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تاريخ اإلمارات وأدائها يف املجال اإلنساين عاملياً خري شاهد عىل حسن نواياها ونبل 
توجهاتها وسياستها الخارجية القامئة عىل مبادئ وثوابت ومنطلقات إنسانية وحضارية 
عديدة، فقد قدمت اإلمارات مساعدات خارجية خالل الفرتة من أبريل 2015 حتى 
مارس املايض تبلغ يف مجملها أكرث من ملياري دوالر كمساعدات إنسانية ومرشوعات 

إمنائية إلعادة تأهيل البنى التحتية. 

اليمن،  يف  املاليني  تشمل  وشيكة  وأوباء  مجاعة  حدوث  من  أممية  تحذيرات  هناك 
الحويث  ميلشيات  لنفوذ  تخضع  التي  املناطق  يف  متفاقمة  إنسانية  معاناة  وهناك 
والرئيس املخلوع صالح، األمر الذي مل يرتك لدول التحالف مجاالً للبقاء مكتويف األيدي، 
التأجيل  يحتمل  ال  قرار  بل  الرضورة،  بالغة  مسألة  الراهن  الوضع  حلحلة  ويجعل 
وأولوية اسرتاتيجية قصوى، فالبد من فتح الطرق واملمرات اآلمنة لتوصيل املساعدات 
اإلنسانية والعالجية، والبد من الضغط بقوة من أجل الوصول إىل ماليني األطفال وكبار 
الحديدة  فميناء  والدواء،  والعالج  لألغذية  يحتاجون  الذين  الحوامل  والنساء  السن 
تحديداً يستقبل أكرث من 70% من وارادت الغذاء واملساعدات اإلنسانية يف اليمن، 

وتحكم امليلشيات فيه مأساة حقيقية للشعب اليمني.

ومن ثم فإن قرار تحرير ميناء «الحديدة» هو القرار االسرتاتيجي الصائب يف التوقيت 
دون  يحول  وصالح  الحويث  سيطرة  تحت  امليناء  هذا  فبقاء  متاماً،  املناسب  الزمني 
إبدائهم أي مرونة يف االستجابة ملقرتحات املبعوث األممي وجهوده الكبرية من أجل 
التوصل إىل تسوية سياسية لألزمة. كام إن سيطرة امليلشيات عىل ميناء «الحديدة» 
تحول دون وصول املساعدات اإلنسانية واالغاثية والعالجية وخاصة بعد انتشار وباء 
الكولريا يف مختلف املحافظات اليمنية وخاصة املحافظة التي التزال تقبع تحت سيطرة 
مليشيات الحويث واملخلوع صالح، فامليناء هو الرشيان البحري الرئييس، وظل هدف 
رئييس إليران من أجل تنفيذ مخططها التوسعي اإلقليمي، وإحكام قبضة الهيمنة عىل 

منطقة الخليج العريب.

الحويث  ميلشيات  لنفوذ  حقيقية  وفاة  شهادة  مبنزلة  هو  «الحديدة»  ميناء  تحرير 
واملخلوع صالح يف اليمن، ألنها تحرمهم من مواصلة الحصول عىل الدعم العسكري 
االمدادات  عىل  للحصول  الوحيدة  الرئة  بات  امليناء  أن  السيام  اإليراين،  والتموييل 
عىل  والضغط  العسكري  العمل  مواصلة  للميلشيات  تتيح  التي  اإليرانية،  العسكرية 
السكان وانتهاك حقوقهم وخاصة العالجية منها، فضالً عن توفري الفرصة إلطالة أمد 
األزمة ومفاقمة األزمة اإلنسانية من أجل الضغط عىل املجتمع الدويل، ومبوازاة ذلك، 
التي  املناطق  يف  السيام  البالد،  أرجاء  يف  اليمنيني  ملاليني  جديدة  حياة  شهادة  فهي 

تسيطر عليها امليلشيات املسلحة.

يد  مبد  اإلرساع  يف  ورغبته  الدويل  املجتمع  إلرادة  انتصار  هو  «الحديدة»  تحرير  إن 
العون وتعزيز خطط تقديم املساعدات اإلنسانية ووصول املساعدات الدولية االغاثية 
الحوامل  والنساء  لألطفال  انقاذ  من  ذلك  يعنيه  مبا  اليمن،  يف  للماليني  والعالجية 
وتخليص للفئات املستضعفة من كبار السن والنساء من براثن السيطرة الحوثية، التي 

تنتهك منذ سنوات مضت أبسط حقوق هؤالء جميعاً يف حياة آمنة مستقرة.
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الحفل  راعي  السمو  صاحب  بوصول  الحفل  بدأ 
الذكر الحكيم..  بالسالم الوطني ثم تالوة آيات من 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وشاهد صاحب 
ونشأة  تاريخ  حول  مصورا  ايجازا  والحضور  مكتوم 
السمو  صاحب  من  مبرسوم  أسست  التي  الكلية 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
االعىل للقوات املسلحة حفظه الله عام 2012 وتم 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  افتتاحها 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة يف ديسمرب 2013 .
الركن طيار رشاد محمد  اللواء  ألقى بعد ذلك  ثم   
سامل السعدي قائد الكلية كلمة رحب فيها بصاحب 
أهمية  إىل  وأشار  والحضور  الحفل  راعي  السمو 
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حاجة  ومدى  الوطنية  مؤسساتنا  وتعاون  تكامل 
كلية  فإن  املنطلق  هذا  ومن  أبنائه  لجهود  الوطن 
الدفاع الوطني تقوم بتطوير برامج الدراسة فيها عىل 
أساس التميز واالبتكار وتعمل عىل متكني الدارسني 
التعرف  بهدف  قيمة  معلومات  عىل  الحصول  من 
عىل البيئة االسرتاتيجية والتحديات ومعرفة أدوات 
قوة الدولة واملوارد الوطنية .. كام تزودهم مبهارات 
قيادية متقدمة تعينهم عىل االندماج الفكري بالبيئة 

االسرتاتيجية ومتطلبات صناعة القرار االسرتاتيجي.
واالمتنان  الوالء  آيات  آسمى  الكلية  قائد  ورفع   
منذ  الكلية  ملسرية  دعمها  عىل  الرشيدة  لقيادتنا 
بكل  الوطنية  رسالتها  أداء  من  لتمكينها  تأسيسها 

نجاح.
 وهنأ يف ختام كلمته الخريجني بدورة الرابعة من 
مختلف املؤسسات الوطنية العسكرية منها واملدنية 
من  الوطنية  مسؤولياتهم  تحمل  إىل  ودعاهم   ..
الحضارية  ومنجزاته  الوطن  مقدرات  حامية  أجل 

واملشاركة يف الذود عن أمن دولتنا العزيزة.
آل  سهيل  بن  بطي  بن  مكتوم  الشيخ  ألقى  كام   
الدورة  يف  الخريجني  زمالئه  بإسم  كلمة  مكتوم 
الشكر والوالء  آيات  الرابعة رفع من خاللها أسمى 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 
رئيس الدولة ”حفظه الله ” وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
وصاحب   ” الله  رعاه   ” ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
عىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
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رعايتهم ودعمهم لشباب الوطن من أجل مواصلة 
تحصيلهم األكادميي ومتكينهم من املشاركة االيجابية 
والفاعلة يف بناء مؤسساتنا الوطنية عىل أسس علمية 
باتت  التي  الحبيبة  دولتنا  ومنجزات  أمن  وحامية 
بفضلحكمة قيادتنا الرشيدة تصنف يف مصاف الدول 

املتقدمة عىل كل الصعد.
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  وقام   
الخريجني  بتكريم  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
الدراسات  ماجستري  يف  شهاداتهم  وتسليمهم 
االسرتاتيجية واألمنية وهنأهم بنجاحهم ومتنى لهم 
مزيدا من التفوق والنجاح كل يف موقعه من أجل 
ونهضة  بتطور  واالسهام  ومجتمعه  وطنه  خدمة 

دولتنا العزيزة يف شتى املجاالت.
الذي  الراقي  األكادميي  باملستوى  سموه  أشاد  و   
وصلت إليه كلية الدفاع الوطني رغم عمرها الزمني 
االسرتاتيجية  الدراسات  بأهمية  منوها  القصري 
من  الكلية  يف  الدارسون  يتلقاها  التي  واألمنية 

مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
الرجال  مصنع  بأنها  الكلية   .. سموه  ووصف 
يف  واالبداع  واالبتكار  العلم  بقوة  املؤهلني  األكفاء 
تخصصاتهم التي متكنهم من املشاركة يف صنع القرار 
الوطني والتخطيط السليم لحامية أمننا ومكتسباتنا 

الوطنية.
وقد التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب ”رعاه الله“ راعي الحفل الصور التذكارية 

مع الخريجني.
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يف  املسلحة  القوات  نظمته  الذي   - اإلحتفال  حرض 
بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو   - الكلية  مقر 
راشد آل مكتوم ويل عهد ديب ومعايل الدكتورة أمل 
االتحادي  الوطني  املجلس  رئيسة  القبييس  عبدالله 
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعايل الفريق 
الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

وكيل  الظاهري  عيل  سامل  مطر  وسعادة  املسلحة 
وزارة الدفاع.

الوطني  بالسالم  بدئ  الذي  االحتفال  حرض  كام 
القوات  أفرع  قادة  الحكيم  الذكر  آي  تالوة من  ثم 
البعثات  ورؤساء  الضباط  كبار  من  وعدد  املسلحة 
والصديقة  الشقيقة  الدولة  من  لعدد  الدبلوماسية 

لدى الدولة واولياء أمور وذوي الخريجني.

وقد تحدث سعادة اللواء ركن جمعة عبيد الكعبي 
قائد الكلية يف املناسبة مرحبا بصاحب السمو راعي 
واالركان  القيادة  كلية  أن  ومؤكدا  والحضور  الحفل 
شامخ  ورصح  العلم  ونرباس  الفكر  منبع  هي  إمنا 
علم  مركز  بأنها  وقال  الباسلة  املسلحة  قواتنا  يف 
بفضل  والطاقات  للعقول  ومحفزة  وإبداع  وإشعاع 
بأن  والرئيس  والوطن  الله  عاهدوا  رجال  جهود 
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يبذلوا باستمرار ما استطاعوا إىل تطوير هذا الرصح 
االكادميي العسكري الشامخ سبيال.

بقيادة  دولتنا  أن  إىل  كلمته  يف  الكلية  قائد  وأشار 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة القائد االعىل للقوات املسلحة حفظه 
تعرف  ال  ماضية  التميز  طريق  عىل  ستبقى  الله 
املستحيل وذلك بقدرة وكفاءة شبابها املؤمنون بالله 
عز وجل واملخلصون لوطنهم واالوفياء إىل قيادتهم 
والكرامة  العز  وطن  بنت  التي  املعطاءة  الرشيدة 
وعملت منذ تأسيس دولتنا الفتية عىل يد املغفور له 
الشيخ زايد طيب الله ثراه وإخوانه أصحاب السمو 
اللواء  ونوه  االمارات.  حكام  االعىل  املجلس  أعضاء 
وتجاوزها  الفيض  بيوبيلها  الكلية  باحتفال  الكعبي 
عاما  وعرشين  خمسة  مرور  بعد  التحديات  كل 
متميزة  تعليمية  مؤسسة  تظل  يك  تأسيسها  عىل 
تتجسد  وأن  الحديثة  العسكرية  للعلوم  وأيقونة 
رؤيتها بأن تكون كلية قيادة وأركان مشرتكة رائدة 
عىل املستويني التعبوي والعمليايت وسباقة يف العلوم 

العسكرية املشرتكة والحديثة.
وعقب كلمة قائد الكلية اعتىل صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم منصة التكريم حيث سلم 
الضباط املتفوقني يف الدورة شهاداتهم الذين هنأهم 
عىل  والسداد  الخري  لهم  ومتنى  بتفوقهم  سموه 
درب الوصول إىل مستويات عاملية يف مجال العلوم 
العسكرية الحديثة وتوظيف خرباتهم ومعارفهم من 

أجل خدمة أوطانهم وقواتهم املسلحة.
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو   ووصف صاحب 
واالركان  القيادة  كلية  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 

أكادمييا عسكريا تصنف  باتت رصحا  بأنها  املشرتكة 
عامليا..  املستوى  هذا  عىل  الكليات  أفضل  بني  من 
معربا سموه عن اعتزازه بهذه الكلية التي تستضيف 
إىل جانب ضباط من قواتنا املسلحة الباسلة ضباطا 
من دول شقيقة وصديقة يتلقون علومهم العسكرية 
تعلموا  إمارتيني  يد ضباط  واالركان عىل  القيادة  يف 
واجتهدوا وأخلصوا حتى أصبحوا يفيدون غريهم من 
زمالئهم يف بعض الدول املشهود لها بالتطور والتطور 
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عىل كل الصعد من علمهم وخربتهم وهذا ما يؤجج 
يف صدورنا مشاعر الفخر واالعتزاز والناموس ويبعث 
الباسلة  املسلحة  قواتنا  أبناء  من  فرد  كل  نفس  يف 
العزيز  الوطن  لهذا  والوالء  واالبداع  العطاء  جذوة 

وقيادته وشعبه الويف.
الشيخ  السمو  صاحب  صافح  االحتفال  ختام  ويف 
عهده  ويل  جانبه  وإىل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
والخريجني  لسموه  التقطت  ثم  الحفل  ضيوف 
وهيئة التدريس يف الكلية التي متنح خريجيها درجة 
املشرتكة  واالركان  القيادة  علوم  يف  البكالوريوس 

الصور التذكارية.
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و اطأمن ســموه خالل الزيــارة عىل صحة فاضل 
أحمد املهريي من منتســبي قواتنا املسلحة وثالثة 

من منتسبي القوات السودانية. 
و تبادل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان الحديث مع املصابني وذويهم والطاقم 
الطبي املرشف عىل عالجهم حول طبيعة ومراحل 
وخطط العالج القامئة ..داعيا الله العيل القدير أن 
مين عليهم بالشفاء العاجل وأن يردهم إىل أرسهم 

معافني ساملني بإذن الله.
و مثن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان صور الصمــود والشــجاعة والبطولة التي 
يتحــىل بها أبنــاء قواتنا املســلحة مــع إخوانهم 
رفاق الســالح من القوات السودانية وبقية قوات 
التحالف العــريب وما يبدونه مــن إرصار وعزمية 
وإقــدام وكفــاءة يف ميادين القتــال يف مهمتهم 

النبيلة للدفاع عن إخوانهم يف اليمن.
من جانبهم عرب املصابون خالل تبادلهم األحاديث 
مع ســموه عن تقديرهم لهذه الزيــارة مؤكدين 
أنهم ينتظرون استكامل العالج والعودة لينضموا 
مجدداً إىل صفوف قــوات التحالف ليواصلوا مع 

إخوانهم واجبهم الوطني.
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رمضان  شهر  مبناسبة  معهم  التهاين  سموه  وتبادل 
الشهر  املبارك، داعني املوىل عز وجل أن يعيد هذا 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  عىل  الفضيل 
الله»، مبوفور  الدولة «حفظه  نهيان رئيس  زايد آل 

الصحة والعافية، وعىل وطننا الغايل مبزيد من الرقي 
والتطور.

ورفع قادة وكبار ضباط املؤسسة العسكرية خالص 
التهاين والتربيكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
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املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
وشعب  اإلمارات،  حكام  األعىل  املجلس  وأعضاء 
اإلمارات بهذه املناسبة الكرمية، داعني الله عز وجل 
اإلمارات  دولة  املباركة عىل  املناسبة  يعيد هذه  أن 
وأن  والربكة،  الخري  بكل  وشعبها  املتحدة  العربية 

يديم عليها نعمة األمن واألمان والعزة والرخاء.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب 
املسلحة واألجهزة  القوات  بأبناء  اعتزازه  نهيان عن 
األمنية، وبالدور الذي يقومون به يف حامية إنجازات 
الوطن ومكتسباته، والدفاع عن حياضه وحفظ أمنه 

واستقراره، ومبا يتحلون به من تفان وإخالص وبذل 
عن  سموه  أعرب  كام  عالية،  مهنية  وكفاءة  وعطاء 
التوفيق  بدوام  الوطن  أبناء  ولجميع  لهم  متنياته 
نصبو  ما  وتحقيق  العزيز  وطننا  والنجاح يف خدمة 

إليه من ازدهار ورفعة.
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البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  االحتفال  حرض 
حمد  الركن  والفريق  الدفاع،  لشؤون  دولة  وزير 
املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد 
والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، 
ومدنيني،  عسكريني  من  املسؤولني  كبار  من  وعدد 

وحشد من املدعوين وأولياء أمور الخريجني.
وبدأت فعاليات االحتفال بعزف السالم الوطني، ثم 

بعدها  ألقى  الحكيم،  الذكر  من  آيات عطرة  تليت 
الثاين  زايد  كلية  قائد  اليامحي  الركن سيف  العميد 

العسكرية كلمة بهذه املناسبة، قال فيها:
بنجاح  التدريب  مراحل  اجتازوا  الخريجني  إن 
وكفاءة عالية، وأظهروا فيها روح التحدي واملنافسة، 
والضغوطات  للتدريب  الصعبة  الظروف  وتحملوا 
للقيام  االستعداد  أهبة  عىل  ليكونوا  املختلفة، 

عىل  قادرون  وهم  الوطني  العسكري  بواجبهم 
حمل املسؤولية املستقبلية املناطة بهم بكل عزمية 
واقتدار، ومدركون ملا يحيط بهم من تحديات فكرية 
ورصاعات تؤججها قوى الرش يف كل مكان، كل ذلك 
من أجل الحفاظ عىل أمن الوطن واستقراره ورخائه 

والدفاع عنه يف كل زمان ومكان.
مل  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أن  إىل  وأشار 

�����$���+���0)����� ��C���]����218�%���6�?
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زايد  كلية  التوجيه واإلرشاف ودعم  يف  تدخر جهداً 
العسكرية وإيالئها عناية خاصة بتوفري االحتياجات 
وتقديم  مؤهلني  ومعلمني  مدربني  من  كافة 
التعليمية  باملنظومة  لالرتقاء  كافة  التسهيالت 

والتدريبية.
لقد  فيها:  قال  للخريجني،  كلمة  الكلية  قائد  ووجه 
الشامخ،  العلمي  الرصح  بهذا  االلتحاق  رشف  نلتم 
والذي يحمل اسم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد املؤسس وأُتيحت 
واملهارات  املعارف  من  للنهل  عظيمة  فرصة  لكم 
العسكرية ما مل تتح لغريكم.. واعلموا أن اإلميان بالله 
أقوى وازع، وأن العلم سالح ال يعطي، وأن العزمية 
إال  وطويل  شاق  الطريق  وهذا  الرجال  شيمة  من 
عىل من تسلح باإلميان والعلم والعزمية.. وما أنتم إال 

يف بدايته فليكن شعاركم تقوى الله والوالء للوطن 
والقيادة الرشيدة والتفاين واالحرتاف يف أداء ما يوكل 
إليكم من مسؤولية وواجبات، مستلهمني التضحيات 
العظيمة لشهداء الوطن األبرار والذين سبقوكم يف 
هذا املضامر، وسطرت يف ذاكرة الوطن أسامء معاين 
فسيح  وأسكنهم  الله  رحمهم  والكرامة،  البطولة 

جناته.

(�'���\����1#�
بن سلطان  الدكتور خالد  الشيخ  أول  املالزم  وألقى 
كلمة  الدورة  خريجي  أحد  نهيان  آل  زايد  بن 
االنضواء تحت  لنا  لفخر  «إنه  فيها:  قال  الخريجني، 
بعدما  بالدنا  عن  والدفاع  العسكرية  الخدمة  راية 
العلوم  أهم  الشامخ  العلمي  الرصح  هذا  يف  تلقينا 

العلمية  املستويات  ومبختلف  العسكرية  واملعارف 
والعملياتية التي تعد من أرقى ما توصل لها الفكر 
العسكري يف مجاالت التدريب والتأهيل العسكري 
لنيل  لنا  العسكرية  الدراسة  األسايس والتي رسختها 
هذا الرشف، معاهدين الله تعاىل أن نكون خري جند 

لخري قادة وخرب سند لخري بلد».
وأضاف: «لقد أمضينا يف رحاب كلية زايد العسكرية 
حجم  خاللها  من  أدركنا  كاملة،  تدريبية  دورة 
التي  الكبرية واملتغرية  التحديات اإلقليمية والدولية 
الرسيعة  واالستجابة  االستعداد  جميعاً  منا  تتطلب 
عىل  والقدرة  واالحرتافية  التطور  من  مبزيد  لها 
كوكبة  أيدي  عىل  املختلفة  املواقف  مع  التكيف 
من املدربني واملتخصصني من ذوي املعرفة والخربة 

العالية فلهم منا كل الشكر والتقدير».



18��9`]� �����5451��1�2017

كام توجه باسم الخريجني إىل صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
السمو  وإىل صاحب  الله،  املسلحة، حفظه  للقوات 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الله،  الوزراء حاكم ديب، رعاه  الدولة رئيس مجلس 
وإىل إخوانهام أصحاب السمو حكام اإلمارات عىل ما 
قاموا به من دعم لقواتنا املسلحة لتكون يف مصاف 
التدريب  حيث  من  العامل  دول  بني  القوات  أرقى 

والتقنيات الحديثة.
كام توجه بالشكر إىل صاحب السمو الشيخ محمد 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 
املبارشة  متابعته  عىل  املسلحة  للقوات  األعىل 

للقوات املسلحة والكليات العسكرية.
بن  خالد  الدكتور  الشيخ  جدد  كلمته،  ختام  ويف 
للوطن  والوالء  العهد  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان 
والقيادة، وقال «نتمنى أن نكون عىل قدر املسؤولية 
التي تحملناها بارين بالقسم الذي أقسمناه باذلني 

أرواحنا فداء للوطن الغايل دولة اإلمارات».
األنشطة  عن  لفقرات  عرض  تقديم  تم  ذلك،  بعد 

التدريبية وملخصا للنتيجة النهائية للدورات.
ويف ختام الحفل، قام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيان بتكريم املتفوقني األوائل، وتسليم الشهادات 
تذكارية  هدية  الكلية  قائد  قدم  بعدها  للخريجني، 
راعي  لسمو  التذكارية  الصور  التقطت  ثم  لسموه، 

الحفل مع الخريجني.
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 وتم خالل اللقاء استعراض عالقات الصداقة القامئة 
بــني دولة اإلمارات وجمهورية الصني الشــعبية وما 
تشــهده من تقــدم وتطــور يف مختلــف املجاالت 

وخاصة الدفاعية والعسكرية.
 كــام تم بحــث الســبل الكفيلة بتعزيــز العالقات 
الثنائيــة وتطويرها ملا فيه خدمة املصالح املشــرتكة 
للبلدين إضافة إىل تبــادل وجهات النظر تجاه عدد 
مــن القضايــا ذات االهتامم املشــرتك خصوصا فيام 
يتعلــق بجهــود املجتمع الدويل ملكافحــة اإلرهاب 

وتعزيز فرص االستقرار والسالم.
 وأكد معايل البواردي عىل متانة العالقة االسرتاتيجية 
بــني اإلمارات والصني يف ظل حــرص قياديت البلدين 

عىل تطوير التعاون مبا يحقق تطلعاتهام املشرتكة.
 مــن جانبه رحب الفريق أول فان جان لونغ بزيارة 
معايل وزير دولة لشــؤون الدفــاع إىل الصني مؤكدا 
الحــرص عىل تعزيــز العالقــات الثنائية املشــرتكة 
والتطلع الدائم إىل تطويرها إىل آفاق أوسع مبا يخدم 
مصلحــة البلدين كــام أكد أن دولــة اإلمارات هي 
رشيك اسرتاتيجي مهم جداً للصني يف منطقة الخليج.

كام التقى معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق 
أول تشانغ وان تشيوان وزير الدفاع الصيني.

 وبحث الجانبان خالل اللقاء عالقات التعاون الثنايئ 

العســكري والدفاعي بني البلدين وســبل تعزيزها.. 
كــام تم اســتعراض عــدد مــن املوضوعــات ذات 

االهتامم املشرتك.

حــرض اللقاءين عدد من كبار ضبــاط وزارة الدفاع 
والقيــادة العامــة للقــوات املســلحة وعــدد من 

املسؤولني العسكريني الصينيني.
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استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس، 
وزير دولة لشؤون الدفاع، يف مكتبه مبقر الوزارة، 
الفريق أول كالوديو غراتزيانو رئيس أركان الدفاع 
اللقاء  خالل  وتم  له،  املرافق  والوفد  اإليطايل 

والشؤون  الدفاعية  العالقات  تعزيز  سبل  بحث 
من  وعدد  البلدين،  بني  وتنميتها  االسرتاتيجية، 

املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.
مؤكداً  الطيبة،  بالعالقات  البواردي  معايل  وأشاد 

مصلحة  يخدم  مبا  وتنميتها  تطويرها  أهمية 
البلدين الصديقني.

حرض اللقاء، عدد من كبار ضباط ومسؤويل وزارة 
الدفاع والقوات املسلحة.
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الفاليس  البواردي   شارك معايل محمد بن أحمد 
األمني  املنتدى  يف  الدفاع  لشؤون  دولة  وزير 
دورته  يف   2017 براتيسالفا  جلوبساك  العاملي 
الثانية عرشة الذي عقد يف العاصمة السلوفاكية 
القيادات  من  عدد  ومشاركة  بحضور  براتيسالفا 

السياسية واألمنية الدولية .

ذات  املوضوعات  عىل  الضوء  املنتدى  يسلط  و 
الطابع االسرتاتيجي األمني والسيايس.

وإلتقى معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس 
وزير  الوزراء  رئيس  نائب  كالياك  روبرت  معايل 
الداخلية يف الجمهورية السلوفاكية وجرى بحث 
سبل تطوير العالقات الثنائية بني دولة اإلمارات 

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  التقى   
الربازيلية  العاصمة  يف  الدفاع  لشؤون  دولة 
برازيليا معايل راوول جانفسان بيتو وزير الدفاع 
الربازييل. وبحث الجانبان خالل اللقاء عددا من 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك 
واملستجدات الراهنة يف املنطقة وجهود املجتمع 

الدويل ملكافحة اإلرهاب وتعزيز السالم.
 كام تناول الجانبان سبل تطوير العالقات الثنائية 
يف  التعاون  أوجه  وتعزيز  البلدين  بني  املشرتكة 

شتى املجاالت منها العسكرية والدفاعية .
 وأكد معايل البواردي عىل العالقات القوية التي 
تربط بني دولة اإلمارات والربازيل مبديا تطلعه 

إىل تعزيزها وتطويرها.
الربازييل  الدفاع  وزير  معايل  رحب  جانبه  من   
مشيدا  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  بزيارة 
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مبستوى العالقات بني البلدين.
محمد  الله  عبد  حفصة  سعادة  اللقاء  حرض   
جمهورية  لدى  الدولة  سفرية  العلامء  رشيف 
وزارة  ضباط  كبار  من  وعدد  االتحادية  الربازيل 
يف  املسؤولني  من  وعدد  العامة  والقيادة  الدفاع 

وزارة الدفاع الربازيلية. 

التعاون  أوجه  وتعزيز  سلوفاكيا  وجمهورية 
العسكري والدفاعي.

من  عدد  تجاه  النظر  وجهات  الجانبان  تبادل  و 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك 
ومستجدات األوضاع يف املنطقة والجهود الدولية 
ملكافحة اإلرهاب وتعزيز فرص االستقرار والسالم.

أيضا  الدفاع  لشؤون  دولة  وزير  معايل  وإلتقى 
وتم  السلوفايك  الدفاع  وزير  غادوس  بيرت  معايل 
بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك 
العسكري  الثنايئ  التعاون  عالقات  تعزيز  وسبل 

والدفاعي بني البلدين الصديقني. 
حرض اللقاءين سعادة حمد عيل الكعبي املندوب 
الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
املقيم لدى سلوفاكيا وعدد من كبار ضباط  غري 
الحكومة  يف  املسؤولني  من  وعدد  الدفاع  وزارة 

السلوفاكية
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البواردي،  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
وزير دولة لشؤون الدفاع، مبكتبه يف أبوظبي، 
كوريا  جمهورية  سفري  هو،  كانج  بارك 
الجنوبية لدى الدولة، وتم خالل اللقاء بحث 
عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك، 
دولة  بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز  وسبل 
اإلمارات العربية املتحدة، وجمهورية كوريا 

الجنوبية يف مختلف املجاالت الدفاعية.
الدفاع  لشؤون  دولة  وزير  معايل  ورحب 
الثنائية  بالعالقات  مشيداً  الكوري،  بالسفري 
بني البلدين، ومؤكداً حرص القيادة الرشيدة 
عىل دعمها يف سبيل تطويرها وتعزيزها مبا 

يخدم عالقات الصداقة املتبادلة.



22��9`]� �����5451��1�2017

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  حرض 
والوفد  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
لألسلحة  الدويل  املعرض  فعاليات  له  املرافق 
املقام   ” العسكرية ” ميلكس 2017  واآلليات 

يف مينسك عاصمة جمهورية بيالروسيا. 
املعرض  يف  بجولة  األركان  رئيس  معايل  وقام 
الدول  ومنصات  أجنحة  من  عددا  شملت 
والرشكات العاملية املتخصصة يف مجال األسلحة 

واملعدات والتقنيات الدفاعية يف العامل. 
من  شاهده  مبا  إعجابه  معاليه  وأبدى 
املعدات  مختلف  من  الرشكات  معروضات 
مثمنا   .. الحديثة  واألسلحة  واألجهزة  املتطورة 
وحسن  املعرض  فعاليات  لحضور  الدعوة 
الرشكات  لكربيات  الواسعة  واملشاركة  تنظيمه 

الرائدة يف قطاع الدفاع من شتى دول العامل .
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أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
لسنة   27 رقم  االتحادي  الله،املرسوم 
حمد  الركن  الفريق  منح  بشأن   2017
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املسلحة درجة (وزير).
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كام استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين 
مبكتبه  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي، 
أول  الفريق  املسلحة،  للقوات  العامة  بالقيادة 
اإليطايل،  الدفاع  أركان  رئيس  غراتزيانو  كالوديو 
كبار  من  عدد  حرضه  الذي   - اللقاء  خالل  وتم 
التعاون  أوجه  بحث   - املسلحة  القوات  ضباط 
العسكرية،  املجاالت  يف  البلدين  بني  املشرتك 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
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آيات  من  عطرة  بتالوة  االحتفال  فعاليات  بدأت 
القوات  معهد  قائد  بعدها  ألقى  الحكيم  الذكر 
البحرية كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور 
القوات  معهد  تعقد يف  التي  الدورات  أن  أكد  و 
البحرية وإن تعددت أشكالها ومضامينها وفرتات 
بينها  فيام  مشرتكا  عامال  هناك  أن  إال  انعقادها 
رفع  وهو  أجله  من  عقدت  الذي  الهدف  وهو 
املسلحة  القوات  وبالتايل  البحرية  القوات  كفاءة 
لدى  العلمي  التحصيل  مستوى  رفع  خالل  من 
أدائهم  عىل  ذلك  ينعكس  أن  متمنيا  املتدربني 

بشكل إيجايب يف وحداتهم وأماكن عملهم.
نثمن  البحرية  القوات  معهد  يف  إننا   ”  : قال  و 
الجهود الجبارة التي تبذل لتطوير قدرات قواتنا 
البحرية فكان لزاما علينا أن نواكب هذا التطور 
العسكرية  قدراتنا  بناء  ميكن  ال  بأنه  نؤمن  ألننا 
البنية التحتية خصوصا  دون أن يالزمها تطور يف 
مواردنا البرشية األمر الذي جعلنا يف املعهد نركز 
باستمرار  والعمل  التدريب  وكفاءة  نوعية  عىل 

أهدافنا  لخدمة  الحديثة  التقنيات  تطويع  عىل 
التدريبية وتحقيقا ملقاصد قائد القوات البحرية ”.

البحرية  القوات  قائد  قام  االحتفال  ختام  ويف    

املتفوقني  عىل  والشهادات  الجوائز  بتوزيع 
والخريجني.
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استقبل سعادة مطر سامل الظاهري، وكيل وزارة 
جامعة  من  وفداً  أبوظبي،  يف  مبكتبه  الدفاع 
الدفاع الوطني األمريكية برئاسة الفريق متقاعد 
مناقشة  اللقاء  خالل  تم  اس.مارتن،  جريجوري 

واالسرتاتيجية  األكادميية  املوضوعات  من  عدد 
ذات االهتامم املشرتك وبحث سبل التعاون.

القضايا  تطورات  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 

جهود  خصوصاً  الراهنة،  والدولية  اإلقليمية 
وحرض  املتطرفة،  والتنظيامت  اإلرهاب  محاربة 

اللقاء عدد من كبار الضباط.
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
عبدالله  حسن  الشهيد  يف  العزاء  واجب  املسلحة 
محمد البرش، وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
ألرسة وذوي الشهيد خالل زيارته مجلس العزاء يف 
الله  سائال  الخيمة،  راس  إمارة  يف  الظيت  منطقة 
ينزله  بواسع رحمته وأن  يتغمده  أن  القدير  العيل 

يسكنه  وأن  واألبرار  والشهداء  الصديقني  منازل 
فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.

والتقى سموه ارسة الشهيد وذويه وتبادل األحاديث 
وشعب  القيادة  وفخر  اعتزاز  لهم  مؤكدا  معهم 
ومبا  الوطن  حامة  من  االوفياء  بأبنائها  االمارات 
تضحيات  من  وللواجب  وللحق  لوطنهم  قدموه 
عزائه  صادق  عن  سموه  معربا  مرشفة  ومواقف 

وخالص مواساته القلبية لهم.

وقال سموه « ان مصابنا واحد وعزنا وفخرنا واحد، 
الغايل  ونبذل  وطننا  حامية  يف  جميعا  نتشارك 
والنفيس ألجله ، وما تضحيات أبطالنا الشهداء اال 
أسمى وأغىل صور البذل والعطاء التي ال يضاهيها 

وال يجاريها عطاء او بذل» .
الله  رحمهم  االبرار  شهداءنا  ان   » سموه  وأضاف 
جميعا واخالصهم وشجاعتهم ومواقفهم الصلبة يف 
ميادين القتال وما سطروه من بطوالت يف ساحات 
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سيخلد  التاريخ  فصول  من  عظيم  فصل  الواجب 
نستلهم  ووجدانهم  املنطقة  ابناء  ذاكرة  يف  ويبقى 
والتضحية  الوطنية  قيم  القادمة  وأجيالنا  منهم 

والشجاعة».
وقال سموه «ان مظاهر القوة والصرب والعزمية التي 
الوطني  وااللتفاف  الشهداء  وذوو  أرس  بها  تحىل 
وصور التكاتف والتالحم بني أفراد املجتمع حولهم 
هو االخر محل اعتزاز وفخر لنا جميعا ونحن نرى 
هذا التكاتف والتالحم بني أفراد املجتمع» ..مشريا 
سموه ان وطننا الغايل يعانق ذرى املجد والشموخ 
واخالصهم  وتفانيهم  الربره  ابنائه  عطاء  بفضل 
وعلينا جميعا بذل املزيد من العمل والجهد كل يف 

موقعه لتبقى راية العز خفاقة عاليه.
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أكدت أرسة الشهيد حسن عبد الله محمد البرش، 
الظرف  هذا  يف  األرسة  حول  القيادة  التفاف  أن 
له  املغفور  أن  إىل  مشريين  أحزاننا،  من  خفف 
الشيخ زايد، طيب الله ثراه، غرس يف أبناء الوطن 

الفداء والوفاء وحب الوطن.
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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
واجب  الخيمة  رأس  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 

العزاء ألرسة الشهيد حسن عبد الله محمد البرش.
خالل  الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  وأعرب 
زيارته، مجلس العزاء عن صادق عزائه ومواساته إىل 
األرسة وذوي الشهيد حسن عبدالله محمد البرش، 
سائالً الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته، 
جناته  فسيح  ويسكنه  الشهداء  منازل  ينزله  وأن 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
كام قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
الشهيد  يف  العزاء  واجب  ديب  عهد  ويل  مكتوم  آل 
سموه،  وقام  البرش،  حسن  عبدالله  حسن  البطل 
قدم  حيث  الخيمة  رأس  يف  العزاء  مجلس  بزيارة 
وأشقاء  والد  إىل  ومواساته  عزائه  صادق  سموه 
وجل  عز  املوىل  راجيا  تعاىل،  الله  بإذن  له  املغفور 

رحمته  بواسع  الوطن  شهداء  وجميع  يتغمده  أن 
جميل  وذويه  أهله  ويلهم  جناته  فسيح  ويسكنه 

الصرب وحسن العزاء. 
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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 

عبدالله  حسن  الشهيد  ألرسة  العزاء  واجب 
البرش.

املسلحة  القوات  أركان  رئيس  نائب  وتوجه 
العزاء  ملجلس  زيارتهم  خالل  املرافق  والوفد 
مبنطقة الظيت يف رأس الخيمة بالدعاء إىل الله 
تعاىل أن يتغمد الشهيد وشهداء الوطن األبرار 
مع  جناته  فسيح  يسكنهم  وأن  رحمته  بواسع 
أولئك  وحسن  والصالحني  والصديقني  الشهداء 

رفيقا وأن يلهم أهلهم الصرب والسلوان .

حاكم رأس الخيمة خالل تقدميه واجب العزاء

وفد القوات املسلحة خالل زيارتهم مجلس العزاء

محمد بن زايد يف حديث مع أرسة الشهيد



26��9`]� �����5451��1�2017

وقعت القوات املسلحة الدفعة السابعة من مذكرات 
التفاهم مع عدد من الرشكات واملؤسسات يف الدولة 
املبادرات  إحدى  الوطن“  ”حامة  بطاقة  ضمن 
الخدمية واالجتامعية التي أطلقتها لالرتقاء مبستوى 
والقوات  الدفاع  وزارة  ملنتسبي  املقدمة  الخدمات 

املسلحة من العسكريني واملدنيني واملتقاعدين .
وقع مذكرات التفاهم من جانب القوات املسلحة  
رئيس  البلويش  مراد  محمد  الركن  اللواء  سعادة 

هيئة اإلمداد يف القوات املسلحة  فيام وقعها عن 
الرشكات واملؤسسات - التي تم االتفاق معها - عدد 
من ممثليها وذلك خالل الحفل الذي أقيم يف نادي 

ضباط القوات املسلحة يف أبوظبي. 
اإلمداد  هيئة  رئيس  الركن  اللواء  سعادة  وأشاد 
القوات  به  تحظى  الذي  والكبري  املتواصل  بالدعم 
املسلحة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ واهتامم 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
”رعاه الله“ ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

األعىل للقوات املسلحة .
 وقال إن الجهات التي سيستفيد منها حاملو بطاقة 
” حامة الوطن ” وصل عددها إىل اآلن  232 جهة 
تشمل رشكات الطريان ورشكات االتصاالت ووكاالت 
السيارات ورشكات التأمني وتأجري السيارات والفنادق 
وخدمات  الرياضية  واألندية  واملدارس  والجامعات 

األفراح والعديد من املؤسسات الخدمية األخرى. 
العامة  املؤسسة  املوقعة هي  الرشكات  أن  يذكر   
وديب  العني  يف  املائية  واألحياء  الحيوان  لحديقة 
والفوعة  أغذية  ومجموعة  ريزورتس  آند  باركس 
اتش كيو لإلستثامر وسرياميك رأس  للتمور ورشف 
املنشآت  إلدارة  حارض  ابن  ومجموعة  الخيمة 
العلمية  واملدرسة  التدريب  لخدمات  والخوارزمي 
الدولية ومكتبة الفرقان وروح العود للبخور والطيب 
كري  هيلث  أربيان  ومجموعة  ديب  رافلز  وفندق 

ورشكة هوليدي مي.
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عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية القوات 
برئاسة  االعتيادي  اجتامعها  التعاونية  املسلحة  
رئيس  الكتبي  مهري  عبدالله  الركن  اللواء  معايل 
مجلس إدارة الجمعية وذلك يف نادي ضباط القوات 

مبارك  سعادة  االجتامع  حرض  بأبوظبي.  املسلحة 
سامل بن عويضة الخيييل نائب رئيس مجلس اإلدارة 
وسعادة مفتاح خميس النعيمي مدير عام الجمعية 

وأعضاء مجلس اإلدارة
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 كام حرض املؤمتر سعادة مطر سامل عيل الظاهري 
وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط القوات 
الجهات  من  وممثلني  الداخلية  ووزارة  املسلحة 
املعنيني  والخرباء  الحكومية   وغري  الحكومية 

بحامية الحدود .
 والقى  سعادة محمد راشد آل عيل وكيل وزارة 
الدفاع املساعد للسياسات والشؤون االسرتاتيجية 
قال: كام تغريت وتطورت  املؤمتر  بداية  كلمة يف 
الدولية  والرصاعات  واملخاطر  التهديد  طبيعة 
األمن  آليات  مقابلها  يف  تطورت  فقد  املعارصة 
والدفاع وبات لزاما علينا اإلدراك التام ان مسؤولية 
مؤسسة  كل  مسؤولية  هي  الدولة  عن  الدفاع 
وهيئة وقطاع حكومي كان او خاص عسكري كان 
الفعالة  املجابهة  تقتضيه  ما  هو  وذلك  مدين  او 

ملواجهة هذه التحديات .
”حامية  هو  املؤمتر  عنوان  ان  عيل  آل  وأضاف   
فإن  لذا   ” والعرشين  الواحد  القرن  يف  الحدود 
السؤال املطروح هو هل الحدود يف أي دولة اليوم 
تقترص عىل الحدود الجغرافية التقليدية كالحدود 
الربية والبحرية والجوية ؟ موضحا ان األمر مل يعد 
والبيئة  الجديدة  التكنولوجيا  خلقت  فقد  كذلك 
األبعاد  وصارت  تقليدية  غري  حدودا  الدولية 
والبيولوجية  واالقتصادية  والفكرية  اإللكرتونية 
الوطن  اخرتاق  يعني  وإخرتاقها  حقيقية  حدودا 

لذا يتوجب علينا جميعا التكاتف لحمياتها وهذا 
ذاته ما نحن عازمون عليه .

واالقليمية  الدولية  األحداث  اىل  عىل  آل  وأشار   
أمناط  نشأت  اليوم  عامل  يف  انه  منوها  املتتالية 
مثل  للحدود  العابرة  التهديدات  من  جديدة 
الشباب  عقول  وإفساد  الهدامة  األفكار  نرش 
واإلرهاب اإللكرتوين والجرمية اإللكرتونية والحرب 
عىل  مدمرا  تهديدا  متثل  وجميعها  اإللكرتونية 

السلم والحرية واالنسانية ومستقبل الشعوب .
املؤمتر وتحدث  أوىل جلسات  ذلك  بعد  بدأت    
أمن  برنامج  رئيس  كوين  جون  الدكتور  فيها 
الحدود يف معهد الدراسات اإلسرتاتيجية األسرتالية 
والعرشين  الحادي  القرن  حدود  خصائص  عن 
إتجاهات   ” الدويل  املنظور  من  الحدود  وأمن 

التهديدات الحدودية والتحديات األمنية ”.
 ويف الجلسة الثانية تناول إيفو فينكاب من مركز 

 ” الحدود  وأمن  للحدود  البرشية  األبعاد  هداية 
من  واملجتمع  االمارات  دولة  مواطني  حامية 
تناول  فيام  الحديثة“  الحدودية  التهديدات 
أكادميية  من  هاترادوين  جورج  جون  الدكتور 
ربدان يف الجلسة الثالثة مرونة دولة االمارات يف 

مواجهة التهديدات الحدودية.
 وعقد عىل هامش املؤمتر ورشة عمل بعنوان ” 
بدولة  الخاص  الشامل  الحكومي  التخطيط  نهج 
االمارات لحامية حدود القرن الحادي والعرشين“.

 وأكد املشاركون يف املؤمتر ان حدود القرن الواحد 
املادية  الحدود  عىل  مقترصة  تعد  مل  والعرشين 
التقليدية ولكنها تتضمن اآلن األبعاد االلكرتونية 
ينبغي  التي  واإلفرتاضية  واملعلوماتية  واملالية 
مستوى  عىل  نهج  خالل  من  وحاميتها  إدراكها 

التخطيط الحكومي الشامل .
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 - أيام  خمسة  استمرت  التي   - البطولة  اشتملت 
األزرق  والحزام  األبيض  الحزام  منافسات  عىل 

واألحزمة امللونة يف فئتي العمومي واألساتذة.
مركز  قائد  املهريي  عيىس  الركن  العميد  وحرض 
مختلفة  نزاالت  عدة  العسكري  الرياضية  الرتبية 

ختامية للبطولة. 
القوات  ببطولة  الربية  القوات  قيادة  وفازت 
يف  وجاءت   -2017 للجوجيتسو  األوىل  املسلحة 
املركز الثاين قيادة حرس الرئاسة ويف املركز الثالث 

قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.
الضباط  تكريم  للبطولة  الختامي  الحفل  تضمن 
القوات  بطولة  مستوى  عىل  املتميزين  واملدربني 
املسلحة األوىل للجوجيتسو 2017- حيث تم منح 
الثاين  زايد  كلية  قيادة  من  الحساين  عيل  الرائد 
رياضة  عن  عام  مرشف  ضابط  أفضل  العسكرية 
الجوجيتسو ومنح أفضل إداري يف البطولة ملحفوظ 
سبت من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي . 

وشمل الحفل تكريم الضباط واملدربني املتميزين 
التدريبي  للعام  املسلحة  القوات  مستوى  عىل 
يف  املتميزين  الالعبني  تكريم  إىل  إضافة   2016
قيادة  من  الطنيجي  سيف  فاز  حيث  البطولة 
الحزام  فئة  أفضل العب يف  بجائزة  الربية  القوات 
األبيض / العمومي وفاز الالعب ثامر الشاميس من 
قيادة حرس الرئاسة يف فئة الحزام األبيض/األساتذة 
.. بينام فاز يف فئة األفضل لحزام األزرق / األستاذ 
القوات  قيادة  من  جاسم  سعيد  جاسم  الالعب 
الالعب  حصل  فيام  الجوي..  والدفاع  الجوية 
عىل  الربية  القوات  قيادة  من  الحوسني  إبراهيم 

األفضل يف فئة األحزمة امللونة/العمومي .

وأسفرت نتائج النزاالت التي متيزت بالقوة والندية 
املختلفة  واألوزان  الفئات  لجميع  املشاركني  بني 
إىل 29 سنة   18 للفئة من  ففي وزن 77 كجم   ..
املزروعي  عمر  األول  باملركز  فاز  األبيض  الحزام 
من قيادة القوات الربية ويف وزن تحت 94 كجم 
عباس  عيل  الذهبية  بامليدالية  فاز  األبيض  الحزام 
من قيادة القوات الربية .. بينام متكن يف وزن 69 

كجم اساتذة فوق 30 عاما - الحزام األبيض ثامر 
الشاميس من قيادة حرس الرئاسة من إحراز املركز 

األول و الذهبية.
و يف نهاية الحفل تم منح مجندي الخدمة الوطنية 
من الدفعة - كأول مجموعة من الدفعة السادسة 
- الحزام األزرق من قيادة القوات الجوية والدفاع 

الجوي/ قاعدة الظفرة الجوية.
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املدرسة  املوضوع،  هذا  حول  مدرستني  هناك 
بأنه  الصيني  النهوض  ابراز  الصينية والتي تحاول 
عسكري  نهوض  إىل  يتحول  ولن  سلمي  نهوض 
وأن الصني ستعمل عىل تحقيق املنفعة املشرتكة 
للجميع ولن تنافس الوضع القائم أو تحاول تغريه. 
وهذا بالطبع هو الخط العام الذي تحاول الحكومة 
يخىش  ال  يك  الدويل  للمجتمع  إبرازه  الصينية 
النهوض الصيني. ولكن هناك املدرسة األخرى وهي 
التي ميثلها العديد من أصحاب املدرسة الواقعية يف 
العالقات الدولية والتي تقول بأن النهوض الصيني 
ال ميكن أن يبقى عند الحدود السلمية بل سيتعداه 
ليكون نهوضاً عسكرياً مام سينذر بوجود مواجهة 
عسكرية بني الصني واألطراف الرئيسية يف النظام 
اإلقليم  ودول  املتحدة  الواليات  السيام  الدويل 
الصيني مثل اليابان. يتصدر هذه الفكرة أكادمييان 
سياسيان مرموقان هام الربوفيسور جون مرييشامير 
من جامعة شيكاغو األمريكية والربوفيسور جراهام 

أليسن من جامعة هارفارد األمريكية.
لن  الصني  بأن  قناعته  يف  وضوحاً  أكرث  مرييشامير 
تنهض سلمياً وأنها ستتجه للمواجهة العسكرية مع 
األطراف املنافسة لها يف اإلقليم والسيام الواليات 
الواقعية  بفكرة  أىت  الذي  وهو  واليابان.  املتحدة 
الهجومية، وهي التي ترى بأن النهوض الصيني ال 
ميكن أن يتحقق إال يف حالة فرض الصني هيمنتها 
اليوم  عليه  تسيطر  الذي  اإلقليمي  نطاقها  عىل 
الواليات املتحدة. لذلك فالصني بحاجة إىل أن تدفع 
الواليات املتحدة خارج نطاق الهيمنة عىل إقليم 
رشق أسيا مام سيدخلها يف مواجهة مع الواليات 
املتحدة وحلفائها يف املنطقة. وهذه عملية ال بد 
أن تقوم بها الصني إذا ما أرادت أن تحقق النهوض 
وتكون دولة مهيمنة يف النظام الدويل شأنها كشأن 
نظر  وجهة  فالرصاع حتمي يف  املتحدة.  الواليات 

مرييشامير يف إطار النهوض الصيني.  
أما عن جراهام أليسن فهو ال يتحدث عن حتمية 
املواجهة ولكنه يعطي من خالل دراسته لحاالت 
املنافسة بني القوى الصاعدة والقوى القامئة خالل 
الخمسامئة سنة املاضية حجة قوية عىل أن فرص 
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الرصاع بني الصني والواليات املتحدة كبرية للغاية. 
لقد درس أليسن مع فريق عمله يف جامعة هارفارد 
الخربة التاريخية وذكرها يف كتابه الذي صدر مؤخراً 
ما  بفكرة  وربطها   Destined for War بعنوان 
سامه بفخ ثوسيديدس. هذا الفخ، والذي كتبنا عنه 
فكرة  بني  يربط  هنا،  السابقة  املقاالت  إحدى  يف 
وجود قوة صاعدة راغبة يف النهوض والربوز وقوة 
أخرى قامئة بنفوذها تخىش صعود القوة الجديدة 
لنفوذها وهيمنتها  الذي ميكن أن تعتربه تهديداً 
القامئة. هذا ما ذكره املؤرخ اإلغريقي ثوسيديدس 
أثينا  بني  دارت  التي  البيلوبونية  للحرب  لتفسريه 
واسبارطا. لقد ذكر ثوسيديدس بأن السبب الرئيس 
للحرب هو خوف اسبارطا، القوة القامئة واملهيمنة 
يف تلك الفرتة، من تنامي قوة ونفوذ أثينا، القوة 
الصاعدة يف تلك الفرتة. األمر الذي جعل اسبارطا 
أثينا لهيمنة  تختار خيار املواجهة إليقاف تهديد 
ونفوذ اسبارطا. هذه النتيجة جعلت أليسن يدرس 
حالة املنافسة القامئة بني الدول الصاعدة والدول 
القامئة والنتيجة التي وصلت إليها. 12 من 16 من 
الحاالت التي درسها انتهت بحروب بني الطرفني. 
هذا األمر جعل أليسن يصل إىل نتيجة أن الحرب 
بني  املنافسة  يف حاالت  األكرث حدوثاً  الخيار  هي 
القامئة. لذلك فإنه اعترب  الصاعدة والقوى  القوى 
الصني  بني  املواجهة  فرص  بأن  الصينية  الحالة  يف 
الصاعدة والواليات املتحدة صاحبة النفوذ القائم 
كبرية للغاية. فالصعود الصيني ال يبدو أنه -وفقاً 
هذه  يف  سلمياً  يكون  ألن  يتجه  التحليل-  لهذا 

الحالة. 
يف  متخصص  كباحث  يشغلني  املوضوع  هذا 
يف  انغمس  يجعلني  ما  وهو  الصينية،  السياسة 
وكيف  صعودها  وأبعاد  الصينية  الحالة  دراسة 
ميكن ان يؤثر عىل األمن واالستقرار العامليني. وهو 
ما يستحوذ عىل اهتاممي البحثي يف هذه الفرتة، 
أمالً أن أجد اإلجابة األكرث إقناعاً بالنسبة يل حول 

النهوض الصيني يف القريب العاجل.   
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وقال سمو األمري محمد بن سلامن يف  إنه مل يكن 
هناك خيار أمام اململكة سوى الدخول يف الحرب 
يف اليمن .. وأضاف : ” كان أمرا البد أن نقوم به أو 

سيكون السيناريو اآلخر أسوأ بكثري ” .
و أوضح أن الحرب يف اليمن فرضتها عوامل عدة 
ميليشيات  قبل  من  الرشعية  عىل  االنقالب  منها 
مصنفة ميليشيات إرهابية وما تشكله من خطر 
عىل املالحة الدولية وعىل كل جريان اليمن إضافة 

اآلخر  الطرف  يف  اإلرهايب  النشاط  زيادة  بدء  إىل 
بجنوب اليمن مستغال عمل هذه امليليشيات ”.

أكرث  الخطر  قليال سيصبح  انتظرنا  لو   ” أضاف  و 
السعودية  أرايض  داخل  الخطر  تعقيدا وسيصبح 
الدولية  املعابر  ويف  املنطقة  دول  أرايض  وداخل 

الرئيسية ”.
و شدد عىل أنه ميكن اجتثاث ميليشيات الحويث 
وهي  عليها  يسيطران  التي  املناطق  من  وصالح 

ستكون  لكن  قليلة  أيام  يف  باملائة   15 بنسبة 
السعودية  القوات  من  باآلالف  ضحايا  نتيجته 

فضال عن خسائر كبرية من املدنيني اليمنيني“.
عبدالله  عيل  بني  كبري  خالف  وجود  إىل  أشار  و 

صالح وجامعة الحويث ..
لو  أن موقف صالح سيكون مختلفا متاما  مؤكدا 
موقفه  عن  أخرى  منطقة  إىل  صنعاء  من  خرج 

اليوم“.
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تم يف 15 مايو يف جزيرة سوقطرى اليمنية االحتفال 
لتدريبات  أفرادها  خضع  عسكرية  دورة  بتخريج 
مكثفة يف مختلف التخصصات وذلك تحت إرشاف 
وتدريب دولة االمارات للمساهمة يف تأمني شواطىء 

الجزيرة وصون أمنها.
امليدان  مهارات  يف  تدريبات  الدورة  أفراد  تلقى  و 
واملعركة واستخدام مختلف األسلحة واألمن الداخيل 
والطبوغرافيا ..إضافة إىل تنفيذ رماية حية يف ميادين 

الرماية التي أعدت خصيصا عالوة عىل تدريبات يف 
مجال اإلسعافات األولية.

جاهزيتهم  أظهر  عسكريا  عرضا  الخريجون  قدم  و 
وعكس  ومقدراته  وحياضه  اليمن  تراب  عن  للذود 
مهاراتهم ومستوى تأهيلهم يف التخصصات كافة إل 
جانب الروح املعنوية العالية التي جسدت والءهم 
التضحية  واستعدادهم  لبلدهم  وحبهم  وانتامءهم 

من أجله.

 - التخرج  - حرضوا حفل  مينيون  أشاد مسئولون  و 
بالدعم املتواصل الذي تقدمه دولة اإلمارات لبالدهم 
وبناء  مجددا  النهوض  أجل  من  املجاالت  جميع  يف 

مستقبل آمن و زاهر ألبنائها.
وعرب الخريجون عن شكرهم لدولة اإلمارات بقيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
سبيل  يف  جهدا  تأل  مل  والتي  الله“  ”حفظه  الدولة 
تأهيلهم وإعدادهم للدفاع عن بلدهم وصون أمنه .
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الرشعية  لدعم  التحالف  قوات  قيادة  أعلنت 
البحرية  القوات  سفن  رصد  مايو..   8 اليمن  يف 
التحالف  لقوات  التابعة  ــ  السعودية  امللكية 
املشرتكة ــ عددا من األلغام البحرية يف السواحل 

اليمنية قرب ميناء « ميدي «.

الفرق  أن  بيانها..  يف  التحالف  قيادة  وقالت 
أنها  أظهر  األلغام  لهذه  فحصا  أجرت  املختصة 
مصنعة بطريقة ووسائل بدائية وزراعتها يف هذه 
التي  االنقالبية  امليليشيات  أساليب  من  األماكن 

تعمدت نرشها يف السواحل اليمنية.

جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواقفه 
اليمنية  الجمهورية  وسيادة  وحدة  تجاه  الثابتة 
الشقيقة والحفاظ عىل أمنها واستقرارها كام جدد 
دعمه لجهود األمم املتحدة الرامية اىل التوصل اىل 
حل سلمي لألزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار 

مجلس األمن رقم2216.
وأكد معايل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياين 
األمني العام ملجلس التعاون أن دول املجلس تدعو 
هذه  يف  الشقيق  اليمني  الشعب  مكونات  جميع 

نبذ دعوات  اىل  اليمن  تاريخ  الدقيقة من  املرحلة 
الفرقة واالنفصال وااللتفاف حول الرشعية لبسط 
سلطة الدولة وسيادتها واستعادة األمن واالستقرار 
نصابها  اىل  األمور  وإعادة  اليمن  مناطق  كافة  يف 
استكامل  الشقيق  اليمني  للشعب  يتسنى  حتى 
التي  الشامل  الوطني  الحوار  مخرجات  تنفيذ 
القضية  ذلك  يف  مبا  اليمنية  القضايا  كافة  عالجت 
هذه  لحل  التحركات  جميع  أن  مؤكداً  الجنوبية 
اليمنية  الرشعية  خالل  من  تتم  أن  يجب  القضية 

والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار.
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أعلنت القوات املسلحة السودانية استشهاد 
من  آخرين  واصابة  جنودها  من  اثنني 

املشاركني يف تحالف الرشعية يف اليمن.
ونقلت ” وكالة السودان لألنباء ” عن العميد 
الدكتور أحمد خليفة أحمد الشامي الناطق 
السودانية  املسلحة  القوات  باسم  الرسمي 
قوله يف بيان يف 13 مايو ” إن ذلك جاء خالل 
سلسلة من العمليات الناجحة ضمن محور 

تقدم القوات السودانية هناك « .
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قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة للقطاع الصحي 
ىف اليمن خالل الفرتة من 2015 - 1017 مساعدات 
دوالر  مليون  درهم  حوايل137  مليون  بقيمة 502 
أمرييك لدعم الخدمات الطبية وخدمات الصحة يف 
وتوفري  املعدية  األمراض  ومكافحة  الطوارئ  حاالت 
تدريب  إىل  باإلضافة  األساسية،  الصحية  الرعاية 
إطار  يف  وذلك  الصحي  الحقل  يف  العاملني  وتأهيل 
وتعزيز  الصحية  األوضاع  بدعم  االمارات  اهتامم 
اليمن  يف  الصحي  والرصف  واملياه  الصحة  قطاعات 

الرتباطها املبارش بحياة الناس.
دولة  قدمت   2017 ابريل  اىل   2015 ابريل  ومنذ 

ملياري   /2/ يفوق  مبا  لليمن  مساعدات  اإلمارات 
ماليني   10 عن  يزيد  ما  مساعدة  تستهدف  دوالر، 

شخص ميني، منهم 4 ماليني طفل.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدويل ىف تقرير لها 
بناء وإعادة  ان املساعدات شملت  16 مايو املايض 
تأهيل 40 مستشفى ومركزا صحيا ومركزا متخصصا 
وتوفري األدوية واألجهزة واملعدات الطبية وسيارات 
وأبني  والضالع  ولحج  عدن  محافظات  يف  اإلسعاف 
والحديدة  وتعز  واملهرة  ومأرب  وشبوة  وحرضموت 

وجزيرة سقطرى.
أما يف دعم قطاع املياه والرصف الصحي، فقد قدمت 

 56.1 بقيمة  مساعدات  اآلن  حتى  اإلمارات  دولة 
مليون درهم /حوايل 15.2 مليون دوالر/ وذلك لدعم 
خدمات املياه والصحة العامة وتوفري امدادات مياه 
اآلبار وتأهيل  الصالحة لالستعامل عرب حفر  الرشب 
شبكات مياه الرشب، ودعم إدارة املخلفات والتخلص 

منها وإعادة تأهيل شبكات الرصف الصحي.
العاملية  الصحة  منظمة  مع  قائم  التعاون  أن  كام 
 2016 عام  منذ  األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة 
مدن  يف  واملياه  الصحة  خدمات  وتطوير  لتقديم 

وأرياف اليمن.

وشددت القيادة عىل مخاطر هذه األلغام التي 
والتجارية  الدولية  املالحة  وحركة  سالمة  تهدد 
الداخلة  واملساعدات  اإلغاثة  سفن  إىل  إضافة 
إىل املدن واملحافظات اليمنية خاصة أنها طافية 

باتجاه تلك املمرات.
الرشعية  لدعم  التحالف  قوات  قيادة  وأكدت 
أن هذا النوع من األلغام يعد مخالفة للقوانني 
بالغة عىل  من خطورة  تشكله  ملا  نظرا  الدولية 
املمرات  إلعاقة  رصيح  وتهديد  الدولية  السفن 

املالحية االسرتاتيجية
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تأيت هذه الحملة يف إطار الدور اإلنساين والتنموي 
املتواصلة  والبناء  الـتأهيل  إعادة  ومشاريع  الفاعل 
التي تقوم بها دولة اإلمارات لدعم األشقاء اليمنيني 
اإلنساين  النهج  مع  اتساقا  معاناتهم  وتخفيف 
والتنموي للدولة والحرص عىل إرساء أسس ودعائم 

التنمية واألمن واالستقرار والسالم يف اليمن.
سلة  و600  الفا   75 توزيع  الحملة  خالل  وسيتم 
غذائية و110 اطنان من التمور و50 طنا من السكر 
و3 آالف بطانية واألدوية يف كل من أبني وتعز ولحج 

والظالع وحرضموت وشبوة ومأرب وسقطرى.
أن  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 
دولة اإلمارات وبفضل قيادتها الرشيدة متيض قدما 

عاجلة  طبية  مساعدات  االمارات  دولة  قدمت 
للمحافظات اليمنية الجنوبية للسيطرة عىل وباء 
الكولريا استجابة لنداءات منظمة الصحة العاملية 
واملنظامت ذات الصلة التي حذرت من ظهوراكرث 
من 300 ألف إصابة جديدة باملرض يف اليمن..يف 

ظل انهيار النظام الصحي.
املرحلة  االمارايت  االحمر  الهالل  هيئة  ودشنت 
االوىل من هذه املساعدات عىل ان تتبعها مراحل 
مبضادات  الجنوبية  املحافظات  ..وزودت  اخرى 
مرض الكولريا وسريت قوافل عالجية تتضمن أدوية 

شحنات  تجهز  ..كام  وريدية  وسوائل  ومحاليل 
القادمة  القليلة  األيام  خالل  عاجلة  عالجية 
يف  واملستشفيات  الصحية  املراكز  إىل  لتسيريها 

عدة محافظات منكوبة .
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لتخفيف  واإلنسانية  التنموية  مبادراتها  تنفيذ  يف 
ان  سموه  موضحا  اليمنية..  الساحة  عىل  املعاناة 
لليمن  املكثفة  الخارجية  املساعدات  هذه  تقديم 
الشقيق تأيت يف إطار االستجابة اإلنسانية والتنموية 
من  اليمن  يف  الراهنة  األزمة  تجاه  اإلمارات  لدولة 

أجل إغاثته ومساعدته عىل اجتياز محنته الحالية.
وقال سموه إن اإلمارات آلت عىل نفسها الوقوف 
يف  األشقاء  تجابه  التي  التحديات  وجه  يف  بقوة 
التضامن اإلنساين معهم يف  اليمن وتعزيز مجاالت 
مختلف مجاالت الحياة الرضورية وتحسني األوضاع 
اإلنسانية عىل الساحة اليمنية والحد من تداعياتها 
األشد  والفئات  املدنيني  حياة  يف  املبارش  وتأثريها 

احتياجا.
وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن 
تداعيات األحداث الجارية يف اليمن فاقمت أوضاع 
بني  االستضعاف خاصة  وزادت من حدة  املتأثرين 
األطفال والنساء.. الفتا سموه إىل أن دولة اإلمارات 
كانت حارضة منذ البداية وسط املنكوبني من خالل 
وبرامجها  اإلغاثية  وأنشطتها  اإلنسانية  برامجها 
رغم  ترضرا  األكرث  للمناطق  امتدت  التي  الصحية 
تخفيف  كثريا يف  وساهمت  للعيان  املاثلة  املخاطر 

املعاناة.
ولفت سموه اىل أن هذه الحملة تهدف اىل ترسيخ 

العمل  التكافل وتوسعة مظلة  العطاء وقيم  معاين 
خصوصا  واملحتاجني  الضعفاء  ومساندة  اإلنساين 
مع حلول الشهر الفضيل انسجاما مع تعاليم ديننا 

الحنيف.
آلالف  هاما  عنرصا  املساعدات  هذه  وستشكل 
اقتصادية  أوضاعا  تعاين  التي  املترضرة  العائالت 
صعبة للغاية وستخفف من معاناتهم بسبب نقص 
يشهدها  التي  الظروف  نتيجة  الحياة  مستلزمات 

اليمن.
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من  لعدد  منزال   17 اإلمارايت  األحمر  الهالل  سلم 
إعادة  من  االوىل  املرحلة  ضمن  اليمنية  العوائل 
سلسلة  اطار  وىف  تعز  مبحافظة  املخا  إعامر 
مساعدات الهيئة االغاثية واالنسانية ىف عام الخري.

واكد مسؤول الهالل األحمر اإلمارايت يف عدن عقب 
تسليمه مفاتيح املنازل للمستفيدين من ابناء املخا 
مواصلة الهالل االحمر االمارايت ملساعدة املواطنني 
اليمنيني ىف املناطق املحررة حيث تايت هذه الدفعة 
الخري  عام  يف  االنسانية  الخريية  االعامل  ضمن 

2017م الذي اعلنته قيادة االمارات الحكيمة.
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املوجهة  اإلنسانية  املساعدات  أولت  اإلمارات   -
للشعب اليمني أهمية كبرية منذ العام 2015.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
ومتابعة  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
مساعدات  االمارات  دولة  قدمت  املسلحة 
لتوفري  اليمني  الكهرباء  لقطاع  وعاجلة  جديدة 
100 ميجاواط إضافية بقيمة 50 مليون دوالر ” 

183.5 مليون درهم» .
تأيت هذه الخطوة استمرارا للجهود الكبرية التي 
تبذلها دولة اإلمارات العربية يف سبيل التخفيف 
من معاناة أبناء الشعب اليمني خاصة مع بدء 
متزايدا  طلبا  يشهد  الذي  املبارك  رمضان  شهر 

عىل الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة وشملت 
للتغلب  إضافية  ومعدات  مولدات  املساعدات 

عىل مشكلة انقطاع الكهرباء.
وبإضافة هذه املساعدات الجديدة يرتفع حجم 
املساعدات التي قدمتها االمارات لقطاع الكهرباء 
وتوفري  درهم  مليون  و170  مليار  إىل  اليمني 
635 ميجاواط وذلك يف إطار حرص قيادة دولة 
اإلمارات عىل تحسني الظروف املعيشية للشعب 
اليمني الشقيق لتصل قيمة املساعدات اإلماراتية 
يف مختلف القطاعات إىل أكرث من ملياري دوالر.

التي  العاجلة  اإلضافية  املساعدات  وستسهم 
يف  اليمني  الكهرباء  لقطاع  اإلمارات  قدمتها 
الكهربايئ  التيار  يف  املتكررة  االنقطاعات  تقليل 

التي يشهدها اليمن.

انطالق  العربية منذ  وقد عملت دولة اإلمارات 
إيالء  عىل   2015 العام  يف  الحزم  عاصفة 
اليمني  للشعب  املوجهة  اإلنسانية  املساعدات 
أهمية كبرية وذلك حرصا منها عىل تحسني الواقع 
القطاعات  اليمنيني يف مختلف  املعييش لألشقاء 
الصحية والتعليمية واالجتامعية والبنية التحتية.

قطاع  يف  اإلماراتية  املساعدات  توزعت  و 
الكهرباء اليمني عىل العديد من املناطق اليمنية 
واملخا  وسوقطرى  واملكال  وأبني  عدن  وشملت 
انطالقا  وذلك  األخرى  املناطق  من  والعديد 
مساعداتها  تشمل  أن  عىل  اإلمارات  حرص  من 
جميع األشقاء يف اليمن وعدم تركيزها يف منطقة 
واحدة كون هدفها هو الشعب اليمني مبكوناته 

وفئاته كافة.
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رحب سعادة فهد سعيد املنهايل سفري الجمهورية 
تقديم  اإلمارات  بإعالن  الدولة  لدى  اليمنية 
من  اليمن  يف  الكهرباء  لقطاع  عاجلة  مساعدة 
للمساهمة  إضافية  ميجاوات   100 توفري  خالل 
مليون   183،5 بقيمة  الكهربايئ  التوليد  تعزيز  يف 
درهم وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ 
«حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ومتابعة  الله» 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
األعىل للقوات املسلحة .

تأيت  الخطوة  هذه  إن   - السفري  سعادة  وقال 
استمرارا لوقوف دولة اإلمارات إىل جانب الشعب 
تقوده  الذي  العريب  التحالف  ضمن  اليمني 
يف  الرشعية  لدعم  السعودية  العربية  اململكة 
بالده وكذلك للجهود الكبرية التي تبذلها الدولة يف 
سبيل التخفيف من معاناة الشعب اليمني خاصة 

مع حلول شهر رمضان املبارك يف ظل ارتفاع درجة 
الحرارة ومشكلة انقطاع التيار الكهربايئ املتكررة.

العالقات  وتطور  بتنامي  املنهايل  السفري  وأشاد 
والقيادتني  الشقيقني  الشعبني  بني  املتميزة 
الشيخ  السمو  صاحب  يف  ممثلتني  السياسيتني 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 

وفخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .
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انتهجت ميليشيا الحويث واملخلوع صالح االنقالبية 
التي  واملحافظات  املدن  يف  األلغام  حقول  زرع 
ينسحبون منها بهدف إلحاق األذى بأكرب عدد من 

املواطنني اليمنيني العزل.
اإلنسانية  ضد  الجرائم  من  األلغام  زراعة  وتعد 
مستدمية  عاهات  باألشخاص  وتلحق  األمد  طويلة 
عشوائية  بطريقة  األلغام  الحوثية  امليلشيا  فتزرع 
وغري منظمة أو موثقة بخرائط مام يشكل صعوبة 
بسهولة..  وكشفها  رسيعا  منها  التخلص  يف  بالغة 
وتشري إحصائيات محلية إىل سقوط مئات الضحايا 
من املدنيني بني قتل وبرت أطراف وال يزال الرقم يف 

تصاعد.
وذكرت الفيدرالية العربية لحقوق اإلنسان يف تقرير 
من  أكرث  زرعوا  اليمن  يف  الحوثيني  لها..أن  حديث 
متفرقة  أنحاء  يف  لألفراد  مضاد  لغم  مليون  نصف 
اليمن ما أدى ملقتل أكرث من / 700 / شخص  من 
بينام نجح مهندسون تم تدريبهم عىل يد التحالف 
 / نزع وتفكيك  اليمن يف  الرشعية يف  لدعم  العريب 

40 / ألف لغم.
اليمنية نداء عاجال إىل املجتمع  ووجهت الحكومة 
زرعتها  التي  األلغام  نزع  يف  ملساعدتها  الدويل 
وبطريقة  بكثافة  االنقالبية  الحويث وصالح  ميليشيا 
سيطرتها  تحت  كانت  التي  املناطق  يف  عشوائية 

املدنيني  من  الضحايا  مئات  أرواح  بحصد  متسببة 
موضحة   .. ومادية جسيمة  برشية  وأرضار  األبرياء 
أن الشعب اليمني يعاين من آثار األلغام والعبوات 
املناطق  املليشيا االنقالبية يف  التي تخلفها  الناسفة 

التي يحررها الجيش الوطني.
أصبحت  دوليا  املحرمة  األلغام  أن هذه  وأوضحت 
حاصدا  وجودها  وبات  الحياة  منابع  كل  تهدد 
أن  مبينة  والنساء  األطفال  خاصة  املدنيني  ألرواح 
زراعتها متت بطرق عشوائية وغري منظمة أو موثقة 
بخرائط ما يشكل صعوبة بالغة يف كشفها والتخلص 
الدويل  املجتمع  من  تستدعي  كثافتها  وأن  منها 
تقديم  األلغام  بإزالة  املعنية  الدولية  واملنظامت 

املساعدة الفنية والتكنولوجية واملادية ملنع سقوط 
املزيد من الضحايا والجرحى بسببها..

انتهاكات  اليمني لرصد  التحالف  من جانبه كشف 
حقوق اإلنسان أن النساء واألطفال هم أكرث ضحايا 
األلغام مشريا إىل أن / 924 / شخصا أصيبوا بجروح 
بسبب  دامئة  بعاهات  أصيبوا  شخصا   /  572 و/ 

انفجار األلغام التي زرعتها املليشيات.
يف  األلغام  نزع  خرباء  يبذلها  التي  الجهود  ورغم 
الجيش اليمني الوطني إال أن هذه الجهود ليست 
كافية وال تجنب املدنيني خطر األلغام إضافة إىل أن 
زراعة  يتم  األلغام نشطة جدا حيث  زراعة  عملية 

عرشات األلغام بشكل يومي يف مناطق جديدة.
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واملعرض  املؤمتر  إي“ خالل  إيه  أعلنت رشكة ”يس   
التجاري الدويل للتدريب عىل الطريان 2017 (واتس) 
توقيع سلسلة من العقود واالتفاقيات الخاصة بأنظمة 
التدريب عىل الطريان التجاري مع عدد من رشكات 
اإلسكندنافية  الجوية  الخطوط  العاملية مثل  الطريان 
والخطوط الجوية اإلثيوبية والخطوط الجوية الكورية 
”دونغهاي“.  الجديدة  الصينية  الجوية  والخطوط 
بأكرث من 375 مليون  االتفاقيات  وتقدر قيمة هذه 
الرشاء  طلبات  من  جزءا  تشكل  وهي  كندي،  دوالر 
الربع  خالل  إي“  إيه  ”يس  لرشكة  منحها  تم  التي 
األخري من العام املايل 2017. وتشمل هذه االتفاقيات 
برامج التدريب الشاملة منذ التحاق الطالب بالدورة 
التدريبية وحتى تخرجه كطيار، باإلضافة إىل بيع أكرث 
من  11 جهاز طريان تشبيهي (FFS)، وهو ما يجعل 

إجاميل املبيعات من أجهزة الطريان التشبيهي للعام 
املايل 2017 تصل إىل 50 جهازا.

وتشمل هذه االتفاقيات، التي تربز حجم وإمكانيات 
عىل  التدريب  أجهزة  مجال  يف  إي“  إيه  ”يس  رشكة 
الطريان التجاري، اتفاقيات تدريب الطيارين املرشحني 
Ab-initio pilot training، األمر الذي يعكس قدرة 
يحتاجها  التي  املتزايدة  املتطلبات  الرشكة عىل دعم 

طيارو رشكات الطريان املحرتفون.
ويشمل العقد تقديم برنامج جديد لتدريب الطيارين 
تأهيل أكرث من 380 طيار متمرس  املرشحني بهدف 
خالل السنوات الخمس القادمة لصالح عميل آسيوي 
أيضا  العقد  يشمل  كام  اسمه.  عن  الكشف  يتم  مل 

لتأهيل  املرشحني  الطيارين  لتدريب  جديد  برنامجا 
100 طيار متمرس ألحد العمالء (مل يتم الكشف عن 

اسمه) يف منطقة الرشق األوسط.
كام تشمل االتفاقية تجديد عقد التدريب الحرصي 
إيه  إيرباص  طياري  لتدريب  إضافيني  عامني  ملدة 
استقطاب  عىل  عالوة  جي،  إن   737 وبوينج   320
الخطوط  لصالح  الطائر  الركب  أفراد  وتدريب 
الجوية اإلسكندنافية يف أوروبا. كام تشمل االتفاقية 
 Dornier لتدريب طياري توقيع عقد حرصي  أيضا 
Do320 و Saab 340/2000 مع أحد العمالء (مل يُذكر 

اسمه) يف أوروبا. 
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نجحت طائرة من طراز يوروفايرت تايفون يف تنفيذ 
عملية متزامنة  إلطالق صاروخني جو – جو «وراء 
الرؤية البرصية» من طراز «متيور» من إنتاج رشكة 
برنامج  إطار  وذلك يف   ، األوروبية  إيه»  دي  «إم يب 
عمل ضخم لتسليح الطائرة بهذا النوع من الصواريخ.

وقد جرى االختبار باستخدام «طائرة إنتاج مجهزة» 
(IPA) من إنتاج رشكة «إيرباص ديفنس آند سبيس» 
بدعم مشرتك من جانب رشكات «يب إيه إي سيستمز» 
إيه»،  «إم يب دي  و  أتش»  إم يب  و «يوروفايرت جي 

عالوة عىل وزارة الدفاع الربيطانية.
عملية  نجاح  مدى  من  للتأكد  االختبار  إجراء  وتم 
االشتباك مع األهداف املعادية، عالوة عىل التأكد من 
والطائرة  الصاروخني  بني  املشرتكة  املعلومات  وصلة 
التي تحملهام. ومن الجدير بالذكر أن املعلومات التي 
تم جمعها تأيت يف أعقاب سلسلة تضم ست عمليات 
منت  عىل  من  «متيور»  لصاروخ  إلطالق  ناجحة 
الطائرة «يوفايرت تايفون» يف عام 2016. وقد جرت 

الربيطاين   Hebrides Range االختبارات يف مضامر
بعد تحميل الصاروخني يف «موقع الطريان العسكري 
واملعلومات» التابع لرشكة «يب إيه إي سيستمز» يف 

مدينة «وورتون» باململكة املتحدة.
يجريه  ناجح  اختبار  أحدث  االختبار  هذا  ويعترب 
عمل  برنامج  إطار  يف  الغربيون  «يوروفايرت»  رشكاء 
ضخم إلضافة املزيد من القدرات الهجومية للطائرة 
أي  مع  التعامل  من  ميكنها  مبا  تايفون»  «يوروفايرت 

تهديدات محتملة يف املستقبل.
ورصح آندي فلني، مدير تسليم الطائرة «يوروفايرت» 

برشكة «يب إيه إي سيستمز» بربيطانيا، بأن «الصاروخ 
قدرة  تايفون»  «يوروفايرت  الطائرة  سيمنح  «متيور» 
هذه  وتعترب  الجوي،  االشتباك  عىل  مسبوقة  غري 
الناجحة دليال آخر عىل مدى حرص رشكاء  التحربة 
«يوروفايرت» الغربيون عىل العمل معا من أجل إضافة 
تحسينات رئيسية عىل القدرات املتعددة األدوار التي 

تنفذها الطائرة «تايفون».
ومن املقرر قيام العمالء بعملية «التقييم التشغييل 
سالح  مع  بالتعاون  «متيور»  للصاروخ  والتدريب» 
الجو املليك الربيطاين يف وقت الحق من العام الجاري.
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التكتيكية  املأهولة)  الجوية اآللية (غري  تنفذ املركبة 
لوكهيد  لرشكة  التابعة  (الغضب)  ”فيوري“  املتقدمة 
مارتن حاليا سلسلة من املهام الجوية املنتظمة لقياس 
مدى قدرتها عىل التحمل والطريان لساعات طويلة، 
وذلك يف إطار االستعدادات التي تتخذها الرشكة لبدء 

عملية اإلنتاج االقتصادي للطائرة.
ويف اختبارات الطريان التي جرت منذ شهر مايو عام 
أكرث من 200 ساعة  املركبة ”فيوري“  2016 سجلت 
طريان، وأثبتت قدرتها الفائقة عىل تحمل الطريان ملدة 
12 ساعة متواصلة، فضال عن قدرتها يف الوقت نفسه 
عىل حمل 100 رطل من األثقال مثل أنظمة املراقبة 
الحمراء،  تحت  باألشعة  العاملة  برصية   – اإللكرتو 
الخاصة  والوصالت  الصوتية  االتصاالت  وأنظمة 
باتصاالت األقامر الصناعية SATCOM links وأجهزة 
باإلشارات  الخاصة  االستخباراتية  املعلومات  جمع 

املتعددة. 
الطريان  اختبارات  وترية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
كبرية،  بدرجة  ارتفعت  الجوية  العملية  والبيانات 
 400 من  أكرث  تسجيل  يف  ”فيوري“  املركبة  نجحت 
ساعة طريان خالل تلك االختبارات، مع زيادة ملحوظة 

خالل النصف الثاين من عام 2016.
اآللية  األنظمة  إدارة  مدير  ويستفول،  كيفن  ورصح 
(غري املأهولة) برشكة لوكهيد مارتن، بأن ”اختبارات 
الطريان املذكورة أثبتت دامئا أن املركبة الجوية اآللية 

هي  ”فيوري“  املتقدمة  التكتيكية  املأهولة)  (غري 
”أفضل طائرة تكتيكية تابعة للجيل الثالث“، وأن من 
املمكن نرشها بغرض تنفيذ عمليات جمع املعلومات 
االستخباراتية االسرتاتيجية والتكتيكية ومهام املراقبة 
واالستطالع بقدرات ال تتمتع بها سوى أنظمة الجيل 

الرابع“.
تحرص  مارتن  لوكهيد  أن رشكة  بالذكر  الجدير  ومن 
”فيوري“  املركبة  استخدام  عىل  منتظمة  بصورة 
 Yuma Proving انطالقا من قاعدة تشغيلها األم يف
Ground بوالية أريزونا حيث يعكف فريق البحث 
الطائرة  عىل  عليها  املتفق  التحسينات  إضافة  عىل 

بهدف تعزيز قدراتها وإمكانياتها. وتستطيع املركبة 
الناتجة عن تركيب األنظمة  املذكورة تحمل األثقال 
املتعددة، األمر الذي يضمن قدرتها عىل تنفيذ عدة 
مهام مختلفة بكفاءة عالية عن طريق استخدام طائرة 

واحدة.
من  مارتن  لوكهيد  رشكة  انتهت  ذلك،  عىل  عالوة 
تسليم  عملية  لترسيع  الالزمة  األساسية  التجهيزات 
املركبة ”فيوري“ والتعجيل بتلبية املتطلبات الالزمة 
وتجري  ممكنة.  طاقة  بأقىص  اإلنتاج  مرحلة  لبدء 
عمالئها  مع  االتصاالت  من  سلسلة  حاليا  الرشكة 

الداخليني والخارجيني املحتملني.
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 95.5 بقيمة  عقدا  األمرييك  البحرية  سالح  أرىس 
دايناميكس  «جرنال  رشكة  عىل  دوالر  مليون 
جديدة  تعديالت  إدخال  نظري  بوت»  إلكرتيك 
ومواصلة عملية تطوير مقصورة الصواريخ املشرتكة 
الخاصة   Common Missile Compartment
البحرية  لسالح  التابعة  «كولومبيا»  بالغواصة 
األمرييك وغواصة الصواريخ الباليستية «دريدنوت» 
التابعة لسالح البحرية املليك. ومن الجدير بالذكر 

بوت»هي  إلكرتيك  دايناميكس  «جرنال  رشكة  أن 
عبارة عن رشكة مملوكة لرشكة «جرنال ديناميكس» 

بالكامل.
 17 رشاء  إمكانية  املذكور  العقد  تعديل  وسيتيح 
تقديم  بهدف   missile tubes صاروخية  قذيفة 
الصواريخ  مقصورة  تصنيع  لعملية  الالزم  الدعم 

املشرتكة
وينص العقد، الذي جرى ترسيته يف شهر ديسمرب 

دوالر، عىل  مليون  قيمته 1.85  وتبلغ  عام 2012 
إلكرتيك بوت»  تكليف رشكة «جرنال دايناميكس 
إلنتاج  الالزمة  والتطوير  البحث  أنشطة  بتنفيذ 
الباليستية  الصواريخ  غواصات  من  جيل  أحدث 
لصالح سالح البحرية األمرييك، وهي الغواصة التي 
من املقرر البدء يف بنائها يف عام 2021. ومن املتوقع 
اىل 2.5  للعقد  املقدرة  اإلجاملية  القيمة  أن تصل 

مليون دوالر.
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عقدا  باور»  آند  إلكرتيكال  «سافران  رشكة  وقعت 
من  تعترب  التي  الرتكية،  إنك.»  «تكنيك  رشكة  مع 
أكرب الرشكات املتخصصة يف مجال الصيانة واإلصالح 
الصيانة  إلجراء  املنطقة،  يف   MRO والتسغيل 
الرشكات  لدى  الكهربائية  لألجهزة  الالزمة  الدورية 
إيه  «إيرباص  طراز  من  الطائرات  تستخدم  التي 
ومجموعة  أوروبا  يف   «330 إيه  «إيرباص  و   «320

(كومنولث) الدول املستقبة وآسيا.
الذي تصل مدته إىل خمس سنوات،  العقد،  وينص 
عىل صيانة املراوح وأنظمة تربيد املكابح ومولدات 
الطاقة APU التي قامت رشكة «سافران إلكرتيكال 
املختلفة.  الطريان  رشكات  إىل  بتوريدها  باور»  آند 
الخطوط  رشكة  تغطيه  الذي  األسطول  ويشمل 

الجوية الرتكية، 173 طائرة إيرباص من طرازي «إيه 
320» و «إيه 330».

باإلضافة إىل ذلك، وقع اختيار رشكة «ويست جت» 
الكندية للطريان عىل العجالت ومكابح الكربون التي 
لتجهيز  سيستمز»  الندينج  «سافران  رشكة  تنتجها 
«ماكس»   737 بوينج  طراز  من  بالكامل  أسطولها 
يضم  الذي  األسطول  وهو  النفاثيني،  املحركني  ذات 
65 طائرة من الطائرات التي طلبت الرشكة الكندية 

رشاءها.
«سافران  لرشكة  التابع  اإلنتاج  مصنع  وسيقوم 
الندينج سيستمز» يف مدينة «وولتون» بوالية كنتايك 
بتوريد العجالت ومكابح الكربون، عالوة عىل كافة 
 heat sink الغيار ومقاسم املصارف الحرارية قطع 

 exchanges
الكندية  جت»  «ويست  رشكة  اختيار  وقع  كام 
سيستمز»  الندينج  «سافران  رشكة  عىل  للطريان 
واإلصالح  الصيانة  عمليات  كافة  لتنفيذ  أيضا 
آنفا.  إليها  املشار  واملكابح  للعجالت  والعمرات 
واملكابح»  العجالت  «خدمات  رشكة  وستقوم 
يف  سيستمز»  الندينج  «سافران  لرشكة  التابعة 
الصيانة  بتنفيذ عمليات  الشاملية  أمريكا  منطقة 
 Hope Aero ملكابح الكربون ، فيام ستقوم رشكة
Propeller & Components بالتعاون مع رشكة 
خدمات  تقديم  يف  سيستمز»  الندينج  «سافران 

الصيانة للعجالت وتقديم الخدمات اللوجستية.
الندينج  «سافران  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
بتوريد  قامت  التي  الرشكة  هي  سيستمز» 
العجالت ومكابح الكربون ألسطول رشكة «ويست 
 767 بوينج  طائرات  من  للطريان  الكندية  جت» 
النفاثة ذات الجسم العرض. ومن املتوقع أن تبدأ 
الرشكة الكندية يف استالم أوىل طائراتها من طراز 
بوينج 737 «ماكس» النفاثة خالل النصف الثاين 

من عام 2017.
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مؤخرا  السنغافورية  الجوية  الخطوط  اختيار  وقع 
عىل برنامج إدارة عمليات دعم وصيانة 100 طائرة 
لصيانة  كولينز“  ”روكويل  رشكة  به  تقدمت  الذي 
إيرباص  طائرات  من  السنغافورية  الرشكة  أسطول 
”روكويل  رشكة  قيام  عىل  العقد  وينص   .350 إيه 
كولينز“ بتزويد الخطوط الجوية السنغافورية بقطع 
الغيار األصلية وتقديم الدعم الفني وتنفيذ عمليات 
الطريان  أنظمة  باستخدام  األداء  ومتابعة  اإلصالح 

الخاصة برشكة ”روكويل كولينز“.
ومن الجدير بالذكر أن هذا هو أول عقد تفوز به 
من  بطائراتها  يتعلق  فيام  كولينز“  ”روكويل  رشكة 
يعتمد  الذي  العقد  وهو   ،350 إيه  إيرباص  طراز 

القياسية لدى رشكة  الطريان  أنظمة  استخدام   عىل 
”روكويل كولينز“.

وينص العقد عىل تقديم حلول مجوقلة حول كيفية 
مضيف  برنامج  عن  عبارة  وهو  املعلومات،  إدارة 
وصيانة  الطريان  بعمليات  خاص  جديد  مجوقل 

الطائرات واستخدامات رشكات الطريان.
حزم  خمسة  توحيد  عىل  االتصاالت  نظام  ويعمل 
إدارة  ويضمن  واحدة،  حزمة  يف  منفصلة  اتصاالت 
بني  الطائرة  لدى  واملعلوماتية  الصوتية  االتصاالت 
الحركة  ومراقبي  الطائر  الركب  وأفراد  الطيارين 

الجوية ورشكة الطريان.
بتقديم  الوظائف  املتعددة  االستقبال  جهاز  ويقوم 

املعلومات الالزمة عن نظام الهبوط الخاص بالطائرة 
املواقع  تحديد  جهاز  عىل  باالعتامد  الهبوط  ونظام 
التعزيز  الصناعية وقدرات نظام  عن طريق األقامر 
املعتمد   Augmentation System capabilities
ورسعتها  الطائرة  موقع  إىل  باإلضافة  الفضاء،  عىل 

وتحديد الزمن.
عىل  الطائرة  ارتفاع  لقياس  الرقمي  العداد  ويقوم 
رقمي  عداد  أول  وهو   ،(DLRA) القريب  املدى 
باحتساب  التجارية،  الطائرات  تستحدمه  السليك 
أثناء  دقة  بكل  األرض  عن  الطائرة  ارتفاع  مقاييس 
اقرتابها من األرض، وخالل عمليتي الهبوط واإلقالع.
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وقع اختيار ”هيئة اإلمدادات اللوجستية العسكرية 
لتنفيذ  ”باتريا“  رشكة  عىل   (NDLO) الرنويجية“ 
املروحية  للطائرات  الالزمة  الفنية  الصيانة  عمليات 
وميتد  الرنويجي.  للجيش  التابعة   “90 اتش  ”إن 
نطاق العقد ليشمل إجراء عمليات الفحص الدوري 
هذه  وصيانة  الالزمة  اإلصالحات  وتنفيذ  والسنوي 
الطائرات املروحية. وتصل مدة العقد إىل عامني، مع 
وجود بند اختياري يسمح بتمديده لعامني آخرين، 

وتُقدر قيمة العقد ب 100 مليون كرونة نرويجية.
رشكة  ومدير  العام  املدير  نوردهايم،  دان  ورصح 
العقد  ”هذا  بأن  الرنويج،  يف  هليوكبرتز“  ”باتريا 
ميثل خطوة عمالقة بالنسبة لنا يف الرنويج يك نثبت 
القدرات الحقيقية التي تتمتع بها الرشكة عىل صعيد 
حلول  طرح  طريق  عن  العسكرية  الربامج  دعم 
اقتصادية عىل املدى البعيد. وتتمتع رشكة ”باتريا“ 
التي  املروحية  الطائرات  مجال  يف  طويلة  بخربة 
تنتجها فنلندا والسويد، كام تحظى بعدد كبري من 
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أثبتت رشكة بوينج وسالح الجو األمرييك مؤخرا أن 
باإلمكان تحقيق التواصل املشرتك بني عدة طائرات 
ومحطات أرضية بصورة فعالة ومأمونة عن طريق 
  Talon HATE الشبكات  ربط  نظام  استخدام 

املجوقل الذي طورته رشكة بوينج. 
قاعدة  يف  جرت  التي  الطريان  اختبارات  وخالل 
«نيليز» التابعة لسالح الجو األمرييك بوالية نيفادا 
تم تركيب النظام Talon HATE عىل طائرتني من 
الطائرتني  قائدي  مكن  ما  وهو  يس،  إف15-  طراز 
من تبادل املعلومات بينهام عن طريق الوصلة 16 
التابعة للجيش األمرييك ووصلة املعلومات املشرتكة 
العاملية   SATCOM الصناعية  االتصاالت  وأقامر 

التي تعمل عىل املوجة العريضة.
شبكة  إمكانيات  من  أيضا  االختبارات  تأكدت  كام 

intra- وصلة املعلومات املستخدمة بني الطائرات
استخدمتها  التي   flight datalink network

طائرة من طراز إف22-.
وبإمكان الطيارين الذين يستخدمون هذا النظام 
إف15-  الطائرة  بني  برسعة  املعلومات  تبادل 
الجو  التابعة لسالح  الطائرات األخرى  يس وبقية 
يسمح  الذي  األمر  التسلح،  وأنظمة  األمرييك 

بتبادل املعلومات بكفاءة بصورة فورية.
ورصح املقدم كريستوفر براديل، مدير نظام ربط 
«رشكة  بأن   ،Talon HATE املجوقل  الشبكات 
بوينج وسالح الجو قد انتهيا من اختبار الطريان، 
ونتطلع إىل استخدام هذا النظام، ليس من أجل 
متكني األطقم الجوية من تبادل املعلومات مبعدل 
أجل  ومن  بل  فحسب،  أعىل  وبجودة  أرسع 

دروس  تعلم  عىل  األمرييك  الجو  سالح  مساعدة 
األنظمة  توظيف  كيفية  حول  أيضا  جديدة  مهمة 

التكتيكية يف املستقبل».
 Phantom رشكة  رئيس  نائب  جريي،  بول  وقال   
Works Mission Solutions  ومدير برنامج نظام 
برشكة   Talon HATE املجوقل  الشبكات  ربط 
بوينج، إن «هذه الشبكة الجوية متثل قفزة نوعية 
الطائرات  وإمكانيات  لقدرات  بالنسبة  عمالقة 
بشكل  التواصل  إمكانية  مع  التكتيكية،  املقاتلة 
األفراد  بني  املعلومات  تبادل  دائة  وتوسيع  فوري 
مأمونة  وصالت  اليوم  نشهد  أن  وميكننا  املعنيني. 
و  يس  إف15-  طائرات  بني  املعلومات  لوصالت 
إف22- بطريقة تسمح بتجميع املعلومات ووضع 

صورة عملياتية متكاملة مشرتكة أمام الطيار».

املوظفني ذوي الخربات العالية املتخصصة يف مجال 
الطائرات املروحية ”إن اتش 90“، األمر الذي مينح 

الرشكة قدرة كبرية للغاية عىل تنفيذ هذا العقد“.
”باتريا  رشكة  موقع  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
يقع  الرنويجية  ”بردوفوس“  مدينة  يف  هليوكبرتز“ 
بالقرب من عمليات العمالء، وقد سبق لهذه الرشكة 
أن قدمت خدماتها لسالح الجو الرنويجي والعمالء 
سنوات  مدار  عىل  ”بردوفوس“  مدينة  يف  املدنيني 
الطائرات  من  أساطيلهام  صيانة  مجال  يف  طويلة 

التدريبية.
كام تقوم الرشكة عىل نطاق واسع بتقديم خدمات 

العسكرية  للطائرات  الالزمة  والصيانة  الدعم 
من  كل  يف  الحياتية  دورتها  مدار  عىل  واملدنية 
مركز  ”باتريا“  رشكة  وتعترب  وفنلندا.  السويد 
التي  املروحية  للطائرات  بالنسبة  املعتمد  الخدمة 
”ليوناردو“.  و  ”بل“  و  ”إيرباص“  رشكات  تنتجها 
كام تتمتع أيضا بوضعها كمركز لصيانة طائرات ”إن 
مؤخرا  وانتهت  االسكندنافية،  املروحية   “90 اتش 
طائرة   29 ل  الالزمة  النهايئ  التجميع  عملية  من 
مروحية سويدية من طراز ”إن اتش 90“ يف إطار 
”الربنامج االسكندنايف ملشرتيات الطائرات املروحية 

القياسية“.
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وإذا انتقلنــا إىل عــام 2017 فســنجد أن متطلبــات 
املركبــات التكتيكيــة املدولبة أصبحــت، بعد عقود 
طويلــة من الحروب غري املتكافئة، أقرب ما تكون إىل 
الدبابات الخفيفة ومراكز القيــادة املتحركة منها إىل 
املركبــات الجيب. وقد تم تصميــم املركبة التكتيكية 
املدولبة بحيث تكون قادرة عىل مواكبة حروب القرن 
الحــادي والعرشين التي تتســم بالتقلبات الرسيعة. 
ومتثل تلك املركبة نقلة نوعية من حيث األداء والقدرة 
اللتني ال تؤمنهام ســوى املركبــات املتعددة األغراض 

واملصممة بكاملها لخدمة ميادين القتال الحديثة.

املركبــات التكتيكيــة الحديثة تتســم بالجاهزية 
واألمان والقدرة الفتاكة

أصبحــت قدرة املركبة عىل التحمــل والوعي امليداين 
عنرصين أساســيني بالنســبة ألي جيش، خاصة بعد 
أن أصبحت املخاطر التي تتعــرض لها القوات الربية 
ال ترتبــط بخطوط مواجهة معينة. ورغم أن املركبات 
املدولبة الفائقة الحركة املتعددة األغراض، التي جرى 
تصميمها كمركبات منفعيــة بالدرجة األوىل، تعتمد 

عــىل أنظمــة االتصــاالت وأنظمة التســلح وأنظمة 
الحاميــة إال أنهــا يف واقع األمــر ال تختلف كثريا عن 
املركبات التي بدأ إنتاجهــا منذ عام 1985 من حيث 

االعتامد عىل األنظمة والتواصل مع بقية األسلحة.
ويــرى جورد مانســفيلد، نائب الرئيــس ومدير عام 
الربامج الخارجية برشكة ”أوشكوش ديفنس“، أنه ”ال 
يوجد يشء اســمه خط املواجهة يف ســاحات القتال 
الحديثة، حيث يتوقف النجاح يف مســارح العمليات 
اليــوم عىل األجهزة اإللكرتونيــة الحديثة واالتصاالت 
واالرتبــاط بالشــبكات، باإلضافة إىل أســلحة الحرب 
اإللكرتونية الدفاعية واألســلحة املتقدمــة“. وأوضح 
أن ”لوحــة التحكم األمامية (التابلوه) التقليدية لدى 
املركبة وجسم املركبة املزدحم بالصناديق اإللكرتونية 
واألسالك والهوائيات التي تساهم يف تداخل الرتددات 
الالســلكية واإللكرتومغناطيســية متثل كلها عيوبا يف 
التصميم أمكن التغلب عليها عن طريق التصميامت 

الحديثة املعتمدة لدينا اليوم“.
وقد تم تصميم منصة حديثــة، مثل املركبة املحمية 
ضد الكامئــن واملضادة لأللغــام، أو املركبة الصالحة 
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لكافة الطرق التي أنتجتها رشكة ”أوشكوش ديفنس“، 
مــن األلف إىل الياء بحيث تالئــم كافة أنواع الطرق 
والتكتيكات (األساليب) والتهديدات. وتتفوق املركبة 
الصالحــة لكافة الطــرق عىل املركبــة املحمية ضد 
الكامئن واملضادة لأللغام من حيث القدرة عىل توليد 
الطاقة املحمولة بعرش مرات، وتتسلح بأسلحة ميكن 
التحكــم فيها عــن بُعد قد يصل عيارهــا إىل املدفع 
الرشاش عيار 30 ملليمرتا، كام أنها تحتوي عىل أنظمة 
إلكرتونية مدمجة وغري متداخلة باإلضافة إىل أنظمة 
استشعار. وتشــري كل املؤرشات املستقبلية إىل طرح 
متطلبات إضافية بغرض إضافة املزيد من اإلمكانيات 
التي مل يسبق إدخالها عىل ”الشاحنات“ مثل األسلحة 

السربانية (اإللكرتونية) الهجومية والدفاعية.

االرتباط بالشــبكات وتكامل األســلحة مل يعودا 
خيارين مؤجلني

تحرص الدول يف جميع أنحاء العامل عىل رشاء املركبات 
الربية ألســباب مختلفة ومتباينة. فقد أطلقت وزارة 
الدفاع األمريكية، عىل ســبيل املثال، برنامج ”املركبة 
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التكتيكية الخفيفة املشــرتكة“ يف عــام 2015 بهدف 
اســتبدال مركباتها املدولبة الفائقــة الحركة املتعددة 
األغراض بأحدث جيل من املركبات الخفيفة. وتعتمد 
”املركبــة التكتيكية الخفيفة املشــرتكة“ عىل ”عمود 
فقري“ يعتمد عىل شبكة موحدة جرى تركيبه مبعرفة 
املصنــع األصيل، وهــي الخطوة التي تتيــح إمكانية 
االستعانة بأنظمة استشعار وأنظمة اتصاالت موصولة 
بالكهرباء دون أن يأيت ذلك عىل حساب أداء املركبة أو 
مواصفاتها الحامئية وهو ما ميكن أن يحدث بســبب 
عمليات التثقيب أو اللحام بعد رشاء املركبة أو بسبب 

عمليات فك ألواح التصفيح أو إعادة تركيبها.
وقد اعتربت وزارة الدفــاع األمريكية برنامج ”املركبة 
التكتيكية الخفيفة املشــرتكة“ رســميا برنامجا مثاليا 
لالســتحواذ. لذلك، فمــن املرجــح رشاء أي مركبات 
تكتيكية مدولبة مســتقبال بنفس األســلوب، وهو ما 
يالئم برامج االســتحواذ عىل املركبات القتالية بصورة 
أكــرب. وقد حرصت رشكات تصنيــع املركبات القتالية 
منذ عقود عىل تســليم مركباتها بحيث تكون جاهزة 
إلرســالها إىل مســارح العمليــات املختلفــة، حيث 
يحرص مصنــع اإلنتاج عىل تركيب األســالك وارتباط 
املركبــة بالشــبكات وتأمني الطاقة الالزمــة للمركبة، 
عالوة عىل تثبيت األســلحة. وقد ســبق أن تنبأ أحد 
كبار الضباط بســالح القوات الربية يف عام 2012 بأن 
مركبات املستقبل ستشهد ”اعتامد الجيش عىل أحدث 
املواصفــات، وهو مــا يعني عدم الحاجــة إىل إعادة 

تزويد كل يشء باألسالك مستقبال“.
والستيعاب هذا التحول الكبري الذي طرأ عىل تركيب 
”العمود الفقري“ للمركبــة مقدما قبل خروجها من 

مصنــع اإلنتاج، حــرص الجيش األمريــيك عىل وضع 
تصميم جديد لالتصاالت واالرتباط بالشــبكات، وهو 
التصميم الذي أُطلق عليه اختصارا اســم ”فيكتوري“ 
والتحكــم  القيــادة  بأجهــزة  املركبــة  (أي تجهيــز 
واالتصــاالت وأجهزة الحاســب اآليل واالســتخبارات 
واملراقبة واالســتطالع)، الذي مينح القــوات إمكانية 
تبــادل املعلومات والصور واملعلومات بقدر أعىل من 
الكفاءة واألمان عن طريق شبكة مثل شبكة اإليرثنت، 
األمر الذي يسهل عملية تنفيذ الوظائف األساسية مثل 
رصــد املخاطر والتهديــدات والتصويب عىل الهدف 
باستخدام األسلحة البعيدة املدى، عالوة عىل تخفيف 
اآلثار الناجمــة عن التهديدات الســربانية والحروب 

اإللكرتونية.
أما بالنســبة إىل برنامج ”املركبــة التكتيكية الخفيفة 
املشــرتكة“ فمن املقــرر أن تقوم رشكة ”أوشــكوش 
ديفنــس“ بتطبيــق تصميم الشــبكات املالئم لنظام 
”فيكتوري“ (أي تجهيز املركبة بأجهزة القيادة والتحكم 
واالتصــاالت وأجهزة الحاســب اآليل واالســتخبارات 
واملراقبة واالستطالع)، عىل خطوط إنتاجها الجديدة، 
ومــن ثم تقليــل الصعوبات وترسيع عملية تســليم 
طرازات املركبــات الجديدة لســالحي القوات الربية 
ومشاة البحرية (املارينز). إن هذا االستثامر االستباقي 
يف هــذا النوع مــن املركبات املتطــورة يعكس أيضا 
حرص رشكة ”أوشــكوش ديفنس“ عىل تطوير املركبة 

الصالحــة لكافة الطرق التي كانت أول مركبة تحصل 
عــىل نظام ”فيكتــوري“ (أي تجهيــز املركبة بأجهزة 
القيادة والتحكم واالتصاالت وأجهزة الحاســب اآليل 

واالستخبارات واملراقبة واالستطالع).

منوذج ”اقتصــادي“ جديد للمركبــات التكتيكية 
املدولبة

أثبتــت املركبــات املدولبة الفائقــة الحركة املتعددة 
األغــراض ومركبات الالنــد روفر والجيــب الجديرة 
باالحرتام أنها تساوي قيمتها الحقيقية كمركبات قوية 
مفيدة ميكن االعتامد عليها ولكن تصميامتها ال تلبي 
احتياجــات القوات اليــوم. إن الحصــول عىل مركبة 
مجهــزة تجهيزا كامال يتيح للمصنــع األصيل إمكانية 
تطبيق ”نظام اإلدارة النوعية“ و ”التصنيع االقتصادي“ 
مبا يعزز جودة املنتج ويقلل الفاصل الزمني بني تاريخ 

الطلب وتسليم الطلبية. 
وقــد أصبح االعتامد عىل  الشــبكات وتأمني الحامية 
للقوات وتأمني خفة حركة املركبة فوق الطرق الوعرة 
ملمحا أساســيا للجيل الجديد من املركبــات الربية، 
وســتصبح املركبــة الصالحة لكافة الطريــق واملركبة 
التكتيكية الخفيفة املشرتكة بنفس شهرة الالند روفر 

والجيب.
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وتأيت هذه الخطوة متزامنة مع إحدى املراحل املهمة 
يف عمر الربنامج "سكوربيون" (العقرب)، األمر الذي 
من شأنه أن يساهم يف إنتاج هذه املركبات الجديدة 

بعد 27 شهرا فقط من تطويرها.
"جريفون"  املدرعة  املركبة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
املتعددة األدوار واملركبة املدرعة "جاجوار" املخصصة 
لعمليات والعمليات القتالية، وكلتاهام تتميزان بقدر 
 VAB عال من الحامية، يأتيان ليحال محل املركبات
 VAB Hot و  SAGAIE ERC و AMX10RC و
التي استخدمها الجيش األمرييك بكثافة عىل مدار 30 
عاما متواصلة. ومن شأن هذه املركبات الجديدة أن 
متكن الجيش الفرنيس من امتالك أحدث مركبة قتالية 
تستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا لتأمني الحامية، 
للمعلومات  األمثل  االستخدام  تحقيق  إىل  باإلضافة 

الرقمية يف ميادين القتال.
وقد أبرمت رشكات "نكسرت" و "رينو تراكس ديفنس" 
بااللتزامات  الوفاء  بهدف  قويا  تحالفا  "تاليز"  و 
والوفاء  السابقة  الخربة  اختبار  واجتياز  التعاقدية 
أول  يتم تسليم  أن  املتوقع  اإلنتاج. ومن  مبتطلبات 
وأول   2018 عام  يف  "جريفون"  املركبات  من  دفعة 
ومن   .2020 عام  يف  "جاجوار"  مركبات  من  دفعة 
الجدير بالذكر أن تجميع الخربات الفنية واإلمكانيات 
دعام  يحقق  أن  شأنه  من  اإلبداع  عىل  تحفز  التي 
إضافيا لتصميم املركبات "املرتبطة بالشبكة" متهيدا 
تتمتع  كام  املستقبل،  يف  املشرتك  القتال  لعمليات 
املركبات مبستوى عال من الحامية والقدرة الفائقة 
عىل التكيف مع البيئة املحيطة بفضل قدرة املركبة 
عىل استيعاب أي تعديالت تطرأ عليها تبعا ملتطلبات 
حرية  من  وافر  بقدر  متتعها  عن  فضال  التشغيل، 

الحركة، وامتالكها أحدث أنظمة التسلح.
الرشكات  قيام  عىل  "سكوربيون"  برنامج  وينص 
املسؤولة بتسليم 1,668 مركبة من نوع "جريفون" 
الفرنيس،  للجيش  و 248 مركبة من نوع "جاجوار" 
املتعلقة  األخرى  التسهيالت  تقديم  إىل  باإلضافة 
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بالدعم اللوجستي.
برنامج  مدير  بيالران،  جان-فرانسوا  عن  ونُقل 
"سكوربيون"، قوله "نشعر بفخر بالغ إزاء هذا املؤرش 
الجديد من الثقة التي منحتنا إياخ وكالة املشرتيات 
إنتاج هذه  يف  للبدء  اللهفة  لكل  ونتطلع  الفرنسية، 
القدرات واإلمكانيات  التي ستربز  الجديدة  املركبات 
يف  الفرنيس  الجيش  بها  سيتمتع  التي  التشغيلية 

املستقبل".
وسيتم تخصيص املركبة "جريفون" لنقل أفراد املشاة 

والقوات املحمولة وأنظمة التسلح ومواد الشحن إىل 
ميدان القتال تحت غطاء وافر من الحامية. وتتمتع 
املركبة بتصميم هنديس فريد، وال يزيد وزنها اإلجاميل 
عن 24 طنا كحد أقىص. ويقوم بتشغيل املركبة طاقم 
مثانية  استيعاب  للمركبة  فردين، وميكن  مكون من 

أفراد كحد أقىص.
أما بالنسبة إىل تصميم املركبة املدرعة فهو تصميم 
تقليدي يعتمد عىل وجود املحرك يف الجزء األمامي 
املنتصف،  يف  الطاقم  مقصورة  ووجود  املركبة،  من 
الخلف. كام  للجنود يف  املخصصة  املساحة  ووجود 
تتميز مقصورة الطاقم بالحامية، وهي مزودة بزجاج 
أمامي ضد الرصاص وبابني جانبيني بنافذتني مضادتني 
للرصاص. أما بالنسبة إىل املساحة املخصصة للجنود 
فلديها نافذيت رؤية صغريتني مقاومتني للرصاص عىل 
كل جانب. وهناك باب خلفي كبري يسمح بدخول 

وخروج الجنود من الخلف.
وهناك نقطتان إلطالق النار موجودتان فوق فتحتني 
موجودتني عىل سقف املركبة وأعىل الجزء املخصص 
لحمل الجنود، وميكن ألفراد املشاة استخدام هاتني 
بنظام حاميئ ضد  مزودة  املركبة  أن  كام  النقطتني. 

الضغط الزائد.
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االستشعار  أنظمة  قطاع  رئيس  ميلر،  جيف  ورصح 
لدى رشكة L3 WESCAM بأن "الرشكة تتمتع بخربة 
والجاهزة  املتكاملة  األنظمة  دمج  مجال  يف  طويلة 
 ، واالستطالع  واملراقبة  املعلومات  بجمع  الخاصة 
النقل  وطائرات   AS355 و  CH-146 Griffon مثل
األمرييك  السواحل  لحرس  التابعة  العمالقة يس130- 
لتنفيذ برنامج "كاسرب". ورغم أن الرشكة تعمل حاليا 
أنها  إال  عىل إطالق نظام "ماتريكس" بصورة رسمية 
تحرص عىل التعاون مع عمالئها منذ سنوات طويلة 
واملراقبة  املعلومات  جمع  أنظمة  ابتكار  أجل  من 
واالستطالع التي تلبي متطلبات التشغيل التي تحتاجها 

طائراتهم بكفاءة وبأقل التكاليف إمكانا".
برج  عىل  "ماتريكس"  عدد  من  عدة  كل  وتحتوي 
التي  التصويب  أو  للتصوير  إكس"  "إم  سلسلة  من 
واملراقبة  املعلومات  جمع  مهام  لتنفيذ  إعدادها  تم 
واالستطالع، باإلضافة إىل كونصول متحرك داخل جهاز 
والحركة.  السكون  استخدامه يف حالتي  مدمج ميكن 
تلبية  بهدف  التجهيزات  هذه  إعداد  جرى  وقد 
يحددها  التي  التكنولوجية  واملهام  املهام  متطلبات 

بتوصيل  الخاصة  املتطلبات  إىل  باإلضافة  العميل، 
املراد  الطائرة  منت  عىل  األجهزة  وتثبيت  الكابالت 

تجهيزها.
 L3 رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  جرينيل،  مايك  وقال 
عدة  إىل  مهمة  تقنيات  "إضافة  إن   ،WESCAM
التجهيز تتيح لنا إمكانية استخدام حلول "ماتريكس" 
بكل سهولة يف تحويل طائرات، مثل الطائرة  يو إتش-

60 "بالك هوك" وطائرة الشحن العمالقة "يس130-"، 
املعلومات  تنفيذ مهام جمع  قادرة عىل  إىل طائرات 
األصلية  حالتها  إىل  إعادتها  ثم  واالستطالع  واملراقبة 
خالل سنوات قليلة. وتحتوي التجهيزات عىل أنظمة 
منخفضة  وسيلة  أنها  وأثبتت  متخصصة،  ثانوية 
التكاليف وقليلة املخاطر إلضافة مستويات مميزة من 
أن  دون  واالستطالع  واملراقبة  املعلومات  جمع  مهام 

تأثري سلبي عىل األدوار التقليدية للمهمة".
أن نظام "ماتريكس" لجمع املعلومات االستخباراتية 
اتش60-  يو  للطائرة  املخصص  واالستطالع  واملراقبة 
عبارة عن خليط من أفضل التقنيات التجارية الحديثة 
نطاق  توسيع  بهدف  البعض  بعضها  مع  تعمل  التي 

املهام الخاصة بالطائرة "بالك هوك". ويقوم هذا النظام 
بتحويل هذه الطائرة املروحية القوية إىل طائرة قادرة 
عىل أداء مهام جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع 
يف غضون ست ساعات فقط ال غري. وتستمد الطائرة 
يو إتش60- قدرتها الكاملة عن طريق خطط التطوير 
جمع  أنظمة  عن  االستغناء  وميكن  والتحديث، 
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع، وإعادة 
الطائرة إىل حالتها األصلية يف غضون ساعتني فقط. كام 
ميكن تنفيذ كال الحالتني بأقل قدر من املخاطرة وأقل 

قدر من التكاليف.
املعلومات  املدمج لجمع  "ماتريكس"  ويحتوي نظام 
واملراقبة واالستطالع والخاص بالطائرة يو إتش60- عىل 
برج من سلسلة "إم إكس" للتصوير أو التصويب التي 
واملراقبة  املعلومات  جمع  مهام  لتنفيذ  إعدادها  تم 
تصوير  بأنظمة  مجهز  الربج  أن  كام  واالستطالع، 
مدار  عىل  جيدة  رؤية  يؤمن  مبا  األطياف  متعددة 
الساعة، باإلضافة إىل برامج عالية الدقة لتحديد مواقع 

األهداف وجهاز توجيه ثابت متعدد الوظائف.
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للمهام  رادار  نظام  أول  تسليم  مناسبة  حرض  وقد 
الجوية/األرضية AN/TPS-80 أعضاء فريق الربنامج 
الذين ميثلون سالح مشاة البحرية (املارينز) األمرييك 

ورشكة نورثروب جرومان.
كافة  اجتياز  يف  املذكور  الرادار  نظام  نجح  وقد 
قبل  الزمة  آخر خطوة  متثل  التي  القبول،  اختبارات 
املوعد  قبل  اإلنتاج،  اختبارات  مرحلة  يف  الدخول 
النظام  الرشكة من تسليم  الذي ميكن  األمر  املحدد، 
املتعلق مبوعد  الزمني  املارينز ودعم جدوله  لسالح 
املبديئ يف  العقد  ترسية  النظام. وقد جرى  استخدام 
شهر أكتوبر عام 2014، ومن املنتظر تسليم خمسة 

أنظمة رادار إضافية مبوجب هذا العقد.
ورصح روشان رودر، نائب رئيس مجلس إدارة رشكة 
"البيئة  بأن  املهام،  أنظمة  لشؤون  جرومان  نوثروب 
غري  تستلزم مستوى  وغدا  اليوم  باملخاطر  املحفوفة 
G/ الرادار  نظام  يؤمنها  التي  الحامية  من  مسبوق 

املارينز  سالح  مع  القوية  عالقتنا  وبفضل   ،ATOR
املقاتلة  الحربية  الطائرات  تجهيز  الرشكة  تستطيع 
باإلمكانيات والقدرات القادرة عىل تجاوز أي طائرات 

منافسة أخرى".
خمسة  محل  ليحل   G/ATOR الرادار  نظام  ويأيت 

سالح  استخدمها  التي  السابقة  األجيال  من  أنظمة 
املارينز، وحظي النظام الجديد بتحسينات كبرية عىل 
صعيد األداء إذا ما قورن بنظرائه من األجيال السابقة. 
وتعمل تحميالت الربمجيات عىل رفع كفاءة القدرات 
املتعددة املهام للرادار. وعند استخدام كافة وظائف 
الرادار بالكامل سيكون مسؤول التشغيل قادرا عىل 
جرى  وقد  واحدة.  زر  بكبسة  الرادار  وضع  تغيري 
وصغري  الوزن  خفيف  يكون  بحيث  الرادار  تصميم 
الحجم مبا يسمح بسهولة نرشه ورسعة تركيبه عىل 
التصميم  ويسمح  املركبة.  أو  املروحية  الطائرة  منت 
أنواع  عدة  مع  املبارش  بالتواصل  للنظام  الهنديس 

متعددة من أنظمة القيادة والتحكم دون أدىن عناء.
 Gallium عىل تقنية G/ATOR ويعتمد نظام الرادار
Nitride (GaN) املتقدمة، وهو ما يوفر عىل سالح 
تكلفة  انخفاض  بفضل  دوالر  مليوين  حوايل  املارينز 
الدورة الحياتية للنظام الواحد. كام تؤمن هذه التقنية 
الجديدة عددا من الفوائد املتعلقة باألداء مثل خفض 
احتياجات الطاقة ورفع مستى األداء وزيادة القدرة 
ترفع  أن  األخرى من شأنها  امليزة  الكهربائية. وهذه 
احتامالت رصد مصادر الخطورة بدرجة كبرية وتتبع 
مداها وتنفيذ املراقبة الجوية وتهيئة األسلحة وحيازة 

األهداف ومراقبة الحركة الجوية.
تعترب  جرومان  نورثروب  رشكة  أن  بالذكر  الجدير 
تطوير  مجال  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات  إحدى 
أنظمة الرادار املصفوفة الفعالة ذات املسح اإللكرتوين 
 Active Electronically Scanned Array Radar
AESA))، كام تنفذ الرشكة أيضا عقدا لتطوير واختبار 
أنظمة الرادار القصرية واملتوسطة املدى الفائقة األداء 
الخاصة  األخرى  والبحرية  الربية  التطبيقات  لخدمة 
بوزارة الدفاع. كام تشمل عائلة أنظمة الرادار األرضية 
أيضا نظام AESA الراداري املتعدد املهام ذا القدرة 

الفائقة عىل التكيف.
عىل  تعتمد  هذه  الرادار  أنظمة  أن  بالذكر  الجدير 
نورثروب  رشكة  بها  تتمتع  التي  الطويلة  الخربة 
واالتصاالت  والسيطرة  القيادة  مجال  يف  جرومان 
االستخباراتية  املعلومات  وجمع  اآللية  والحواسب 
واملراقبة واالستطالع  C4ISR  كام تعمل الرشكة يف 
مأمونة   C4ISR أنظمة  تطوير  عىل  الحايل  الوقت 
ومتطورة تتيح ملستخدميها إمكانية اإلحساس وتبادل 
املعلومات والتعاون والتواصل  مع اآلخرين والترصف 

بأعىل قدر من الرسعة واألمان.
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أيضا  التي تضمنت  العقود،  توقيع  وشهدت مناسبة 
حضور  بوينج،  رشكة  تقدمها  وخدمات  منتجات 
الخارجية  ووزير  ترامب،  دونالد  األمرييك  الرئيس 
الحرمني  تيلرسون، يف حضور خادم  ريكس  األمرييك 
العزيز، وويل عهده  بن عبد  امللك سلامن  الرشيفني 
العهد  ويل  وويل  سعود،  آل  نايف  بن  محمد  األمري 

األمري محمد بن سلامن آل سعود.
مروحية  طائرات  لرشاء  اتفاقيات  اإلعالن  وشمل 
الفني  الدعم  خدمات  وتقديم  "تشينوك"  طراز  من 
موجهة،  صواريخ  أنظمة  إىل  باإلضافة  بها،  الخاص 
عالوة عىل إعالن السعودية عزمها عىل رشاء طائرات 
الدوريات  البحرية ومهام  للعمليات  يب8- املخصصة 
الطائرة  من  تصميمها  تستمد  والتي  واالستطالع 

التجارية بوينج 727.
مع  مشرتك  مرشوع  تنفيذ  عن  املصادر  أعلنت  كام 
السعودية لتقديم خدمات الصيانة الالزمة لعدد كبري 
من الطائرات العسكرية. كام نص االتفاقيات أيضا عىل 

دعم الجهود التي تبذلها السعودية لتطوير صناعاتها 
الفضائية وتحقيق التجانس املطلوب فيام بينها، وذلك 

يف إطار "رؤية السعودية حتى عام 2030".
للتسجيل  شهادة  إصدار  عن  املصادر  أعلنت  كام 
الطائرات  لدعم  السعودية  "الرشكة  ل  التجاري 
املروحية" التي جرى تأسيسها مؤخرا يف إطار مرشوع 
للصناعات  السالم  بوينج و "رشكة  مشرتك بني رشكة 
وهندسة  لصناعة  السعودية  "الرشكة  و  الفضائية" 
الطريان"، مع تأسيس مقرات لها يف كل من الرياض 
للطائرات  الالزم  الفني  الدعم  تقديم  بهدف  وجدة 
الجانبان  وقع  كام  والتجارية.  العسكرية  املروحية 
األمرييك والسعودي اتفاقية بني رشكة بوينج ورشكة 
التفاوض  لبدء  جلف"  "سعودي  الجوية  الخطوط 
بينهام حول بيع 16 طائرة من الطائرات ذات الجسم 

العرض.
املديرين  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  ورصح 
التنفيذيني برشكة بوينج، دينيس مولنربج، الذي شارك 

يف "منتدى املديرين التنفيذيني" السعودي-األمرييك، 
عىل  حرصنا  مجددا  تؤكد  الترصيحات  "هذه  بأن 
تحقيق النمو االقتصادي والرخاء واألمن القومي، سواء 
بالنسبة إىل السعودية أو الواليات املتحدة، األمر الذي 
من شأنه أن يساهم يف إيجاد أو دعم اآلالف من فرص 

العمل يف كال البلدين".
وكانت وزارة الخارجية األمريكية قد أعلنت يف شهر 
الشحن  طائرات  لبيع  خططها  عن  املايض  ديسمرب 
من  ومستلزماتها   CH-47F Chinook املروحية 
بقيمة  للسعودية  الفني  والدعم  والتدريب  األجهزة 

3.51 مليار دوالر.
أصدرت  بوينج  رشكة  أن  أيضا  بالذكر  الجدير  ومن 
بيانا ذكرت فيه أنها ستنفذ مرشوعا مشرتكا آخر مع 
السعودية لتقديم "خدمات الدعم الالزمة لعدد كبري 
من الطائرات العسكرية"، باإلضافة إىل مرشوع مشرتك 
منفصل آخر ل "تقديم الدعم الفني الالزم للطائرات 

املروحية العسكرية والتجارية عىل حد سواء".
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الضبابية  إن  القول  فيه  يصدق  الذي  الوقت  ففي 
واالحتكاك والفرص ستسهم يف جعل العالقات الدولية 
محرية، يصح أيضاً القول إن مامريس الفنون االسرتاتيجية 
ميكنهم تسخري الخداع عىل نحو مفيد بطرق عديدة 
تؤدي  وسوف  الوطنية،  أهدافهم  إنجاز  عىل  ليساعد 
التعقيدات الناجمة إىل إرباك صناع القرار ومنح قادتنا 
الذين  االسرتاتيجيني  القادة  فبإمكان  عليهم؛  مزايا 
يتمتعون بفكر خالق وبالعزمية أن يوجدوا تلك املزايا 
وأن يتقدموا خطوة عىل خصومهم باستخدام الخداع 

االسرتاتيجي بشكل فعال.
عىل  قدرة  املعومل  عرصنا  يف  الفعال  األمن  يتطلب 
تحليل عقلية الخصوم وتقييمها بشكل ناقد، فإخفاء 
أو حتى متويه نوايا املرء عىل اآلخرين ميكن أن يوفر 
قدرة  فإن  ولذلك  للمناورة.  حاسامً  اسرتاتيجياً  مجاالً 
تخفي  بحيث  مخادع،  بشكل  الترصف  عىل  أمة  كل 
الترصف  أو  الحقيقية،  وأعاملها  أهدافها  قصٍد  عن 
تحقق  أن  ميكن  الخصوم،  إرباك  منها  الغرض  بطرق 
مزايا وفوائد حقيقية. فمعظم الناس يفكرون بالخداع 
باملعنى التكتييك، ولكنه ينطبق بشكل فعال أيضاً عىل 
الصعيد االسرتاتيجي. وباإلمكان جعل الخداع التكتييك، 
من خالل استخدام التمويه أو اإلخفاء كأمثلة، منوذجاً 
الوطنية  األعامل  االسرتاتيجي إلخفاء وحامية  للخداع 
أيضاً. ومن خرية األمثلة عىل الخداع االسرتاتيجي عملية 
”الحارس الشخيص“، وهي األعامل الحربية الجامعية 
التي استغلها الحلفاء قبيل غزو أوربا الغربية يف عام 

.1944
تضليل  الشخيص“  ”الحارس  خطة  من  القصد  كان 
القيادة العليا األملانية فيام يتعلق بتوقيت غزو الحلفاء 
 1943 عام  يف  للعملية  التخطيط  بدأ  وقد  فرنسا.  يف 
طهران  مؤمتر  يف  الوطنيني  الحلفاء  قادة  إطالع  وتم 
الحلفاء سيغزون  أن  األملان  نوفمري، وعرف  أواخر  يف 
أوربا، وكانت األسئلة األهم هي أين ومتى، ولذلك كان 
هدف عملية الحارس الشخيص ببساطة إقناع األملان 
بأن الغزو سيحدث يف وقت أبعد مام هو مخطط له 
وهذا  بفرنسا،  كاليه  دو  با  منطقة  يف  سيحدث  وأنه 
كان منطقياً؛ ألنها كانت أقرص نقطة عبور يف القنال 
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اإلنجليزي، وكانت أرسع طريق إىل داخل أملانيا، األمر 
الذي جعلها أيضاً أكرث الخيارات منطقية لتكون موقعاً 
للغزو. ولخداع هتلر، استخدم الحلفاء تنظيامت خيالية، 
مضللة،  استخباراتية  ومعلومات  وهمية،  وعمليات 
وقاموا أيضاً عن قصد بتنفيذ قصف اسرتاتيجي لتعزيز 
وفوجئ  الخدع،  تلك  نجحت  وقد  كاليه.  دو  با  قصة 
عملية  وأقنعت  الفعلية،  اإلنزال  بعمليات  األملان 
”الحارس الشخيص“ هتلر أيضاً بتأجيل إرسال التعزيزات 
من منطقة با دو كاليه ملدة سبعة أيام تقريباً، مام سمح 
للحلفاء بتحرير باريس من نورماندي والهجوم يف وقت 

أقرص يف قلب أملانيا.
”تقوم  فيها:  يقول  مشهورة  كلامت  تسو  صن  كتب 
جميع الحروب عىل الخدعة، ومن هنا فإننا عندما نكون 
قادرين عىل الهجوم، يجب أن نتظاهر بأننا لسنا قادرين، 
وعند استخدام قواتنا، يجب أن نبدو خاملني“. ما كان 
التوازن،  عدم  من  حالة  يف  الخصم  إبقاء  هو  يقصده 
وبالتايل الحفاظ عىل زمام املبادرة. فمواجهة اسرتاتيجية 
كانت كل  إذا  بالنسبة ألي خصم  كثرياً  أبسط  ستكون 
الدول  الحقائق معروفة جيداً، ولذلك تستخدم جميع 
بصورة عامة الرسية والخدعة والردع لتحسني حظوظها 

يف النجاح.
مع  ديناميكية  ويزداد  اآلن،  معقد  العاملي  النظام  إن 
مع مرور الوقت، وسوف متثل إدارة االسرتاتيجيات ضد 
ألفضل  حتى  اختباراً  واملتعددة  املحتملة  التهديدات 
القادة االسرتاتيجيني؛ ألنهم يبحثون عن الوضوح يف غمرة 
الكثري من الفوىض والغموض يف أرجاء املنطقة. وسوف 
باستخدام  التكيف  يف  العاملية  القوى  تستمر رصاعات 
اإلمارات  دولة  قدرة  ولكن  جديدة،  ووسائل  أدوات 
العربية املتحدة عىل تقييم وتقدير التهديدات املحتملة 
الخديعة،  من  حذرين  قادتها  دام  ما  ناجحة  ستظل 
ويتمتعون بالقوة فيها كأداة لقوة الدولة. ويتعني عىل 
قادة اإلمارات االستمرار يف إدارة األخطار بشكل فعال يف 
عامل شديد الغموض، وتحديد املصالح الوطنية الحقيقية 
ليك  متاحة  ميزة  كل  من  واالستفادة  األخرى،  للدول 
ذلك  يف  مبا  أفضل،  نحو  عىل  ونفوذهم  قوتهم  يعززوا 

الخدعة يف عامل يسود فيه استخدامها.  
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املديرين  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  ورصحت 
التنفيذيني برشكة لوكهيد مارتن، مارلني هيوسن، بأنننا 
"نفخر يف لوكهيد مارتن بكوننا جزءاً من هذه االتفاقية 
التاريخية التي من شأنها تعزيز العالقات بني الواليات 
املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية".وقالت 
القومي  "تضم حلوال أمنية متقدمة يف حامية األمن 
للمملكة العربية السعودية بشكل يدعم جهود السالم 
يف املنطقة ويوفر العديد من الوظائف يف البلدين".

وسيكون لهذه االتفاقية "مساهمة مبارشة يف الرؤية 
السعودية 2030 من خالل توفري آالف الوظائف التي 
تتطلب مهارات عالية يف قطاعات اقتصادية جديدة".

وشمل الترصيح خطابات عروض وقبول ومذكرة نوايا 
تغطي بيع برامج رشكة لوكهيد مارتن بحيث تشمل 
متكاملة وسفن  ودفاع صاروخي  دفاع جوي  أنظمة 
وأنظمة  رادار  وأنظمة  املهام  متعددة  سطحي  قتال 

مراقبة وطائرات تكتيكية وطائرات مروحية.
لوكهيد  رشكة  بني  نوايا  خطاب  الترصيح  شمل  كام 
بهدف  "تقنية" إلقامة مرشوع مشرتك  مارتن ورشكة 
تقديم الدعم الالزم لعملية التجميع النهايئ واالنتهاء 
بناء حوايل 150 طائرة مروحية من طراز  إس- من 

70 "بالك هوك" لصالح الحكومة السعودية. ويحرص 
الربنامج عىل دعم فرص العمل ألكرث من 450 وظيفة 
يف والية "كونيتيكت"، عالوة عىل دعم رؤية السعودية 
حتى عام 2030 عن طريق إضافة 456 فرصة عمل 
عن  املحلية  الرشكات  وتطوير  اململكة  داخل  أخرى 
ونقل  التكنولوجيا  أساليب  أحدث  استخدام  طريق 
املهارات والخربات، ومن ثم تعزيز الرشاكة األمريكية 

– السعودية عىل صعيد األمن الدويل.
وقد جرى توقيع مذكرة تفاهم بيم رشكة لوكهيد مارتن 

والرشكة السعودية للصناعات العسكرية للتعاون معا 
دعم  بهدف  اململكة  داخل  دفاعية  قدرات  بناء  يف 
الجهود  وتعزيز   2030 عام  حتى  السعودية  الرؤية 
يتعلق  فيام  التكنولوجيا  وتوطني  نقل  إىل  الرامية 

بأسلحة القتال السطحي واملناطيد املتعددة األدوار.
إطالق رشكة "ريثون أريبيا"

كام وقعت رشكة ريثون والرشكة السعودية للصناعات 
العسكرية أيضا مذكرة تفاهم للتعاون الثنايئ يف تنفيذ 
وستتيح  التكنولوجيا.  وتطوير  العسكرية  املشاريع 
تحقيق  إمكانية  ريثون  رشكة  أمام  االتفاقية  هذه 
مثل  الرئيسية  التسويق  مجاالت  يف  العاملي  النمو 
أنظمة الدفاع الجوي والذخرية الذكية وأنظمة القيادة 
وجمع  اآللية  والحواسب  واالتصاالت  والسيطرة 
املعلومات C4I Systems واألمن السرباين (اإللكرتوين) 
وستساهم  العسكرية.  والطائرات  باألنظمة  املتعلق 
تلك الرشاكة بصورة مبارشة يف توطني النظام الدفاعي 
بعيد  أساس  وضع  عىل  عالوة  السعودية،  يف  البيئي 

املدى لعملية التطوير االقتصادي يف اململكة.

اإلدارة  مجلس  رئيس  كينيدي،  إيه.  توماس  ورصح 
ورئيس املديرين التنفيذيني برشكة ريثون بأن "هذه 
عالقة  يف  التالية  الخطوة  متثل  االسرتاتيجية  الرشاكة 
متتد إىل خمسني عاما داخل اململكة، وتعطي مؤرشا 
فيام  التعاون  إن  املتواصل.  العاملي  النمو  عىل  قويا 
بيننا سيساهم يف بناء قدرات عسكرية وسربانية من 

الدرجة األوىل داخل اململكة".
ويف إطار هذه االتفاقية الجديدة أعلنت رشكة ريثون 
عن عزمها تأسيس رشكة "ريثون أريبيا"، وهي رشكة 
سعودية الهوية متلكها رشكة ريثون بالكامل، وسرتكز 
هذه الرشكة عىل تنفيذ الربامج الرامية إىل بناء دفاع 
متجانس وقدرات فضائية وأمنية يف اململكة. وستتخذ 
الرشكة الجديد من العاصمة السعودية الرياض مقرا 
لها، ومن املتوقع أن تؤسس برامج محلية يف محال 
العمالء  خدمة  وتحسني  والتعهيد  واإلمداد  اإلدارة 
تنعكس  أن  املقرر  ومن  املركزية.  املساءلة  وتحقيق 
السعودي  االقتصادين  عىل  باإليجاب  الربامج  تلك 

واألمرييك، مبا يف ذلك خلق فرص عمل جديدة.
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بالرغم من الفارق الضئيل وهو مليون و 700 يف 
نتائج 2013م بني روحاين و مرشحي التيار األصويل، 
فإن روحاين عاد من جديد ليحقق فارق أكرب يف 
انتخابات 2017م بالرغم من توحد التيار األصويل 

خلف مرشح واحد أال وهو ابراهيم رئييس. 
عىل خالف  الرئيس األسبق محمد خامتي وهاشمي 
مقارنة  لروحاين  األصوات  نسبة  زادت  رفسنجاين، 
فقفز  الثانية  الرئاسية  الدورة  انتخابات  يف  بهام 

روحاين بنسبة األصوات من  51 % إىل %57.
وأصفهان  طهران  مثل  الكربى  املدن  تعود 
واملحافظات الجنوبية وهي التي شكلت يف 2013م 
ثقل لروحاين، تعود من جديد لتشكل ثقل أكرب له 

بعد زيادة يف نسبة املشاركة. 
بالرغم من إعالن جمعية علامء الدين املناضلني و 
جمعية مدريس قم األصولية تأيدهام لرئييس نال 
روحاين قرابة 200 ألف صوت يف مدينة قم وبالتايل 

مزاحمته للمحافظات املؤيدة لرئييس.
ساهمت فرتات التمديد لالقرتاع التي امتدت حتى 
منتصف الليل يف زيادة نسبة املشاركة والتي دامئاً 

ما تصب يف صالح التيار اإلصالحي و املعتدل.
مؤرشات خارجية لعلها لعبت دورها هي األخرى 
ومنها  روحاين  لصالح  االنتخابات  عىل  التأثري  يف 
لالتحاد  الخارجية  الشؤون  منسقة  ترصيحات 
االنتخابات  أن  بقولها  موجريني  فدريكا  األورويب 
الرئاسية اإليرانية يتم مراقبتها عن كثب انطالقاً من 
اعتبار إيران، وكذلك إعالن البيت األبيض املوافقة 

عىل متديد إعفاء العقوبات النووية عىل إيران.
انطالقاً من مخرجات تلك النتائج سارت الترصيحات 
يف الداخل اإليراين وعىل رأسها ترصيحات املرشد 
اإليراين لتؤكد عىل أن هذه املشاركة املكثفة ما هي 
إال تأكيداً عىل رشعية النظام وقبوله الشعبي وأن 

الفائز هو الشعب والنظام.
جاءت ترصيحات روحاين بعد ذلك الفوز لتوجه 
فوز  هو  الفوز  هذا  بأن  اإليراين  للداخل  رسالة 
مع  حتى  للتعاون  مستعد  وأنه  اإليراين  للشعب 
املنافسني معترب هذا الفوز هو انتصار التهدئة عىل 

التوتر.
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هنئ املرتشح الخارس ابراهيم رئييس الرئيس حسن 
روحاين وأشار إىل أن أصوات نحو 16 مليون إيراين 
(أي التي صوتت له) هي أصوات داعية إىل  التغيري 
و تعد رأس مال هام وسند عظيم بحيث ال ميكن 
وصناعة  السيايس  الصعيدين  عيل  أبدا  تجاهلها 
لهذا  استنادا  انه  مبيناً  البالد  يف  الكربى  القرارات 
الدعم الشعبي سيستخدم كافة الطاقات ملتابعة 
الفساد  مكافحة  إىل  الداعية  الشعب  مطالب 
والتمييز وترسيخ قيم الثورة اإلسالمية مبدياً دعمه 
ألي جهد و إرادة للحكومة املقبلة يف هذا االتجاه.

وماذا عن إسقاطات هذه االنتخابات عىل املنظور 
اإليراين للمنطقة؟ 

يف الحقيقة أنها مل تكن مبعزل عن زيارة الرئيس 
العربية  اململكة  إىل  ترامب  دونالد  األمرييك 
السعودية والقمم الثالث التي عقدت يف الرياض. 

فجاء الترصيحات كالتايل:
حسن روحاين وجد أن االنتخابات اإليرانية حملت 
رسالة تعزيز الدميقراطية يف املنطقة دون الحاجة 

للقوى األجنبية.
املشاركة  ربط  فقد  اإليراين  الخارجية  وزير  أما 
قائالً  اإلقليمي  بالوضع  اإليرانية  االنتخابات  يف 
”استقرارنا ال نجلبه من التحالفات، بل من شعبنا 
البعض...  بخالف  بصوته  يديل  أن  يستطيع  الّذي 
لالنفتاح  املستعدين  اإليرانيني  تحرتموا  أن  يجب 

عىل الجميع“.
محسن  النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع  عضو 
بالقول: أال  الرئيس األمرييك ترامب  رضايئ يناشد 
تريد أن تسأل مضيفك (السعودية) مل  ال توجد 

حرية ودميقراطية فيها.  
إذاً استمرار النظام االيراين عىل ذات النهج هو ما 

سيتم مالحظته يف الفرتة القادمة.
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يجري تنسيق برنامج FREMM يف إيطاليا من قبل 
Orizzonte Sis- املكون من رشكة الرشكات   تتحاد 

 (Fincantieri  (51% التابعة لرشكة temi Navali
و ليوناردو Leonardo (49%)، وسوف تقوم بتسليم 
آخر الفرقاطات الجديدة إىل البحرية اإليطالية بحلول 
 Lupo عام 2022، وبذلك تحل محل السفن من نوع

.Maestrale و
وتعترب Leonardo جزءاً من الحملة الرامية للرتويج 
 ،Carabiniere "املهام املتعددة  األوربية  "للفرقاطة 
يف  بإيطاليا  سبيتسيا  ال  مدينة  من  انطلقت  التي 
العرشين من ديسمرب 2016، وقد مىض عىل وجود 
قامت  تقريباً،  أشهر  أربعة  البحر  يف   Carabiniere
السفينة خاللها بالتوقف يف دول مختلفة يف الرشق 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بينها  من  األوسط، 

وجنوب رشق آسيا وأسرتاليا.
من  مختلفة  بحرية  وأنظمة  حلول  تركيب  تم  وقد 

رشكة ليوناردو يف الفرقاطة نفسها.
كام تم تجهيز الفرقاطة Carabiniere – التي تعد 
تم  بأنظمة   – للغواصات  مضادة  حربية  وحدة 
تصميمها وإنتاجها وإدماجها من قبل رشكة ليوناردو. 
 Combat ومن بني هذه األنظمة نظام إدارة القتال
واملستشعرات   ،(Management System (CMS
ومستشعرات  بالنريان،  التحكم  وأنظمة  الرادارية، 
األشعة تحت الحمراء الكهرو برصية من أجل مهام 

التتبع، وأنظمة االتصال، واألنظمة الدفاعية. كام تضم 
الفرقاطة عىل متنها مروحية متعددة املهام من طراز 
محددة  طريان  بإلكرتونيات  مزودة   NH90 NFH
رشكة  إنتاج  من  البحرية  للعمليات  املهام  ومعدات 

ليوناردو.
كام توجد عىل منت فرقاطة Carabiniere  املعدات 
Multi- الوظائف  املتعدد  النشط  الرادار  التالية: 

 ،Function Radar Active (MFRA) Kronos
والجوي  الصاروخي  الدفاعي  النظام  مستشعر  وهو 
الرئييس، ورادار البحث السطحي RAN-30X، ورادار 
املالحة املجهز بخاصية تجنب التعرض للرصد من قبل 
LPI) SPN-) املعادية  االلكرتوين  االستخبار  انظمة 

IFF SIR M5-PA لتحديد  طراز  من  ونظام   ،730
Electro- الصديق و العدو، ونظام املراقبة واملتابعة

 optical Infrared Search and Track (IRST)
 ،(Silent Acquisition and  = System (SASS
(الراداري  بالنريان  التحكم  نظام  من  ومجموعتني 
NA- والكهروبرصي) املتعدد املستشعرات من طراز

25X. كذلك تم تجهيز فرقاطة Carabiniere   بنظام 
اتصاالت داخيل وخارجي مدمج من ليوناردو، يسهم 
تكتيكية مبنية عىل معالج  بيانات  يف توفري وصالت 
Multi-Data Link Proces-  ررابط متعدد البيانات

. .(sor (M-DLP
وهناك منتجات أخرى من ليوناردو عىل ظهر السفينة 

هي: نظامان دفاعيان فائقا الرسعة عيار 76 / 62 مم، 
 Davide نوع  من  املوجهة  الذخائر  فيهام  تستخدم 
Dart / لتتبع األهداف، ونظام سونار مضاد لأللغام 
األرشاك  إطالق  وأنظمة  األلغام)،  تجنب  (سونار 
املائية  للتهديدات تحت  املضادة  (DLS) لإلجراءات 
الوزن  الخفيفة  الطوربيدات  إطالق  ونظام  والجوية، 

.MU90 من نوع
واملدمجة  واملنتجة  املصممة  األنظمة  إىل  وباإلضافة 
الفرقاطة  تزويد  تم  ليوناردو،  رشكة  قبل  من 
قبل  من   NH90 NFH األدوار املتعددة  باملروحية 
طريان  إلكرتونيات  مع  الرشكة،  يف  املروحيات  قسم 
الفرقاطة –  البحرية. وتشتمل  للعمليات  مخصوصة 
التي تعد الرابعة من الوحدات العرش املخطط لها – 

عىل قدرات مضادة للغواصات.
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MBDA اتحاد الرشكات
رشكات  ويضم   –  MBDA الرشكات  اتحاد  يعترب 
Airbusِ  و BAE Systems و Leonardo – مسؤوالً 
املضادة  الدفاعية    SAAM ESD معدات  عن 
As- و Aster 15  للطريان، والتي تعتمد عىل صواريخ

 Teseo MK2 / A وعن النظام املضاد للسفن ،ter 30
.Teseo والذي يعتمد يف تصميمه عىل صاروخ

وتعترب فرقاطة Carabiniere  الرابعة من بني عرش 
إليطاليا  إلنتاجها  واملخطط  نفسه  النوع  من  سفن 
حالياً  يشكل  الذي   FREMM برنامج  من  كجزء 

العمود الفقري للبحرية اإليطالية.
التقنية  بتقديم  ليوناردو  رشكة  قيام  إىل  وباإلضافة 
فهي  املتقدمة،  والدفاعية  اإللكرتونية  واملعدات 
مسؤولة أيضاً عن أنشطة دمج نظام القتال املتكامل.

Eletronica رشكة إليرتونيكا
اإليطالية  الدفاع  رشكة   – إليرتونيكا  رشكة  رحبت 
عرب  الدول  من  العديد  بتزويد  تقوم  التي  الكربى 
العامل بأنظمة الحرب اإللكرتونية – برشاكتها مع دولة 
كأحد  املتحدة  العربية  اإلمارات 
للرشاكات  الرائدة  األمثلة 

العاملية الطويلة األمد.
ويف كلمة وجهها ماسيمو 

مع عمالئنا، حيث تعد العالقة الوثيقة مع العميل 
ال يتجزأ من فلسفتنا، وقد  والدعم املستمر جزءاً 
أسست الرشكة مكتباً لها يف أبوظبي منذ تسعينيات 

القرن املايض".
لرشف  إنه   " قال:  الفرقاطة  زيارة  إىل  إشارته  ويف 
لرشكة Eletronica أن تكون جزءاً من هذه املبادرة 
التي تجمع بني املؤسسات العامة اإليطالية وصناعة 
الدفاع الوطنية، األمر الذي يسمح بصورة ملموسة 
تقدمه  أن   – كنظام   – إليطاليا  ما ميكن  بتجسيد 
للدول الصديقة يف مجال نقل التكنولوجيا والتعاون 

العسكري والصناعي".
الخمسة  خالل   Eletronica "قامت  وأضاف: 
الحرب  أنظمة  بتوفري  املاضية  عاماً  والستني 
من  العديد  إىل  املتقدمة  اإللكرتونية 
أوربا  يف  العامل  حول  البحريات 
والرشق األوسط وشامل أفريقيا 
الجنوبية. وقد  وآسيا وأمريكا 

قمنا بتسليم أكرث من 2700 نظام حريب إلكرتوين إىل 
28 دولة مختلفة".

وختم بقوله: "ونحن أيضاً  نقوم بتزويد هذه السفينة 
وفرقاطات FREMM  بأنظمة الحرب اإللكرتونية، 
املقبلة والتي  اإليطالية  السفن  بتجهيز  كام سنقوم 
سيتم تسليمها يف السنوات القليلة القادمة بأنظمة 

الحرب اإللكرتونية".
  Carabiniere مهمة الفرقاطة

الحضور  ضامن  إىل   Carabiniere مهمة  تهدف 
الجارية  التعاون  أنشطة  لتعزيز  البحرية  واملراقبة 
وإقامة  اإلقليميني،  عرب  الحلفاء  بعض  مع  بالفعل 
عالقات مع رشكاء محتملني جدد، كجزء من املهام 

املؤسسية املوكلة للقوات املسلحة.
وباإلضافة إىل أنشطة الحوار والتعاون التي تتوالها 
بتنفيذ  أيضاً  ملتزمة  فإنها  جولتها،  أثناء  الفرقاطة 
أنشطة التدريب املشرتكة مع قوات بحرية محلية، 
عالوة عىل بناء القدرات البحرية، مام مينح الحملة 
أهمية خاصة يف مجال املساعدة والدعم اإلنساين. 
 Carabiniere وباإلضافة إىل ذلك يتمثل أحد أهداف
يف تعزيز التميز اإليطايل من خالل تنظيم فعاليات 
لصورة  والرتويج  وثقافية  اجتامعية 
إيطاليا يف الخارج، بالتعاون مع 
البعثات الدبلوماسية الوطنية 

يف الدول التي تتوقف فيها.

ل ال قة ث ال القة ال ث ا إلكال ظا أكرث ل ا ق

رشكة  رئيس  باري،  دو  أنطونيو 
للتسويق    Eletronica SpA

يف  املؤسسية،  واالسرتاتيجية  واملبيعات 
 ITS مؤمتر صحفي مبناسبة زيارة الفرقاطة اإليطالية
Carabiniere ألبوظبي، خص دولة اإلمارات بإشادة 

خاصة لرشاكتها الوثيقة والطويلة األمد مع الرشكة.
دامئاً  األمد  لنا رشاكات طويلة  كانت  "لقد  وأضاف: 
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تتمثل القــوة الناعمــة لإلمــارات يف "النموذج" 
السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف الجاذب 
الذي تقدمه إىل العامل ويســاهم يف تعزيز قبولها 
وحضورها عىل الساحة الدولية، وقد نشأت هذه 
القوة مع قيام دولة االتحاد يف ســبعينيات القرن 

املايض، حينام صاغت اإلمارات سياستها الخارجية 
عىل مبادئ واضحة مســتمدة مــن رؤية املغفور 
لــه بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، والرتاث الحضاري والثقايف 
الرثي لشــعب اإلمارات، يف مقدمتها إتباع سياسة 

الصداقــة ومد يــد العون لدول وشــعوب العامل 
كافــة، واإلميان بــرضورة التعــاون واالبتعاد عن 
سياســة العزلة، وحل الخالفات بالطرق السلمية، 
وااللتــزام باملواثيق الدولية،  والتأكيد عىل رضورة 

التضامن اإلنساين يف مواجهة األزمات والكوارث.
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 وقد تعززت هذه القوة الناعمة وترسخت بشكل 
الفت يف ظل قيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة ، حفظه الله، 
خالل الســنوات األخرية، وباتت اإلمارات منوذجاً 
للقوة الناعمة سواء فيام متثله من سياسة خارجية 
تتســم بالتــوازن والحكمــة أو ما تقــوم به من 
جهود متنوعة تعيل من قيم التعايش والتســامح 
والوسطية ، فضالً عن مبادراتها النوعية يف العديد 
من املجــاالت التي تحظى بتقديــر دول املنطقة 
والعامل. ولهذا تأيت اإلمارات دوماً باعتبارها املكان 
املفضل للعيــش واإلقامة والعمــل للكثريين من 
دول العــامل املختلفة، ألن مثة قناعة راســخة بأن 
أطرهــا الترشيعيــة والقانونية تضمــن للجميع 
العيش يف أمن واســتقرار يف إطار مظلة التعايش 

ومنظومة القيم اإليجابية التي ترعاها الدولة.
وال شــك يف أـــن إعالن صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيــس مجلس الوزراء، حاكــم ديب، رعاه الله، يف 
شــهر أبريــل 2017، عن تشــكيل "مجلس القوة 
الناعمة لدولة اإلمــارات العربية املتحدة"، الذي 
يختص برسم السياسة العامة، واسرتاتيجية القوة 

الناعمة للدولة، سيشــكل نقلة نوعية عىل طريق 
إبراز الصــورة الحضارية لإلمــارات وما متثله من 
منــوذج فريــد يف التنمية الشــاملة واملســتدامة 
واالقتصاديــة  السياســية  املختلفــة،  مبكوناتهــا 
والثقافيــة واملجتمعية، خاصــة أن هذا املجلس 
يعرب عــن رؤية اســترشافية وواقعية ملا يجب أن 
تكون عليه سياســة الدولة الخارجية والوســائل 
املتنوعة التي ميكن اســتخدامها يف مامرسة هذه 
السياسة، ورضورة استخدام القدرات التي متلكها 
الدولــة بحدها األقىص خدمة ملصالحها وترســيخ 

مكانتها العاملية. 
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يتبع مجلس القوة الناعمة بشــكل مبارش مجلس 
الــوزراء وســيعمل عىل صياغــة منظومة وطنية 
متكاملة تشــمل الجهــات الحكوميــة والخاصة 
واألهليــة لنقــل قصة اإلمــارات للعــامل بطريقة 
جديدة. وقــد تم تحديد مهام املجلس يف رســم 
السياسة العامة واسرتاتيجية القوة الناعمة لدولة 
اإلمارات العربية املتحــدة ، ومبا يحقق األهداف 

التالية :
1-  تعزيــز تواصل اإلمارات اإليجــايب مع جميع 
شــعوب دول العــامل، وقــد عرب صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 
عن ذلك بقوله: "لدينا تجربة ناجحة خالل الفرتة 
الســابقة يف مشاركة شــعوب الخليج احتفاالتهم 
الوطنية، ونريد اســرتاتيجية مختلفة للتواصل مع 
كل شــعوب العامل". يف السياق ذاته، أكد صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبــي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
"إن تشــكيل مجلس القوة الناعمة، رؤية عميقة 
الســتثامر رصيد منجزاتنــا يف تعزيز أطر التواصل 
مع شــعوب العــامل وتكريس مســارات التقارب 
االنســاين". وقال ســموه  إن "االمــارات بحكمة 
املؤسســني صنعــت لها نهجــا متفــردا وبقيادة 
خليفــة ورؤية محمد بن راشــد خطت خطوات 
واسعة عىل طريق التميز والريادة." وأضاف "كلنا 
سفراء االمارات، نحمل واجب إعالء شأنها وعلينا 
مضاعفــة الجهد لتبقى يف قلب املشــهد العاملي 

بنهجها املتميز وقيمها وطموحاتها."
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2-  ترســيخ معرفة شعوب العامل بدولة اإلمارات 
وبثقافتهــا وهويتهــا الثقافيــة واملجتمعية، وقد 
أشــار إىل ذلك بوضوح صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة بقوله:" اإلمارات 
لهــا مكانة عظيمة يف قلوب ماليــني الناس حول 
العامل ونريد ترســيخ هذه املكانــة والوصول بها 
ملستويات جديدة، واإلمارات متتلك كل املكونات 
االقتصاديــة والثقافيــة والحضارية لبنــاء قوتها 
الناعمة بشــكل أرسع بكثري من غريها". وبالفعل 
يدرك املتابع ملسرية حركة التطور يف اإلمارات أنها 
استطاعت أن ترسخ من منوذجها التنموي السيايس 
واالقتصادي والثقايف واملجتمعي، وأن تقدم صورة 
حضارية عن العاملني العريب واإلســالمي، وجاءت 
يف مراتــب متقدمــة يف التقييــامت التي تقيس 
مظاهــر النمو والتطــور املختلفة، والتي تشــري 
بوضوح إىل أنها متتلك القدرة عىل تحقيق التنمية 
املســتدامة واحرتام حقوق اإلنســان لكل فئات 
املجتمع، ونرش الســعادة واأللفة والطأمنينة بني 
جميــع أفراد املجتمع، مقيمني، وزائرين عىل حد 

سواء. 
3-  تعزيــز ســمعة ومكانــة اإلمــارات إقليميا 
وعامليا، وترســيخ احرتامها ومحبتها بني شــعوب 
العامل، فال شــك أن مامرسة القوة الناعمة ستعزز 
من ســمعة الدولة إقليمياً وعاملياً، وستســهم يف 
ترســيخ احرتامهــا ومحبتهــا بني شــعوب العامل، 



60��������, �����5451��1�2017

وهام الهدفان اللذان ســيكون مــن صلب مهام 
مجلس القوة الناعمة العمل عىل تحقيقهام، وقد 
عرب صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم عن ذلك بقوله:"أن لــدى اإلمارات القوة 
العســكرية والقــوة االقتصادية، واليوم نســتعد 
لبنــاء منظومة القــوة الناعمة من أجل ترســيخ 
ســمعة عاملية تخــدم مصالح شــعبنا عىل املدى 
الطويل". وســيعمل مجلس القــوة الناعمة عىل 
تفعيل التعاون والتنسيق بني الجهات الحكومية 
والجهــات الخاصة يف الدولة، بهدف تعزيز القوة 
الناعمة للدولة إقليمياً ودولياً، ومناقشــة واقرتاح 
املرشوعــات واملبادرات الداعمــة للقوة الناعمة 
للدولة، ومتابعة تنفيذ اسرتاتيجية القوة الناعمة 
واملبــادرات والقــرارات الصادرة، ورفــع تقارير 
دوريــة ملجلس الوزراء بشــأن التقــدم املنجز يف 

تنفيذ االسرتاتيجية.
4-  رســم السياســة العامة واســرتاتيجية القوة 
الناعمــة للدولة، تشــمل كل املجــاالت العلمية 
والثقافيــة والفنية واإلنســانية واالقتصادية. لهذا 
فإن أحد أهداف املجلس هي العمل عىل تطوير 
أدوات جديــدة إليصــال قصــة دولــة اإلمارات 
وتفردها إىل شعوب العامل كافة، مبا يليق مبنجزات 
الدولة، ويحقق مصالحها ورؤية قيادتها الرشيدة 
يف أن تكون أفضل دولة يف العامل ســمعًة ومكانًة 
واحرتاماً. وقــد تم تكليف مكتب الدبلوماســية 
العامة يف وزارة شؤون مجلس الوزراء واملستقبل 

مبهــام إعداد اســرتاتيجية القــوة الناعمة، 
بالتنســيق مع الجهات 

املعنيــة، وتقديم الدعم الفنــي واإلداري ملجلس 
وســيكون  اإلمــارات.  لدولــة  الناعمــة  القــوة 
مجلــس القوة الناعمة لدولــة اإلمارات مرجعية 
رســمية لتقديم الرأي واملشــورة حول التوجهات 
واملبادرات املقرتحة، ضمت منظومة الدبلوماسية 
العامة لدولة اإلمارات، مبا يضمن ترسيخ منجزات 
اإلمــارات وطموحاتها ودورها املركــزي، إقليمياً 
ودولياً، يف العلــوم والثقافة والفنون والســياحة 
والتجــارة واملبــادرات اإلنســانية، أو غريها من 
املجاالت، وإبرازها للرأي العام الرسمي والشعبي 
يف العــامل، لتكون مرآة ملســرية اإلمــارات وإرثها 

الحضاري ودورها الحيوي. 
5-   تعزيز سياســة اإلمــارات الخارجية وإضافة 
أدوات جديــدة ترســخ من دورهــا: يعرب إعالن 
مجلس القوة الناعمة لإلمارات عن شعور مرتسخ 
لدى لقيادة الرشــيدة وعىل رأسها صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، 
حفظــه اللــه، باألهمية املتنامية للقــوة الناعمة 
يف العالقــات بــني الــدول ويف تحقيــق املصالح 
الوطنية لإلمارات، وأن اإلمــارات لديها القدرات 
واإلمكانــات التي تؤهلها ألن تكــون قوة ناعمة 
بكل معنى الكلمة، سواء عىل مستوى املنطقة أو 
العامل. ومن هنا فإن "مجلس القوة الناعمة" ميثل 

لكيفية آلية جديدة  ومبتكــرة 
استخدام 

مصادر 
املادية  القــوة 

والبرشية 
والقيمية 

املعنويــة- وكلهــا عنــارص للقــوة الناعمة-التي 
متلكها دولة اإلمارات ليس خدمة ملصالحها فقط، 
ولكن يف ترســيخ دورها عىل الساحة الدولية، مبا 
يخدم االســتقرار اإلقليمي ويحفظ األمن والسلم 

الدوليني أيضاً.
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االقتصاديــة  املقومــات  كل  اإلمــارات  متتلــك 
والثقافيــة والحضارية التي تؤهلهــا ومتكنها من 
بناء قــوة ناعمة بوترية أرسع بكثــري دون غريها 
لتكون مرآة تعكس بوضوح تام وشــفافية مسرية 
اإلمارات، وإرثها الحضاري ودورها الحيوي، ولعل 

أبرز هذه املقومات:
1-  القيــادة الرشــيدة التــي تتفاعل باســتمرار 
مع مطالــب وطموحات الشــعب، والتي تجعل 
مــن اإلمــارات منوذجــاً يف الحكم الرشــيد الذي 
يتفاعــل  مع قضايا شــعبه،    ويعمل عىل عالجها 
بشــكل فــورّي،  من خــالل حرص القيــادة عىل 
اللقاءات الدورية مع املواطنني،   وسامع همومهم 
ومشــكالتهم، وهذا ال شــّك   يف   أنــه   يعكس أهم 
ســامت الحكــم الرشــيد،   الــذي يضع اإلنســان 
املنطلَق والهدف له،   ويسعى إىل تحقيق الرفاهية 
له. وتعزز القيادة الرشــيدة مــن مكانة اإلمارات 
كقوة ناعمة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، ال 
سيام أن هذه القيادة تحظى بتقدير عريب ودويل 
كبري، وتنظر إليها كثري من قيادات وشعوب العامل 
باعتبارها منوذجاً للحكم الرشيد، سواء لنجاحها يف 
بناء تجربة تنموية ناجحة عىل أرض اإلمارات، أو 
لتأثريها الفعال الذي يتجاوز الحدود اإلماراتية إىل 
العامل أجمع من خالل مبادراتها التي تســتهدف 
ترسيخ أسس األمن والســالم والتنمية واالستقرار 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل. 
2-  جاذبيــة النمــوذج اإلمــارايت (االتحــادي-

الســيايس، واالقتصادي - التنمــوي، والتعددي - 
الثقايف)،  والصــورة العاملية التي نجحت الدولة 
يف صنعهــا لنفســها كمثال يحتــذى يف مجاالت 
التنمية الشــاملة واملســتدامة. فعــىل الصعيد 
الســيايس يتســم النموذج االتحــادي اإلمارايت 
بخصائــص عدة، ميكن االســتفادة منهــا عربياً 
وإقليميــاً ودولياً، أهمهــا املرونة؛ مبعنى إعطاء 
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مساحة أكرب من الحرية للحكومات املحلية التي 
تتمتــع بصالحيات دســتورية واســعة، والتوازن 
فيام يتعلق بالعالقة بني الشأن االتحادي والشأن 
املحــيل، وتحقيــق التنميــة املتوازنــة يف جميع 
مناطــق الدولــة، وإعــامل قواعــد الحوكمة أو 
الحكــم الرشــيد Good Governance، والرتكيز 
عىل متكــني الدولة واملواطن اقتصادياً واجتامعياً. 
وعىل الصعيــد التنموي تقدم اإلمــارات منوذجاً 
يتســم بالتنويع واالزدهار االقتصــادي، والتوجه 
نحو بناء اقتصاد معريف، ومستويات مرتفعة جداً 
من التنمية البرشية، والتنافســية، واالنفتاح عىل 

التجارب التنموية األخرى يف العامل. 
3-  منظومــة القيــم اإلماراتيــة اإليجابية تعترب 
أحد أهــم مقومات قوتها الناعمــة، فهذه القيم 
حــارضة يف العــادات واألعــراف والتقاليد التي 
ورثها اإلمــارايت عن أجداده وتتعــزز هذه القيم 
عرب مشــاريع الرتبية األخالقيــة ورعاية املواهب 
وتطويــر الكفــاءات لخلق الشــخصية اإلماراتية 

املتميزة التي تعترب خري سفري لقيم اإلمارات .
4-  تعترب دولة اإلمــارات واحة لألمن واألمان يف 
منطقة مليئــة باالضطرابات، وذلــك بفضل قوة 
وحدتهــا الوطنيــة ومتانة العالقة بــني املواطن 
وقيادتــه، األمر الــذي ميكن الدولــة من التحرك 
اعتامدا عىل اســتخدام سياستها الفريدة لتحقيق 

األمن الشامل.

5-  مــا متثله اإلمارات من حلــم متوهج ومنارة 
أمــل للكثريين يف الخارج، وهــذا ما أكدته نتائج 
اســتطالع أصداء بريســون - مارســتيلر السنوي 
التاسع لرأي الشــباب العريب يف 16 دولة عربية، 
الــذي صدر يف شــهر مايــو 2017، حيث جاءت 
اإلمــارات يف املرتبــة األوىل، وللمــرة السادســة 
عــىل التــوايل، لدى ســؤال الشــباب العرب عن 
الدولة التي يرغبــون لبالدهم أن تحذو حذوها. 
فاإلمــارات مل تكتــِف فقــط باملحافظــة عــىل 
صدارتهــا، بل نجحــت نجاحاً واضحــاً يف تعزيز 
موقعها الريادي وســمعتها الطيبة، فحول وجهة 
العيش املفضلة للشــباب العريب، أجاب (%35)، 
بأنهم يفضلون دولة اإلمــارات، مقارنة بـ(%22) 
يف العام املايض. كام أشــار (36%) منهم إىل أنها 
البلد النموذجي الذي يرغبون لبالدهم أن تحذو 
حذوه، مقارنة بـ(23%) يف العام املايض. وليست 
هذه النتائج التي تفوقت فيها الدولة بجالء عىل 
دول غربيــة متقدمة، إال شــواهد بليغة جديدة 
عىل مــدى اســتثنائية ورقي التجربــة اإلماراتية 

التــي باتــت منوذجاً ملهامً ليس عىل املســتويني 
العــريب واإلقليمــي فقــط، بــل عىل املســتوى 
العاملــي كذلك، مبــا تحتضنه من أبنــاء أكرث من 
200 جنســية ينعمون جميعاً بأعىل مســتويات 
األمن واالســتقرار، وأعظم قيم العدالة واملساواة 

والتسامح والتعايش واحرتام اآلخر.  
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يذكــر جوزيف نــاي يف مؤلَّفه ”القــوة الناعمة: 
وسيلة النجاح يف السياسة الدولية“، ثالثة مصادر 
للقوة الناعمــة، وهي الثقافــة (يف األماكن التي 
تكون فيها جذابــة لآلخرين) والقيم السياســية 
(عندمــا يتــم تطبيقهــا بإخــالص يف الداخــل 
والخارج).والسياســة الخارجيــة (عندمــا يــرى 
اآلخــرون أنهــا رشعيــة وأن لها ســلطة معنوية 
أخالقية).ويضيف جوزيف ناي: إنّه يف السياســة 
الدولية، تنشــأ املوارد املنتجــة للقوة الناعمة إىل 
حــد كبري من القيم التي تعّرب عنها منظمة أو بلد 
ما يف ثقافته، ويف األمثلة التي ترضبها مامرســاتها 
الداخلية والسياســية، ويف الطريقــة التي تعالج 
بها عالقتهــا مع اآلخرين. ويوضح ناي أن مصادر 
القــوة الجديدة هي: العلم واملعرفة والســياحة 
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والفنون والسينام والدراما والرياضة و املؤسسات 
الدوليــة (االندمــاج الــدويل) والصــورة الدولية 
واإلعالم، السيام اإلعالم الرقمي الجديد. إذاً، القوة 
الناعمة عبارة عن سلطة رشعية متنح متبنيها قوًة 
وجاذبيًة وتأثرياً يف اآلخرين دون التورط يف حروب 

أو رصاعات عسكرية.
ووفقاً للنظريــات واألدبيات التي تناولت مفهوم 
القــوة الناعمــة، فــإن دولــة اإلمــارات العربية 
املتحــدة متتلك العديد من مصادر القوة الناعمة، 
منها الثوابت التي تقوم عليها السياسة الخارجية 
اإلماراتية نفسها، حيث إن هذه السياسة تأسست 
عىل االنفتــاح عىل العــامل وتغليب لغــة الحوار 
والتفاهم وتنبذ فكرة اللجوء إىل القوة أو العنف، 
كــام أن هذه السياســة تأسســت عــىل االنفتاح 
عــىل العامل بجميــع ثقافاته وأعراقــه، إضافة إىل 
مبادراتها النوعية وجهودها املستمرة التي تبحث 
عن حلــول فاعلة ألزمات وقضايا املنطقة والعامل، 

وميكن اإلشارة إىل مظاهر القوة الناعمة لإلمارات 
عىل النحو التايل:

1-   سياســة خارجية فاعلة تعــزز من االنفتاح 
واالندمــاج مع العامل الخارجي: منذ نشــأة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، يف عام 1971، وسياستها 
الخارجيــة ترتكز عىل مبــادئ واضحة، تقوم عىل 
قاعدة االحرتام املتبادل وتحقيق املصالح املشرتكة 
لجميع دول العامل، واتّباع سياســة الصداقة ومد 
يــد العون لــدول وشــعوب العامل كافــة، وحل 
الخالفات بالطرق الســلمية، وااللتــزام باملواثيق 
الدولية، والعمل عىل تعزيز الســالم واالســتقرار 
واألمن والعدل عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، 
باعتبار أن ذلك هو الطريق لرتسيخ الجهد الدويل 
لتحقيق التنمية والرفاهية لشــعوب العامل، وهذا 
ما ترتجمه اإلمارات يف عالقاتها الخارجية، ســواء 
من خالل العمل عىل تعزيــز الرشاكة مع القوى 
اإلقليمية والدولية مبا يخدم قضايا األمن والســلم 

العاملي، أو من خــالل مبادراتها التنموية الهادفة 
إىل مســاعدة الدول النامية عىل تحقيق أهدافها 
اإلمنائيــة لأللفية عرب برامج ومســاعدات تنموية 
عــدة. وتتبنى دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
سياســًة خارجيًة ديناميكية وفّعالة؛ حيث تنتهج 
سلوكاً نِشطاً وحازماً إزاء بيئتها اإلقليمية بخاصة، 
وتتزعــم قضايــا جديــدة، وعىل رأســها مكافحة 
اإلرهــاب والتطــرف والحيلولــة دون "تســييس 
الدين". كام خطت اإلمارات لنفسها دوراً خارجياً 
"طموحــاً"، وأعــادت توجيــه منــط التحالفــات 
اإلقليمية.ويســتند ذلك كلــه إىل توظيٍف "ذيك" 
لعنارص القوة اإلماراتية الناعمة؛ من أجل تحقيق 

أهداف السياسة الخارجية.  
وتثبــت دولة اإلمارات العربية املتحدة، يوماً بعد 
اآلخر أنهــا قوة فاعلة ومؤثــرة يف قضايا املنطقة 
والعــامل، مبا تنتهجه من سياســة خارجية متوازنة 
تجلــب لهــا التقدير واالحــرتام عىل الســاحتني 
اإلقليميــة والدولية، وتجعل لها صوتاً مســموعاً 
ومؤثــراً يف قضايــا املنطقة والعــامل. وضمن هذا 
اإلطــار جــاءت املقرتحــات التــي تقدمــت بها 
اإلمــارات يف أبريل 2017، أمام املناقشــة العامة 
ملجلــس األمن، والتــي تتضمن حلــوالً ترمي إىل 
تعزيز األمن يف أنحاء منطقة الرشق األوسط كافة، 
يف خطــوة أخرى تدلِّل من جديد عىل مدى عمق 
الرؤيــة اإلماراتيــة الداعمة لألمن واالســتقرار يف 
املنطقة. ومن ضمن هذه املقرتحات "دعوة األمم 
املتحــدة إىل توجيه اهتامم خاص إىل مشــكالت 
الشــباب يف جميــع أنحــاء املنطقــة، بصفتهــا 
أولوية رئيســية، والتحذير مــن أن غياب الفرص 
االقتصادية من شــأنه أن يؤدي إىل وقوع الشباب 
فريسة لالســتغالل من قبل التنظيامت اإلرهابية 
يف املنطقة"، كام دعت اإلمارات إىل رضورة العمل 
نحــو بناء الزخم الالزم للدفع بعملية الســالم إىل 
األمام؛ وذلك من خالل زيادة مشــاركة املنظامت 
اإلقليميــة والجهات الفاعلة، والســيام يف املحافل 
دة األطراف مثل األمــم املتحدة، وهذا إمنا  متعــدِّ
يكرِّس موقــف اإلمارات الراســخ يف دعم جميع 
مســاعي تحقيق األمن والسالم يف املنطقة بشكل 
عام، ودعــم القضيــة العادلة والحقــوق الثابتة 

للشعب الفلسطيني بشكل خاص.  
ويف الوقــت ذاته، فإن اإلمارات تحولت يف غضون 



63

الســنوات القليلة املاضية إىل محطة دبلوماســية 
مؤثــرة، يحرص العديــد من قادة ورؤســاء دول 
العامل، للتشاور معها حول قضايا املنطقة والعامل، 
والعمــل عىل إيجاد حلول فاعلة لها، ما يؤكد أنها 
تحظى مبصداقية كبرية، باعتبارها دولة مســؤولة 
تشــارك بفاعلية يف كل ما من شــأنه حفظ األمن 
واالســتقرار عــىل الصعيدين اإلقليمــي والدويل، 
والتصدي لكل األخطار التي تعوق مسرية التقدم 

والتنمية لشعوب األرض قاطبة.  
2-   العمــل اإلنســاين وأيادي الخــري اإلماراتية:  
لطاملا امتلكــت دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
منذ نشــأتها، سجالً مرشفاً يف املجال اإلنساين عىل 
املســتويني اإلقليمي والعاملي، حيث يشــار إليها 
بالبنــان عىل خريطة العامل كـ"إمــارات الخري" يف 
تقدير الفت للجهود واملبادرات اإلنسانية الكمية 
والنوعيــة التــي أطلقتهــا الدولــة لصالح جميع 
الشعوب املحتاجة للعون دون تفرقة عىل أساس 
عــرق وال ديــن وال جنــس وال لــون. وقد حازت 
اإلمــارات عىل هذه الســمعة العامليــة العطرة، 
كانعكاس طبيعي للسياســة الثابتة التي رّســخها 
بكل حكمة وعطاء وســخاء املغفور له، بإذن الله 
تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثــراه، الذي اقرتن وصُف الخري باســمه.  وال تزال 
مســرية الخــري اإلماراتية يف عهد صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، 
حفظــه اللــه،  تيضء ســامء اإلنســانية العاملية، 
ولعل إعالن ســموه عام 2017 عاماً للخري يف دولة 

اإلمارات تأكيد واضح لثقافة العطاء اإلنساين.  
وال شــك يف أن البعــد اإلنســاين يعــزز من قوة 
اإلمــارات الناعمة، خاصة أن اإلمــارات تأيت دوماً 
يف صدارة الدول التي تســتجيب لنــداء الواجب 
اإلنســاين ونجدة الذيــن يحتاجون املســاعدات 
مبختلــف أنواعهــا، وذلــك مــن خــالل حمالت 
ومبــادرات إنســانية رائــدة تســتهدف مناطق 
األزمات والكوارث واملجتمعات الفقرية. وال يخفى 
عىل أحد ما تقدمه دولة اإلمارات العربية املتحدة 
مــن العمل اإلنســاين واإلغايث لنجــدة املحتاجني 
وإغاثــة الذين يعانون كوارث طبيعية أو مصائب 
ونكبات ومعاناة يف شــتى أنحاء العامل، لتخفيف 
املعانــاة عنهم. وهــو ما يبدو جليــاً يف الجوانب 
واملجاالت كافــة، وهو ما أّهلهــا الحتالل املرتبة 
األوىل كأكرب دولة مانحة للمســاعدات اإلمنائية يف 
العامل، وتتويجها كعاصمة إقليمية وعاملية للعمل 
اإلنســاين والتنموي، حيث تصدرت دول العامل يف 
تقديم املساعدات التنموية اإلنسانية لعام 2016، 
وهي بذلك تحتل املركز األول عاملياً للمرة الثالثة؛ 
وفقاً ملا أعلنته لجنة املســاعدات اإلمنائية التابعة 
ملنظمة التعاون االقتصــادي والتنمية يف تقريرها 

الصــادر يف أبريــل 2017، والتي قالــت أيضاً إن 
اإلمــارات جاءت للعام الرابع عــىل التوايل ضمن 

أكرب املانحني الدوليني قياساً لدخلها القومي.  
3-   منوذج التسامح والتعايش اإلمارايت:

من أهم مظاهر القوة الناعمة لإلمارات، منوذجها 
يف التعايش والتســامح ، والذي جعل منها املكان 
املفضــل للعيش واإلقامة لــدى الكثريين يف دول 
العامل أجمع، ألن هذا النموذج يضمن للجنسيات 
املختلفة املوجــودة عىل أراضيها العيش يف تناغم 
تــام بعيداً عن أيــة احتقانات قد تنجم بســبب 
اختالف الثقافات والتقاليد والعادات. كام أن هذا 
النموذج يعكس مدى قدرة املجتمع اإلمارايت عىل 
إيجــاد األرضية الثابتة للتعايش الســلمي واآلمن 
وتطوير اآلليات الالزمة لضامن سالســة العالقات 
وانســيابيتها بــني أفــراد املجتمع، مبــن فيه من 
املواطنــني واملقيمني مبختلــف تصنيفاتهم. وهذا 
ما تشــري إليه بوضوح رؤيــة اإلمارات 2021 التي 
تؤكــد عــىل  " أن الحوار مع الجنســيات األخرى 
يعزز قــوة النســيج االجتامعي اإلمــارايت، حيث 
إن روح االحــرتام واالعتبار بني الفئــات الثقافية 
املتنوعة املجودة عىل أرضنا رضورية للحفاظ عىل 
التعايش املنتج واملتناغم، وهذا من شأنه أن يعزز 
تقاليدنــا يف التفاهم املتبادل يف املجتمع". كام أن 
هذا النموذج يعرب عــن رؤية اإلمارات الحضارية 
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الداعمــة للحوار واالنفتاح والتعايش بني مختلف 
الحضارات واألديــان والثقافات، وهي رؤية تقوم 
عــىل مواجهة مختلف مظاهر التعصب والتطرف 
أيــا كان مصدرهــا والعمل عىل تكريــس أجواء 
الســالم والوئام واألمن عــىل الصعيدين اإلقليمي 

والدويل  .
يف الوقــت ذاته، فإن منوذج التســامح والتعايش 
الذي تقدمه اإلمارات للعامل يعد مؤرشاً عىل سيادة 
قيم الســالم بني جنبات املجتمــع، ودليالً عىل أن 
الدولة لديها من اآلليات الثقافية واالجتامعية ما 
يجعل من قيم السالم ثقافة جامعة يعيها ويدركها 
جميع من يعيش عىل أراضيها. وضمن هذا اإلطار 
جاء تأكيد صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ويل عهــد أبوظبي، نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة خالل اســتقبال سموه يف ابريل 
2017 يف قرص البحر بأبوظبــي، املطران عطاالله 
حنا، رئيس أساقفة القدس، عىل" أن نهج التسامح 
والســالم والتعايش االجتامعي واحــرتام األديان، 
الذي تنتهجــه دولة اإلمارات عــىل أرض الواقع، 
نابع من إرث اآلباء واألجداد، وأســهم يف ترســيخ 
ز من حضورها بصفتها دولة تنشــد  مكانتها، وعزَّ

الســالم دامئاً، وتدعــم جهود تثبيتــه وإحالله مبا 
يخدم خري شعوب املنطقة والعامل واستقراره".

لقد تحولت اإلمارات يف غضون سنوات قليلة إىل 
منوذج فريد يف التعايش والتســامح عىل الصعيد 
العاملــي، بفضل ما اتخذته مــن خطوات وجهود 
لرتسيخ ثقافة التســامح والتعايش كأسلوب حياة 
يوميــة ال حياَد عنــه، ويف مقدمة هــذه الجهود 
تخصيص وزارة للتســامح يف خطوة غري مسبوقة 
عاملياً، وإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، 
الذي يقــيض بتجريــم األفعال املرتبطــة بازدراء 
األديــان ومقدســاتها، ومكافحــة جميع أشــكال 
التمييــز، ونبــذ خطــاب الكراهية عــرب مختلف 
وســائل وطــرق التعبــري؛ يف الوقــت ذاتــه فإن 
اإلمــارات تقوم بدور حيوي الفت يف تعزيز األمن 
والسالم إقليمياً وعاملياً، وتشجيع الحوار والتقارب 
بني األديان والثقافات، واالرتقاء بالعمل اإلنســاين 

والتنموي يف املعمورة. 
وال شك يف أن منوذج التعايش والتسامح اإلمارايت 
قد عزز من قوتها الناعمة، وجعلها تحظى مبحبة 
ز مــن مكانتها  الشــعوب واحــرتام الــدول، وعزَّ
املرموقــة ، وأصبح ينظــر إليهــا باعتبارها الحلم 

واألمل يف منطقة متوج باالضطرابات والتحديات.
4-   تجربــة اإلمارات الرائدة يف مواجهة التطرف 

واإلرهاب:
متتلك دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة تجربة 
رائــدة يف مواجهــة التطرف واإلرهــاب، تأخذ يف 
االعتبــار العوامل املختلفة (السياســية – األمنية 
– الثقافيــة- االقتصاديــة – االجتامعيــة)، حيث 
تؤمن اإلمارات بأن أيَّ اسرتاتيجية ناجحة ملواجهة 
دة الجوانب؛  خطر اإلرهاب يجب أن تكون متعدِّ
الســتئصال الظاهــرة مــن جذورهــا، والقضــاء 
عىل األســباب والعوامل السياســية واالقتصادية 
واالجتامعية التي تســاعد الجامعــات اإلرهابية 
عىل نرش أفكارها الضالة والهدامة يف املجتمعات. 
وضمــن هــذه الرؤيــة تــدرك اإلمــارات أهمية 
التعــاون اإلقليمي والدويل ملواجهة هذه الظاهرة 
التي ال تســتطيع دولة مبفردها التصدي لها. كام 
يحسب لدولة اإلمارات أنها أطلقت مجموعة من 
املبادرات الرائــدة ذات الطابع اإلقليمي والدويل، 
بهدف تعزيز قيم التســامح والوسطية واالعتدال 
وقبول اآلخر بديال عن التعصب والتطرف والغلو 
الــذي تعمل قوى التطــرف واإلرهاب عىل نرشه 
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وزرعه يف عقول الشــباب حول العامل. ولعل أبرز 
هذه املبادرات يف هذا الشأن مركز "صواب" الذي 
أطلقتــه اإلمارات بالتعاون مــع الواليات املتحدة 
األمريكيــة يف شــهر يوليــو 2015 ، الــذي يعــد 
مبادرة نوعية تفاعلية للرتاســل اإللكرتوين تهدف 
إىل دعــم جهــود التحالف الــدويل يف حربه ضد 
تنظيم "داعش"اإلرهايب، ومواجهة األيديولوجيات 
املتطرفــة التي تهدد األمن والســلم املجتمعي يف 
العديــد من دول املنطقة. والواقع أن أهمية هذا 
املركــز ال تكمن فقــط يف كونه يتصــدى لدعاية 
تنظيــم ”داعش“ وغريه مــن الجامعات املتطرفة 
عرب وســائل التواصل االجتامعــي، التي أصبحت 
متثل نافذة يعتمد عليهــا التنظيم يف نرش أفكاره 
املتطرفــة والهدامــة، وإمنا أيضاً ألن هــذا املركز 
الجديــد يُعول عليه يف إيصال أصوات املاليني من 
املســلمني وغري املســلمني يف جميع أنحاء العامل 
ممن يرفضون ويقفون ضد املامرســات اإلرهابية 
واألفــكار الكاذبــة واملضللة التــي يروجها أفراد 
التنظيم. ولهذا حظي هذا املركز فور اإلعالن عنه 
بإشــادة كبرية، باعتباره يجسد بوضوح مسؤولية 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة يف مواجهة الفكر 
املتطرف والهــدام، ويأيت يف ســياق دورها الرائد 

يف نرش قيم الوســطية واالعتدال والتســامح ونبذ 
األفكار املتعصبة، ويعكــس يف الوقت ذاته إرادة 
الدولــة القويــة الهادفة إىل جمــع دول املنطقة 
والعامل حول هذه املبادرة التي تستهدف التواصل 
مــع مجتمعــات اإلنرتنت التــي غالباً مــا تكون 
فريســة ســهلة لدعاة األفكار املتطرفة والهدامة 
التي مصدرها "داعــش" والجامعات والتنظيامت 
الجهاديــة واإلرهابية األخرى، حيث يتعاون مركز 
"صــواب" مع حكومات دول املنطقــة والعامل مبا 
يف ذلــك الدول املشــاركة يف التحالف الدويل ضد 
تنظيــم "داعش"، كــام يتواصل مع املؤسســات 
والــرشكات والشــباب مــن أجل دحــض عقيدة 
"داعش" التــي تقوم يف جوهرها عــىل الكراهية 

والتعصب والعنف. 
وإضافــة إىل مركز صواب، قامــت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف ديســمرب 2012 بافتتاح املركز 
الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف "هداية"، 
الــذي يعتــرب أول مركــز دويل للتميــز ملكافحة 
التطــرف العنيف. وجــاء تأســيس مركز"هداية" 
اســتجابة للرغبة املتنامية لــدى املجتمع الدويل 
وأعضــاء املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب 
يف وجــود مؤسســة مســتقلة وُمكرســة للحوار 

والتدريب والتعــاون والبحوث يف مجال مكافحة 
التطرف العنيف بكافة أشــكاله ومظاهره، بحيث 
تجمــع الخرباء والخــربات والتجــارب من جميع 
أنحاء العامل. ويؤمن مركز ”هداية“ بالحل الوقايئ 
عرب منع األفراد من االنحدار يف طريق الراديكالية 
واعتنــاق مذهب العنف ودعــم اإلرهاب، لذلك 
يســعى املركــز إىل التعــاون مــع دول العامل يف 
جهودها إلثناء بعض األفراد الذين وطأت أقدامهم 
هذا الــدرب املنحرف وردهم عنــه قبل تورطهم 
فيــه بالكامل. ولقد اســتطاعت دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة بفضل الرؤية الشــاملة واملتوازنة 
التــي تتبناها ملواجهة خطر التطرف واإلرهاب أن 
تظل واحة لألمن واالستقرار، بل إنها أسهمت من 
خالل مبادراتها البناءة يف تعزيز الجهود اإلقليمية 
والدولية ملواجهة هذا الخطر، وهذا ما رســخ من 
صورتها باعتبارها دولة مســئولة تقوم بدور رائد 
يف مواجهة التحديات العاملية، وتســهم يف تعزيز 

السلم واألمن الدوليني.
5-   القــوة الثقافية واإلعالمية: من عنارص القوة 
الناعمــة اآلخــذة يف التنامي لدولــة اإلمارات ما 
يطلــق عليه مراكز أو بنــوك التفكري، كــ "منتدى 
االتحــاد" الســنوي، الــذي أصبح رائــد مؤمترات 
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الصحافــة العربيــة؛ ومركز اإلمارات للدراســات 
عــام  تأســس  الــذي  االســرتاتيجية،  والبحــوث 
1994 ليصبــح املركز األم فعــالً مبؤمتراته وندواته 
ومنشــوراته؛ ومركــز الخليج للدراســات ومركز 
املســتقبل ألبحاث والدراســات املتقدمة، الذين 
يساهامن يف الحراك الثقايف يف الدولة بإصداراتهام 
وفعالياتهام املختلفة؛ ومركز اإلمارات للسياسات.  
عالوة عىل ذلك، يبث من اإلمارات أكرث من %13 
من القنــوات الفضائية العربية. كام تســتضيف 
الدولــة كربى الفضائيات العربيــة والدولية، مثل 
"يس إن إن" و"ســكاي نيــوز" عربيــة والعربيــة 

وناشيونالجيوغرافيك.

ومن الفعاليــات الثقافية األخرى املهمة، "معرض 
أبوظبي الــدويل للكتاب" الــذي انتهت فعاليات 
دورتــه الســابعة والعــرشون يف الثــاين من مايو 
2017 ، فقد بات هذا املعرض ميثل عنواناً للنهضة 
الثقافية التي تشــهدها اإلمــارات، وأحد مظاهر 
اد الثقافة  قوتهــا الناعمة، بعد أن بات مقصداً لروَّ
يها مــن كلِّ دول العامل، فضالً عن  وصناعها ومحبِّ
كونه يجسد االنفتاح الثقايف الواسع لدولة اإلمارات 
عىل الثقافــات واآلداب والفنون العاملية مبختلف 
أنواعها وأشكالها، وإميانها بأهمية الثقافة ودورها 
الكبري يف التنمية مبفهومها الشــامل، وما متثله من 
جرس للتفاهم والتعارف بني األمم والشعوب. وال 

شــك يف أن التطور الذي شهده املعرض عىل مدار 
الســنوات املاضية أســهم يف تطوير صناعة النرش 
والكتاب، ليس يف اإلمــارات فقط، وإمنا يف الدول 
العربيــة أيضاً، مــن خالل اســتضافته أعرق دور 
النرش العاملية، والتعــرُّف إىل كل ما هو جديد يف 
صناعة النرش والطباعة، بــل إن "معرض أبوظبي 
الدويل للكتــاب" أصبح، وفقــاً لـ"االتحاد الدويل 
للنارشين"، من املعارض األضخم يف منطقة الرشق 
ق عىل معــارض عاملية من  األوســط، حيث يتفوَّ

ناحية عدد دور النرش والدول املشاركة. 
كام دشــنت اإلمارات خــالل الســنوات املاضية 
العديد مــن املرشوعات األدبيــة والفكرية التي 
ترثي الحــراك الثقــايف املحيل والعــريب والدويل، 
كمرشوع "كلمة" للرتجمة الذي شكل نقلة نوعية 
لحركة الرتجمة يف العامل العريب، من خالل ترجمة 
ــة يف مختلف  نحــو مئة كتاب ســنوياً إىل العربيَّ
حقول املعرفة يف الرشق والغرب. وبرنامج "شاعر 
ته عاماً  خ مكانته وصدقيَّ املليون" الذي أصبح يرسِّ
بعد اآلخر، بصفته منرباً رئيســياً للشــعر النبطي، 
وبرنامج "أمري الشعراء" الذي جعل أبوظبي قبلة 
يه، و"جائزة  لكل رواد الشعر العريب الفصيح ومحبِّ
الشــيخ زايد للكتــاب"، التي تعــد مبنزلة "نوبل 
ــة"، التي تحتفي باملبدعــني واملفكرين يف  العربيَّ
مجاالت املعرفة والفنون والثقافة العربية، وغريها 
العديد مــن املرشوعات التي تجعل من اإلمارات 
عنوانــاً لالنفتــاح الثقايف والحضــاري واملعريف يف 
املنطقــة والعــامل، لعل أبرزها مــرشوع متحف " 
اللوفر-أبوظبــي"، الذي يعتــرب أول متحف عاملي 
يف العامل العريب، ومن املؤسسات الثقافية الرائدة 
التــي يجري تطويرها يف قلب املنطقة الثقافية يف 
الســعديات، ومن املقرر أن يضم املتحف، الذي 
ميتد عىل مساحة 25 ألف مرت مربع، صاالت عرض 
فنيــة دامئة يتم فيهــا عرض لوحات ورســومات 
ومنحوتات ومخطوطــات أصلية ومقتنيات أثرية 

وأعامل تشكيلية من مختلف أنحاء العامل. 
6-   القمم العاملية الناجحة التي تقام عىل أرض 

اإلمارات:
 استطاعت دولة اإلمارات خالل السنوات املاضية أن 
تنظم العديد من القمم العاملية الناجحة التي تتناول 

قضايا مهمة تهم دول العامل أجمع، لعل أبرزها:
القمة العامليــة للحكومات التي تعقد يف  شــهر 
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فربايــر من كل عــام، وتحولت هــذه القمة منذ 
انطــالق دورتهــا األوىل يف عــام 2013، إىل منصة 
ملناقشة األفكار اإلبداعية واالبتكارية حول تطوير 
العمــل الحكومي واملؤســيس واملفاهيم املرتبطة 
به، وبوابة واســعة لتبادل الخــربات بني متخذي 
القــرار واألكادمييــني والباحثــني واملتخصصني يف 
هذا الشــأن عىل املســتوى العاملي. وتعترب القمة 
العامليــة للحكومات، الفعالية الوحيدة من نوعها 
التي تركز عىل "اســترشاف حكومات املستقبل"، 
وترســم املســار للجيل القادم مــن الحكومات، 
حيث يجتمع عدد كبري من املسؤولني الحكوميني، 
وقادة الفكر، وواضعي السياسات، وقادة القطاع 
الخــاص، تحت مظلّة القمــة العاملية للحكومات 
ســنوياً، ملناقشة مســتقبل الحكومات يف العقود 
ر القمة العاملية للحكومات،  القليلــة املقبلة. وتوفّ
منّصة تعاونية لتبادل أفضل املامرســات والحلول 
الذكيــة للتحديات التي تواجه الــدول، كام توفّر 
شبكة واســعة النطاق تربط بني قادة القطاعات 
الحكوميــة والخاصــة. ومن خــالل تركيزها عىل 
الحكومات، واســترشاف املســتقبل والتكنولوجيا 
ــر القمــة منصة لتبــادل األفكار،  واالبتــكار، توفّ
التي تهدف إىل تعزيــز التطور البرشي واالزدهار 
العاملي. وقد شهدت الدورة الخامسة من "القمة 
العامليــة للحكومــات" التــي انعقــدت يف فرباير 
2017 عرش محطات جديدة يف أجندتها، لتشــمل 
أول وأكــرب تجمع دويل لخرباء ومختصني يف مجال 
الســعادة، ومنتدى التغري املناخي واألمن الغذايئ 

ومنتدى الشباب العريب.  
ولعــل أهــم فعاليات القمــة العاملية الخامســة 
للحكومات 2017 هو تخصيصها ملناقشة إمكانية 
اســتئناف املنطقة العربية لحضارتهــا، فقد قدم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
رعــاه الله، تجربتــه القيادية ووصفتــه للمنطقة 
العربية الســتنهاض قواها واســتئناف مســريتها 
الحضاريــة،  وهي الرؤية التــي تنطلق من نجاح 
التجربــة اإلماراتية يف التنمية والبنــاء، بالنظر ملا 
تتضمنــه من أســس ومرتكزات ميكن االســتفادة 
منها عربياً يف اســتئناف مســار التنميــة، وإحياء 

الحضارة العربية العريقة.
وال شك يف أن نجاح اإلمارات يف تنظيم أكرب تجمع 
عاملــي للحكومــات يناقش مســتقبل حكومات 

العامل يف اســترشاف املســتقبل وكيفيــة مواجهة 
التحيــات والتغلب عليها، يعزز من قوتها الناعمة 
، ويرسخ ريادتها يف مسرية التنمية الدولية، ويؤكد 
بوضوح عىل أن دولة اإلمارات تأخذ دامئا بالسبق 
وترضب مثاال يحتذى به يف التعامل مع التحديات 
ومســتجدات العرص. كام أن الحضور الكبري الذي 
تشــهده القمة العامليــة للحكومــات دليل عىل 
أهميــة هذا الحدث عىل مســتوى العــامل، الذي 
يشهد حضوراً الفتاً لقادة ونخب سياسية وباحثني 
وخــرباء يف مختلــف املجاالت، حيــث يتم طرح 
قضايــا مصريية تخدم تطور املجتمعات وتســهم 
يف دعم مســارات التنمية، وتتناول أسباب التطور 

والريــادة انســانياً واقتصاديــاً وتعليميــاً تحقيقاً 
ملجتمعات تسودها روح التسامح واملحبة. 

اهتامم دولة اإلمارات العربية املتحدة بعقد قمة 
عاملية ســنوية للحكومات، يجعل منها منوذجاً ملا 
يجب أن تكون عليه حكومات املستقبل، منوذجاً 
قــادراً عىل قيــادة العــامل نحو مســتقبل أفضل، 
تتحقــق فيه رشوط االســتخدام األمثــل للموارد 
الطبيعية واالقتصادية، ويتعايش فيه جميع البرش 
يف مناخ من الســعادة والتسامح والسالم، ويأمن 
فيه الجميع عىل مســتقبلهم ومســتقبل أبنائهم. 
وهذه هي رســالة اإلمارات الحضارية التي تبعث 
دوماً عــىل األمل والتفــاؤل وتؤكد أن املشــاركة 
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البناءة يف مســرية التقدم العاملي وإثراء الحضارة 
اإلنسانية يف متناول الجميع، إذا ما توافرت اإلرادة 

القوية التي تقهر الصعاب وتتحّدى املستحيل.
*القمة العاملية لطاقة املستقبل: تعترب حدثاً دولياً 
ســنوياً بارزاً يرمي إىل االلتزام بتحســني مشــهد 
الطاقة والتقنيات النظيفة يف املســتقبل. ويشارك 
يف هــذه القمة، التــي تقام تحت مظلة أســبوع 
أبوظبــي لالســتدامة، اآلالف من رواد السياســة 
واملال واألعامل والرواد األكادمييني، وهي تشــجع 
عالقــات الرشاكــة بــني القطاعــات ذات الصلة 
للمســاعدة يف تحديد الفرص التي من شــأنها أن 
تُرتجم إىل ابتكارات واســتثامرات ناجحة يف قطاع 
الطاقة.  ودرجت القمة العاملية لطاقة املســتقبل 
منذ انطالق دورتها األوىل من أبوظبي عام 2008 
عىل عرض املستجدات يف مجال الطاقة املتجددة، 
وهــو األمر الذي كان له أثــره اإليجايب يف توجيه 
اهتاممــات كثري من دول العامل إىل هذا النوع من 
الطاقة، واإلقبال عليه، ولعل املشاركة الواسعة من 
كربى الرشكات واملؤسسات املعنية بقضايا الطاقة 
املتجــددة يف القمة العارشة التــي أقيمت العام 
الجــاري 2017، يعكس بوضوح نجاح اإلمارات يف 

الرتويج لهذه الطاقة واستخداماتها.
 ومنــذ أن نجحت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف اســتضافة الوكالــة الدولية للطاقــة املتجددة 
"إيرينــا" عام 2009، وهــي ال تألو جهداً يف توفري 
كل اإلمكانيات الالزمــة أمامها، ليك تقوم بدورها 
يف نــرش حلول الطاقة املتجــددة، باعتبارها طاقة 
املستقبل التي ال غنى عنها بالنسبة إىل دول العامل 
أجمع، وخاصة الدول النامية التي تواجه تحديات 

متزايدة يف الطاقة تؤثر يف مسريتها التنموية.
*القمــة العامليــة األوىل للصناعــة والتصنيــع : 
اســتضافت العاصمة اإلماراتية أبوظبي يف شــهر 
مــارس 2017 الــدورة االفتتاحية للقمــة العاملية 
األوىل للصناعــة والتصنيع، والتي ســلطت الضوء 
عىل القضايا التي ترتبط بالثورة الصناعية الرابعة، 
بالنظــر إىل ما تشــكله هذه القضيــة من أهمية 
متزايدة لجميــع دول العامل. وأتاحت هذه القمة 
للــرشكات املشــاركة فرصــة االطّالع عــىل أفضل 
املامرسات العاملية يف قطاع الصناعة، حيث أطلق 
هذا التجمع العاملــي األول من نوعه العديد من 
األفكار والرؤى الجديدة ومبا ميهد الطريق للنقاش 
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والعمل عىل متكني القطاع الصناعي من املساهمة 
يف صياغة مســتقبل جديد للمجتمعات العاملية، 
ودمج األنشــطة الصناعية يف األســواق املتقدمة 
والناشــئة، والتأكيد عىل دور القطاع الصناعي يف 

إعادة بناء االزدهار االقتصادي العاملي.
وال شــك يف أن هــذه القمة التــي جمعت عدد 
كبــري مــن الخــرباء واملتخصصــني والعاملــني يف 
مجــال الصناعــة والتصنيع عــىل أرض اإلمارات، 
متثل شــهادة عاملية عىل مــا تتمتع به الدولة من 
ة الكربى  قدرة عىل اســتضافة الفعاليــات الدوليّ
مــن ناحية أوىل، وما متنحه للصناعة -أو باألحرى، 
الثــورة الصناعيــة الرابعة- من موقــع مركزي يف 
اســرتاتيجياتها التنمويّة، مــن ناحية أخرى، حيث 
تعطــي دولة اإلمــارات العربية املتحــدة تطوير 
ــة محورية، وتبذل جهوداً  القطاع الصناعي أهميّ
حثيثة منذ عقود طويلة لبناء قطاع صناعي وطني 
متطور وقادر عىل لعــب دور محوري يف تحقيق 
التنمية، من منطلق أن الصناعة هي القطاع الذي 
يعــول عليه يف قيــادة التقدم االقتصــادي يف أي 
دولــة، ملا يتميز به من خصائــص ال تتوافر لغريه 

من القطاعات.
7-   تحــول اإلمارات إىل مركــز إلقامة الفعاليات 

الكربى يف املجاالت املختلفة:
ال شــك أن تنظيم الفعاليات الضخمــة والعاملية 
يعد مؤرشاً قوياً عىل القوة الناعمة ألي دولة، ألنه 
يظهر قدراتها سواء عىل مستوى تخطيط وتأهيل 
الكــوادر البرشية أو عىل صعيد اســتعراض مدى 
كفاءة وتقدم البنى التحتية وقطاعات الســياحة 
والخدمات والفندقة ومقدرتها االســتيعابية.وقد 
أثبتت اإلمارات خالل  الســنوات املاضية ريادتها 
يف هذا املجال، فقد اســتطاعت أن تنظم العديد 
من الفعاليات الكربى(مؤمتــرات عاملية- معارض 
عامليــة) يف العديــد مــن املجــاالت، ليــس هذا 
وحسب، بل أن هذه الفعاليات شهدت مشاركات 

دولية واسعة . 
 وال شــك يف أن الفّعاليات العامليــة التي تنظمها 
وتســتضيفها اإلمارات تضيف إىل مصــادر قوتها 
الناعمــة، ومن أهم هــذه الفّعاليات معرض ديب 
للطريان،الــذي يعترب مــن أكرب معــارض الطريان 
وأكرثها نجاحاً عىل الصعيد العاملي؛ وقمة مجالس 
األجنــدة العاملية التابعــة للمنتــدى االقتصادي 

العاملي، التي تســتضيفها اإلمارات منذ إطالقها يف 
عام 2008؛ وتنظيم معرض إكســبو الدويل 2020، 
يؤكد تزايــد مكانة اإلمــارات اإلقليمية والدولية، 
ويعزز صورتها كواجهة مميزة لتنظيم واســتضافة 

الفعاليات العاملية.
 ومــن ضمن الفعاليات الكــربى التي تعزز القوة 
الناعمة لإلمارات، معرض الدفاع الدويل (آيدكس)، 
الذي يُعد أضخــم معرض دفاعي وأبرز امللتقيات 
لصانعي القرار والنخب العســكرية وخرباء ورواد 
صناعــة الدفاعفي العــامل؛ وقد أقيمــت الدورة 
الثانيــة عــرشة منــه يف فرباير من العــام 2017، 
وقد حققت نجاحات كبرية، ســواء إلبراز قدرات 
اإلمــارات التنظيميــة والبرشيــة، أو فيام يتعلق 
مبشاركة آالف من كبار الشخصيات وصناع القرار 

من جميع أنحاء العامل،  فضالً عن مشاركة العديد 
مــن الخــرباء واملختصني، أو فيــام يتعلق بتعزيز 
الرشاكات مع القوى الدوليــة يف املجال الدفاعي 
والعســكري، واالســتفادة من خــربات الرشكات 
املشــاركة، كام يتيح لها املعرض املجال للرفع من 
مستوى التنســيق يف مجال التعاون الدفاعي مع 
الكثري مــن دول العامل ومناقشــة آليــات وطرق 
مجابهة التحديات الدفاعيــة واألمنية يف املنطقة 

والعامل.
وإضافــة إىل هــذه الفعاليات، فقد اســتطاعت 
اإلمارات أن تنظم العديد من الفعاليات الرياضية 
الكربى عــىل أراضيها، فقد نجحت يف اســتضافة 
كأس العــامل للشــباب 2003 وكأس العامل لألندية 
عامي 2009 و2010، كام نظمت أيضاً العديد من 
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البطوالت الدولية يف ألعاب رياضية مختلفة مثل 
الفروسية والجوجيتسو، كام تنظم بطوالت رياضية 
دوليــة يف جميع األلعاب والرياضــات عىل مدار 
العام، كام تشارك اإلمارات يف رعاية أندية أوروبية 
كبــرية ســواء من خــالل رشائهــا أو الرعاية التي 
تضمن لها دعاية توصف بـــ "الثمينة" من خالل 
تلك األندية، وقد انتقلت ملكية نادي "مانشســرت 
ســيتي" يف عام 2008 إىل سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 
شــؤون الرئاســة. وترعــي العديد مــن الرشكات 
اإلماراتية أنديــة أوروبية عريقــة، مثل صفقات 
الرعاية التــي أبرمتها رشكات "االتحــاد للطريان" 
و"طريان اإلمارات" مع نادي ســيتي وأرسنال عىل 
التوايل. ويف موســم 2016، حل مانشسرت سيتي يف 
املرتبة الرابعة كأغــىل ناٍد يف العامل، بقيمة قدرها 
905 ماليــني دوالر، مــن واقــع 510 يف 2014. 
وارتفعت عائدات رعايــة القمصان يف أندية كرة 
القدم األوروبية الكبرية، بنحو %13 إىل 3,4 مليار 

درهم يف موســم 2016. ويرعى "طريان اإلمارات" 
كالً مــن، "أيه يس ميالن"، و"أرســنال"، و"باريس 
ســان جريمان"، و"ريــال مدريــد"، بجانب رعاية 
مسابقة كأس االتحاد اإلنجليزي. ويف تقرير نرشته 
مؤسســة "براند فاينانس" االستشارية الربيطانية، 
بلغت قيمــة العالمة التجارية لطــريان اإلمارات 
يف الســنة املاضية 2016 قرابة 7,74 مليار دوالر، 
أو بارتفاع قدره %17 عن الســنة التي ســبقتها، 
مســتعيدة ترتيبها كأغىل عالمــة تجارية يف قطاع 
الطريان العاملي، بينام قــدرت قيمة عالمة طريان 

االتحاد، بنحو 1,56 مليار دوالر بارتفاع 8%..

(%��`
لقد اســتطاعت اإلمارات خالل السنوات املاضية 
أن ترســخ من مكانتهــا كنموذج للقــوة الناعمة 
صاحبة التأثري املتنامــي عىل الصعيدين اإلقليمي 
والــدويل، وليس أدل عىل ذلــك من حصولها عىل 
املرتبة العارشة ضمن نادي أقوى دول العامل، وفقاً 

لتقرير مؤسسة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" 
لعــام 2017، الذي يقيس قوة الدول عىل أســاس 
النفوذ الســيايس واالقتصادي، وقــوة التحالفات 
الدوليــة، والتاريخ الثقــايف، واملواطنــة، وجودة 
الحيــاة، وهــي مؤرشات تجســد القــوة الناعمة 
لإلمارات، وقدرتها عىل التأثري الفاعل يف محيطيها 

اإلقليمي والدويل. 
وال شــك يف أن "مجلس القــوة الناعمة" الجديد 
، واملهــام التــي ســيقوم بهــا عــىل املســتويات 
كافــة، سيســهم يف إبــراز الصــورة الحضاريــة 
لإلمارات  وســيعزز من قوتهــا الناعمة، مبا متثله 
مــن تجربة رائــدة يف مجال التنمية واالســتقرار 
الســيايس واالجتامعي، تقــدم بإنجازاتها الرائدة 
عىل املســتويات املختلفــة، صــورة إيجابية عن 
املجتمعــات العربيــة واإلســالمية وقدرتها عىل 
تحقيق النجاح متى توافرت لها القيادة الحكيمة 

واإلدارة الجيدة للموارد واإلمكانات. 
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العربية  اململكة  تستضيفها  التي  الرياض  قمة 
اململكة  مكانة  أجمع  للعامل  أثبتت  السعودية 
وثقلها  املميزة،  والعربية  اإلسالمية  الشقيقة، 
خطوة  وهي  العاملي،  واالقتصادي  السيايس 
تلك  إيران،  ومحارصة  مواجهة  يف  ومهمة  واثقة 
القضاء  أجل  من  نهار  ليل  تعمل  التي  الدولة 
والنيل  التعاون،  مجلس  دول  مكتسبات  عىل 
يف  والدمار  والقتل  الفتنة  وبث  استقرارها،  من 
أنحاء الوطن العريب الكبري، هذه ليست اتهامات 
كل  يف  وملموسة  واضحة  حقائق  بل  عشوائية، 
امليليشيات  أو  جنودها  عرب  إيران،  تدخله  شرب 

التي تدعمها لتُنفذ أجندتها.
قمة الرياض تعاملت بواقعية مع اإلدارة األمريكية 
الجديدة. إدارة الرئيس ترامب، الذي يختلف كلياً 
عن سابقه أوباما، وتختلف سياساته وأولوياته عن 
والدالالت  املؤرشات  فجميع  السابقة،  األولويات 
تؤكد أن الدور األمرييك الجديد يف املنطقة أفضل 
بكثري من الدور السلبي لإلدارة السابقة، كام أن 
أحداً ال يستطيع أن ينكر الدور االسرتاتيجي املهم 
والعامل،  املنطقة  يف  األمريكية  املتحدة  للواليات 
وهي  الفاعلة،  الرئيسة  القوة  هي  التزال  حيث 
عام،  بشكل  العامل  يف  واملؤثر  الرئيس  الالعب 
والرشق األوسط عىل وجه الخصوص، ومن املهم 
جداً أن تستثمر اململكة العربية السعودية ودول 
األمرييك  التوجه  هذا  الخليجي  التعاون  مجلس 
م إيران، ويُركز  الجديد، الذي بدا واضحاً أنه يُحجِّ
عىل محاربة التطرف واإلرهاب يف اليمن، وغريها 
من دول املنطقة، بشكل أفضل، كام أنه يتوافق 
القضايا  من  كثري  يف  الخليجية  النظر  وجهة  مع 
مدركة  ترامب  الرئيس  إدارة  أن  كام  السياسية، 
كل  عىل  تتقدم  املنطقة  يف  االستقرار  أولوية  أن 
األولويات، وهي أهم بكثري من التغيري املفيض إىل 
الفوىض والعدمية، وهذا تحديداً ما عاناه الوطن 
السابق  األمرييك  الرئيس  إدارة  عهد  يف  العريب 

أوباما.
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يريد  قوي،  حليف  أمام  اليوم  نحن  عام،  بوجه 
واملؤرشات  املنطقة،  يف  أكرب  دوراً  يلعب  أن 
هي  املتحدة  فالواليات  ذلك،  يف  جديته  تؤكد 
ومن  املجلس،  لدول  االسرتاتيجيني  الرشكاء  أكرب 
الستثامر  املجلس  دول  تعمل  أن  جداً  الطبيعي 
ذلك، ولتفعيل دور الحليف ليكون حليفاً ال طرفاً 

محايداً!
دول املجلس تعيش يف منطقة متقلبة وساخنة، 
ميكنها  وال  ومعقدة،  صعبة  تحديات  وتواجه 
مقابل وجود  األيدي  مكتوفة  والجلوس  الصمت 
واستقرارها  أمنها  تهدد  وخطرة،  عابثة  أيٍد 
وتهميش  تسطيح  الغباء  فمن  لذلك  ووجودها، 
ُرصفت.  التي  املليارات  عىل  والرتكيز  الخطر، 
ودفاعية  أمنية  اتفاقات  هي  املليارات  هذه 
واقتصادية رضورية للغاية، وهي تسليح وتطوير 
قدرات ومهارات واستثامرات متبادلة بني طرفني، 
مليارات  هناك  ذلك  مقابل  يف  مستفيد،  كالهام 
ال تقل عنها، ترصفها إيران لنرش الدمار والعنف 
يف  والقتل  الحروب  وإذكاء  املقيتة،  والطائفية 
الوطن العريب الكبري، يف الوقت الذي ميوت فيه 
واليمني  والعراقي  والسوري  اإليراين  الشعب 

جوعاً، ومل تقدم لهم إيران دوالراً واحداً!
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ويعترب االقرتاب غري املبارش علم وفن وتركيز القوة 
ومؤخرة  عمق  إىل  الوصول  لرسعة  الضعف  ضد 
وقت  أقرص  يف  ومادياً  معنوياً  وهزميته  العدو 
وخسائر  ومعارك  االشتباكات  من  عدد  وبأقل 
بأن  نظريته  يف  هارت  ليدل  أوضح  وقد  ممكنة، 
”الطريق الطويل املتعرج هو أقرص الطرق لبلوغ 
للهدف وتحقيقه  الوصول  الهدف“ ويحقق ذلك 

بأقل الخسائر عند تنفيذ املهام.
وتهدف هذه النظرية إىل ما ييل:

أ.  رضورة تهيئة أنسب الظروف، لتنفيذ املعركة 
نتائج  وأفضل  ممكنة  خسائر  بأقل  الحاسمة، 

متاحة، قبل بدء أعامل القتال.
الضعف“  القوة ضد  ”تجميع  مبدأ  تحقيق  ب.  
النقاط ىف  القوات وتوجيهها نحو أضعف  بحشد 

تشكيل وتجميع الخصم.
للمناورة  فرصة  العدو  أعفاء  تجنب  جـ.  
أو  الضعيفة  االتجاهات  لتعزيز  بإحتياطياته 

املعرضة التي تم حشد القوات ضدها.
د.  الرتكيز عىل تفتيت العدو لرسعة تحطيمه عىل 
أجزاء وبشكل أسهل خالل إدارة األعامل القتالية 

والتأثري عىل كل تشكيل معركة الخصم.
هـ.  الرتكيز عىل أعامل الخداع، واألرض يف توزيع 
القوات، مع وضع الخطط املناسبة لتحقيق إعادة 

ومؤخرة  أجنحة  عىل  مفاجأة  وتحقيق  التجميع 
العدو.

وسيلة  هي  املبارش،  غري  باالقرتاب  املناورة    �
تفرض نفسها عىل أحد الطرفني املتحاربني، عندما 
بحيث  القوة  من  ميتلك  بأنه  تامة  ثقة  يثق  ال 
أرض  عىل  معركة  يف  خصمه  عىل  التغلب  ميكنه 
من اختيار عدوه (ضعف القوة بالنسبة للخصم)، 
أو  بقوته  واثق  غري  الطرفني  كال  يكون  وعادة 
غالياً  ستكلف  استخدامها  عند  القوة  هذه  أن 
للحصول عىل النرص، وتكون املناورة باالقرتاب غري 
املبارش منهج الطرفني (املهاجم و املدافع)، ويكون 

أسلوب التنفيذ عىل النحو التايل:-
أ.  أسلوب املناورة باالقرتاب غري املبارش.

ب.  التقدم نحو العدو من اتجاهات غري متوقعة.
ميكن  اتجاهات  من  العدو  نحو  التقدم  جـ.  

تغيريها.
املناورة بأسلوب غري  املرونة وتنفيذ  د.  استثامر 

مبارش لتحقيق نتائج فعالة وهامة وحاسمة.
املفاجأة  يحقق  متوقع  غري  توقيت  اختيار  هـ.  

أثناء االقرتاب غري املبارش.

�  أسس نجاح تطبيق االقرتاب غري املبارش.

أ.  التوسع يف أعامل املناورة عىل أجنحة ومؤخرة 
الخصم.

ب.  الرتكيز يف االتجاهات، وعىل العنارص، األكرث 
ضعفاً يف تشكيل العدو املهاجم.

جـ.     إحراز املفاجأة مع الحرص عىل استغالل 
أي نقاط ضعف جديدة للعدو خالل إدارة أعامل 

القتال.
الرئييس،  االقرتاب  اتجاه  عن  العدو  خداع  د.  
يؤدى  مام  آخر،  اتجاه  يف  اقرتاب  باتجاه  وتثبيته 
إىل توزيع قواته وتشتيتها، وتثبيت إحتياطياته أو 

دفعها، يف اتجاهات ثانوية.
هـ.   تفتيت قوات العدو، ورسعة استغالل نتائج 

هذا العمل.
العمق،  يف  اإلمداد  ومحاور  خطوط  قطع  و.  

إلضعاف القوة الرئيسية للعدو.
عمق  ضد  الرئيسية  القتال  أعامل  تنفيذ  ز.  
يف  الرسيعة،  العميقة  باملناورات  العدو  ومؤخرة 

أقل االتجاهات مقاومة.
ح.     إنهاك العدو، بدالً من تدمري قواته الرئيسية 
برضبات مبارشة، وذلك بعزل إحتياطياته وتوجيه 
رضبات غري مبارشة يف أكرث من اتجاه غري متوقع.

ط.  توسيع نطاق أعامل القتال، إلجبار العدو عىل 
بعرثة قواته وتشتيت إدارته ألعامل القتال.
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املستويات  كافة  عىل  التعاون  مبدأ  تحقيق  ي.  
قتال  أعامل  تنفيذ  عند  للقوات،  واالتجاهات، 

بأسلوب االقرتاب غري املبارش.
�  يتطلب تطبيق االقرتاب غري املبارش يف الدفاع 
عدد من اإلجراءات واألعامل والبيانات التي يلزم 
للقوات تحقيقها عند تنفيذ مثل هذا األسلوب يف 
أعامل القتال ولتحقيق نظرية االقرتاب غري املبارش 
وضامن نجاحها يتطلب ذلك استطالع دقيق عن 
قوات  وتوفر  األرض  عن  جيدة  ودراسة  العدو 
تتكون  كافية  نريان  قوة  تساندها  وآلية  مدرعة 
أساساً من القوات الجوية والصواريخ أرض / أرض 
أعامل  يف  والتوسع  اإلبرار،  قوات  مع  واملدفعية 
الكامئن  وأعامل  اإللكرتونية  والحرب  الخداع 
هذه  إجامل  وميكن  للعدو،  االقرتاب  طرق  عىل 

املتطلبات مبا ييل:
أ.   الدراسة الدقيقة التفصيلية لألرض، من خالل 
القرتاب  توقعاً  األكرث  واملحاور  االتجاهات  دراسة 
العدو املهاجم، ومحاور عمل قوات النسق الثاين 

لكال الطرفني (املهاجم و املدافع).
ب.   يتطلب تطبيق هذا األسلوب تفوقا حاسام 
القوات  نريان  عىل  أساساً  تشتمل  اإلسناد  بنريان 

الجوية والصواريخ أرض / أرض، واملدفعية.
جـ.  العمل عىل تحقيق السيطرة الجوية مطلقة 

أمام  املبارش  غري  االقرتاب  قوة  عمل  منطقة  يف 
الرئيسية، وقد يتم ذلك  الحد األمامي للدفاعات 
(إن  بالكامل  للمرسح  جوية  سيطرة  صورة  يف 
تنفيذ  وأثناء  التحرك  فرتة  خالل  خاصة  أمكن)، 

املهام، وحتى تحقيقها عىل األقل.
د.  توفر قوات متفوقة ذات صفات خاصة للتنفيذ 
واملرونة  الحركة  خفة  من  عالية  بدرجة  تتمتع 
قادرة  االتجاهات  جميع  يف  املناورة  عىل  قادرة 
العدو  أنساق  قتال  عند  برسعة،  االنفتاح  عىل 
بالهجوم  وتدمريه  وعزله  اإلحتياطيات   / الثانية 
تحقيق  ميكن  وحتى  املحددة.  االتجاهات  من 
الوحدات  تعترب  عالية  ومناورة  قتال  معدالت 
هذا  تنفذ  التي  العنارص  أنسب  املدرعة   / اآللية 
املبارش  غري  باالقرتاب  املناورة  أعامل  من  الشكل 
(عىل أن تكون جميع العنارص املساندة واإلدارية 
اآللية   / املدرعة  الوحدات   / بالتشكيل  والفنية 

بنفس القدرات).
تكون  (الدروع)  صدمة  قوة  ذات  قوات  هـ.  
العنرص الغالب واألسايس لقوات املناورة باالقرتاب 
غري املبارش والتي ستقاتل يف العمق، ضد األنساق 
الثانية واالحتياطيات. عالوة عىل ما يتوفر لها من 

خفة الحركة وقوة نريان عالية وحامية للقوات.
و.  اإلعداد والتأهيل الجيد للقادة والضباط يزيد 

من قدراتهم عىل رسعة اتخاذ القرارات الحاسمة 
دون  املسئولية  وتحمل  املناسب  التوقيت  يف 
(تطبيق  لزم  إذا  األعىل  املستوى  عىل  االعتامد 
مفهوم قيادة املهمة) األمر كذلك تكسبهم املقدرة 
عىل تحقيق انتزاع املبادأة، والحفاظ عليها خالل 
غري  االقرتاب  أعامل  تنفيذ  وأثناء  املعركة  مراحل 

املبارش.
ز.  إسناد جوي فعال من خالل تخصيص الحجم 
املناسب من املجهود الجوي، ووجود عنارص إدارة 
االقرتاب  بتنفيذ  املكلفة  القوة  مع  أمامية  جوية 
الغري مبارش لرسعة طلب وتوجيه املجهود الجوي 
التنسيق  يف الوقت املناسب، وكذلك عدم إغفال 
تخصيصها  تم  التي  لألهداف  واملسبق  الشامل 

للقوات الجوية ولباقي وسائل النريان.
ح.  تكثيف إجراءات التأمني اإللكرتوين خاصة يف 
(املناورة)  املبارش  غري  االقرتاب  قوة  دفع  مرحلة 

ملهاجمة قوات العدو املقرتبة.
بخفة  تتميز  وسيطرة  قيادة  مراكز  وجود  ط.  
تنفيذ  عىل  قادرة  وتكون  الحجم  وصغر  الحركة 

مناورة رسيعة.
االقرتاب  قوات  عنارص  بني  النظرية  ربطت  ي.  
غري املبارش وقوات اإلبرار واإلنزال عند استخدامها 
لرسعة  املهاجم  العدو  واحتياطيات  مؤخرة  ضد 

�:1R��G������(,�I��12�+�B�+�12
�����5%���+�1J��
 � ]�����������U5���

�>�9%�����W�h���2!��



74+�������� � �����5451��1�2017

قياداتها  وإرباك  شل  مع  اقرتابه  أثناء  تدمريه 
ومراكز سيطرتها ومنع تدفق أي قوات جديدة إىل 

أرض املعركة.

قد  التي  والفنية،  اإلدارية  الذيول  تقليل  ك.  
تعيق مناورة هذه القوات وتقلل من قدرتها عىل 
املناورة مع رضورة توفري االكتفاء الذايت (اإلداري 

تكون  أن  يراعى  لذلك  القوات  لهذه  والفني) 
العنارص اإلدارية والفنية املدعمة لها عىل درجة 

عالية من املرونة وخفة الحركة.

مقارنة بني اسرتاتيجية االقرتاب املبارش وغري املبارش.
مجال املقارنة

االتجاه

الهدف

القصد

مدة التنفيذ

حجم القوات

قوات املناورة

اإلسناد الناري

املوقف الجوي

املجال

اإلسناد القتايل

العمليات املساندة

االقرتاب غري املبارش
أكرث من اتجاه

العمق البعيد الذي ينهي قوة الخصم نهائياً

تدمري كامل قدرات العدو وانهياره

غري محددة بوقت

كبري جداً يربك الخصم

مدرعة وآلية ونريان إسناد متحركة/ محمولة

بعيدة  اتجاهات مختلفة ومبديات  مع  التعامل  وقادر عىل  متفوق 

جداً ومصادر متنوعة

سيادة جوية

سيايس ، عسكري ، اقتصادي ، اجتامعي

متفوق يف مجاالت الحرب اإللكرتونية وقدرات الحرب غري التقليدية

الخداع ، الحرب النفسية وعمليات إبرار جوي أو بحري

االقرتاب املبارش
اتجاه واحد أو اتجاهني عىل األكرث

القوات املستهدفة مبارشة

تدمري القوة العسكرية

تبدأ وتنتهي بتوقيتات ثابته

تفوق كايف لتنفيذ العمليات

حسب املهمة

العملية  أهداف  مع  للتعامل  كايف 

وتغطية العمق العمليايت كحد أقىص

سيطرة جوية محدودة أو محلية

عسكري فقط

تفوق كايف لتنفيذ العمليات

ال تتطلب



معرض ومؤتمر ا*نظمة غير المأهولة (يومكس)، الوحيد من نوعه في المنطقة، يعود إلى أبوظبي مجدد� في فبراير 2018.

umexabudhabi.ae

مــعـــــــــــــــــــــرض
ومـــــؤتــمــــــــــــــــر
ا�نــظـــمـــــــــــــــــة
غيــــر المأهــــــولـة

بالتزامــن مع معرض يومكس 2018 ســتقام فعاليات الدورة 
ــاركة  ــب، بمش ــاكاة والتدري ــر المح ــرض ومؤتم ــة لمع  الثاني
كوكبــة مــن أبــرز صنــاع القــرار والمتخصصين فــي القطاعين 
ــي،  ــن ا6قليمــي والدول  الدفاعــي والتجــاري علــى الصعيدي
 وذلــك لبنــاء عالقــات الشــراكة والتعــاون وإبــرام الصفقــات 

مع كبار المصنعين والموردين.

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

لحجز جناح في المعرض أو مساحة خارجية يرجى 
 مراسلتنا على عنوان البريد ا6لكتروني: 

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

من تنظيم بـالـتـعــاون مـعيقام بالتزامن مع يقام في الشريك االستراتيجي
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ويف هذا اإلطار أكد سموه أن دولة اإلمارات لديها 
واليوم  واالقتصادية،  والقوة  العسكرية  القوة 
أجل  من  الناعمة  القوة  منظومة  لبناء  نستعد 
عىل  شعبنا  مصالح  تخدم  عاملية  سمعة  ترسيخ 
االستثامر يف  أن  إىل  سموه  الطويل، مشرياً  املدى 
لدولة  األخرى  الشعوب  ومحبة  احرتام  ترسيخ 
دامئة  عالقات  ترسيخ  عىل  سيعمل  اإلمارات 
االقتصادي  املستوى  عىل  الشعوب،  هذه  مع 

والسياحي واالستثامري.
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تم تحديد مهام املجلس يف رسم السياسة العامة 
اإلمارات،  لدولة  الناعمة  القوة  واسرتاتيجية 
الدولة،  ومكانة  سمعة  تعزيز  إىل  تهدف  التي 
ورفعها  الناعمة،  قوتها  وترسيخ  وعاملياً،  إقليمياً 
القوة  منظومة  وتحديد  الوزراء،  مجلس  إىل 
الترشيعات  ومراجعة  واقرتاح  للدولة،  الناعمة 

تعزيز سمعة ومكانة 
ا�مارات إقليمي� وعاملي� 
وترسيخ اح�امها بني 

الشعوب
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مناقشة واق�اح املشاريع 
واملبادرات الداعمة للقوة 

الناعمة ل-مارات

حتديد 0االت منظومة 
القوة الناعمة ل-مارات

اق�اح ومراجعة التشريعات 
والسياسات املؤثرة على 

سمعة دولة ا�مارات

رسم السياسة العامة 
واس�اتيجية القوة 

الناعمة لدولة ا�مارات
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والسياسات التي من شأنها تعزيز سمعة الدولة، 
وتفعيل التعاون والتنسيق بني الجهات الحكومية 
والجهات الخاصة يف الدولة، بهدف تعزيز القوة 
ودولياً، ومناقشة واقرتاح  إقليمياً  للدولة  الناعمة 
الناعمة  للقوة  الداعمة  واملبادرات  املرشوعات 
للدولة، ومتابعة تنفيذ اسرتاتيجية القوة الناعمة 
تقارير  ورفع  الصادرة،  والقرارات  واملبادرات 
يف  املنجز  التقدم  بشأن  الوزراء  ملجلس  دورية 

تنفيذ االسرتاتيجية.
اإلمارات  لدولة  الناعمة  القوة  مجلس  وسيكون 

حول  واملشورة  الرأي  لتقديم  رسمية  مرجعية 
منظومة  ضمت  املقرتحة،  واملبادرات  التوجهات 
يضمن  مبا  اإلمارات،  لدولة  العامة  الدبلوماسية 
ودورها  وطموحاتها  اإلمارات  منجزات  ترسيخ 
والثقافة  العلوم  يف  ودولياً،  إقليمياً  املركزي، 
والفنون والسياحة والتجارة واملبادرات اإلنسانية، 
العام  للرأي  وإبرازها  املجاالت،  من  غريها  أو 
ملسرية  مرآة  لتكون  العامل،  يف  والشعبي  الرسمي 
الحيوي.  ودورها  الحضاري  وإرثها  اإلمارات 
جديدة  أدوات  تطوير  عىل  املجلس  وسيعمل 

إليصال قصة دولة اإلمارات وتفردها إىل شعوب 
ويحقق  الدولة،  مبنجزات  يليق  مبا  كافة،  العامل 
تكون  أن  يف  الرشيدة  قيادتها  ورؤية  مصالحها 
واحرتاماً.  ومكانًة  سمعًة  العامل  يف  دولة  أفضل 
وتم تكليف مكتب الدبلوماسية العامة يف وزارة 
إعداد  مبهام  واملستقبل  الوزراء  مجلس  شؤون 
اسرتاتيجية القوة الناعمة، بالتنسيق مع الجهات 
ملجلس  واإلداري  الفني  الدعم  وتقديم  املعنية، 

القوة الناعمة لدولة اإلمارات.
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سؤال القوة يرتدد عرب التاريخ، فالقوة لها أدوات 
التقليدية  املصادر  عليها  غلبت  ولكن  ومصادر، 
مثل القوة العسكرية أو الخشنة (الصلبة) والقوة 
متنوعة  معنوية  قوة  هناك  وكانت  االقتصادية، 
خالل  من   ،2004 عام  يف  مفاهيمياً  تأطريها  تم 
الذي  ناي،  األمرييك جوزيف  االسرتاتيجي  املفكر 
التعريف  موضحاً  الناعمة  القوة  مفهوم  صاغ 
عىل  دولة  ”مقدرة  بأنها  القوة  ملعنى  السيايس 
فرض إرادتها عىل إرادة دولة أخرى إما بإرغامها 
لها“ وسمى ذلك  املادي  الحافز  بتقديم  أو  قرساً 
تفسرياً  طرح  ثم   Hard Power الصلبة  بالقوة 
بأنها  القوة  يعرف  مغاير  منظور  من  للقوة  آخر 
والحصول  اآلخرين  ”القدرة عىل صياغة خيارات 
من  بدالً  املعنوية  الجاذبية  عرب  تريد  ما  عىل 
القهر أو اإلكراه أو الدفع القرسي“، أي أن تجعل 
ويحتذون  وغاياتك  بأهدافك  يعجبون  اآلخرين 
بها ويحققونها من دون ضغوط مادية بل بقوة 
االقناع، وعرفها بالقوة الناعمة Soft Power. وقد 
قوبلت نظرية ناي بجدل كثري من مؤيدي القوة 
وحددها  طريقها،  تشق  مضت  ولكنها  الخشنة، 
وسيلة  الناعمة:  ”القوة  املعنون  مؤلفه  يف  ناي 
عام 2004،  الصادر  الدولية“  السياسة  النجاح يف 
واكد فيه أن لها مصادر ثالثة هي: الثقافة، والقيم 
جوزيف  ورضب  الخارجية.  والسياسة  السياسية، 
ناي أمثلة عدة للقوة الناعمة منها أفالم هوليوود 
التي  األمريكية  و”الكوكلة“  ”املكدلة“  وثقافة 
الطالب  من  اآلالف  مئات  ووجود  العامل،  تجتاح 
أنها  أي  املتحدة،  الواليات  يف  للدراسة  األجانب 
والدراما  والفنون  والسياحة  واملعرفة  العلم  قوة 
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ذلك  ميتزج  بحيث  الدويل،  والتعايش  والرياضة 
كله ليشكل الصورة النمطية للدول.
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يف  تتمثل  الناعمة  القوة  أن  الكثريون  يعتقد 
نظرة  وهي  فقط،  والثقافة  واألزياء  السينام 
القوة  فركائز  العميق،  املفهوم  لهذا  سطحية 
قوة  يف  تتمثل  منظروها،  حددها  كام،  الناعمة 
الخارجية،  والسياسة  السياسية  والقيم  الثقافة 
الخارجية  السياسة  رشعية  مدى  هنا  واملقصود 
وسعيها  الدولية،  واألعراف  باملواثيق  والتزامها 
لألمن والسلم والتعايش الدويل، وتحركها يف نطاق 
أخالقي، وهذه أمور بديهية يف السياسة الخارجية 
اإلماراتية التي ترتكز عىل مبادئ أخالقية راسخة 
ركناً  واالغاثية  اإلنسانية  املساعدات  وتشغل 
محورياً فيها، كام تحرص عىل مبادئ حسن الجوار 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، 
وتعمل عىل مكافحة كل مايقوض السلم الدويل، 

مثل اإلرهاب والتطرف والعنف والعنرصية.

وقد نجحت اإلمارات منذ تأسيسها يف بناء ”الدولة 
النموذج“ سواء يف مجال التنمية وتوظيف املوارد 
الطبيعية ملصلحة البرش، أو يف بناء منوذج التعايش 
 200 من  أكرث  ممثيل  استضافة  عرب  والتسامح 
إىل جنب من دون حادثة  جنسية يعملون جنباً 

واحدة تقض مضاجع هذا التعايش الفريد، الذي 
أسس  تريس  وقانونية  ترشيعية  بنية  عىل  يرتكز 
العنرصية  وتنبذ  والوسطية  واالعتدال  التسامح 

والكراهية والتحريض.
لنموذج  املوضوعي  املعادل  هي  النموذج  وقوة 
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القوة يف العالقات الدولية، وهذه القوة تعني أن 
لإلعجاب  االخرين  تدفع  عمل  ملنظومة  تؤسس 
واتباع  حذوها،  يحذو  ان  عىل  والعمل  بدولتك 

نهجها يف مختلف املجاالت.
ارتبطت القوة الناعمة يف اذهان غالبية الجمهور 
وقد  األمرييك،  النموذج  او  املتحدة  بالواليات 
العديد  تناول جوزيف ناي هذا األمر واستعرض 
من املصادر الرثية للقوة الناعمة التي متثل دعائم 
أمريكية لهذا النوع من القوة، فعىل سبيل املثال 
تستحوذ الواليات املتحدة عىل 62% من العالمات 
من  أكرث  وتستقبل  العامل،  يف  الشهرية  التجارية 
لكن  الخارج.  يف  الدارسني  األجانب  الطالب  ربع 
الناعمة،  القوة  استدامة  بالرضورة  يعني  ال  هذا 
فهي تتأثر بأداء مواردها كافة، مبعنى أن قرارات 
السياسة الخارجية مثل الحروب وغريها تؤثر سلباً 

يف جاذبية النموذج.
يسمى  ما  إىل  ترتجم  أو  تتجسد  الناعمة  القوة 
 Public Diplomacy العامة  بالدبلوماسية 
يف  التطور  جوانب  أحد  متثل  التي  الشعبية،  أو 

أن  ورغم  الدبلومايس،  والفكر  الدولية  العالقات 
الكثري من مظاهر هذه الدبلوماسية قدمية، لكنها 
عىل  تقترص  ال  جديدة،  وآليات  بأدوات  متارس 
الدبلوماسية الرسمية، بل تتجاوزها لتشمل أفراد 

املجتمع ومؤسساته وهيئاته كافة، فالدبلوماسية 
الرسمية مقيدة بالتقاليد والربوتوكوالت والقواعد 
الرسمية، يف حني ترتكز الدبلوماسية العامة عىل 
وتربوية  وإعالمية  أكادميية  مجتمعية  قطاعات 
ونسائية وشبابية وحقوقية وبيئية ورياضية وفنية 
يجب  وال  ناعمة.  قوة  ميثل  ذلك  وكل  وثقافية، 
االستهانة بتأثري الشخصية أو الكاريزما او القادة 
الله  بإذن  له  املغفور  تركه  فام  ذلك،  يف  األفراد 
طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل 
العريب  املحيط  يف  إيجايب  تأثري  من  ثراه،  الله 
واإلسالمي تحديداً، رمبا يفوق حدود وطاقة عمل 
نجح،  فقد  عقود،  مدار  عىل  دبلوماسية  أجهزة 
والحوار  الصداقة  مد جسور  يف  ثراه،  الله  طيب 
للقايص  اإلمارات  عن  اإليجابية  الصورة  وتوصيل 
اإلمارات  به  تتمسك  نهج  العامل، وهو  والداين يف 
ومييض عليه قادتها، األمر الذي أكد عليه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة حني 
قال إن دولة اإلمارات صنعت بحكمة مؤسسيها 
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الشيخ  السمو  صاحب  وبقيادة  لها  متفرداً  نهجاً 
«حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
واسعة  خطوات  خطت  الله»  «رعاه  ديب  حاكم 

عىل طريق التميز والريادة.
وقال سموه -مبناسبة اإلعالن عن تشكيل «مجلس 
املتحدة»  العربية  اإلمارات  لدولة  الناعمة  القوة 
الناعمة رؤية عميقة  - إن تشكيل مجلس القوة 
التواصل  أطر  تعزيز  يف  منجزاتنا  رصيد  الستثامر 
التقارب  مسارات  وتكريس  العامل  شعوب  مع 

اإلنساين.
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الناعمة  القوة  ومصادر  موارد  تعريف  ضوء  يف 
للدول، فإن دولة االمارات متتلك موارد عدة للقوة 

الناعمة، منها عىل سبيل املثال:
سكان  أن  إىل  عدة  عامليــة  استبيانات  تشري     •

دولة اإلمارات هم األكرث تفاؤالً يف العامل، وامتالك 
الثقة والنظرة اإليجابية للمستقبل.

نيوز  إس  ”يو  مؤسسة  تقرير  أظهر     •
اإلمارات  دولة  م،   2017 لعام  آندورلدريبورت“ 

يف املركز العارش، للمرة األوىل ضمن أقوى الدول 
حول العامل يف إطار قياس قوة الدول عىل أساس 
وقوة  واالقتصادي،  السيايس  النفوذ  مؤرشات 
واملواطنة  الثقايف  والتاريخ  الدولية،  التحالفات 

وجودة الحياة.
التعــاون  منظمـــة  تقريــــر  أظهــــر   •
االقتصادي والتنمية، أن دولة اإلمارات قد جاءت 
يف صدارة دول العامل كافة يف تقديم املساعدات 
التنموية واإلنسانية للعام 2016 نسبة إىل دخلها 

القومي، وذلك للعام الرابع عىل التوايل.
•   صنف تقرير املنتـــدى االقتصــادي العاملي، 
دولة اإلمارات، الثانية يف قامئة أكرث البلدان أمانا 

يف العامل.
•   تحتل اإلمارات املركــز األول إقليميـاً واملركز 
يف  تنافيس  اقتصاد   20 أفضل  ضمن  عاملياً   16

العامل، وذلك يف تقرير التنافسية العاملية 2016
•   تحتـــل الدولة املرتبـة األوىل عاملياً يف مؤرش 
رصف العمالت األجنبية، والثانية يف كل من جودة 
القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحكومية.
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•   دولة االمــارات املركز األول اقليمـــيا والثالثة 
منهجية  ضمن  املدرج  التسامح  مؤرش  يف  عامليا 
 2016 لعام  العاملي  السنوي  الكتاب  تقرير 

والصادر عن معهد التنمية االدارية بسويرسا.
•   دولــة اإلمـــارات هي الدولة العربية الوحيدة 
االبداع  عىل  املعتمدة  االقتصادات  قامئة  ضمن 

واالبتكار، للعام السابع عىل التوايل.
العربيــــة  دولـُة اإلمـــارات  احتلــت     •
والعرشين  والـحادي  عربيا  األول  املركَز  املتحدة، 
السعادة  لتقريِر  وفقا  السعادة،  مؤِرش  يف  عامليا 

العاملي لعام 2017، الذي نرشتُه األمُم املتحدة
•   ترتبــع اإلمــارات عىل عــرش أفضــل اقتصاد 
الرتتيب  صدارة  ضمن  األوسط،  بالرشق  عريب 
العاملي يف تقرير مامرسة أنشطة األعامل الصادر 
عن البنك الدويل، كام احتلت املرتبة الـ 26 عامليًا.

األوىل عربيًا  املرتبـة  اإلمــارات عىل  •   حــازت 
لعام  العاملي  االبتكار  عامليًا ضمن مؤرش  والـ 41 

.2016
•   حازت اإلمارات عىل املركز الثاين ضمن قامئة 

سوق  يف  للمسافرين  استقطابًا  األكرث  الوجهات 
السفر اإلسالمي العاملي.

الشاهقـــة،  األبــراج  تشييد  نطاق  عىل     *
حققت اإلمارات املرتبة التاسعة عامليًا عىل صعيد 
 ،2016 عام  خالل  األبراج  من  األنواع  تلك  إنجاز 
الشاهقة  املباين  السنوي ملجلس  التقرير  بحسب 
نحو  اإلمارات عىل  الحرضية.وتستحوذ  واملساكن 
22% من مجموع أطوال األبراج التي تم تشييدها 

يف منطقة الرشق األوسط خالل 2016. 
•   ترتبع اإلمـارات عىل عرش قامئة الدول العربية 

األفضل عىل مستوى الخدمات االلكرتونية.
•   حازت اإلمــارات عىل املرتبـــة األوىل ضمن 
أداء  مؤرش  يف  13عامليًا  والـ  األوسط،  الرشق 

الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016.
يف  عاملياً  األوىل  هــي  اإلمارات  دولـــة     •
املساعدات ويف العطاء اإلنساين، نسبة إىل دخلها 

القومي.
للمنتدى  تابعة  مسحية  دراسة  أظهرت     •
والصني  اإلمارات  تصّدر  العاملي،  االقتصادي 

الشباب  األكرث تفضيالً بني  الناشئة  األسواق  قامئة 
الراغبني يف العيش بالخارج، سعيا منهم إىل التقدم 

يف حياتهم املهنية، للسنة الثانية عىل التوايل.
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من  اإلمارات  به  تتمتع  ما  ذلك،  إىل  أضفنا  ولو 
منذ  ودولياً،  إقليمياً  كبرية  ومكانة  طيبة  سمعة 
بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  عهد 
سلطان آل نهيان، فضالً عن الخطط االسرتاتيجية 
والتعليم  والفنون،  الثقافة  قطاع  يف  الطموحة 
األكادمييات  أرقى  مع  رشاكات  وبناء  والصحة 
واملستشفيات  واملتاحف  واملعاهد  والجامعات 
اإلمارات،  دولة  يف  لها  فروع  وافتتاح  العاملية، 
ميكن  التي  املتنامية،  الناعمة  القوة  حجم  ندرك 
اإلمارايت،  النموذج“  ”قوة  مجملها  يف  تشكل  أن 
الذي يعد أساساً ملا بات يعرف إعالمياً بـ ”الحلم 
وينافس  العامل،  يف  املاليني  يراود  الذي  اإلمارايت“، 
مطروحا  كان  الذي  األمرييك“  ”الحلم  بقوة 
شهد  ولكنه  سابقة،  وعقود  سنوات  خالل  بقوة 
تراجعاً لعوامل واعتبارات عدة، تتعلق بالسياسة 
تواجه  التي  والعقبات  األمريكية  الخارجية 
عن  الدفاع  يف  األمريكية  العامة  الدبلوماسية 

أهداف هذه السياسة وتربيرها.

�
����O���cY���,�:�#� �������f�*�)���T?����,
�C%	�F18���%���
,Q ����
������"��%���
'

�1J	�����,�=�	�(� �,1�����L0NE



83

��,����D������-1`��p5,��1�>��� 
�(� �����
'��������<��]��X�9��
��,���E�T8� ��(9J\�
05��(�N��$��
�=q18���X%2�'�
����T�������� O�
-" �]��F�)���
'����J� !��6�	�
��������b,�T���U%���
'�T�)'�

���0)�����/�J���h�#`�����
,Q ��
�6�	��T����O��,�=��]���0>]��
'
� .��cE�t���C�JK����,���E�}�O��R��-2009

�P��$���-���T�'��%��M�8�����H��� .�#9�,
�(I�`-�#5>���+�5�%#���+�,�L�����	
�h��J�������������21,�
'�-1��������

�F�8�!��(�8�`�=�	�:���O�6�;��b,
��Z`E�M1q�T�E�:���O�T��'�Sp��-S�15��
�(J#5%���:�@>�
'�C`������0��d�9�

�b,�F�8�!���M��%\�r1#`��%q
�t�9�>!���	�12�:�%q��0�'��%�-C���� O
�����(�,Q?�+�0N�1,��
;8�����U��
������-+��)��,��-����,��0	�BE��:���O

.:���O�6�;���q����)�,�(������ O

!w������$���M�8������,����(�Y%4�+�,1J,...�,���E�E�9,�(��0�


���)���(8��`�g�9	 .�.E
(� �����61�����B�� E

X�1R���(�,�N
�#5>���e�1N�(�,�N����f�B�� E

(�R��,]������%���+��!1��

مبــدأ أوباما كام رشحنــاه عىل هذه الصفحــات يف مقاالت العام 
املايض-مل يطمنئ الحلفاء بل أقلقهم وأراح الخصوم واألعداء. ورأينا 
إيران يف ســنوات أوباما الثامين العجاف تتوسع وتفاخر بالسيطرة 
عىل أربع عواصم عربية-وتتحــول للالعب األكرث نفوذا يف العراق 
وســوريا واليمن ولبنان-وتتدخل يف شؤون الدول الخليجية-حيث 
أُكتشــفت خاليا إيران النامئة يف أكرث من دولة خليجية-ومع ذلك 
التزمــت إدارة ترامــب الصمت-حتى جمدت صفقات أســلحة 
للســعودية التي تقود حربا باردة مع الحلفاء الخليجيني ونصف 
العرب يف مواجهة إيران منذ ســنوات تجــىل ذلك يف عاص الحزم 
وإعادة األمل-واملواجهات يف أكرث من جبهة من سوريا إىل العراق 
ولبنان-بحجة عدم الدفع بســباق تســلح إقليمي وتفاقم الوضع 
االنساين يف اليمن. وطالب أوباما السعودية وإيران تقاسم النفوذ 
يف الرشق األوسط دون املساس بخطوط إرسائيل الحمراء واالنتقال 
من الحرب الباردة إىل السالم البارد. وانتهت إدارة أوباما بعد رفع 
العقوبات األمريكية واألوروبية والدولية عن إيران يف يناير -2016

وبدء إدماج إيران يف النظام العاملي-واستعادة الثقة بأن ذلك ميثل 
ضــوءا أخرضا إليران لتســتمر بتدخالتها بــال قيود-ولذلك زادات 
إيران من تدخالتها بعد االتفاق النووي-حذرنا أن االتفاق النووي-

سيساهم بتصلب مواقف إيران ويزيد من تدخلها وهذا حدث.
شكلت نتائج زيارة الرئيس ترامب الخارجية األوىل والقمم الثالث 
نقلة نوعية ســتصوغ نظاما إقليميا جديدا يعيد األمور إىل نصابها 
وينهي حقبة املهادنة والتقارب األمرييك-اإليراين ويؤســس ملرحلة 
مراجعة شاملة تعزز أمن الحلفاء وتتصدى للقوى التي تهدد األمن 

واالستقرار.
صفقات توفــر 18 ألف فرصة عمل يف الســوق األمــرييك وإقرار 
صفقة طائرات ألســطول بوينع لطائرات الركاب-بقيمة 22 مليار 
دوالر-بينــام يطالــب ترامب يف الســعودية الحلفــاء الخليجيني 
وغريهم بفرض إســرتاتيجية لعزل إيران. يف خطاب الرئيس ترامب 
التصالحــي يف القمة العربية-اإلســالمية-األمريكية وقبله يف القمة 
الخليجية-األمريكيــة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي-ومع 
امللك سلامن الذي أتهم إيران برأس الحربة يف اإلرهاب العاملي منذ 
ثورة الخيميني. شــن الرئيس ترامب أقوى هجوم عىل إيران وكرر 
ذلك مع رئيس الــوزراء اإلرسائييل نتنياهو-»تقوم إيران من لبنان 
إىل العراق واليمن يتقديم السالح وتدريب اإلرهابيني واملليشيات 

والجامعات املتطرفة التي تنرش الدمار والفوىض يف املنطقة.» 
 التي يتهمها بالقيام بإثارة عدم االستقرار-وتقوم إيران بإشعال نار 
الرصاع الطائفي واإلرهاب. إيران حكومة تعلن عىل املالء بارتكاب 
مجازر وتتوعد بتدمري إرسائيل وتعيث فســادا للعديد من القادة 
والدول املوجودين يف هذه القاعة.»متحدثا لقادة خمســني دولة 

مســلمة يف القمة العربية-اإلســالمية-الخليجية يف الرياض-حيث 
مل يتــم توجيه الدعوة إليران وســوريا. ووصــف الرئيس روحاين 
الــذي أعيد انتخابه مع وصول الرئيس ترامب للرياض-اجتامعات 
الرياض باالستعراضية بال قيمة سياسية-ويف إشارة واضحة لغضب 
إيــران ملح روحاين أن األمن واالســتقراريف املنطقة يأيت من تعزيز 
الدميقراطية وليس بالتعويل عىل القوى الخارجية..متناســيا دور 
روســيا وإيران ومليشــياتها التي تجاوزت األربعني يف إبقاء نظام 

األسد يف سوريا وارتهان سيادته وبقائه لتلك القوى الخارجية!
ال شك أن قمم ترامب الثالث مع امللك سلامن وقادة دول مجلس 
التعاون الخليجي وخطابه لقادة العامل اإلسالمي وإشادته باإلسالم 
وهو الذي فاقم من اإلسالموفوبيا ومعاداة اإلسالم كمرشح ورئيس 
وســعى ملنع دخول رعايا ســت دول إســالمية تم تعطيل أوامره 
التنفيذية بحكم محاكم فيدرالية-يشــكل نقلة مهمة يف العالقات 

مع دول الخليج والعاملني العريب واإلسالمي ويدفن مبدأ أوباما. 
ولكن قبل أن ننســاق وراء تفاؤل مخادع،علينا أن نكون واقعيني 
من رئيس متقلــب وإدارة مأزومة تخضع بعــض قياداتها للجان 
تحقيق-ويشــغل بال الرئيس الداخيل وهمومــه التي الحقته يف 
رحلته األوىل وعاد مغــرد «جلبت املليارات وهذا يعني وظائف-

وظائف-وظائف»! 
يجــب التعامل بواقعية مع إدارة ترامب شــخصيا،مل تنجح إدارته 
يف بلورة إســرتاتيجية واضحة املعامل –لتحقيــق أهدافها واولويتها 
يف هزمية تنظيــم داعش-ومواجهــة وحصار إيــران وأذرعها.وما 
هو مســتقبل ســوريا ودورهــا يف اليمن؟ليطئمــن الحلفاء بأنه 
ميكــن التعويل عىل أمــريكا واســتعادة الثقــة يف معادلة ربحية 
للطرفني،مرتكــزة عــىل التعامــل بجديــة يف مواجهــة اإلرهاب 
واملليشــيات اإلرهابيــة بغض النظــر عن مرجعيتهــا وطائفتها-

وماذا بعد داعش ومعركتي املوصل والرقة ومســتقبل املليشيات 
الطائفية؟حيث وصل اليوم الحشــد الشــعبي للحدود العراقية-

السورية!فيام يعلن وزير الدفاع األمرييك أن إسرتاتيجية واشنطن مل 
تعد حصار تنظيم داعش يف العراق وســوريا بل سحقه كليا ومنع 
املقاتلــني األجانب من العودة إىل أمريكا وأوروبا وآســيا وأفريقيا-

ولكن كيف؟
وثانيا:ما هي آلية مواجهــة إيران وتقليم أظافرها وأذرعها وكيف 
ســتواجهها واشــنطن مع الحلفاء الخليجيني يف العراق وســوريا 
واليمــن ولبنان؟وما هو الــدور األمــرييك يف ذلك؟وذلك ملحارصة 

مرشوعها وتغيري سلوكها ووقف تدخالتها.
بعيــدا عن االجواء االحتفالية والرقصــات والترصيحات والخطب 
النارية والتغريدات-التي لن تعني الكثري،إذا مل تُرتجم إلسرتاتيجية 

فعالة بنتائج ملموسة عىل األرض وتحارص األزمات ومشعليها!



84}1����+� ��� �����5451��1�2017

��(������M�5�
�G�q�E�
'
��J�,��V�W

�(��14�+���'�F�����^�%��,��(2�>�(��%	�-�����M�5��:O
�+�,1J,��1N��=�O�e��������5���+�{,��E�+��)������

��,��R%�5���&��0�����M�59���(��%	�C%�R��!����1,�����U,�
�������J�,���W�G�q�E�X����M�5cE�^p/�M�59���(��7��0'

�(VV�����'�&�(�,�)���^����Y��(������6108,�������!�E��5��	
���U�`!��A��%��
 �� �b%����E�:��? ”��VV0�Y��a�� j�

����� ��0;���&����,�
�����
%��2O�F�#��
'�S�����
�CK% j��(�������+� @%����,�(,1;5,�-Q`��,�(�����
���������Sp�85������������
�1��J����
���)����������
�(����-1J��:Y?�-�������5U���,��55R% j���%,�
��2���

��05	�-1J��H�`E�(������\�1VV���hL����(�����E�+� @,
�&”�(V��1���R���(VVV�����05	�-1J��H�`E��(�4��J%���(���
�b21%�����R����(%;�E�aQ�`������$��-�����+��%%'

.�(�������+�2Q����(,1;5,��+���VVVJ����
'������

 :�V�J�
S���������� �t��9, /��1�?���?������%���



85

�(���������J� ���M�5��+�����
من خالل متابعة التغريات الرسيعة والتحوالت يف 
منظومة العالقات االقليمية والدولية والتي تلعب 
التوقف  الدول علينا  بناء واستقرار  كبريا يف  دوراً 
عند الحقائق واملعطيات التالية والتي من شأنها 
نرى  أصبحنا  أن  بعد  الدول  استقرار  عىل  التأثري 
آيلة  ودول  متهالكة  دول  هناك  أن  ونسمع 
والفقر  واالمراض  بالديون  ُمثقلة  للسقوط ودول 
ال  ودول   ، االجتامعية  العدالة  وغياب  والبطالة 
مؤسساتها،  إدارة  حتى  وال  أزماتها  إدارة  متلك 
بناء دولة  : هل ميكن  التايل  السؤال  وهنا نطرح 
املؤسسات يف ظل املتغريات والتحديات التالية : 

والدولية  االقليمية  التحالفات  يف  التحوالت  أ.   
التطور  وانعكاس  االلكرتوين  الفضاء  وتهديدات 
فيها  مبا   ، الحياة  مناحي  كل  عىل  التكنولوجي 
الغزو  ظل  يف  الواحد  املجتمع  مكونات  متاسك 
وسائل  ووفرة  للحدود  العابر  والثقايف  الفكري 
العاملية  اإلعالمية  والثورة  االجتامعي  التواصل 

الحالية . 
املاء  عىل  الطلب  وزيادة  السكاين  النمو  ب.   
املوارد  وشح  البيئة  تحديات  وظهور  والغذاء 
الدول  من  العديد  يف  الجوع  جغرافيا  واتساع 
باإلضافة اىل تدفق الالجئني اىل معظم دول العامل 
والحروب  الطائفية  والرصاعات  الحروب  بسبب 

املذهبية .
جـ.   ظهور حروب الجيل الرابع والخامس التي 
اصبحت تُركز عىل توظيف الشبكات االقتصادية 
والثقافية  واالجتامعية  والعسكرية  والسياسية 
مصالحها  لتحقيق  الدول  طموحات  من  للحد 
الحروب  هذه  تهدف  حيث  شعوبها،  وخدمة 
االرهاب  خالل  من  الدول  بني  الحدود  ازالة  اىل 
والعنف الذي يرضب يف كل مكان وضعف إرادة 

الدول يف اتخاذ قرارات حاسمة . 
االوضاع  الدول هو  لبناء  االكرب  التحدي  إن  د.   
دول  بعض  منها  تُعاين  التي  مستقرة  الغري 
مثل  ُمقيدة  غري  حروب  فيها  ظهرت  التي  العامل 
مبواردها  والتحكم  الطائفية  والحروب  املخدرات 
العام  الرأي  وإثارة  ودولية  اقليمية  قوى  من 
واظهار فشل الدولة، واستهداف قادة هذه الدول 
امليدانية،  العسكرية  القوات  استهداف  من  بدل 
وليبيا وغريها  والعراق  اآلن يف سوريا  يجري  وما 

لألوضاع  حقيقية  ترجمة  إال  هو  ما  الدول  من 
بناء  التأثري عىل  والتي ساهمت يف  املستقرة  غري 

الدولـــة الحديثـــة .
هناك  يكون  أن  يتطلب  الدولة  بناء  إن  هـ.   
واضح  ثقل  مركز  توفر  منها  أساسية  مقومات 
/عنارص  مكونات  بني  العالقة  تكون  وأن  للدولة 
تبقى  أن  مُيكن  فال  تكاملية  الثالث عالقة  الدولة 
ألرضه  الشعب  ينتمي  مل  إذا  مستقرة  الدولة 
الدولة  تبقى  أن  يُعقل  وال   ، أجلها  من  ويُضحي 
مستقرة ما مل يلتف الشعب حول قيادته الحاكمة 
وباملقابل من املستحيل أن تستقر الدولة أو تنمو 
واالرض  بالشعب  القيادة  تهتم  مامل  تتطور  أو 

والعكس  آمنة  تكون  ال  تنمو  ال  التي  فالدول 
صحيح .

يف  االسرتاتيجي  املخطط  عىل  فإن  هنا  من  و.   
القوة  استخدام  بني  املوازنة  يُركز عىل  أن  الدولة 
الناعمة والقوة الصلبة يف إدارة االزمات الداخلية 
والخارجية للدولة، كام عىل كل مؤسسات الدولة 
الداخلية،  الجبهة  ومتاسك  تعزيز  عىل  تعمل  أن 
بعد أن اصبحت طاقــة االنســان وعقلــه هدف 

التنظيمــات االرهابيــة املتطرفـــة
يف  والدمار  الفوىض  لنرش  الدائم  سعيها  ظل  يف 
العامل. إن غياب تجانس الشعب وارتباطه بقيادته 
زوال  إىل  ستؤدي  االجتامعي  االمن  وزعزعـة 
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الدولة وانهيارها .
ز.   إن بناء الدولة يف ظل االوضاع غري املستقرة 
التي مير بها العامل يتطلب ادراك واضح أن هناك 
مجاالت  عىل  اثرت  متسارعة  جوهرية  تغريات 
الرصاع وادواته ، إضافة اىل أن منظومة العالقات 
من  تُعاين  اصبحت  اليوم  والدولية  االقليمية 

تصدعات وتحديات كبرية وكثرية .
يف  الفارق  عملت  بأحداث  العامل  مر  لقد  ح.    
الدول  بناء  يف  واضح  بشكل  وأثرت  التاريخ 
انهيار  وبعد   1991 عام  فبعد  الشامل،  مبفهومه 
القطبية  ثنايئ  نظام  العامل من  برلني تحول  جدار 
اىل نظام أحادي القطبية تقوده الواليات املتحدة 
ولغاية عام 2008 حيث انتقل العامل اىل نظام شبه 
”الواليات  هي  خامسية  اطراف  تقوده  تعددي 
اليابان،   ، الصني  روسيا،  االمريكية،  املتحدة 
واالتحاد االورويب ”  اما اليوم فتتحكم فيه 3 دول 
اقتصادياً وعسكرياً هي الواليات املتحدة وروسيا 
لألوضاع  الحقيقية  الرتجمة  هي  وهذه  والصني 
غري املستقرة التي أثرت عىل أوروبا كلها ومعظم 

دول الرشق االوسط فمن الصعب ويف ظل هذه 
دول  بناء  عن  نتحدث  ان  والتحوالت  املعطيات 

باملفهوم الحقيقي والسليم.
بناء  ملرتكزات  املخترص  االستعراض  هذا  بعد 
ومنو  استقرار  تواجه  التي  والتحديات  الدولة 
الدول  إحدى  نأخذ  أن  املمكن  فمن  الدول، 
العريب“  ”الربيع  يسمى  مبا  ابتليت  التي  العربية 
مل يكتمل بناءها ألنها عانت وال زالت تعاين من 
اوضاع غري مستقرة ونحن هنا نقصد ليبيا كدولة 
الدولة  اىل  أقرب  دولة  إىل  تحولت  سيادة  ذات 
تبنى  لدولة  مثاالً  اعتبارها  ميكن  والتي  الفاشلة 
تحت أوضاع غري مستقرة وتواجه تحديات كبرية 
متنع اكتامل عملية البناء وذلك لـ 3 اسباب هي :

حيث  والدولة  السلطة  بني  متاثل  يوجد  ال  أ.   
فالرئيس  واضح  وهيكيل  بنيوي  خلل  هناك  أن 
السابق كانت له ادواته الخاصة بالحكم  القذايف 
وله كتائبه العسكرية الخاصة، كام ان مؤسسات 
العاملية  املعايري  تتبع  وال  مختزلة  كانت  الدولة 
رصاع   حالة  ويف  الصحيح   باملعنى  دولة  إلدارة 

دائم عىل السلطة.
ب.   املوروث التاريخي يف ليبيا وتاريخ االنقالب 
ونظام  واحد  الرجل  ودولة  الحكم  يف  واالنفراد 
االستبداد والسلطوية واتساع الفجوة بني الحاكم 
وغياب  واالمتيازات،  املناصب  وطبقية  والشعب 
وغياب  التنمية  مكتسبات  توزيع  يف  العدالة 
غري  اوضاعا  تشكل  كلها  والشفافية  املصداقية 
املدنية  الدولة  بناء  عىل  تساعد  ال  مستقرة 

الحديثة.
جـ.    حتى بعد رحيل القذايف مل يكن هناك توافقاً 
للتنظيامت  املجال  اتاح  مام  الدولة  إلدارة  وطنياً 
االرهابية ان تتمدد يف ليبيا وان يلوح باألفق من 
بسبب  وهذا  دويالت  إىل  ليبيا  بتقسيم  ينادي 
ولو  الشعب  االدارات عىل حساب مصالح  رصاع 
ومرتكزات  ثوابت  عىل  قامئة  دولة  ليبيا  كانت 
اصبحت  ملا  سليمة  مؤسسية  وقواعد  وطنية 
اليوم دولة أقرب اىل الفاشلة بسبب االوضاع غري 
املستقرة يف الداخل ورصاع عىل السلطة، باإلضافة 
حيث  الخارجية  والدولية  االقليمية  االطامع  اىل 
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تتقاطع مصالح الدول الكربى واإلقليمية يف بعض 
األحيان وتتضارب يف معظمها . 

+�N��5� !���(IQ$��
أصبح  بل  وحدها  الدول  بيد  الدول  بناء  يعد  مل 
عملية معقدة يتشارك فيها العديد من األطراف 
ذوي املصالح املتضاربة والتي ال تتقاطع كثريا ً إال 
والقوانني  السياسات  تفرضها  بسيطة  جزئيات  يف 

الدولية .  
إن التحوالت التي متر بها منطقة الرشق االوسط 
ومتنوعة  كبرية  وتحديات  مهددات  من  فيها  مبا 
يف  الدولة  بناء  مفهوم  عىل  مبارش  بشكل  تأثر 
اوضاع محلية واقليمية ودولية غرية مستقرة عىل 
يشكل  الذي  االيراين  الجيوسيايس  املرشوع  رأسها 
االقليم  يف  االستقرار  عدم  عنارص  واخطر  أهم 
يف  الوحيدة  الدولة  هي  ايران  ان  نجد  حيث 
العامل التي ينص دستورها عىل تصدير الثورة من 
خالل أدوات أهمها الطائفية، حيث تعطي ايران 

الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  يف  الحق  لنفسها 
لدول املنطقة استنادا اىل مواد أصلية يف الدستور 
وتُضفي عىل هذا التدخل رشعية سياسية وأخالقية 
إدعاءاً، وهذا واضح من خالل االستعانة باألحزاب 
لها  املوالية  الطائفية  التوجهات  ذات  العراقية 
سوريا  ويف  العراق،  يف  الجيوسيايس  الفراغ  مليلء 
الله  حزب  دعم  عرب  لبنان  ويف  النظام  دعم  عرب 
بالسالح  الحوثيني ومتكينهم  دعم  اليمن عرب  ويف 
بعض  يف  وحتى  الدولة  مؤسسات  عىل  للسيطرة 

الديني  بالبعد  تتدخل  ان  تحاول  افريقيا  دول 
والتمويل واستخدام االعالم والتضليل والخداع . 

عدم  من  تعاين  زالت  ال  العربية  املنطقة  إن 
االستقرار  عدم  وعنارص  الداخيل  االستقرار 
الرشق  دول  ستبقى  ولهذا  والدويل  االقليمي 
االوسط غري مستقرة وغري آمنة ما دامت االوضاع 
والعنف  التصعيد  من  ملزيد  مرشحة  مبجملها 

وهذه أهم معوقات بنــاء الدولة الحديثـــة.
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وتنبع هذه املبادرة من عدة اعتبارات ميكن ذكرها 
عىل النحو التايل:

الرؤى  تعاين  حيث  اإلسالمي:  الدين  تعاليم  ـ   1
الدينية املطروحة حاليا من فقر شديد فيه، رغم أن 
االنشغال به، والسؤال عنه، قديم يف الثقافة العربية 

اإلسالمية. فام جرى من "غلبة الفقه عىل الفلسفة، 
املستقل،  اإلنساين  والضمري  األخالق  عىل  والرشيعة 
والتدين عىل الدين، مل تسعف يف انبثاق علم أخالق 
إسالمي يتصف باالنضباط واالتساق الذايت، وقابلية 

التعميم". 

عميق  حد  إىل  املرتبط  األخالقي،  الجانب  فغياب 
وبعيد بالروحانيات ويقظة الضمري، حول العبادات 
إىل مجموعة من الطقوس الجوفاء، وجعل املعامالت 
دنيوية  مكاسب  بتحصيل  سواء  النفعية  عىل  تقوم 
الفوز مبكاسب آخروية آجلة  السعي إىل  أو  عاجلة 
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عرب جمع الحسنات يف عملية حسابية جافة، يظن 
صاحبها أن بوسعه أن يربح إن تعامل مع عدل الله 
وليس رحمته وفضله، تطبيقا لفقه وتفاسري تتحدث 

له يف هذا االتجاه الذي مييل إىل ظاهر النصوص.
 وبطبيعة الحال "ال يكتمل جهد أو مرشوع للنهضة 
والتنوير واإلصالح الديني يف املنطقة العربية والعامل 
عىل  املضني  االشتغال  دون  من  عموما  اإلسالمي 
جهود  وتقديم  الدينية،  والقيم  املثل  إصالح  فكرة 
نظرية وفلسفية متامسكة علميا يف ما يخص طبيعة 

العالقة بني الدين واألخالق". 
عليهم  الديني  اإلصالح  يرومون  من  فإن  وبالتايل 
عىل  تقوم  منفتحة  أخالقية  بناء  إىل  يسعوا  أن 
عىل  الناس  بني  واملساواة  والعقالنية  الحرية  قيم 
أكرث  تثق  رؤية  وبلورة  كثرية،  أشياء  يف  اختالفهم 
باإلنسان، وال ترضخ للتصورات والعطاءات الفقهية 
واملزعزعة  القانطة  والتأويالت  واملغلقة،  الجامدة 
أخالقية  أطروحات  بوجود  وتعرتف  اإلنسان،  حيال 
غري دينية، تنبع من املوروث الشعبي، حيث الحكم 
الفلسفات  مختلف  ومن  والحكايات،  واألمثال 

والتأمالت واآلداب والفنون ... الخ.
الديني  الحقل  نظريا يف  يوجد  العموم،   عىل وجه 
منطان للتغيري عىل األقل، األول هو يقوم بها األنبياء، 

تغيري  عىل  يعملون  ملهمة،  شخصيات  بوصفهم 
االجتامعي،  اإلصالح  إىل  يقود  مبا  العامة  األخالق 
أو  أقطاب  حول  تلتف  اجتامعية  حركات  والثاين 
قادة روحيني يركزون عىل إطالق ثورة روحية. وكال 
"التجربة  ينقصان  ما  هام  والروح  األخالق  األمرين 
الذين يتعاملون مع  للمتزمتني واملتنطعني  الدينية" 
الدين عام يربر لهم  القشور واملظاهر ويبحثون يف 
أو  القلوب"  "استفتاء  عن  بعيدا  املعوج،  سلوكهم 

"مراجعة الضامئر" أو فهم "مقاصد األديان". 
ال  ينبغيات  أو  أمنيات  مجرد  هذا  يكون  ال  وحتى 
التصور  هذا  تحقيق  حيال  مسالك  تحديد  من  بد 
األخالق،  إىل  وااللتفات  العقل،  وإعامل  لإلميان، 
قاعات  أو  الكتب  صفحات  من  ينتقل  بحيث 
رحاب  إىل  الضيقة  املثقفني  وحلقات  األكادمييني 
التعليم ومنهاجه، والتثقيف وأدواته،  املجتمع، عرب 
املجتمع  ومؤسسات  االتصالية،  وقنواته  واإلعالم 
بهذه  تنشغل  أن  عليها  والتي  ومرشوعاتها،  املدين 
واالجتامعية  الفلسفية  زواياها  شتى  من  املسألة 

والدينية والرتبوية والنفسية.
عند  األخالقية  الرتبية  مبادرة  أهداف  تقف  وال 
التعليم  مناهج  إىل  األخالقي  الوعي  إعادة  حدود 
الديني بوجه عام، لكنها ترمي إىل مواجهة التطرف 
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الديني داخل املدارس، أو مبعنى أدق، بني الطالب 
إىل  املتطرفة  الجامعات  تتسلل  الذين  والتالميذ 
بوجه  اإللكرتوين،  اإلعالم  عرب  بأفكارها  رؤوسهم 
خالل  الجامعات  هذه  أفرطت  والذي  خاص، 
الدعاية  أجل  من  توظيفه  يف  األخرية  السنوات 
لدولة  السياسية  القيادة  فرؤية  الشاذة.  ألفكارها 
اإلمارات دفعت يف اتجاه تبني تدريس األخالق يف 
وترسيخ  الديني،  التطرف  مواجهة  بغية  املدارس، 
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والتحيل  املواطنني،  لدى  اإليجايب  والسلوك  القيم 
بفضيلة تفهم اآلخر وقبوله.

2 ـ الهوية الثقافية لدولة اإلمارات: وهي تتعلق يف 
عمقها بنامذج إماراتية من الِحكم واألمثال والرؤى 
واألشعار والتصورات واملقوالت والخربات والحكايات 
عىل  وردت  ورشحتها،  األخالق  مسألة  صورت  التي 
تعرف  ال  التي  بنسبيتها،  والزاعمني  منها،  املتحللني 
إطارا مرجعيا تتم العودة إليها، وقيام ضابطة تجليها 
يف األذهان والنفوس، ونقطة مركزية تنطلق منها، أو 
تتأسس عليها، تبني للقايص والداين كيف مييز الطيب 
من الخبيث، والحسن من القبيح، والخري من الرش، 

والنافع من الضار، واملقبول من املرفوض.
إيجابيا  "متزج  اإلمارات  دولة  أن  املعروف  ومن   
وانفتاحها  األصيلة  وعاداتها  وتقاليدها  قيمها  بني 
لتنفيذ  األساس  أو  القاعدة  يوفر  وهذا  وحداثتها، 
مبادرة الرتبية األخالقية ونجاحها يف تحقيق أهدافها، 
اإليجابية  القيم  بتكريس  االهتامم  أن  وخاصة 
عنارص  من  أسايس  عنرص  هو  الفاضلة  واألخالق 

التنمية الشاملة يف الدولة".

تعيل  التي  تلك  وهي  واألجداد:  اآلباء  تقاليد  ـ   3
الخري  وحب  والتعاون  واالحرتام  التسامح  قيم  من 
الالمحدود  والعطاء  والتضحية  والبذل  واالنتامء 

للوطن. 
وقد حددت املبادرة سبيلني لرتسيخ الرتبية األخالقية 

هام: 
يف  متنام،  دور  لها  التي  التعليمية،  املؤسسات  ـ  أ 
الفاعلة  شخصيته  وبناء  وتربيته  النشء  إعداد 
الخصائص  ترسيخ  إىل  املبادرة  والطموحة.  وتهدف 
اإلمارات،  يف  املدارس  طلبة  بني  والقيم  األخالقية 
واالحرتام  التسامح  تعزز  التي  القيم  تلك  وهي 
واملشاركة املجتمعية، وتنمي روح املبادرة والتفاعل 
واالبتكار  اإلبداع  وتشجع عىل  واملسؤولية،  اإليجايب 
والطموح لدى الطلبة وحب والعلم وإتقان العمل.

وتطبيق الرتبية األخالقية هو مسؤولية مشرتكة للكثري 
واملدرسة  األرسة  مثل  املجتمع،  يف  املؤسسات  من 
ومؤسسات  اإلعالم  ووسائل  الدينية  واملؤسسة 
األسايس واألهم  الدور  لكن  املدين وغريها،  املجتمع 
ألنها  التعليم،  مؤسسات  كاهل  عىل  يقع  فيها 

أخطر  من  مرحلة  والشباب يف  النشء  مع  "تتعامل 
فيها  تتشكل  التي  املرحلة  فهي  العمرية،  املراحل 
ذلك  بعد  الصعب  من  ويكون  والتوجهات،  القيم 
كان  هنا  ومن  منها،  النيل  أو  تهديدها  أو  تغيريها 
استهداف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمناهج 
التعليمية يف مبادرة الرتبية األخالقية وتأكيده الدور 
الرتبوية  الجوانب  ومنح  للمدرسة،  املهم  الرتبوي 
والتنشئة الوطنية أولوية كربى ملا متثله من حصانة 

ومناعة ذاتية لطالب العلم".
لجنة  تشكيل  املبادرة  تضمنت  األساس  هذا  عىل 
مادة  إلعداد  مناسبة  ومعايري  منهجية  أطر  العتامد 
الثقافية  الهوية  مع  يتوافق  مبا  األخالقية"  "الرتبية 
والعادات والتقاليد اإلماراتية، ليك تسهم مع جهود 
مختلف املؤسسات والهيئات يف وضع أسس علمية 
عمل  وآليات  مدروسة  وبرامج  تربوية  ومضامني 
تضمن تكامل هذه املادة الحيوية مع باقي املقررات 

الوطنية والدراسية.
خالل  من  محوريا  دورا  تلعب  والتي  األرسة،  ـ  ب 
يف  العليا  واملثل  والفضائل  الرفيعة  القيم  "تعزيز 
لها،  بالتأصيل  األجداد  قام  التي  تلك  األبناء  نفوس 
يف أقوالهم وأفعالهم، وأضحت متثل مخزونا حضاريا 
املضيئة  جوانبه  وترسيخ  إبرازه  عىل  العمل  ينبغي 
ومواقفه املرشقة حتى تسلك األجيال نهج القدوات 
وهم  املايض   من  الحارض  فيستلهمون  الحسنة 

يتطلعون إىل مستقبل مرشق زاهر.
وتشمل مادة الرتبية األخالقية خمسة عنارص رئيسية 
واضح  بشكل  ذكرها  عىل  املبادرة  أتت  ومحددة، 

وقاطع، وميكن ذكرها يف النقاط التالية:
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واألصول  القواعد  من  مجموعة  األخالقيات:  ـ   1
وهي  عليها،  الحفاظ  يجب  والتي  عليها  املتعارف 
ال تنبع من املسؤولية القانونية فقط، بل املسؤولية 
اإلنسان  وعالقة  أيضا،  بالضمري  املرتبطة  األخالقية 
املفاهيم  تشمل  وهي  وبغريه،  وبنفسه  بخالقه 
التمييز  التي تجعل بوسعهم  البرش،  األخالقية لدى 
والعدالة  والرذيلة،  والفضيلة  والخطأ،  الصواب  بني 
والظلم، والخري والرش، وال تعتمد فقط عىل مجاراة 
الدينية،  واملعتقدات  االجتامعية  والتقاليد  األعراف 
إمنا أيضا قدرة الفرد عىل الترصف بطريقة مستقلة 
يف املواقف املستجدة عليه، لكن مبا ال يجايف وينايف 
ضمريه، ومبا يجعل قراره ال يفتقد العقالنية واملثالية. 
غري  الحب  أيضا،  األخالقية،  الرتبية  عنارص  وتشمل 
املرشوط واألدب، والصدق، والعمل الجاد، واحرتام 
التعاون،  وروح  اإليجابية،  بالقيم  والتمسك  اآلخر، 

والتعاطف، والتسامح.
هي  واألوىل  وعامة،  شخصية  إىل  األخالق  وتنقسم 
مجموعة  يف  وتتمثل  الفردي،  السلوك  تنظم  التي 

أن  ينبغي  مبا  تتعلق  التي  الذاتية  املعتقدات  من 
فهي  الثانية  أما  ة.  الخريَّ الفردية  الحياة  عليه  تكون 
تلك األخالق التي تنظم عمل املؤسسات السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية املنوط بها إصدار القرارات 
املرتبطة بالشأن العام، ومنها تلك املتمثلة يف الحفاظ 

عىل حقوق املواطنني يف الرثوات العامة.  
الخري  عن  للكشف  يسعى  األخالق  علم  كان  وإذا 
والرش أو التعريف بهام وبيان مواضعهام يف الحياة 
والسلوك، فإّن الرتبية الخلقية هي التي "تعمل عىل 
تنشئة الفرد والجيل عىل السلوكيات االيجابية الخرّية 
وتكوين  البناءة،  الجامعية  والروح  اإلرادة  وبناء 
القيم،  بتلك  املتعلم  لدى  وعلمية  عقلية  قناعة 
ال  طوعيًا،  عنها  ودفاعه  بها  والتزامه  إميانه  ليكون 

إكراه فيه وال غصب". 
ما  جانب  إىل  لألخالق،  الفلسفي  األساس  ورد  وقد 
سقراط  مثل  فالسفة  أقوال  يف  األديان،  به  جادت 
انتهى  ما  وقبلهم  وأفعالهم،  وأرسطو  وأفالطون 
يف  قدامى  ومصلحون  ومفكرون  فالسفة  إليه 

والصينية،  والبابلية  الفرعونية  القدمية،  الحضارات 
الفالسفة األوروبيني املحدثني مثل األملاين كائط  ثم 
الذي طالب مبرشوع عاملي "للسالم الدائم" ونيتشة 
"السوبرمان"  أو  الفائق  اإلنسان  نظرية  صاحب 
دعا  الذي  كونج  هانس  السويرسي  الالهوت  وعامل 
ذكر  عىل  أىت  وقبلهم  عاملي"،  أخالق  "مرشوع  إىل 
التصورات التي قدمها فقهاء وفالسفة مسلمون مثل 
ابن رشد وبن حزم، وصوال إىل محمد عبده وشكيب 

أرسالن وغريهام.
الذايت  والتطوير  واملجتمعي:   الذايت  التطوير  ـ   2
هو النمو والتقدم الذي يخطط له الشخص بنفسه، 
أهداف  تحقيق  بغية  ورغبته،  إرادته  ومبحض 
أي  الفرد،  قدرات  تطوير  هذا  ويعني  محددة. 
يعزز  مبا  عام،  بوجه  املواطن  ثم  والطالب  التلميذ 
فاعليته يف مختلف االتجاهات واملجاالت، وينعكس 
الذات  تطوير  ويرتبط  مجتمعه.  عىل  إيجابيا 
والهوية  الوعي  تطور  أن  شأنها  من  أنشطة  بكل 
االنسان،  أساس  وتكون  واإلمكانية،  واملواهب 
الحياة،  معيشة  وتحسن  العمل،  فرص  وتسهل 
وتساهم يف استيعاب األحالم والطموح. أما التطوير 
املجتمعي، فهو ال يعتمد فقط عىل مجموع قدرات 
أو  بوجود خطة  يرتبط  إمنا  املجتمع،  داخل  األفراد 
محمد  الشيخ  يحرص  ما  وهو  للنهضة،  اسرتاتيجية 

بن زايد عىل وجوده.
3 ـ الثقافة والرتاث: حيث تدعو املبادرة إىل رضورة 
ملقتضيات  االستجابة  ظل  يف  باألصالة  التمسك 
املعارصة، بحيث يُستلهم من الرتاث ما فيه من قيم 
ومبادئ أساسية عامة، ويؤخذ من الحداثة ما أهدته 
وقوانني  تنظيمية  وإجراءات  مؤسسات  من  للناس 
القيم  وإبراز  لإلنتاج.  وأساليب  وأدوات  للعمل 
الرتاث  يف  التنقيب  خالل  من  واملوحدة  املشرتكة 
الزمن  ميحوها  ال  بعرب  املفعم  الرشقي،  الحضاري 
عن آفات الشقاق، ومآثر التوحد القومي بني سكان 

الدولة الواحدة. 
وإحياء الرتاث العريب ـ اإلسالمي ال يعني نرش بعض 
يف  السري  بل  الفقه،  أو  الفلسفة  يف  الكتب  أمهات 
التصور  وحقيقة  طبيعة  من  تبدأ  متعددة  مسالك 
العلمي لوظيفة ذلك اإلحياء. وتتوزع وتتنوع هذه 
الوظيفة بني تصورات ثالثة كل منها يعكس منهاجية 
مستقلة، برغم أن أيا منها ال يستطيع يف النهاية إال 
يقترص  قد  فاإلحياء  اآلخر،  التصور  ليكمل  يأيت  أن 
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عىل الوظيفة اللغوية، وقد يتعدى ذلك إىل الوظيفة 
الوظيفة  مستوى  إىل  يرتفع  قد  ولكنه  التاريخية، 
السياسية، ليساهم يف خلق التكامل القومي، وربط 
الحركة اآلنية يف مختلف مناذجها بالوظيفة التاريخية 
والحضارية للمجتمع، والحفاظ عىل الوعي الجمعي 
وتعزيز  العرصية،  الدولة  بناء  يف  واملساهمة  لألمة، 

دور الدين كمؤثر يف التعامل الدويل.   
الربامج  من  حزمة  يف  وتوجد  املدنية:  الرتبية  ـ   4
املؤسسات  القواعد األساسية ومقومات  التي تحدد 
بالحقوق  املعرفة  تعزز  وهي  السيايس،  النظام  يف 
واملامرسات التي كفلتها الحقوق الدستورية، السيام 
والعمل  الجنسني،  بني  املساواة  مببدأ  يتعلق  ما 

الجامعي، واملشاركة الفعالة للمجتمع املدين.
تنمية  إىل  ترمي  تعليمية  مادة  املدنية  والرتبية 
اإلحساس باملصلحة العامة واحرتام القانون وحقوق 
اجتامعيا  تكوينا  الفرد  تكوين  وتقوم عىل  اإلنسان، 
يشعر  صالح،  كمواطن  للعيش  يؤهله  وحضاريا، 
الحقوق  كامل  كعضو  التزاماته،  ويعي  مبسؤوليته، 
له  ما  يدرك  بنائه،  يف  يساهم  الذي  املجتمع  يف 

متشبعا  ليبقى  واجبات،  من  عليه  وما  حقوق  من 
العاملية،  القيم  عىل  ومنفتحا  الوطنية،  بشخصيته 
وقادرا عىل التكيف مع الظروف السائدة، والتصدي 

للمشاكل التي تواجهه يف حياته اليومية. 
توعية   عملية  املدنية  الرتبية  تكون  وبذا 
األفراد حول طبيعة وأهمية  وحقوق االنسان، وهو 
باملجال   التثقيف  واملعرفة   ما يتطلب رفع نسبة  
العالقات  أمناط  وتجديد  واالجتامعي،  السيايس 
وترسيخ  مستمر،  بشكل  االجتامعية  والتفاعالت 
ثقافة التسامح والتفاهم ونبذ العنف، وتعزيز فكرة 
مفهوم  وتعظيم  األفراد،  وحقوق  القانون  احرتام 
املساءلة  يف  األفراد  حق  خالل  من  الجيد  الحكم 
الدولة  الشفافية يف  واملحاسبة، ويف ظل إعالء مبدأ 

واملجتمع . 
الحقوق  يف  وتتمثل  واملسؤوليات:  الحقوق  ـ   5
الفرد، وهي حقوق عاملية ال يجوز  التي يتمتع بها 
إلغاؤها، وتّم تحديد  أو  بها  أو االستخفاف  التهاون 
جسدت  التي  الدولية  املواثيق  خالل  من  مالمحها 
التي  واملعاناة  الظلم  إليقاف  البرشية،  الجهود 

الحروب  خالل  اإلنسان  أخيه  من  باإلنسان  لحقت 
والنزاعات، وتشمل حق املواطن يف العيش بأمان يف 
بلده، وحقه يف الحصول عىل التعليم الجيد، والعمل 
املناسب، والرعاية الصحية، والعيش يف بيئة سليمة، 
الحقوق  السياسية، عالوة عىل  الحياة  واملشاركة يف 
والحرية،  الحياة،  يف  الحق  يف  املتمثلة  الطبيعية 
عىل  واجبات  فهناك  املقابل  يف  الرعاية.  يف  والحق 
املواطن، ومنها واجبات حيال أرسته، وحيال وطنه، 
للسلطة  االمتثال  يف  املواطن  واجبات  يف  وتتجسد 
الدفاع  يف  واملشاركة  والدستور،  القانون  متثّل  التي 

عن الوطن.
وهذه العنارص الخمسة تجعل مبادرة الشيخ محمد 
بن زايد عن "الرتبية األخالقية" فرصة سانحة لتعزيز 
مسار التنمية املستدامة الذي تتبناه دولة اإلمارات 
الحكومي  التعليم  "عىل  ويبقى  املتحدة.  العربية 
املقاربات  عن  بعيداً  نافع،  نحو  عىل  استثامرها 
الجوفاء،  والخطب  املخل،  والتلقني  التقليدية، 

واألمثلة املكررة، والشعارات الرجراجة".
يف  عام  لتوجه  مقدمة  تبدو  املبادرة  هذه  إن  بل 
العامل العريب كله لتعزيز االهتامم باألخالق يف مناهج 
يكون  ال  حتى  والجامعات،  املدارس  يف  الدراسة 
الثغرة  هو  الشباب  لدى  والقيمي  األخالقي  الخواء 
الدول  أمن  يهدد  أن  يريد  من  كل  منها  ينفذ  التي 
العربية وسالمة مجتمعاتها، ألن أمة من دون أخالق 
هي بحق أمة يف خطر مهام وصلت يف مراتب التقدم 
العربية  اإلمارت  ودولة  والتكنولوجي"،  العلمي 
املتحدة بجعلها مادة الرتبية األخالقية ضمن املنهج 
والثانية  األوىل  الحلقتني  جميع صفوف  يف  الدرايس 
يف املدارس، ترضب مثال صالحا للتطبيق يف مساقات 
ومناهج دراسية يف الدول العربية واإلسالمية قاطبة.
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الشيخ  السمو  بها صاحب  قام  التي  الزيارة  وتؤكد 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
القائد األعىل للقوات املسلحة إىل الواليات املتحدة 
والتي كانت قبل أسبوع واحد فقط من زيارة ترمب 
للرياض عمق تلك التحليالت باعتبارها متثل برهانا 
عمليا لكل من كان يحاول أن يشكك من ”املكانة“ 
اإلقليمية لهذه الدول ودورها السيايس يف محيطها 
أكدت  نعيشها  التي  السياسية  فالتجارب  الجغرايف، 
أنه ال ميكن ألي قائد سيايس غريب أو زعيم من خارج 
متجاوزا دول  املنطقة  ملفات  التعامل مع  املنطقة 
الدول متارس قيودا معينة  الخليج ليس كون هذه 
عىل دول املنطقة، ولكن ملا ميتاز قادة هذه الدول 

من رؤية ودراية وحنكة لطبيعة ملفات املنطقة.
أوباما  باراك  السابق  األمرييك  الرئيس  تجاهل 
الفوىض  حالة  عنها  نتج  الدول  قادة هذه  لنصيحة 
أن  إىل  ووصلت  اليوم  إىل  تفاصيلها  نعيش  التي 
تتجرأ إحدى دول الخليج عىل الكثري من املسلامت 
السياسية يف املنطقة وعىل أبسط حقوق التحالفات 
هي  دولة  عىل  تراهن  وباتت  العامل  يف  السياسية 
العامل أكرث من شقيقاتها  سبب تهديد االستقرار يف 

الخليجية. 
الرشق  أجواء  أن  السيايس  األفق  يف  الواضح  اليشء 
األوسط كلها لن تكون هادئة تجاه إيران ومن يدور 
املسيسة  الدينية  والتنظيامت  الدول  من  فلكها  يف 
خالل الفرتة القليلة القادمة وعىل هذا األساس يرى 
الكثريون أن تدشني الرئيس ترمب زياراته الخارجية 
هي  بل  صدفة  تكن  مل  أنها  الخليج  منطقة  إىل 
املتوقعة  التغريات  ضمن  ومنطقي  طبيعي  تطور 
قاعدة  من  انطالقا  املنطقة  يف  األمريكية  للسياسة 
يف  الفوىض  لحالة  الرئييس  املسبب  هي  إيران  أن 
املكان خطوة  اختيار  كان  وبالتايل  والعامل،  املنطقة 
رضورية إلخبار من يعنيه األمر بأن هناك تغيريات 
اسرتاتيجية قادمة، خاصة بعدما أثبتت السلوكيات 
الغرب  مع  وقعتها  التي  االتفاقيات  ال  أن  اإليرانية 
دول  محاوالت  وال  طبيعية  دولة  تجعلها  ان  ميكن 
الجوار للتهدئة معها خلقت منها دولة تحرتم الجوار 
يف  ساهم  اإلرهاب  من  العامل  معاناة  وال  الجغرايف 
هذا  ورمبا  اإلرهاب،  دعم  يف  دورها  عن  التخيل 
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االمر الذي مل تدركه حكومة تلك الدولة الخليجية 
الشقيقة فإيران ال تقدم خدمات مجانية وال ميكن 
وفق  السياسة  متارس  دولة  فهي  بسياستها  الثقة 
منطق الغاية تربر الوسيلة، لهذا تكون مسألة حرق 
كل األوراق السياسية مع الدول الشقيقة نوعا من 

املراهقة أو املقامرة السياسية.
لدول  السيايس  الدور  إىل صعود  ينتبهوا  مل  كثريون 
بالربيع  يعرف  كان  ما  مرحلة  يف  خاصة  الخليج 
العريب فهي الدول الوحيدة التي مثلت توازنا لحالة 
تلك  من  وبعض  املنطقة  اجتاحت  التي  الفوىض 
وإيران  الخليجية  الدولة  تلك  رأسها  وعىل  الدول 
حاولت االستفادة من تلك الحالة من الفوىض من 
إيران  لنا فيام يخص  بالنسبة  أجل أغراض معروفة 
فهي  للشقيقة  بالنسبة  علينا  غامضة  تبقى  ولكن 
بسياساتها ومواقفها أقرب ألن تكون تخدم املرشوع 
ضمن  أن  نظريا  تبدو  أنها  مع  املنطقة  يف  اإليراين 
الطموحات  ملواجهة  تشكيله  تم  خليجي  تحالف 
الدولة  تستوعبه حكومة  مل  الذي  واليشء  اإليرانية 
أن  الزيارة  هذه  يف  األقل  عىل  الشقيقة  الخليجية 
من  بد  ال  وبالتايل  الخليجية  املقاربة  متبني  ترمب 
توحيد الرؤى ضد امللفني اإليراين واإلسالم السيايس 
تفرط  لن  مقبلة  جديدة  مرحلة  هناك  أن  وبالتايل 
األقل  التقليدي عىل  املتحدة حليفها  الواليات  فيها 
ألنه الحليف املضمون عىل عكس إيران وعىل عكس 

تالعب الدولة الشقيقية عىل امللفات السياسية. 
هي  السعودية  العربية  واململكة  اإلمارات  دولة 
أنها  نجد  لذا  العريب  السيايس  القرار  أعمدة  اليوم 
محط الزيارات السياسيني يف العامل أما ما يبني عليه 
للحصول عىل  الخليج هي هدف  بأن دول  البعض 
املال الخليجي واالستثامرات األجنبية دون النظر إىل 
الصورة الكاملة فإن هذا يؤكد عىل أنها نظرة ناقصة 
وال تتعدى البعد االسرتاتيجي يف التعامالت الدولية 
إذا أخذنا مبنطق أنه ال صديق دائم وال عدو دائم 

وإمنا هناك مصالح دامئة.
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طائرة  كلها  تكون  بحيث  الطائرة  تعديل  وميكن   
االثنني.  بني  الجمع  أو  للشحن  طائرة  أو  للركاب 
وتعترب الطائرة يس-40  ضمن عائلة طائرات يس-40 
من إنتاج رشكة بوينج، وهي العائلة التي تضم يس-

الطائرة يس-40   طرح  ويتم  أيضا.  يب ويس-40    40
الدول  إيه آي عىل  الطائرة يس-40   إيه حاليا مثل 
بالقدرات  الطائرة  وتتمتع  العامل.  أنحاء  جميع  يف 
امللحة  املهام  متطلبات  لتلبية  الالزمة  واإلمكانيات 
اللوجستي  الدعم  تقديم  إىل  باإلضافة  والحساسة، 

الحيوي.
بديلة  طائرة  األمرييك  البحرية  سالح  طلب  وقد 
(املعروف  السالح  لخدمة  الجوي  للجرس  فريدة 
املطلوب  وكان   ،NUFEA-RA بربنامج  اختصارا 
من هذه الطائرة، منذ تصميم الطائرة يس-40  إيه، 
املتقادم.  يس-9   الطائرات  أسطول  محل  تحل  أن 

الجديد  التكنولوجيا  طائرة  بوينج  رشكة  وعرضت 
737-700 كرد عىل طلب سالح البحرية من الرشكة 
ومل  البحرية  سالح  يطلب  ومل  لذلك.  عرض  تقديم 
يتعني عىل  تجهيزات خاصة  أي  بوينج  تحدد رشكة 
املوديل  رقم  تحدد  ومل  تركيبها  املصنعة  الرشكة 
باستثناء الطائرة نفسها. وبدال من ذلك، تم تحديد 

املواصفات العامة ومتطلبات األداء.
تعترب الطائرة يس-40  إيه طائرة مشتقة من الطائرة 
700C-737 القابلة للتعديل التي ميكن أن تستوعب 
120 راكبا أو مثاين باالت من باالت الشحن أو حمولة 
وتم  راكبا.   70 و  باالت  ثالث  من  تتكون  مزدوجة 
ضخم  باب  بوضع   737-700C الطائرة  تعديل 
وعجالت  الجناحني  وتقوية  الشحن  مواد  يناسب 
مدى  ويصل   737-800 بالطائرة  الخاصة  الهبوط 
الطائرة إىل 3,400 ميال بحريا وقدرتها عىل الحمولة 

إىل 5000 رطال، وهي قادرة عىل العمل كطائرة جرس 
دعم  أجل  من  املدى  طويل  حيوي  لوجستي  جوي 

عمليات األسطول.
وتتميز الطائرة يس-40  إيه بقدرتها عىل حمل 121 
راكبا أو 40,000 رطال من مواد الشحن، عىل العكس 
من الطائرة يس-9  التي تحمل 90 راكبا أو ما يعادل 
ذلك،  عىل  عالوة  الشحن.  مواد  من  رطال   30,000
أطول من مدى  «كليرب»  للطائرة  أقىص مدى  يعترب 

الطائرة يس-40  بحوايل 1,500 ميال تقريبا.

(�%2����1UJ,
«زجاجية»  مبقصورة  إيه  الطائرة  يس-40   وتتمتع 
عليها  تعديالت  أي  بإدخال  تسمح  بالكامل  رقمية 
عرض  بشاشة  أيضا  مجهزة  وهي  املستقبل،  يف 
األمام  إىل  النظر  إمكانية  الطائرة  لقائد  تتيح  رأسية 
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يف  الهبوط  من  الطائرة  اقرتاب  عند  دامئا  والخارج 
التحسينات  أهم  ومن  البرصية.  الرؤية  تدين  حالة 
التي طرأت عىل الطائرة يس-40  إيه نظام املالحة 
باستخدام  املوقع  لتحديد  نظام  عىل  يحتوي  الذي 
الذي  النظام  وهو  إس)  يب  (جي  الصناعية  األقامر 
التي  املطارات  من  االقرتاب  عند  الطيار  يساعد 
قدمية  أرضية  أنظمة  تستخدم 

للمساحة  بالنسبة  أما  عليها.  االعتامد  الصعب  من 
املخصصة للشحن داخل الطائرة يس-40  إيه فهي 
متاحة بثالثة طرق: تحويل الطائرة إىل طائرة ركاب 
بالكامل لتسمح بحمل 121 راكبا، أو تحويلها غىل 
باالت  مثاين  بحمل  لتسمح  بالكامل  شحن  طائرة 
شحن بوزن 40,000 رطال، أو الجمع بني الخيارين 
هذه  ويف  للشحن.  باالت  وثالث  راكبا   70 لحمل 
أجل  من  الشحن  مخزن  إغالق  يتم  األخرية  الحالة 
خطر  أي  ضد  الطائر  الركب  وأفراد  الركاب  حامية 

محتمل بسبب حموالت الشحن الخطرة.
التابع  اللوجستي  الدعم  رسب  استخدم  وقد 
 US Naval Reserve البحري األمرييك لالحتياطي 
29 طائرة من طائرات يس-9  يب «سكايرتين كومبي» 
املشتقة من الطائرة دي يس-40 القدمية (90 راكبا  
مدى  من  أقل  ومدى  أقىص  كحد  رطال   30,000 و 
أسطول  منح  الذي  األمر  إيه)،  يس-40  الطائرة 
البحرية األمريكية يف جميع أنحاء العامل طائرة شحن 
طائرات  استخدمت  وقد  األهمية.  يف  غاية  وركاب 
البحري  لالحتياطي  تابعة  وحدات  سبع  يس-40 
ونجحت  املتحدة،  الواليات  مستوى  عىل  األمرييك 
تلك الطائرات يف تلبية متطلبات النقل الجوي عىل 
رشاء  طلب  تم  وقد   .%85 بنسبة  العامل  مستوى 
وتسليمها  إيه  يس-40  لطائرات  البديلة  الطائرات 
الفعيل  االستخدام  ولكن  قياسية  بأجنحة  مبدئيا 
أثبت إمكانية تحقيق فائض كبري يف الوقود يف حالة 
 turned-up األعىل  إىل  موجهني  «جنيحني»  إضافة 
الجناح. ومن هنا، أصبحت  نهاية  winglets““  يف 
اعتبارا  إيه،  يس-40  طائرات  من  الجديدة  النسخ 
من الطائرة رقم 9 فصاعدا، متتلك جنيحات صغرية، 
طائرات  من  السابقة  النسخ  تجهيز  إعادة  وجرى 

يس-40 إيه.
رشاء  عىل  حاليا  األمرييك  الجو  سالح  يعكف  كام 

من  طائرات  استبدال  بهدف  يس-40  طائرات 
دي  الطائرة  من  املشتقة  إيه  يس-40  طراز 

يس-40 واستبدال أربع طائرات من طراز 
املشتقة  يب  يس-22 

من الطائرة 727. 
الجو  لسالح  التابعة  يب  يس-40  طائرات  وتعمل 
 “office in the sky” «األمرييك ك «مكتب جوي
بالنسبة إىل كبار املسؤولني العسكرية وكبار مسؤويل 
يب  يس-40  طائرات  وتعترب  األمريكية.  الحكومة 
 Connexion system «مجهزة بنظام  «كونيكشن
الذي يوفر اتصاال مأمونا عىل املوجة العريضة أثناء 
واستقبال  إرسال  إمكانية  يشمل  والذي  الطريان 
الطائرات  هذه  وتشبه  الفيديو.  املعلومات/مقاطع 
يس  يس-40  طائرات  نظريتها  الشكل  حيث  من 
لها من جنيحني  الجديدة مبا  إيه  وطائرات يس-40 
موجهني إىل األعىل. وقد قامت رشكة بوينج بتسليم 

آخر طائرة من طراز يس-40 يب يف عام 2005.
وقد جرى تجميع الطائرة 700-737 من 375,000 
يشكل  أن  ميكن  ما  وهو  جزءا، 
نظام  إىل  بالنسبة  مشكلة 
البحرية  سالح  لدى  اإلمداد 
السالح  احتاج  إذا  األمرييك 
غيار  قطع  وطلب  رشاء  إىل 
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الدخول  قادرا عىل  السالح سيكون  ألسطوله، ولكن 
ورشكات  الخاصة  الطريان  رشكات  مع  رشاكات  يف 
الالزمة  الغيار  قطع  رشاء  أجل  من  الجوي  الشحن 
مبوجب «نظام اإلمداد اللوجستي التعاقدي» حيث 
ميكن  الغيار  لقطع  مجمع  مستودع  إنشاء  سيتم 
املطلوبة  القطع  عىل  منه  الحصول  الرشكاء  لكافة 
برسعة، األمر الذي سيؤدي إىل خفض التكاليف ألننا 
لن نحتاج إىل تكديس قطع غيار مباليني الدواليات. 
وسيواصل سالح البحرية السري عىل هذا النهج حتى 

يتمكن من عمل الصيانة الالزمة ألسطوله.
يف  «كليرب»  طراز  من  طائرة  أول  نجحت  وقد   
الطريان  إدارة  من  الالزم  الرتخيص  عىل  الحصول 
الفيدرالية األمريكية، متاما مثل أي طائرة شحن أو 

طائرة ركاب أخرى. ومبا أن هذه الطائرة تعترب طائرة 
إعادة  عند  قيمتها  الرتفاع  ونظرا  حديثة،  تجارية 
أيضا أن تخضع  الطبيعي واملنطقي  بيعها، كان من 
ترخيص  عىل  للحصول  الالزمة  لالختبارات  الطائرة 

إدارة الطريان الفيدرالية األمريكية.
وتأيت الطائرة يس-40 يف ثالث فئات: الطائرة يس-40 
إيه، وهي طائرة لسالح البحرية األمرييك، وشقيقتيها 
يس-40 يس و يس-40 يب الخاصة برجال األعامل/كبار 
الشخصيات، وكلتاهام تابعتان لسالح الجو األمرييك. 
التابعة  يس-40  الطائرة  تأجري  عقود  ظلت  وقد 
لسالح الجو األمرييك محل جدل ولغط ولكن ذلك مل 
يؤثر عىل مسرية الربنامج. ويف شهر يونيو عام 2010 
تقدم سالح البحرية األمريكية بطلب لرشكة بوينج 

����#���(�58���+�8I�1%��
 التقنية املتقدمة املستخدمة يف املحركات

CFM56-7
 الحد األقىص ألداء قوة الدفع االستاتييك عند

مستوى البحر: 34,000 رطال
 الحد األقىص للوزن اإلجاميل عند اإلقالع:

 171,000 رطال
 الحد األقىص للوزن اإلجاميل عند الهبوط:

134,000 رطال
 الحد األقىص للوزن اإلجاميل بدون وقود:

126,000 رطال

سعة خزان الوقود: 6,875 جالونا
حجم مخزن العفش السفيل: 885 قدما مكعبا

معدل جاهزية الطائرة: 99,58%
 مدى الطائرة: 3,200 ميال بحريا (121 راكبا أو
 36,000 رطال من مواد الشحن أو 70 راكبا و

 حمولة شحن زنة 15,000 رطال يف حالة تجهيز
الطائرة كطائرة ركاب وشحن يف آن واحد

الرسعة: من 0.78 إىل 0.82 ماخ
الحد األقىص لالرتفاع: 41,000 قدما

العمليات ذات املسافات الطويلة: 180 دقيقة

لرشاء الطائرة يس-40 إيه لتأمني الدعم اللوجستي. 
وتصل قيمة العقد، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، 

إىل 80,9 مليون دوالر.
وتعترب الطائرة، من حيث تصميمها كطائرة مدنية، 
أو  املدنية  املطارات  يف  سواء  لالستخدام  مناسبة 
بجسم  تتمتع  حيث  الجوية،  العسكرية  القواعد 
وتتبع  األملنيوم،  قوي وجناح مصنوعني من سبائك 
التصميم  مثل  للجناحني  بالنسبة  معززا  تصميام 
بوينج  وطائرة   737-800 الطائرة  يف  املستخدم 
التجارية النفاثة. أما بالنسبة لبيت عجالت الهبوط 
فقد جرى تعزيزه وتقويته يك يتحمل الوزن اإلجاميل 
يف  تأيت  التي  الهبوط  لعجالت  بالنسبة  أما  الزائد. 
شكل ثالث عجالت مجمعة ميكن طيها هيدروليكيا 
إنتاج  فهي مجهزة بأجهزة امتصاص الصدمات من 
رشكة بوينج ومكابح من إنتاج رشكة «هني ويل» أو 

رشكة «جودريتش».
«كليربز»  الطائرة  قيادة  مقصورة  إىل  بالنسبة  أما 
املقصورة  بنفس  فتحتفظ  لشخصني  تتسع  التي 
737- التجارية  الطائرة  يف  املستخدمة  الزجاجية 

700، باإلضافة إىل نظام عرض عام من إنتاج رشكة 
«هاين ويل» وخمس شاشات عرض مسطحة تعمل 
بالكريستال السائل. أما بالنسبة إىل األجهزة فتشمل 
متكامل  ونظام  الطائرة  يف  للتحكم  مزدوج  جهاز 

لتحديد املواقع عامليا.
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إذا كان الطابع االجتامعي للقاعدة القانونية يجعل 
-مواكبة  االفرتاضية  الناحية  من   - األخرية  هذه 
للتحوالت االجتامعية بتعقيداتها وقضاياها املختلفة؛ 
تحدث  أن  ميكن  بإشكاالت  التنبؤ  عىل  وقادرة  بل 
هذه  من  الكثري  أن  يربز  الواقع  فإن  املستقبل،  يف 
الترشيعات أضحت متجاوزة؛ يعرتيها الغموض تارة 
أو القصور والفراغ تارة أخرى، مام يطرح صعوبات 
واقع  يفرزها  التي  املفارقة  بفعل  عديدة  ميدانية 
اجتامعي متطّور، وضوابط قانونية جامدة أو بطيئة 
من  الكثري  ارتكاب  يتيح  الذي  األمر  تطورها..  يف 
الجرائم انطالقا من استغالل منحرف لهذه النقائص، 

عرب التحايل عىل هذه الترشيعات.
املبذولة عىل سبيل  الداخلية والدولية  الجهود  رغم 
ما  األخرية  هذه  فإن  اإلرهابية،  الظاهرة  محارصة 
زالت يف تطّور ومتّدد مستمّرين، مبا يعكس هشاشة 
وسطحية املقاربات التي مل تستطع الوقوف بعد عىل 

العوامل املغذية للظاهرة يف أشكالها املتباينة.
ترّسخت القناعة لدى الكثري من الدول بأن املقاربة 
القانونية وعىل أهميتها ال ميكنها أن تحارص اإلرهاب، 
يف غياب مبادرات واجتهادات أخرى داعمة، خصوصا 
وأن الظاهرة شهدت تطورا كبريا من حيث خطورتها 

وتقنياتها وأطرافها ومداها..
هناك جرائم إرهابية عديدة يتورّط فيها بعض األفراد؛ 
تقوم عىل استغالل منحرف للقوانني؛ كام هو  الشأن 
مناطق  يف  متطرّفة  بجامعات  لاللتحاق  بالنسبة 
حرية  ومامرسة  الهجرة  بذرائع  واألزمات  الرصاعات 
التنقل؛ أو اإلشادة بالتطرف ومتجيد العنف واإلرهاب 
توّجه  ما  وغالبا  التعبري..،  حرية  مامرسة  بذريعة 
السلطات القضائية لهؤالء تهام تتصل بجرائم تقليدية 
منصوص عليها يف الترشيعات الجنائية..، وهي التهم 
التي مل تعد متالمئة يف حّدتها وخطورتها مع تطّور 
الجرائم اإلرهابية املنفلتة التي ترتكب يف عامل اليوم..

الترصيحات  إىل  باإلرهاب  اإلشادة  جرمية  تحيل 
والسلوكات التي تستهدف تربير أو تشجيع أو التطبيع 
مع العنف اإلرهايب.. وقد طرحت هذه الجرمية عىل 
واجهة النقاشات السياسية واألكادميية واالجتامعية يف 
السنوات األخرية، مع تطور وسائل االتصال الحديثة 
وما رافق ذلك من سقوط بعض املواقع ورواد شبكات 
التواصل االجتامعي يف هفوات تعكس عدم القدرة 
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مبوجب  املكفولة  التعبري  حرية  بني  املوازنة  عىل 
الدولية  والقوانني  واالتفاقيات  الداخلية  الترشيعات 
ذلك  يعنيه  مبا  الرقمي  األمن  ومتطلبات  جهة،  من 
من تدابري متنع توظيف التكنولوجيا الحديثة بصور 

منحرفة ضمن ما يُعرف بالجرائم اإللكرتونية..
أمام تنامي حّدة اإلرهاب والتطرف، ومتّدد تداعياتهام 
توظيف  وتزايد  العامل،  من  مختلفة  مناطق  إىل 
قامت  الشأن،  هذا  يف  الحديثة  االتصال  تكنولوجيا 
الجنائية  ترشيعاتها  مبراجعة  العامل  دول  من  الكثري 
املستوى  فعىل  التحديات..  هذه  مع  ومواءمتها 
خالل  العرب  الداخلية  وزراء  متّكن  اإلقليمي؛ 
اجتامعهم بتونس عام 2008 من تعديل املادة األوىل 
لتتضّمن  اإلرهاب؛  ملكافحة  العربية  االتفاقية  من 
تجريم اإلشادة بالجرائم اإلرهابية إىل جانب عدد من 

األعامل األخرى املندرجة يف هذا السياق..
عىل  تعديالت  بإقرار  املغرب  قام   2014 عام  ويف 
أو  االلتحاق  بتجريم  ارتباطها  يف  الجنايئ  ترشيعه 
محاولة االلتحاق فرديا أو جامعيا مبعسكرات تدريب 
خارجها؛  أو  البالد  داخل  إرهابية  بجامعات  تتعلق 
وتجريم التحريض عىل ارتكاب اإلرهاب أو اإلشادة به 

أو الرتويج والدعاية له عرب مختلف الوسائط.
وقد قامت السلطات املغربية باعتقال ستة أشخاص 
االجتامعي وعرضتهم  التواصل  مرتادي شبكات  من 
جرائم  ارتكاب  عىل  ”التحريض  بتهم  القضاء  عىل 
إرهابية، واإلشادة بأفعال تشّكل جرمية إرهابية“؛ يف 
أعقاب اغتيال السفري الرويس برتكيا، حيث صدرت يف 

حقهم أحكام سجنية.
فيام وضعت النيابة العامة الفرنسية والد منّفذ اعتداء 
”الشانزليزيه“ يف باريس بتاريخ 20 أبريل 2017 تحت 
املراقبة القضائية، وأعلنت أنه سيحاكم يف شهر يونيو 
من نفس العام بتهمة اإلشادة باإلرهاب.. كام قامت 
السلطات االسبانية يف شهر مارس 2017باعتقال ثالثة 
أشخاص مشتبه بهم بنفس التهم بكل من مدينتي 

فالنسيا وبرشلونة..
حّدتها  حيث  من  اإلرهابية  الظاهرة  تطّور  أمام 
وتقنياتها، باتت الحاجة ماّسة إىل اعتامد إصالحات 
ومراجعات ترشيعية تدعم ردع ومحارصة الظاهرة؛ 
يف  واألمن  السلم  عىل  املتزايدة  مخاطرها  ومواكبة 

أبعادهام الوطنية والدولية.
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حسب رأيكم ما هي الخدمة الوطنية ؟
لإلنتامء  العملية  الرتبية  هي  الوطنية  الخدمة 
الوطنية  الواجبات  أولويات  من  وهي   ، الوطني 
بأهمية  للتعريف  تطبيقية  مدرسة  بإعتبارها 
املنتسبني  ومنح  االنتامء،  لهذا  الثقافية  املفاهيم 
الوطن  حب  يف  والتآخي   ، والتآزر   ، التعاون  روح 

والتضحية و الذود عن حياضه .

ماهو تقييمكم لنظام الخدمة الوطنية واإلحتياطية 
( النظام الداخيل ) ؟

برنامج  واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة  نظام  إن 
تعارف  يف  األثر  بالغ  له  كان  تربوي  تعليمي 
الدور  له  كان  كام  البعض،  بعضهم  إىل  املنتسبني 

"�)�'���	��� :����&
عبدالرحمن املزروعي أحد منتسبي الدورة 
الثانية من الخدمة الوطنية واالحتياطية يف 

معسكر ليوا، يشغل عبدالرحمن منصب 
سكرتري تنفيذي مكتب املدير العام يف 

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل 
الخريية واالنسانية، يقول املزروعي 

الخدمة الوطنية فرصة كبرية لالنخراط 
فيها فاألوطان تُبنى بهمة وعزمية وسواعد 

أبنائها املخلصني، فأبناء الوطن هم وحدهم 
املعنيون بالذود عن وطنهم يف مواجهة 

أي تهديد، وهم وحدهم املعنيون بتحويل 
الطموحات واآلمال والتطلعات إىل واقع 

ملموس.

الرتبية  يف  االثر  أكرب  وله  والتعليمي،  التثقيفي 
الطلبة  أكسبت  التي  العملية  والتدريبات  البدنية، 
صالبة بالصحة، واتباع األنظمة الصحية، وعالوة عىل 
إكتساب السلوك العلمي للعمل الجامعي وأعتقد بأنه 

عىل درجة ممتازة من العطاء والتعليم والتدريب .

تنفيذك  خالل  من  العسكرية  بالضوابط  معرفتك 
لها، ما مدى تأثريها عىل حسك الوطني؟

العسكرية  املعلومات  من  الكثري  تلقيت  أين  الشك 
 ، الوطنية  باألهمية  االحساس  داخيل  يف  منًت  التي 
ورضورة الدفاع بكل األشكال عن هذا االنتامء الذي 
يحافظ عىل أمننا واستقرارنا وازدهار بالدنا، والذي 
يشكل زهونا وافتخارنا بإنتامئنا إىل هذا الوطن الذي 
يوفر ألبنائه كل مقومات الحياة الكرمية، والسعادة .

االتحادية  الوزارة  من خالل عملك يف وظيفتك يف 
وألتحاقك بالخدمة العسكرية ما الفرق بني الخدمة 
املدنية والخدمة العسكرية من حيث طبيعة العمل 

والحوافز والراحة النفسية؟
أوال أنا أعمل مبؤسسة إنسانية خريية أوقفها مؤسس 
وسريته  الله،  رحمه  زايد  الشيخ  له  املغفور  الدولة 
العطرة بحد ذاتها مدرسة وطنية واسعة تعلمنا فيها 

وسلكنا كل سبل الخري اإلنساين، أما بالنسبة للفرق 
مدرستان  فهام  والعسكرية  املدنية  الخدمة  بني 
عمل  وكالهام  االخرى،  فيهام  واحدة  كل  تكمل 
الوظيفة  مبهام  بالقيام  سواء  الوطني  الواجب  الداء 
فهي  العسكرية  الخدمة  أما  العمل،  وأداء  بإخالص 
التدريبي  بالجانب  واإللتزام  اإلنضباط  عىل  تركز 
الذي يؤهلنا لنكون دامئا عىل استعداد تام يف الدفاع 

عن وطننا وأهلنا وارسنا ودولتنا الحبيبة .

و  املدين  منظورك  من  والتعاون  الجامعي  العمل 
العسكري ؟

إن التعاون العسكري هو أشد ارتباطاً، ألن املنتسب 
إىل العسكرية يحس وكأنه يف بيته وأرسته وهو أكرث 
إنسجاما النه يتعايش مع أخوة من جيله يجمعهم 
ويتآلفون  الشباب،  وسن  والهدف،  العمر،  نفس 
والتدريبية  الثقافية  الدروس  يف  أوقاتهم  جميع  يف 
أوقات  يف  وكذلك  التامرين،  يف  املنافسة  حيث 
الراحة، املناقشات العامة فرصة كبرية للتعارف بني 
دائرة  وتوسيع  الصداقات  وتكوين  األبناء،  جميع 
الوعي، حيث تجتمع كافة املناطق واالرس اإلماراتية 
واملحبة  االخالص  يسوده  واحد  مجتمع  بوتقة  يف 

والوئام .
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جلدتهم  أبناء  من  أقرانهم  عىل  والتعرف  البدنية 
وإخوانهم يف الدورات العسكرية .

ماهو األثر اإليجايب الذي ملسته بعد إنهائك للدورة 
وهل ترى هناك حاجة لعقد دورة اإلنعاش السنوية 

؟ للحفاظ عىل صحتهم ولياقتهــم البدنية ؟
لقد خرجنا من الدورة، ونحن أفضل صحة ونشاطا 
ووالء  انتامء،  وأشد  وفهام،  التزاما  وأكرث  وحيوية 

لبلدنا ومحبة إلخواننا يف الدورة .
السنوية  اإلنعاش  دورات  عقد  نتمنى  أننا  والشك 
العطاء  قيم  مع  تواصل  عىل  نبقى  أننا  باعتبار 
الصحة،  املحافظة عىل  والفداء واملحبة عالوة عىل 

والعافية، والتعود عىل األطعمة، والنظام الصحيني.

كيف وجدتم تعاون الوزارات والجهات الحكومية 
بالخدمة  لإللتحاق  موظفيها  مع  الخاص  والقطاع 

الوطنية ؟
مرشوع  الوطنية،  بالخدمة  اإللتحاق  برنامج  إن 
أفراد  الجميع  تطلع  ألنه  أحد،  عليه  يختلف  ال 
وخاص  عام  وقطاع  ووزارات  وعائالت  ومؤسسات 
 ، املسؤولية  وتحملهم  الشباب،  تدريب  نحو 
وتثقيفهم واملحافظة عىل صحتهم وأبدانهم ، وهو 
بالوقت نفسه عامل مهم يعود عىل مراكز عملهم 
بالفائدة ألنهم يألفون النظام واملحافظة عىل الوفت 

واإللتزام بالدوام .

مرحلة  بداية  يف  واجهتكم  التي  التحديات  ماهي 
إىل  املدنية  الحياة  لإلنتقال من  األسايس  التدريب 

الحياة العسكرية ؟
من  واإلنتقال  تحد،  هو  ذاته  بحد  التغيري  إن   
مدين إىل عسكري هو كذلك تحد آخر، لكن هذه 
التحديات مهام كانت البد من إرادة وعزمية ورغبة 
يف هذه النقلة النوعية، وحيث أن هذا الربنامج جاء 
الخدمة  لواء  باإلنضواء تحت  الشباب،  تلبية لرغبة 
فإن كل هذه  للوطن،  اإلنتامء  لتعميق  العسكرية، 
حب  وهو  األسمى  الهدف  أمام  تزول  التحديات 
التضحية والعطاء لبلدنا الذي قدم لنا الكثري والكثري 
والبد من الوفاء ورد الجميل لهذا الوطن والقيادة 
الحكيمة التي وفرت لنا كل سبل الخري والسعادة . 

عىل  أبنائهم  تشجيع  يف  دور  االمور  ألولياء  هل 
اإللتحاق بالخدمة ؟

اإللتزام  ألبنائهم  يتمنون  االمور  أولوياء  إن  أكيد 
الوطنية  واملفاهيم  بالقيم  والتزود  واإلنضباط، 
بعد  أبنائهم  مبكانة  الثقة  تعطيهم  كام  النبيلة 
لو  التمنيات،  بعضهم  من  سمعت  ولقد  تخرجهم 
كانوا  يف سنهم النخرطوا يف أداء الواجب املرشف، 
حيث  التشجيع  عوامل  أهم  األهايل  كان  لقد 
بربنامج  التسجيل  يف  اإلرساع  إىل  أبناءهم  يدفعون 
واألعامل  التدريبات  بأن  يثقون  النهم  الخدمة، 
القوة  من  مزيدا  أبناءهم  ستكسب  العسكرية 

والتعاون  والتخاطب  اإلحرتام  نظام  ويتعلمون 
أن  يحاولون  الواحد،  العمل  فريق  ضمن  والعمل 
سلوك  عىل  ذلك  لتطبيق  الدورة  من  يستفيدوا 

عملهم يف ظائفهم ودوائر عملهم .

الدافع  العسكرية هل أعطتك  الخدمة  التطوع يف 
خارج  الوطن  نداء  وتلبيه  للعمل  واالستعداد 

أوقات العمل الرسمي؟
التطوع للخدمة العسكرية ال يحتاج إىل سؤال بل هو 
أسايس يف بناء حياتنا الوطنية، إننا وبإذن الله تعاىل 
هو  الوطن  ونداء  وحني  وقت  كل  يف  لوطننا  فداًء 
واجب نقدمه عىل كل الواجبات فالخدمة الوطنية 
منحتنا الحياة بكرامة وأعطتنا الفخر واإلعتزاز ، وأهلًنا 
الواجب  بنداء  باإللتزام  للقيام  لنكون عىل استعداد 
ونحن عىل استعداد بتقديم كل أوقاتنا للسهر عىل 
حامية انتامئنا الوطني، ونضع انفسنا رهناً لهذا النداء 
يف أي وقت وحني تأمرنا به قيادتنا الحكيمة للسري 

تحت لوائها بكل حامس ، وإخالص وفداء .
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1.ما هي اإلعتبارات التي نبعت منها مبادرة 
« الرتبية األخالقية » التي أطلقها ديوان ويل عهد 

أبوظبي؟
ما هي مظاهر القوة الناعمة لدولة اإلمارات؟  .2

السـؤال األول: قدمت اإلمارات منذ    •
انطالقة عملية إعادة األمل إىل مارس 

2017 مساعدات خارجية لليمن بلغت 
(7.3 مليار درهم إمارايت) أي ما يوازي 2 

مليار دوالر أمرييك.

السـؤال الثاين: تم توحيد القوات املسلحة    •
لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

السادس من مايو عام 1976م.

::�L��8��
منى عطية.    .1

سوسن الربيعي.   .2
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املديرة  وهي   ،2015 نوفمرب  يف  نائبة  تعيينها  تم 
العامة ملؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال، وعضوة 
يف اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش، إىل جانب 
كونها عضوة يف اللجنة الوطنية إلعداد التقرير الدوري 
خالل  ومن  اإلمارات،  يف  اإلنسان  لحقوق  الشامل 
مناصبها، تقوم بتمثيل قضايا املرأة والطفل وحقوق 
بناء  تعمل عىل  كام  العامل،  أنحاء  اإلنسان يف جميع 
التزامها  خالل  من  والدولية  الوطنية  التحالفات 
ومشاركتها يف العديد من املؤمترات واملحافل الدولية.

حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف العلوم التطبيقية– 
اإلمارات  الحيوية وعلم األحياء من جامعة  الكيمياء 
مثانية  خالل  جهودها  وكرست  املتحدة،  العربية 

التعليم  لخدمة  املهنية  حياتها  من  عاماً  وعرشين 
ثم  تدريسه،  وأساليب  وطرق  الدراسية  ومناهجه 
عملت بجامعة زايد كمديرة لشؤون املجتمع، ويف عام 
2004، أصبحت املديرة التنفيذية لتطوير األعامل يف 
مركز ديب التجاري العاملي، ويف عام 2007 تم اختيارها 
واألطفال،  النساء  لرعاية  ديب  ملؤسسة  عامة  مديرة 
عـام2011،  االتحـادي  الوطني  املجلس  يف  وعضـوة 
مؤمتـرات  عـدة  يف  شاركت  السنوات  هذه  خالل 
ولقاءات واجتامعـات محلية وإقليمية ودوليـة تتعلق 
بتعليم املـرأة ودورهـا كقياديـة، وتلقت العديد من 

شهادات التقدير.
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صاحب  توجيهات  من  انطالقا 
زايد آل  الشيخ خليفة بن  السمو 
األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان 
للقوات املسلحة ”حفظه الله“ تم 
وضع حجر األساس ملستشفى زايد 
من  أمس  مليحة  فرع  العسكري 
خليفة محمد  الدكتور  اللواء  قبل 
اإلمداد  هيئة  رئيس  الرميثي  ثاين 

بالقيادة العامة للقوات املسلحة.

 أكد سمو الشيـــخ حمدان بن زايـــد 
املنطقة  يف  الحاكم  ممثل  نهيان  آل 
القوات  تلقاه  الذي  الدعم  أن  الغربية 
الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  املسلحة 
الدولة  خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الحصول  لها  ويتيح  أتاح  الله“  ”حفظه 
واملعدات  األسلحة  أحدث  عىل 
والتي  العامل  يف  املتطورة  العسكرية 
عن  مدافعة  بدورها  القيام  من  متكنها 

الوطن ومساندة للسالم.

أثار  من  لها  فيام  الخمر  تشارك  املخدرة  املواد 
األنسان و بدنه و ماله و نفسه  ضاره عىل عقل 
بل و عىل املجتمع الذي يعيش فيه بل أنها أشد 
أن  الرضوري  من  كان  ولذا  تدمرياً  و  فتكاً  منها 
يتدخل املرشع ملكافحة تلك األرضار و لكن عىل 
نحو يختلف عن تدخله لتحريم الخمر، إذ تعني 
بسبب  عليها  القضاء  و  محاربتها  الخمر  مكافحة 
تحرميها رشعاً يف جميع مجاالت استخدامها وذلك 
عىل عكس الحال بالنسبة للمواد املخدرة وما يف 
حكمها إذ تتميز بعض هذه املواد بأن لها بعض 
االستخدامات التي ال غنى للطب عنها طاملا أنها ال 
تخرج عن الحدود املقررة لذلك ، األمر الذي يعني 
أن مكافحة هذه املواد هو العمل عىل تنظيم و 
فيه  للطب  ما ال حاجة  استعامالتها وحظر  رقابة 
حظراً مطلقاً عدا ما تقتضيه األبحاث العلمية يف 
خصوصها حتى ال تقف الرشيعة جامدة أزاء كل 
بواسطته  ميكن  علمي  بحث  أو  تقدم  أو  تطور 
الوصول إىل نتائج نافعة للبرشية سواء باكتشاف 
مجاالت جديدة مرشوعة الستعامل تلك املواد ومل 
تكن معروفة من قبل ، أو باكتشاف أوجه أخرى 
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ألرضارها وأثارها املدمرة حتى ميكن تالفيها .
وقد صدر القانون االتحادي رقم 14 لسنة 1995 
يف شأن مكافحة املواد املخدرة و املؤثرات العقلية 
األحكام  منه  الرابع  الباب  يف  جاء  و  تعديالته  و 
شأن  يف  جرائم  من  يرتكب  مبا  املتعلقة  العقابية 
الجرائم  هذه  و  حكمها  يف  ما  و  املخدرة  املواد 
تضمنت  فقد  لذلك  وتحقيقا   ، متنوعة  و  كثرية 
املواد من 39 إىل 46 العقوبات الخاصة بالتعاطي 

و الجرائم املتعلقة به .
نظرته  املخدرات  مدمن  إىل  القانون  نظر  فقد 
ورعاية  إىل عالج  يحتاج  الذي  املريض  الرجل  إىل 
بدالً من العقوبة التي ثبت عدم جدواها يف كثري 
من الحاالت والتي قد يخرج املدمن من السجن 
ثم  ومن  إجراما  وأعتى  أشد  وهو  قضائها  بعد 
املخدرات  الطبي ملدمني  العالج  فكرة  تبنى  فقد 
بالتايل  الداء و  التخلص من هذا  كعامل فعال يف 
تحقيق األغراض الترشيعية للمكافحة و لذا أجاز 
بالعقوبة  الجاين  عىل  الحكم  من  بدالً  للمحكمة 
املقررة للتعاطي أن تحكم بإدخاله املصحة للعالج 
إخالء  إمكان  مع  معينة  مدة  بها  يقيض  حيث 

الغاية  لذات  وتحقيقاَ   ، شفاؤه  ثبت  متى  سبيله 
نص املرشع كذلك عىل عدم إقامة الدعوى الجنائية 
عالجه  طالبا  نفسه  تلقاء  من  تقدم  إذا  املدمن  عىل 

من اإلدمان . 
وحيث أن املادة (39) من القانون السابق اإلشارة إليه 
تنص عىل أن ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني 
التعاطي أو  كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد 
استعمل شخصياً يف غري األحوال املرخص بها أي مادة 
من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص عليها 
يف الجداول أرقام ( 1) و ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) املرفقة 

بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة باإلضافة إىل العقوبة السابقة الحكم 

بالغرامة التي ال تقل عن عرشة أالف درهم ) .
تنص  القانون  ذات  ) من   40 ) املادة  أن  وحيث 
بالحبس مدة ال تقل عن ستة  يعاقب   ) أن  عىل 
بأي  تعاطى  من  كل  سنتني  عىل  تزيد  وال  أشهر 
شخصياً  استعمل  أو  التعاطي  بقصد  أوحاز  وجه 
املواد  من  مادة  أية  بها  املرخص  األحوال  غري  يف 
يف  عليها  املنصوص  العقلية  أواملؤثرات  املخدرة 
الجداول أرقام (3) و( 6 ) و( 7 )  (8) املرفقة بهذا 
العقوبة  إىل  باإلضافة  للمحكمة  ويجوز  القانون 
عن عرشة  تقل  ال  التي  بالغرامة  الحكم  السابقة 

أالف درهم ) .
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العلمية، وكذلك  واملؤمترات  املحارضات  لعقد  قاعة 
يشتمل املسجد عىل مكاتب إدارية للقيام بشؤون 

الجامع. 
التأثري  عمق  عىل  شاهد  البديع  املسجد  وهذا   
بنوره  أنارت  التي  البلدان  يف  لإلسالم  الحضاري 
واهتدت بتعاليمه وسار أهلها عىل سنة النبي صىل 
البلدان  وتفرق  األماكن  تباعد  مع  وسلم  عليه  الله 
أبنائها  نفوس  يف  وتغرزه  اإلسالم  بدين  تعتّز  لكنها 
بيان  وأوضح  صورة  بأجمل  ذلك  عىل  يدلُّ  ومام 
كالم العمران الناطق بلسان الحال ال بلسان املقال 
وأن  الجبال  رسوخ  راسخة  األمة  هذه  أن  وحسب؛ 

حضارتها العظيمة ليس لها مثال .

جنوب  دول  بني  البرشية  التنمية  مؤرش  يف  الثانية 
رشق آسيا.

حسن  السلطان  ببنائه  أمر  الجميل  املسجد  وهذا 
عىل  أرضه  ووقف  التاسع،  بروناي  سلطان  البلقية 
مساحة واسعة تبلغ أربعة كيلو مرت مربعة يف منطقة 

كامبونج آير.
ابتدأ البناء يف هذا املسجد عام 1988م  مبساحة تبلغ 
20 فداناً ، وتّم البناء سنة 1994م. وقد حرض صاحب 
الجاللة سلطان بروناي بنفسه حفل االفتتاح، وأديت 

يف الجامع فريضتي صالة املغرب وصالة العشاء .
يتسع الجامع ألكرث من 5000 من املصلني، ويحتوي 
الجامع عىل مرافق خدمية منها مكتبة تشتمل عدداً 
كبرياً من الكتب يف الثقافة اإلسالمية، وكذلك توجد 

سطعت شمس اإلسالم رشقاً وغرباً ، وبلغت حضارتها 
أقايص األرض ، فأصبحت فيها شواهد معامرية غاية 
يف الروعة والبهاء، ومن تلك املعامل املعامرية  مسجد 
إسالمي  حضاري   ٍ شموخ  عىل  شاهد  الجامل  رائع 
يف جنوب رشق آسيا حيث يرتبع عىل أرض خرضاء 

شامخاً بهيئة أنيقة تزيد العني متعة وسعادة.
سلطان  بلقية  حسن  السلطان  مسجد  هو  ذلك 
بروناي حيث يصدح هذا املسجد بنداء اإلسالم  يف 
الدولة  بروناي  عاصمة  بكاوان  رسي  بندر  مدينة 

اآلسيوية املعروفة.
وقد  دخل أهل هذ الدولة يف اإلسالم يف القرن التاسع 
الهجري املوافق القرن الخامس عرش امليالدي، حيث 
بلغت  ذروة امتداد إمرباطوريتها، ويف العرص الحارض 
تطورت هذه الدولة تطوراً كبرياً حتى تحولت  إىل 
املرتبة  الدولة   دولة صناعية حديثة. وبلغت هذه 

قبل طلوع  الليل  من  مبيتة  النية  تكون  أن  ويجب 
ِه َوَسلََّم: : " َال ِصيَاَم لَِمْن  الفجر لقوله َصىلَّ اللُه َعلَيْ

لَْم يَْفرِْضُه ِمْن اللَّيِْل " رواه أهل السنن.
ومن آداب الصيام ترك اللغو والرفث أثناء الصوم، قَاَل 
ِه َوَسلََّم: «َمْن لَْم يََدْع قَْوَل  رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيْ
الزُّوِر َوالَعَمَل ِبِه، فَلَيَْس لِلَِّه َحاَجٌة ِيف أَْن يََدَع طََعاَمُه 

ابَُه» رواه البخاري َوَرشَ
ومن آداب الصيام االنشغال بالذكر والقرآن والدعاء 
ِه َوَسلََّم: قَاَل:  ِبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيْ وصالح األعامل، َعِن النَّ
” إِنَّ َربَُّكْم َعزَّ َوَجلَّ يَُقوُل: يَا ابَْن آَدَم، ِبُكلِّ َحَسَنٍة 
عِ ِمائَِة ِضْعٍف إَِىل أَْضَعاٍف كَِثريٍَة،  َعْرشُ َحَسَناٍت إَِىل َسبْ
اِر ” ”  ٌة ِمَن النَّ ْوُم ُجنَّ ْوُم ِيل َوأَنَا أَْجزِي ِبِه، َوالصَّ َوالصَّ

اللِه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن  ِعْنَد  أَطْيَُب  ائِِم،  َولَُخلُوُف فَِم الصَّ
َوُهَو  َجاِهٌل  أََحِدكُْم  َعَىل  َجِهَل  َوإِْن  الِْمْسِك،  ِريحِ 

َصائٌِم، فَلْيَُقْل: إيِنِّ َصائٌِم ” رواه أحمد وغريه.
ومن السنة : اإلفطار عىل الرطب أو التمر.َعْن أَنَِس 
اَن رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:  بِْن َمالٍِك قَاَل: ” كَ
اٌت،  ، فَإِْن لَْم يَُكْن رُطَبَ َ اٍت قَبَْل أَْن يَُصيلِّ يُْفِطُر َعَىل رُطَبَ
فَتََمرَاٌت، فَإِْن لَْم يَُكْن مَتَرَاٌت َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء ” 

رواه أحمد وغريه.
اَن رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ  ومن السنة الدعاء عند اإلفطار  وَكَ
اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: يَُقوُل إِذَا أَفْطََر: «ذََهَب الظَّأَمُ َوابْتَلَِّت 

الُْعرُوُق َوثَبََت اْألَْجُر إِْن َشاَء اللَُّه» رواه الدارقطني
ومن السنة تعجيل اإلفطار، قال رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه 
لُوا الِْفطَْر»  اُس ِبَخرْيٍ َما َعجَّ َعلَيِْه َوَسلََّم:: «َال يَزَاُل النَّ

متفق عليه.
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