا يف األدوية واملستلزمات الطبية 
مع زيادة املصابني واملرىض .. الفتا إىل أن هناك 
أولويات  بعناية  تدرس  متخصصة  صحية  لجانا 
يف  ورفعها  واملهم  الحيوي  القطاع  واحتياجات 
شكل تقارير عاجلة لهيئة الهالل األحمر اإلمارايت 

لتوفريها.
األمني  الخرماء  سعيد  هادي  أشاد  جانبه  من 
بالدعم  رضوم  مبديرية  املحيل  للمجلس  العام 
ألهايل  اإلمارايت  األحمر  الهالل  لهيئة  املتواصل 
واالغاثية  الخدمية  املجاالت  يف  شبوة  محافظة 
تنفذها  التي  اإلنسانية  املشاريع  مثمنا   .. كافة 
الهيئة تعزيزا لصمود أهايل املحافظة يف مواجهة 

الظروف القاسية التي متر بها.
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كرمية  برعاية  ونافدكس  آيدكس  معرضا  يحظى 
من القيادة الرشيدة يف الدولة، فام أهمية هذه 
الرعاية ودورها يف تعزيز مكانة هذين املعرضني 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل؟
أود أن أذكّر بادئ ذي بدء بكلمة سيدي صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
الله، والتي قال فيها: ”نحن نوّجه من خالل هذه 
ودول  إىل جرياننا  رسالة سالم  الدفاعية  املعارض 
فهي  واستقرارها،  أمنها  تعزيز  يف  الراغبة  العامل 
يكفي  ال  ألنه  العكس،  وليس  السالم  إىل  دعوة 
يف الوقت الحارض أن تكون مساملاً، بل يجب أن 
متتلك قوة تحمي سالمك وسالم اآلخرين وأمنك 
وقت  يف  نعيش  ونحن  خاصة  اآلخرين،  وأمن 
ميوج بالتطرف والعنف‘‘. وتعترب الرعاية الكرمية 
آيدكس  ملعريض  الدولة  يف  الرشيدة  القيادة  من 
ونافدكس 2017 من أهم أسباب نجاح املعرضني، 

قام  التي  الزيارات  مثلت  لقد  معاليه،  وأضاف 
بها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
دعامً   2017 آيدكس  ملعرض  املسلحة  للقوات 
معنوياً كبرياً للصناعة العسكرية يف دولة اإلمارات 
وصلت  مبا  سموه  أشاد  حيث  املتحدة،  العربية 
تطور سمح  الدفاعية من  الوطنية  الصناعة  إليه 
املسلحة  لقواتنا  مهمة  دعامة  تكون  بأن  لها 

الباسلة، وفيام يأيت نص الحوار:

إن  الوطن“،  ”درع  مع  حرصي  حوار  يف  وقال 
املعارض الدفاعية تؤدي دوراً بارزاً يف رفد القوات 
فيها  القرار  صانعي  وإطالع  باملعارف،  املسلحة 
عىل أحدث التقنيات املتخصصة يف مجال الدفاع، 
الفرصة  ونافدكس  آيدكس  معرضا  يوفر  حيث 
عىل  لالطالع  كافة  بفروعها  املسلحة  للقوات 
العسكرية  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أحدث 
األمن  مجايل  يف  املستخدمة  التقنيات  وأهم 

والدفاع.
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ما الرسالة التي تريدون إيصالها من خالل إقامة 
هذه املعارض املتخصصة يف الدولة؟

هناك الكثري من الرسائل التي ميكن إيصالها من 
الدولة.  أرض  عىل  املعارض  هذه  إقامة  خالل 
فقد أفرزت التغريات الجيوسياسية التي شهدتها 
التحديات  من  العديد  األوسط،  الرشق  منطقة 
أسهم  الذي  األمر  القرار،  صناع  أمام  األمنية 
آيدكس  معرضا  يؤديه  الذي  الدور  تعاظم  يف 
للتباحث  تفاعلية  منصة  توفري  يف  ونافدكس 
واالطالع عىل أحدث التقنيات العاملية املتخصصة 
عىل  القادرة  الحلول  وإيجاد  املضامر،  هذا  يف 
تنامي  تعكس  املعارض  هذه  أن  كام  مجابهتها. 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلقليمي  الدور 
واسرتاتيجية قواتها املسلحة القامئة عىل التعامل 
مع كل ما هو جديد يف مجال التقنيات الدفاعية، 
كام تعكس مدى اهتامم القادة يف دولة اإلمارات 
أهمية  تؤكد  التي  االسرتاتيجية  الخطط  بتبني 
القدرات  ويف  البرشية  الكوادر  يف  االستثامر 

املعرفية والرؤى املستقبلية.

مرتكزة يف ذلك عىل االستثامر يف القوى البرشية 
الحديثة،  الجيوش  بناء  يف  األساس  تعترب  التي 
وذلك من خالل توفري برامج تدريب نوعية ذات 
يف  التوازن  اسرتاتيجية  تعتمد  كام  عالية،  جودة 
والقوات  والجوية  والبحرية  الربية  القدرات  بناء 

الخاصة ونظم القيادة والسيطرة واالتصاالت. 
دفاعي  ”كمعرض  آيدكس  معرض  ويسهم 
وضباط  لضباط  الفرصة  إتاحة  يف  متخصص“ 
يف  واألشقاء  املسلحة  القوات  وجنود  الصف 
والدول  العربية  والدول  العربية  الخليج  دول 
الدفاعية،  املبتكرات  الصديقة، لالطالع عىل آخر 
لالطالع  عامليني  بخرباء  لالحتكاك  املجال  ويتيح 
عىل خرباتهم، واالستفادة منها يف تطوير القوات 
ربوع  يف  واالستقرار  األمن  وتعزيز  املسلحة، 
منطقة الخليج ، فضالً عام يتيحه من مجال واسع 
أرض  عىل  امليدانية  التجارب  إجراء  خالل  من 
الدولة، ومينحها الفرصة العملية لتجربة واختبار 
عىل  واملعدات  واألسلحة  األنظمة  أنواع  معظم 

أرض الواقع.

ويأيت هذا الحرص من قيادتنا الرشيدة عىل إقامة 
معرض آيدكس وغريه من املعارض العسكرية من 
منطلق االهتامم بنقل املعرفة العسكرية لقواتنا 
املعارض  صناعة  قطاع  دور  وتعزيز  املسلحة، 
التنمية  عجلة  دفع  يف  املتخصصة  واملؤمترات 
يف  خصوصاً  الدخل،  مصادر  وتنويع  االقتصادية 
 ،2030 أبوظبي  رؤية  حددتها  التي  القطاعات 
حيث يعد قطاع الصناعات الدفاعية من أبرزها. 
إىل  األول  املقام  يف  يرجع  املعرضني  نجاح  الشك 
من  الدؤوبة  واملتابعة  الرشيدة،  القيادة  حكمة 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قبل 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
عىل  الدائم  سموه  وحرص  املسلحة،  للقوات 
إظهار املعرضني بالصورة التي تعكس املكانة التي 
تحتلها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املحافل 
الدولية، مام يعكس الخربة التي اكتسبتها الدولة 
ليبقى  واملؤمترات،  املعارض  صناعة  مجال  يف 
اإلمارات  منها دولة  التي تطل  النافذة  املعرضني 
والتقنيات  العاملية  الدفاع  نظم  أحدث  عىل 

العسكرية املواكبة للعرص.
ما الدور الذي تقوم به املعارض الدفاعية يف رفد 
أحدث  عىل  واالطالع  باملعارف  املسلحة  القوات 

التقنيات املتخصصة يف هذا القطاع الحيوي؟
رفد  يف  بارزاً  دوراً  الدفاعية  املعارض  تؤدي 
صانعي  وإطالع  باملعارف،  املسلحة  القوات 
املتخصصة  التقنيات  أحدث  عىل  فيها  القرار 
آيدكس  معرضا  يوفر  حيث  الدفاع،  مجال  يف 
ونافدكس الفرصة للقوات املسلحة بفروعها كافة 
لالطالع عىل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
املستخدمة يف مجايل  التقنيات  العسكرية وأهم 
األمن والدفاع، وذلك من خالل ما يعرض فيهام 
والقيادة  التسليح  وأنظمة  املعدات  أحدث  من 
العامة  القيادة  أن  كام  واالتصاالت،  والسيطرة 
طموحة  اسرتاتيجية  تتبع  املسلحة  للقوات 
تعتمد بشكل كبري عىل تعزيز وتطوير القدرات 
الدفاعية،  األنظمة  أحدث  واقتناء  الدفاعية، 
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الوطنية الدفاعية من تطور سمح لها بأن تكون 
دعامة مهمة لقواتنا املسلحة الباسلة، مؤكداً أن 
جهود التصنيع العسكري املحيل تستند إىل ركائز 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  دعامئها  أرىس  صلبة 
ثراه، عندما أسس  الله  نهيان، طيب  آل  سلطان 
بكل  تضطلع  وطنية  عسكرية  مؤسسة  لبناء 
وهو  الوطن  عن  الدفاع  يف  بها  املنوطة  األدوار 
السمو  صاحب  قيادة  تحت  اليوم  يتحقق  ما 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
مرحلة  إىل  الوصول  يف  ويتجسد  الله“  ”حفظه 
تصنيع املعدات العسكرية بأيد وخربات إماراتية 
خالصة.. ما يربهن عىل أن الجهود التي تم بذلها 
بالقطاع  للنهوض  تسخريها  تم  التي  واملوارد 
خدمة  مثارها  تؤيت  الدولة  داخل  العسكري 
تم  التي  األهداف  مع  وتتامىش  الوطن  ملصلحة 

رسمها عىل املديني القصري والبعيد.
فعاليات  هامش  الدويل عىل  الدفاع  مؤمتر  أقيم 
معرض آيدكس ونافدكس؟ فام أهمية إقامة مثل 

هذا املؤمتر؟
وموقعها  االقتصادي  اإلمارات  مركز  تعزيز 
من  الواسعة  املشاركة  وتؤكد  االسرتاتيجي، 
العاملية  الرشكات  ومن  العامل  دول  مختلف 
الذي  النهج  وصحة  الثاقبة،  الرؤية  املرموقة، 
الرشيدة فيام  لقيادتنا  اإلمارات  تسري عليه دولة 
يتعلق بالدور الريادي الذي تؤديه دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لتحقيق األمن والسلم الدوليني، 
ما  املشاركني عىل  فرصة إلطْالع  املؤمتر  يعد  كام 
وتكنولوجيا  معدات  من  اإلمارات  دولة  متلكه 
(الربية،  كافة  الدفاعية  الجوانب  يف  دفاعية 
والبحرية، والجوية)، إضافة إىل الجوانب األمنية، 
الذي  املتقدم  املستوى  املؤمتر  يعكس  وكذلك 
اإلماراتية،  الدفاعية  الصناعات  إليه  وصلت 

كبرياً  نجاحاً  اإلمارات،  دولة  بالكامل يف  تجميعه 
يف ذلك املعرض.

عرشة  الثالثة  الدورة  وخالل  العام،  هذا  ويف 
آليدكس، سجلت الرشكات اإلماراتية حضوراً الفتاً 
عدد  أو  الرشكات،  عدد  حيث  من  سواء  للنظر، 
الدورة  هذه  شهدت  فقد  وجودتها،  املنتجات 
فيها  وتم  محلية،  رشكة   150 من  أكرث  مشاركة 
صناعة  وهي  القتالية،  ”ربدان“  املدرعة  تدشني 
مشاة  آلية  و“ربدان“  مشرتكة،  تركية  إماراتية 
قتالية برمائية ذات دفع مثاين مطورة من قبل رشكة 
اإلماراتية  «تسليح»  رشكة  وعرضت  ”الجسور“، 
أحدث أنواع األسلحة والذخائر ومتطلبات صناعة 
وعرضت  والرشطية،  العسكرية  الرماية  ميادين 
آليات عسكرية جديدة يف  للسيارات   منر  شكة 
مجاالت متنّوعة، منها آلية التدخل الرسيع ذات 
الدفع الرباعي التي متتاز بقدرتها عىل االستجابة 
الرسيعة للمواقف التعبوية يف املناطق البعيدة، 
زورق  اإلماراتية  الفتان  مؤسسة  عرضت  كام 
يف  كلياً  واملصمم  مرتاً،   16 فئة  القتايل  ”الفتان“ 
اإلمارات. كام تم الكشف عن أول صاروخ (جو- 
أرض) متطّور إمارايت الصنع، بإمكانه حمل قنابل 
يصل وزنها إىل 500 كيلوغرام، وميكن استخدامه 
متنوعة.  مناخية  ظروف  يف  والليل  النهار  خالل 
وهو يأيت ضمن مرشوع مشرتك بني رشكة ”توازن 
القابضة“، ومقرّها يف أبوظبي، ورشكة ”دينيل“ يف 

جنوب إفريقيا.
وقد مثلت الزيارات التي قام بها سيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
ملعرض آيدكس 2017 دعامً معنوياً كبرياً للصناعة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  العسكرية 
الصناعة  إليه  وصلت  مبا  سموه  أشاد  حيث 

النجاح  تعكس  املعارض  هذه  أن  يف  شك  وال 
الذي حققته دولة اإلمارات يف تنظيم الفعاليات 
اإلمارات  دولة  استفادت  حيث  الكربى،  الدولية 
الرشق  منطقة  قلب  يف  الجغرايف  موقعها  من 
ترسيخ  يف  املتطّورة  التحتية  وبنيتها  األوسط 
مكانتها كمركز إقليمي وعاملي يف قطاع املعارض.

شهدت الدولة يف العقود املاضية نهضة يف قطاع 
الصناعات الدفاعية؟ فهل لكم أن تسلطوا الضوء 

عىل تطور هذه الصناعة املهمة يف الدولة؟
التي  اإلماراتية  الدفاعية  الصناعات  شهدت 
القرن  من  السابع  العقد  يف  بداياتها  كانت 
األخرية  السنوات  يف  متزايدة  تطورات  املايض، 
مع  حقيقية  منافسة  يف  الدخول  خالل  من 
من  بد  وال  العاملي،  املستوى  عىل  نظرياتها 
اإلماراتية  الدفاعية  الصناعة  أن  إىل  اإلشارة 
وراء  الدوافع  واختالف  بتعدد  وتنوعت  تعددت 
إنشائها، وتنوع العوامل االسرتاتيجية (السياسية، 
فقط  تخضع  ال  فهي  واالقتصادية)،  والعسكرية، 
الدافع  إىل  ذلك  يتعدى  بل  االقتصادية،  للفوائد 
والتبعية  االعتامد  من  التقليل  وهو  االسرتاتيجي 
الدفاعية. وقد  للدول املنتجة للمعدات واللوازم 
شهدت رشكة أبوظبي لبناء السفن (إيه دي إس 
يس) التي متلك أحد أحدث أحواض بناء السفن 
الدفاع،  لتكنولوجيا  اإلمارات  ومؤسسة  الحربية، 
ورشكة مبادلة، ورشكة توازن، ورشكة منر، تطورات 
متسارعة يف إنتاج الصناعات الدفاعية، وال بد من 
اإلشارة إىل أن إنتاج ”كراكال“ من األسلحة الخفية 
أصبح قادراً عىل املنافسة عاملياً من حيث الجودة 

والسعر، وهو حاصل عىل اعتامد العاملية.
مشاركة  اإلماراتية  الدفاعية  الصناعات  وحققت 
معرض  أهمها  ومن  الدفاعية،  باملعارض  قوية 
فرنسا الدفاعي يوروساتوري“ عام 2014 مبشاركة 
57 دولة، حيث فازت رشكة توازن بعدة عقود يف 
ذلك املعرض، وحقق نظام ”الطارق“ الصاروخي، 
إفريقية، ويتم  وهو نتاج رشاكة إماراتية-جنوب 
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اللذين  االسرتاتيجية  والرؤيا  االسرتاتيجي  والفكر 
الدفاعية  الصناعة  تطوير  يف  األكرب  الدور  لهام 

اإلماراتية. 
كام مثل املؤمتر فرصة لتعريف املشاركني بالفكر 
املستقبلية  االسرتاتيجية  والرؤى  االسرتاتيجي 
التي  والتحديات  التهديدات  مواجهة  لكيفية 

األخطار  تزايد  املنطقة، يف ظل  لها دول  تتعرض 
وما  اإلرهايب،  الخطر  وخصوصاً  بها  تحدق  التي 
الدفاعية  للمنظومة  املستقبلية  األدوار  هي 
ملواجهة تلك التهديدات واألخطار، وكيفية إعداد 

الدول يف الجانب الدفاعي.
العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  تؤدي 

األمن  وترسيخ  حفظ  يف  كبرياً  دوراً  املتحدة 
أن تطلعونا عىل مساهامتها  الدوليني، فهل لكم 

يف هذا اإلطار؟
متثل القوات املسلحة لدولة اإلمارات طرفاً فاعالً 
تهدد  التي  الرئيسية  التهديد  يف مواجهة مصادر 
األمن اإلقليمي والدويل، وقد كان ملشاركة القوات 
املسلحة يف مهام خارجية خليجياً، عربياً، ودولياً، 
وعاملياً،  إقليمياً  اإلمارات  مكانة  تعزيز  يف  دور 
تعزيز  يف  فاعل  طرف  أنها  عىل  لها  ينظر  وبات 
السالم واالستقرار العامليني، والشك يف أن هذا كله 
أسهم يف تعزيز الصورة الحضارية لدولة اإلمارات 
يف املجتمع الدويل. وقد حرصت القوات املسلحة 
املشاركة  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
يف العديد من العمليات العسكرية التي تعكس 
مسؤولية اإلمارات يف محيطيها اإلقليمي والدويل، 
بعثة  متنوعة، تضمنت  تفاوتت بني مهام  والتي 
القوة  ضمن   1976 عام  لبنان  يف  السالم  لحفظ 
بالحفاظ  العربية  الجامعة  كلفتها  التي  العربية 
عىل لبنان ضد التفتت، مروراً مبشاركتها يف تحرير 
يف  اإلمل  إعادة  وعملية   ،1991 سنة  الكويت 
الصومال 1992، ومشاركتها يف إعادة األمن والسالم 
يف البوسنة (-1994 1996-). وكذلك مشاركتها يف 
إقامة معسكرات إليواء الالجئني الكوسوفيني سنة 
1999، ومشاركتها يف تطهري الجنوب اللبناين من 
األلغام سنة 2001، ومشاركتها ضمن قوات حفظ 
ومساهمتها  ”إيساف“،  أفغانستان  يف  السالم 
بفاعلية يف مهام حفظ السالم واألمن يف مملكة 
يف  فيها  االستقرار  محاوالت رضب  بعد  البحرين 
ضمن  مشاركتها  إىل  وصوالً    ،2011 عام  مارس 
عام  داعش  عىل  الحرب  يف  الدويل  التحالف 
التحالف  قوات  مع  مبشاركتها  وانتهاء   ،2014
يف  السعودية   العربية  اململكة  بقيادة  العريب 
الستعادة  األمل،  إعادة  وعملية  الحزم،  عاصفة 
اليمن.  يف  الحوثيني  املتمردين  ضد  الرشعية 
للقوات املسلحة اإلماراتية دور بطويل  وقد كان 
اليمن  التي جرت عىل أرض  املعارك  ومرشف يف 
الشقيق، سواء يف العمليات القتالية حيث أظهر 
أو  املستوى،  عالية  قتالية  كفاءة  اإلمارات  أبناء 
العمليات السلمية حيث تقوم القوات اإلماراتية 
إىل  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  يف  كبري  بدور 
تقوم  التدريبية حيث  العمليات  أو  اليمن،  أبناء 
القوات  وتجهيز  بتدريب  اإلماراتية  القوات 

اليمنية يف سبيل استعادة الرشعية. 
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 وحققت دورة هذا العام من معريض ” آيدكس 
العارضني  ونافدكس 2017 ” رقام قياسيا يف عدد 
وشهدت  والدولية  الوطنية  والوفود  والرشكات 
أنحاء  أكرث من 1,235 عارض من جميع  مشاركة 
قيمتها  تجاوزت  صفقات  توقيع  عن  فضال  العامل 
19,1 مليار درهم ما جعلها الدورة األكرب واألنجح 

منذ انطالقته األوىل يف عام 1993.

���7�����9"
كبار  املعرض حضورا ومشاركة واسعة من  وشهد 
الشخصيات وصناع القرار باإلضافة إىل وزارء الدفاع 
الدبلوماسية  البعثات  وممثيل  الجيوش  وقادة 
واملحلقني العسكريني والوفود العسكرية واملدنية 
الدول  من  العديد  من  املستويات  أعىل  عىل 

الشقيقة والصديقة.
تاريخه  مدى  عىل  األضخم  الحدث  شهد  كام 
حضورا جامهرييا كثيفا للفعاليات والعروض الحية 
املصاحبة له حيث بلغ عدد الزوار أكرث من 105 
اآلف و400 زائر من مختلف أنحاء املنطقة والعامل 
إعالمي   1,000 عىل  يزيد  ما  مشاركة  إىل  إضافة 

محيل ودويل.
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متميزة  حية  عروضا  املعرض  فعاليات  وتضمنت 
يف  العسكرية  السيناريوهات  من  عددا  تحايك 
منطقة املدرج الرئييس إضافة الستعراض لقدرات 
الدفاعية  والتجهيزات  املعدات  من  واسع  طيف 

باإلضافة لعروض الفرق العسكرية.

R�'��7��`Z
خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معايل  وقدم 
ملعريض  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  املزروعي 
والعرفان  الشكر   ”  ”  2017 ونافدكس  ”آيدكس 
نهيان  الشيخ خليفة بن زايد آل  السمو  لصاحب 
 ” املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس 
لـ ” آيدكس ”  الكرمية  الله ” عىل رعايته  حفظه 
والتي ساهمت يف نجاحه املتواصل كأكرب معرض 
منطقة  مستوى  عىل  الدفاع  مجال  يف  متخصص 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
الشيخ  السمو  لصاحب  الشكر  معاليه  وجه  كام 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
املسلحة عىل حضورهام مراسم افتتاح وفعاليات 
األثر  له  كان  الذي  املتواصل  ودعمهام  املعرضني 

الكبري يف تحقيق أهداف الدورة الحالية.
املعرض  زوار  إىل  أيضا  بالشكر  معاليه  وتوجه 
والسعادة  واملعايل  الشيوخ  السمو  أصحاب  من 
املدنيني  من  املشاركة  والوفود  الشخصيات  وكبار 
عن  فضال  العامل  أنحاء  مختلف  من  والعسكريني 
جميع الدوائر الحكومية املدنية والعسكرية التي 
شاركت يف تنظيم هذا الحدث الضخم وفعالياته 

املصاحبة.
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من جانبه تقدم سعادة اللواء الركن طيار اسحاق 
العليا املنظمة  اللجنة  البلويش نائب رئيس  صالح 
ملعريض  املنظمة  العليا  للجنة  بالشكر  للمعرضني 
” آيدكس ونافدكس 2017 ” واللجان املتخصصة 
تنظيم  عىل  باإلرشاف  قامت  والتي  عنها  املنبثقة 
املعرض وضمت أعضاء من املؤسسات الوطنية يف 
القطاعني العام والخاص الذين وصلوا الليل بالنهار 
عىل مدى األيام الخمسة املاضية لتنظيم فعاليات 
آيدكس“   ” ومؤمتر  ملعرض  عرشة  الثالثة  الدورة 
بالشكل  نافدكس“   ” ملعرض  الرابعة  والدورة 

الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة عىل الصعيدين 
اإلقليمي والدويل.
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الرئيس  الظاهري  مطر  حميد  أعرب  جانبه  من 
للمعارض  الوطنية  ابوظبي  لرشكة  التنفيذي 
ومجموعة الرشكات التابعة لها عن شكره للقيادة 
 ” لـ  املستمرين  ودعمها  رعايتها  عىل  الرشيدة 
املعارض  أبرز  أحد  وتنظيم  الحتضان   ” أدنيك 
الدفاعية عىل مستوى العامل بالتعاون مع القوات 
مكانة  ترسيخ  يف  أسهم  مام  اإلماراتية  املسلحة 
الرائدة  الدفاعية  الصناعات  خارطة  عىل  الدولة 
فضال عن دعم وتعزيز الصناعات اإلماراتية يف هذا 

القطاع الحيوي والهام.
كام تقدم الظاهري بالشكر للقيادة العامة للقوات 
املسلحة وللرشكاء االسرتاتيجيني يف رشكة اإلمارات 
القابضة  توازن  ورشكتي  العسكرية  للصناعات 
املؤسسات  اىل  باإلضافة  السفن  لبناء  وأبوظبي 
العام والخاص عىل دعمهم  القطاعني  الوطنية يف 
اإلعالم  وسائل  ولكافة  املعرضني  يف  ومشاركتهم 
عىل دعمهم املتواصل والتغطية الصحفية املتميزة 

لهذه الفعاليات.

آيدكس   ” معريض  نجاح  أن  الظاهري  وأكد 
العارضني  عدد  يف  والزيادة   ”  2017 ونافدكس 
تحتلها  التي  املكانة  يعزز  والزوار  والصفقات 
منطقة  يف  األعامل  لسياحة  كعاصمة  أبوظبي 
عجلة  دفع  يف  يسهم  الذي  األمر  األوسط  الرشق 
التنمية االقتصادية لها من خالل زيادة املساهمة 
العديد  ودعم  املبارشة  وغري  املبارشة  االقتصادية 

من القطاعات االقتصادية املساندة.
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جانب  من  ومكثفا  قويا  حضورا  املعرض  وسجل 
االهتامم  دائرة  بتوسيع  قامت  املحلية  الرشكات 
واملشاركة واملنافسة مع الرشكات العاملية للحصول 
واألنظمة  املنتجات  سوق  يف  أكرب  حصة  عىل 
اإلنتاج  خطوط  يف  التوسع  خالل  من  الدفاعية 
الرشكات  مع  اسرتاتيجية  رشاكات  يف  والدخول 

العاملية العاملة يف قطاع الدفاع.
كام شهدت الدورة الثالثة عرشة ملعريض ومؤمتري 
ملحوظا  ارتفاعا   2017 و“نافدكس“  ”آيدكس“ 
إىل  لتصل  العروض  ملنصات  الكلية  املساحات  يف 
53,532 مرت مربع وبنسبة زيادة بلغت 5 باملائة 

مقارنة مع الدورة املاضية.
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رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، وأخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
املسلحة، األمر الذي يعكس استثنائية الحدث يف 

مضمونه وأهدافه وإتجاهاته.
صفقات تجسد نجاحات

حققها»أيدكس»  التي  الصفقات  مع  وقفة  ويف 
 2007 العام  من  االخرية،  دورات  الست  خالل 
 86.377 حوايل  بلغت  أنها  نجد    ،2017 وحتى 
عدد  اإلحصائيات  سجلت  حيث  درهم،  مليار 
صفقات الدورة الحالية،  90 صفقة بقيمة 19.17 
مليار درهم استحوذت الرشكات الوطنية عىل 63 
% منها عرب 57 صفقة، فيام استحوذت الرشكات 
من  منها  املائة  يف   37 عىل  والدولية  اإلقليمية 

خالل 33 صفقة.
 18,3  ،2015 دورة  يف  الصفقات  قيمة  وبلغت 
مليار درهم، وسجلت يف دورته 2013، 14 مليار 
درهم، ويف دورة 2011، بلغت ما يقرب من 14,5 
مليار درهم، فيام وصلت إىل 18,4 ملياراً درهم 
دورة   يف  درهم  مليارين  مقابل   ،2009 دورة  يف 

 ،2007
آيدكس  معريض  صفقات  حجم   ويعكس 
ونافدكس 2017، التطور املستدام والنجاح الكبري 
فضال  أخرى.،  إىل  دورة  من  تحقيقه  يتم  الذي 
الصناعات  بجودة  والدولية  اإلقليمية  الثقة  عن 
أو  منها  االماراتية  سواء  املتقدمة  وتقنياتها 
الرشيدة  القيادة  أن  السيام  املعرض،  يف  األجنبية 
من  واسعة  لشبكة  الدولة  إمتالك  عىل  تحرص 
الرشاكات اإلسرتاتيجية وعالقات التعاون املتميزة 
مع الدول املتقدمة يف مجال التصنيع العسكري.

رشكات ورشاكات
ايدكس  لنجاحات  الواقعية  ورصدت املشاهدات 
كبرية  وزيادة  نوعية  قفزات  دوراته،  مختلف  يف 
يف املشاركات والرشاكات املحلية والدولية، حيث 
 ،  1993 عام  يف  األوىل  دورته  املعرض  استهل 
مبشاركة 350 رشكة من 34 دولة وعىل مساحة 
ال تتجاوز 12 ألف مرت مربع، فيام متيزت دورته 
األخرية»الثالثة عرش»، والرابعة ملعرض نافدكس، 

�"�	�+������� ���
ويف قراءة تحليلية ملسرية التميز والنجاح والتنمية 
املستدامة، ملعرض ومؤمتر الدفاع «ايدكس»، نجد 
أن أهمية الحدث مشهوده، حيث أهتامم القيادة 
الحدث  تنظيم  يتم  إذ  اإلمارات،  يف  الرشيدة 
خليفة  الشيخ  السمو  من صاحب  كرمية  برعاية 
الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الشيخ  السمو  صاحب  وحضور  حيثية  ومبتابعة 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

عرش  الثالثة  الدورة  شهدته  ما  أبرز  ما  ولعل 
عروض  يف   يتمثل  الجاري،  العام  لـ»أيدكس» 
الصناعات  تكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أحدث 
ودعم  لخدمة  العامل،  يف  املتقدمة  العسكرية 
وتطوير منظومة الدفاع والقوات البحرية والربية 
والجوية ومكافحة األرهاب، فضال عن زيادة عدد 
والعاملية،  الوطنية  والرشكات  املشاركة  الدول 
باإلضافة إىل حجم الصفقات الكبرية التي بلغت 

19 مليار درهم.
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البحر  عبدالرحمن  احمد  رشكة  مع  التعاقد  إىل 
مببلغ  الكاتربلر  آليات  واصالح  لصيانة  املحلية 

10,000,000 درهم.
 Fnss Savunma رشكة  التعاقدات  وتضمنت 
Sistemileri الرتكية،  لتقديم االسناد الفني مببلغ 
 BELTECH مع  والتعاقد  درهم،   55,095,000
والدعم  لالسناد  بالروسيا  من   EXPORT FZE
عن  فضال  درهم.   110,000,000 بقيمة  الفني 
التعاقد مع رشكة تصنيف املحلية لتقديم االسناد 
الفني لجميع اعامل التصنيف مببلغ 45,000,000 
االمارات  مركز  مع  التعاقد  إىل  باإلضافة  درهم، 
مببلغ  واللوجستي  الفني  الدعم  لتوفري  لالمداد 
 IMS مع  والتعاقد  إمارايت،  درهم   58,800,000
للقوات  ذخائر  لرشاء  األملانية   High- Tech

املسلحة مببلغ 9,277,998 درهم إمارايت.

�"�	�+"�(�TC�
ويعترب املحللون والخرباء العسكرين حول العامل، 
عسكري  سينايور  يشكل  أيدكس،  معرض  أن 
الدولة  خالله  من  ترسم  اإلمارات“،  يف  ”صنع 
أنه  السيام  العسكرية،  الصناعات  مستقبل 
مستدامة  وعالقات  رشاكات  لرتسيخ  منصة  بات 
والقوات  والرشكات  الحكومية  املؤسسات  مع 
املسلحة، إذ يعد أكرب معرض متخصص يف مجال 
عرض  خالل  من  عاملياً،  الخدمات  ثاليث  الدفاع 
الخاصة  الدفاعية  الخدمات  تكنولوجيا  أحدث 

باألنظمة الربية والبحرية والجوية.
لوجستية  قدرات  متتلك  اإلمارات  أن  والشك 
العامل  دول  عليها  يشهد  متميزة،  وجيوسياسية 
العاملة  العاملية  واملؤسسات  الرشكات  ومختلف 
يف املجال العسكري، فضالً عام تتبناه الدولة من 
نحو  الدوام  عىل  تعمل  مبدئية  خارجية  سياسة 
املنطقة  يف  والتنمية  واإلستقرار  األمن  سيادة 
ودولياً  إقليمياً  مركزاً  أبوظبي  لتكون  والعامل، 
والجرمية  صنوفه  مبختلف  اإلرهاب  ملكافحة 
املنظمة والخارجني عن القانون، والسيام بعد أن 
غدت أبوظبي اليوم محّط أنظار واهتامم صناعة 

الدفاع واألمن يف العامل،
صعيد  عىل  واعد  مستقبل  إىل  التوقعات  وتشري 
للدولة،  الوطني  لإلقتصاد  الدخل  مصادر  تنوع 
وزيادة معدالت النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل، 
العسكرية  الصناعات  تكنولوجيا  أن  السيام 
املتقدمة يف اإلمارات، بلغت مرحلة تضاهي فيها 
كصناعة  املتقدمة،  الصناعية  الدول  يف  نظريتها 

السفن العمالقة والدروع والصناعات الفضائية.

بصورة مستقلة عن معرض أيدكس حيث ساهم 
للعارضني  القرار يف توفري مساحات إضافية  هذا 
الجدد والحاليني، فضال عن أن الفعاليات  شهدت 
ارتفع عدد الدول املشاركة، لتصل إىل 57 دولة، 
بزيادة %10 مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض، 

مبشاركة 10 دول جديدة.

(�	T�$7��(��T�D$�
والتعاقدات  االتفاقيات  من  عدداً  ايدكس  شهد 
الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  املتميزة، 
االتفاقية مع رشكة منر للسيارات لتزويد القوات 
آلية  بـ 1500  اإلماراتية  يف عام 2018  املسلحة 
الدفع  ذوات  النوعني  من  ”جيس“  فئة  من 
الرباعي والدفع السدايس، املخصصة ملهام املشاة، 
فضال عن 151 آلية دعم مدفعي من فئة ”حفيت 
املزّودة   “440A ”عجبان  آلية  و115   ،“630A
املضادة  الصواريخ  ضد  الحامية  أنظمة  بأحدث 

للدروع.
ويشكل التعاقد مع انرتناشيونال جولدن جروب 
عدداً  توريد  يتم   حيث  خاصة،  أهمية  املحلية 
مببلغ  املطارات  مدارج  إصالح  الحصائر  من 
محلية  رشكة  مع  والتعاقد  درهم،   30,000,000
املركز  مبنى  لتجهيز  للحلول  سوين  وهي  أخرى 
والهندسية  الفنية  بالتجهيزات  الجديد  االعالمي 
باإلضافة  درهم،   25,880,042 مببلغ  الرئيسية، 

عدد  بلغ  إذ  ونوعيا،  كميا  متميزة  مبشاركة 
املشاركات أكرث من 1.235 رشكة محلية وعاملية 
وقت  يف  الدفاعية،   الصناعات  يف  متخصصة 
سجلت دورة 2015 مشاركة 1.200 رشكة، لتشكل 
الرشكات  وسجلت   ،3% إىل  تصل  زيادة  نسبة 
املاضية  بالدورة  الوطنية نسبة منو %17 مقارنة 
عام 2015»، وبلغ إجاميل املشاركات الوطنية أكرث 

من 150 رشكة وطنية تشارك يف املعرضني.
ملنصات  الكلية  املساحات  ارتفعت  حني  يف 
العروض يف معريض أيدكس ونافدكس لهذا العام، 
لتصل إىل 53.532 مرت مربع، وبنسبة زيادة بلغت 
5 % مقارنة مع الدورة املاضية، وجاءت الزيادة يف 
مساحة منصات العروض نتيجة لفصل فعاليات 
ليقام  (يومكس)،  املأهولة  غري  األنظمة  معرض 
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وقد  الكهروبرصي،  واملجال  الالسلكية  الرتددات 
لتجارب  األخرية  الدورة  أثناء   - الرشكة  برهنت 
NATO EMBOW  يف أملانيا – فاعلية مفهوم 
ملواجهة  املتقدمة  املضادة  اإلجراءات  تقنيات 
تحت  األشعة  تهديدات  من  القادم  الجيل 
 Elettronica رشكة  تثبت  مرة  وألول  الحمراء. 
املتوهجة  املواد  استخدام  بني  الجمع  ميزة 
التقليدية ونظام اإلجراءات املضادة لألشعة تحت 
 ELT/572 طراز   DIRCM التوجيهية  الحمراء 
أثناء  الصور  طالبي  أمام  العوائق  إلزالة  وذلك 
وقد  فعالة.  غري  وحدها  املنفردة  األنظمة  كون 
األنظمة  هذه  مثل  تنسيق  الرشكة  استطاعت 
يف  متخصص  مدير  بواسطة  للتشويش  املضادة 
وتم  الكهروبرصي  واملجال  الالسلكية  الرتددات 
براءة  (بانتظار   ELT/572 يف  مبارشة  تطبيقه 

االخرتاع).
كامالً  وتقدماً  اخرتاقاً   VIRGILIUS نظام  ميثل 
إجراءات  ألنظمة  التقليدية  الهندسية  البنية  يف 
الدعم اإللكرتوين / وحدات السيطرة اإللكرتونية، 
حيث تتمتع بكافة املزايا املستمدة من استخدام 
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ناهزت  بخربة   ELETTRONICA رشكة  تفخر 
اإللكرتونية ضمن  الحرب  مجال  عقود يف  الستة 
محفظة  بتوسعة  تقوم  وهي  الدفاع،  قطاع 
وتلبية  الجديدة  التهديدات  ملواجهة  منتجاتها 
االحتياجات امللحة لعمالئها. وفضالً عن األعامل 
حيز  يف  اإللكرتونية  الحرب  مجال  يف  األساسية 
الرتددات الالسلكية، قامت الرشكة بتطوير حلول 
يف مجال التدابري املضادة املوجهة باألشعة تحت 
الحمراء واستخبارات االتصاالت، وهي ناشطة يف 
مجال  يف  املتقدمة  للتقنيات  جديدة  آفاق  فتح 
خالل  من  اآلن  ترسخت  التي  اإلنرتنت  حروب 
وكذلك   ،CY4Gate الجديدة  التضامن  رشكة 
 Elettronica مجال األمن العام من خالل رشكة

. GmbH
لتحسني  دوماً   ELETTRONICA وتسعى 
الحرب  مجال  يف  ألنظمتها  الدفاعية  القدرات 
مفهوم  سالمة  من  التأكد  ويتم  اإللكرتونية. 
خالل  من  باستمرار  تطوراً  األكرث  العمليات 
الدورية  التجريبية  االختبارات  يف  املشاركة  
مجال  يف  النظام  الختبار  تحديداً  املخصصة 

أحدث التقنيات املتطورة، مع الرتكيز عىل تقنية 
يف  املكونات  وتوافر  الرقمية  اإلشارات  معالجة 
التقنية  عالية  منتجات  تقديم  أجل  من  السوق، 
ومتفوقة. ومن املتوقع أن يؤدي هذا النظام دور 
اكتشاف وتصنيف وتحديد مصادر البث ملواجهة 
املدفعية  تشمل:  التهديدات،  من  كثرية  أنواع 
 ،AAA بالرادار  واملوجهة  للطريان  املضادة 
وصواريخ سطح-جو، وصواريخ جو-جو، واإلنذار 
واملتعددة  الحديثة  البحث  ورادارات  املبكر، 
املعياري  التصميم  أسلوب  ويسهم  الوظائف. 
وفقاً  مقرتح  حل  تصميم  املمكن  من  جعل  يف 
لالحتياجات الخاصة للعميل / املستخدم النهايئ.

الحمراء  تحت  لألشعة  املضادة  اإلجراءات  نظام 
تعترب   :ELT/572 طراز   DIRCM التوجيهية 
الكتف  عىل  املحمولة  الجوي  الدفاع  صواريخ 
MANPADS أحد التهديدات الكربى للمنصات 
الرصاعات  يف  مواجهتها  يسهل  التي  الجوية، 
الالمتامثلة ويف األعامل اإلرهابية. وتتمثل أفضل 
التهديدات  من  النوع  هذا  ملجابهة  طريقة 
املتطورة يف استخدام اإلجراءات املضادة لألشعة 
ألياف  تقنية  وتسهم  التوجيهية.  الحمراء  تحت 
نظام  تعزيز  يف   ،ELT/572 يف  املطبقة  الليزر، 
الحمراء  تحت  لألشعة  املضادة  اإلجراءات 
والفاعلية  األداء  تحسني  خالل  من  التوجيهية 
واملوثوقية والكفاءة، يف الوقت الذي تتغلب فيه 
عىل االنتكاسات التقليدية ملجموعات اإلجراءات 
التوجيهية  الحمراء  تحت  لألشعة  املضادة 
عقبات  من  الحد  السابقة، من خالل   DIRCM
والضبط  اإلنشاء  عمليات  وكذلك  الرتكيب، 
والصيانة املعقدة، كام تسمح هذه التقنية أيضاً 
ميكنه  للغاية،  دينامييك  صغري  برج  باستخدام 
االلتفاف برسعة كبرية، أن يركز بدقة – بتوجيه 
عىل  الليزر  حزمة   - متطورة  خوارزميات  من 
مع  الواردة،  الصواريخ  تهديدات  عن  الباحثني 
للمنصات من عدد  ضامن حامية فعالة وشاملة 

كبري من التهديدات املتزامنة.
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قال  الجديدة،  اآللية  مواصفات  عىل  وتعليقاً 
‘منر  لـ  التنفيذي  الرئيس  هرهرة،  فهد  الدكتور 
يف  هامة  محطة  جيس  فئة  ”متثل  للسيارات’: 
مسرية ‘منر للسيارات’، حيث تأيت يف مرحلة نعمل 
فيها عىل توسيع قدرتنا اإلنتاجية وتنويع آلياتنا، 
أرجاء  مختلف  يف  جديدة  أسواق  إىل  والوصول 

الرشق األوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا“.
”جيس“  آلية  ”تعد  قائالً:  فهد  الدكتور  وأضاف 
يف  العالية  باملرونة  تتميز  حيث  آلياتنا،  أضخم 
بحيث  الحامية  من  عالية  ومستويات  الحركة 
وتتميز  العسكرية.  امليادين  متطلبات  تلبي 
باستخدام  األخرى  آلياتنا  كباقي  أيضاً  ‘جيس’ 
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العسكرية  املعايري  وأرفع  التقنيات  أحدث 
العاملية، وهو ما ينسجم مع تطلعاتنا بأن نصبح 
األوسط وشامل  الرشق  منطقة  األوىل يف  الرشكة 

أفريقيا يف تصنيع اآلليات العسكرية“.
آخر  منذ  ملموساً  منواً  للسيارات’  ‘منر  وحققت 
 ،2015 عام  يف  ‘أيدكس’  معرض  يف  لها  مشاركة 
حيث نجحت يف توسيع قدراتها اإلنتاجية وتنويع 
رشاكة  اتفاقيات  توقيع  جانب  إىل  منتجاتها، 

اسرتاتيجية عاملية.
”جيس“  آلية  بتقديم  الجهود  تّوجت هذه  وقد 
الحامية  مستويات  بأعىل  تتمتع  فهي  الجديدة، 
بني جميع آليات ‘منر’، ويتم تصنيعها يف مجمع 

األكرب  يعد  الذي  أبوظبي،  يف  الجديد  الرشكة 
وشامل  األوسط  الرشق  مستوى  عىل  واألحدث 

أفريقيا.
السدايس  الدفع  ذات   ’6x6 ‘جيس  آلية  وتتميز 
باسم N35) مبرونتها  (والتي كانت تُعرف سابقاً 
العالية يف الحركة، ومالءمتها ملختلف أنواع املهام، 
عالية ضد  عاملية  إىل مستويات حامية  باإلضافة 
البالستية، وهو  والتهديدات  واملتفجرات  األلغام 
ما مينحها توازناً فريداً بني القوة النارية والحامية 
واملرونة يف الحركة ماّم يتيح لها تلبية املتطلبات 

العسكرية الحديثة.
رشكة  يف  عضو  بصفتها  للسيارات’  ‘منر  وتلتزم 
عىل  بالعمل  العسكرية  للصناعات  اإلمارات 
خالل  من   ،2030 لعام  أبوظبي  رؤية  تحقيق 
تعزيز االكتفاء الذايت يف القطاع العسكري، وبناء 
الدخل  مصادر  وتنويع  متنامية،  صناعية  قاعدة 
الوطني وبناء اقتصاد قائم عىل املعرفة واملهارات 

التقنية.
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ورشكائها  سيستمز“  إي  إيه  ”يب  رشكة  وتحرص 
بهذا  تايفون  يوروفايرت  الطائرة  احتفاظ  عىل 
التفوق ملدة ال تقل عن 30 عاما. ولدى الطائرة 
 (P1E to P3E) كبري  مرحيل  تطوير  برنامج 
التي متت  تلك  سواء  التحديث،  عمليات  لتنفيذ 
يضمن  ما  وهو  عليها،  التعاقد  جرى  التي  أو 
إطالة عمرها االفرتايض. كام تتمتع الطائرة بقدرة 
مجال  خارج  قصف  عمليات  تنفيذ  عىل  هائلة 
التحديثات  من  ملزيد  وتخضع  البرصية،  الرؤية 
يضمن  ما  وهو  حاليا،  تحديدها  يجري  التي 
مع  للتعامل  جاهز  تسلح  نظام  كأخطر  بقاءها 

التهديدات.

باإلضافة  ساحق  جوي  بتفوق  الطائرة  وتتمتع 
 – أرض  القصف  عمليات  تنفيذ  القدرة عىل  إىل 
جو، ولذلك نجدها ضيفا مستدميا عىل العمليات 

الداخلية والخارجية عىل املدار العام بأكمله.
يف  تايفون  يوروفايرت  طائرة   500 حوايل  ويوجد 
الفعلية، وقد تم تصميمها منذ  الخدمة  صفوف 
الجبارة واالعتامدية  البداية بحيث تتميز بالقوة 
الشديدة وقلة تكاليف صيانتها وسهولة تحديثها 
الرئيسية  املقاتلة  الطائرة  تعترب  مستقبال، ولذلك 
العمليات  مسارح  يف  األمامية  الخطوط  عىل 
وأملانيا  النمسا  هي  دول  ست  لدى  الناجحة 
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املتحدة.  واململكة  وإسبانيا  والسعودية  وإيطاليا 
كام طلبت الكويت وسلطنة عامن رشاءها.

جميع  يف  الشديدة  باعتامديتها  الطائرة  وتتميز 
ومسارح  الجوية  األحوال  كافة  ويف  العامل  أنحاء 
العمليات املختلفة. كام تتميز الطائرة يوروفايرت 
تشكيلة  أكرب  عدة  أداء  عىل  بقدرتها  تايفون 
األمر  أرض،  وجو-  جو   – جو  املهام  من  ممكنة 
الذي ميكن القوات الجوية من القيام بعدد كبري 
من العمليات الجوية، بدءا من عمليات املراقبة 
السالم،  حفظ  عمليات  بدعم  مرورا  الجوية، 

وانتهاءا بأشد مسارح العمليات خطورة.

العاملية باستخدام  املالحة  أنظمة  ظهور  مع 
العسكري،  املجال  GNSS يف  الصناعية  األقامر 
واملوثوقة  الدقيقة  املالحة  بيانات  أصبحت 
الحقيقي  الوقت  يف  املصدر  األحادية  واملستمرة 

متاحة بسهولة لسفن السطح.
املائية  تحت  املنصات  ظلت  نفسه،  الوقت  ويف 
مصادر  عىل  االعتامد  شديدة  (الغواصات) 
يتعني  التي  االستشعار  أجهزة  لبيانات  مختلفة 
لبناء  ذلك  بعد  وتجهيزها  ومقارنتها  تقييمها 

معلومات مالحية متناسقة وموثوقة.
مؤخراً  حدث  الذي  الكبري  التطور  لكن 
املالحة  أنظمة  إلشارات  التهديدات  يف 
GNSS أثار  الصناعية  األقامر  العاملية باستخدام 
العسكرية.  املؤسسات  لدى  قوية  مخاوف 
ولتسوية األمور، أصبحت املعلومات املالحية أكرث 

متحيصاً من أجل ضامن نجاح العمليات البحرية، 
األداء  يف  كبرياً  دوراً  لها  أن  باعتبار  سيام  وال 
الفعال ألنظمة االستشعار sensors أو املشغالت 
منت  عىل  متزايد  نحو  عىل  املتطورة   effectors

السفن الحربية والغواصات.
عىل  حيوية  متطلبات  التطورات  هذه  تضع 
واملوثوقية  األداء  حيث  من  املالحة،  معلومات 
واملتانة والتوافر. أضف إىل ذلك أن هناك توجهاً 
السفن  احتياجات  بني  التقارب  نحو  ملموساً 
يف  باملرونة  يتعلق  فيام  سيام  وال  والغواصات، 

البيئات املعادية.
 Netans بيانات  عرض  وحدات  دور  يقترص  وال 
الفردية،  االستشعار  بينات  توزيع  عىل   DDUs
والربط  والتحليل  باالستحواذ  أيضاً  تقوم  بل 
والتوثيق واالختيار و – إن دعت الحاجة – صنع 

متنوعة،  إدخال  بيانات  ورفض  بل  إنذارات، 
وذلك لتفصيل أكمل املعلومات املالحية املوحدة 
ألنظمة  املتاحة  الحقيقي،  الوقت  يف  واملدمجة 
األسلحة).  منظومة  رئييس  (وبشكل  املشرتكني 
أكرث  بتوفري  مدمجة  مالحية  خوارزميات  وتقوم 
املعلومات موثوقية واتساقاً ودقة، باالعتامد عىل 
أشد البيانات تناسقاً (نظام القصور الذايت، أنظمة 
الصناعية  األقامر  العاملية باستخدام  املالحة 
GNSS ، املجال املغناطييس، السجل، إلخ) مهام 

كانت األحوال البيئية.
قدرة   Netans لنظام  الرئيسية  املزايا  تشمل 
املدمجة  التكرار  وإدارة  الفوري  التوصيل 
وذلك  االستشعار،  أنظمة  عىل  الذايت  والتعرف 
وصحتها.  وسالمتها  البيانات  حصانة  لضامن 
 Netans DDUs بيانات  عرض  وحدات  وتتميز 
اإلدماج  عملية  تحويل  مع  تركيبها،  بسهولة 
التسجيل،  ومسبقة  بسيطة  ضبط  عمليات  إىل 
استخدام  واجهة  خالل  من  االستخدام  وسهولة 

بديهية، وبالتنوع وسهولة القياس.
أسهمت سلسلة Netans يف توسعة نطاق خربات 
أفضل  إلتاحة  املالحة،  مجال  يف   iXblue رشكة 
أجل  من  وذلك  نواعها،  من  املالحية  الحلول 

تحقيق التفوق يف العمليات البحرية.
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االرتطام  تقنية  أن  بالذكر  الجدير  من 
 Hit-to-Kill (HTK) تدمريه  بقصد  بالهدف 
جديدة  أرضا  تكتسب  أصبحت   technology
تجاه  العامل  برؤية  يتعلق  فيام  يوم  كل  برسعة 
الدفاع الصاروخي. ففي ظل وجود هذه التقنية 
أصبح لدى الصاروخ القدرة الحسية وخفة الحركة 
والدقة عىل إصابة أي هدف إصابة مبارشة تؤدي 
االرتطام  مخلفات  إبقاء  ثم  ومن  تدمريه،  إىل 

الخطرية بعيدا عن املنطقة املراد حاميتها.
تعمل  منتجات  سبعة  مارتن  لوكهيد  لدى رشكة 
يرتاوح  تدمريه،  بقصد  بالهدف  االرتطام  بتقنية 
طولها بني 21 بوصة و 21 قدما. ومع قيام خرباء 
رشكة لوكهيد مارتن بنصب النظام الدفاعي عىل 

التي تعمل  الصواريخ  شكل طبقات تقوم عائلة 
بنصب  تدمريه  بقصد  بالهدف  االرتطام  بتقنية 
دفاعات متعددة املستويات تعمل بالتنسيق فيام 
داخل  سواء  القادمة  التهديدات  ردع  عىل  بينها 
املتنوعة  الطبيعة  إن  خارجه.  أو  الجوي  الغالف 
تزويد  مارتن من  لوكهيد  للمنتجات متكن رشكة 
حسب  تفصيلها  جرى  مرنة  بخيارات  عمالئها 

متطلباتهم الدفاعية ومخزون أسلحتهم الحايل“.
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ما املقصود  ب « تقنية االرتطام بالهدف بقصد 
تدمريه“؟

تدمريه  بقصد  بالهدف  االرتطام  تقنية  تشبه 
إيقاف رصاصة برصاصة أخرى يف الجو، ومن ثم 
تكفي  بقوة  البعض  ببعضهام  االثنتني  اصطدام 
نوع  أي  الستخدام  اللجوء  دون  الهدف  لتدمري 
فرص  يقلل  الذي  األمر  الناسفة،  العبوات  من 
املحيطة  املنطقة  يف  مقصودة  غري  أرضار  وقوع 
عن  فضال  األرض،  عىل  القوات  وحامية  بالهدف 
حامية املنشآت الحيوية الحساسة. وتعتمد تقنية 
االرتطام بالهدف بقصد تدمريه عىل كاشف الرادار 
لدى الصاروخ  onboard radar seeker ويقوم 

هذا الكاشف، حسبام يوحي اسمه، بالتايل:
- البحث عن مصدر التهديد

- تحديد موقع التهديد بكل دقة بغرض اعرتاضه
- دراسة املعلومات الرضورية املتعلقة بالهدف

الصاروخ  لدى  التوجيه  نظام  يقوم  ثم،  ومن 
نقطة  أي  تحديد  يف  املعلومات  تلك  باستخدام 
عىل الهدف إلصابتها أثناء انطالق الهدف املعادي 
يف الفضاء. ومن املعلوم أن إصابة الهدف القادم 
يشء، وإصابة أضعف نقطة فيه يشء آخر. ومتنح 
بالهدف  االرتطام  تقنية  تستخدم  التي  األسلحة 
بقصد تدمريه، والتي تنتجها رشكة لوكهيد مارتن، 
الالزمة  األدوات  املقاتلة  الحربية  األسلحة  متنح 
الحساسة  الحيوية  واملنشآت  األفراد  عن  للدفاع 

ضد أي تهديدات حالية أو مستقبلية.

نجحت أحدث نسخة طويلة املدى من الصاروخ 
تدمري  يف  املدى  املتوسط  املتطور  جو   – أرض 
هدفها يف أول اختبار جوي لها يف الرنويج يف العام 
املايض. وقد نجح الصاروخ، بفضل الزيادة الكبرية 
التي طرأت عىل مداه وارتفاعه، يف حامية مساحة 

أكرب ضد أهداف متعددة يف آن واحد.
وقال براد ووترز- مدير رشكة «ريثون» إن «مدى 
الصاروخ قد زاد بنسبة 50 % ، وأن أقىص ارتفاع 
له قد زاد بنسبة 70% حتى اآلن، وإن االختبار قد 
جرى بصورة مرضية للغاية، وأثبت قدرة الصاروخ 

عىل العمل حسبام هو مطلوب».
وقد جرى االختبار الجوي، الذي يعترب األول من 
«أندويا»  مبركز  املايض  أغسطس   31 يف  نوعه، 

مشغلو  عليه  وأرشف  الرنويج،  يف  الجوي 
الرنويجي  الجو  لسالح  التابعون   NASAMS
للسالح  التابع  النريان  توزيع  مركز  مع  بالتعاون 
يف  «ثقتنا  أن  ووترز  وأوضح  «سنتينل».  والرادار 
نجاح هذا االختيار كانت عالية ألننا مل نبدأ من 
 AMRAAM-ER الهجني  فالصاروخ  الصفر. 
ذو املدى الطويل يستند إىل عدة برامج ناجحة 
نظام  من  الصاروخ  إطالق  تم  وقد  للغاية». 
عبارة  وكان  هدفه  تدمري  يف  ونجح   NASAMS
مقاتلة,  طائرة  تحايك  (درون)  آلية  طائرة  عن 
ريثون  إدارة  مجلس  رئيس  كرمير،  ويس  وقال 
إنتجريتد ديفنس سيستمز، إن «استخدام النظام 
AMRAAM- مع الصاروخ الهجني NASAMS

ER ذي املدى الطويل من شأنه أن مينح الدفاعات 
 lower-tier defenses األدىن  املستوى  ذات 
التهديدات مثل صواريخ كروز  قوة إضافية ضد 

والطائرات والطائرات اآللية (الدرونز). 
�=��I�}7��E «AMRAAM-ER »

%�	�"�N�	O��P"�="����l	���

%�70�=@��!���\�D$���F#T.7 %�50��8+ ��A�	"�%���Y�

Arabic 542 new.indd   51 3/3/17   11:05 PM



52(���9�����8J. �	��542f��"2017

�2� 8��&8G��.����Z
�:�V6a�H�7Y����+$��D+��

�����`���\�'	���%��Y��

جاء ذلك خالل حفل اقيم بهذه املناسبة بحضور 
دولة  سفري  البعيجان  صالح   / سعادة  من  كل 
الكويت لدى الدولة وأعضاء مجلس إدارة الرشكة 
والعميد الركن بحري مشعل العتيبي ممثالً عن 
رئيس هيئة التسليح العسكري الكويتي ، اضافة 
يف  الكويتية  السفارة  يف  العسكري  امللحق  إىل 

أبوظبي العقيد ركن يوسف بوقمرب. 
التي  االتفاقية  إطار  يف  الزورق  تدشني  وجاء 
وزارة  مع  السفن»  لبناء  «أبوظبي  وقعتها رشكة 
لتصميم  املايض  العام  بداية  يف  الكويتية  الدفاع 
وبناء مثاين قطع بحرية بـاحجام مختلفة لتــأمني 
الكويت  بدولة  الحيوية  البحرية  املنشـآت 
تزود  سوف  الرشكة  فـإن  االتفاقية  ومبوجب 
البحرية العسكرية بـــأحدث التجهيزات  القطع 
والتي  املتطورة  الحامية  وقدرات  والتقنيات 
تضمن تنفيذ  املهام املوكلة إليها بـأعىل درجات 
رشكة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   . والدقة  الكفاءة 
«أبوظبي لبناء السفن» قامت قبل شهر بتسليم 
الكويتية  البحرية  للقوة  إنزال  زوارق  خمسة 
بطول 16 مرتاً لكل زورق وذلك قبلب عدة أشهر 

من املوعد املقرر لتسليمها.
حالياً  الرشكة  تقوم   ، الزوارق  لهذه  وباإلضافة 
ببناء سفينتني عسكريتني بطول 64 مرتاً ، وسيتم 
الربعني  خالل  الكويتية  الدفاع  لوزارة  تسليمها 

الثاين والثالث من العام الجاري .
ويف هذه املناسبة قال الدكتور خالد املزروعي ، 
الرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي لبناء السفن» يف 
بناء  «يعد   : الحفل  بداية  ألقاها يف  التي  كلمته 
الدفاع  وزارة  لصالح  إنزال  وسفن  زوارق  مثاين 
وهو  به،  نفتخر  وثقة  تقدير  محل  الكويتية 
ريادتها  تعزيز  يف  الرشكة  استمرار  عىل  شهادة 
وقدراتها املتميزة يف مجال بناء السفن العسكرية 
البحرية  القطع  هذه  ستساهم  حيث  وصيانتها، 
القوة  قدرات  تعزيز  يف  الحديثة  العسكرية 
 » الدفاعية  بواجباتها  للقيام  الكويتيه  البحرية 
أبوظبي  رشكة  أن  إيل  الدكتوراملزروعي   وأشار 
مجال  يف  شبكتها  لتوسيع  تسعى  السفن  لبناء 
بناء السفن العسكرية والتجارية وصيانتها خالل 
األعوام  يف  الرشكة  قامت  حيث  القادمة،  الفرتة 
البحرية  لألساطيل  خدماتها  بتوفري  املاضية 
العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول 

إفريقية ويف شبه القارة الهندية . 
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إن التطورات الحديثة يف مجال اإلدارة والتمويه 
أعني  عن  بعيدة  القوات  بقاء  تعني  املتقدم 
حتى  أو  تأخري  ثم  ومن  أطول،  لفرتة  الراصدين 
عىل  القدرة  وتعزيز  العدو،  مع  االشتباك  منع 
وقد  كبرية.  بدرجة  التشغيلية  والقدرة  البقاء 
يف  عاما  ستني  مدار  عىل  ”ساب“  رشكة  ظلت 

استخدمت األسلحة الكياموية يف الحرب األهلية 
عدد  كم  الواضح  غري  من  يزال  وما  بسوريا، 
وموجود  حقيقي  فالخطر  األرواح.  يف  الخسائر 
 ،1995 عام  يف  املدين.  املجتمع  خطورته  ومتس 
األعصاب  غاز  يابانية  دينية  جامعة  أطلقت 
ثالثة  فامت  طوكيو،  أنفاق  مرتو  يف  ”السارين“ 
عرش شخصاً، وأصيب أكرث من 2000 شخص، وإذا 
ما وقع  حادث يف مصنع كياموي أو محطة توليد 
محتمل،  أمر  كارثة  حدوث  فإن  نووية،،  طاقة 
حيث يعترب حادث فوكوشيام مثاالً قريب العهد.

أسلحة  حوادث  آثار  تستهلك  أن  املرجح  ومن 
أقىص حد.  إىل  الوطنية  القدرات  الشامل  الدمار 
واجب  من  األوىل  التدابري  عن  املسؤولية  وتبقى 
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كل دولة، حيث من الرضوري أن تبني كل دولة 
عواقب  من  والتخفيف  لالستجابة  إمكاناتها 
األوضاع الطارئة عىل األرواح والبيئة. ومن املهم 
أيضاً وجود رؤية مشرتكة بني الدول بشأن كيفية 
الشامل  الدمار  أسلحة  حوادث  ألن  االستجابة؛ 

تعرب الحدود الوطنية.
املجتمع  الشامل يف  الدمار  تؤثر حوادث أسلحة 
توفري  يتم  أن  للغاية  الرضوري  ومن  بكامله، 
الرشطة  ألفراد  الالزمني  والتدريب  التنسيق 
الرعاية  وأجهزة  والحكومة  املسلحة  والقوات 
الصحية قبل وقوع أي حادث. ومن أفضل الطرق 
إقامة نظام مراقبة وإنذار وإعالم آيل، ومن املمكن 
باستخدام  الشامل  الدمار  أسلحة  آثار  من  الحد 

أجهزة استشعار نظام CBRN AWR من رشكة 
ومركبات  ثابتة  وحدات  بواسطة  ونرشها   Saab
ليك  منتظم  بشكل  التدريب  من  بد  وال  وأفراد. 
عىل  دورهم  للطوارئ  االستجابة  أفراد  يؤدي 
استخدام  ذلك من خالل  فعل  أتم وجه. وميكن 
الدمار  أسلحة  الناجمة عن  الكوارث  إدارة  نظام 
ذلك  ويشمل   ،Saab رشكة  إنتاج  من  الشامل 
الذي   CBRN SE للتدريب والتشبيه هو نظاماً 
عمليات  يف  هذا  ويسهم  مصطنعة.  بيئة  يحايك 
الشامل،  الدمار  ألسلحة  واقعية  افرتاضية  تبديد 
وهو أسلوب يف التدريب يتميز بدرجة كبرية من 

الكفاءة والفاعلية.
يف  عاملياً  رائدة   Saab والدفاع  األمن  رشكة  تعد 
مجال التنسيق ضد أنظمة أسلحة الدمار الشامل، 
شبكات  وتطوير  تصميم  يف  تتخصص  حيث 
أجل  من  متاماً  املتكاملة  االستشعار  ألنظمة 

االستخدامات املدنية والعسكرية.

أنظمة  الرائدة يف مجال تطوير  طليعة الرشكات 
واالستخدامات  التطبيقات  لخدمة  التمويه 
العسكرية. تعمل رشكة ساب براكودا عىل تأمني 
من  أكرث  يف  للعمالء  املتقدمة“  التموية  ”أنظمة 
تطوير  عىل  دامئا  الرشكة  وتحرص  دولة.   60
من  مستوى  كل  حسب  وتفصيلها  منتجاتها 
مستويات التطبيقات العسكرية، بدءا من حامية 
الجندي أو املركبة، وانتهاء باملنتجات التي تخدم 
أن  نجد  باإلدارة،  يتعلق  وفيام  ككل.  القوات 
أساليب التكنولوجيا تتطور يوما بعد يوم مبعدل 
أنظمة االستشعار ولو  استباق  رسيع إىل حد أن 

إن  األهمية.  يف  غاية  أمرا  يعترب  واحدة  بخطوة 
(مثل  املختلفة  بأنواعها  التمييز  مصادر  تغطية 
تحت  األشعة  أو  املعكوس  الضوء  أو  الحرارة 
الحمراء املعكوسة) تعني إمكانية تجنب عملية 
متطورة  طبقات  عدة  إضافة  طريق  عن  الرصد 
متعددة من املواد. عىل سبيل املثال، قد تحتوي 
بعض األنظمة عىل أوراق قصدير foil موصلة أو 
بينام  الحراري،  الرصد  فرض  لتقليل  عازلة  مواد 
تعمد أنظمة أخرى إىل إضافة طبقة خارجية من 
املواد الثالثية األبعاد التي تحايك النسيج الطبيعي 

لزيادة التموية البرصي .

Arabic 542 new.indd   54 3/3/17   11:05 PM



55

تم تصنيع البندقية من قبل أفضل فرق التصميم 
البنادق  مجال  يف  عامليني  وخرباء  محرتفني  من 
الهجومية. حيث تم التعاقد مع القوات املسلحة 
اإلماراتية  لتوريد أكرث من 80.000 بندقية بإسم 
املواصفات  بذات  عرضها  تم  التي   CAR816
إضافة  مع  ”سلطان“  الجديد  باملسمى  الفنية 
اعتامده  تم  والذي  حفر ” شعار سلطان“ عليها 
بن  محمد  سلطان  الركن/  العقيد  للشهيد  نسبة 
الحائزين  املشاركني  من  كونه  الكتبي،  هويدن 
عىل أعىل الرتب العسكرية ضمن قواتنا املشاركة 

يف العمليات العسكرية يف اليمن الشقيق.

R�,�����T	 �
العاملية  كراكال  لبندقية  الجديد  املسمى  وجاء 
«سلطان  الركن  العقيد  الضابط  الشهيد  بإسم 
أعلنت  الذي    ، الكتبي»  هويدن  بن  محمد 
يوم  اإلماراتية  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
خالل  استشهاده   14/12/2015 املوافق  اإلثنني 
باليمن  تعز  مشاركته يف عمليات تحرير منطقة 
اململكة  تقودها  التي  األمل  إعادة  عملية  ضمن 
التحالف  قوات  مبشاركة  السعودية  العربية 
عن  للدفاع  الحوثية  امليليشيات  ضد  العريب 
اليمن ورشعيته واسرتداد الحقوق ألهلها وحامية 

املناطق الحدودية .
اإلمارات  رشكات  إحدى  العاملية  كراكال 
رشكة  وهي    .( إديك   ) العسكرية  للصناعات 

لتصنيع األسلحة الخفيفة، تقوم بتصميم وتطوير 
الحديثة  النارية  األسلحة  من  مجموعة  وتجميع 
وتوفر  القناصة.  البنادق  إىل  املسدسات  من   -
منتجات كركال حلول تقنية مبتكرة وهي حاصلة 
حيث  الدولية  االخرتاع  براءات  من  العديد  عىل 
متكنت من تخطي االختبارات الشاملة واملستقلة 
بنجاح. وقد نجح مسدس كركال «إف» يف اجتياز 
دي  يت  دبليو  مؤسسة  أجرتها  التي  االختبارات 
91 وحصل عىل أول ترخيص من الناتو والرشطة 

األملانية.
مسدسات  حالياً:  كراكال  منتجات  وتشمل 
من  كاربني  وبنادق  واملدمج؛  الكامل  بالحجم 
مختلف  من  القناصة  وبنادق  ملم،   9 عيار 
العيارات. وتتمتع جميع منتجات كراكال مبيزات 
إضافية مثل خاصية اإلغالق األوتوماتييك وحامل 
الخاصة.  البرصية  واألنظمة  التكتييك،  األقسام 
لصيانة  متكاملة  خدمات  كراكال  توفر  كام 
األسلحة، والتدريب األسايس واملتقدم عىل الرماية 

التكتيكية لضامن تلبية احتياجات عمالئها.
ملا متتلكه كراكال من رشاكات اسرتاتيجية  ونظراً 
حول العامل من خالل فروعها املنترشه يف كل من 
الواليات املتحدة املريكية، أملانيا والجزائر متكنت 
صناعة  خارطة  عىل  مميزة  بصمة  وضع  من 
الصناعة  بستوى  واالرتقاء  الخفيفة  االسلحة 

اإلمارتية يف هذا املجال.
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كشفت مؤسسة تورنيدو االماراتية عضو 
مجموعة الفالحي االستثامرية – الرائدة 
يف مجال الدفاع واالمن- خالل مشاركتها 
عن   2017 ايدكس  معرض  فعاليات  يف 
تنصب  الذي  تكنولوجي“  نانو  سالح“ 
الجهزة  الوظيفي  القتل  يف  وظيفته 
االتصاالت واملركبات املدرعة  واملعدات 
الرادارات  و  الجنود  وناقالت  والدبابات 

عىل اختالف أنواعها ، وليس للتدمري. 
وقال محمد جريو الفالحي رئيس مجلس 
 ” االماراتية:“  تورنيدو  مؤسسة  ادارة 
يف  متطورة  أنظمة  توفري  اىل  نسعى  اننا 
املسلحة  للقوات  واالمن  الدفاع  مجال 
االماراتية، ويتوقع ابرام اتفاقيات وعقود 

خالل أيام املعرض ”.
”نانو  سالح  الفالحي:“يأيت  وأضاف 
مغلفة  أجسام  شكل  عىل  تكنولوجي“ 
الصغر  متناهية  خاص  مبركب  مليئة 
حني تصوب عىل الهدف تغطي السطح 
املراقبة  متنع  بحيث  للمركبة  الفعال 
البرصية بالعني املجردة، و تعطل أجهزة 
االلكرتونية،  البرصية  واالجهزة  االتصال 
كام انها توفر غطاءا التصاقيا تاما للعنارص 
الخارجية للهدف كالرادار وأجهزة تغطية 

محطات االتصاالت الهوائية.
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يعترب طلب الرشاء هذا ثالث طلب تتلقاه رشكة 
بوينج لبدء عملية اإلنتاج املبديئ، حيث حصلت 
الرشكة عىل أول طلبني للرشاء يف شهر أغسطس 
عام 2016 إلنتاج سبع طائرات و 12 طائرة عىل 

التوايل، باإلضافة إىل قطع الغيار الالزمة للطائرة.
متوين  طائرة   179 إلنتاج  بوينج  رشكة  تخطط 
لسالح   767 بوينج  الطائرة  غرار  عىل  عمالقة 
السالح  أسطول  استبدال  بغرض  األمرييك  الجو 
من طائرات التموين الجوي القدمية. ومن املقرر 
أن تبدأ عملية التسليم يف وقت الحق من العام 

الجاري.
إدارة  رئيس مجلس  نائب  مايك جيبونز،  ورصح 
رشكة بوينج ومدير برنامج طائرة التموين الجوي 
العقد  ترسية  ”خرب  بأن   ،KC-46A العمالقة 
املذكور عىل الرشكة يعترب خربا سارا بالنسبة إىل 
وسالح  بوينح  من رشكة  املكون  املشرتك  الفريق 
هذا  إىل  الحاجة  مدى  ويؤكد  األمرييك،  الجو 
النوع من طائرات التموين الجوي العمالقة التي 
بالذكر  الجدير  العايل. ومن  بالقوة واألداء  تتميز 
يعمل  بوينج  لرشكة  التابع  الصناعي  الفريق  أن 
 ،KC-46 الطائرة  واختبار  بناء  أجل  من  جاهدا 
وتتطلع الرشكة إىل تسليم الدفعة األوىل من هذه 

الطائرات“.
برنامج  مدير  نيوبري،  جون  طيار  العقيد  وقال 
األمرييك،  الجو  لسالح  التابع    KC-46 الطائرة 
إن ”التقدم بطلب لرشاء 16 طائرة إضافية ميثل 
KC- خطوة مهمة أخرى بالنسبة لربنامج الطائرة

بكل  ينتظر  السالح  أن  من  يقني  عىل  وأنا   ،46
لهفة إضافة الجيل الجديد من هذه الطائرة إىل 

أسطوله“.
حصلت  بوينج  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
وتطوير  لتصميم  عام 2011  مبديئ يف  عقد  عىل 
جيل جيل من طائرات التموين الجوي العمالقة 
لخدمة سالح الجو األمرييك. وقد نص هذا العقد 
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طائرات  أربع  بتصنيع  بوينج  رشكة  قيام  عىل 
 ،767-2C الطائرة  غرار  عىل  اثنتني  تجريبية: 
واثنتني كطائريت متوين جوي عمالقتني من طراز 
KC-46A وقد أكملت هذه الطائرات التجريبية 
من خط  تخرج  طائرة  أول  إىل  باإلضافة  األربع، 

اإلنتاج، 1,500 ساعة طريان.
جوي  متوين  طائرة   KC-46A الطائرة  وتعترب 
بوينج  رشكة  تعكف  األدوار  متعددة  عمالقة 
وهي  األمرييك،  الجو  سالح  لخدمة  بنائها  عىل 
قوات  طائرات  متوين  إعادة  عىل  قادرة  طائرة 
بأجهزة  املجهزة  العسكرية  والطائرات  التحالف 
إعادة التزود بالوقود أثناء الطريان. كام تستطيع 
الطائرة نقل الركاب وحموالت الشحن والحاالت 
لبناء 179  املرضية. وتخطط رشكة بوينج عموما 
لخدمة   KC-46 طراز  من  عمالقة  متوين  طائرة 

سالح الجو األمرييك.
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طائرة   KC-46A «بيجاسوس»  الطائرة  تعترب 
كافة  متوين  عىل  قادرة  عمالقة  جوي  متوين 
والطائرات  التحالف  لقوات  التابعة  الطائرات 
العسكرية املجهزة بأجهزة إعادة التزود بالوقود 
أثناء الطريان. وقد صممت رشكة بوينج الطائرة 
والحاالت  الشحن  ومواد  الركاب  لنقل   KC-46
رصد  عىل  بقدرتها  الطائرة  وتتميز  املرضية. 
واإلفالت  والتعامل معها  الخطر وتجنبها  مصادر 
من  مستويات  عدة  استخدام  طريق  عن  منها 
بأمان يف  العمل  الذي ميكنها من  األمر  الحامية، 

البيئات املتوسطة الخطورة.
من  األوىل  املرحلة   KC-46A الطائرة  ومتثل 
سالح  أسطول  الستبدال  املراحل  ثالثية  خطة 
الجوي  التموين  طائرات  من  األمرييك  الجو 
أكرب  بقدرة  الطائرة  وتتميز  املتقادمة.  العمالقة 
العالية  قدراتها  الجوي عالوة عىل  التموين  عىل 

وكفاءتها يف تنفيذ عمليات اإلخالء الطبي الجوية 
وتفريغ مواد الشحن، ما يعني أن الطائرة قادرة 
عىل تأمني الدعم الالزم يف مجال التموين الجوي 
البحرية  مشاة  وسالح  األمرييك  الجو  لسالح 
(املارينز) باإلضافة إىل قوات التحالف. كام تتميز 
أي  متوين  عىل  بقدرتها  أيضا   KC-46A الطائرة
طائرة مجهزة من الطائرات ذات األجنحة الثابتة 
عىل  عالوة  مهمة.  أي  بتنفيذ  تكليفها  حالة  يف 
بذراع  مجهزة   KC-46A الطائرة  أن  نجد  ذلك، 
مدمج  متطور  جوي    refueling boom متوين
األسالك  عرب  الطريان  يف  للتحكم  قوي  نظام  مع 
وتحقيق   fly-by-wire control system
للطائرات  بالنسبة  الوقود  لتفريغ  جيد  معدل 
الخرطوم  يأيت  ذلك،  عىل  عالوة  الحجم.  الكبرية 
ليضيفا   drogue system العامئة املرساة  ونظام 
بصورة  العمل  عىل  قادرة  أخرى  مهام  طائرة 
نظام  ويظل  التموين.  ذراع  بفضل  مستقلة 
لدى  وسيكون  املعتاد،  سريه  يف  األسايس  اإلنتاج 
رشكة بوينج أكرث من 18 طائرة عن طريق خط 
إدخال  لعملية  املختلفة  املراحل  ويف  اإلنتاج 
حلول  مع  الرتخيص  وعملية  األخرية  التعديالت 
 18 أول  تجهيز  وسيتم   .2017 أغسطس  شهر 
ومرساة   refueling boom متوين  بذراع  طائرة 
مركزية للتزويد بالوقود أثناء الطريان باإلضافة إىل 
تلك  عدا  فيام  األخرى  التعاقدية  القدرات  كافة 
املتعلقة ب ”بوابة الدخول واستخراج املعلومات 
 Web-based “املعتمدة عىل الشبكة العنكبوتية
Access and Retrieval (WARP)  ومن املقرر 
تسليم أنظمة (WARP) التي يجب أن تستويف 
 RAA كافة متطلبات املنظمة اإلقليمية للطريان
يتم ذلك بصورة  أن  أكتوبر 2018، عىل  يف شهر 

منفصلة.
وهكذا، تواصل رشكة بوينج حرصها عىل برنامج 
طائرات التموين والتزامها به، حيث يوجد لديها 
اآلن خمس طائرات قيد االختبار (منها أول طائرة 
تخرج من خط اإلنتاج)، وسبع طائرات يف مرحلة 
اإلنتاج األخرية، ومثاين طائرات يف مرحلة اإلمداد، 
أي عرشين طائرة إجامال. ومن املنتظر أن تلعب 
حيويا  دورا   KC-46 العمالقة  التموين  طائرة 
 Air “داخل صفوف ”قوات خفة الحركة الجوية
القوة  استعراض  حيث  من   Mobility Forces
عىل الساحة الخارجية والقدرة غري املسبوقة عىل 
الخارج خالل  العمليات يف  إىل ساحات  الوصول 

العقود القادمة“.
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الرائدة  الفرنسية  الرشكة  ”نكسرت“،  أثبتت رشكة 
الربي  الدفاع  أنظمة  وتصنيع  تصميم  مجال  يف 
سنوات  مدى  عىل  الشديد  حرصها  والذخرية، 
التكنولوجيا  أساليب  أفضل  تقديم  عىل  طويلة 
واملنتجات والخدمات للقوات املسلحة يف منطقة 
دبابة  إنتاج  عقد  توقيع  ومنذ  األوسط.  الرشق 
القتال الرئييس ”لوكلريك“ يف عام 1993 افتتحت 
األوسط،  الرشق  يف  فروع  ثالثة  ”نكسرت“  رشكة 
الثقة  عىل  قامئة  عالقات  إقامة  عىل  وحرصت 
وقد  املنطقة.  يف  عمالئها  مع  املتبادل  والتعاون 
قويا  حضورا  لها  يكون  أن  عىل  الرشكة  حرصت 

يف معرض ومؤمتر الدفاع الدويل (أيدكس) 2017 
الذي انعقد يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يف 
مدينة أبوظبي خالل الفرتة من 19 إىل 23 فرباير 
املايض، لتؤكد بذلك مجددا مكانتها كواحدة من 
أكرب الرشكات املوردة لألنظمة الدفاعية يف منطقة 

الرشق األوسط.
رشكة  اكتسبتها  التي  الطويلة  الخربة  عربت  وقد 
نفسها  عن  املدرعة  املركبات  مجال  يف  ”نكسرت“ 
بقوة من خالل منصة عرضها يف معرض أيدكس 
القتال  دبابة  عرضها  خالل  من  وذلك   ،2017
املشاة  ومركبة   Leclerc ”لوكلريك“  الرئييس 

القتالية VBCI ذات الدفع الثامين اللتني أثبتت 
كفاءتهام القتالية أثناء العمل يف صفوف القوات 
وتتمتع  أوسطية.  والرشق  الفرنسية  املسلحة 
أنظمة  مجال  يف  طويلة  بخربة  ”نكسرت“  رشكة 
أحدث  عرض  عىل  وحرصت  والذخرية،  املدفعية 
 CTA Unmanned 40 منتجاتها مثل الربج اآليل
Turret املجهز بنظام التسلح التلسكويب املغلف 
 40CTAS - Cased Telescoped Armament
املدافع  عامل  ثورة جديد يف  الذي ميثل   System
 CTA من عيار 40 ملليمرتا والذي طورته رشكة
الجيشني  اختيار  وقع  التي   International
برامجهام  لتنفيذ  عليها  والربيطاين  الفرنيس 
”جاجوار“ و ”سكاوت“. وقد شهدت منصة رشكة 
املدفع  أيدكس 2017 عرض  ”نكسرت“ يف معرض 
ARX® 25 وهو مدفع متوسط العيار عبارة عن 
 RCWS محطة تسلح ميكن التحكم فيها عن بُعد

والتي تعد أحدث منتجات رشكة ”نكسرت“.
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السلطان قابوس بن سعيد إىل سدة  منذ أن أىت 
الحكم يف عامن وذلك البلد يف تغري ملحوظ نحو 
بناء نهضة مثمرة يستفيد منها اإلنسان العامين. 
يتحقق  أن  ميكن  كان  ما  امللفت  النجاح  هذا 
سياسات  تبني  يف  السلطان  هذا  حكمة  لوال 
هنا  من  العامين.  املجتمع  طبيعة  مع  تتناسب 
املرتبطة  السياسة  أدبيات  يف  ُسمي  ما  جاءت 
املستقلة.  الخارجية  بالسياسة  العامنية  بالحالة 
االستقاللية تعني أن السلطنة لن تنجرف وراء كل 
ما ميكن أن يأيت لها بالتأثري السلبي عىل الداخل 
ستعتمد  وأنها  الخارجية،  سياستها  يف  العامين 
الفلسفة الربجامتية يف التعامل مع األمور الدولية 
الوطنية  بتحقيق األهداف  الكفيل  ألن ذلك هو 
خالل  من  للبلد.  العامنية  القيادة  وضعتها  التي 
وعدم  املثاليات،  تجاوز  لعامن  ميكن  الربجامتية 
السياسة  تحريك  يف  األيديولوجيا  عىل  االعتامد 
الخارجية العامنية، وجعل املصلحة الوطنية هي 
لذلك  الخارجية.  عامن  لسياسة  األسايس  املحرك 
تتبع عامن االستقاللية يف التعامل مع إيران ومع 
النظام السوري ومع جامعة الحوثيني، وفقاً ملبدأ 

الربجامتية يف العالقات الدولية. 
االستقاليل  النهج  تتبع هذا  الذي جعل عامن  ما 
الربجاميت يف سياساتها الخارجية؟ هناك مجموعة 
من املحددات التي تفرض عىل السلطنة أن تكون 
مستقلة وبرجامتية يف سياساتها الخارجية. نذكر 
وتعقيدات  العامنية  الدولة  حجم  اتساع  منها 
جغرافياً،  شاسع  بلد  فعامن  املجتمعي.  مكونها 
مختلف  ومن  متعددة  مجتمعية  مكونات  وبه 
املشارب، األمر الذي يفرض عىل القيادة العامنية 
الوطني  التجانس  عىل  املحافظة  عىل  العمل 
العامين  املجتمع  مكونات  بني  البلد  يف  القائم 
املختلفة. لذلك فإن االستقاللية والربجامتية تحتم 
عىل  الرتكيز  وليس  الوطنية  املصلحة  إىل  النظر 
يف  داخلية  إشكاليات  تحدث  قد  التي  املثاليات 
هو  كام  معقدة  مجتمعية  توليفة  لديه  بلد  أي 
موحد  عامن  عىل  فالحفاظ  عامن.  مع  الحال 
للقيادة  العليا  املصلحة  هي  مكوناته  بجميع 
والربجامتية  االستقاللية  يف  رأت  التي  العامنية، 
وبفضل  ذلك.  لتحقيق  األمثل  السبيل  السياسية 
العامنية متكنت عامن  القيادة  الله وحكمة  من 
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من تحقيق هذه املصلحة. 
كام أن املوقع الجغرايف للسلطنة يحتم عليها أن 
العامل  مع  التعامل  يف  الربجامتية  الفلسفة  تتبع 
الخارجي. عامن دولة كبرية وتجاور دول إقليمية 
وأخرى  وإيران،  السعودية  أمثال  من  محورية 
خليجية  دولة  فهي  اليمن.  أمثال  من  مهمة 
تشرتك مع السعودية يف عضوية مجلس التعاون 
الخليجي، وهي تشرتك مع إيران يف إدارة مضيق 
برية  ولها حدود  عاملياً،  األهم  املايئ  املمر  هرمز 
لدولة  فكيف ميكن  اليمن.  مع  وبحرية مشرتكة 
مثل هذه التعامل مع هذه الدول الثالث املهمة 
بالنسبة لها إال بأسلوب الربجامتية واالبتعاد عن 
اتباعها فإنها ستحتم عليها  لو تم  التي  املثاليات 
أن متيل لطرف ضد طرف آخر. برجامتية عامن 
تجعلها تكون متقاربة مع السعودية وإيران رغم 
الخالفات القامئة بني الطرفني السعودي واإليراين؛ 
رغم  والحوثيني  السعودية  مع  متقاربة  وتجعلها 
وجامعة  السعودية  بني  القائم  الرصاع  وجود 

الحوثيني. 
دول  نحو  امليل  عامن  عىل  إن  تقول  املثالية 
الخليج ودعمها ضد إيران والحوثيني، والربجامتية 
مع  التعامل  قنوات  تفتح  أن  عامن  عىل  تقول 
ستكون  فإن عامن  املثالية  ملنطق  وفقاً  الجميع. 
ميكن  الذين  والحوثيني  إيران  مع  مواجهة  يف 
التعاون  عدم  خالل  من  بالسلطنة  يرضو  أن 
خالل  ومن  إليران،  بالنسبة  هرمز  مضيق  عرب 
والبحرية  الربية  الحدود  عرب  اليمنية  التدخالت 
فإنها  الربجامتية  أما  للحوثيني.  بالنسبة  املشرتكة 
الجميع من  لعامن بحامية مصالحها مع  تسمح 
ما  من  جزء  وهذا  اآلخر.  عىل  طرف  إثارة  دون 
ميكن أن يفرس لنا السياسة الخارجية العامنية.      
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الرافال“   ” تعتمد  السفن  ضد  للمهام  بالنسبة 
من مدفعها  بدءاً  األسلحة  كامل من  عىل طيف 
صواريخ  إىل  وصوالً   (30M791) الداخيل 
”إيكزوزيت“ طويلة املدى. ولالشتباك مع قوارب 
فإن  اإلنزال  قوارب  أو  التسليح  خفيفة  الدورية 
من  أكرث  سيكون  ملم   30 عيار  ”الرافال“  مدفع 
الفعالية  بني  املمتاز  توازنه  إىل  بالنظر  كاٍف 

العملياتية، والقوة التدمريية، والسعر. 
هجوم  إليقاف  أيضاً  مثالياً  املدفع  سيكون  كام 
حاشد من الجيت سيك (الدرجات املائية) و/ أو 

القوارب الساحلية الرسيعة.
تزال  ال  لكنها  أكرب،  كونها  من  الرغم  وعىل 
األلغام،  كاسحات  مثل  الدفاعات  ضعيفة  سفناً 
وصائدات األلغام، وقوارب الدورية البعيدة عن 
األكرب حجامً، وجميعها  اإلنزال  وقوارب  الشاطئ 
من  مجموعة  خالل  من  معها  االشتباك  سيتم 

 Paveway) عائالت  بالليزر من  املوجهة  القنابل 
أنواع  مع  استخدامها  مُيكن  والتي   (II and III
من  بدءاً  القنابل،  وهياكل  الفتيل  من  مختلفة 
ليربة   /2000/ وزن  وحتى  ليربة    /250/ وزن 
(113 إىل 908 كغ)، وهو األمر الذي مينح صانعي 
القرار إمكانية االختيار من ضمن طيف كامل من 

التأثريات النهائية.
تتطلب  التي  البحرية  األهداف  إىل  بالنسبة  أّما 
الخفيفة  الفرقاطات  منطياً  وهي  أبعد،  مجاالً 
 (Hammer) قنابل  فإن  الكورفيت،  وُسُفن 
مدى  وذات  الرسعة  عالية  نسقية  ذخرية  (وهي 
الخيار  ستكون  ”الرافال“  بطائرة  الخاصة  بعيد) 
 (Hammer) قنابل  تزويد  تّم  وقد  الواضح. 
مبحرك صاروخي قوي ميكّنها من الوصول للمدى 
املطلوب لهزم هذه الفئة من سفن قتال السطح 
الصغرية واملُسلحة بأنظمة صواريخ موجهة سفينة 

– جو قصرية إىل متوسطة املدى. ومُيكن إطالق 
 (Hammer) قنابل  ستة  إىل  مجموعه  يصل  ما 
بشكل موجي بواسطة طائرة ”رافال واحدة عىل 

نفس السفينة الحربية لتغرق دفاعاتها.
ولتدمري ُسفن القتال السطية عالية التسليح، فإن 
خيار طائرة ”الرافال“ التسليحي سيكون صاروخ 
(AM39 Block 2 Mod 2) والذي يطري بالقرب 
من سطح البحر، وهو الطراز األحدث من عائلة 

صواريخ ”إيكسوسيت“ التي تُطلق من الجو. 
صاروخ  من  القاتل  الطراز  هذا  عىل  مىض  لقد 
”إيكسوسيت“ يف الخدمة العملياتية يف مقاتالت 
بالبحرية  والخاصة  األدوار  ُمتعددة  م“  ”الرافال 
الفرنسية منذ العام 2012. وللحصول عىل املرونة 
املُعززة، فإّن كافة طائرات الرافال البحرية قد تّم 

تسويتها لتحمل ذلك السالح الجبار. 
صاروخ  تركيب  الفرنسية  البحرية  قررت  لقد 
الرئييس  واحد من طراز (AM39) تحت املحور 
العمليات  لكل  املقاتلة  الطائرة  بطن  لعارضة 
القتالية التي تنطلق من حاملة الطائرات النووية 

”شارل ديغول“. 
الطراز  يوفر  السابقة،  الطرازات  مع  وباملقارنة 
(Block 2 Mod 2) الجديد نظام توجيه رقمي 
من أحدث ما يكون، والذي سيكون من الصعب 
إىل  باإلضافة  تشتيته،  أو  عليه  التشويش  جداً 
للتغلب  وذلك  للهدف،  للوصول  ُمعززة  رشاقة 
الدفاعية  األسلحة  أنظمة  من  جيل  أحدث  عىل 
من  متزايد  عدد  أخذ  والتي   (CIWS) القريبة 

السفن الحربية بالتزود بها. 
 (Block 2 Mod 2) الطراز  الطراز  يوفر  كام 
البيئة  يف  فريسته  إيجاد  عىل  تامة  مقدرة 
رابط  نظام  استخدام  خالل  ومن  الساحلية. 
طائرة  طواقم  تستطيع  خاصتهم،  البيانات 
ُمتعددة  إغراقية  هجامت  إطالق  ”الرافال“ 
يف  وذلك  ”إيكسوسيت“  صواريخ  من  املحاور 
صمت السليّك ُمطِبق لرضب قوة مهام كاملة يف 
البحر وذلك باستخدام، إذا دعت الحاجة لذلك، 
صواريخ جو – جو (Meteor) و (Mica) لشق 
طريقها خالل ستارة من املُعرتضات دون االعتامد 

عىل وسائط مرافقة إضافية.
وبوجود هذا الطيف الواسع من األسلحة املُضادة 
التجهيز  عالية  ”الرافال“  طائرة  تعترب  للسفن، 
لتقديم مجموعة كاملة من الخيارات التي تُسّهل 
التدرج يف استخدام القوة، وهو األمر الذي يُعزز 
من تأثريها الرادع يف العمليات الشاطئية واملياة 

العميقة عىل حٍد سواء.
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UH- مروحية يناير طارت  من  التاسع عرش  يف 
بهذه  مرة  ألول  بنجاح   60V Black Hawk
الفارقة  املرحلة  هذه  ومثّلت  الرقمية،  القمرة 
تتويجاً لجهود تصميم قمرة القيادة التي اكتملت 
من  اعتباراً  شهراً   29 غضون  يف  الخطة  حسب 
الفريق  إنجاز  ويحقق  األصيل،  العقد  تاريخ 
املوعد الزمني املحدد من قبل قيادة الجيش قبل 

أول رحلة طريان بعامني. 
رشكة  رئيس  نائب  سونج،  آيك  قال  جانبه  من 
”إن  املهام:  لحلول    Northrop Grumman

UH- ملروحية  طريان  رحلة  ألول  اإلنجاز  هذا 
60V يؤكد من جديد عىل متيز حلولنا املفتوحة 
والسليمة واآلمنة لقمرة القيادة، حيث تسهم يف 
وسنبقى  للمقاتالت.  تطوراً  القدرات  أكرث  متكني 
وقليل  األسعار  معقول  حل  بتسليم  ملتزمني 
الخطورة، ينطوي عىل قيمة طويلة األمد، ومرونة 

للعمالء“.
للمروحية  الرقمية  القمرة  حل  ينسجم 
الجوية  القدرات  بيئة  معايري  مع   UH-60V
 the Future Airborne Capability املستقبلية
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إدماج  ويدعم   ،(™Environment (FACE
الذي يجعل  الجاهزة، األمر  األجهزة والربمجيات 
باإلمكان إدخال القدرات يف منصات إلكرتونيات 
واملخاطر  التكلفة  خفض  مع  املتعددة،  الطريان 
يف عملية إدماج النظام والتحديثات. كام يسهم 
أسلوب البنية الهندسية املفتوحة يف توفري مزيد 
من املرونة، ومتكني عمليات التحديث والتطوير 
صانع  من  مشاركة  وجود  بدون  أو  بوجود 

املعدات األصلية.
تنسجم مروحية UH-60V مع املقاييس الخاصة 
بتطوير الربمجيات املهمة للسالمة، وهي مصممة 
لدى  العاملية  املرور  حركة  إدارة  ملتطلبات  طبقاً 
إدارة الطريان الفدرالية والوكالة األوربية لسالمة 
تجاوز  من  النظام  ميّكن  الذي  األمر  الطريان، 
الفضاء الجوي العسكري واملدين يف جميع أنحاء 
عليه ومطابق  للمصادقة  قابل  أيضاً  العامل، وهو 
للسالمة،  ملعايري إلكرتونيات الطريان املهمة جداً 

.DO-178C مثل
 UH-60V Black Hawk برنامج  يسهم  سوف 
 UH مروحيات من  الجيش  أسطول  تحديث  يف 
القيادة  قمرة  تحديث  عمليات  خالل  من   60L
االقتصادية التكلفة. ويعترب النظام الجديد مامثالً 
تقريباً لواجهة تواصل الطيار – املركبة يف مروحية 
املشرتك  التدريب  يوفر  الذي  األمر   ،UH 60M

واالستخدام يف العمليات.
تعترب رشكة Northrop Grumman رشكة أمنية 
وحلوالً  ومنتجات  أنظمة  تقدم  رائدة  عاملية 
مبتكرة يف أنظمة مستقلة ذاتياً، وأمن اإلنرتنت، 
واالتصاالت  والسيطرة  القيادة  منظومة  وقدرات 
واالستطالع،  واملراقبة  واالستخبارات  والحواسيب 
جميع  يف  والتحديث  واللوجستيات،  والهجوم، 

أنحاء العامل.
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أمريكية  طائرة  أوسربي  يف22-  الطائرة  تعترب 
وهي  األمرييك،  الجيش  لخدمة  املهام  متعددة 
لتغيري  القابلة  املراوح  بتقنية  تعمل  طائرة  أول 
العمودي  والهبوط  انطالقة  كل  مع  االتجاه، 
ومتتلك القدرة عىل اإلقالع والهبوط من مدارج 
 VTOL (vertical take-off and جوية قصرية
landing) ، وهي مصممة لتجمع بني الوظائف 
املدى،  طول  مع  املروحية  للطائرات  التقليدية 
الدفع  من  األداء  عالية  رسعة  بتثبيت  وتتميز 
يتم  طائرة  أول  وهي   ، الطائرات  التوربيني 
الحاسب اآليل. والطائرة  بالكامل عىل  تصميمها 
مروحية  طائرة  عن  عبارة  CV-22 أوسربي 
 (Tilt Rotor ) االتجاه  تغيري  نظام  تعمل وفق 
الهليكوبرت  بني  طائرة هجني  نسميها  ان  وميكن 
ذات االقالع والهبوط العمودي وطائرات الدفع 
وقد  االفقي  والهبوط  االقالع  ذات  التوربينية 
صفات  بني  الجمع  يف  الخاصية  هذه  ميزتها 
يف  داعم  خري  لتكون  عليهام،  لتتفوق  االثنتني 
وتامني  الجرحي  واخالء  واملعدات  القوات  ابرار 
نفسه  الوقت  تفوقت يف  النرياين، ولكنها  الدعم 
اضاف  مام  واملدي،  الرسعة  حيث  من  عليها 
متطلبات  تلبية  عىل  قادرة  جديدة  طائرة 
قيادة العمليات الخاصة األمريكية للقيام مبهام 
التسلل واالمداد خالل  إىل  املدى تحتاج  طويلة 

العمليات الليلية.
يف22-  طراز  من  طائرة   200 من  أكرث  ويوجد 
أوسربي (منها النسختان إم يف22- و يس يف22-) 
املنتظر أن يرتفع  العمليات، ومن  لدى أسطول 
العدد خالل السنوات الخمس املقبلة مبعدل 99 
طائرة (92 طائرة إم يف22- و 7 طارات من طراز 
مليار   6.5 بقيمة  عقد  توقيع  بعد  يف22-)  يس 

دوالر. وقد تم نرش الطائرة بصورة مستمرة منذ 
عام 2007 حيث شاركت يف عدة عمليات قتالية 
العمليات  ومهام  والبحرية  اإلنسانية  واملهام 
البحرية  مشاة  قوات  استخدمت  وقد  الخاصة 
كام  يف22-  إم  الطائرة  األمريكية  (املارينز) 
الجو  لسالح  التابعة  الخاصة  القوات  استخدكت 
األمرييك الطائرة يس يف22- بكثافة يف العمليات 
وتبلغ  وأفغانستان.  العراق  من  كل  يف  القتالية 
املروحية  الطائرات  رسعة  ضعف  الطائرة  رسعة 
ساحات  يف  نفسها  إثبات  يف  ونجت  التقليدية، 

العمليات.
وقد أصبحت سامت األمن والسالمة والقدرة عىل 
مميزة  عالمات  املهام  تنفيذ  يف  والكفاءة  البقاء 
ألسطول العمليات. وتشري سجالت «مركز السالمة 
البحرية» إىل أن الطائرة إم يف22- انفردت بأقل 
معدل للحوادث عن أي طائرة تكتيكية أخرى من 
البحرية  مشاة  الدوارة يف سالح  املراوح  طائرات 
(املارينز) األمرييك خالل السنوات العرش املاضية. 
بتكاليف  الخاصة  البحرية  املعلومات  تشري  كام 
أوسربي  الطائرة  أن  إىل  الساعة  مقابل  الرحلة 
اكلفة  (أي  مقعد/ساعة  لكل  تكلفة  بأقل  تتمتع 
نقل شخص واحد عرب مسافة طولها ميل واحد) 
أجنحة  ذات  أمريكية  بحري  نقل  طائرة  أي  عن 

دوارة عىل مدار العامني املاضيني.
خاصية القدرة عىل اإلقالع والهبوط عموديا لدى 

طائرة املراوح الدوارة أوسربي
طائرة  كأي  الجو  يف  التحليق  الطائرة  وتستطيع 
لقائد  ميكن  إقالعها  مبجرد  أنه  حيث  مروحية، 
الطائرة إدارة مروحتها، ومن ثم تحويل الطائرة إىل 
طائرة ذات مروحة توربينية قادرة عىل التحليق 
وتستطيع  عالية.  ارتفاعات  عىل  عالية  برسعات 

إىل  درجة   90 بزاوية  الدوران  الطائرة  مقصورة 
تحويل  ثم  ومن  الجو،  يف  تحليقها  مبجرد  األمام 
توربينية. وتتميز  الطائرة إىل طائرة ذات مراوح 
عموديا  والهبوط  اإلقالع  عىل  بالقدرة  الطائرة 
 (VTOL (vertical take-off and landing
أو 20,000 رطال من  بحمولة تصل إىل 24 فردا 
مواد الشحن الداخيل أو 15,000 رطال من مواد 
إىل  القصوى  رسعتها  وتصل  الخارجي.  الشحن 
إرسالها  إمكانية  يتيح  الذي  األمر  عقدة،   275
إىل مسارح العمليات النائية برسعة. وميكن طي 
جناحي الطائرة أوسربي لتصبح أبعادها 63 قدما 
X 18 قدما X 18 قدما، ما يعني شغل حيز أقل 

عىل منت حاملة الطائرات.
بست  القيادة  قمرة  زجاج  تجهيز  تم  وقد 
،كام  الليلية  الرؤية  نظام  مع  متوافقة  شاشات 
الليلية  الرؤية  تحمل  بخوذة  الطائرة  طاقم  زود 
كام تم اضافة مؤرشات لقياس االرتفاع والعرض 
املقصورة وقمرة  من رشكةSmiths ، وقد صنعة 
والبيولوجية  النووية  للهجامت  مضادة  القيادة 

والكيميائية

�:%���,���U��+$
من  رشاش  مبدفع  طائرات  تسليح  يتم 
عيل  ثبت   7.62mm  وعيار M240G النوع
الخلفية  باملقصورة  للطائرة  الصعود  سلم  مكان 
رشاش  سالح  برج  تركيب  تم   2008 عام  ويف 
يعمل  الطائرة  بطن  اسفل  مم   7.62 عيار 
الطيار  يستطيع  بحيث  بعد  عن  التحكم  بنظام 
الجناح  ويحمل  القيادة،  قمرة  من  فيه  التحكم 
اإلنذار  نظام  وتشمل  اإللكرتونية  الحرب  انظمة 
الذي يتكون   ،ATK AN\/AAR-47 الصاروخي
مع  كهرضوئية  استشعار  أجهزة  أربعة  من 
وقد  إشارات  ملعالجة  ووحدة  فوتومولتيبلريس، 
الرادار  إنذار ضد  بنظام  أيضا  الطائرة  تم تجهيز 

واألشعة تحت الحمراء.
بثالثة  الدوارة  األجنحة  ذات  الطائرة  وتتوفر 
والدعم  االلتحامي  الهجوم  طائرة  هي:  فئات، 
الهجومي إم يف22- لخدمة سالح مشاة البحرية 
وطائرة  الربية،  والقوات  األمرييك  (املارينز) 
يف22-  يس  املدى  الطويلة  الخاصة  العمليات 
 US)األمريكية الخاصة  العمليات  قيادة  لخدمة 
اتش  األمريكية  البحرية  وطائرة   ،(SOCOM
والحرب  واإلنقاذ  البحث  عمليات  لتنفيذ  يف22- 

الخاصة وتقديم الدعم اللوجستي لألسطول.
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املسلحة  القوات  مع  أعوام  خمسة  مدته  عقد 
للربمجيات  الرُخص  خدمات  لتقديم  اإلماراتية 

وانتاج املعلومات املكانية املساحية.
 أما عن رشكة منر للسيارات  الرشكة املتخصصة 
يف تصنيع مجموعة متنوعة من اآلليات الدفاعية 
املسلحة  للقوات  املتنوعة  االحتياجات  لتلبية 
العامل،  أنحاء  جميع  من  الداخيل  األمن  وأجهزة 
مرنة  منتجات  حزم  وإنتاج  بتطوير  تقوم  والتي 
االحتياجات  من  واسعة  ملجموعة  حلول  توفر 
القتالية وغري القتالية. فقد تعاقدت مع القوات 
.4X4املسلحة النتاج وتطوير عدد من آليات منر

العسكرية  للصناعات  اإلمارات  مشاركة  كانت 
مثمرة  آيدكس  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  معرض  يف 
لها ولرشكاءها االسرتاتيجني وهم معرض ومؤمتر 
املسلحة  والقوات   2017 آيدكس  الدويل  الدفاع 
املثالية   املشاركة  هذه  خالل  فمن  اإلماراتية، 
تقديم  يف  األساسية  رؤيتها  بتحقيق  ساهمت 
اإلماراتية.  العسكرية  الصناعات  لقطاع  الدعم 
كام تتطلع «إديك» ملشاركتها يف الدورة القادمة 
من معرض ومؤمتر الدفاع الدويل آيدكس 2019.

الذخائر  الرائدة يف صناعة  بارج للذخائر الرشكة 
الخفيفة واملتوسطة والثقيلة والخدمات املتعلقة 
بها تعاقدت لرشاء وتوريد قنابل MK 82 لصالح 
تعاقدت  كام  الجوي،  والدفاع  الجوية  القوات 
املسلحة لرشاء ذخائر نوع 5.56  القوات  لصالح 

ملم و 12.7 ملم.  
توفر  والتي  املتقدمة  للحلول  نافال  وتعاقدت 
املنتجات والخدمات البحرية للعمالء يف القطاع 
اصابة  دقة  تحديد  منظومة  لرشاء  العسكري 
الطلقات وكذلك تطوير منظومة األرصاد البحرية 

لصالح القوات البحرية.
يف  املتخصصة  (جال)  ايرواسبيس  جلوبال  أما   
تعاقدت  فقد  اللوجستية   الطريان  توفريخدمات 
نظام  لصيانة  والتخصيص  الفني  الدعم  لتقديم 
وصيانة  اللوجستي  الدعم  وكذلك  الباتريوت 
الرئييس  الصيانة  مركز  يف  العمودية  الطائرات 

لصالح الطريان املشرتك.
هذا باإلضافة ألكادميية الطريان العاملية هورايزن 
األوسط  الرشق  مستوى  عىل  الرائدة  األكادميية 
عقد  وقعت  التي  الطيارين،   تدريب  مجال  يف 
تدريب وتأهيل طياري الطريان العمودي لصالح 

الطريان املشرتك.
الرشكة  املساحية  للخدمات  بيانات  رشكة  وعن 
الخدمات  توفري  مجال  يف  الرائدة  الوطنية 
وقعت  الخرائط  وانتاج  والجيومكانية  املساحية 

مع  العسكرية  للصناعات  اإلمارات  تواجدت 
آيدكس،  يف  رشكاتها  مجموعة  من  رشكة   12
إمكانياتها  املشاركة  واستعرضت من خالل هذه 
تعرض   منصة   أكرب  عرب  العسكرية  الصناعية 
مجال  يف  واملبتكرة  املطورة  مشاريعها  فيها 
الصيانة والتصنيع واالصالح والُعمرة، والخدمات 
واالتصال  الجيومكانية  وخدمات  اللوجستية 

والتدريب والتطوير التكنولوجي.
اسرتاتيجي  إديك» كرشيك   » تواجد  وقد ساهم 
تعزيز  يف  آيدكس  الدويل  الدفاع  ومؤمتر  ملعرض 
إبراز  حيث  من  العسكرية  الصناعات  ودعم 
إمكانياتها وكفاءتها من خالل تسليط الضوء عىل 
«إديك»  بها  تنفرد  التي  والصناعات  الخدمات 
ومساندة  ومزودة  ومجموعتها كرشكات مصنعة 
للقطاع العسكري وملتطلبات واحتياجات القوات 

املسلحة اإلماراتية.

العقود والصفقات
تصنعاألسلحة  رشكة  وهي  العاملية  كراكال  رشكة 
وتجميع  وتطوير  بتصميم  وتقوم  الخفيفة، 
من   - الحديثة  النارية  األسلحة  من  مجموعة 
مع  تعاقدت  القناصة،  البنادق  إىل  املسدسات 
قطعة  ألف   80 وتوريد  لرشاء  املسلحة  القوات 
نوع  من   خفيف  سالح  سلطان»  «بندقية  من 
CAR816 وبنادق نوع Barrett واكسسواراتها.  
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للمنظومة  بالنسبة  الرس  كلمة  املعلومات  متثل 
الشعب  ولحامية  دولة.  أي  يف  الدفاعية 
القوات  تحتاج  املدين  املجتمع  ومؤسسات 
وواردة يف  ومرتبة  دقيقة  معلومات  إىل  املسلحة 
حينها حول ما يدور يف مجالها الجوي ويف بحارها 
وعىل املنافذ الحدودية املحيطة بها. وتزداد هذه 
املهمة الصعبة وامللحة صعوبة يف ظل التهديدات 
عن  فضال  التغري،  والرسيعة  املتقلبة  والتحديات 
أن الدفاع عن الدولة ضد أي هجوم مسلح ليس 
مهام  عدة  تتبعها  واحدة  رئيسية  مهمة  سوى 

حيوية أخرى.
والصيد  والقرصنة  التهريب  وعمليات  فاإلرهاب 
كلها  تشكل  الطبيعية  املوارد  وتدمري  الجائر 
تهديدات حقيقية للمجتمع سواء يف وقت السلم 
تختلف  املشاكل  هذه  أن  كام  الحرب،  وقت  أو 
فضال  واملضمون،  الشكل  حيث  من  وتتفاوت 
املعادية  فالقوات  أساسا.  رصدها  صعوبة  عن 
يف  االختباء  عىل  قادرة  اإلرهابية  والجامعات 
جوا  التحرك  وميكنها  النائية،  واألماكن  املناطق 
املدنية  املواصالت  وسائل  باستخدام  وبحرا 
واستغالل التضاريس الجغرافية الوعرة واستخدام 
البعيدة  املسافات  أو  املختلفة  التمويه  أساليب 
لالختباء بعيدا عن أعني القوات املسلحة وقوات 
املحافظة عىل مصالحها  أن  الدول  األمن. وتعترب 
الطبيعية  املوارد  حامية  طريق  عن  االقتصادية 
كانت  رمبا  النفط  وحقول  املالحة  طرق  مثل 

أكرث أهمية عىل سلم األولويات من الخوف من 
التعرض لحرب مسلحة.

قرار  أي  فإن  األولويات  قامئة  عن  النظر  وبغض 
املعلومات،  إىل  يستند  أن  يجب  ترصف  وأي 
والسيطرة.  القيادة  تحقيق  ميكن  فقط  وساعتها 
التي  الوحيدة  الوسيلة  املجوقلة  املراقبة  وتعترب 
تلك  جمع  عىل  والقدرة  واملرونة  الرسعة  متتلك 
وتعد  والبحر.  والرب  الجو  طريق  عن  املعلومات 
رشكة ”ساب“ الرشكة الوحيدة التي تتمتع بالخربة 
واملعرفة الفنية الالزمتني إليصال تلك املعلومات 
والفعالية وقلة  بالتطور  يتسم  إىل نظام مجوقل 

التكلفة.
وبفضل نظام ”جلوبال آي“ نجحت رشكة ”ساب“ 
يف وضع معايري جديدة لسوق املراقبة املجوقلة 
األنظمة  من  جديدة  نوعية  طرح  طريق  عن 
آي“  ”جلوبال  نظام  ويعترب  املهام.  املتعددة 
 Swing Role األدوار  متعدد  مراقبة  نظام  أول 
ال  مراقبة  وحدة  يؤمن   Surveillance System
تؤمنها عادة سوى أنظمة اإلنذار املبكر والتحكم 
 AEW &)  املحمولة جوا واملعروفة اختصارا ب
C) وأنظمة املناطق املحمية بحرا MPA وأنظمة 
 SIGINT systems اإلشارية  املعلومات  جمع 
املحمول  واملحكم  املبكر  اإلنذار  نظام  ويتمتع 
نظام  داخل  الفائق  املتطور  بأدائه  واملتميز  جوا 
ومراقبة  وتتبع  بالقدرة عىل رصد  آي“  ”جلوبال 
بعيدة  مسافات  عىل  من  املعادية  األهداف 

باستخدام  برا  أو  بحرا  أو  جوا  متزامنة  وبصورة 
عمليات  تنفيذ  املمكن  ومن  شامل.  واحد  نظام 
املراقبة جو – جو و جو – سطح و جو – أرض 
بشكل فردي أو تزامني، كام يؤمن النظام عملية 
يف  وقليلة  تشغيلها  يف  فريدة  مجوقلة  مراقبة 
بطريقة  املعادية  لألهداف  متييزها  ويف  تكاليفها 
يعجز عنها أي نظام آخر، األمر الذي يؤدي، ليس 
إىل تقليل الحاجة إىل وحدات مراقبة متخصصة 
من  هائال  قدرا  العملية  قائد  مينح  بل  فحسب، 

املرونة أيضا.
العمل  عىل  بقدرته  آي“  ”جلوبال  نظام  ويتميز 
األنظمة  مع  دمجه  سهولة  أو  مستقلة  بصورة 
التعاون  عىل  قدرته  عن  فضال  األخرى،  املحلية 
متديد  يف  والبحرية  والربية  الجوية  القوات  مع 
مجال رؤيتها وراء األفق وضامن سالمتها وتعزيز 
تتبع  عىل  بقدرته  النظام  يتميز  كام  فعاليتها. 
الصعب  من  التي  والبحرية  الجوية  األهداف 
”الشبح“  الطائرات  مثل  متييزها  أو  رصدها 
الخاصة  البحرية  واملناظري  كروز  وصواريخ 
تشويشا  البيئات  أشد  يف  حتى  بالغواصات 

وتعتيام.
إن نظام ”جلوبال آي“ ميثل بحق قوة مضاعفة 
املعلومات  هيمنة  فرض  عىل  قدرته  بفضل 
وتحقيق األمن الكامل يف البيئات املختلفة، األمر 
استباق  من  ”ساب“  رشكة  عمالء  ميكن  الذي 

املستقبل.
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والسلوكيات  املواقف  أن  الدولية  املامرسة  تؤكد 
مجرّد  بل  معنى؛  بال  تظّل  للدول؛  الخارجية 
شعارات ال قيمة لها من املنظور االسرتاتيجي يف 
غياب مقومات عسكرية ومالية وسياسية تدعمها 

ميدانيا...
التي  واملحّددات  املؤثّرات  من  مجموعة  مثّة 
الدول وفعاليّة سلوكياتها  تتحّكم يف قّوة حضور 
الداخيل؛  املستوى  فعىل  الدويل.  الصعيد  عىل 
إىل  الجيوبوليتيكا-  منظور  –من  اإلشارة  ميكن 
اليشء  ونفس  وتنوعه؛  الدولة  إقليم  حجم 
تنوع  من  عليه  ينطوي  وما  السكان  عدد  عن 
وكفاءات.. كام ال تخفى أهمية االستقرار السيايس 
ودينامية املؤسسات؛ ووجود هامش من الحرية 

واحرتام حقوق اإلنسان يف هذا الشأن.  
العامل  هناك  الخارجي؛  املستوى  وعىل 
متطورة  صناعات  من  إليه  يحيل  مبا  االقتصادي 
يف مستوى التنافسية الدولية؛ حيث تزايد حضور 
عىل  مبني  متشابك  دويل  محيط  يف  املقّوم  هذا 

تبادل املصالح..
أفرزت  املذهلة؛  التكنولوجية  التطورات  أن  كام 
هذه  استثامر  تزايد  مع  جديدا؛  دوليا  واقعا 
مع  والتواصلية  العسكرية  املجاالت  يف  األخرية 
الدويل  العام  الرأي  يف  والتأثري  الخارجي  املحيط 

وتوجيهه..
القوة  أهمية  أن  إىل  الدولية  املامرسات  تشري 
العسكرية ال تكمن يف مجرّد امتالكها فقط؛ ولكن 
للدول؛  الدبلومايس  األداء  يف  توظيفها  حسن  يف 
السلم  تحقيق  ويف  املختلفة؛  املفاوضات  ويف 

واألمن الدوليني أيضا..
تتوافر للصني مجموعة من املقومات واملؤهالت 
التي تجعل منها إحدى القوى الوازنة عىل الصعيد 
الهائلة  البرشية  إمكانياتها  عىل  فعالوة  الدويل؛ 
املتعلمة واملدّربة؛ وشساعة مساحتها؛ يشهد هذا 
البلد تطورا اقتصاديا مذهال ومتسارعا.. كام أنه 
استثامر  من حيث  متميزة  دولية  مبكانة  يحظى 
الطاقة  واعتامد  الحديثة  التكنولوجيا  وتطوير 
املتجددة كاختيار اسرتاتيجي؛ عالوة عىل إنجازاته 

عىل مستوى غزو الفضاء.. 
مختلف  داخل  وازن  بحضور  الصني  تتمتع  كام 
املؤسسات الدولية؛ مبا يجعلها مؤثرة يف مسارات 
تأسيس  يف  أسهمت  فقد  الدولية،  العالقات 
الشأن  هو  كام  املؤسسات؛  هذه  من  مجموعة 
الدويل  النقد  وصندوق  املتحدة  لألمم  بالنسبة 
االنضامم  عىل  حرصت  فيام  الدويل..  والبنك 

ملؤسسات أخرى كمنظمة التجارة العاملية..
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مثة قناعة كبرية لدى الكثري من الباحثني واملفكرين 
باملقومات  عالقتها  يف  ”الخشنة“  القوة  بأن 
العسكرية والزجرية األخرى.. تبقى مكلفة وغري 
للدول؛  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  يف  ناجعة 
القوة  آليات  استحضار  أهمية  يطرح  ما  وهو 
بدل  واإلقناع  اإلغراء  تقوم عىل  التي  ”الناعمة“؛ 
القنوات  مختلف  واستثامر  والزجر..  اإلكراه 
الثقافية والفنية والروحية والعلمية واملساعدات 
الرأي  التأثري عىل صناعة  يف  واإلنسانية..  التقنية 
الدراسات  الكثري من  الدوليني، وتشري  والقرارات 
إىل أن الفالسفة الّصينيني كانوا أول من تناول هذا 
املفهوم وطالبوا بتوظيفه يف سبيل تعزيز وبسط 

السلطة السياسية..
لقد نجحت الصني إىل حد كبري يف توظيف عنارص 
عرب  الدويل؛  تأكيد حضورها  يف  «الناعمة»  القوة 
وتشجيع  الدولية  املساعدات  آلية  استحضار 
ودعم  الدوليني؛  واألكادميي  العلمي  التعاون 
من  عدد  إحداث  خالل  من  اإلعالمي  تواجدها 
يف  واملساهمة  مختلفة؛  بلغات  واملنابر  القنوات 
متكنت  فقد  واإلقليمي؛  الدويل  التعاون  تعزيز 
االستثامر  بنك  بإحداث  يقيض  اتفاق  نسج  من 
 100 تفوق  مالية  بإمكانيات    (AIIB)اآلسيوي
مليار دوالر مبعية عدد من األقطاب االقتصادية 
وماليزيا..  وسنغافورة  وتايالند  كالهند  الصاعدة 
كام  األسيوية..  املنطقة  يف  التنمية  يدعم  كإطار 
املالية  إمكاناتها  توظيف  عن  تتوقف  ال  أنها 
يف  الخارجية  استثامراتها  تعزيز  يف  الضخمة 
مناطق مختلفة من العامل؛ حيث غزت مبنتوجاتها 
املختلفة األسواق العاملية بفعل قدرتها التنافسية 

الكبرية.
إن التطّور املذهل الذي تشهده الّصني عىل عدة 
مستويات؛ يشكل أرضية متينة تدعم صعود هذا 
البلد كقطب دويل وازن؛ وبخاصة مع إخفاقات 
النظام الدويل «الجديد» الذي بّرشت به الواليات 
السيايس  املستوى  عىل  األمريكية  املتحدة 
مبجموعة  واملقرتنة  واالقتصادي؛  والدبلومايس 
عدة  عىل  األمريكية  والرتاجعات  األخطاء  من 

مستويات.
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وغريها من مجاالت التعاون بني البلدين.

���8���	 O���	�$
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مشاركة  تعكس 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
جمهورية  احتفاالت  يف  املسلحة  للقوات  األعىل 
الهند الصديقة بيوم الجمهورية الثامن والستني، 

ليس فقط ألنها أسست لرشاكة اسرتاتيجية شاملة 
بني الدولتني يف املجاالت كافة للسنوات املقبلة؛ 
العالقات  مستوى  من  عززت  ألنها  أيضاً  وإمنا 
الثنائية، إذ أسفرت عن التوقيع عىل العديد من 
عدة،  مجاالت  يف  التعاون  ومذكرات  االتفاقيات 
من بينها تطوير البنية التحتية والفضاء والطاقة 
املنظمة  والجرمية  اإلرهاب  ومكافحة  املتجددة 

شكلت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 
جمهورية  إىل  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 
الهند؛ للمشاركة بصفته ضيفاً رئيسياً يف احتفاالت 
البالد بيوم الجمهورية الثامن والستني، الذي وافق 
ة  السادس والعرشين من يناير 2017، نقلة نوعيَّ
اإلماراتية-الهندية؛  العالقات  تعزيز  طريق  عىل 
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من  مجموعة  إىل  تشري  إمنا   68 الـ  الجمهورية 

الدالالت املهمة، لعل أبرزها:
صاحب  بها  يحظى  التي  ة  االستثنائيَّ املكانة   •
لدى  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
يف  األخذ  تم  ما  إذا  خاصة  وشعباً،  قيادة  الهند، 
االعتبار أن هذه املناسبة تَُعدُّ من أهم املناسبات 
الهند،  استقالل  توافق  كونها  الهند؛  يف  الوطنية 
الذي  الجديد،  الهندي  بالدستور  العمل  وتفعيل 
وضع األسس القوية للوحدة واالنطالقة التنموية 
االستقرار  لها  وضمن  الهند،  مسرية  يف  الكربى 
من  املاضية  السنوات  مدى  عىل  مّكنها  الذي 
التنمية  لتحقيق  وواثقة،  واسعة  بخطوات  السري 
والنهضة عىل املستويات كافة. وهذا ما عرب عنه 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بوضوح 
آل نهيان، بقوله: إن «جمهورية الهند الصديقة، 

عىل  مميزة  بأشكال  النخيل  بسعف  الجمهورية 
وسائل  كام خصصت  مرتات.  كيلو  خمسة  طول 
اإلعالم الهندية مساحات واسعة احتفاالً بصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باعتباره 
الجمهورية  احتفاالت  يف  يشارك  عريب  قائد  ثاين 
عام  يف  الرئييس  الضيف  كان  حيث  الهندية، 
2006، العاهل السعودي امللك عبد الله بن عبد 

العزيز آل سعود، رحمه الله.
واالهتامم  البالغة  الحفاوة  هذه  أن  يف  شك  وال 
صاحب  مبشاركة  املتزايد  والشعبي  الرسمي 
يوم  يف  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

املناسبة،  لهذه  الرئييس  الرشف  ضيف  بصفته 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الكبري  التقدير 
تعمل  تزال  وال  عملت  التي  الرشيدة،  وقيادتها 
إىل  قدماً  ودفعها  ة،  الثنائيَّ العالقات  تطوير  عىل 
األمام يف املجاالت كافة. هذا التقدير بدا واضحاً 
يف مظاهر االحتفال غري التقليدية بصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تم زرع 
جوانب  وعىل  املطار،  طريق  يف  النخيل  أشجار 
نيودلهي  العاصمة  وسط  يف  الرئيسة  الطرق 
الستقبال سموه، كام تم تزيني شارع «راج باث» 
بيوم  االحتفال  شهد  الذي  املكان  وهو  الشهري، 
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وأعترب  الجمهورية  يوم  احتفاالت  يف  الكريم 
 : وأضاف  خاصة“.  أهمية  ذات  الزيارة  هذه 
يتعلق  من رؤيتكم فيام  استفدت شخصياً  ”لقد 
برشاكتنا ومن تقديركم ألهمية منطقتنا ووجهات 
نظرنا. كام أننا قمنا بقيادتكم، يا صاحب السمو، 
أبعاد جديدة للعالقات بني بلدينا،  بالوصول إىل 
باإلضافة إىل وضع خارطة طريق طموحة تهدف 
الشامل  االسرتاتيجية  الرشاكة  اتفاق  جعل  إىل 

قابالً للتنفيذ والتطبيق“.  
التي  الهندية،  اإلماراتية  العالقات  خصوصية   •
عىل  القامئة  املتميزة  للعالقات  منوذجاً  أصبحت 
وثقة  بقوة  تتجه  التي  االسرتاتيجية،  الرشاكة 
نحو املستقبل، يف إطار من التفاهم يف املواقف 
والتوجهات، سواء عىل مستوى الروابط الثنائية، 
أو يف ما يتعلق باملتغريات والتحديات القامئة يف 

البيئتني اإلقليمية والدولية.  
•تأكيد مكانة اإلمارات كنموذج سيايس وتنموي 
ملهم ، مبا متثله من قيادة رشيدة تعمل من أجل 
مصلحة شعبها واستقراره وازدهاره، ومبا متثله من 
إزاء مختلف  مواقف وسياسات متوازنة وهادئة 
من  تقرتحه  وما  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
مبادرات بناءة تعزز من أسس األمن واالستقرار 
والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  والتنمية 
فاختيار الهند لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ليكون ضيف الرشف الرئييس ليوم 
فيام  اإلمارات  ملكانة  تأكيد  هو  إمنا  الجمهورية 

هذا   68 الـ  الجمهورية  يوم  يف  مودي  ناريندرا 
الهندي العميق لصالحب السمو الشيخ  التقدير 
محمد بن زايد آل نهيان، حيث قال:“يرسين أن 
الشيخ  السمو  صاحب  العزيز  بالصديق  أرحب 
محمد بن زايد آل نهيان، كام يرسين أن أعرب عن 
الرئييس  الضيف  بصفته  مبشاركة سموه  سعاديت 

وطوائفها  وثقافاتها  أعراقها  بكل  تحتفل  وهي 
وروح  واحد،  بصوت  الجمهورية  بـيوم  وأديانها 
توجه  إمنا  واحدة،  وطنية  راية  تحت  واحدة، 
واملتحاربني  املتقاتلني  كل  إىل  حضارية  رسالة 
التعايش  بأن  العامل،  مناطق  كل  يف  واملتصارعني 
والطوائف  األديان  أتباع  بني  ممكن  فقط  ليس 
حجم  كان  مهام  املختلفة  والثقافات  واألعراق 
التباينات يف ما بينهم، إمنا هو خيار حتمي أيضاً، 
االستقرار  لجلب  الوحيد  الطريق  أنه  عن  فضالً 
الدولة  داخل  ليس  والتنمية،  والسالم  واألمن 
الواحدة فحسب، إمنا عىل الساحة الدولية أيضاً».
•تقدير الهند للدور الكبري الذي يقوم به صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف تطوير 
إىل  قُُدماً  ودفعها  اإلماراتية-الهندية،  العالقات 
عميقة  رؤية  من  سموه  ميلكه  ما  بفضل  األمام، 
الدولتني،  بني  العالقات  مسار  لتطوير  وشاملة 
الرشاكة االسرتاتيجية  لتعزيز  املتواصلة  ولجهوده 
بينهام يف املجاالت كافة؛ وكذلك بفضل مبادرات 
أسس  تعزيز  تستهدف  التي  الخالقة  سموه 
الصعيَدين  عىل  واالستقرار  والسالم  التنمية 
أهداف  مع  تتوافق  والتي  والدويل،  اإلقليمي 
اإلمارات  تويل  هاتها؛ حيث  الهندية، وتوجُّ الدولة 
اهتامماً لقضايا األمن والتنمية واالستقرار يف قارة 
آسيا، التي تَُعدُّ الهند ركناً أساسياً من أركانها. وقد 
الهند  وزراء  رئيس  ألقاها  التي  الكلمة  جسدت 
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فإن  لهذا  والتطوير.  والبحث  الثنائية  التجارة 
زيارة  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
”فايننشال  قالت صحيفة  كام  الهند،  إىل  نهيان  
الزيارة،  حول  لها  تقرير  يف  الهندية“  إكسربيس 
بني  القامئة  واالتفاقيات  العالقات  فقط  تعزز  ال 
أساليب جديدة  إدخال  بينام تسهم يف  البلدين، 
الثنايئ واالسرتاتيجي، يف  التعاون  لتعزيز  مختلفة 
وقت وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
الزيارة بأنها تضيف قوة وزخامً جديداً للصداقة 

وستكون بداية لرشاكة اسرتاتيجية شاملة.
اإلمارات  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  وتنطوي 
والهند عىل مردود إيجايب للدولتني، عىل أكرث من 
للعالقات  مستوى، فهي من ناحية تضيف زخامً 
يف  لتأخذ  تطوراً  أكرث  وتجعلها  الدولتني،  بني 
الدول،  بني  للعالقات  الجديدة  األبعاد  االعتبار 
كقضايا البيئة واألمن والطاقة، وغريها من القضايا 
املشرتكة.  املصالح  تعزيز  اتجاه  يف  تدفع  التي 
تعزز من  ثانية  ناحية  الرشاكة من  أن هذه  كام 
مع  التعامل  مجال  يف  للدولتني  املتاح  الهامش 
املناورة  عىل  قدرتهام  وتقوي  الخارجي،  العامل 

االسرتاتيجية  الرشاكة  مستويات  إىل  البلدين  بني 
واملتعددة  الثنائية  املجاالت  الشاملة يف مختلف 
استناداً  وذلك  املشرتك،  االهتامم  ذات  األطراف 
إىل مبادئ السيادة واملساواة والسالمة اإلقليمية 
للدولتني وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لكل 

منهام إضافة إىل االحرتام واملنفعة املتبادلة. 
العديد  االسرتاتيدية  الرشاكة  اتفاقية  وتضمنت 
من مذكرات التفاهم يف مجاالت مجال الصناعات 
الدفاعية، والتعاون يف قطاع النقل الربي والطرق 
بشهادات  املتبادل  االعرتاف  وبشأن  الرسيعة 
األهلية للعاملني يف البحر، واإلعفاء من التأشريات 
والخاصة  الدبلوماسية  السفر  جوازات  لحاميل 
منع  والتعاون يف مجال   ، البلدين  بني  والرسمية 
مجال  ويف  بالبرش،  االتجار  جرائم  ومكافحة 
الصغرية  املشاريع  مجال  ويف  البحري،  النقل 
التعاون  تعزيز  بهدف  واالبتكار،  واملتوسطة 
والصغرية  الصغر  متناهية  املشاريع  مجال  يف 
وضع  خالل  من  وذلك  واالبتكار،  واملتوسطة 
الطرفني  بني  أقوى  عالقات  لتطوير  عميل  إطار 
مجاالت  يف  ومشاريعهام  أهدافهام  تنفيذ  يعزز 

يتعلق بتعزيز ثقافة التعايش والتسامح والسلم 
واألمن، وهي نفس املبادئ التي تؤمن بها دولة 
الهند وتعمل عىل تحقيقها يف سياستها الخارجية. 
ولهذا تؤمن الدولتان بأهمية تعزيز ثقافة االنفتاح 
عىل اآلخر والتسامح يف املجتمعات وفيام بينها، 
ويعمالن  معاً عن كثب ملواجهة رشور وأمراض 
ورضورة  الديني،  والتعصب  واإلرهاب  التطرف 
مواصلة الجهود لنرش التجربة اإلماراتية الهندية 
يف بناء مجتمعات كنامذج يقتدى بها يف محاربة 

اإلرهاب والتطرف.

�(�TC��&'�%	�	����;�"
���d���$

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  زيارة  دشنت 
الصديقة  الهند  جمهورية  إىل  نهيان  آل  زايد 
يف  الدولتني  بني  شاملة  اسرتاتيجية  لرشاكة 
الزيارة عن توقيع  املجاالت كافة، حيث أسفرت 
عدد من االتفاقيات ومذكرات التعاون، تضمنت 
اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة، التي تنص 
الجوانب  املتعددة  العالقات  مستوى  رفع  عىل 
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الثاقبة للقائد املؤسس  الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان التي تحولت اليوم إىل حقيقة وتجسدت يف 

عمل هادف».
إىل  الدولتني  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  ترتكز   -2
أبوظبي  انعقدت يف  التي  املستفيضة  املناقشات 
خالل شهر أغسطس عام 2015 ويف نيودلهي يف 
فرباير عام 2016، والتي تعد مبثابة خارطة طريق 
واضحة الستعادة وتعزيز العالقات التاريخية بني 
تعاون  مجاالت  عن  البحث  إىل  إضافة  البلدين 

جديدة. 
والهند  اإلمارات  بني  االحرتام  عالقات  تستند   -3
يف  واملتمثلة  بينهام  فيام  املشرتكة  القيم  إىل 
التسامح الديني وأهمية بناء مجتمعات منفتحة 
ومتعددة الثقافات تحرتم االختالفات التي تتعلق 
باإلميان أو العرق أو اللغة، حيث ترفض الدولتان 
واإلرهاب  والكراهية  الديني  التطرف  بوضوح 
بجميع  اإلرهاب  تدينان  كام   ، عنهام  نتج  الذي 
لإلرهاب  كاذبة  تربيرات  قبول  ورفض  أشكاله 
باسم أهداف دينية أو سياسية كام استنكرنا سوياً 
وعارضنا اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أينام 
الدولتان  تدعو  كام  مرتكبوه،  كان  وأياً  ارتكب 
استخدام  عن  والتخيل  الرفض  إىل  الدول  جميع 
البنى  وتفكيك  األخرى  الدول  ضد  اإلرهاب 
مرتكبي  وتقديم  وجد  حيثام  لإلرهاب  التحتية 
هذا  أن  الدولتان  وتدرك  العدالة،  إىل  اإلرهاب 
السالم  من  بيئة  لتهيئة  حاسم  أمر  هو  النهج 
يدينان  كام  املنطقة.   يف  واالزدهار  واالستقرار 
بشدة الهجامت اإلرهابية يف كابول وقندهار يوم 
10 يناير 2017 والخسارة الفادحة يف األرواح من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة واملواطنني األفغان 

يف هذه الهجامت. 
مجال  يف  التعاون  تكثيف  الدولتان  قررت   -4
وزيادة  التدريبية  الربامج  نطاق  وتوسيع  الدفاع 
فرص  واستكشاف  بينهام  املشرتكة  التدريبات 
أكد  وقد  الدفاعية.  املواد  إنتاج  يف  للمشاركة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
القوات  من  كتيبة  وجود  أن  مودي  وناريندرا 
الجوية اإلماراتية يف نيودلهي يسريون مع نظرائهم 
الهند كجزء من موكب عيد الجمهورية إمنا  من 

يعد رمزاً قوياً يجسد التعاون بني البلدين. 
التعاون  مجال  يف  تقدماً  الدولتان  أحرزت   -5
رشيك  أكرب  هي  الهند  إن  حيث  االقتصادي، 
وفيام   . املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  تجاري 
املرتبة  اإلمارات  دولة  فتحتل  بالهند  يتعلق 
إن  كام  والصني،  املتحدة  الواليات  بعد  الثالثة 

االسرتاتيجية،  الرشاكة  اتفاقية  بفضل  املقبلة، 
الهنود  وما ملسه من حرص كبري لدى املسؤولني 
العربية  اإلمارات  العالقات مع دولة  تعزيز  عىل 
واإلنسانية  التنموية  تجربتها  وتقدير  املتحدة، 

الرائدة.
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مستقبل الرشاكة االسرتاتيجية بني الدولتني خالل 
السنوات املقبلة ميكن استرشافه من قراءة املقال 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  لكل  املشرتك 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
رئيس  مودي  وناريندرا  املسلحة  للقوات  األعىل 
عىل  خالله،  أكدا  والذي  الهند،  جمهورية  وزراء 

عدة أمور رئيسية ، لعل أبرزها يف هذا الشأن :
اسرتاتيجية  رشاكة  بناء  عىل  الدولتني  حرص   -1
حديثة ومرنة ، وهي الرشاكة التي تعززت بشكل 
أوارص  بناء  عرب  املاضيني  العامني  خالل  كبري 
العالقات  مستوى  تطوير  يف  أسهمت  صداقة 
الثنائية بني البلدين الصديقني. حيث قال صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وناريندرا 
مودي : ”إننا عىل ثقة بأن انطالق صداقتنا توفر 
العالقات  لرشاكتنا رؤية جديدة وجريئة تتجاوز 
تجسد  إقليمية  رؤية  بلورة  يف  لتسهم  الثنائية 
مصلحتنا املشرتكة يف تحقيق االستقرار واالزدهار 
عىل  قطعناه  الذي  العهد  هو  وهذا  والتسامح 
أنفسنا». وأضافا: «إننا ملتزمون بتحقيق الرشاكة 
الرؤية  وفق  لنبني  بيننا  الشاملة  االسرتاتيجية 

ومواجهة الضغوط النابعة من البيئتني اإلقليمية 
اتفاقية الرشاكة  ثالثة فإن  ناحية  والدولية. ومن 
الدولتني  بني  العالقات  أن  تؤكد  االسرتاتيجية 
البلدين؛  قياديت  إرادة  بفضل  مستمر  ر  تطوُّ يف 
خدمة ملصالح شعبيهام، وضامناً ملستقبل األجيال 
القادمة، وهو نهج يعكس الوعي العميق بأهمية 
العرص،  مقتضيات  وإدراك  للمستقبل،  التخطيط 
تأكيد  خالل  من  اليوم  ذلك  تجسيد  ويكمن 
السالم  أجل  من  العمل  يف  اشرتاكهام  الجانبني 
النزاعات  وحلِّ  والعامل،  املنطقة  يف  واالستقرار 
الحازم  ي  والتصدِّ السلمية،  بالطرق  والرصاعات 
لقوى التطرف واإلرهاب، والعمل عىل خلق بيئة 
إقليمية وعاملية آمنة ومستقرة، مبا يدعم التنمية 
ملصلحة حارض الشعوب ومستقبلها يف العامل كله.

بن  محمد  الشيخ  السمو  وقد وصف صاحب    
الرشاكة  اتفاقية  عىل  التوقيع  نهيان  آل  زايد 
يف  املهمة  التاريخية  بـ“اللحظة  االسرتاتيجية 
رحبة  آفاقاً  تفتح  لكونها  البلدين؛  بني  العالقات 
املشرتك،  والعمل  والرتابط  للتعاون  مسبوقة  غري 
ومتثل نقلة نوعية كربى يف حارض هذه العالقات 
اإلمارات  أن ”دولة  أكد سموه  ومستقبلها“. كام 
الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه 
الله- ترى يف تطوير عالقاتنا الثنائية عىل صعيد 
عن  معرباً  ومهامً“،  مشرتكاً  مكسباً  اسرتاتيجي 
ثقته التامة بأن العالقات اإلماراتية-الهندية سوف 
السنوات  خالل  كربى  إيجابية  تحوالت  تشهد 
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لقوة ونجاح الهنود يف الخارج وبالنسبة لإلمارات 
الوطنية  والحياة  التنمية  يف  قيمة  فهو مساهمة 
والصداقة  واالستثامر  التجارة  أوارص  متثل  كام 
دولة  بني  ترسخت  التي  الشخصية  والعالقات 
بني  قوياً  املتحدة والهند جرساً  العربية  اإلمارات 

بلدينا. 
6- التعاون يف مجال الفضاء: أكد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
وناريندرا  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
أن  الهند،عىل  جمهورية  وزراء  رئيس  مودي 
بني  املستقبيل  التعاون  عىل  حريصان  الدولتني 
منظمة البحوث الفضائية الهندية ووكالة اإلمارات 
للفضاء، حيث تعد الهند واحدة من أربع دول، 
ويف  املريخ  إىل  مهمة  ترسل  أن  استطاعت  فقط 
ذات الوقت متتلك اإلمارات أيضاً برنامجاً طموحاً 
نحن  سوياً  العمل  خالل  ومن  املجال..  هذا  يف 
السامء هي حد تعاوننا.   إثبات أن  عازمون عىل 
تعميق  نحو  يتحركان  الدولتني   أن  عىل  وشددا 
وهذا  وكثافة،  قوة  أكرث  لتصبح  الثنائية  الروابط 
يرتكز عىل رؤية اسرتاتيجية مشرتكة وعىل شبكة 

واسعة من التواصل بني األفراد والشعوب.
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شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
القائد األعىل  نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  آل 
الصديقة،  الهند  جمهورية  إىل  املسلحة  للقوات 
نقلة نوعية ملستوى العالقات بني الدولتني، وهذا 
املشرتك  الختامي  البيان  استخالصه من  ما ميكن 
الذي صدر يف نهاية الزيارة ، والذي يشري بوضوح 
للتعاون  أوسع  آفاقاً  فتحت  الزيارة  أن هذه  إىل 
كانت  و  املجاالت،  من  العديد  يف  الدولتني  بني 
تحققت  التي  املكاسب  لتعزيز  مفيدة  فرصة 
الهند  بني  الشاملة  االسرتاتيجية  الرشاكة  بناء  يف 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة . وميكن توضيح 

تعد  الخام  للنفط  رئيسياً  مصدراً  وباعتبارها 
الهند  سعي  يف  به  موثوقاً  رشيكاً  اإلمارات 
فيام  أيضاً  تبحثان  الدولتني  ولكن  الطاقة  ألمن 
كان  فقد  ولذا  العامل  يف  األحفوري  الوقود  بعد 
بتأسيس  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قرار 
ويف  للعامل،  إلهام  مصدر  وهي  رشكة(مصدر) 
الهند بوضع أهداف طموحة  قامت  الشأن  هذا 
للغاية بالنسبة لحصة الطاقة املتجددة يف مزيج 
االنضامم  اإلمارات  وتعتزم  بها.  الخاص  الطاقة 
تحالف  إلنشاء  الفرنسية  الهندية  املبادرة  إىل 
بني  من  الهند  وتعد  الدولية،  الشمسية  للطاقة 
املنارصين املتحمسني ورشيكاً يف الوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة (آيرين) ومقرها أبوظبي.  كام 
الهندية  الجالية  أن دور  يعتربان  البلدين  أن كال 
هو  مليون   2.6 عددها  يبلغ  والتي  اإلمارات  يف 
محل تقدير فبالنسبة للهند يعد ذلك شهادة حية 

ريادة مجتمع األعامل الهندي يف دولة اإلمارات 
وهناك  واسع  نطاق  وعىل  وواضحة  جلية  تبدو 
ظاهرة جديدة نسبياً وهي االستثامرات اإلماراتية 
املتزايدة يف االقتصاد الهندي يف مجاالت رئيسية 
الصحية  والرعاية  والطاقة  التحتية  البنية  مثل 
ومن  والعقارات.  والضيافة  التجزئة  وتجارة 
املتوقع أن تزيد هذه التدفقات املتبادلة وتشكل 
دعامة دينامية لرشاكتنا. وتدرك الهند أن التطور 
تلبية  مفتاح  هو  التحتية  البنية  يف  الرسيع 
اإلمارات  أن  كام  البلد،  يف  التنموية  التطلعات 
املجال،  هذا  يف  العامل  يف  الرشكات  أكرب  متتلك 
ولذا تسعى إىل تعزيز مشاركتها يف خطط الهند 
واملوانئ  الرسيعة  الطرق  لتطوير  الطموحة 
الدولتني  أن  كام  اللوجستية.  واملراكز  واملطارات 
تقل  ال  املنطقة  يف  مبتكرة  مناهج  تستكشفان 

أهمية عن األمن الغذايئ.  
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نتائج الزيارة عىل النحو التايل:
1- يف املجال السيايس: عززت الزيارة من مستوى 
وبدا  الدولتني،  بني  السيايس  والتنسيق  التفاهم 
العميق  االلتزام  عىل  تأكيدهام  يف  واضحاً  هذا 
تعزيز  ومواصلة  شاملة،  اسرتاتيجية  ببناء رشاكة 
الثنائية  القضايا  حول  واملشاورات  الحوار 
املشرتك.  االهتامم  ذات  والدولية  واإلقليمية 
الدولتني  بني  السيايس  التفاهم  هذا  أن  والواقع 
يرتجم يف العديد من املؤرشات املهمة، تتمثل يف:

• توافق الرؤى إزاء العديد من القضايا اإلقليمية 
املشرتك  املقال  يف  واضحاً  هذا  وبدا  والدولية، 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
توافق  عن  كشف  الذي  الهندي  الوزراء  ورئيس 
القضايا  من  العديد  يف  الدولتني  نظر  وجهات 

اإلقليمية والدولية. 
•اتفاق الدولتني عىل تسخري نقاط القوة والتكامل 
املشرتك لتوسيع الرشاكة بينهام، من أجل تحقيق 
والعامل  املنطقة  يف  والرخاء  واالستقرار  السالم 
أجمع. وقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان يف هذا السياق إىل ”تطلع اإلمارات 
ومزدهرة،  مستقرة  دولة  الهند  تكون  أن  إىل 
لتؤدي دوراً متزايد األهمية يف الشؤون اإلقليمية 

والعاملية“.
بعضهام  مرشحي  دعم  عىل  الدولتني  اتفاق   •
بعني  األخذ  مع  املتحدة،  األمم  يف  وحمالتهام 
األعضاء  الدول  بني  املتزايدة  للدعوة  االعتبار 
املبكر  اإلصالح  عىل  للحصول  املتحدة،  األمم  يف 
العضوية  لجعل  الدويل،  األمن  ملجلس  والشامل 

أكرث متثيالً لحقائق العامل املعارص.
•االتفاق عىل مواصلة تعزيز الحوار واملشاورات 
ذات  والدولية  واإلقليمية  الثنائية  القضايا  حول 
بأهمية  يتعلق  فيام  وخاصة  املشرتك،  االهتامم 
ويف  عادل.  وإقليمي  دويل  حوكمة  نظام  وجود 
الشيخ  السمو  صاحب  أعرب  السياق،  هذا 
محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي 
األوىل، من حوار  الجولة  نتائج  عن رضاهام عن 
ودولة  الهند  لسياسة  االسرتاتيجي  التخطيط 
الخارجية  الشؤون  وزارة  بني  العربية  اإلمارات 
كام  الدويل،  والتعاون  الخارجية  ووزارة  الهندية 
 20 ُعقدت يف  التي   2016 فرباير  زيارة  يف  أعلن 

يناير 2017 يف نيودلهي.
2- يف املجال االقتصادي: يعترب التعاون االقتصادي 
الهندية،  اإلماراتية-  العالقات  جونب  أهم  أحد 
التبادل  يف  حققاه  الذي  التقدم  إىل  بالنظر 
يعد  حيث  والتجاري،  االقتصادي  والتعاون 
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 100 إىل  ليصل  %؛   60 بنسبة  التجاري  التبادل 
مليار دوالر، مبا يعادل 368 مليار درهم بحلول 
 13.4 من  ألكرث  تحويالت  وهناك   ،2020 عام 
مليار دوالر سنوياً من الجالية الهندية من دولة 
اإلمارات إىل الهند، وارتفعت قيمة الواردات بني 
إجاميل  بلغ  فيام  دوالر،  مليار   11 إىل  البلدين 
دوالر، خالل  مليارات   6 النفطية  غري  الصادرات 

النصف األول من عام 2016.
3- تعزيز التعاون يف املجال األمني: عززت زيارة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الدولتني،  بني  األمني  التعاون  مستوى  الهند  إىل 
التطرف  لخطر  بالتصدي  يتعلق  فيام  وخاصة 
اإلرهاب  أن  الدولتان  أكدت  حيث  واإلرهاب، 
الدوليني،  والسلم  األمن  عىل  عاماً  خطراً  يشّكل 
لإلرهاب  ومعارضتهام  الشديدة  إدانتهام  وجددا 
النظر عن مرتكبه  بكل أشكاله ومظاهره، بغض 
مربر  من  هناك  ليس  وأنه  ومكانه،  ودوافعه 
حتى   - جهود  أي  الدولتان  وأدانت  لإلرهاب. 
لتربير  كذريعة  الدين  الستخدام   - الدول  من 
األخرى. كام شجبتا  الدول  اإلرهاب ضد  ورعاية 
محاوالت الدول إضفاء الطابع الديني والطائفي 
عىل القضايا السياسية، وأشارا إىل مسؤولية الدول 
يف السيطرة عىل نشاطات ما يسمى باملجموعات 
غري الحكومية. وأكدت الدولتان عزمهام الواضح 
اإلرهاب  ملحاربة  جهودهام  تعزيز  يف  والقوي 
اإلرهاب.  خطر  ملواجهة  صارمة  سياسة  باتخاذ 
بينهام  املتزايد  للتعاون  ارتياحهام  أعربا عن  كام 
املعلومات  وتبادل  اإلرهاب  محاربة  قضايا  يف 
وبناء القدرات، وأعربا عن ثقتهام بأن تسهم هذه 
الجهود يف إرساء السلم واألمن اإلقليمي والدويل. 
وأعربت الهند عن تقديرها العميق لتضامن دولة 
اإلمارات معها عندما وقعت الهجامت اإلرهابية 
عىل قاعدة باثانكوت الجوية يف يناير 2016 وعىل 

صاحب  أطلع  قد  الهندي  الوزراء  رئيس  وكان 
عىل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
التقدم الذي أحرزته بعض املبادرات مثل رشكات 
الذكية  واملدينة  الهند  يف  وصنع  الناشئة  الهند 
والهند الرقمية التي ستوفر دعامً إيجابياً لالقتصاد 
وأكد  واملستدام.  القوي  النمو  لتحقيق  الهندي 
تطوير  يف  االستثامر  يف  رغبتهام  مجدداً  البلدان 
قطاع البنيات األساسية يف الهند خاصة يف املجاالت 
الحيوية ذات األولوية مثل الطاقة وتوليد وتوزيع 
واملمرات  املناطق  الدفاع  ومنتجات  الكهرباء 
واملوانئ  والطرق  الحديدية  والسكك  الصناعية 
مذكرة  بتوقيع  ورحبا  واإلمدادات.  والشحم 
البحري  النقل  يف  املشرتك  التعاون  حول  تفاهم 
واالعرتاف املتبادل بشهادات األهلية للعاملني يف 
البحر والتعاون يف النقل الربي والطرق الرسيعة 
خالل هذه الزيارة. وبحث الجانبان التقدم الذي 
تم احرازه لزيادة استثامرات اإلمارات يف تطوير 
قطاع البنيات األساسية يف املستقبل إىل 75 مليار 
دولة  الهندي  الوزراء  رئيس  دعا  حيث  دوالر، 
الوطني  الهند  املشاركة يف صندوق  إىل  اإلمارات 

الستثامرات البنية التحتية كمستثمر رئييس.
العمل  فريق  يعقد  أن  عىل  الجانبان  واتفق 
املشكل وفق مذكرة التفاهم بشأن اطار مشاركة 
هذا  يف  املؤسساتيني  اإلماراتيني  املستثمرين 
الصندوق اجتامعات دورية لبحث وسائل زيادة 
البلدان  واعترب  االستثامر.  يف  املتبادل  التعاون 
اتفاقية االستثامر املتبادل التي وقعت عام 2013 
ووجها  االستثامرات  لرتقية  رئيسياً  إطاراً  توفر 
مفاوضات  البدء يف  البلدين  املعنية يف  الوزارات 
الدولتان  واتفقت  االتفاقية.  تحديث  أجل  من 
عىل تعزيز آليات تبادل املعلومات بشأن املسائل 
الرضيبية يف اطار االتفاقية الحالية ملنع االزدواج 
الرضيبي. ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، الهند للمشاركة يف معرض اكسبو 
التنمية يف  أولويات  إىل  سموه  ديب 2020 مشرياً 
اإلمارات يف الفرتة املقبلة. وأعرب الجانب الهندي 
عن رغبة الرشكات الهندية املشاركة يف مشاريع 
وخطط  اكسبو  لديب  األساسية  البنى  تطوير 

التنمية يف اإلمارات عموماً.
والتجارية  االقتصادية  العالقات  واقع  عن  أما 
ملحوظاً، حيث  تنامياً  تشهد  فإنها  الدولتني،  بني 
الدولتني،  بني  الخارجية  التجارة  حجم  وصل 
خالل النصف األول من عام 2016، إىل نحو 17 
االقتصاد  وزارة  إحصاءات  بحسب  دوالر،  مليار 
حجم  زيادة  إىل  البلدان  ويتطلَّع  اإلمارات،  يف 

لكونهام  ونظراً  تجاريني.  رشيكني  أكرب  البلدان 
مركزين اقتصاديني مرموقني - يرتبطان اقتصادياً 
وتجارياً عىل نحو متزايد منذ عقود عرب رشاكات 
عدة يف عدد من املجاالت الحيوية.  وأكد صاحب 
ورئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
أن مييض  ناريندرا مودي رضورة  الهندي  الوزراء 
البلدان يف تقوية التعاون املشرتك من أجل زيادة 
واالرتقاء  املتبادلة  واالقتصادية  التجارية  الفرص 

بالعالقات االسرتاتيجية إىل مراحل متقدمة.
وطويلة  متوسطة  اسرتاتيجية  تطوير  أجل  ومن 
خالل   % بـ60  التجاري  التبادل  لزيادة  املدى 
الذي  االتفاق  حسب  املقبلة  الخمسة  األعوام 
اإلمارات  لدولة  مودي  ناريندرا  زيارة  خالل  تم 
دراسات  إجراء  البلدان  قرر   ،2015 أغسطس  يف 
بحلول  الشأن  هذا  يف  عمل  خطط  إلطالق 
التعاون  قطاعات  لتحديد   ،2017 املقبل  يونيو 
مثل  التجارية  الحواجز  ومعالجة  املحتملة 
التعرفة الجمركية وغريها، الستكشاف الفرص يف 
للقطاعات  اسرتاتيجية  وتشكيل  الخدمات  قطاع 
التجارة واالستثامرات. وأعرب  لزيادة  املستهدفة 
تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  رضاهام  عن  البلدان 
الهندية  التجارة  وزارة  بني  الزيارة  هذه  خالل 
يف  التعاون  لتعزيز  اإلماراتية  االقتصاد  ووزارة 
مذكرة  أهمية  وأكدا  اإلغراق.  مكافحة  مجاالت 
التفاهم بشأن إجراءات مقايضة الروبية الهندية 
الهندي  االحتياطي  بنك  بني  اإلمارايت  والدرهم 
خالل  وقعت  التي  املركزي  اإلمارات  ومرصف 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  زيارة صاحب 
آلية  أنها  واعتربا   ،2016 فرباير  يف  للهند  نهيان 
مفيدة لرتقية التجارة بينهام. وأشارا إىل أن مذكرة 
التفاهم التي وقّعت بني اتحاد الصناعات الهندي 
أبوظبي  لسوق  التابعة  التسجيل  سلطة  مع 
واملساعدة  املتبادل  التعاون  واتفاقية  العاملي، 
أبوظبي  لسوق  املالية  الرقابة  سلطة  بني  الفنية 
يف  والبورصة  املالية  األوراق  ومجلس  العاملي 
التي تشجع  املبادرات  الهند، ستسهامن يف دعم 
هذا  يف  وأشادا  التجاري.  االستثامر  تطوير  عىل 
الصدد بجهود فريق العمل االستثامري اإلمارايت - 
الهندي العايل املستوى، وأكدا أهمية الدور الذي 
يقوم به يف زيادة التعاون االستثامري واالقتصادي 
البلدين. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد  بني 
بن زايد آل نهيان، ثقته القوية يف اقتصاد الهند 
الوزراء  الحيوي، معرباً عن إعجابه برؤية رئيس 
مستقبل  حول  امللهمة  مودي  ناريندرا  الهندي 

الهند. 
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بتوقيع  ورحبا  للهند.  الخام  النفط  موردي  أكرب 
بني  النفط  وإدارة  بتخزين  املتعلق  االتفاق 
االحتياطي  ورشكة  الوطنية  أبوظبي  برتول  رشكة 
الهندي اإلسرتاتيجي من النفط املحدودة لتأسيس 
احتياطي النفط اإلسرتاتيجي للهند. وأكد صاحب 
نهيان يف هذا  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
السياق، دعمه ملبادرة رئيس الوزراء مودي بشأن 
التحالف الدويل الجديد للطاقة الشمسية. وشكر 
الهندي سموه عىل دعم اإلمارات  الوزراء  رئيس 
أثناء اجتامعات اللجنة التوجيهية لتحالف الطاقة 

الشمسية والوكالة الدولية للطاقة املتجددة.
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  وبحضور صاحب 
الوزراء  رئيس  مودي  ناريندرا  ومعايل  نهيان  آل 
برتول  رشكة  بني  اتفاقية  توقيع  تم  الهندي، 
االحتياطيات  ورشكة  ”أدنوك“  الوطنية  أبوظبي 
الهندية املحدودة لتخزين  البرتولية االسرتاتيجية 
مبدينة  الخام  النفط  من  اسرتاتيجي  احتياطي 
منجلور جنوب الهند، وهي االتفاقية التي تعكس 
وجهودها  اإلمارات  دولة  يف  القيادة  توجيهات 

لإلرهابيني ونشاطهم.
•امليض قدماً يف تقوية التعاون املشرتك يف مجاالت 
وتهريب  األموال  غسيل  ومحاربة  القانون  إنفاذ 
تهريب  ومكافحة  واملخدرات  املزيفة  العمالت 
املنظمة  والجرائم  الرشعية  غري  والهجرة  البرش 

العربة للحدود. 
4- يف املجال الدفاعي والعسكري: أسهمت زيارة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إىل الهند عن تطوير العالقات الثنائية يف املجال 
الدولتان  أكدت  حيث  والعسكري،  الدفاعي 
يف  جددت  التي  الدفاع  يف  التعاون  اتفاقية  أن 
الدفاع  عالقات  لتعزيز  عاماً  إطاراً  توفر   2014
إىل  العالقات  هذه  دفع  عىل  واتفقا  املشرتك، 
األمام عرب التمرينات املشرتكة والتدريب املتبادل 
والدفاع  والجوية  والبحرية  الربية  القوات  بني 
الدفاع  معارض  يف  واملشاركة  السواحل  عن 
وغريها. وأعربا عن رضاهام عن نتائج التمرينات 
العسكرية املشرتكة التي أجريت يف مايو ويونيو 
حول  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  رحبا  كام   .2016
الحامية املتبادلة للمعلومات الرسية خالل زيارة 
مايو  يف  اإلمارات  لدولة  الهندي  الدفاع  وزير 
املشرتك  البيان  يف  ورد  مبا  لاللتزام  تنفيذاً   2016
الجانبان  ووصف   .2016 فرباير  يف  صدر  الذي 
بشأن  الزيارة  التفاهم خالل هذه  توقيع مذكرة 
التعاون يف صناعة الدفاع بأنها خطوة مهمة إىل 
التقدم  الجانبان عن رضاهام عن  األمام. وأعرب 
الذي تم إحرازه خالل الجولة الثامنة ملفاوضات 
عقدت  التي  املشرتك  الدفاعي  التعاون  لجنة 
عقد  عىل  واتفقا  أبوظبي،  يف   2016 ديسمرب  يف 
 2017 الجاري  العام  هذا  خالل  التاسعة  الجولة 
الدفاعي  املجال  يف  التعاون  مستوى  ولتعزيز 

والعسكري، اتفقت الدولتان عىل ما ييل:
القرصنة  مكافحة  يف  والحوار  التعاون  تقوية   •
الخليج  يف  املشرتك  البحري  نطاقهام  يف  البحرية 

واملحيط الهندي .
ذلك  يف  مبا  البحري  األمن  يف  الخربات  تبادل   •

التمرينات والتدريبات املشرتكة. 
املعلومات  تبادل  حول  فنية  ترتيبات  تأسيس   •
حول النقل البحري واستكشاف فرص التعاون يف 

علم وصف املياه.
ونظراً  الطاقة:  مجال  يف  التعاون  تعزيز   -5
رئيسياً  عنرصاً  باعتباره  الطاقة  أمن  ألهمية 
أعربا  فقد  الدولتني،  بني  اإلسرتاتيجية  للرشاكة 
يف  التعاون  من  الحايل  للمستوى  ارتياحهام  عن 
قطاع الطاقة حيث تعد اإلمارات العربية ضمن 

الجيش يف أوري يف سبتمرب 2016. وأدانت  مقر 
التي  اإلرهابية  الهجامت  بشدة  والهند  اإلمارات 
 ،2017 يناير   10 يف  وقندهار  كابول  يف  وقعت 
األفعال  هذه  مرتكبي  جلب  رضورة  وأكدا 
رئيس  وأقر  املحاكمة.  إىل  والجبانة  الخسيسة 
استمرار  بأهمية  مودي  ناريندرا  الهندي  الوزراء 
ومواتية  سلمية  بيئة  لضامن  األمني  التعاون 
وأعرب  البلدين.  يف  والتقدم  التنمية  لتحقيق 
استخدام  سوء  إزاء  الشديد  قلقهام  عن  البلدان 
واأليديولوجيات  األفكار  لنرش  اإللكرتوين  الفضاء 
مذكرة  أهمية  مؤكدين  واملتطرفة،  الهدامة 
الفضاء  يف  التكنولوجي  التعاون  حول  التفاهم 
التي  به،  املتعلقة  الجرائم  ومحاربة  اإللكرتوين 
صاحب  زيارة  خالل   2016 فرباير  يف  وقّعت 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل الهند، 
واعتربا هذه املذكرة حجر الزاوية لتوسيع وتقوية 

التعاون يف هذا الصدد.
اتفقت   ، واإلرهاب  التطرف  خطر  وملواجهة 

الدولتان عىل ما ييل:
• تنسيق جهودهام يف محاربة التطرف واألصولية 
وسوء استخدام الدين من قبل الجامعات والدول 
للتحريض عىل الكراهية وارتكاب أعامل اإلرهاب.

الدين  علامء  بني  املشرتك  الحوار  رضورة   •
واملفكرين وتنظيم املؤمترات والندوات لنرش قيم 

السالم والتسامح التي تدعو لها كل األديان.
اآلخر  عىل  االنفتاح  ثقافة  تعزيز  أهمية   •
والعمل  بينها،  وفيام  املجتمعات  يف  والتسامح 
التطرف  وأمراض  رشور  ملواجهة  كثب  عن  معاً 

واإلرهاب والتعصب الديني.
• رضورة مواصلة الجهود لنرش التجربة اإلماراتية 
الهندية يف بناء مجتمعات يقتدى بها يف محاربة 

اإلرهاب والتطرف.
واعرتاض  لتفكيك  الرامية  الجهود  أهمية   •
متويلها  مصادر  وتجفيف  اإلرهابية  الشبكات 
وأهداف  مبادئ  وفق  تحركاتها  من  والحد 
ميثاق األمم املتحدة والقوانني الدولية، كام أدانا 
خطر  معالجة  يف  املزدوجة  املعايري  استخدام 

اإلرهاب الدويل.
عىل  اإلرهاب  ملحاربة  املشرتك  التعاون  تعزيز   •
املتعددة  الدولية  النظم  ووفق  الثنايئ  املستوى 
االختتام  إىل   - الصدد  - يف هذا  األطراف. ودعيا 
ملكافحة  الشاملة  املعاهدة  ملفاوضات  املبكر 

اإلرهاب الدويل يف األمم املتحدة.
• رضورة اتخاذ خطوات صارمة وذات مصداقية 
املأوى  تؤّمن  التي  اآلمنة  املالذات  عىل  للقضاء 
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بتغري  املعنية  اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية 
املناخ، واتفقا عىل مواصلة دعمهام القوي للوكالة 

الدولية للطاقة املتجددة.
الدولتان  اتفقت  الفضايئ:  املجال  يف  التعاون   -6
حيث  الفضاء  مجال  يف  التعاون  استمرار  عىل 
مجال  والتعاون يف  التفاهم  مذكرة  أن  إىل  أشارا 
االستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لألغراض 
أبحاث  منظمة  بني  توقيعها  تم  التي  السلمية 
العربية  اإلمارات  فضاء  ووكالة  الهندية  الفضاء 
عملياً  إطاراً  أسست   2016 فرباير  يف  املتحدة 
التكنولوجيا  الفضاء،  علوم  مجاالت  يف  للتعاون 
بعد؛  عن  االستشعار  تتضمن  التي  والتطبيقات 
عرب  واملالحة  الصناعية  األقامر  عرب  االتصاالت 
أن  عىل  البلدان  اتفق  وقد  االصطناعية.  األقامر 
تشكلت  التي  املشرتكة  العمل  مجموعة  تجتمع 
 2017 الجاري  العام  يف  التفاهم  مذكرة  مبوجب 
وتنفيذ  لتحديد  املدى  إىل خطة طويلة  للتوصل 
رئيس  عرب  املتبادل.  االهتامم  ذات  املرشوعات 
اإلمارات  بخطة  سعادته  عن  مودي  الوزراء 
يف  املريخ  إىل  حملة  إلطالق  املتحدة  العربية 

.2021
إىل  باإلضافة   : أخرى  مجاالت  يف  التعاون   -7
اتفاق  عن  الزيارة  أسفرت  السابقة،  املجاالت 
يف  بينهام  فيام  التعاون  تعزيز  عىل  الدولتني 

مجاالت أخرى متنوعة، لعل أبرزها: 
الرعاية  صناعة  مجال  يف  الفرص  استطالع   •
الصيدالنية  املستحرضات  ذلك  يف  مبا  الصحية، 
حث  عىل  الجانبان  وعزم  الحيوية  والقطاعات 
القطاع الخاص الستكشاف فرص املشاركة املبكرة 

يف هذه املجاالت.
•التعاون يف مجال األمن الغذايئ، ورحب الجانب 
الهندي باقرتاح اإلمارات العربية املتحدة الخاص 
املقرتح  يتضمن  الغذايئ،  األمن  حدائق  بإقامة 
إنشاء بنية تحتية إلعداد األغذية عالية الجودة، 
حفظ  وتكنولوجيا  متكاملة،  تربيد  وسلسلة 

وتغليف املنتجات الغذائية والتسويق.
املفتاح  كونه  املهارات  تنمية  مجال  •التعاون يف 

لالستخدام األمثل للموارد البرشية.
• توسيع وتطوير التعاون يف قطاع الطريان املدين، 
يف  املدين  الطريان  سلطات  بني  مشاورات  وعقد 
البلدين يف النصف األول من عام 2017 ملناقشة 

املجاالت الرئيسية ذات االهتامم املشرتك.  
الهند  بني  السياحية  الطرق  استكشاف جدوى   •
خطة  وإعداد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 
النقل  لتطوير  مفصلة  طرق  وخريطة  عمل 

االتفاقية  وتتيح  عليها.  املتنامي  املحيل  الطلب 
الخام  النفط  من  برميل  مليون   5.86 تخزين 
لذلك  مخصصة  منشأة  يف  أدنوك  تنتجه  الذي 
بوالية كارناتاكا الهندية، وهي رشكة االحتياطيات 
البرتولية االسرتاتيجية اململوكة للحكومة الهندية 

مختصة بتوفري مخزونات النفط الخام يف الهند.
ولتعزيز مستوى التعاون الثنايئ يف مجال الطاقة، 

اتفقت الدولتان عىل ما ييل:
املشرتي  بني  العالقة  لتحويل  سبل  استكشاف   •
مع  أعمق  رشاكة  إىل  الطاقة  قطاع  يف  والبائع 
يف  املشرتكة  واملشاريع  االستثامر  عىل  الرتكيز 

مجمعات البرتوكيامويات.
الهند  يف  املشرتك  التنقيب  مجال  يف  التعاون   •

واإلمارات ويف بلدان ثالثة. 
املوارد  وتنمية  التدريب  مجاالت  عىل  الرتكيز   •
والتطوير يف  البحث  والتعاون يف مجال  البرشية 

قطاع الطاقة.
املتجددة  الطاقة  مجال  يف  التعاون  توسيع   •
وفقا  املناخي  التغري  بشأن  الدولية  واملفاوضات 

والتأسيس  املستقبل  استرشاف  إىل  الهادفة 
الهند  جمهورية  مع  راسخة  اسرتاتيجية  لرشاكة 
يف قطاع الطاقة. وستعود هذه االتفاقية بالفائدة 
عىل الطرفني، حيث تتيح الفرصة ألدنوك لزيادة 
حصتها يف السوق عرب تزويد قطاع التكرير املزدهر 
يف الهند بالنفط الخام عايل الجودة بالتزامن مع 
كام  الطاقة،  أمن  وتعزيز  املتنامي  الطلب  تلبية 
عاملي  كمزود  أدنوك  مكانة  ترسيخ  يف  ستسهم 
هذه  ستمكن  كام  للطاقة.  ومعتمد  موثوق 
وتلبية  الطاقة  أمن  ضامن  من  الهند  االتفاقية 
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وال  العالقات.  هذه  لتعزِّز   ،1981 عام  لإلمارات 
شك يف أن هذا املوروث املشرتك أكد وجود إرادة 
أشار  ما  العالقات، وهذا  لتطوير  ورغبة مشرتكة 

لالنطالقة الكربى يف مسار العالقات بني البلدين 
جاءت  ثم  املاضية،  العقود  خالل  الصديقني 
زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة، أنديرا غاندي، 

مودي  الوزراء  رئيس  رحب  حيث  البحري. 
بإسهامات ومشاركة اإلمارات العربية املتحدة يف 
بينايل كوتيش موزيريس يف كرياال يف العام 2016، 

ولجعل الفعالية أكرث نجاحاً.
األفالم  الراديو،  اإلعالم،  يف  التعاون  تعزيز   •
والتلفزيون، وأكدت الدولتان أن مذكرة التعاون 
الهندية  بارايت  براسار  وكالة  بني  الربامج  لتبادل 
يف  التعاون  ستدعم  (وام)  اإلمارات  أنباء  ووكالة 
مجال بث األخبار وتبادل الربامج، األنباء وأفضل 

املامرسات.
آفاق واعدة 

أنها  العالقات اإلماراتية-الهندية  إن أهم ما مييِّز 
التنسيق  تقترص عىل  ال  أنها  أي  شاملة،  عالقات 
إىل  متتدُّ  وإمنا  فقط،  والدبلومايس  السيايس 
املجاالت االقتصادية واألمنية والثقافية؛ وهذا ما 
الشيخ محمد  السمو  بوضوح صاحب  إليه  أشار 
بن زايد آل نهيان، بقوله :» إن العالقات اإلماراتية 
اقتصادية  أو  سياسية  عالقات  ليست  الهندية   -
والثقايف  الشعبي  بُعدها  لها  وإمنا  فحسب، 
العميق، حيث ارتبط الشعب الهندي منذ الِقدم 
بروابط متينة مع شعوب منطقة الخليج العريب 
خاص،  بشكل  اإلمارايت  والشعب  عام،  بشكل 
بدولة  التنمية  يف  الهندية  الجالية  أسهمت  وقد 
تقدير  محل  وهي  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
يف  والشعب  القيادة  قبل  من  واحرتام  وترحيب 
اإلمارات، حيث متثل جرساً حضارياً بني الشعبني 

والبلدين الصديقني».
يشري  اإلماراتية-الهندية  للعالقات  الراهن  الواقع 
أنها تتطور باستمرار، وينتظرها آفاق واعدة  إىل 
املقبلة،  السنوات  خالل  كافة  املستويات  عىل 
إىل  تدفعها  وثوابت  مرتكزات  إىل  تستند  ألنها 
السمو  صاحب  عربَّ  وقد  األمام،  إىل  قدماً  امليض 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تفاؤله الكبري 
مبستقبل تلك العالقات بقوله ”إن العالقات بني 
يؤهلها  ما  املقوِّمات  من  متلك  والهند  اإلمارات 
ليك تكون من أهم العالقات الثنائية يف املنطقة 
راً“. ولعل أبرز  والعامل وأقواها، وأكرثها منواً وتطوُّ
تلك املقومات التي تعزز من مستوى العالقات 

الثنائية بني الدولتني:
1 -  املوروث التاريخي والحضاري والشعبي الذي 
بني  الثنائية  العالقات  عىل  خاصة  أهمية  يضفي 
الدولتني، هذا املوروث الذي وضع أسسه املغفور 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل-  الله  بإذن  له 
التاريخية  زيارته  منذ  ثراه-  الله  ب  -طيَّ نهيان 
دشنت  التي   ،1975 عام  يف  الهند  لجمهورية 
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التاسعة من ناحية نصيب الفرد من الناتج املحيل 
النقد  صندوق  بيانات  قاعدة  بحسب  اإلجاميل، 
الدويل  النقد  صندوق  توقعات  وتشري  الدويل. 
إىل استمرار ارتفاع أهم املؤرشات االقتصادية يف 
اإلمارات حتى عام 2020. أما الهند فإن اقتصادها 
أكرب  ضمن  باتت  وقد  متصاعدة،  بوترية  ينمو 
عرشة اقتصادات يف العامل، ومن املتوقع –بحسب 
تقديرات صندوق النقد الدويل- أن يزيد ناتجها 
املحيل اإلجاميل بنسبة 7.6 % خالل العام الجاري 
القوي  االقتصادي  الوضع  أن  يف  وال شك   .2017
املثمر  التعاون  من  مزيداً  لهام  يتيح  للدولتني 
الدولتني،  النمو يف  يعزز من مسرية  والبناء، ومبا 
وخاصة يف القطاعات النوعية، كالطاقة املتجددة، 
املعلومات،  وتقنيات  الفضاء،  علوم  ويف مجاالت 
وهي  اإللكرتونية،  األنظمة  وتصنيع  وتصميم 
القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد املعرفة، الذي 
يف  التنموية  التجربة  مرتكزات  أحد  ميثل  أصبح 

الدولتني.
التعايش  يف  فريداً  منوذجاً  الدولتان  تقدم   -  5
أبناء  أراضيها  عىل  تستضيف  فاإلمارات  البناء، 
تناغم  يف  يعيشون  جنسية  مائتي  عىل  يزيد  ما 
املاليني  عرشات  تحتضن  كذلك  والهند  وسالم، 
أن  يف  شك  وال  واألعراق،  الديانات  مختلف  من 
الدولتان  به  تنعم  ما  وراء  يقف  النموذج  هذا 
من أمن واستقرار عىل املستويات كافة، ويفرس 
يف  املشرتكة  القيم  تعزيز  عىل  حرصهام  أيضاً 
احرتام التنوع والتعددية الثقافية، باعتبارها متثل 
تعزيز  يف  تسهم  التي  العاملية  القيم  منظومة 

التعايش عىل الصعيد العاملي.
6 - تتبنى الدولتان مواقف مشرتكة فيام يتعلق 
األمن  تواجه  التي  التهديد  مصادر  مبواجهة 
ويف  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  والسلم 
أن  تدركان  حيث  واإلرهاب،  التطرف  مقدمتها 
والسلم  األمن  عىل  عاماً  خطراً  يشكل  اإلرهاب 
بكل  اإلرهاب  بشدة  تعارضان  كام  الدوليني، 
مرتكبه  عن  النظر  بغض  ومظاهره  أشكاله 
ودوافعه ومكانه، وتعمالن معاً من أجل محاربة 
من  الدين  استخدام  وسوء  واألصولية  التطرف 
الكراهية  للتحريض عىل  والدول  الجامعات  قبل 
وارتكاب أعامل اإلرهاب، وتشددان عىل رضورة 
واملفكرين  الدين  علامء  بني  املشرتك  الحوار 
السالم  قيم  لنرش  والندوات  املؤمترات  وتنظيم 

والتسامح التي تدعو إليها كل األديان.
 ، الهندية   – اإلماراتية  العالقات  أصبحت  لقد 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال  كام 

إليه صاحب السمو ويل عهد أبوظبي بقوله:»ما 
خالل  الهندية،   - اإلماراتية  العالقات  شهدته 
القليلة املاضية، من تطور نوعي كبري،  السنوات 
يؤكد بجالء أن مثة إرادة سياسية مشرتكة لقياديَت 
العالقات  هذه  دفع  وراء  بقوة  تقف  البلدين، 
تدعيم  رضورة  حول  متسقة  ورؤى  األمام  إىل 
املرحلة  بأن  ثقة  عىل  وأنا  املشرتكة،  املصالح 
املقبلة ستشهد نقالت كربى عىل طريق تحويل 
التفاهامت االسرتاتيجية إىل برامج عمل تصّب يف 

مصلحة الشعبني الصديقني».
2 - اإلسهامات الكبرية للجالية الهندية يف مسرية 
مستمرة  إسهامات  وهي  اإلماراتية،  التنمية 
وتحظى بتقدير دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة، 
وبدا هذا واضحاً يف تأكيد صاحب السمو الشيخ 
العميق  تقديره  عىل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
لدور وإسهام الجالية الهندية يف التقدم والتنمية 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مشرياً إىل أن 
لطبيعتهم  كبري  باحرتام  الهندية تحظى  ”الجالية 
التي  العمل  يف  الجدية  وأخالقيات  السلمية 
مودي  الوزراء  رئيس  شكر  وقد  بها“.  يتمتعون 
لضامن  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قيادة 
ولعملية  الهندية  للجالية  املستمرة  الرعاية 
املوارد  وزارة  بدأتها  التي  العاملية  اإلصالحات 

البرشية والتوطني.
3 - املصالح املشرتكة، التي ال تقترص عىل املصالح 
السياسية  وإمنا  فقط،  والتجارية  االقتصادية 
واالسرتاتيجية واألمنية أيضاً؛ فالهند قوة إقليمية 
عىل  متزايد  دور  للعب  ومرشحة  بها،  يُعتَدُّ 
قوة  واإلمارات  والدويل،  اإلقليمي  الصعيَدين 
مهمة يف محيطها اإلقليمي، وتقوم بدور فاعل يف 
إرساء أسس األمن واالستقرار والسلم يف املنطقة؛ 
وهذا الثقل الذي تتمتع به كلٌّ من الدولتني يعزِّز 
ليس عالقاتهام والرشاكة فيام بينهام يف املجاالت 
مبادرات  تبنِّي  عىل  قدرتهام  وإمنا  فقط،  كافة 
مشرتكة تجاه مختلف قضايا املنطقة والعامل أيضاً، 
واإلرهاب،  التطرَّف  مبواجهة  يتعلَّق  فيام  خاصة 
د األمن والسلم عىل  اللذين باتا ميثالن خطراً يهدِّ

الصعيَدين اإلقليمي والدويل.
تقوم  فريدة  تنموية  تجربة  الدولتان  متتلك   -  4
الدخل،  مصادر  وتنويع  البرش  يف  االستثامر  عىل 
املعرفة، وقد استطاعتا أن  اقتصاد  واالستثامر يف 
يف  االقتصادات  أفضل  ضمن  مكانتهام  ترسخا 
أكرب  ضمن  اإلمارايت  االقتصاد  جاء  فقد  العامل، 
من   ،2016 عام  خالل  العامل  دول  اقتصادات 
املرتبة  يف  وحل  اإلجاميل،  املحيل  الناتج  ناحية 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
املتميزة  للعالقات  منوذجاً  املسلحة،  للقوات 
تتجه  التي  االسرتاتيجية،  الرشاكة  عىل  القامئة 
بقوة وثقة نحو املستقبل، يف إطار من التفاهم يف 
املواقف والتوجهات، سواء عىل مستوى الروابط 
والتحديات  باملتغريات  يتعلق  ما  يف  أو  الثنائية، 

القامئة يف البيئتني اإلقليمية والدولية.
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التنفيذي  الرئيس  ي  الهاجر  محمد  سيف  أكد 
دوراً  تلعب  العسكرية  املؤسسة  أن  «توازن»،  لـ 
الوطنية،  الرشكات  ودعم  مساندة  يف  محورياً، 
املدرسة  تعد  إذ  العسكرية،  صناعاتها  وتطوير 
الرشكات،  تلك  إدارات  فيها  تتلمذ  التي  الوطنية 
السديدة، السيام  ورؤيتها  لالستفادة من خرباتها 
باملنتج  االرتقاء  املسلحة تحرص عىل  القوات  أن 
العاملية،  املواصفات  جودة  يضاهي  مبا  الوطني، 
فنجدها خلف كل التطورات ملنتجاتنا العسكرية 

الوطنية.
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إن  الوطن»،  «درع  مع  حرصي  حوار  يف  وقال 
للصناعات  الالمحدود،  الرشيدة  القيادة  دعم 
الوطنية، السيام ”العسكرية“،  وحرصها الشديد 
العاملية،  املتغريات  يواكب  مبا  بها  النهوض  عىل 
تتواىل  التي  املنجزات  وراء  األسباب  أبرز  يعد 
ملنتجاتنا  املستدام  التطوير  املجال، ورس  هذا  يف 

العسكرية، والتايل نص الحوار:
يف أعقاب االنتهاء من معريض آيدكس ونافدكس 
2017، جاءت تقييامت مراقبني ومختصني ورجال 
إعالم، لتؤكد أن  تلك الدورة أنجح دورة منذ عام 

التقييم،  هذا  مع  تتفق  مدى  إي  فإىل    ،1993
وملاذا؟

آيدكس  أن   إذ  شك،  وال  اآلراء  تلك  مع  أتفق 
تجاوز النجاح املعتاد، وبلغ الجودة العاملي،  نجح 
يف استقطاب وطرح املستجدات كافة، وما آلت 
تطوير  من  بأنواعها  العسكرية  الصناعات  إليه 
تجذب  منصة  وبات  جديدة،  دورة  كل  خالل   ،
الكثري من دول العامل، وكربى الرشكات الدولية يف 
تلك الصناعة، فضال عن القيادات العسكرية من 
وزراء وخرباء ومختصني، وهذا األمر كان مشهوداً 

يف الدورة االخرية التي انتهت منذ أيام قليلة.
آيدكس  معرض  بتنظيم  املعنني  أن  وأعتقد 
يبذلون جهود كبرية يف  البحث، للوصول إىل أهم 
الصناعات الحديثة يف املجال العسكري، لتقدميه 
خالل أعامل املعرض، فضالً عن حرصهم املستمر 
الرشكات  نظر  ووجهات  آراء  عىل  الوقوف  عىل 
يعد  املعرض،  لرواد  االستامع  أن  إذ  املشاركة، 
به  االرتقاء  يف  يسهم  مام  األهمية،  يف  غاية  أمر 
ومنتجاته والرشكات العارضة يف السنوات املقبلة. 
بخربة  يتمتعون  املعرض  تنظيم  عن  واملسؤولني 
املعارض وعمل  تنظيم  كبرية، ورؤى ممنهجة يف 
املجال  يف  خربتهم  عن  فضالً  العارضة،  الرشكات 
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مع  الجيدة  عالقاتهم  إىل  باإلضافة  العسكري، 
اللواء  معايل  تويل  أن  وأعتقد  املسلحة،  القوات 
العليا  للجنة  كرئيس  املزروعي  فارس  الركن 
البلويش  إسحاق  طيار  الركن  واللواء  للمعرض 
كبرية  إضافة  أعطى  العليا  اللجنة  رئيس  كنائب 
يف مسرية أيدكس، السيام أنهم عىل اتصال مبارش 
الذي حقق مرونة  األمر  القرار،  اتخاذ  دائرة  مع 
التسهيالت  مختلف  عىل  الحصول  يف  كبرية 
مستوى  وأفضل  ممكن  وقت  وبأرسع  املطلوبة 

من الجودة.
 2015 آيدكس  بني  الفرق  ترى  كيف   .. ولكن 
ودورته يف 2017؟ وهل ترى أن معرض آيدكس 

حقق أهدافه هذا العام؟
يف  املنشودة  أهدافه  أيدكس  حقق  تأكيد  بكل 
تلك الدورة، وكام ذكرت سلفاً، أنه يشهد تطورات 
أنها سلسلة  ونجاحات متوالية يف دورة، واعتقد 
فإذا  للمعرض،  املستدام  التطوير  من  مرتابطة 
كانت دورته يف 2015 متميزة، جاءت نسخته يف 
2017 األفضل، وسنجده أن شاء الله يف عام 2019 
والتفرد،  التميز  عن  يبحث  فالكل  نجاحاً،  أكرث 
اجتمعت  النجاح   عوامل  جميع  أن  السيام 
البالغ  االهتامم  حيث   للمعارض،  أبوظبي  يف 
ومواقف  املتميزة،  والخدمات  القيادات،  من 
ومستوى  وعدد  االستثنايئ،  واملوقع  السيارات، 
الفنادق القريبة من املعرض، ومستوى التغذية، 
الحديثة  والتقنية  والتهوية  واإلضاءة  التكيف 
والرسيعة يف التسجيل والدخول للمعرض وكذلك 
مستوى النظافة يف دورات املياه ناهيك عن البعد 
إلنجاح  تظافرت  وغريها  األمور  هذه  كل  األمني 

املعرض هذه السنة.
خالل  الفتاً  حضوراً  الوطنية  الرشكات  شكلت 
آيدكس 2017، فام هي توقعاتكم بحضور رشكاتنا 

الوطنية يف آيدكس 2019؟

أرى أن مستقبل الصناعات العسكرية اإلماراتية 
يف ازدهار وتطور مستدام يواكب ما يشهده العامل 
من متغريات ومستجدات يف هذا املجال، ونحن 
اآلن بفضل الله نجني مثار جهود السنوات القليلة 
املاضية، فاإلمارات تسري بخطوات ثابته ورسيعة، 
منتجات  لدينا  سيكون  معرض  كل  يف  واتوقع 
جديدة مبهرة ومفاجآت واقعية وإيجابية، السيام 
الوطنية،  لرشكاتنا  نافذة  أصبحت  املعارض  أن 
تستغرب  األجنبية  والرشكات  املراقبني  فبعض 
من حجم ومستوى املنتج اإلمارايت، عند مقارنته  

بسنوات نشأة الرشكات الوطنية البسيط.
املسلحة  الضوء عىل صفقات قواتنا  دعنا نسلط 
يف أيدكس 2017، حيث بلغت أكرث من 19 مليار 
األسد  بنصيب  الوطنية  رشكتنا  وحظيت  درهم، 
تلك  مشهد   عىل  تعقيبكم  فام  إجامليها،  من 

الصفقات؟
يف الواقع، أرى أن خلف تلك الصفقات الكبرية، 
تدعم  التي  الرشيدة،  لقيادتنا  الحكيمة  الرؤية 
وتشجع  الصناعات العسكرية، والفكرة التي نريد 
العسكرية  صناعات  أن  يف  تتمثل  عليها  الرتكيز 
املستقبل،  يف  الصدارة   مركز  ستحتل  الوطنية، 
رشكاتنا  تشجع  والصفقات  العقود  هذه  أن  كام 
الوطنية  عىل تطوير منتجاتها وتقدميها يف أفضل 
صورها، مبا يليق باسم اإلمارات، ويواكب التطوير 
يف الرشكات العاملية، ومثال عىل ذلك آلية 8&8 ، 
التي انتجتها الدولة بالتعاون مع إحدى  الرشكات 
الرتكية، وذلك بعد ما تم مفاضلة دقيقة بني نحو 

12 رشكة عاملية .
الوطنية؟  العسكرية  املنتجات  عىل  تعليقكم  ما 
الرشكات  مع  التنافسية  حققت  مدى  أي  وإىل 

العاملية؟
برشية  عنارص  صناعة  عىل   نركز    .. توازن  يف 
الصناعات  يف  التفكري  قبل  مؤهلة،   وطنية 

العسكرية، حيث أن بناء وصناعة املواطن املؤهل 
القادر الذي ميتلك للعلم واملعرفة والخربة، ميثل 
القيمة الحقيقية التي نستطيع أن نعول عليها يف 
الوطنية، ومن خالل  املستقبل لتعزيز  صناعاتنا 
املواطنة  كوادرنا  نفتخر مبستوى  آيدكس  معرض 
مختلف  يف  والخربة  املعرفة  بسالح  املؤهلة، 
والعارضة،  املشاركة  الوطنية  الرشكات  منصات 
صناع  من  الرشائح  مختلف  مع  تتعاطى  التي 
وعرب  ومدنيني  عسكرين  من  القرار  ومتخذي 
املرشقة  الصورة  تعكس  عالية  مبهارة  وأجانب، 

لإلمارات.
ناهيك أن جميع منتجاتنا الوطنية يف املعرض تم 
من  مستواها  عىل  والوقوف  باحرتافية،  تجريبها 
العربية  اإلمارات  بدولة  املسلحة  القوات  قبل 
أو  منتج  ألي  املجاملة  تعرف  ال  التي  املتحدة، 
سالح  أي  تستخدم  ان  لها  ميكن  فال  رشكة،  أي 
مهام كان نوعه بدون ما يتم تجربته والتأكد من 
مستواه وفاعليته وجاهزيته حتى ولو كان إمارايت 
أي  من  أهم  البرشي  العنرص  خالص، ألن سالمة 
عىل  والدليل  نوعها.  كان  مهام  أخرى،  اعتبارات 
وتم  املعرض،  يف  عرضها  تم  التي  منر  آلية  ذلك 
يف  وجاهزيتها  مستواها  عىل  والوقوف  تجربتها 
ميدان املعركة، قبل عرضها، مام يعزز ما حققته 
مجال  يف  مطلقة  جودة  من  االماراتية  الصناعة 

الصناعات العسكرية عاملياً.
املسلحة  القوات  بني  العالقة  ترى مستوى  كيف 
الصناعات  يف  العاملة  الوطنية  والرشكات 
املستقبل  يف  تطويرها  ميكن  وكيف  العسكرية، 
التصنيع  وجودة  نهضة  يف  يسهم  الذي  بالشكل 
الصناعات  يضاهي  الذي  بالشكل  العسكري 

العاملية؟
املسلحة  القوات  بني  اسرتاتيجية  رشاكة  هناك 
والرشكات الوطنية، حيث يتم استقطاب وانتداب 
القوات  من  األكفاء  املهندسني  من  العديد 
الوطنية، إذ  قدموا  املسلحة يف مختلف رشكاتنا 
الوطنية،  العسكرية  بالصناعات  لالرتقاء  الكثري 
قواتنا  تقدمه  التي  الكبري  الدعم  عن  ناهيك 
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املسلحة، السيام فيام يتعلق باختبارات الصناعات 
ال  العسكرية  فاملؤسسة  املتنوعة،  العسكرية 
باملنتج املتواضع، بل تركز  تقبل تحت أي سبب 
تتوفر  الجودة،  عال  منتج  تصنيع  عىل  جهودها 
كل  خلف  وباتت  العاملية،  املواصفات  كل  فيه 
التطور الكبري للصناعات العسكرية، والصعوبة يف 
التميز  التعامل معها أسهم بشكل كبري  تحقيق 

والجودة يف املنتج العسكري الوطني.
املؤسسة  لتلك  الشكر  تقديم  إال  يسعنا  وال 
العظيمة يف املضمون واألهداف، فلوالها ما كانت 
إليه اآلن  لتصل إىل ما آلت  العسكرية  صناعات 
التنفيذ  والرسعة يف  العالية  والتقنية  التطور  من 

والتسليم.
قيادتنا  قبل  من  الكبري  الدعم  تصف  كيف 
الرشيدة وخاصة صاحب سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ملختلف رشكاتنا الوطنية العاملة يف 
الصناعات العسكرية، وإىل أي مدى ساهم ذلك 

إيجابيا يف جودة الصناعات العسكرية الوطنية؟
السيام  الرشيدة،  قيادتنا  من  نتلقاه  الذي  الدعم 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  من 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
األعىل للقوات املسلحة ال محدود، وكبري وسخي 
يف  وخربته  نظرته  خالل  من  وصفه،  نستطيع  ال 
وكذلك  الدفاعية،  العسكرية  الصناعات  مجال 
العسكرية،  باملنتجات  االستثنائية  سموه  معرفة 
العاملية ومختلف  وفهم سموه الكبري للمنتجات 

املجاالت.
 ويالحظ الجميع حرص سموه عىل زيارة معرض 
سموه  توىل  التي  الفرتة  منذ  يومياً،  آيدكس 
فدامئاً  املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  منصب 

نتلقى ونستمع لتوجيهات سموه الخاصة بتطوير 
املنتجات العسكرية،  واملثري أن الرشكات األجنبية 
تطور  السابقة،  دوراته  يف  املعرض  يف  املشاركة 
بناء عىل مقرتحات أو تساؤالت سموه  منتجاتها 

أثناء زيارته لهم يف أجنحتهم املختلفة.
إيجايب  زايد  بن  محمد  الشيخ  دور  وكذلك 
مشجع، فالكثري من املهندسني املواطنني العاملني 
التشجيع  يتلقون  الوطنية،  الرشكات  مختلف  يف 
والدعم املعنوي الكبري، من قبل سموه، وخاصة 

أثناء زيارته لهم يف املعارض واالستامع إليهم  .
متنوعة  رشكات  مجموعة  تحتضن  توازن 
لكم  كيف  املسارات،  ومختلف  التخصصات 
بدون  بينهم  والتنسيق  واألهداف  الرؤى  توحيد 

أي تضارب أو معوقات؟ 
وطنية  مهمة  الجميع يف  أن  أعتقد  جيد..  سؤال 
العامل  دول  بني  مكانته  وتعزيز  الوطن  لرفعة 
ليس يف مجال الصناعات العسكرية فحسب، بل 
توحيد  أهمية  تأيت  كافة، من هناك  املجاالت  يف 
تضم  التي  الوطنية  والرشكة  واألهداف،  الرؤى 
مجموعة رشكات تحت مظلتها تعمل كمنظومة 
واملهام  االدوار  بتكامل  تتسم  مرتابطة،  ممنهجة 
مبنتج  النهاية  يف  لنخرج  تخصصه،  حسب  كالً 
وطني عسكري يليق باسم اإلمارات ومكانتها بني 

دول العامل.
والكوادر  الكفاءات  لجذب  جهودكم  عن  حدثنا 

الوطنية للعمل يف مجال التصنيع العسكري.
نركز عىل االستمرارية يف جذب وتأهيل الكوادر 
وتجاربنا  أخطائنا  من  نتعلم  ما  ودامئاً  الوطنية، 
السابقة، املهم ليس فقط تطوير األيدي العاملة 
االرتقاء  يف  االستمرارية  األهم   ولكن  املواطنة، 
مبستوياتهم املهنية ودعم ابتكاراتهم وابداعاتهم 
وتوظيف طاقاتهم املتجددة، األمر الذي يسهم يف 
تعزيز مكانتهم بني كربى الرشكات العاملية التي 

تحرص حينئذ يف استقطاب كوادرنا الوطنية.

واألهم أن نعول عىل كوادرنا الوطنية املؤهلة يف 
مختلف املجاالت الهندسية والتقنية يف مختلف 
ومستوياتهم  بهم  االرتقاء  يف  ونستمر  رشكاتنا، 
املهنية، ونطمح أن يكون مدراء الرشكات الوطنية 
تدربت  التي  الوطنية  الكوادر  من  املستقبل  يف 
القادرة  املتميزة  الخربات  لديها  وبات  وتأهلت 
نأمل  كام  الحيوية،  الصناعات  تلك  إدارة  عىل 
الرشكات  تتنافس كربى  أن  القريب  املستقبل  يف 
كام  الوطنية،  كوادرنا  استقطاب  عىل  العاملية 
الرشكات  مع  أكرب  تنافس  تحقيق  إىل   نسعى 

العاملية.
اإلمارات دامئاً تركز عىل استقطاب العقول املاهرة 
يف مختلف املجاالت والتخصصات، وتهيئة البيئة 
املناسبة لهم، التي تجعلهم أكرث قدرة عىل االنتاج 
سيدي  باستمرار  عليه  يؤكد  ما  وهذا  والعطاء، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 

ديب.
وما هي أهم الجهود املبذولة يف مجال البحوث 

والتطوير؟
البحوث والتطوير تحمل يف ثناياها أهمية كبرية 
جداً يف رشكاتنا الوطنية، ونركز دامئاً عىل التعاون 
مع عدد من الجامعات واملؤسسات التعليمية يف 
الدولة، ومنحنا رشكاتنا الوطنية، الحرية املطلقة 
مختلف  لتطوير  والبحوث  الدراسات  عمل  يف 
منتجاتها وفقا الحتياجات السوق املحيل والعاملي 

للصناعات العسكرية بأنواعها كافة.
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وسائل  بظهور  االسرتاتيجية  القيادة  إمكانات 
والدبابات  (الطريان  املسلح  للرصاع  جديدة 
والغواصات) وقد استمر هذا الجيل حتى بداية 
ذلك  عىل  األمثلة  ومن  الباردة  الحرب  نهاية 
الحرب األهلية األمريكية ، والحرب العاملية األوىل 

التقليدية وعىل  املبارشة بأسلحتها  املواجهة  عىل 
القيادة  دور  ظهر  وقد  للمعركة،  محددة  أرض 
السياسية وتأثري السياسة يف التوجه االسرتاتيجي 
الرصاع  عمليات  تنسيق  يف  السياسيني  وتأثري 
وازدادت  كام  املتحالفة  الدول  بني  املسلح 
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الجيل  فكان  أجيال  إىل  الحروب  تقسيم  تم  لقد 
انعكاس  هي  التقليدية)  (الحرب  والثاين  األول 
لنظم متعددة القطبية واالسرتاتيجيات العسكرية 
تعتمد  نظامية  جيوش  بني  تقليدية  حرب  وهي 
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حالة من الفوىض العارمة بحيث تدمر مكتسباتها 
وكذلك  لسقوطها،  تؤدي  وبالتايل  ومقدراتها 
ظاهرة  من  تتخذ  متطرفة  تنظيامت  أوجدت 
التنظيامت  التشدد الديني غطاء وأصبحت هذه 
وإمكانات  مقدرات  ومتتلك  التدريب  محرتفة 
تنشط  خاليا  ولها  الدول،  بعض  موازنات  تفوق 
لرضب مصالح الدول األخرى كاملرافق االقتصادية 
الرأي  أمام  إضعافها  ملحاولة  املواصالت  وخطوط 
العام الداخيل وتستقطب هذه التنظيامت أفرادها 
التابعون  هؤالء  ويكون  واملال  الدين  خالل  من 
مغيبني عن الحقيقة إما لجهل أو فقر والسيطرة 
عىل عقولهم من خالل الفكر املدمر الذي تتبعه 
الدولة  إفشال  وهو  األساسية  أهدافها  لتحقيق 
باالستيالء عىل  مؤسساتها  وتفتيت  قواها  وتدمري 
السلطة ومن األمثلة عىل ذلك (تنظيم القاعدة ، 
 ، املسلمني  اإلخوان  وجامعة   ، اإلرهابية  وداعش 

وحزب الله).
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الجيل الخامس (حرب املؤامرات وحكومة الظل) 
يقوم   ، الحروب  من  الرابع  للجيل  امتداد  فهو 

تبني  يتطلب  ما  وهو  الوطنية،  السيادة  ملفهوم 
الدويل  القانون  وتغري   ، االستباقية  الحرب  نظرية 
ظهور  يف ظل  جديد  من  التسليح  إىل  والعودة   ،
العدو الرئيس للعامل أجمع وهو ”الجوع والظلم“ 
أما   ، االقتصادية  العدالة  انعدام  بالجوع  ويقصد 
الداخيل  السيايس  االستبداد  به  فيقصد  الظلم 
والظلم  الجوع  نعترب  ألننا  واحد،  آن  يف  والدويل 
الثالث  الجيل  ظهر  وبهذا  اإلرهاب.  تفريخ  هام 
(الحرب الوقائية أو االستباقية ) وهي الحرب التي 
مبساندة  اإلرهاب  عىل  املتحدة  الواليات  شنتها 
حلفائها والتي بدأت بالحرب عىل افغانستان ومن 
ثم احتالل العراق يف مارس 2003 ، والتي انتهت 
خسائر  األمرييك  الجيش  وتكبد  العراق  بتدمري 
إىل  دفعها  مام  االمرييك  االقتصاد  هزت  فادحة 

التفكري يف أجيال من الحروب أقل تكلفة.
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 2011 عام  يف  الالمتامثلة)  (الحرب  الرابع  الجيل 
تبلورت فكرة إقامة بناء رشق أوسط جديد وظهور 
وتأليب  إثارة  العريب من خالل  بالربيع  ما يعرف 
الشعوب ضد مؤسسات الدولة املستهدفة وإثارة 

والثانية ، وحرب الخليج األوىل والثانية.
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املتقدمة  الدول  اعتربت  الباردة  الحرب  بعد 
القادة  وبدأ   ، انتهت  قد  التقليدية  الحرب  أن 
الدور  هو  ما  يفكرون  والعسكريون  السياسيون 
املهام   أن  بعضهم  رجح  وقد  ؟  للجيوش  القادم 
التي ستوكل إىل الجيوش هي مهام غري قتالية مثل 
عمليات السالم، وأعامل اإلغاثة يف حاالت الكوارث 
أحداث11   وقد شكلت   القمعية  األنظمة  وتغري 
السيايس  الوضع  يف  فارقة  عالمة   2001 سبتمرب 
البرشي  التاريخ  يف  الحوادث  أكرب  من  بوصفها 
املعارص لدرجة أن هناك من وصف الهجوم الذي 
تعرضت له الواليات املتحدة بأنه الحرب العاملية 
الثالثة األصغر واألقرص، ألنها مل تستغرق ساعة من 
واألكرث  الخسائر،  حيث  من  األكرث  لكنها  الوقت، 
العامل  دخل  وبعدها  التداعيات،  حيث  من  ثأثرياً 
بني  أصبحت  التي  الرصاعات  من  مرحلة جديدة 
الهويات واألديان وظهرت التنظيامت املستقلة عن 
الدولة والقادرة عىل تهديد األمن املحيل والعاملي 
، وتآكل مفهوم الدولة ، ونهاية التصور التقليدي 
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املستقبل لن تكون حروباً تقليدية، إذ ستحتوي 
تفوق  قد  جداً،  متقدمة  ومعدات  أسلحة  عىل 
الحاجة  تقليل  إىل  وستؤدي  البرشي،  الخيال 
وجه  تغيري  وإىل  البرشية،  األعداد  إىل  تدريجياً 
إال  القادمة،  السنوات  خالل  املسلحة  القوات 
سيظل  البرشي  العنرص  ميتلكه  الذي  الفكر  أن 
أن  من  الرغم  عىل  واملهم  األساس  الدور  يحتل 
ظاهر األمور يوحي بأن الجانب التقني هو األمر 
الحاسم يف حرب املستقبل، وذلك ملا له من دور 
املناسبة  االسرتاتيجيات  وتطوير  رسم  يف  رئيس 
األهداف  لتحقيق  قدرة  إىل  القوة  لتحويل 
النبوي الرشيف  الحديث  الوطنية. وكام ورد يف 

قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: 
أَْو  ِشَفاًء،  لَُه  َوَضَع  إِالَّ  َداًء  يََضْع  لَْم  اللََّه  إِنَّ   )
فَِطٌن  كَيٌِّس  الُْمْؤِمُن   ) آخر  حديث  ويف  َدَواًء)، 
فردية  كمسؤوليات  منا  يتطلب  وهذا  َحِذٌر)، 
الطيب  من  الخبيث  ومتييز  واإلدراك  الوعي 
العام  الصالح  وتغليب  العالج  من  خرٌي  فالوقاية 
عىل املصالح الشخصية املغرضة التي دفعنا مثنها 
الحكومية  املؤسسات  توظف  وأن  أبنائنا،  ارواح 
والخاصة جل وقتها لتعزيز سياسة الوالء وحب 
املتطرف  الفكر  ونبذ  والقيادة  للوطن  االنتامء 
املأجورة  اإلعالم  وسائل  من  التحذير  وكذلك   ،
املشبوهة  االجتامعي  التواصل  ووسائل  املغرضة 
وتسريها  العقول  عىل  تسيطر  أصبحت  التي 
أنظار  محط  هي  الفكرية  اإلنسان  طاقة  ألن 

املتشددين والتكفرييني.

السيطرة عىل اإلنسان وعقله وجسده واستغالل 
كل ما يف الطبيعة حوله وكذلك استغالل الطيور 
واألسامك والحرشات كأدوات للتجسس وإلحاق 

الرضر عن بعد.
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غايتها  االقتصادية)  (الحروب  السابع  الجيل 
كرس الهيمنة بني الدول الكربى أمريكا، وروسيا، 
انهيار  خالل  من  جلياً  ذلك  ويظهر  والصني) 
أسعار النفط حالياً إليقاف تقدم الدب الرويس ، 
واالتفاق الرويس الصيني إللغاء التعامل بالدوالر،  
الدويل  للبنك  مكافئ  بنك  إلنشاء  الصني  ودعوة 
إذا  الحرب  فهذه  أمريكا،  عليه  تسيطر  الذي 
متت كام ينبغي لها سوف ترتك أثراً إيجابياً لكل 
وليس  االقتصادية  األقطاب  وتكوين  العامل  دول 
إىل  والعودة  التوازن  سيحقق  مام  العسكرية 
التوازن  لحفظ  املتضادين  املتكافئني  القطبني 
كل  املؤامرات.  ووقف  العامليني  واألمن  والسلم 
النفوذ  هو  هيمنة  أي  أساس  أن  يوضح  ذلك 
الشعوب  عىل  ذلك  وينعكس  واملايل  االقتصادي 
قبل  من  عليها  السيطرة  يسهل  التي  الفقرية 
الفكر املتطرف بغية استقطابها لتحقيق أهدافها 

املنشودة.
من  رضباً  قتىل  بال  حروب  يف  التفكري  يعد  مل 
الخيال بل حقيقة فرضتها املتغريات والتطورات 
العديد  يرى  حيث  الحالية،  والتقنية  العلمية 
حروب  أن  العسكرية  االسرتاتيجية  خرباء  من 

بإنشاء حكومة يف الظل من خالل حبك املؤامرات 
والتعامل من قبل الدول صاحبة النفوذ واملصالح 
الرديئة  النفوس  الكيانات الصغرية  وأصحاب  مع 
التي  األهداف  لتحقيق  أوطانهم  يبيعون  الذين 
رسمت لهم كهدم املؤسسات التعليمية والثقافية 
من خالل إشاعة الفوىض وارتكاب أفعال إجرامية 
األمنية  السيطرة  عىل  الدولة  قدرة  يف  للتشكيك 
 ، املواطنني  وترويع  الحقائق  فربكة  خالل  من 
وهناك عبارة شهرية تقول ” الثورات يصنعها الثوار 
ويستويل عليها االنتهازيون ” وعادة تدخل الثورات 
املخلصني  بالوطنيني  تحط  مل  إذا  املظلم  النفق 
الذين يغلبون مصلحة الوطن عىل املصالح الضيقة.

f��+���=�@��
الجيل السادس (الحرب عن بعد) تدار عن بعد 
االتصاالت  لشبكة  الكامل  التجنيد  خالل  من 
باستهداف  سواء  املعلوماتية  والنظم  العاملية 
منشآت الدول ونظمها العسكرية أم املؤسسات 
وشبكات  (اإلنرتنت)  شبكات  وخصوصاً  واألفراد 
ذلك  يشمل  وبالطبع  االجتامعي  التواصل 
التي  واألسلحة  االصطناعية  األقامر  منظومة 
(الجن  منظومة  وخاصة  بوساطتها  توجه 
الفضايئ) وهي شبكة تضم أكرث من نصف مليون 
قمر اصطناعي وتتصف بقدرات عالية جداً من 
املنظومات  أم مع  للتجسس  أكانت  الدقة سواء 
الذكية)،  بعد(األسلحة  عن  الفاعلة  التسليحية 
هو  الجيل  هذا  من  الهدف  إن  القول  وخالصة 
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يرددها  كلامت  مجرد  الجمل  هذه  تعد  مل 
أثبتت  لقد  الوطنية،  املناسبات  يف  االماراتيون 
وأن  شجاع،  شعب  االمارات  شعب  أن  املحن 
الجندي االمارايت مؤهل ومتمكن ومقاتل نبيل، ال 
يخىش املوت، بل يتمنى أن يرتقي ألعىل مراتب 
العزة والكرامة..مرتبة الشهداء، فالجندي االمارايت 
ال يرىض اال بالنرص او الشهادة، هذه هي العقيدة 
الراسخة يف ذهنه، والتي ال يرده عنها يشء، حتى 

لو كان الثمن حياته!
يف  هنا  يحدث  وما  حدث،  ما  سيسجل  التاريخ 
الدولة  تعيش  حيث  نور،  من  بأحرف  االمارات، 
القيادة  بني  التالحم  عنوانها  رائعة  ملحمة 
الوطن،  حب  معاين  ترسد  وتفاصيلها  والشعب، 
ورشاسة،  بقوة  عنه،  والدفاع  أجله،  من  والذود 
بوئام،  والتعايش  والحب  السلم  تفاصيل 
وحنكة  وأسلوبها  بتكتيكاتها  الحرب  وتفاصيل 
وقوة وشجاعة الجندي االمارايت، تفاصيل القيادة 
حديثة،  دولة  وشيدت  بنت  التي  الحكيمة 
األجيال،  ملختلف  كرمية  حياة  بتوفري  واهتمت 
وطنه  تراب  يقدس  مخلص  شعب  وتفاصيل 

ويفدي قادته بالغايل والنفيس.
بكل  الشعب  وتالحم،  ترابط  دولة  االمارات 
مكوناته وفئاته محط اهتامم القادة والحكومة، 
يتمتع الجميع بحقوق ومزايا، ويؤدون واجباتهم 
بإخالص وحامس، العدل أساس الحكم، والعدالة 
مفتاح  هي  واملساواة  وملموسة،  رئيسة  صفة 
السلم واملحبة، والجميع يهنأ بعيش كريم وبعزة 

وكرامة.
األعوام، صدقوا  مر  األبرار، عىل  االمارات  شهداء 
يرضوا  عليه، مل  والقادة  والوطن  الله  ما عاهدوا 
تفاين  بكل  دافعوا  رض،  ارضهم  تراب  ميس  أن 
االمارات، ارخصوا  وإخالص وقوة عن مكتسبات 
ألجلها أعامرهم، واهدوها أرواحهم، فعلوا ذلك 
آخر،  يشء  ألي  وليس  والوطن،  الدين  أجل  من 
فهنيئا لهم هذه املنزلة، وهذه املكانة عند بارئهم 
تنىس  لن  التي  االمارات  مجد  سجل  ويف  أوال، 

تضحياتهم يوما..
يف  حارضة  ستظل  االبرار  شهدائنا  بطوالت   
دولة  لقيادة  والوالء  العهد  وسنجدد  األذهان، 
االمارات التي نهنأ بسببها بالعيش اآلمن، والحياة 
وأفكارهم  جهودهم  بفضل  ونعيش  الكرمية، 
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ورؤيتهم يف واحدة من أفضل بلدان العامل، نعيش 
واألمن  الحب  يسودها  راقية  متطورة  دولة  يف 
أغلب  تعرف  ال  مشتعلة  منطقة  يف  واألمان، 

شعوبها معنى هذا األمان!
كلامت  ليست  لقادتها،  والوالء  االمارات،  حب 
مرتبطة بتاريخ معني وال وقت معني، لقد أثبت 
احلك  يف  ووطنيته  تالحمه  االمارات  شعب 
الظروف، يف الرخاء والشدة، ويف السلم والحرب، 
شعب  أنه  اثبت  لقد  وتوقيت،  زمان  كل  ويف 
يصعب اخرتاقه، ويصعب توجيهه عن بعد، ومهام 
حاول املغرضون ذلك، فانهم حتام سيفاجئون من 
ردود الفعل غري املتوقعة، وسيصابون بخيبة أمل 
يف  بقادته  التفافا  أكرث  الشعب  سيجدون  ،ألنهم 
وقت األزمات، وسيجدونه اكرث حبا لرتاب وطنه 
من أي يشء آخر، واكرث بكثري مام يعتقدون، لقد 
الصفة متوراثة  األيام ذلك، وستظل هذه  أثبتت 

يف جينات أهل االمارات ابد الدهر..
الصديقني،  الخلد، مع  اىل جنات  االبرار  شهداؤنا 
وشعب  وأجمل،  أفضل  مستقبل  اىل  واالمارات 

االمارات 
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 كانت العمليات العسكرية عىل مر العصور تركز 
عىل املجال املادي، وقد أصبحت القوات املسلحة 
وبالتايل  املادي،  املجال  للغاية يف  فاعلة  الحديثة 
القوة  باستخدام  املحتملون  األعداء  يقوم  لن 
أصبح  فقد  ذلك،  من  وبدال  القوة.  مواجهة  يف 
أم  املعركة  أرض  عىل  سواء  املحتملون،  األعداء 
الذين يحاولون تحقيق التأثري من خالل اإلرهاب، 
استخدام  يف  ومتزايدة  كبرية  مبهارة  يتمتعون 
املجال االفرتايض للتأثري عىل عمليات صنع القرار 
سبيل  فعىل  الشعوب.  وآراء  عقول  عىل  والتأثري 
مدينة  عىل  إرهايب  هجوم  ألي  يكون  قد  املثال، 
النفيس  التأثري  تأثري مادي محدود، ولكن  رئيسة 
وسائل  قبل  من  وتضخيمه  االفرتايض  املجال  يف 
اإلعالم وتغطية اإلنرتنت، قد يكون كبريا جدا ال 
الهجوم.  لذلك  املادي  الرضر  حجم  مع  يتناسب 
وبالتايل اصبح لزاما عىل القوات املسلحة بشكل 
عام أن تتمتع مبهارة مامثلة يف املجال االفرتايض 
العمليات  عىل  الرتكيز  توسيع  يتم  أن  ويجب 
البحتة وأن يؤخذ بعني االعتبار للمجال  القتالية 
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املعنوية وروح العمل الجامعي والتامسك. وما أن 
يفقد أحد األطراف اإلرادة عىل العمل، فإنه يفقد 

قدرته عىل التأثري بشكل فاعل عىل األحداث. 
للموقف  األطراف  إن فهم أي طرف من  الفهم: 
الطرف،  ذلك  يتلقاها  التي  املعلومات  من  ينبع 
ولكن هذا الفهم يعتمد اعتامد كبريا عىل أفكار 
إن  لذلك،  أيضا.  الطرف  ذلك  وحواس  وخربات 
تحديد  يف  كبرية  بأهمية  يحظى  املوقف  فهم 
إرادته  عىل  التأثري  ويف  بل  الطرف،  ذلك  أعامل 

للعمل أيضا. 
القدرة: تعتمد أي طرف من األطراف عىل قدراته 
معني،  موقف  يف  وفائدتها  واستخدامه  املادية 
القدرات  الرغم من أن كمية ونوعية تلك  وعىل 
قد متنح ذلك الطرف بعض األفضلية، إال أن هناك 
قد  إىل  األخرى  العوامل  من  متنوعة  مجموعة 
تؤثر أيضا عىل درجة الفاعلية. يعتمد بعض هذه 
املوقف،  الجغرافية، عىل  العوامل  مثل  العوامل، 
ولكن بعضها اآلخر، مثل أولوية تخصيص املوارد 
لتحقيق املهام، تعتمد عىل تقدير قائد، وهذا أمر 

ميكن التأثري عليه وتغيريه. 
يف  والفهم  اإلرادة  تكمن  بسيطة،  وبعبارات 
تكمن  بينام  رئيس،  بشكل  االفرتايض  املجال 
القدرة يف املقام األول يف املجال املادي، كام تتأثر 
التأثري.  وأنشطة  بالنريان  والقدرة  والفهم  اإلرادة 
فال  والقدرة  والفهم  اإلرادة  بني  العالقات  أما 
من  تختلف  قد  وإمنا  معني  مفهوم  عىل  تقترص 
هذه  إن  آخر.  إىل  موقف  ومن  آخر  إىل  طرف 
العنارص الثالثة (اإلرادة والفهم والقدرة) مرتابطة 
مع بعضها ترابطا وثيقا، وهذا أمر أسايس يدعونا 
الشكل  ويوضح  عليها،  التأثري  بكيفية  للتفكري 
اململكة  عقيدة  يف  املستخدم  النموذج  أدناه 

املتحدة ويسمى ”العمل املشرتك.“

هو  املطلوب  التأثري  كان  إذا  املثال،  سبيل  فعىل 
يتم  فقد  والسيطرة»   القيادة  منظومة  ”تدمري 
األسلحة  بوساطة  والسيطرة  القيادة  مركز  تدمري 
التأثري  تحقيق  نستطيع  ولكننا  اإلصابة،  دقيقة 
عرب  إلكرتوين  هجوم  تنفيذ  طريق  عن  ذاته 
اإلنرتنت، أو تعطيل نظام التهوية أو التأثري عىل 
طريق  عن  أو  بالتخريب  للقيام  املوظفني  أحد 
منع أو تغيري املعلومات التي تصل لذلك املركز، 
نقوم  أن  واملهم  الخيارات  من  العديد  وهناك 

بدراسة كافة هذه الخيارات. 
مجال  توسيع  برضورة  اآلن  نعلم  أننا  مبا  لذلك، 
ميكننا  كيف  االفرتايض،  املجال  ليشمل  الرتكيز 
مجموعات  وتطوير  التحدي  هذا  عىل  التغلب 
بشكل  املجالني  كال  االعتبار  بعني  تأخذ  أهداف 
من  املستخدمة  املفاهيم  مناذج  من  مناسب؟ 
األطليس  شامل  وحلف  املتحدة  اململكة  قبل 
الرضورة هو منوذج  للمساعدة يف معالجة هذه 
يقوم بدراسة ”اإلرادة والفهم والقدرة“ كمجاالت 
ويبني  املستويات،  كافة  عىل  لألنشطة  أساسية 
هذا املفهوم بأن قدرة أي طرف (عدو أو صديق 
أو  فاعل  القوة بشكل  استخدام  أو محايد) عىل 
التهدد باستخدام القوة لتحقيق النتيجة املرجوة 
للموقف  وفهمه  العمل  إرادته عىل  تعتمد عىل 
وتحدد هذه  العمل بشكل حاسم.  وقدرته عىل 
من  العسكرية ألي طرف  الفاعلية  معا  العنارص 
العنارص،  هذه  من  أي  تغيري  تم  وإذا  األطراف، 
فستتغري قدرة ذلك الطرف عىل العمل بالطريقة 

املطلوبة وفقا لذلك. 
اإلرادة  تتأثر  االسرتاتيجي،  املستوى  اإلرادة: عىل 
األيديولوجية  الوطنية،  الثقافة  مثل  بعوامل 
العمليايت  املستويني  وعىل  السياسية،  واإلرادة 
االجتامعية  الوحدة  عىل  ترتكز  والتعبوي 
للمجتمعات املعنية أو الجامعات املسلحة والروح 

النجاح  تحقيق  أردنا  إذا  أكرب  بشكل  االفرتايض 
باملعنى االسرتاتيجي. 
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من وجهة نظر عقائدية، يعرف اصطالح ”عمليات 
املعلومات“ بأنه اصطالح شامل يستخدم لتغطية 
مجموعة من األنشطة املستخدمة لتحقيق التأثري 
يف املجال االفرتايض، ومن التطورات التي طرأت 
الحرب  والسيطرة  القيادة  حرب  مفاهيم  عىل 
املعلومات  عمليات  أصبحت  أن  التسعينات،  يف 
مثل  الوظائف  من  العديد  تنسيق  عىل  تعمل 
النفسية،  والعمليات  الرئيس  القائد  مشاركة 
وعمليات  القيادة  ملراكز  املضادة  واألنشطة 
ومع  اإللكرتونية.  والحرب  الحواسيب  شبكات 
العقائد  أصبحت  األفكار،  وتبلور  الخربة  زيادة 
األهمية  تعكس  الغربية  الجيوش  يف  الجديدة 
اآلن  وأصبحت  املعلومات  لعمليات  املتزايدة 
التأثري  معرفة  بعد  املؤثرة  األنشطة  قامئة  ضمن 
الذي تحققه عىل صناع القرار. واألهم من ذلك، 
عمال  تعترب  كانت  والتي  املؤثرة،  األنشطة  أن 
إضافيا يف اإلسناد، قد أصبحت النمط السائد يف 

التخطيط العمليايت والتعبوي. 
بالتزامن مع تطور العقيدة لعمليات املعلومات، 
املفاهيم  بعملية تطوير  الغربية  الجيوش  قامت 
ذلك،  بعد  التأثري  عىل  املرتكز  التفكري  وتنفيذ 
قد  التأثري  مفهوم  أن  يف  شك  من  هناك  وليس 
باعتباره  له  الرتويج  البداية وتم  تم تضخيمه يف 
أن  ثبت  فقد  العسكرية.  الشؤون  يف  ثورة 
و  التأثري“  القائم عىل  التقرب  مثل“  من  األفكار 
”العمليات القامئة عىل التأثري“ بأنها غري مناسبة، 
إال أن اإلرث الذي خلفته هذه الحقبة كان هو 
االستخدام املتواصل ”للتفكري القائم عىل التأثري“ 
كأساس للعمليات أساس، حيث يقود هذا التفكري 
القامئة  العمليات  النظر يف  بعيدا عن  املخططني 
عىل األنشطة فقط، عن طريق توجيههم للتفكري 
ثم  ومن  تحقيقه  يف  يرغبون  الذي  التأثري  يف 
من خالل  ذلك.  لتحقيق  الطرائق  أفضل  تحديد 
بأهمية  يحظى  الذي  االفرتايض  املجال  دراسة 
متزايدة باإلضافة إىل املجال املادي الذي نفهمه 
يتم  التي  الوظائف  كافة  واستخدام  بشكل جيد 
إىل  باإلضافة  املعلومات  عمليات  يف  تنسيقها 
التأثري  التي تحقق  التقليدية  منظومات األسلحة 
واسعة  مجموعة  املخططني  لدى  يصبح  املادي، 
التأثري  تحقيق  يف  تساعدهم  التي  املجاالت  من 

املرغوب. 
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كاف  تأثري  وهو  اإلرادة،  عىل  مبارش  تأثري  أيضا 
بحد ذاته، فعىل سبيل املثال، قيامنا بنرش قوة يف 
موقع معني ميكننا من خالله استخدام النريان، قد 
يردع العدو من القيام بأي عمل، وبهذا لن يعود 

استخدم النريان أمرا رضوريا. 
هي  هنا  دراستها  ينبغي  التي  األخرية  والنقطة 
(اإلرادة  الثالثة  العنارص  وترتيب  تنسيق  كيفية 
كأهداف  معالجتها  وبالتايل  والقدرة)  والفهم 
يتم  أن  ينبغي  وهنا  املرغوب.  التأثري  لتحقيق 
استهداف اإلرادة ملحاولة التأثري عىل السلوكيات 
أن  ينبغي  ذلك،  يف  فشلنا  إذا  الرصاع،  بدء  قبل 
ولكن  اإلرادة،  عىل  للتأثري  املحاوالت  تستمر 
ينبغي أيضا التأثري عىل أمناط فهم العدو واملامه 
باملوقف، وإذا فشلنا يف كل هذا، فينبغي التأثري 
عىل قدرة العدو.  قد يقول البعض إن هذا هو 
العمليات  معظم  يف  يجري  مام  متاما  العكس 
العسكرية حيث يتم استهداف قدرة العدو أول 
يشء يتم استهدافه، وهذا رمبا يعكس أن بعض 
املواقف قد تستمر حتى بعد االنتهاء من مرحلة 

استهداف اإلرادة ملنع اندالع النزاع.  
يف  العمليات  حول  القصرية  املقالة  هذه  تبدو 
ملاذا  ولكن  ومفيدة،  جيدة  االفرتايض  املجال 
واألركان؟  القيادة  كلية  مجلة  يف  موجودة  هي 
يف  االفرتايض  للمجال  املتزايدة  األهمية  تساهم 
رضورة تغيري الطريقة التي يتم بها إعداد القوات 
التي  الدراسات  يشمل  هذا  للعمليات،  املسلحة 
تتم يف كليات القيادة واألركان. فرتكيز العمليات 
عرب العصور كان عىل املجال املادي وبالتايل كان 
واألركان  القيادة  كليات  يف  والتعليم  التدريس 
يجب  ولهذا  لذلك.  نظرا  مامثل  نحو  عىل  مركزا 
أن يتغري هذا األمر اذا أرادت القوات العسكرية 
أن تبقى تتمتع بالفاعلية يف العمليات املعارصة 
واألهم من ذلك، تحقيق النجاح االسرتاتيجي عىل 
املدى البعيد. يجب أن يأخذ التدريب والتعليم 
بعني االعتبار أهمية املجال االفرتايض، كام ينبغي 
أن يفهم القادة يف كافة املستويات املجال املادي 
والتأثري التي ترتتب عليها كافة الوسائل املتاحة، 
املفهوم هو يف  بناء هذا  للبدء يف  وأفضل مكان 

كافة مستويات تدريب هيئات الركن. 

التأثريات  لتحقيق،  تستخدم  أن  ميكن  أنها  إال 
النفسية (مثل خفض الروح املعنوية)، والتأثريات 
أو االستنزاف) بشكل مبارش  املادية (مثل تدمري 

أو غري مبارش.

��***�S0�����****,96.
توفر أنشطة النفوذ، مثل عمليات املعلومات أو 
العمليات اإلعالمية، ”القدرة، أو القدرة املتصورة، 
للتأثري عىل شخصية أو سلوك شخص ما أو يشء 
أنشطة  تحظى  الربيطانية.  للعقيدة  وفقا  ما“ 
التأثري بتأثري كبري عىل أمناط الفهم، حيث تعمل 
عىل التالعب باملعلومات يف املجال االفرتايض قبل 
بعد  املعلومات  تلك  فهم  طريقة  أو  استالمها، 
استالمها. كام قد يكون ألنشطة التأثري أيضا تأثري 
رادع  تأثري  وجود  خالل  من  اإلرادة  عىل  مبارش 
عمل  باي  العدو  قيام  دون  للحيلولة  يكفي  مبا 

محتمل عىل اإلطالق. 

%�7�**** ���
بأنها  الربيطانية  العقيدة  يف  املناورة  توصف 
األفضلية  لتحقيق  والرضورية  املنسقة  ”األنشطة 
حيث  معني“،  موقف  يف  واملكان  التوقيت  يف 
إىل  يسعى  من  كل  منح  عىل  املناورة  تعمل 
تحقيق أي تأثري مادي أو ذهني يف الوقت واملكان 
للمناورة  يكون  قد  كام  بذلك.  للقيام  املناسبني 

n��9����=���
يجمع مفهوم ”العمل مشرتك: بني النريان (وهو 
تأثري  تحقيق  إىل  يؤدي  الغالب  يف  مادي  نشاط 
مادي يف املجال املادي) وأنشطة تأثري (ومعظمها 
أنشطة غري املادية تؤدي إىل تحقيق تأثري ذهني 
من  كل  متكني  يتم  وهنا  االفرتايض)،  املجال  يف 
النريان وأنشطة التأثري من خالل املناورة. يضمن 
القادة بدراسة كافة  ”العمل املشرتك“ بأن يقوم 
التأثري عرب مجموعة متنوعة من  وسائل تحقيق 
األنشطة، التي ترتاوح بني البث اإلذاعي البسيط، 
عىل سبيل املثال، والرضبات املادية الكربى عىل 
املفهوم  هذا  أن  ندرك  أن  املهم  من  األهداف. 
يقوم بالجمع بني األنشطة والتأثري ولذلك كانت 
الخطوط والحدود غري واضحة املعامل يف املخطط 

أعاله يك توحي بعدم وجود أمور مطلقة. 

�R��****� ��
الخفيفة  األسلحة  نريان  مثل  النريان،  تعرف 
والصواريخ املضادة للدبابات، وقذائف املدفعية 
العقيدة  يف  الجو،  من  تلقى  التي  الذخائر  أو 
الربيطانية عىل أنها ”االستخدام املدبر (املدروس) 
املادية  التأثريات  تحقيق  إلسناد  املادية  للوسائل 
املادي  املجال  يف  تنفيذها  ويتم  رئيس“،  بشكل 
األطراف،  أحد  قدرة  عىل  رئيس  يشكل  وتركز 
موقفه،  فهم  من  التي متكنه  القدرة  ذلك  مبا يف 
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وقد نجحت دولة اإلمارات يف بناء هوية وطنية 
عنارص  إحدى  متثل  التي  الهوية  وهي  فريدة، 
التي  القوة  الدولة  متنح  التي  الوطنية  الثقافة 
تحتاجها سياساتها وقراراتها. هذه الهوية الوطنية 
التي  للسياسة  الالزم  الزخم  متنح  التي  هي 
تعتمدها دولة اإلمارات يف الدفاع عن مصالحها 
الوطنية، كام أنها، وهذا هو األهم، تحدد املسار 
الذي ستتخذه السفينة اإلماراتية يف إبحارها عىل 
مسارها  اإلمارات  دولة  وتحدد  الدولية.  الساحة 
مبا يعظم قوتها الوطنية ومبا يعود عليها بأكرب مام 
تحصل عليه أي دولة أخرى مثلها. فاملقاربة التي 
الذكية  القوة  استخدام  يف  اإلمارات  دولة  تتبعها 
الفعالة تستحق أن تكون مثاال ومنوذجا  تحتذيه 

بقية الدول األخرى.
ويحلو للبعض أن يطلق عىل دولة اإلمارات اسم 
”إسربطة الصغرية“ بعد أن نجحت يف إثبات قوتها 
عىل  األصعب  هي  ظروف  ظل  يف  العسكرية 
اإلطالق. ولكن الحقيقة هي أن القوة العسكرية 
لدولة اإلمارات ليست سوى جزء يسري من النفوذ 
الكبري الذي تتمتع به الدولة يف املحافل الدولية. 
فدولة اإلمارات تخوض نزاال دبلوماسيا أكرب من 
للقوتني  الذيك  استخدامها  بفضل  الحقيقي  وزنها 
الدولة  تستخدم  كام  والثقافية.  االقتصادية 
نفوذها مبا يؤدي إىل تعظيم تأثريها عىل القضايا 

التي تهم مستقبلها.
وقد نجحت دولة اإلمارات يف وضع سياسة فريدة 
الذكية،  الوطنية  القوة  استخدام  كيفية  حول 
للدولة  السيادية  الرثوة  صناديق  تتيح  حيث 
إمكانية استخدام قوتها االقتصادية الكبرية ، كام 
الدول  لدى  النفط  من  االسرتاتيجي  أن مخزونها 
اسرتاتيجيا  احتياطيا  اإلمارات  دولة  مينح  األخرى 
حدودها  خارج  الوطنية  االقتصادية  القوة  من 
املنظامت  يف  القوية  املشاركة  وتأيت  الفعلية. 
(الناتو)  األطليس  شامل  حلف  (مثل  الدولية 
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة (أيرينا) لتمنح 
وتضيف  دبلوماسية  مصداقية  اإلمارات  دولة 
الدبلوماسية. كام أن الدور  ثقال نوعيا لجهودها 
تلعبه  الذي  الرئييس  والدبلومايس  العسكري 
دولة اإلمارات عىل صعيد مكافحة اإلرهاب مينح 
الدولة نفوذا أكرب من أي دولة مثلها عىل مستوى 
للتميز  الدويل  للمركز  استضافتها  وتأيت  العامل. 
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ليعزز  العنيف ”مركز هداية“   التطرف  ملكافحة 
صوت اإلمارات يف أصقاع العامل.

الخارجية  للمساعدات  الخمسية  الخطة  وتعترب 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  التي وضعتها 
سياسة  عىل  مثال  أوضح  اإلمارات  بدولة  الدويل 
فخطة  الدولة.  تعتمدها  التي  الناعمة  القوة 
املساعدات الخارجية التي ستنتهي يف عام 2021 
وعىل  وحاميتها  املرأة  متكني  رضورة  عىل  تؤكد 
أهمية النقل والبنية التحتية الحرضية والتعاون 
الفني. وكام رصحت معايل وزيرة الدولة للتعاون 
اإلمارات  ”دولة  فإن  الهاشمي،  ريم  الدويل، 
تسعى إىل تأسيس نهج جديد يقوم عىل تقديم 
املساعدات من خالل تنفيذ املرشوعات التنموية 
وقد  املستفيدة..  الدول  مصلحة  يف  تصب  التي 
واضحا  نهجا  الرشيدة  اإلماراتية  القيادة  حددت 
التي  اإلنسانية  املساعدات  ربط  يقوم عىل عدم 
للدول  السياسية  بالتوجهات  الدولة  تقدمها 
املستفيدة لها بل تراعي يف املقام األول الجانب 
ما  الشعوب  احتياجات  يف  يتمثل  الذي  اإلنساين 
يف  بالغني  وتقدير  باحرتام  تحظى  الدولة  جعل 

كافة املحافل الدولية“.
وليس هناك أدىن شك يف أن التحديات ستتواصل 
ثقافتها  ولكن  املحك  عىل  اإلمارات  دولة  لوضع 
القوية ستضمن وحدتها وستبث روحا  الداخلية 
الجبهة  نسيج  يف  معنوية  وقوة  جديدة  وطنية 
أنه  السياسية  العلوم  باحثو  ويرى  الداخلية. 
وجهة  مع  الحكومة  نظر  وجهة  تقاربت  كلام 
نظر الشارع يف أي دولة كلام كانت الدولة أقوى 
يف  واألمان  لألمن  واحة  اإلمارات  دولة  وتعترب   .
قوة  بفضل  وذلك  باالضطرابات،  مليئة  منطقة 
املواطن  بني  العالقة  ومتانة  الوطنية  وحدتها 
التحرك  من  الدولة  ميكن  الذي  األمر  وقيادته، 
اعتامدا عىل استخدام سياستها الفريدة لتحقيق 
إعطاء  عىل  اإلمارات  دولة  حرص  إن  األمن. 
ومبادئها  بقيمها  يتعلق  فيام  والقدوة  املثل 
قوية  ثقافة وطنية  واعتامد  الدولة  الساحة  عىل 
واالزدهار  التقدم  عىل  القدرة  الدولة  سيمنحان 
التحديات. فاإلمارات دولة تعتمد عىل  رغم كل 
يف  قدوة  تكون  أن  عىل  وتحرص  الذكية،  القوة 

قيادتها للعامل.
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طائرة  منت  عىل  املركبة   HF اإلرسال  أجهزة  عىل 
التموين العمالقة املرافقة ل ”رافال“ وهو حل غري 
ُمرض بأي حال. والحل األمثل هو تزويد الطائرة 
املقاتلة بنظام ”اتصاالت السلكية“  Satcom ثابت 
الفرنسية  املسلحة  القوات  وتعمل  الطائرة،  عىل 
حاليا عىل دمج أحدث وصله معلومات إل 16 مع 

يف  الفرنسيني  والبحرية  الجو  لسالحي  التابعة 
حيث  منتظمة  بصورة  األوسط  والرشق  أفريقيا 
مرحالت االتصاالت نادرة أو حتى غري موجودة، ما 
يشكل تحديا عند التواصل مع املستويات اإلدارية 
العليا، سواء عند بث تقرير ما أو عند تلقي األوامر 
الطيارون املقاتلون  والتعليامت. وغالبا ما يعتمد 

يف  الجوية  طلعاتها  أوىل  ”رافال“  طائرة  نفذت 
الخدمة  ذلك  بعد  لتدخل   1986 عام  يونيو   4
مقاتلة  طائرة  وهي   ،2000 عام  يف  العسكرية 
قبل  من  صنعت   ،4.5 الجيل  من  املهام  متعددة 

رشكة ”Dassault Aviation“ الفرنسية.
تعمل الطائرات املقاتلة ”رافال“ املتعددة األدوار 

Arabic 542 new.indd   92 3/3/17   11:08 PM



  “SCALP EG جي  إي  و“سكالب   ”  Apache
.“GBU-12 Paveway II -12و“جي يب يو

وتحمل طائرة ”رافال“ عىل متنها راداراً من نوع 
وقت  يف  طائرة   40 تعقب  عىل  قادراً   “RBE2”
واحدة.  دفعة  طائرات   8 مع  واالشتباك  واحد 
التي  الطائرات  الطائرة اكتشاف  ويستطيع رادار 

تحلق تحتها أيضا.
من  إلكرتونية  حرب  نظام  أيضا  الطائرة  ومتتلك 
برصياً  كهرو-  ونظاماً   .“Spectra Thales” نوع 
الحراري  للبحث   ،“SAGEM / OSF” نوع من 
وتتبع األهداف، ما يجعلها تنافس أكرث املقاتالت 
وغزارة  املنــاورة  بقــدرات  املعروفـة  الحربيـة 
النريان والقــدرة عىل االشتباك والدقة يف إصابة 

أهدافها.

بالدفع  يعمالن   .(Snecma M88-2)  88-2 ام 
محرك.  لكل  نيوتن  كيلو   50.04 بطاقة  الجاف 
وهي قادرة قطع أكرث من 3,700 كيلومرت. وتبلغ 
قدرتها القصوى عىل االرتفاع 16,800 مرت مبعدل 
أجنحتها  وتتحمل  مرت/ثانية.   350 قدره  صعود 

وزن 326 كيلوجرام لكل مرت مربع .
ملم   30 عيار  من  رشاش  مبدفع  مزودة  الطائرة 
طلقة،   125 مع   GIAT 30/719B نوع  من 
جوي  أحدهام  الذخائر،  لتعليق  منوذجان  وفيها 
تصل  بحمولة  تزويدهام  ميكن  بحري،  واآلخر 
تحمل  وهي  سابقا،  ذكرنا  كام  طن   9.5 حتى 
صواريخ ”ماجي 2“ و“ميكا2“ و”أي أي أم 9- ” 
و“سايد وايندر“ وجميعها صواريخ جو ـ جو، كام 
تستطيع الطائرة التزود بصواريخ جو ـ أرض من 
 MBDA و“أباتيش   ”  AASM ”إكزوست  نوع، 

الطائرة ”رافال“، وهي الوصلة التي يجري تحديثها 
باستمرار للسامح بإضافة وظائف جديدة. ورغم 
ملهام  البداية  يف  مخصصة  كانت  الوصلة  تلك  أن 
الجوي/التفوق  الدفاع  التفوق جو – جو  ومهام 
بكرثة  استخدموها  ”رافال“  أطقم  أن  إال  الجوي 
كجهاز السليك مأمون. ومن املقرر تزويد الطائرة 
قريبا بوضع ”الشات“ لتسهيل عملية االتصال مع 

مراكز القيادة والسيطرة. 
ويصل طول ”رافال“ 15.27 مرت، وتصل املسافة 
إىل  ومساحتهام  مرت.   10.80 إىل  الجناحني  بني 
45.7 مرت مربع، ويبلغ ارتفاع الطائرة 5.34 أمتار، 
الحد  أما  أطنان،   10 حمولة  بدون  وزنها  ويبلغ 
طناً،   24 إىل  فيصل  اإلقالع  عند  للوزن  األقىص 
أطنان  تسعة  الخارجية  القصوى  حمولتها  وتبلغ 
ونصف، ورسعتها القصوى يف االرتفاعات العالية 
تتجاوز ألفي كيلومرت بالساعة بقليل (1.8 ماك). 
وطائرة ”رافال“ مزودة مبحركني من نوع سنيكام 
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الطاقم: 1–2.
الطول: 15.27 مرت. 

املسافة بني الجناحني: 10.80 مرت. 
االرتفاع : 5.34 مرت. 

.Іمساحة األجنحة: 45.7 مرت
الوزن فارغة:

(C) 9,500 كجم للفئة
(D) 9,770 كجم للفئة

.(M) 10,196 كجم للفئة
وزن اإلقالع األقىص:

(C/D) 24,500 كجم للفئة
.(M) 22,200 للفئة

 88-2 ام  نوع سنيكام  من  محركان  املحرك: 
.(Snecma M88-2)

الدفع الجاف: 50.04 كيلو نيوتن لكل محرك.
75.62 كيلو  املساعدة:  االحرتاق  بغرفة  الدفع 

نيوتن لكل محرك.
األداء

الرسعة القصوى: 2 ماخ. 
املدى: +3,700 كيلومرت.

أقىص ارتفاع: 16,800 مرت. 
معدل الصعود: +350 مرت/ثانية. 

الحمل عىل األجنحة: 326 كيلوجرام/مرت.
نسبة الدفع مقابل الوزن: 1.13.

�"����(�DE�����
تسليح الرافال

 GIAT 30/719B 1 ملم من نوعh 30 :مدافع
مع 125 طلقة
نقاط التعليق:

النموذج الجوي: 14
النموذج البحري: 13

أقىص وزن للتعليق الخارجي: 9.500 كجم. 
الصواريخ:

جو- جو - ميتيور
ماجيك2- ميكا

إيه.آي.إم9- سايد وايندر
جو-أرض:إكزوست

AASM إيه إيه إس إم
صاروخ أباتيش

(SCALP EG) ستورم شادو
(GBU-12 Paveway II) -12جي يب يو

إليكرتونيات الطائرة
جهاز رادار من نوع RBE2 قادر عىل تعقب 
 8 مع  واالشتباك  واحد  وقت  يف  طائرة   40
اكتشاف  وميكنه  واحدة،  دفعة  طائرات 

الطائرات التي تحلق أسفل الطائرة.
.Spectra Thales أنظمة حرب إليكرتونية نوع

 ،SAGEM / OSF نظام كهروبرصي من النوع
للبحث الحراري وتتبع األهداف.
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حجم  بني  حجمها  يبلغ  التي  للامدة  جديدة 
الجزيء وحجم املادة الصلبة املرئية.

يف  النانو  لتقنية  العلمي  التطبيق  يرتكز  وبالتايل 
إنتاج األشياء عرب تجميعها عىل املستوي الصغري 
والجزيئات.  الذرة  مثل  األساسية،  مكوناتها  من 
وما دامت كل املواد املكونة من ذرات مرتصفه 
وفق تركيب معني، فإننا نستطيع أن نستبدل ذرة 
وهكذا  آخر،  لعنرص  ذرة  بدلها  ونرصف  عنرص 
بخصائص  تتميز  مواد  من  حلول  صنع  نستطيع 
جديدة مل نكن نعرفها من قبل، مام يفتح مجاالت 

جديدة الستخدامها وتسخريها لفائدة اإلنسان. 
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متكن باحثون يف رشكة آي يب إم وجامعة كولومبيا 
وجمع  ورصف  صف  من  أورليانز  نيو  وجامعة 
جزيئني غري قابلني لالجتامع إىل بلور ثاليث األبعاد، 
وبذلك تم اخرتاع مادة غري موجودة يف الطبيعة 
للحرارة  ونصف موصل  الضوء  توليد  قادرة عىل 
نانو  من  مصنوعة  وهي  (ملغنسيوم).  وسميت 
وأوكسيد الحديد محاطا برصاص السيلينايد. هذه 
واستعامالت  مميزات خاصة  لها  الجديدة  املادة 
كثرية يف مجاالت الطاقة والبطاريات. وقد أوردت 

الحسابات  إنتاج  خالل  من  اإللكرتونيات  مجال 
تقنية  وتعرف  السيليكونية.  والرقائق  الشخصية 
معالجة  بدراسة  يهتم  الذي  العلم  بأنها  النانو 
وكلمة  والجزيئي.  الذري  املقياس  عىل  املادة 
الصغر  املتناهية  املواد  تقنية  تعني    “ النانو   ”
مع  تتعامل  التي   “ الدقيقة  املجهرية  التقنية   ”
آخر  ومبعنى  نانومرت،   100 إىل   0,1 بني  قياسات 
خمس  بني  ترتاوح  ذرية  تجمعات  مع  تتعامل 
من  كثرياً  أقل  أبعاد  وهي  ذرة،  ألف  إىل  ذرات 
ال  التقنية  هذه  الحية.  والخلية  البكترييا  أبعاد 
املواد  بخواص  تهتم  بل  األحياء،  بعلم  تختص 
أشباه  من  واسع  بشكل  مجاالتها  تتنوع  حيث 
معتمدة عىل  متاما  إىل طرائق حديثة  املوصالت 
بالقياس  التحديد  هذا  الجزيئي.  الذايت  التجميع 
يقابله اتساع يف طبيعة املواد املستخدمة، والتي 
وبرصية  كهرومغناطيسية  ظواهر  إىل  تؤدي 
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السمة  هو  الهائل  التقني  التطور  كان  لقد 
الخرباء  ، وقد أجمع  القرن العرشين  الفريدة يف 
من  األخري  النصف  يف  تقني  تطور  أهم  أن  عىل 
السيليكون،  إلكرتونيات  اخرتاع  هو  القرن  ذلك 
فقد أدى تطويرها إىل ظهور ما يسمى بالرشائح 
أدت  والتي   (MicroChips) الـ  أو  الصغرى 
املجاالت  جميع  يف  هائلة  تقنية  ثورة  ظهور  إىل 
وتعترب  وغريها.  والطب  والحواسيب  كاالتصاالت 
تكنولوجيا النانو من الجيل الخامس الذي ظهر يف 
علم اإللكرتونيات، حيث سبقه أوال الجيل األول 
الذي استخدم املصباح اإللكرتوين مبا فيه التلفاز، 
والجيل الثاين الذي استخدم الرتانزستور، ثم الجيل 
الدوائر  استخدم  الذي  اإللكرتونيات  من  الثالث 
استخدم  الذي  الرابع  الجيل  وجاء  املتكاملة، 
املعالجات الصغرية والتي أحدثت ثورة هائلة يف 
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بتطوير  حاليا  األمرييك  الجيش  القتال.يقوم 
تقنية  إىل  استناداً  املختلفة  التقنيات  العديد من 
سبيل  عىل  ومنها  الجندي،  منها  ليستفيد  النانو 
ألياف  عىل  تحتوي  والتي  امليدان  مالبس  املثال، 
جميع  عىل  تحتوي  الصغر  متناهية  دقيقة 
املتطلبات مثل األقالم، وأجهزة االتصال، باإلضافة 
العسكري  للتمويه  األلوان  متعددة  كونها  إىل 
والقتايل، كام تسمح له بالنوم والتحرك بسهولة، 
وذات  وشتاًء  صيفا  الحرارة  درجات  يف  وتتحكم 
قدرة عىل مقاومة أسلحة الدمار الشامل املختلفة 
والرصاص،  والنووية)  والكيميائية  (البيولوجية 
ظهرت  النانو  تقنية  املتنوعة.بوساطة  والقذائف 
األسلحة  ضد  وعالجات  أدوية  لتطوير  أبحاث 
فقد  الصغر،  متناهية  املواد  بتقنية  البيولوجية 
امليكروبية  للمقاومة  أبحاث  تطوير  أمكن 
متناهية الصغر وذلك بإنتاج مضادات ميكروبية 
متناهية الدقة أسهمت بشكل فعال يف الحد من 
وقد  الدقيقة.  الحية  بالكائنات  املمرضة  اإلصابة 
الصغر  متناهي  حيوي  مضاد  تطوير  بالفعل  تم 
أطلق عليه مضاد النانو والذي تم تطويره للتأثري 
عىل الخاليا البكتريية، حيث تتجمع املركبات عىل 
اخرتاق  تستطيع  الدقة  متناهية  أنابيب  هيئة 
نشاطه  إيقاف  ثم  ومن  البكتريي،  العائل  خاليا 
تطوير  يف  أيضا  النانو  تقنية  ستساهم  التكاثري. 
العديد من روبوتات نزع األلغام، والكشف عن 
ذات  بكونها  متتاز  والتي  وإبطالها،  املتفجرات 
أحجام صغرية وميكن حملها بسهولة يف ميادين 

القتال والتي يطلق عليها روبوتات النانو. 

مجاالت  يف  الرسيع  للتطّور  نظراً  العسكرية 
وامتالك  اإلرهاب  ومحاربة  واألمن  التسليح 
ميكن  جديدة  موارد  عن  والبحث  الفضاء 
العسكرية  الرتسانات  لتقليل  منها  االستفادة 
الهائلة لألسلحة وبالتايل التقليل من اإلنفاق املايل 
ودقة  كفاءة  أكرث  أسلحة  عن  والبحث  الضخم، 
وذات أحجام صغرية ال تتطلب توفري مستودعات 
ضخمة لتخزينها. يف مجال تقنية النانو العسكرية 
األساس  والبحثية تعترب  العلمية  التخيالت  فإن 
فروع  ملختلف  واالستنباط  والتقيص  البحث  يف 
والبحرية  الربية  للقوات  العسكري  التسليح 
والجوية والدفاع الجوي. حيث تعترب طائرة الشبح 
مثاال واضحا لتلك التخيالت والتي من املتوقع أن 
يتم تطويرها استنادا إىل تقنية النانو لتحصل عىل 
قدرات خيالية باإلضافة إىل إنتاج غواصات صغرية 
الحرارية  للصدمات  عالية  مقاومة  ذات  الحجم 
وامليكانيكية املختلفة.لقد أظهرت نتائج الحروب 
التي  املتطلبات  من  العديد  هناك  أن  السابقة 
يحتاجها الجندي يف ميدان القتال حتى يستطيع 
واملالبس  فاألحذية  طويلة،  لفرتات  املقاومة 
والخوذة والجوارب الحالية عىل سبيل املثال قد 
الوزن،  ثقل  حيث  من  الجندي  عىل  عبئا  تكون 
النانو  تقنية  من  االستفادة  ميكن  فإنه  هنا  ومن 
متناهية  مواد  من  الجندي  متطلبات  صنع  يف 
الدقة وذات أحجام صغرية مقاومة للحرارة وغري 
البطاريات،  إنتاج  إىل  باإلضافة  للامء،  منفذة 
وأجهزة االتصال طويلة األمد، واملعدات الحربية 
الجندي داخل ميدان  التي يحتاجها  والعسكرية 

مادة  اكتشاف  عن  مؤخرا  االيكونوميست  مجلة 
جديدة مصنوعة من جزيئات نانو تدعى ” قسم  
البالستيك والسرياميك  (Quasam) “ تضاف إىل 
واملعادن فتصبح قويه كالفوالذ وخفيفة كالعظام 
استعامالت كثرية خصوصا يف هياكل  لها  وأصبح 
للجليد  مضادة  فهي  واألجنحة،  الطائرات 
ومقاومة للحرارة حتى 900 درجة مئوية. ظهرت 

تقنية النانو يف الكثري من الصناعات أيضا، منها:
صناعة الطائرات والسيارات: حيث قدمت الكثري 
والدعامات  واملقاعد  األبواب  صناعة  لتحسني 
التي تتميز بالصالبة واملرونة العالية وخفة الوزن 
محركات  وصنع  الوقود  استهالك  من  والتقليل 

نفاثة تتميز بهدوئها وأدائها العايل.
يف  التقنيات  هذه  ستساهم  الزجاج:  صناعة 
الشفافية  عايل  ليصبح  والنوافذ  الزجاج  تحسني 
النشط”  ”بالزجاج  مايعرف  صناعة  إىل  باإلضافة 
األشعة  تتفاعل مع  يتكون من جسيامت  والذي 
الرواسب  إزالة  إىل  وتؤدي  بنفسجية  الفوق 

واألوساخ والغبار امللتصق عىل الزجاج.
صناعة  يف  ستساهم  حيث  املالبس:  صناعة 
املالبس املقاومة للبقع والسوائل وستوفر حامية 
من أرضار األشعة الفوق بنفسجية، باإلضافة إىل 
شبكة  خالل  من  باإلتصال  املالبس  تلك  قدرة 
الحالة  ومراقبة  األجهزة  شحن  وإعادة  اإلنرتنت 

الصحية ملرتديها.
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املجاالت  يف  النانو  تقنية  استخدام  أهمية  ترجع 
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الحرارة  مثل  الجسم  أعضاء  لوظائف  الحيوية 
ومعدالت  القلب  نبضات  ومعدل  الدم  وضغط 
الضغط النفيس وتعطي صورة عن حالة اإلرهاق 

والحاجة للنوم وغريها. 
الشحن والطاقة الكهربائية املتنقلة للجندي:

النانو  بتقنية  الصغر  متناهية  الطاقة  أنظمة 
ميكن استخدامها لتزويد أنظمة جندي املستقبل 

املختلفة بالطاقة من خالل بدلة القتال.

من  هي  حالياً  تجري  التي  األبحاث  إن  حيث 
الدفاع  وخطط  املعارك  تصميم  فلسفة  سيحدد 

ونوعية التسليح املناسب لكل مهمة.
نظام عرض الحالة الصحية للجندي:

يتضمن هذا النظام املتقدم مجسات طبية صغرية 
تلصق  أو  الجندي  جسم  داخل  تزرع  الحجم 
عليه من الخارج وتقوم بإرسال إشارات السلكية 
البيانات  بتجميع  تقوم  التي  السيطرة  لوحدة 
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الخــوذة: تعترب الخوذة بالنسبة لجندي املستقبل 
ستعترب  حيث  الشخيص  العمليات  مركز  مبثابة 
الجندي  تجهيزات  بني  وصل  حلقة  الخوذة 
النانو يف تصنيع  والعامل الخارجي. وتدخل تقنية 
بشاشة  واملزودة  املستقبلية  العسكرية  الخوذة 
زجاجية مثبتة أمام عني الجندي والتي ستمكنه 
من عرض الخرائط والتعليامت من مركز القيادة 
واملمرات  املعركة  لساحة  كاملة  صورة  ونقل 
واالتجاهات التي يجب أن يسلكها. كام سيتوفر 
مثل سامعات  االتصال  وسائل  كذلك  الخوذة  يف 
األذن ومكرب الصوت والهوائيات بل سيتوفر كذلك 
له  املعرض  الخطر  نوع  يحدد  مبكر  إنذار  نظام 
الجندي واالتجاه القادم منه من خالل مجسات 
تلتقط مرسالت األشعة تحت الحمراء واإلشارات 

الالسلكية وغريها.
جندي  بدلة  من  األساس  الهدف  إن  البـدلــة: 
هو  النانو  تقنية  خالل  من  املطورة  املستقبل 
البدلة  توفري أقىص حامية للجندي حيث تتألف 
األولية،  الحامية  (طبقة  واقية  من ثالث طبقات 
وطبقة الطاقة املركزية وطبقة الحامية األخرية). 
الدرع  ذات  البدلة  تصميم  فلسفة  حيث  ومن 
الرصاص  ضد  الحامية  عىل  تعتمد  فهي  الواقي 
العلوية  واألجزاء  الجسم  من  العلوية  لألجزاء 
من األرجل والصدر والبطن والتي تصنع بشكل 
صورتها  يف  والسرياميك  األلياف  من  أساس 
من  تتحول  والتي  الذكية  املواد  ومن  التقليدية 
الحركة عىل هيئة  العادية سهلة  الهالمية  الحالة 
الصالبة  شديدة  مادة  إىل  الجندي  يلبسها  بدلة 
ما  إذا  الثانية  من  األلف  من  جزء  من  أقل  يف 
قد  التقنية  أن هذه  إال  كهربايئ.  تيار  مر خاللها 
قبل  قادمة  سنوات  عرش  إىل  خمس  من  تحتاج 
معهد  وذلك حسب  الفعلية  للخدمة  تدخل  أن 
األمريكية  بوسطن  يف  للتقنية  ماساتشوستس 

الذي يعمل عىل هذا املرشوع حاليا.
سالح  سيكون  النانو  تقنية  بوساطة  التسليـح: 
يتجاوز  ال  بندقية  عن  عبارة  املستقبل  جندي 
وزنها 2.3 كجم وتتكون من أربع سبطانات من 
موجهة  مقذوفات  إطالق  تستطيع  15ملم  عيار 
إطالق  تستطيع  أخرى  سبطانة  إىل  باإلضافة 
القريب.  للقتال  ملم   4.6 عيار  من  مقذوفات 
تتسابق  الرشكات  من  العديد  هناك  وحالياً 
لتقديم تقنيات جديدة لتسليح جندي املستقبل 
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عن  ودفاعه  املنغلق  بخطابه  ترامب  يلجأ  بينام 
الحامئية التي يروج لها مستشاريه البارزين وأبرزهم 
مجددا-وأضاف  عظمية  أمريكا  بجعل  بانن  ستيفان 
جلسة  مارس-يف  شهر  مطلع  األول  خطابه  يف  إليها 
مشرتكة ملجلّيس الشيوخ والنواب-بجعل أمريكا قوية 
ميزانية  بزيادة  وآمنة-ومطالبته  وفخورة  وعظمية 
وزارة الدفاع زيادة تاريخية وغري مسبوقة منذ أيام 
ريغان  وعهد  السوفيتي  االتحاد  مع  الباردة  الحرب 
الذي ّرسع االنفاق العسكري الهائل يف عهده سقوط 
وتفكك االتحاد السوفيتي والشيوعية-طالب ترامب 
زيادة ميزانية وزارة الدفاع بحوايل 54 مليار دوالر-
تُضاف ألكرب ميزانية دفاع لدولة يف العامل تصل لحوايل 
600 مليار دوالر يف ميزانية عام -2017وبذلك تشكل 
العامل  لدول  العسكري  االنفاق  ميزانية  %36من 
الثامنية  للدول  الدفاع  وزارات  ميزانيات  من  وأكرب 
التالية واألكرث انفاقا يف العامل حسب القامئة الظاهرة 
وصفه  مبا  ترامب  الرئيس  يطالب  ذلك  أدناه-ومع 
ميزانية  بزيادة  الوطني  واألمن  العام  األمن  مبيزانية 
وزارة الدفاع بحوايل %10لتعزيز القدرات العسكرية 
وتحديث املعدات العسكرية وزيادة عديد القوات 

األمريكية لتكون القوات األمريكية األقوى يف العامل. 
هذا فيام يتعلق باألسلحة التقليدية-ومل يفت الرئيس 
قامئة  عىل  املتحدة  الواليات  لجعل  بسعيه  ترامب 
فيها  مبا  دولة  أي  متاثلها  ال  بقدرات  النووية  الدول 
الخصم الرويس-ما يُنذر بسباق تسلح نووي مع روسيا 
الدفاع  وزارة  ميزانية  بزيادة  املطالبة  بعد  وكذلك 
 650 -2018لحوايل  ميزانية  يف  %10لتصل  بنسبة 
مليار دوالر-وبنسبة تصل إىل حوايل %40من االنفاق 
العسكري العاملي-حوايل 10 أضعاف ما تنفقه روسيا 
عىل ميزانية وزارة الدفاع!ويفاخر ترامب بأنه سيزيد 
من ميزانية الدفاع“عىل مستوى تاريخي-عىل أمل أن 
ال تستدعى الحاجة الستخدام السالح-حتى ال يحاول 

أي عدو العبث معنا!“
زيادة  ترامب  الرئيس  ملقرتح  االنتقادات  توالت 
من  ستأيت  الزيادة  %10ألن  بنسبة  الدفاع  ميزانية 
خفض ميزانيات قطاعات اجتامعية وصحية والتعليم 
والبيئة واألهم االستقطاع من ميزانية وزارة الخارجية 

واملساعدات الخارجية لتمويل الدفاع والتسلح.
يكرر الرئيس ترامب يف مقابالته وتغريداته وآخرها يف 
خطابه مطلع شهر مارس الجاري أمام جلسة مشرتكة 
ملجليس الشيوخ والنواب للحاجة لجعل أمريكا قوية 
وعظيمة-وينتقد بدون أن يسميهام الرئيسني جورج 
بوش االبن وباراك أوباما-وخاصة سياستهام يف الرشق 
املتحدة  الواليات  كلفت  أنها  يؤكد  األوسط-الذي 
خالل الستة عرش عاما املاضية 6 مليارات دوالر-يف 
اإلرهاب- والحرب عىل  وأفغانستان  العراق  حروب 
املتهالكة- التحتية  البنى  لتمويل تحديث  ما يكفي 
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وتحرس كيف تنسحب إدارة أوباما من العراق دون 
أخذ نفط العراق! ويتعهد فوق ذلك بهزمية تنظيم 

داعش الشيطاين بالتعاون مع الحلفاء املسلمني.
ومل يفت الرئيس ترامب يف خطبه وتغريداته الشهرية 
مع قيادات إدارته وعىل رأسهم نائب الرئيس مايك 
بنس يف مؤمتر األمن يف ميونيخ الشهر املايض ووزير 
تذكري  ماتيس-عىل  جيمس  املتقاعد  الجرنال  الدفاع 
األطليس-الناتو- شامل  حلف  يف  األعضاء  الدول 

ل%2من  الدفاع  وزارات  ميزانيات  لزيادة  بالحاجة 
بذلك.  ملتزمة  الغري  للدول  الوطني  الناتج  مجمل 
وأن الدفاع يف املستقبل عن الحلفاء سيكون مرتبطا 
بحجم التزامهم باإلنفاق العسكري عىل الدفاع!هذا 
املطلب غري مسبوق بالنسبة لعالقة الواليات املتحدة 
األوىل  أيامه  يف  ترامب  الرئيس  ويبدو  الحلفاء.  مع 
التي  الوعود  العديد من  متصالحا مع نفسه وينفذ 
املايض-عندما  العام  االنتخابية  حملته  يف  لها  روج 
الدول  تقوم  بأن  رئيساً  كمرشح-واليوم  يطالب  كان 
كلفة  وتحمل  بتسديد  أمريكا  حامية  تطلب  التي 
وتدافع  تحمي  لن  واضحة-أمريكا  الحامية!والرسالة 

حتى عن حلفائها باملجان! 
أو  التنفيذية  أوامره  إدارة ترامب سواء عىل  تستمر 
من  الكثري  بإثارة  وتغريداته  واجتامعاته  ترصيحاته 
النقاش واللغط وتغيري الثوابت الراسخة يف السياسة 
األمريكية-سواء  املتحدة  للواليات  واألمنية  الخارجية 
تجاه  حتى  األورويب-أو  واالتحاد  الناتو  حلف  تجاه 
الواحدة“أو  عقود“الصني  أربع  منذ  أمريكا  سياسة 
عىل  عازل  جدار  بناء  عىل  باإلرصار  املكسيك  تجاه 
األمريكية.  املتحدة  للواليات  الجنوبية  الحدود  طول 
والخطورة يف مقاربات إدارة الرئيس ترامب هو دفع 
للعزلة  أقرب  هي  التي  لالنكفاء  املتحدة  الواليات 
الجلسة  يف  ترامب  خطاب  من  االنتقائية-بالرغم 
املشرتكة ملجليس النواب تحدث فيه مخاطبا الحلفاء 
بأن أمريكا ستقود مجدداٍّ!بالرغم من خطاب ترامب 

املنغلق والشعبوي والداخيل.
نجح ترامب بالرغم من املواقف املعارضة واملنتقدة 
ملواقفه وسياساته عىل املستويني الداخيل والخارجي 
أرشنا- كام  والثوابت  املعطيات  من  الكثري  بتغيري 

خططه  تنفيذ  يف  ماضيا  ترامب  الرئيس  أن  ويبدو 
نفسه  أحاط  الذين  واملحافظني  املتشددين  وأجندة 
بهم وخاصة ستيفن بانن-كبري مستشاريه واملخطط 
الرئييس يف إدارته الذي نّصبه للمرة األوىل يف مجلس 
األمن الوطني-واملعروف بأفكاره املتشددة واملحافظة 
وخاصة حول اإلسالم. عىل حلفاء وخصوم أمريكا أن 
يتأقلموا مع إدارة جديدة يف البيت األبيض-تريد أن 
مجددا  وفخورة  وآمنة  وقوية  عظيمة  أمريكا  تجعل 

عىل حساب الحلفاء والخصوم!
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لقد تم تقسيم الحروب إىل سبعة أجيال،   .1
أذكرهم . 

كم وصلت قيمة حجم التجارة الخارجية   .2
بني اإلمارات والهند خالل النصف األول من 

العام 2016  ؟.

السـؤال األول: تعزيز التضامن الدويل    •
يف مواجهة التحديات االنسانية-

توظيف العمل االنساين يف تنمية 
املجتمعات الفقرية-املساعدات 

اإلمنائية واالنسانية رضورة لحفظ 
األمن واالستقرار يف مناطق األزمات 

والرصاعات-عدم ربط املساعدات 
الخارجية بأية رشوط سياسية.

السـؤال الثاين: 70 مليار دوالر سنوياً.   •

:R�V��D��
رانيا جابر توفيق - األردن.    .1

2. آمنة محمود الحامدي - اإلمارات .
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منصب  الزيودي  أحمد  بن  ثاين  د.  معايل  شغل 
العربية املتحدة  الدائم لدولة اإلمارات  املندوب 
”أيرينا“  املتجددة   للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى 
بدولة  الخارجية  وزارة  يف  العادة  فوق  وسفريا 
إدارة  أيضا مدير  املتحدة وهو  العربية  اإلمارات 
منذ   الوزارة  يف  املناخي  والتغري  الطاقة  شؤون 
وزارة  ممثل  عضو  لقب  أيضا  ويحمل   2010
الخرضاء،  للتنمية  اإلمارات  مجلس  يف  الخارجية 
وهو عضو لجنتي املراجعة واالختيار لجائزة زايد 
مدير  منصب  كذلك  ويشغل  املستقبل،  لطاقة 
االرتباط والتواصل مع الوكالة ” آيرينا ” يف مصدر 

” رشكة أبوظبي لطاقة املستقبل“. 
يف  برتول  كمهندس  العملية  حياته  معاليه  بدأ 
رشكة أبوظبي العاملة يف املناطق البحرية (أدما)، 
ثم انتقل إىل مصدر، حيث عمل هناك عىل تطوير 

تقنيات وحلول الطاقة املتجددة، كام لعب دوراً 
لدولة  الناجحة  الدبلوماسية  الحملة  يف  رئيسياً 
آيرينا،  الوكالة  عام 2009 إلستضافة  اإلمارات يف 

كأول منظمة دولية مكرسة للطاقة املتجددة.
إدارة  يف  الدكتوراة  شهادة  عىل  حصل 
كلية  من  واملشاريع  والربامج  االسرتاتيجيات 
سيكام إلدارة األعامل بـ ”ليل“ بفرنسا عام 2012، 
لحملة  العلمي  للتفوق  راشد  جائزة  عىل  وحاز 
حامل  أنه  كام   ،2013 عام  الدكتوراه  شهادة 
لشهادة املاجستري يف إدارة املشاريع من الجامعة 
األعامل  إدارة  يف  وماجستري  بديب،  الربيطانية 
أبوظبي  يف  للتكنولوجيا  نيويورك  معهد  من 
وبكالوريوس يف هندسة البرتول من جامعة تولسا 
يف الواليات املتحدة األمريكية وهو حاليا عضو يف 

جمعية أصدقاء البيئة يف أبوظبي.

1.3.2014

31.3.2014
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القوات املسلحة لجمهورية مرص  اكتمل وصول وحدات من 
بني  املشرتك  املوحد  التمرين  يف  للمشاركة  الشقيقة  العربية 
والقوات  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات 

املسلحة لجمهورية مرص العربية الشقيقة .

تحت رعاية الفريق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
..انطلقت مبيدان سبخة الحفار يف أبوظبي فعاليات مهرجان 
الوحدات  قيادة  تنظمه  الذي  للرماية  املساندة  الوحدات 

املساندة.
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السابقة  التمهيدية  االجراءات  من  هو مجموعة 
الجزائية وتهدف اىل جمع  الدعوى  عىل تحريك 
تتخذ  يك  ارتكبت  جرمية  شأن  يف  املعلومات 
سلطات التحقيق بناءاً عليها القرار فيام اذا كان 

من الجائز أو املالئم تحريك الدعوى الجزائية .
سلطات  لحساب  تعمل  االستدالل  سلطات   •

التحقيق وتحت ارشافها .
مبارش  اتصال  االستدالل  سلطات  لعمل  ليس   •

بالقضاء .
مراحل  من  مرحلة  ليس  الجرائم  استقصاء   •
الدعوى الجزائية بل هو مرحلة سابقة تحريكها .

مراحل  من  أساسية  مرحلة  االبتدايئ  التحقيق   •
الدعوى الجزائية .

• يجوز لسلطات االستدالل حفظ الشكوى التي 
ليس لها أساس وغري صحيحة اال اذا تم تقييدها 

برقم بالغ فيجب احالتها للنيابة العامة .
باالختصاص  القضايئ  الضبط  مأموري  يلتزم   •
الجرائم  من  معني  لنوع  أي  واملكاين  النوعي 

ونطاق مكاين محدود.
• مأموري الضبط القضايئ ذو االختصاص النوعي 
دوائر  يف  أي  محدود  اقليمي  نطاق  يف  العام 

اختصاصهم .
1 - أعضاء النيابة العامة .

2 - ضباط الرشطة وصف ضباطها وأفرادها .
3 - ضباط وصف ضباط حرس الحدود .

4 - ضباط الجوازات .
رجال  من  والجوية  البحرية  املوانئ  ضباط   -  5

الرشطة والدفاع املدين .
6 - ضباط الدفاع املدين .

• مأموري الضبط القضايئ ذو االختصاص النوعي 
املحدود أي يختصون بفئة أو بفئات محددة من 

الجرائم :
1 - مفتشو البلديات .

2 - مفتشو وزارة العمل .
3 - مفتشو وزارة الصحة .

4 - مفتشو الشؤون االجتامعية .
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5 - الذين خولتهم بعض القوانني واملراسيم صفة 
مأموري الضبط القضايئ .

الضبط  بأعامل  يختصون  البلديات  مفتشو   •
بالجرائم  معينة  أمارة  أو  منطقة  يف  القضايئ 
املتعلقة بأعامل البلديات ، ومفتشو وزارة العمل 

يختصون بضبط مخالفة قانون العمل .
• مفهوم الضبط القضايئ حسب املادة (30) :

وتقيص  ((تعقب  به  يقصد  الوظيفي  املعنى   -
عن  بالبحث   ، بالفعل  وقوعها  بعد  الجرمية 
إلثبات  االزمة  االستدالالت  وجمع  مرتكبيها 

التهمة عليهم ))
املعنى الشكيل فيقصد (( جميع املوظفني الذين 

خول لهم القانون جمع االستدالالت ))
• الغرض من الضبط القضايئ هو :-

1 - استقصاء الجرائم (جمع املعلومات ).
االدلة  وجمع  الجرائم  مرتكبي  عن  البحث   -  2

ضدهم .
استقصاء  أعامل  تنظيم  يف  العامة  القواعد   •

الجرائم :
1 -عدم النص عليها عىل سبيل الحرص .

القانون عىل  يف  الجرائم جاءت  استقصاء  أعامل 
سبيل املثال (مادة 35، 40 من قانون االجراءات ) 
فكل عمل من شأنه تحصيل املعلومات مبا يحقق 
التحقيق  سلطة  بإمداد  الجرائم  استقصاء  غاية 
الضبط  ملأموري  يباح  ان  يجب  التقدير  بعنارص 
 : ومثال   . القانون  يخالف  ال  انه  طاملا   القضايئ 
الضبط  مأموري  ,اختالط  بالكالب  االستعانة 

القضايئ مع املجرمني ليتعرفوا عىل أرسارهم .
القهر  من  الجرائم  استقصاء  أعامل  تجرد   -  2

واالجبار
بحفوف  املساس  او  الحريات  خرق  يجوز  فال 

االنسان.
مثال : ال يجوز ملأموري الضبط القضايئ يف مرحلة 
الشخص  او  السكن  تفتيش  الجرائم  استقصاء 
بدون رضاء صاحب املنزل أو الشخص ، وال يجوز 
سامع أقوال الشاهد اال برضاء واذا رفض الشاهد 

الحضور أو حرض ورفض االدالء بأقواله فال يجوز 
ملأموري الضبط القضايئ اكراهه عىل ذلك .

الوعد  أو  التهديد  أو  العنف  استعامل  فال يجوز 
يجوز  وال  التحري  أثناء  أي شخص  تجاه  مبنفعة 
اسرتاق السمع أو اختالس النظر من ثقب الباب 

ألنه يف ذلك خروج عىل املرشوعية .
دليل  الجرائم  استقصاء  أعامل  عىل  يتولد  ال   3-

قوايل .
مرحلة  هي  الجرائم  استقصاء  مرحلة  ان  ذلك 
والتقييم  التمحيص  اىل  وتفتقر  املعلومات  جمع 
توافر  عدم  بسبب  دليال  منها  يجعل  الذي 
الضامنات التي تقتضيها نشوء الدليل القانوين يف 

هذه املرحلة .
- فالشهود يتم سامع أقوالهم بدون حلف اليمني.
- واملتهم ليس له الحق يف أن يصطحب محاميه .
مرحلة  يف  املدافع  حضور  اشرتاط  عدم   -  4

استقصاء الجرائم .
_ مل يستلزم القانون حضور املحامي بجانب املتهم 
بهذه املرحلة وان كانت املادة (100) من قانون 
االجراءات أوجب متكني املحامي حضور التحقيق 
يف  محصور  نطاقها  ان  اال  االوراق  عىل  واالطالع 
مرحلة التحقيق وليس مرحلة االستقصاء السابقة 

عىل مرحلة التحقيق .
منع  القضايئ  الضبط  ملأموري  يجوز  وبالتايل   _
املحامي من الحضور مع املتهم اثناء قيام االخري 
باإلدالء  بأقواله ويجوز ملأموري الضبط القضايئ 
كلتا  يف  يرتتب  وال  بالحضور  للمحامي  السامح 
لتقدير  مرتوك  فاألمر  املحرض  بطالن  الحالتني 

مأموري الضبط القضايئ .
-5 تحرير محرض يف شأن اعامل استقصاء الجرائم.
اوجبت  االجراءات  قانون  من   (36) املادة   -
مأموري  بها  يقوم  التي  االجراءات  جميع  اثبات 
الضبط القضايئ يف محارض موقع عليها من جميع 

االطراف .
- والسبب يف ذلك هو ان القاعدة االجرائية التي 
تتطلب اثبات االجراءات كتابة ليستطاع التحقق 

من اتخاذه واالحتجاج به بعد ذلك .
جاءت  املذكورة  املادة  تضمنتها  التي  البيانات 
بطالن  ذلك  عىل  يرتتب  وال  االرشاد  سبيل  عىل 

االجراءات الذي مل يدون يف شأنه محرض .
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وقد أوصانا بذلك يف أحاديث كثرية فمنها :
ِبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم،  اٍس، َعِن النَّ َعِن ابِْن َعبَّ
ِألَْهِيل»  َخرْيُكُْم  َوأَنَا  ِألَْهلِِه،  َخرْيُكُْم  قَاَل: «َخرْيُكُْم 

ابن ماجه والرتمذي بسند صحيح
املحسنون  هم  املسلمني  خري  أن  يخرب  فهو 
ألهليهم ويخربنا عن نفسه أنه خري الناس ألهله.

قَاَل  قَاَل:  ُهَريْرََة  أيَِب  حديث  املعنى  هذا  ويؤيد 
رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: أَكَْمُل الُْمْؤِمِننَي 
لِِنَسائِِهْم.  َخرْيُكُْم  َوَخرْيُكُْم  ُخلًُقا،  أَْحَسُنُهْم  إِميَانًا 

الرتمذي بسند صحيح
الصحابة يف حجة  ويف موقف عظيم شهده أكرث 
الوداع يقول موصياً األمة باإلحسان إىل األهل :“ 
ِبالنَِّساِء َخرْيًا، فَِإنَُّهنَّ َعَواٍن ِعْنَدكُْم،   أََال فَاْستَْوُصوا 

إِلَيِْهنَّ  تُْحِسُنوا  أَْن  َعلَيُْكْم  ُهنَّ  َوَحقُّ أََال   “: ثم قال 
بسند  السنن  أهل  رواه   “ َوطََعاِمِهنَّ كِْسَوتِِهنَّ  ِيف 
العظمى  الوصية  الحديث  هذا  يف  فبني  صحيح. 
األزواج  عىل  يجب  التي  الحقوق  مبيناً  باألهل 

مراعاتها يف تعامله مع زوجته.
يف  واألرحام  للوالدين  باإلحسان  أمر  وكذلك 

أحاديث كثرية منها:
ِبيِّ َصىلَّ اللُه  َعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إَِىل النَّ
ْحبَِة  اِس ِبُحْسِن الصُّ َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل: َمْن أَْوَىل النَّ
َك» ، ثُْم َمْن؟ قَاَل:  َك» ، قَاَل: «أُمُّ ِمنِّي؟ قَاَل: «أُمُّ
ِمَن  الثُّلُثنَْيِ  لِْألُمِّ  أَنَّ  «فرََيَْوَن  ُسْفيَاُن:  قَاَل  «أَبُوَك» 

الِْربِّ َولِْألَبِّ الثُّلَُث» رواه الحميدي بسند صحيح
 وُسئل النبي صىل الله عليه وسلم : يَا رَُسوَل اللِه، 
َك ”، قَاَل: قُلُْت: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: ”  ؟ قَاَل: ” أُمَّ َمْن أَبَرُّ
َك، ثُمَّ أَبَاَك،  َك ”، قَاَل: قُلُْت: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: ” أُمَّ أُمَّ

ثُمَّ اْألَقْرََب فَاْألَقْرََب ” رواه أحمد.
وقال النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم : «يَُد الُْمْعِطي 
أُْختََك  َوأَبَاَك،  َك  أُمَّ تَُعوُل:  مِبَْن  َوابَْدأْ  الُْعلْيَا،  يَُد 
َوأََخاَك، ثُمَّ أَْدنَاَك أَْدنَاَك» ابن حبان بسند صحيح.
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وبه تعرف املحلة.“
هـ/   727 عام  بزيارته  بطوطة  ابن  ووصفها 
أيب  االمام  قرب  الرصافة  وبقرب  فقال“  1327م، 

حنيفة“.
ويف أثناء وجود الصفويني يف بغداد متّت وملرات 
وتحطيم  حنيفة  أيب  اإلمام  مسجد  هدم  عدة 

املدرسة بسبب الفتنة الطائفية.
امللك محمد  قبل  من  العناية  املسجد  لقي  وقد 
إىل  العثامنيني  بعد مجئ  الخوارزمي  بن منصور 
العام إصالحات  بغداد عام 1534م. وشهد ذلك 
من قبل السلطان سليامن القانوين، حيث  زار قرب 
بإعادة  فأمر  مهدما  كان  الذي  حنيفة  ايب  االمام 
تشييد القبة وإعامر الجامع واملدرسة وأمر كذلك 
إىل  وأربعني  وخان  وحامم  ضيافة  دار  بتعمري 
خمسني دكانا حوله، ثم أمر بتعمري قلعة لحراسة 

الجامع واملدرسة واملنطقة.
يد  عىل  أخرى  إصالحات  ذلك  بعد  وكانت 
السلطان العثامين مراد الرابع عند دخوله بغداد 

عام 1048 هـ/ 1638م.
باشا تم تجديد املسجد  الوايل سليامن  ويف عهد 
عام  ويف  1757م،  عام  والقبة  املنارة  وأنشئت 
بأمر  الجامع  بناء  جدد  هـ/1874م،   1291

السلطانة والدة السلطان عبد العزيز.

املذهب  مؤسس  وهو  اإلسالم،  قبل  استوطنوه 
الحنفي وهو من أوسع املذاهب الفقهية انتشاراً 

وهو أقدم املذاهب األربعة املتبوعة .
تويف اإلمام أيب حنيفة النعامن يف بغداد يف زمن 
الخليفة العبايس ايب جعفر املنصور عام 150 هـ. 
ودفن يف شامل بغداد يف مكان سمي بعد حني 

مبقربة الخيزران.
وهذا املسجد له أهمية بالغة فهو أحد املساجد 
وتسمى  بغداد،  مدينة  يف  التاريخية  واملدارس 
املنطقة حول الجامع منطقة األعظمية نسبة إليِه 
ولقد  الرصافة،  جهة  عىل  بغداد  يف شامل  وتقع 

بني املسجد عام 375 هـ/1065م. 
أقدم  من  الفقهية  حنيفة  أيب  مدرسة  وتعترب 
األعظم،  اإلمام  كلية  حالياً  وتسمى  املدارس 
بنائها يف عام 459 هـ/ 1066م، وعرفت  وتاريخ 
املنطقة الواقعة يف جوارها باسم محلة االمام أيب 
عىل  قارصاً  املدرسة  يف  التدريس  وكان  حنيفة. 

العلوم الدينية فقط.
بغداد سنة 580  إىل  ابن جبري يف رحلتِه  وصفها 

هـ/ 1184م، فقال :
بإزاء  البلدة محلة كبرية  ”وبأعىل الرشقية خارج 
عىل  املشهور  الطاق  باب  كان  الرصافة  محلة 
الشط ويف تلك املحلة مشهد حفيل البنيان له قبة 
بيضاء سامية يف الهواء فيه قرب اإلمام أيب حنيفة 

دار  بغداد  مدينة  يف  املساجد  أعظم  من  هو   
السالم ، حيث يرتبع يف شاميل هذه املدينة منذ 
ما يزيد عىل ألف سنة وسّمي بهذا االسم نسبة 
بن  النعامن  حنيفة  أبو  اإلمام  املشهور  للفقيه 
الذين  العراق  أهل  من  هو  النعامن،  بن  ثابت 
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الساحة  عىل  الوطن  درع  تطرحهام  قضيتان 
النظر اىل مجمل قضية  العربية، نرى اال بد من 
ال  حتى  خاللهام  من  االفريقي  العريب  التقارب 

نحرث يف البحر فال يقوم لنا غرس.
اوال: كيف نقيض عىل تغلغل ارسائييل يف افريقيا 
ارسائيلية  بعالقات  الخمسينات  أواخر  منذ  بدأ 
أفريقية دبلوماسية وسياسية واقتصادية وثقافية، 

تعمقت طوال  17 عاماً لواجه أول هزة يف مايو 
من عام 1972 حني اتخذ مؤمتر الرباط االفريقي 
حول  االفريقية  املنظمة  تاريخ  يف  قرار  أخطر 
الوطن العريب، بادانة ارسائيل وتحميلها مسئولية 

ما يدور يف املنطقة العربية.
افريقية  دول   9 قطعت  حني  ثانية  بهزة  ثم 
عالقاتها الدبلوماسية مع ارسائيل، قبل ان تتبعها 
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الدول االخرى بعد حرب اكتوبر.
مبجرد  غانا  بجمهورية  عالقاتها  ارسائيل  بدأت 
استقاللها لتجهل منها منوذجاَ للتعاون االرسائييل 
زيارة  نتائجها  وكان  التجربة.  ونجحت  االفريقي 
وفد غاين برئاسة وزير التجارة والصناعة إلرسائيل 
يف  والدفع  للتجارة  اتفاقية  بتوقيع  انتهت 

اغسطس من عام 1957.
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