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محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة 
السادسة في كلية الدفاع الوطني

 F-15EX تؤمن سرعة وتحكما 
وشحنة متفجرة ال يمكن مجارتها

الحرب التكنولوجية 
الجديدة بين الصين 
والواليات المتحدة

في ضوء نتائج زيارة محمد بن زايد 
إلى برلين: 

آفاق استراتيجية واعدة للعالقات 
اإلماراتية ـ األلمانية 

Is
su

e 
N

o.
   

57
0 

  J
ul

y 
 2

01
9

محمد بن زايد: نعمل لسالم المنطقة والتصدي لمحاوالت التدخل في الشؤون العربية
عبدهللا الثاني: رسالتنا للعالم أننا نقف في خندق واحد ضد أي تحد يواجهنا معًا

التمرين العسكري المشترك التمرين العسكري المشترك «الثوابت القويةالثوابت القوية1»  
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وال شك يف أن حرص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، وجاللة امللك عبدالله الثاين بن الحسني ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الذي ظهر  واألداء  املهارة  واإلشادة مبستوى  التمرين،  فعاليات هذا  من  جانباً  الشقيقة عىل حضور 
به املشاركون يف التمرين، إمنا يعكس حرص قياديت الدولتني عىل تعزيز التعاون العسكري، واالرتقاء 
بجاهزية القوات املسلحة يف الدولتني، لتكون قادرة عىل الدفاع عن املصالح الوطنية والقومية وحاميتها 
وردع كل من تسول له نفسه املساس باملقدرات الوطنية للدولتني والدول الخليجية والعربية مجتمعة، 
وخاصة يف هذه املرحلة الدقيقة التي تعيشها املنطقة، وتتوهم فيها بعض القوى أنها قادرة عىل فرض 

إرادتها وامليض قدماً يف سياساتها العدائية والتدخلية دون رادع أو حساب.
لقد أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه املناسبة «أن التعاون العسكري 
الشقيقة يصب يف مصلحة  الهاشمية  األردنية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  املستمر 
اإلقليمي  التي تواجه األمن  العمل يف مواجهة املخاطر  املنطقة، ويعزز  األمن واالستقرار والسالم يف 
بشكل عام، واألمن القومي العريب بشكل خاص، ويوثق من عرى املحبة والتفاهم التي تجمع بني أبناء 
الشعبني الشقيقني منذ القدم»، وهذه حقيقة ثابتة تُرجمت يف العديد من املواقف املشرتكة للدولتني، 
والتي أسهمت يف تعزيز أسس األمن واالستقرار يف املنطقة، فقد شاركت الدولتان بفاعلية يف التحالف  
الدويل للتصدي لخطر تنظيم «داعش» اإلرهايب، والقضاء عىل «خالفته املزعومة» يف العراق وسوريا، 
كام تشاركان يف التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية السعودية الستعادة الرشعية يف اليمن، 
ودعم الحكومة الرشعية يف مواجهة ميليشيات الحويث اإلرهابية التي تسعى إىل تدمري قدرات اليمن، 
كام ترفض الدولتان بشكل قاطع التدخالت الخارجية يف شؤون دول املنطقة، وتتصديان بكل حسم 

للمؤامرات التي تستهدف النيل من أمن ومقدرات الدول الخليجية والعربية.
وال شك يف أن التعاون العسكري املستمر بني الدولتني ينطلق من قناعة راسخة أن أمنهام جزء أصيل 
الدول  الدفاع عن أمن واستقرار  العريب بوجه عام، وأن  القومي  الخليجي واألمن  القومي  من األمن 
العربية قضية ال تقبل املساومة أو التهاون، ألنها تتعلق مبصري الشعوب العربية وحقها يف العيش يف 
أمن وسالم وازدهار، وكام قال جاللة امللك عبدالله الثاين بن الحسني، فإن التمرين العسكري املشرتك 
«الثوابت القوية / 1» يبعث «برسالة ليست فقط لشعبي البلدين الشقيقني .. بل هي رسالة لإلقليم 
والعامل بأننا نقف معا يف خندق واحد .. ضد أي تحد يواجهنا معاً»، وهذه حقيقة يدركها الجميع ، 
خاصة أن للدولتني تاريخ حافل من التعاون العسكري لصد املؤامرات الهادفة لزعزعة االستقرار العريب 
واإلقليمي، وهناك تنسيق متواصل بينهام حول التطورات التي تشهدها املنطقة، كام يقفان يف جبهة 

واحدة يف الحرب ضد التطرف واإلرهاب، ويعمالن معاً من أجل تحقيق السالم والتنمية يف املنطقة.
إذا كانت التدريبات العسكرية املشرتكة بني الدول متثل أهم وسائل تطوير املهارات ورفع مستوى 
الكفاءة واالرتقاء بجاهزية للقوات املسلحة، حيث تتيح ملنتسبي القوات املسلحة االحتكاك مبدارس 
تدريبية متطورة، وخربات عسكرية جديدة، فإن التمرين العسكري املشرتك «الثوابت القوية / 1» قد 
شكل مرحلة متقدمة يف مسار التعاون العسكري بني الدولتني، وتحديداً فيام يتعلق بإدارة العمليات 
تنفيذ  التمرين تضمن  املشاركة، خاصة أن هذا  القوات  العسكرية املشرتكة، وتوحيد اإلجراءات بني 
العديد من املهام والعمليات املشرتكة، منها الدفاع الساحيل والقتال يف املناطق املبنية والرماية الحية 
املهارات  أظهرت  التي  التدريبات  من  وغريها  والثقيلة،  املتوسطة  األسلحة  أنواع  مختلف  باستخدام 
القتالية املتقدمة، ومستوى التدريب والتأهيل النوعي الذي حصلت عليه القوات املشاركة باالضافة 
اىل املستوى العايل من التفاهم واالنسجام يف تنفيذ العمليات املشرتكة، وهذا إمنا يؤكد أن هذا التمرين 
باملهام  للقيام  بجاهزيتها  واالرتقاء  البلدين،  يف  املسلحة  القوات  كفاءة  رفع  يف  كبرية  بدرجة  أسهم 
التعاون  أن  الثقة والطأمنينة، ويؤكد  أمر يعزز من  كافة. وهذا ال شك  املستويات  بها عىل  املنوطة 
العسكري بني األشقاء والعمل املستمر عىل تعزيز وتطوير القدرات العسكرية املشرتكة ميثل ضامنة 

قوية للحفاظ عىل األمن القومي العريب، وردع أي جهة تحـاول النيل من استقرار الدول العربية.
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الذكر  من  آيات  ثم  الوطني  بالسالم  الحفل  وبدأ 
الحفل  راعي  السمو  صاحب  شاهد  ثم  الحكيم، 
وبرنامج  الكلية  نشأة  عن  مصوراً  عرضاً  والحضور 
الدراسة الذي نفذه الخريجون من أبناء وبنات الوطن 
عىل ستة وأربعني أسبوعاً هي مدة الدراسة يف الكلية.

سلّم  الخريجني،  وكلمة  الكلية  قائد  كلمة  وعقب 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

الشهادات إىل الخريجني التسعة واألربعني الحاصلني 
الوطني،  الدفاع  كلية  وشهادة  املاجستري  درجة  عىل 
من بينهم ضباط يف القوات املسلحة ووزارة الداخلية 
وشبه  الحكومية  الجهات  مختلف  يف  وموظفون 

الحكومية يف الدولة.
وهنأ سموه الخريجني، وبارك لهم جدهم واجتهادهم 
ومثابرتهم يف التحصيل العلمي، يك يسهموا بالنهوض 

مبستوى دولتنا عىل مختلف الصعد خاصة يف مجال 
لتحقيق  األمثل  التوظيف  الوطنية  مواردنا  توظيف 
رؤية قيادتنا الحكيمة وتطلعات شعبنا وأهداف دولتنا 
العزيزة املتمثلة بالتنمية املستدامة يف شتى املجاالت 
وغريها،  والبرشية  والسياسية  واالقتصادية  األمنية 
والتكامل  والتنسيق  الجامعي  العمل  روح  وتعزيز 
بني مختلف مؤسساتنا الوطنية ملا فيه حامية مصالح 

 " "

.
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وطننا العليا.
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
نفتخر  «نحن  الوطن:  شباب  تكرميه  خالل  مكتوم، 
لتشجيعهم  املتاحة  الفرص  كل  لهم  ونهيئ  بشبابنا، 
عىل العلم والتعلم واكتساب الخربة واملعرفة يف شتى 
الطاقة  وعلوم  املعلوماتية  خاصًة  املعرفة،  حقول 

والفضاء وغريها».
وجل  عز  بالله  وإميانكم  «حبكم  أن  سموه  وأضاف 
وقيادته  العزيز  لوطننا  ووالئكم  بحبكم  منصهر 
إّال  ماالً  تدخر  وال  جهداً  تأُل  ال  التي  املعطاءة 
متسلحة  أجيال  وبناء  شعبها  خدمة  يف  وسخرتهام 
بالعلوم واملعارف وبإميانها بقدراتها وتوظيف طاقاتها 
يف سبيل خدمة دولتهم وإعالء شأنها يف جميع املحافل 

واألوساط الدولية».
العلمية  برصوحنا  اعتزازه  عن  سموه  وأعرب 
منها  يتخرج  التي  الوطنية،  والعسكرية  واألكادميية 
شباب من أبناء وبنات الوطن يحملون عىل كواهلهم 
مسؤوليات وواجبات وطنية وأخالقية وإنسانية من 

والعمل عىل  مجتمعهم  وإسعاد  وطنهم  رفعة  أجل 
ثراه»  الله  «طيب  زايد  الشيخ  ومبادئ  نهج  ترسيخ 
يف التسامح وفهم اآلخر واحرتام الناس عىل مختلف 
يف  بيننا  يعيشون  ممن  خاصة  ومشاربهم،  أهوائهم 

مجتمع اإلمارات املتنوع الثقافات واألديان.

وألقى قائد الكلية اللواء الركن طيار رشاد محمد سامل 
السعدي كلمة يف املناسبة رّحب فيها بصاحب السمو 
وكبار  والوزراء  الشيوخ  من  والحضور  الحفل  راعي 

الضباط وأولياء أمور الخريجني وذويهم.
العسكريني  القادة  وجميع  اعتزازه  عن  وأعرب 
برؤية  الوطني،  الدفاع  لكلية  األعىل  واملجلس 

:
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صاحب  رأسها  وعىل  الحكيمة  قيادتنا  وتوجيهات 
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 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله»،  «رعاه  ديب،  حاكم 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
القائد األعىل للقوات املسلحة، ورعايتهم لكلية الدفاع 
الوطني وسائر مؤسساتنا الوطنية، والتي تجسد نفاذ 
بصرية هذه القيادة املعطاءة وعمق فكرها وشمولية 
تطلعاتها ومتابعتها الحثيثة ملسرية دولتنا املظفرة نحو 
تحقيق أهداف وآمال شعبنا والغايات الوطنية املثىل 

واألسمى.
وأشار قائد الكلية إىل أن كلية الدفاع الوطني تواكب 
حتى  املستقبل،  وتسترشف  متطلباته  بكل  العرص 

العلوم  خارطة  عىل  مرموقة  مكانة  تتبوأ  أصبحت 
الوطني،  التي تعنى باألمن  والدراسات االسرتاتيجية 
كام أنها تعمل من خالل مناهجها الدراسية وبرنامجها 
مع  االسرتاتيجي  الفكر  جسور  مد  عىل  التدرييس 
اآلخرين لفهم أسس التحليل والتخطيط االسرتاتيجي 
حامية  أجل  من  الدولة  موارد  وتوظيف  وإدارة 

مصالحها الوطنية ومصالح شعبنا العليا.
تفاعلية،  تعليمية  بيئة  توفر  الكلية  أن  إىل  ونّوه 
تطوير  سبيل  يف  أهدافها  تحقيق  عىل  وتعمل 
اكتسبت من خالل  التي  الشابة،  الوطنية  القيادات 
التحاقها للدراسة يف الكلية، مهارات البحث والتحليل 
والنقد والتقييم، إىل جانب مهارات الحوار، يك يكونوا 
يف  القرار  لصناعة  الوطنية  املنظومة  حلقات  ضمن 
الدولة واملشاركة الفاعلة يف التخطيط ورسم وتنفيذ 

2019 – 2018
.
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السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية.
السادسة  الدورة  الخريجني يف  وهنأ يف ختام كلمته 
للتنسيق يف  - 2019 ودعاهم  الدرايس 2018  للعام 
جهودهم  يسّخروا  وأن  موقعه،  من  كل  بينهم  ما 
وعلومهم ويوظفوها يف خدمة وطنهم، الذي ال يليق 
واالستقرار  واألمن  والفخر  بالعز  يتوشح  أن  إال  به 

والرخاء لشعبه.

سعيد  عبيد  محمد  طيار  ركن  العميد  تحدث  كام 
السويدي باسم زمالئه الخريجني، ورفع أسمى آيات 
ورؤيتها  الرشيدة  لقيادتنا  والوالء  والعرفان  الشكر 
الوطني،  العلمي  الرصح  هذا  تأسيس  يف  الحكيمة 
الوطنية  الطاقات  وتأهيل  إعداد  عىل  يعمل  الذي 

املهنية وقمة  ليتحملوا مسؤولياتهم مبنتهى  الشابة، 
الوالء واالنتامء الوطني الراسخ.

واعترب الخريج الشاب يف كلمته، رعاية صاحب السمو 
التخريج  لحفل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
مبثابة وسام رشف ومسؤولية للخريجني يعزز الثقة يف 
قدرتهم عىل مواجهة التحديات بكفاءة عالية والعمل 
املخلص من أجل رفعة وطننا الغايل، وتوجه بالشكر 
إىل إدارة الكلية وقيادتها ومدرّسيها عىل ما بذلوه من 

اهتامم ورعاية للدارسني فيها.
الشيخ  السمو  لصاحب  التقطت  الحفل،  ختام  ويف 
محمد بن راشد آل مكتوم وإىل جانبه الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الصور التذكارية مع 

الخريجني.

نائب  الزعايب  طارق  بحري  ركن  العميد  وألقى 
املناسبة  بهذه  كلمة  الوطني  الدفاع  كلية  قائد 
مجموعة  بتخريج  اليوم  احتفالنا  «ان  فيها  قال 
يف  الخريجني  من  سبقهم  ملن  ستنضم  متميزة 
قيادات املستقبل من مختلف هيئات ومؤسسات 
الدولة الحكومية االتحادية منها واملحلية، ويقرتن 
دولة  وتطلعات  رؤية  بتحقيق  أيضاً  احتفالنا 
املتسلحة  القيادات  من  جيل  بإعداد  االمارات 
بشباب  تؤمن  حكيمة  قيادة  ظل  يف  باملعرفة 

الوطن وما يستطيع تقدميه لوطنه».
متيز  أن  الوطني  الدفاع  كلية  قائد  نائب  وأكد 
املنصة  كونها  من  ينبع  ال  الوطني  الدفاع  كلية 
العسكرية األوىل بربنامجها يف  العلمية  االكادميية 
االسرتاتيجية  األمنية  العلوم  يف  العليا  الدراسات 
درجات  بأعىل  امللتزمة  مبعايريها  األوىل  هي  بل 
املتطلبات العلمية ومواكبة سياستها ألفضل النظم 
من  كريم  اهتامم  ذلك  كل  يدعم  واملامرسات 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 

القيادة  من  الحثيثة  املتابعة  وكذلك  املسلحة 
العامة للقوات املسلحة ودعم وعمل دؤوب من 

قيادة كلية الدفاع الوطني وفريق عملها.
وأوضح أن من أهم أهداف تأسيس كلية الدفاع 
الشخصية  ببناء  بتحقيق مهمتها  اقرتنت  الوطني 
من  الوطني  وحضورها  دورها  وترقية  القيادية 
خالل إعداد وتأهيل القيادات العسكرية واملدنية 
ورفع قدراتهم عىل تحديد وتقييم تحديات األمن 
إدارة  أسس  وفهم  والدويل،  واإلقليمي  الوطني 
املصالح  أجل حامية  من  الدولة  موارد  وتوظيف 

الوطنية.
الوطني  الدفاع  كلية  عميد  ذلك  بعد  ألقى  ثم 
متنى فيها للخريجني التوفيق يف مسريتهم العلمية 
من  املزيد  وبذل  املثابرة  عىل  وحثهم  والعملية 
الجهد لتحقيق مبتغاهم والوصول اىل ما يتطلعون 

إليه من مستقبل واعد.
كلمه  العتيبه  هند  الخريجة  ألقت  جهتها  من 
برنامج  أن  إىل  فيها  أشارت  الخريجني  عن  نيابة 
كلية الدفاع الوطني أسهم يف تهيئة الحلبة لجيل 

أرساه من  الذي  اإلرث  ملتابعة  القادة  جديد من 
سبقوهم.

مضطربة،  منطقة  يف  اآلن  نعيش  اننا  وقالت: 
 – أي وقت مىض  أكرث من  اآلن   - بحاجة  وبلدنا 
هذا  تعقيدات  مبارشة  بصورة  يدركون  قادة  إىل 
العامل والنظام الدويل إننا بحاجة إىل أولئك الذين 
تنهض  حلول  إليجاد  والخربة  املعرفة  يكتسبون 
مبصالحنا الوطنية، إن النمو ينطوي عىل االستقرار، 
اإلرث  هو  وهذا  النمو،  عىل  ينطوي  واالستقرار 
الذي يجب أن نسعى جاهدين، ليس الستمراره 
فحسب  ليس  ..وهذا  به  للنهوض  بل  فحسب، 
يف  دراستنا  خالل  تعلمناه  الذي  الوحيد  الدرس 
كلية الدفاع الوطني، ولكن هناك املزيد من هذه 
الدروس، ويتعني علينا اآلن تطبيقها يك نكون قادة 
التفاوض، وممثلني  وبالقدرة عىل  باملرونة  نتمتع 
صياغة  عىل  بفاعلية  نساعد  اإلمارات،  لدولة 
السياسات واالسرتاتيجيات دعامً ألهداف  وتنفيذ 

أمننا الوطني.
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كام شهد فعاليات التمرين سمو األمري الحسني بن 
عبدالله الثاين ويل العهد األردين.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقام 
نهيان وجاللة امللك عبدالله الثاين بجولة يف مواقع 
التدريب شملت.. ” مركز التدريب القتايل ” حيث 
ضباط  كبار  الثاين  عبدالله  وامللك  سموه  صافح 

القوات املسلحة من الجانبني املشاركني يف التمرين 
فعاليات  حول  إيجاز  إىل  واستمعا  العسكري، 
التدريبات  من  العديد  يشمل  الذي  التمرين 
املناطق  والقتال يف  الساحيل  الدفاع  منها  املشرتكة 
أنواع  مختلف  باستخدام  الحية  والرماية  املبنية 
األسلحة املتوسطة والثقيلة والتي أظهرت املهارات 

حظيت  التي  والتأهيل  التدريب  ونوعية  القتالية 
بها القوات املشاركة إضافة إىل املستوى العايل من 
العسكرية  العمليات  تنفيذ  التفاهم واالنسجام يف 

املشرتكة.
تعرفا  حيث  املشبهات“  ”مركز  إىل  انتقال  بعدها 
يف  املستخدمة  االلكرتونية  األنظمة  أحدث  عىل 

 ” 1 /  ”
.  ”  ”

 :
 « »
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التدريب، ثم اطلعا عىل منطقة املباين التي تستخدم يف التدريب يف املناطق املبنية.
الثاين برج املراقبة حيث  كام زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجاللة امللك عبدالله 
شاهدا جانبا من التمرين العسكري املشرتك ” الثوابت القوية / 1 ” .. ووجها التحية للقوات املشاركة عىل 

:

:

املشاركون  به  ظهر  الذي  واألداء  املهارة  مستوى 
يف التمرين يف مختلف التشكيالت العسكرية من 

البلدين.
عربت  شعرية  قصيدة  املشاركني  أحد  ألقى  كام 
ووالئهم  بوطنيتهم  واعتزازهم  فخرهم  مدى  عن 

ألرضهم.
لصاحب  جامعية  صورة  الجولة  ختام  يف  وأخذت 
وجاللة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
األردنية  اململكة  عاهل  الثاين  عبدالله  امللك 
 ” مترين  يف  واملشاركني  الضباط  وكبار  الهاشمية 

الثوابت القوية / 1 ”.
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وتم أمام الحضور تنفيذ مرحلة القتال يف املناطق 
تأمني  مهمة  يف  قتال  فريق  و“انفتاح“  املبنية 
مجموعات  اشرتاك  مع  مبنية  منطقة  وتطهري 
القناصني من الجو ومشاركة فرق مقاومة اإلرهاب 
.. ومتيز العمل باشرتاك الجندي اإلمارايت واألردين 
والفهم  املشرتك  العمل  وإظهار  جنب  إىل  جنبا 
الكفاءة  التمرين وإبراز  املتبادل بني املشاركني يف 
املبنية  البيئة  يف  القتال  يف  للقوات  العملياتية 
املهام  إلنجاز  األسلحة  صنوف  وتكامل  املعقدة 

ضمن فريق واحد.
الثوابت   ” املشرتك  العسكري  التمرين  ويندرج 
التي  املشرتكة  التدريبات  ضمن   ”  1  / القوية 

:

املتحدة واململكة  العربية  اإلمارات  تقام بني دولة 
التعاون  إطار  يف  الشقيقة  الهاشمية  األردنية 
عىل  التدريب  بهدف  بينهام  املشرتك  العسكري 
العسكرية  العمليات  وإدارة  وتنفيذ  تخطيط 

مختلف  بني  املوحدة  اإلجراءات  وتفعيل  املشرتكة 
وحدات القوات املسلحة املشاركة يف هذا التمرين.

العسكرية  العالقات  تعزيز  إىل  التمرين  ويهدف 
والتنفيذ  واإلدارة  التخطيط  مفاهيم  وتكامل 
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:

للعمليات العسكرية وتبادل الخربات، مبا يسهم يف 
رفع مستوى القوات املسلحة يف البلدين الشقيقني 
التدريبات  من  سلسلة  القوات  وستطبق   ..
العمليات  توحيد  سبيل  يف  املشرتكة  العسكرية 

واملفاهيم املشرتكة وأساليب التدريب.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 
نهيان - مبناسبة تنفيذ التمرين العسكري املشرتك 
- أن التعاون العسكري املستمر بني دولة اإلمارات 

الهاشمية  األردنية  واململكة  املتحدة  العربية 
واالستقرار  األمن  مصلحة  يف  يصب  الشقيقة 
مواجهة  يف  العمل  ويعزز  املنطقة،  يف  والسالم 
عام،  بشكل  اإلقليمي  األمن  تواجه  التي  املخاطر 
من  ويوثق  خاص،  بشكل  العريب  القومي  واألمن 
عرى املحبة والتفاهم التي تجمع بني أبناء الشعبني 

الشقيقني منذ القدم.
وأضاف سموه أن هناك تاريخاً طويالً وحافالً من 
البلدين  بني  واملتميز  املثمر  العسكري  التعاون 
واإلدراك  بينهام،  العالقات  قوة  يجسد  الشقيقني، 
التعاون والتنسيق بني األشقاء يف  املشرتك ألهمية 
التوتر  إقليمية مضطربة ومليئة مبصادر  بيئة  ظل 

والتهديد وعدم االستقرار.
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وأشار سموه إىل أن التامرين والتدريبات العسكرية 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  املتنوعة 
كفاءة  رفع  يف  تسهم  الهاشمية  األردنية  واململكة 
جاهزيتها  وتعزيز  البلدين،  يف  املسلحة  القوات 
كافة،  املستويات  عىل  بها  املنوطة  باملهام  للقيام 
مشيدا باملستوى املتقدم الذي ظهرت عليه القوات 
 ”  1/ القوية  الثوابت   ” التمرين  يف  شاركت  التي 
يسهم  ما  واحرتافية،  وتفان  كفاءة  من  أبدته  وما 
كانت  التي  أهدافه  تحقيق  يف  التمرين  نجاح  يف 
مخططة له، وهو أمر يبعث عىل الفخر واالرتياح 
ملا وصلت إليه القوات املسلحة اإلماراتية واألردنية 
من تطور وقوة وما متتلكانه من قدرة عىل العمل 

معاً يف مواجهة التهديدات املشرتكة.
وعرب سموه عن تقديره الكبري لحرص امللك عبدالله 
الثاين بن الحسني، ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة، عىل تعزيز العالقات اإلماراتية - األردنية.. 
تحت  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  مؤكداً 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  قيادة 
نهيان، رئيس الدولة ” حفظه الله ” تويل العالقات 
كبرية،  أهمية  الهاشمية  األردنية  اململكة  مع 
وتعمل عىل دفعها إىل األمام يف مختلف املجاالت 
السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية وغريها، 
خاصة أن البلدين يقفان يف جبهة واحدة يف الحرب 
السالم  أجل  من  والعمل  واإلرهاب،  التطرف  ضد 
التدخل  ملحاوالت  والتصدي  املنطقة،  يف  والتنمية 

يف الشؤون الداخلية العربية.
وألقى جاللة امللك عبدالله الثاين كلمة أمام القوة 
شكره  عن  خاللها  أعرب  التمرين  يف  املشاركة 
الجانبني  من  املسلحة  للقوات  العميقني  وتقديره 

:
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املشاركة يف مترين ” الثوابت القوية / 1 ” عىل ما 
أبدوه من مستوى رفيع يف تنفيذ برنامج التمرين 
..موجها الشكر والتحية إىل صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
الذي  الدعم  عىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
وقال   .. الجيشني  بني  التقارب  ليتحقق  قدمه 
أخي  ومن  مني  والتقدير  الشكر  كل   ” جاللته 
مستوى  من  اليوم  رأيناه  ما  عىل  زايد  بن  محمد 
رفيع يف التدريب .. كان أملنا منذ أعوام أن تكون 
القوات اإلماراتية مع القوات األردنية كتفا بكتف 
.. والحمد لله هذا تحقق ورأيناه اليوم .. وهذي 
رسالة ليست فقط لشعبي البلدين الشقيقني .. بل 
هي رسالة لإلقليم والعامل بأننا نقف معا يف خندق 
واحد .. ضد أي تحد يواجهنا معا .. وإن شاء الله 
.. وأكرر  نراكم كل عام إما يف اإلمارات أو األردن 
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  إىل صاحب  شكري 
آل نهيان الذي قرب الجيش اإلمارايت من الجيش 

األردين“.
  كام حرض فعاليات التمرين .. سمو الشيخ طحنون 
بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم يف منطقة العني 
وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان 
بن  ذياب  والشيخ  أبوظبي  يف  النقل  دائرة  رئيس 
طحنون بن محمد آل نهيان ومعايل الفريق الركن 
القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد 
الركن صالح محمد صالح مجرن  واللواء  املسلحة 
بحري  الركن  واللواء  الربية  القوات  قائد  العامري 
طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان 

قائد القوات البحرية وعدد من الشيوخ.

:
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واعتزازهام  فخرهام  عن  خاللها  سموهام  وأعرب 
األصيلة  باملواقف  اإلمارات  وشعب  الدولة  وقيادة 
واملرشفة لحامة الوطن ودرعه الحصني وما سطروه 
ساحات  يف  وعطاء  وبذل  وتضحيات  بطوالت  من 
يوفقهم  أن  وجل  عز  املوىل  ..سائلني  والكرامة  العز 
بتوفيقه  خطاهم  ويسدد  وأمانه  بأمنه  ويحفظهم 
سموهام  ..وحمل  بقدرته  وعزهم  نرصهم  ويديم 
التهاين  وأطيب  التحية  اإلمارات  أبناء  الوطن  حامة 

لبقية إخوانهم املرابطني يف ميادين الواجب.
بالغ  عن  البواسل  الوطن  جنود  أعرب  جانبهم  من 
سموهام  مع  والتواصل  التهنئة  بهذه  سعادتهم 
عزميتهم  وقوة  ومعنوياتهم  همتهم  علو  ..مؤكدين 
عز  الله  ..معاهدين  الفخروالعزة  طريق  ملواصلة 
وجل ثم القيادة الحكيمة عىل الوفاء والوالء والتفاين 

للوطن من أجل رفعته وأن يبقى شامخا عزيزا ورايته 
خفاقة.

املسلحة  قواتنا  منتسبو  البواسل  جنودنا  رفع 
أرض  عىل  والفداء  والرشف  العز  مبيادين  املرابطون 
صاحب  مقام  إىل  والتربيكات  التهاين  أخلص  اليمن 
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 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 
الشيوخ  السمو  وأصحاب  املسلحة  للقوات  األعىل 
شعب  وإىل  اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء 

اإلمارات الكريم وأرس الشهداء األبرار مبناسبة حلول 
عيد الفطر السعيد.

الجندية  برشف  كبري  واعتزاز  عالية  ومبعنويات 
والدفاع عن قضايا الوطن املحقة دعا جنودنا األبطال 
- الله جل شأنه - أن يعيد هذه األيام املباركة عىل 
دولة اإلمارات وشعبها العظيم بالخري واملنعة والتقدم 

وأن يديم نعمة األمن واألمان عىل الوطن الغايل.
جبهات  يف  املرابطون  املسلحة  قواتنا  منتسبو  وأكد 
القتال مبيادين الحق والواجب وهم يسطرون بكل 
أمثلة حية عىل  البطولية ويجسدون  املالحم  بسالة 
حب الوطن والبذل يف سبيل نرصة قضاياه الوطنية - 
صمودهم وإرصارهم عىل تحرير كامل الرتاب اليمني 
اليمن  املوالية إليران وإعادة  الحويث  من ميليشيات 

إىل أهله كرميا عزيزا أبيا.

 " "

.
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أشقائهم  عن  يدافعون  وهم  البواسل  جنودنا  وعرب 
يف اليمن بشجاعة منقطعة النظري وكفاءة وجاهزية 
نفاخر بها األمم عن والئهم للوطن والقيادة الرشيدة.. 
والدفاع  الوطن  ترجمة مواقف  العزم عىل  مؤكدين 
عن قضاياه وأمن املنطقة والوقوف إىل جانب األشقاء 

يف مواجهة ما يتعرضون له من محن وأزمات.
فمن جانبه رفع ” محمد سعيد ” أحد منتسبي قواتنا 
الرشيدة  القيادة  إىل  التهاين  آيات  أسمى  املسلحة 
األبرار مبناسبة عيد  الشهداء  اإلمارات وأرس  وشعب 
الفطر السعيد ..وقال: ” نجدد الوالء واالنتامء للوطن 
راية  حاملني  دامئا  العهد  عىل  نكون  وأن  والقيادة 
الوطن عاليا نفتديها بالغايل والنفيس لتبقى خفاقة 

شامخة“.
املسلحة  قواتنا  منتسبي  أحد   ” فايز عيل   ” وتوجه 
القيادة الرشيدة وشعب اإلمارات وأرس  بالتهنئة إىل 
عىل  الحرص  ..مؤكدا  املناسبة  بهذه  األبرار  الشهداء 
تجسيد مبادئ اإلمارات السامية القامئة عىل العدل 

واملحبة والسالم والتعايش دفاعا عن الحق والواجب 
والذود عن الشقيق ونرصة املظلوم مهام تطلب ذلك 

من بذل وتضحيات.
املسلحة  قواتنا  منتسبي  أحد   ” أحمد  عيل   ” وهنأ 

القيادة الرشيدة وشعب اإلمارات بحلول عيد الفطر 
السعيد.. وقال إن مشاعل تحرير كامل الرتاب اليمني 
تلوح يف األفق وإن املخطط االنقاليب يف اليمن يتهاوى 
الحق  تدعم  التي  الثابتة  اإلمارات  مواقف  يؤكد  ما 

وتنرص املستضعفني وتقف إىل جوار األشقاء.
وقال ” يارس عبد الله ” أحد منتسبي قواتنا املسلحة:“ 
أن  عىل  اإلمارات  وشعب  الرشيدة  قيادتنا  نعاهد 
نكون عىل العهد حامة للوطن ودرعه الحصني وسيفه 
البتار وأن نعيد الحق ألهله وأن نسحق دابر الرش يف 

ساحات العزة والبطولة واإلباء“.
قواتنا  منتسبي  أحد   ” أحمد  محمد   ” وتقدم 
اإلمارات  الرشيدة وشعب  للقيادة  بالتهنئة  املسلحة 
أبناء  أن  مؤكدا  الفطر..  بعيد  األبرار  الشهداء  وأرس 
امليادين  وأبطال  املالحم  أبناء  هم  املسلحة  القوات 
يوم يفزعون لصناعة املجد الذين هم أهله وصناعه 
وللساحات التي مهروها بانتصار األبطال لقضاياهم 

ونجدة ألشقائهم ولتحرير كامل الرتاب اليمني.
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شعب  وكل  واعتزازه  فخره  عن  سموه  وأعرب 
اإلمارات بأبنائهم، درع الوطن الحصني وحامة 
عزه ورفعته الذين يجسدون أسمى قيم ومعاين 

من  الطيبة  اإلمارات  أرض  إىل  واالنتامء  الوفاء 
خالل مواقفهم البطولية داخل الدولة وخارجها 
والكرامة..  والحق  العمل  ميادين  مختلف  يف 

ويوفقهم  يحفظهم  أن  وجل  عز  الله  داعيا 
عزيزا  آمنا  ليبقى  وشعبهم  وطنهم  خدمة  يف 

شامخا.

 -
 «  »

 ..
 ..

.
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« »

فقد قلد سموه « وسام اإلمارات » من الطبقة 
الثانية العقيد ركن طبيب عائشة الظاهري..و» 
من..  كال  الثالثة  الطبقة  من   » اإلمارات  وسام 

محمد  ومقدم  الكتبي  محمد  ركن  مقدم 
ومقدم  السويدي  طيار محمد  ومقدم  املهريي 
طيار هادف املنصوري ومقدم ركن طيار محمد 

املنصوري والرائد محمد املحرمي والرائد بحري 
أحمد الشاميس والرائد أحمد الكويتي والرائد 
والرائد  الخيييل  مبارك  والرائد  الكعبي  أحمد 
والرائد  الكتبي  عبدالله  والرائد  الظنحاين  سامل 

عبدالله السويدي والنقيب طالل الشمييل.
كام قلد سموه « وسام اإلمارات « من الطبقة 
الرابعة كال .. النقيب خليفة الرصيري والنقيب 
النيادي  حمدان  والنقيب  األحبايب  حمد 
والنقيب عيل الظاهري والنقيب سعيد الشحي 
عبدالله  والنقيب  املزروعي  حمد  والنقيب 

الجابري والنقيب عيل النقبي.
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
الفريق   - الشاطئ  قرص  يف   - املسلحة  للقوات 
اليابانية  القوات  أركان  رئيس  يامازايك  كوجي 

املشرتكة والوفد املرافق.
والتنسيق  التعاون  عالقات  الجانبان  واستعرض 
والشؤون  املجاالت  يف  البلدين  بني  املشرتك 
الدفاعية والعسكرية وأهمية تعزيز هذا التعاون 

مبا يخدم املصالح املتبادلة للبلدين الصديقني.
كام استعرض سموه ورئيس أركان القوات اليابانية 
والدولية ذات  اإلقليمية  والقضايا  التطورات  آخر 

االهتامم املشرتك وتبادال وجهات النظر بشأنها.
البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل   .. اللقاء  حرض 
نائب وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن  املزروعي  عبالن  بن  سيف  عيىس  رئيس أركان القوات املسلحة.مهندس 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
األعىل للقوات املسلحة الفريق أول ركن بحري 
البحرية  القوات  قائد  برازويك  كريستوف 

الفرنسية ..
ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  يرافقه 
اللواء  و  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن 

محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.
يف  جرى  الذي   - اللقاء  خالل  الجانبان  بحث 
مجلس قرص البحر يف أبوظبي- عالقات الصداقة 
وأوجه التعاون والتنسيق املشرتك بني البلدين يف 
العسكرية و سبل تنميتها  الدفاعية و  الشؤون 
عىل  املشرتك  الحرص  ظل  يف  السيام  وتطويرها 

رفع مستوى التعاون إىل آفاق أرحب.
كام تبادل سموه و الفريق أول بحري كريستوف 
برازويك.. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا 
والتطورات  املشرتك  االهتامم  ذات  واملواضيع 

التي تشهدها املنطقة.
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زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
الفريق السري جون لورمير كبري  للقوات املسلحة 
مستشاري وزارة الدفاع للرشق األوسط يف اململكة 

املتحدة.
وبحث سموه واملسؤول الربيطاين ــ خالل اللقاء 
الصداقة  عالقات  ـــ  البحر  قرص  يف  جرى  الذي 
واململكة  اإلمارات  دولة  بني  التعاون  وأوجه 
العسكرية والدفاعية وسبل  املتحدة يف املجاالت 
دعمها وتنميتها مبا يعزز التنسيق والعمل املشرتك 

بني البلدين.
كام تبادل سموه وكبري مستشاري الدفاع الربيطاين 
يف  واملستجدات  التطورات  بشأن  النظر  وجهات 
محمد املنطقة وعدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك. حمد  الركن  الفريق  ..معايل  اللقاء  ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة.حرض 

" 6  "
صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
املجلس  رئيس  الخيمة  رأس  عهد  ويل  القاسمي 
القوات  من  وفداً  االمريي  الديوان  يف  التنفيذي 
املسلحة ممثلة باللجنة املنظمة للعرض العسكري ” 

حصن االتحاد 6 ”.
صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  واطلع 
واستعدادات  برنامج  عىل  اللقاء  خالل  القاسمي 
اللجنة املنظمة لـ ” حصن االتحاد 6 ” الذي تستضيفه 

إمارة رأس الخيمة وتنظمه القوات املسلحة.
باستضافة  الخيمة  رأس  عهد  ويل  سمو  ورحب 
القدرات  إبراز  يف  يسهم  والذي  الكبري  العرض  هذا 
القتالية العالية لقواتنا املسلحة وإمكانيات منتسبيها 
لكل  للتصدي  والتشكيالت  الوحدات  مختلف  يف 

الطامعني والدفاع عن الحق والعدل.
سعود  الشيخ  السمو  صاحب  حرص  سموه  وأكد 

بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس 
حصن   ” العسكري  الحدث  هذا  دعم  عىل  الخيمة 
االتحاد 6 ” وإنجاح فعالياته تثميناً للدور االسرتاتيجي 
األمن  تعزيز  يف  املسلحة  القوات  به  تقوم  الذي 
واالستقرار يف دولة اإلمارات واملنطقة ونرصة القضايا 

الخيمة  رأس  عهد  ووجه سمو ويل  موجها.  العربية 
جميع  بوضع  اإلمارة  يف  الحكومية  الجهات  كافة 
لهذا  استضافة متميزة  املتاحة مبا يضمن  اإلمكانات 

الحدث يف دورته السادسة وإنجاح فعالياته .
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استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 
لشؤون الدفاع - يف مقر الوزارة بأبوظبي سعادة بيرت 

كالس سفري مملكة بلجيكا لدى الدولة.
ورحب معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع بالضيف 
.. مشيدا بعالقات التعاون القامئة بني دولة اإلمارات 
يحقق  مبا  تنميتها  وإمكانات  بلجيكا،  ومملكة 

املصالح املشرتكة.
الصداقة  عالقات  تنمية  سبل  الجانبان  وبحث 
مجمل  إىل  إضافة  البلدين  بني  الثنايئ  والتعاون 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 
سعادة  بأبوظبي  الوزارة  مقر  يف   - الدفاع  لشؤون 

كوون يونج وو سفري كوريا الجنوبية لدى الدولة.
وأشاد  الكوري  بالسفري  اللقاء  معاليه خالل  ورحب 
بعالقات الصداقة التي تربط دولة اإلمارات وكوريا 
تطوير  سبل  اللقاء  وتناول  املجاالت..  مختلف  يف 

وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.
اإلقليمية  القضايا  من  عددا  الجانبان  ناقش  كام 
وجهات  وتبادال  املشرتك  االهتامم  ذات  والدولية 

النظر حولها.

استقبل سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع - مبكتبه 
يف مقر الوزارة بأبوظبي الفريق السري جون لورمير كبري مستشاري 

الدفاع الربيطانيني للرشق األوسط والوفد املرافق.
البلدين  بني  املتميزة  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  جرى 
كافة،  املجاالت  يف  املشرتك  التعاون  أوجه  تعزيز  وسبل  الصديقني 
وتبادال وجهات النظر تجاه مستجدات األوضاع يف املنطقة، وبحثا 

عدداً من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
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ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  استقبل 
الفريق  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
اليابانية  القوات  أركان  رئيس  يامازايك  كوجي 
املشرتكة، والوفد املرافق له خالل الزيارة التي قام 

بها للدولة.
 واستعرض الجانبان - خالل اللقاء الذي جرى يف 
التعاون   - املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  مقر 
املجاالت  يف  البلدين  بني  املشرتك  والتنسيق 

ذات  والقضايا  والعسكرية  الدفاعية  والشؤون 
االهتامم املشرتك وأهمية تعزيز هذا التعاون مبا 

يخدم املصالح املتبادلة للبلدين الصديقني.

الشيخ سعيد بن  الركن بحري طيار  اللواء  التقى 
حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية 
كوجي  الفريق  البحرية  القوات  بقيادة  مبكتبه 

يامازايك رئيس أركان القوات اليابانية املشرتكة.
القامئة  العالقات  استعراض  اللقاء  خالل  وتم 
يف  النظر  وجهات  تبادل  جانب  إىل  الجانبني  بني 
عدد من األمور ذات االهتامم املشرتك السيام يف 

املجاالت البحرية.
حرض اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية 

والوفد املرافق للضيف.



245702019

املسلحة  القوات  وكبار ضباط  قادة  من  عدد  قام 
املتحدة  العربية  االمارات  دولة  قوات  بزيارة 
العريب  التحالف  قوات  ضمن  اليمن  يف  العاملة 
بقيادة اململكة العربية السعودية وذلك لتهنئتهم 

بعيد الفطر السعيد.
تحيات  الزيارة  خالل  الضباط  وكبار  القادة  ونقل 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  وتهاين 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

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

تبادل عدد من كبار ضباط القوات املسلحة، التهاين مع الضباط وضباط 
الصف وأفراد القوات املسلحة، مبناسبة عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خالل الزيارات التي قاموا بها إىل مختلف الوحدات، ونقلوا 
خاللها تحيات وتهاين قيادتنا الرشيدة بهذه املناسبة املباركة.. راجني الله 
العيل القدير أن يعيده عىل الجميع بالخري واليمن والربكات ومتنوا لهم 

كل التوفيق يف أداء مهامهم. 
فقد قام اللواء الركن فيصل محمد الشحي قائد قوة اإلحتياط بزيارة اىل 
قيادة القوات البحرية، وكان يف استقباله لدى وصوله عدد من ضباط 

القوات البحرية.
وقام اللواء الركن محمد مطر الخيييل نائب قائد حرس الرئاسة بزيارة 
مامثلة إىل قيادة القوات الربية.. كام زار اللواء الركن طيار خلف نارص 
الجوي..  والدفاع  الجوية  القوات  قيادة  اإلمداد  هيئة  رئيس  القبييس 
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ضباط  إىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
مبناسبة  املسلحة  القوات  وأفراد  صف  وضباط 
الذي  للدور  السعيد وتقديرهم  الفطر  حلول عيد 

يقومون به لنرصة الشعب اليمني الشقيق.
واطلع قادة القوات املسلحة خالل الزيارة عىل سري 
صف  وضباط  بضباط  والتقوا  العمليات  مجريات 

وأفراد القوات وأدوا معهم صالة عيد الفطر ..
الجميع  عىل  يعيده  أن  القدير  العيل  الله  سائلني 

بالخري واليمن وأن يوفقهم يف أداء مهامهم.

وزار العميد الركن مبارك سعيد غافان الجابري رئيس هيئة االتصاالت 
وتقنية املعلومات قيادة حرس الرئاسة.

القوات املسلحة بزيارات مامثلة ملختلف  وقام عدد من كبار ضباط 
وحدات القوات املسلحة قدموا خاللها تهاين العيد إىل ضباط وضباط 

صف وأفراد القوات املسلحة. 
من جانب آخر قام عدد من ضباط مديرية التوجيه املعنوي بالقيادة 
العامة للقوات املسلحة بزيارة إىل مجموعة من املرىض العسكريني يف 
مختلف مستشفيات القوات املسلحة بالدولة واطأمنوا عىل أحوالهم 
الشفاء  لهم  متمنني  السعيد  الفطر  عيد  مبناسبة  التهاين  إليهم  ونقلوا 

العاجل وأن يعيده الله عليهم وهم ينعمون بثوب الصحة والعافية. 
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حرض سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة 
”معرض  فعاليات  افتتاح  املرافق  والوفد  الدفاع 
رسميا  افتتحه  الذي   ”  2019 للطريان  باريس 
الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون يف مركز معارض 

باريس لو بورجيه يف العاصمة الفرنسية باريس.
تفقدية  بجولة  الظاهري  سامل  مطر  وقام سعادة 
ومنصات  أجنحة  من  عددا  شملت  املعرض  يف 
الدول والرشكات العاملية املتخصصة يف الصناعات 
ما  أحدث  وتعرف خاللها عىل  الدفاعية،  الجوية 
واألجهزة  املعدات  من  الرشكات  كربى  قدمته 
سعادته  وأشاد  والفضائية.  الجوية  والصناعات 
باملشاركة الدولية الواسعة التي متيز بها املعرض 
الدعوة  مثمنا   ..  56 الـ  نسخته  يف  العام  هذا 

لحضور فعاليات املعرض ومستوى التنظيم.

قائد  نائب  الشحي  الركن سعيد  العميد  التقى 
القوات الربية مبكتبه مبقر قيادة القوات الربية 
القوات  أركان  رئيس  يامازايك  كوجي  الفريق 

اليابانية املشرتكة والوفد املرافق له.
عىل  الجانبان  إطار حرص  يف  اللقاء  هذا  ويأيت 
وجهات  وتبادل  الراهنة  األوضاع  استعراض 
النظر حول عدد من املوضوعات ذات االهتامم 

املشرتك.
وعمق  متانة  عىل  اللقاء  خالل  الجانبان  وأكد 
العالقات الخاصة التي تربط البلدين الصديقني.
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الثانوية  املدرسة  قيادة  احتفلت  العني  مدينة  ففي 
من  والعرشين  الرابعة  الدفعة  بتخريج  العسكرية 
طلبتها وحصولهم عىل شهادة الثانوية العامة وذلك 
الركن  اللواء  بحضور  العني،  مدينة  يف  املدرسة  مبقر 
طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان 
رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية وعدد من 
كبار ضباط القوات املسلحة وأولياء أمور الخريجني 

واملدعوين.
وبدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر 
الحكيم ألقى بعدها قائد املدارس الثانوية العسكرية 
 » وقال:  والحضور  الحفل  براعي  فيها  يرحب  كلمة 
نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من قادة املستقبل 
من أبناء هذا الوطن العزيز ممن أعدوا ليكونوا رجاال 
وقادة لريفدوا قواتنا املسلحة بكافة صنوفها بطاقات 
فيه  تتجىل  إبداعيا،  تعليميا  تأهيال  مؤهلة  برشية 
وتربوياً  والتحليل،  العلمي  والتفكري  االبداع  مهارات 
تسمو فيه مبادئ حب الوطن واالنتامء، واالخالص له 

والوالء والطاعة لقيادته الرشيدة».
التي  الفعاليات  من  عددا  التخريج  حفل  وتضمن 

شملت أوبريت التخرج وتسليم واستالم علم املدرسة 
من الدفعة الخريجه إىل الدفعة التي تليها.

والقائد،  والوطن  لله  الوالء  قسم  الخريجون  وأقسم 
حيث أقسموا عىل أن يكونوا مخلصني لدولة االمارات 
العربية املتحدة ورئيسها، ومطيعني ألوامر رؤسائهم 
منفذين لها يف الرب والبحر والجو داخل البالد وخارجها 
ويف كل األوقات، حامني علم واستقالل وسيادة دولتنا، 

معادين من يعاديها ومساملني من يساملها.
بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  تفظل  بعدها 
الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون 

الوطنية واالحتياطية بتسليم الجوائز والشهادات عىل 
التذكاريه  الصور  والخريجني وأخذ  املتفوقني  الطلبة 
لهم  ومتمنيا  تخريجهم  لهم  ومباركا  مهنئا  معهم، 

التوفيق.

من جانبه احتفلت قيادة املدرسة الثانوية العسكرية 
بتخريج الدفعة الثالثة من طلبتها وذلك مبقر املدرسة 
يف منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بحضور مدير القوى 
وعدد  املسلحة  للقوات  العامة  بالقيادة  البرشية 
الخريجني  أمور  وأولياء  املسلحة  القوات  من ضباط 

واملدعوين.
املختلفة شملت  الفقرات  من  الحفل عدد  وتضمن 
فلام عن حياة الطلبة الخريجني وتسليم علم املدرسة 

من الدفعة الخريجه إىل الدفعة التي تليها.
ويف ختام االحتفال قام مدير القوى البرشية بالقيادة 
العامة للقوات املسلحة بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني 
والشهادات عىل الخريجني وتم أخذ الصور التذكارية 

مع الخريجني.

.
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وتسعى وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية 
إىل   - العمل  ورشة  إطار  يف   - األحمر  للصليب 
التأثري لتحقيق تضافر بني العسكريني، بداية من 
واملستشارين  واالستخبارات،  العمليات،  تخطيط 
القانونيني وحتى صياغة نهج متعدد التخصصات 
العسكرية،  العمليات  يف  القرار  صنع  لعملية 
الوعي  وخلق  االشتباك،  قواعد  أهمية  ومناقشة 

بدور اللجنة الدولية للصليب األحمر.
ويشارك يف الورشة عدد من العاملني يف مجاالت 
والقانون  واالستخبارات،  للعمليات،  التخطيط 
موضوعات  عدة  خاللها  من  يناقشون  العمليايت، 
الدويل  القانون  تواجه  التي  التحديات  منها 
اإلنساين يف النزاعات املعارصة، ومبادئ استخدام 
القرار  املسلحة، وعملية صنع  النزاعات  القوة يف 

خالل العمليات العسكرية.
عبدالله  عيل  مبارك  طيار  الركن  اللواء  وقال   
للسياسات  التنفيذية  اإلدارة  رئيس  النيادي، 
هذه  انعقاد  ”إن   : الدفاع  وزارة  يف  والتعاون 
وزارة  بني  القائم  التعاون  ضمن  يأيت  الورشة 
والذي  األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة  الدفاع 
يهدف إىل توسيع آفاق التعاون يف مجال القانون 
الدويل اإلنساين وتبادل التجارب واملعرفة وتعزيز 

للصليب  الدولية  واللجنة  الوزارة  بني  العالقات 
األحمر.“.

 وأشار إىل أن هذه الورشة القانونية تزداد أهمية 
بالنظر إىل موضوعاتها ومحاورها واملشاركني فيها، 
يأيت  للورشة،  الدفاع  وزارة  استضافة  أن  إىل  الفتا 
إمياناً من دولة اإلمارات العربية املتحدة بأهمية 
احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين والعمل عىل 
تطبيقه عىل أرض الواقع، حيث تهدف إىل تعزيز 
العمليات  يف  اإلنساين  للقانون  واالمتثال  الفهم 
والخربة  التجارب  تبادل  خالل  من  العسكرية 

واملعرفة.
التي  امللموسة  الكبرية  الجهود  النيادي  ومثن   
للقيام  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تبذلها 
بدورها اإلنساين البارز يف حامية ضحايا النزاعات 
املحافل  لها  تشهد  حيث  العامل،  حول  املسلحة 
منظومة  دعم  يف  مساهمتها  بأهمية  الدولية 

القانون اإلنساين.
ويف هذا الصدد، قالت صويف باربيه ممثلة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر يف اإلمارات : ”تم تنظيم 
بهدف  الدفاع  وزارة  مع  بالتعاون  الورشة  هذه 
مناقشة القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه يف إطار 

النزاعات املسلحة“..
من  جزءاً  تشكل  الورشة  هذه  أن  إىل  مشرية 
إطار  يف  الوزارة  مع  املبذولة  املتواصلة  الجهود 
يتضمنه  اإلنساين وما  الدويل  القانون  تعزيز فهم 
وسط التحديات كافة التي نشهدها يف النزاعات 

املسلحة حالياً يف جميع أنحاء العامل.
وأضافت ” تبقى حامية املدنيني فضالً عن تلبية 
اإلنساين  الدويل  القانون  جوهر  يف  احتياجاتهم 
فمن  وبالتايل  جنيف،  معاهدات  عليه  تنص  وما 
مع  والحوارات  املناقشات  هذه  خوض  الحيوي 

العسكريني ومسؤويل الدفاع“.

"

 "
 -

"

."
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الصناعي  القمر  سيصبح  الصقر»،  «عني  وبإطالق 
الرابع ألغراض الرصد الذي متتلكه اإلمارات، لريتفع 
ومن  أقامر،   10 إىل  للدولة  الصناعية  األقامر  عدد 

املتوقع أن تبلغ 12 يف 2020.
وصمم القمر «عني الصقر» من قبل كل من رشكة 
توفري  تولت  التي  سبيس»،  آند  ديفانس  «إيرباص 
التي  سبيس»،  إيلينيا  «تاليس  ورشكة  املنصة، 

تكفلت بالجانب املتعلق بآليات التصوير.
تصوير  بنظام  مزود  بأنه  الصقر»  «عني   ويتميز 
مداره  إىل  دخوله  ومبجرد  والدقة  الوضوح  عايل 
ارتفاع 611 كم تقريبا  املنخفض حول األرض عىل 
سيبدأ عمليه التقاط صور فضائية لألرض وإرسالها 
التحكم األرضية داخل مركز االستطالع  إىل محطة 

الفضايئ.
صناعي  قمر  هو  الصقر»  «عني  أن  إىل  يشار 
العسكرية  األغراض  لخدمة  صوره  استخدام  سيتم 

ألغراض  استخدامه  يتم  أن  املتوقع  ومن  واملدنية، 
املسح الخرائطي، والرصد الزراعي، التخطيط املدين، 
والتنظيم الحرضي والعمراين، والوقاية من الكوارث 
البيئة  يف  التغريات  ورصد  وإدارتها،  الطبيعية 

والتصحر، فضال عن مراقبة الحدود والسواحل.
يذكر أن القمر الصناعي «عني الصقر»، والذي يُدار 
من قبل مركز االستطالع الفضايئ «SRC» سيضيف 
الصور  مبئات  املركز  تزويد  يف  هائلة  إمكانيات 
بشكل  وذلك  والوضوح،  الدقة  العالية  الفضائية 
زمني  وقت  يف  التصوير  إعادة  خاصية  مع  يومي، 

قصري، لضامن تلبية جميع االحتياجات.
كمركز  اإلمارات  مكانة  من  القمر  هذا  ويعزز 
يخدم  كام  املتقدمة،  الصناعية  لألقامر  إقليمي 
القوات املسلحة يف توفري صور وخرائط عالية الدقة 

تساعدها يف تحقيق مهامها بكل كفاءة واحرتافية.

»
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أن  د. معني عبدامللك  اليمني  الوزراء  رئيس  أكد 
اليمن واإلمارات يخوضان معركة املصري املشرتك 
يف مواجهة املرشوع اإليراين القائم عىل الطائفية 
منوهاً  العربية  املنطقة  يف  الرصاعات  وتغذية 
إىل  جنباً  اليمن  يبذلها  التي  الكبرية  بالجهود 
جنب مع دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 
السمو  وصاحب  الله»  «حفظه  الدولة  رئيس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، لتجاوز هذه 

املرحلة الخطرة التي تعيشها أمتنا العربية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن العالقات بني اليمن 
امتزجت  خاصة  طبيعة  ذات  اإلمارات  ودولة 
شهداء  بذل  حيث  بالتضحيات  فيها  األخوة 
اإلمارات دماءهم الطاهرة عىل أرض اليمن وهم 
معركة  يف  اليمنيني  إخوانهم  جانب  إىل  يقاتلون 
العروبة يف مواجهة املطامع اإليرانية  الدفاع عن 
الدولة  مؤسسات  واستعادة  االنقالب  وإنهاء 
العنرصية  امليليشيات  أيدي  من  املحتلة  واملدن 

املدعومة من إيران.
وأضاف: تخوض الدولة اليمنية واألشقاء يف دولة 
جانب  فإىل  الجوانب  متعددة  معركة  اإلمارات 
إعادة  معركة  نخوض  االنقالب؛  إسقاط  معركة 
بناء مؤسسات الدولة ومواجهة اآلثار االقتصادية 
واإلنسانية الكارثية التي خلفها انقالب ميليشيات 

إيران وحربها عىل الدولة اليمنية وشعبها.
يف  وقوة  بفاعلية  اإلمارات  دولة  تساهم  وأضاف 
دعم جهود الرشعية يف مختلف الجوانب ونحن 
واملساندة  والتعاون  الدعم  هذا  بأن  ثقة  عىل 

ستتواصل وستزداد خالل الفرتة القادمة.
والدعم  الجهود  عبدامللك  معني  الدكتور  ومثن 
الحكومة  تبذله  الذي  والدبلومايس  السيايس 
اإلماراتية يف كافة املحافل ملساندة جهود إحالل 
للمرجعيات الثالث املتفق  السالم يف اليمن وفقاً 
وشعوب  لدول  املشرتك  املصري  أن  مؤكداً  عليها 
املنطقة يفرض املزيد من التالحم والعمل املشرتك 
لالنتصار عىل املخططات املعادية وتحقيق األمن 

واالستقرار يف واحدة من أهم مناطق العامل.

 ..

العميد  حرضموت  ساحل  أمن  مدير  أكد 
العريب  التحالف  قوات  أن  التميمي،  منري 
املكال  تأمني  أجل  من  الكثري  قدمت 
وتأمينها  وتخليصها  الساحلية،  واملديريات 
بتنظيم  املرتبطة  اإلرهابية  العنارص  من 
الذي  السخي  الدعم  مثمناً  «القاعدة»، 
إنعاش  سبيل  يف  اإلمارات  دولة  قدمته 
حرضموت  ساحل  يف  األمنية  املنظومة 
األمن  ترسيخ  يف  دورها  واستعادة 
إن  التميمي،  العميد  وقال  واالستقرار. 
يف  لحرضموت  التحالف  ودعم  وقوف 
التي  والصعبة  االستثنائية  الظروف  هذه 
متر بها اليمن لن ينىس، وسيظل خالداً يف 
إىل  مشرياً  أبنائها،  وذاكرة  املحافظة  تاريخ 
األمنية  املنظومة  اإلمارايت شمل  الدعم  أن 
بكل مراكزها وإداراتها وأجهزتها املختلفة، 
للقيام  األمني  الكادر  تأهيل  إىل  وصوالً 
بواجباته بشكل متكامل. وأكد أن محافظة 
أمنية  أوضاعاً  تعيش  اليوم  حرضموت 
الفرتة  أن  موضحاً  مسبوقة،  غري  مستقرة 
االرتقاء  يف  نوعياً  تطوراً  ستشهد  القادمة 
من  أكرب  بشكل  وتحديثه  األمني  بالعمل 
تستهدف  قد  تهديدات  أية  محاربة  أجل 

أمن واستقرار املحافظة.
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إجراماً  اإليرانية،  الحويث  ميليشيا  ارتكبت 
الدويل  أبها  مطار  باستهداف  جديداً  إرهابياً 
جنوب السعودية، أسفر عن إصابة 26 مدنياً، 

وسط إدانات عربية ودولية واسعة.
دليالً  واعتربته  الهجوم  بشدة  اإلمارات  دولة 
العدائية  الحوثية  التوجهات  عىل  جديداً 
استقرار  تقويض  إىل  والسعي  واإلرهابية 

املنطقة.
الدويل  والتعاون  الخارجية  وزارة  وجددت 
مع  الكامل  اإلمارات  تضامن  لها  بيان  يف 
صف  يف  الرياض  مع  ووقوفها  السعودية 
كل  ودعمها  ألمنها،  تهديد  كل  ضد  واحد 
واإلرهاب  التطرف  مواجهة  يف  اإلجراءات 
الحويث. وأضاف البيان أن أمن اإلمارات وأمن 
أو  تهديد  أي  وأن  يتجزأ  ال  كل  السعودية 
تهديداً  الدولة  تعتربه  اململكة  يواجه  خطر 

ملنظومة األمن واالستقرار يف اإلمارات.
وأكد التحالف العريب أن هناك أدلة عىل أن 
بالسالح  الحويث  أمد  اإليراين  الثوري  الحرس 

التحالف  وتوعد  املطار،  استهدف  الذي 
باتخاذ إجراءات صارمة وآنية، لردع امليليشيا 
اإلرهابية، فيام اعتربت واشنطن أن العدوان 
إيران  دور  عىل  األدلة  مع  يتوافق  الحويث 

الخبيث يف املنطقة.
مقرها  رشكة  املتحدة  الواليات  وأدرجت 
اإليراين،  الثوري  الحرس  ويستخدمها  العراق 
األمرييك،  الرئيس  وأكد  العقوبات.  الئحة  يف 
يجب  ما  تعلم  إيران  أن  ترامب،  دونالد 
العقوبات  من  املزيد  لتفادي  به  تقوم  أن 
األمريكية، قائالً إنها دولة أحدثت الرعب يف 

منطقتها والعامل.
دورة  أمام  كلمتها  يف  السعودية،  وطالبت 
للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس 
بزيادة  الدويل  املجتمع  فيينا،  يف  الذرية 
الضغط عىل إيران للحد من برنامجها النووي، 
وعدم متكينها من تطوير تقنيات تستخدم يف 

األغراض العسكرية ونزعتها التوسعية.

 :

منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  جدد 
االنقالبية  الحويث  اتهامه ميليشيات  هادي 
بالخيانة والعمل لصالح األجندة اإليرانية. 
وقال يف خطاب وجهه إىل الشعب مبناسبة 
امليليشيات  «إن  السعيد  الفطر  عيد 
مشاريع  كل  عرقلة  عىل  ترص  االنقالبية 
السالم ورفض كل مقرتح للتخفيف من آالم 
اليمنيني»، معترباً أن هذا اإلرصار ال يفرسه 
ال  إيرانية  أجندة  لخدمة  أداة  أنهم  إال 
تهمها مصلحة اليمن واليمنيني، وأنهم أداة 
اإلقليمي  السلم واألمن  بها  تهدد  إجرامية 

والدويل.
التحالف  لدول  التاريخي  بالدور  ومشيداً 
السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العريب 
يف مساعدته ومساندته للتصدي لالنقالب، 
مختلف  يف  اليمني  الشعب  مع  والوقوف 

املجاالت.
وأكد هادي التمسك مببادئ الثورة اليمنية، 
النضال الستعادة  بامليض يف  العهد  مجدداً 
يف  اليمني  الشعب  آمال  وتجسيد  البالد 
الحياة الكرمية يف ظل دولة اتحادية عادلة 
ال تعرف إال مواطنني أحراراً مؤمنني أعزة ال 

يقبلون الضيم وال الذل وال الخضوع.
االنقالبية  الحوثية  امليليشيات  «إن  وقال 
لعامهم  رمضان  يصومون  اليمنيني  جعلت 
شقاء  يعانون  وهم  التوايل  عىل  الخامس 
املوت  رائحة  وتظللهم  والتمزق  الحرب 
املجاعة  وشبح  الدمار  مشاهد  وتحيطهم 
ملصلحة  ومصادرتها  أقواتهم  ونهب 
مخططاتهم الرشيرة مع إرصار عىل عرقلة 
مقرتح  كل  ورفض  السالم  مشاريع  كل 

للتخفيف من آالم اليمنيني».
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عاجلة  استجابة  حملة  اإلمارات  دولة  أطلقت 
مؤخراً  شهدتها  التي  السيول  مترضري  إلغاثة 
محافظات عدن ولحج اليمنيتني تتضمن ترصيف 
واألحياء  الشوارع  من  األمطار  مياه  وسحب 
وإيوائية  إغاثية  مساعدات  وتقديم  السكنية 
«تحالف  اطلق  بالتزامن  مخيامتهم،  يف  للنازحني 
دعم الرشعية يف اليمن» حملة مامثلة معلناً عن 

جرس جوي بني الرياض وعدن إلغاثة املترضرين.

وسارعت الفرق التطوعية امليدانية التابعة لهيئة 
مختلف  يف  باالنتشار  اإلمارايت  األحمر  الهالل 
مناطق عدن لإلطالع عىل مخلفات مياه األمطار 
التي تدفقت إىل بعض املساكن يف مديرية كريرت.. 

سقوط  يف  املصاحبة  القوية  الرياح  تسببت  فيام 
شبه  ترضر  إىل  إضافة  الكهرباء  أعمدة  من  عدد 

كيل ملخيم الرباط للنازحني يف محافظة لحج.
وقال مدير العمليات اإلنسانية لدولة اإلمارات يف 
اليمن إن اطالق دولة اإلمارات لهذه الحملة يأيت 
استجابة للسلطات اليمنية وإسهاماً وتعزيزاً لدور 
مؤكداً  ولحج..  عدن  يف  املحلية  السلطة  وجهود 

عن  عدن،  مدينة  يف  األمنية،  السلطات  أعلنت 
ضبط شاحنة تحمل عىل متنها كميات من األسلحة 

والذخائر أثناء محاولة تهريبها إىل داخل املدينة.
وأفاد مصدر يف عمليات قوات الحزام األمني بأن 
«املشهور»،  تفتيش  حاجز  يف  املتمركزة  القوات 
تهريب  عملية  إحباط  من  متكن  عدن،  غرب 
منت  عىل  كانت  والذخائر،  األسلحة  من  كميات 
شاحنة ويف طريقها إىل وسط مدينة عدن، موضحاً 
أن قوات الحزام األمني يف القطاع السادس أفشلت 
عملية التهريب، ومتكنت من ضبط شخصني عىل 

منت الشاحنة.
كانت  والذخائر  األسلحة  أن  املصدر،  وأضاف 

لنقل  تستخدم  التي  الشاحنة  بداخل  مخفية 
وإحالة  اكتشافها  تم  حيث  املثلجة،  البضائع 
السائق ومرافقه إىل التحقيق، ملعرفة الجهات التي 

تقف خلف هذه الشحنة.
وضاح  عدن،  يف  األمني  الحزام  قوات  قائد  وأكد 
أجل  من  املبذولة،  األمنية  الجهود  استمرار  عمر، 
وذلك  أشكالها،  بكل  التهريب  لعمليات  التصدي 
األمن  وترسيخ  عدن  مدينة  تأمني  الخطط  ضمن 
واالستقرار فيها، موضحاً أن النقاط األمنية التابعة 
عمليات  من  العديد  أفشلت  األمني  للحزام 
إىل  وصولها  ومنعت  سابقة  فرتات  يف  التهريب 

عدن.

يف  الرشعية  دعم  تحالف  قوات  استهدفت 
اليمن، مواقع عسكرية للحوثيني يف العاصمة 
الجوي.  للدفاع  أنظمة  بينها  من  صنعاء 

بحسب التلفزيون الرسمي السعودي.
هجوم  عقب  الهجامت  هذه  وجاءت 
مع  املتحالفون  الحوثيون  شنه  صاروخي 
إيران عىل مطار أبها السعودي ، والذي أدى 

إىل إصابة 26 شخصاً.
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ترصيف  أجل  من  الجهود  جميع  تضافر  أهمية 
واألحياء  الشوارع  من  األمطار  مياه  وسحب 
السكنية لتجنب تفيش وانتشار األمراض واألوبئة 
إضافة إىل فتح الطرقات الستمرارية حركة السري 

واملواصالت بشكل طبيعي.
مساعدات  تقديم  تتضمن  الحملة  أن  وأوضح 
الفرق  سارعت  حيث  للنازحني  وإيوائية  إغاثية 
التطوعية التابعة للهالل األحمر اإلمارايت بالنزول 
أوضاعهم  عىل  لإلطالع  النازحني  مخيامت  إىل 
مساعدتهم  بهدف  لها  تعرضوا  التي  واألرضار 

وتوفري االحتياجات الالزمة لهم..
دفعة  تسيري  عىل  عملت  الهيئة  أن  إىل  مشريا 
مخيم  للنازحني يف  والطرابيل  الخيام  من  عاجلة 
الرباط وتوزيعها عىل األرس التي تعيش بال مأوى 
خياماً  تضم  أخرى  مساعدات  قافلة  وستتبعها   ،

وطرابيل للمخيم خالل الساعات القادمة.

املشرتكة  القوات  قيادة  أعلنت  السياق  يف 
اليمن»  يف  الرشعية  دعم  «تحالف  للتحالف 
إطالق حملة إغاثية عاجلة وجرس جوي لتقديم 

من  للمترضرين  واإلنسانية  اإلغاثية  املساعدات 
األمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة عدن 

واملحافظات املجاورة لها.

مسنودًة  اليمنية  الرشعية  قوات  أحبطت 
ميليشيات  شنته  هجوم  أكرب  العريب  بالتحالف 
مدينة  داخل  إليران  املوالية  اإلرهابية  الحويث 

ورسيان  السويد  اتفاق  توقيع  منذ  الحديدة 
حققت  فيام  املايض،  ديسمرب  يف  األممية  الهدنة 
قوات الرشعية انتصارات متتالية عىل امليليشيات 

 « »

سقط  كام  صعدة،  مبحافظة  «مران»  محور  يف 
وجريح  قتيل  بني  امليليشيات  عنارص  من  عدد 
بنريان الجيش يف جبهة «العقبة» شامل محافظة 

الجوف ويف رشق مدينة تعز.
عن  املشرتكة،  اليمنية  املقاومة  قوات  وأعلنت 
إحباط  يف  العريب،  بالتحالف  مسنودًة  نجاحها، 
مدينة  داخل  الحويث  مليليشيات  واسع  هجوم 
أن  عسكري،  مصدر  وأفاد  أمس.  الحديدة 
امليليشيات شنت هجوماً هو األعنف منذ توقيع 
اتفاق السويد ورسيان الهدنة األممية يف ديسمرب 
املايض، صوب األحياء السكنية املحررة يف شارع 
وجرح  قتل  مؤكداً  الحديدة،  وسط  «الخمسني» 
كرس  خالل  امليليشيات  عنارص  من  العرشات 
هجومها الذي وصفه بـ«الفاشل». وأشار املصدر 
خالل  الثانية  للمرة  استهدف  الهجوم  أن  إىل 
أسبوع شارع «الخمسني» داخل مدينة الحديدة 

وانتهى بخسارة أشد قساوة من األوىل.
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كشف اإلعالم العسكري، التابع للمقاومة اليمنية، 
الحوثية  امليليشيات  استغلت  كيف  باألدلة 
مدينة  لتفخيخ  السويد؛  اتفاق  إيرانياً  املدعومة 
طويلة  أنفاق  بشبكات  اليمن  غريب  الحديدة 
ومتعددة، يف خطوة تؤكد عدم جديتها يف تنفيذ 

االتفاق منذ اليوم األول لتوقيعه.

وزعها  التي  الجوية،  والصور  املشاهد  وأظهرت 
تبذله  الذي  املتواصل  العمل  العسكري  اإلعالم 
وأنفاق  خنادق  لحفر  الحوثية؛  امليليشيات 
األمتار  مئات  بطول  وهي  وتلغيمها،  متعددة 
ومل  السكنية.  األحياء  وداخل  العامة  الشوارع  يف 
بل  العامة؛  الطرقات  بتفخيخ  امليليشيات  تكتف 

واملباين  املنازل  تحت  أنفاق  حفر  عىل  أقدمت 
تزال  ال  التي  السكنية  األحياء  وتقطيع  السكنية، 
ملغمة،  بأنفاق  الحديدة  مبدينة  سيطرتها  تحت 

تهدد حياة أبناء املدينة.
استكملت  كثرية  أنفاقاً  املشاهد  أظهرت  كام 
وأخرى  وردمها،  تلغيمها  الحوثية  امليليشيات 
للقوانني  واضح  خرق  يف  اإلنشاء،  قيد  تزال  ال 
الدولية التي تجرم مثل هذه األعامل. وتستخدم 
أدوات  األنفاق  حفر  يف  الحوثية  امليليشيات 
مختلفة، ونادراً ما تستخدم الجرافات؛ يك ال تلفت 
يف  وتلغيمها  األنفاق  استخدام  أن  يذكر  االنتباه. 
يعد جرائم حرب، وجرائم  املدن  الحروب داخل 

ضد اإلنسانية؛ وفق القانون الدويل.

تكفلت دولة اإلمارات بُكلفة إجراء ما يزيد عىل 600 
عملية جراحية كربى وصغرى يف مستشفى املواسط 
الريفي خالل أشهر مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/

أيار املاضية إىل جانب الخدمات الطبية األخرى من 
فحوص وأشعة لآلالف من مرىض ريف محافظة تعز 

اليمنية. وأوضح تقرير صادر عن املستشفى 
ومكتب الصحة باملواسط خالل شهر يونيو/حزيران 
الجاري - حول الخدمات التي قدمها املستشفى خالل 
املعاينة  إلجراء  املراجعني؛  عدد  أن   - الثالثة  األشهر 
 7377 وللمخترب  مراجعاً،   11844 بلغ  والفحوص 
مراجعاً، وللصيدلة 7112 مراجعاً، إضافة إىل اآلالف 
من الحاالت يف أقسام األشعة والوالدة واألنف واألذن 
اإلنجابية.  والصحة  الصوتية  واملوجات  والحنجرة 
وأشاد مسؤولو املستشفى بدعم دولة اإلمارات الذي 
أسهم يف عودة املستشفى إىل تقديم خدماته الطبية 
اإلمارايت  النهج  إطار  يف  تعز  محافظة  ريف  ملرىض 
الداعم للشعب اليمني يف ظل الظروف الصعبة التي 

يعيشها.
للمخترب  مخربية  محاليل  اإلمارات،  دولة  وقدمت 

اليمنية؛  الصحة  لوزارة  التابع  املركزي،  الوطني 
محمد  وقال  عدن.  يف  الضنك  حمى  وباء  ملواجهة 
يف  اإلمارايت  األحمر»  الهالل  «هيئة  ممثل  الشحي 
عدن، إن هذه املحاليل ستخدم املخترب يف مستشفى 
حمى  بوباء  املصابني  املرىض  لفحص  الجمهورية؛ 
بعض  ويف  عدن،  يف  االنتشار  عاود  الذي  الضنك، 

املحافظات املجاورة.

املركز  مديرة  ميرسي  سعاد  أشادت  جهتها،  من 
اإلمارات  دولة  بجهود  الدوايئ،  لإلمداد  الوطني 
الالزم  الدعم  تقديم  يف  السبّاقة  املتحدة  العربية 

للقطاعات الخدمية؛ ومنها قطاع الصحة.
يذكر أن هذه املحاليل ستكفي ملدة 6 أشهر مقبلة، 
اإلصابات  تزايد  مع  خصوصاً  املرىض  منها  ويستفيد 

بحمى الضنك.

600  ..
 « »
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أعلن العقيد الركن تريك املاليك املتحدث الرسمي 
باسم قوات تحالف دعم الرشعية يف اليمن إلقاء 
باليمن  اإلرهايب  داعش  تنظيم  أمري  عىل  القبض 
املايل  واملسؤول  املهاجر»  أسامة  بـ»أبو  امللقب 

للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم املرافقني له.
وأوضح العقيد املاليك يف ترصيح بثته وكالة األنباء 

السعودية / واس / أن القوات الخاصة السعودية 
ناجحة  نوعية  عملية  نفذت  اليمنية  ونظريتها 
اليمني تم عىل إثرها إلقاء القبض عىل  بالداخل 
أمري تنظيم داعش اإلرهايب وذلك يف متام الساعة 
التاسعة وعرشين دقيقة صباحا من يوم األحد 29 

رمضان 1440 هـ املوافق 3 يونيو 2019 .

ألحد  املستمرة  املراقبة  أن  املاليك  العقيد  وقال 
من  وأعضاء  التنظيم  أمري  وجود  أثبتت  املنازل 
تنظيم داعش اإلرهايب وكذلك وجود 3 نساء و3 

أطفال.
وأضاف أن التحالف اتخذ كافة اإلجراءات الوقائية 
من  العملية  لتنفيذ  املدنيني  لحامية  واالحرتازية 
الحيايت حول مكان  النمط  خالل تحديد ومعرفة 
الجانبية  األرضار  تقليل  لغرض  املطلوبني  وجود 
اإلرهابية  العنارص  عىل  والقبض  الهجوم  لعملية 
وكذلك سالمة النساء واألطفال املوجودين باملنزل 
منذ  دقائق   10 استمرت  العملية  أن  إىل  مشريا 
بداية الهجوم وإلقاء القبض عىل املطلوبني وحرص 
ونتج  والتنظيم  باإلرهابيني  الخاصة  املضبوطات 
عن العملية إلقاء القبض عىل أمري التنظيم وكذلك 
النساء  من  أي  يصب  ومل  التنظيم  من  أعضاء 
أرضار  أي  هناك  يكن  ومل  املنزل  داخل  واألطفال 

جانبية باملدنيني..
من  عدد  مصادرة  عن  العملية  أسفرت  كام 
وكمبيوتر  توب  الب  وأجهزة  والذخرية  «األسلحة 
ومبالغ مالية مبختلف العمالت وأجهزة إلكرتونية 
من  وغريها  اتصال“  وأجهزة   ،GPS وأجهزة 

املقبوضات.
وأكد العقيد املاليك أن هذه العملية تعد رضبة 
يف  وباألخص  االرهايب  داعش  لتنظيم  موجعة 
اليمن وتأيت استكامالً لجهود اململكة يف مكافحة 

اإلرهاب بكافة أشكاله.
التحالف  اململكة ضمن  جهود  استمرار  أكد  كام 
الدويل ضد داعش وبالتعاون مع حلفائها ملحاربة 

التنظيامت اإلرهابية والقضاء عىل آفة اإلرهاب.
وقال العقيد الركن تريك املاليك إن مسار التحقيق 
طبيعة  عن  التفاصيل  باقي  عىل  الحفاظ  يقتيض 
العملية وأعضاء التنظيم اآلخرين الذين تم إلقاء 
القبض عليهم وسيتم اإلعالن عن بقية التفاصيل 

يف حينه.

 :
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حققت مؤسسة تحقيق أمنية منذ عام 2016 وحتى 
نحو 434 من  أمنيات  املايض  أيار  مايو/   نهاية شهر 
مستشفى  يف  خطرية  بأمراض  املصابني  األطفال 
األحمر  الهالل  هيئة  من  بدعم  باليمن،  «الصداقة» 
اإلمارايت. يأيت ذلك انسجاماً مع توجيهات حرم سمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار 
بنت  شيخة  الشيخة  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 
سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري ملؤسسة 

«تحقيق أمنية».
ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الزبيدي،  هاين  وقال 
«تحقيق أمنية»: إن دخول فريق عمل املؤسسة إىل 
قلوب  عىل  والسعادة  البهجة  إلدخال  اليمن  أرض 
واجباً  يعترب  الشقيق  الشعب  هذا  وعائالت  أطفال 
األطفال  يحتاج  أن  الطبيعي  ومن  وقومياً،  وطنياً 
اليمن  يف  ومستعصية  خطرية  بأمراض  املصابون 
والسعادة ملساعدتهم  األمل  من  املزيد  إىل  الشقيق 
مع  خاصة  املضنية،  العالج  مسرية  مواصلة  عىل 
املؤسسة  وملعرفة  بالدهم،  تعيشها  التي  الظروف 
دعم  يف  األمنية  تحقيق  يلعبه  الذي  الكبري  بالدور 

الحالة النفسية للطفل، وعائلته، عىل حد سواء.
عىل  الحصول  بني  ما  تنوعت  األمنيات  أن  وأوضح 
أجهزة الكمبيوتر املحمولة، والهواتف الذكية، واآلي 

األجهزة  من  وغريها  اإللكرتونية،  والسيارات  باد، 
اإللكرتونية الحديثة.

وأضاف أنه تنفيذاً السرتاتيجية املؤسسة خالل «عام 
التسامح» متكنت املؤسسة من زرع بسمة السعادة 
متت  حيث  املرىض،  األطفال  وجوه  عىل  واألمل 
استضافة الطفل محمد مع عائلته يف منتجع الفيل 
لقضاء يوم عىل البحر مع تحقيق أمنيته يف الحصول 
عىل الكمبيوتر املحمول، كام حققت املؤسسة أمنية 
الطفل جنا يف الحصول عىل آي باد، وزرعت البسمة 
عىل وجه الطفل أحمد مع تحقيق أمنيته يف الحصول 

عىل بالي ستيشن، فضالً عن استضافة الطفلة مليك 
بالسعادة  حافل  يوم  لقضاء  مول  عدن  يف  وعائلتها 
وتحقيق أمنيتها يف الحصول عىل الكمبيوتر املحمول.

وقال الزبيدي إن قيام املؤسسة مبد يد العون وزرع 
املحبة والسعادة يف قلوب أطفال وعائالت الشعب 
امتداداً  يشكل   2019 التسامح  عام  خالل  اليمني 
والعطاء  الخري  حب  يف  الخالد  اإلنساين  زايد  إلرث 
والتطلع إىل إحالل السالم، والسري عىل نهج القيادة 
الرشيدة يف منح السعادة لآلخرين من دون تفريق يف 

الدين، اللون، الجنس أو العرق.

املشرتكة،  اليمنية  املقاومة  هندسة  وحدات  فجرت 
زرعتها  التي  البحرية  األلغام  من  جديدة  كميات 
بعد  الدولية،  املالحة  لتهديد  الحويث  ميليشيات 

تفكيكها من شواطئ الساحل الغريب.
وأوضح مصدر يف اإلعالم العسكري التابع للمقاومة، 
كانت  بحرية  ألغام  سبعة  فكك  الهندسة  فريق  إن 
امليليشيات الحوثية زرعتها يف ساحل منطقة الطائف 

منها،  قبل دحرها  الحديدة،  الجنويب ملدينة  املدخل 
فيام ال يزال العمل جارياً لتفكيك كميات أخرى.

وسارع الفريق الهنديس بالتخلص منها؛ عرب تفجريها 
إىل جانب عدد من األلغام األرضية، ومبا يسمح به 
مبنطقة  البحري  اللسان  يف  للتفجري  اآلمن  النطاق 

غليفقة، وفقاً لذات املصدر.
للمقاومة  التابعة  الهندسة  وحدات  أن  إىل  يشار 

كميات  املاضية  الفرتة  خالل  فككت  املشرتكة، 
امليليشيات  خلّفتها  التي  البحرية  األلغام  من  كبرية 
الحوثية يف مراكز اإلنزال السميك وعىل طول امتداد 
التي  البحرية  األلغام  وتسببت  الغريب.  الساحل 
تزرعها ميليشيات الحويث مبقتل عرشات الصيادين يف 

الساحل الغريب. 
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السودان اليوم بني مفرتق طرق. فهو أمام طريق مأمول 
شعبياً نحو إقامة نظام سيايس مدين بأسس دميقراطية 
القانون،  وسيادة  والشفافية  الحريات  لشعبه  تضمن 
أو طريق إفشال هذا املسعى وإقامة نظام استبدادي 
الدولة السابقني. من هنا يربز دور  يحافظ عىل رموز 
دعم  نحو  لهم  الداعمة  والدول  املسلمون  االخوان 
الخيار الثاين، ألنه وبكل بساطة فإن إقامة نظام سيايس 
مدين سيُنهي أمالهم يف العودة إىل الحياة السياسية يف 
وفساد  أكاذيب  من  السودانيون  شِبع  لقد  السودان. 
معرضني  خرجوا  أنهم  درجة  إىل  املسلمون  اإلخوان 
املسلمون.  اإلخوان  لحكم  ال  ليقولوا  للخطر  حياتهم 
املسلمون مع  لإلخوان  قامئة  تقوم  ان  وعليه ال ميكن 
نجد  لذلك  السودان.  يف  جديد  مدين  سيايس  نظام 
التحريض  مجال  يف  تستميت  وتركيا  قطر  مثل  دول 
العادلة بنظام سيايس  ضد الشعب السوداين ومطالبه 
مدين يضمن لهم الحياة الكرمية وينهي مأساتهم التي 

استمرت لثالثة عقود. 
السودان  يف  االنتقايل  العسكري  املجلس  توىل  أن  فام 
يف  جداً  الحساسة  الفرتة  هذه  يف  البلد  إدارة  مقاليد 
مستقبل السودان إال وسعت كل من قطر وتركيا إىل 
منه  صاغيًة  أذاناً  تجد  مل  وعندما  املجلس،  استاملة 
املجلس  أدرك  لقد  ملهاجمته.  تتجه  بدأت  ملخططاتها 
االنتقالية  املرحلة  أن  السودان  يف  االنتقايل  العسكري 
الحالية تتطلب ابتعاد السودان عن االصطفاف اإلقليمي 
وخلق عداوات مع محيطه العريب واألفريقي. لذلك اتجه 
نحو توضيح ذلك بزيارات ممثليه إىل كل من اململكة 
العربية  اإلمارات  ودولة  ومرص  السعودية  العربية 
املتحدة. كان هذا التوجه لطأمنه جميع األطراف بأن 
اإلقليمي  ومحيطه  للعرب  سند  هو  الجديد  السودان 
ولن يقبل بأن يكون طرفاً مرضاً ألمن واستقرار أية دولة 
البلدان  عربية أو أفريقية. وهذا أمر طبيعي يف حالة 
التي متر يف مرحلة انتقال للسلطة. مل يرق لقطر وتركيا 
هذا التوجه، فعملت عىل تشويه تلك الزيارات وتلفيق 
التهم الكاذبة كعادتها إىل السعودية ومرص واإلمارات 
بأنها وراء دعم العسكر ضد الشعب السوداين. أكاذيب 
داعمة  مرشفة  مبواقف  الدول  تلك  عواصم  دحضتها 
للسودان واملطالب املرشوعة للشعب السوداين.         

إن الشعب السوداين شعب واعي وال ميكن أن متر عليه 
مثل هذه األكاذيب الشيطانية التي تقودها قطر وتركيا 
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وأدواتهم اإلعالمية. لقد استفاق الشعب السوداين من 
زمن  بالسودان  الدول  تلك  مثل  تفعله  كانت  ما  كل 
صديقه  من  الصحيح  صديقه  اليوم  وعرف  البشري، 
اإلخوان  تنظيم  ورائهم  ومن  وتركيا  قطر  إن  املزيف. 
لتحقيق  السودان  يستغلون  كانوا  اإلرهايب  املسلمون 
والشعب  السودان  مصلحة  ضد  الخارجية  أجندتهم 
العسكري  املجلس  وفود  تزور  وعندما  السوداين. 
االنتقايل كالً من السعودية ومرص واإلمارات فإنها ترسل 
برسائل واضحة بأن السودان لن يكون بعد اليوم نصرياً 
ملثل تلك الجامعات اإلرهابية ضد أمن واستقرار هذه 
يف  اإلخوانية  اإلعالمية  األلة  تستميت  لذلك  الدول. 
سعيها إىل الفاق التهم الكاذبة. إن أكرث ما يهم مثل هذه 
املصنفة  الجامعات  دعم  عن  السودان  توقف  الدول 
تلك  ولعل  الدول.  مثل هذه  اإلرهابية يف  بالجامعات 
بالتايل  األمر، وهي  مثل هذا  لتوضيح  مهمة  الزيارات 
تكون طبيعية وليس فيها ما ميكن أن يثري الريبة والشك. 
ليس من مصلحة مرص والسعودية واإلمارات إال أمن 
آمن  مصدر  هو  اآلمن  فالسودان  السودان.  واستقرار 
واستقرار ملحيطة اإلقليمي. وإن أكرث ما أرض بالسودان 
والشعب السوداين هو أن هذا البلد جرى وراء أجندات 
خارجية استغلت السودان لتحقيق أهدافها بعيداً عن 
مصلحة السودانيني. وهذا ما ال يتمناه أحد. كلنا نحب 
السودان، ونقدر عطاء ومجهود األخوة السودانيني يف 
نهضة بلداننا، ونأمل أن يكون عطائهم الذي قدموه لنا 
دافعاً لتحقيق نهضة السودان الجديد بعيداً كل البعد 
السيطرة  إىل  الساعية  األجنبية  األجندات  سيطرة  عن 
عىل مقدرات ذلك البلد العظيم بعيداً عن استثامرها 
يف دعم التنمية يف السودان ونرصة قضايا أمتنا العربية 
ضد التدخالت املرضة بأمن واستقرار الدولة الوطنية.     
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أنظمة  أحدث  نرش  من   Indra رشكة  انتهت 
وهو   AIRDEF باسم املعروف  الجوي  الدفاع 
أجزاء  عدة  من  مكون  شامل  نظام  عن  عبارة 
ويتميز  ُعامن.  سلطنة  مصالح  لحامية  مختلفة 
الجو  سالح  عىل  يسهل  بأنه  الجديد  النظام 
املهام  ومراقبة  وتنفيذ  تخطيط  عملية  العامين 
العسكرية، باإلضافة إىل مراقبة ومتييز الطائرات 
الجوي  املجال  داخل  املتعاونة  وغري  املتعاونة 

الذي يقع تحت السيادة الُعامنىة. 
املعلومات  دمج  عىل  النظام  ويعمل 
املصادر  من  الواردة  واملعلومات  االستخباراتية 
األخرى من أجل رسم صورة متكاملة عن الوضع 
عرض  أدوات  الطرفية  نهاياته  وتضم  الجوي، 

املعلومات التي تسهل وظائف كل مشغل.
كام يحتوي النظام عىل الوظائف املتقدمة التي 
متطلبات  ويلبي  املسلحة،  القوات  تحتاجها 

العليا  املستويات  ذات  واملؤسسات  الهيئات 
لحلف  التابعة   ACCS أنظمة  تلك  بينها  ومن 

شامل األطليس (الناتو).
من   Indra عائلة  أثبتت  ذلك،  عىل  عالوة 
الرادارات فعاليتها الكبرية عند العمل يف بعض 
من أشد مسارح العمليات خطورة ويف البيئات 

املعاكسة التي تتعرض لوجات تشويش قوية.
الرادار  أجهزة  تصدير  يف  الرشكة  نجحت  وقد 
املذكورة إىل عدة دول مختلف يف قارات العامل 
الجوي  الدفاع  األجهزة  هذه  وتؤمن  الخمس، 
من  الغربية  الجنوبية  املنطقة  أنحاء  جميع  يف 
وخالل  األطليس.  التحالف  قيادة  تحت  أوروبا 
أجهزة  عىل  الناتو  اختيار  وقع  األخري  العقد 
الثابتة  أنواعها  بكافة  املدى  الطويلة  الرادار 
(FADR) واملتحركة (DADR) التي تم اإلعالن 

عنها.
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الربازيليتان   WEG و   Embraer رشكتا  أعلنت 
املتخصصتان يف إنتاج املنتجات املصنعة ذات التقنية 
العالية، أعلنتا مؤخرا عن توقيع اتفاق مشرتك للتعاون 
العلمي والتقني للقيام معا بتطوير تقنيات وحلول 

جديدة لتمكني الدفع الكهريب داخل الطائرات.
عمليات  إطار  يف  تأيت  التي  الرشاكة،  هذه  وتهدف 
البحوث والتطوير التنافسية، إىل ترسيع عملية إنتاج 
التقنيات الالزمة لرفع كفاءة الطاقة لدى الطائرات 
الكهربائية  املحركات  ودمج  استخدام  عىل  اعتامدا 
يف أنظمة الدفع املبتكرة. وتأيت عملية دمج الكهرباء 
املذكورة يف إطار سلسلة من الجهود املتواصلة التي 
تبذلها صناعة الطائرات والتي تسعى لتأكيد التزامها 
باالستدامة البيئية مثلام يحدث مع الوقود األحفوري 

حاليا بغرض تقليل نسبة االنبعاثات الكربونية.
سيتم  املخترب  داخل  التقنيات  تلك  اختبار  وبعد 
األنظمة  واختبار  لدمج  جوية  منصة  استخدام 
املتطورة يف ظروف تشغيل حقيقية. وسيتم استخدام 

EMB- غرار  عىل  واحد  محرك  ذات  طائرة صغرية 
 test bed اختبار  فرشة  لتكون   203 Ipanema
املبديئ  التقييم  إجراء  عن  مسؤولة  ستكون  والتي 
لتقنية الكهرباء تلك. ومن املقرر تنفيذ الرحلة األوىل 
لنموذج الطائرة الذي يعمل بالدفع الكهريب يف عام 

.2020

املقرتح  العلمي  التطوير  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
طريق  عن  الطائرات  لدى  الدفع  مصادر  لكهربة 
وقوية  فعالة  أداة  يشكل  النامذج  أحد  استخدام 
للبحوث التنافسية من أجل التعلم والتدريب، عالوة 
قبل  النضج  مرحلة  الجديدة  التقنية  دخول  عىل 

تطبيقها عىل املنتجات الجديدة يف املستقبل.

WEG Embraer
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التابعة  الرشكات  إحدى   ،Nexter رشكة  شاركت 
ملجموعة KNDS، مؤخرا يف املعرض التجاري الدويل 
 IDET Trade Show للتقنيات العشكرية واألمنية
الذي نظمته جمهورية التشيك مؤخرا، حيث عرضت 
التي  الحلول  الرشكة خربتها عن طريق طرح بعض 
والبحرية  الربية  القوات  متطلبات  تلبي  أن  ميكن 
يف  حافل  بسجل   Nexter رشكة  وتتمتع  والجوية. 
ميكن  التي  املبتكرة  املعيارية  األنظمة  إنتاج  مجال 

تلبي  والتي  عليها  االعتامد 
جميع  يف  عمالئها  احتياجات 

أنحاء العامل.
 Nexter رشكة  واستغلت 
لعرض  املخصصة  املنصة 
نسخة  عرض  يف  منتجاتها 
القتالية  املشاة  آلية  من 
الثامين  الدفع  ذات  املدرعة 
عيار  مدفعية  بربج  املجهزة 
مجال  يف  أما  ملليمرتا.   40
فقد  واالستطالع  املراقبة 
EBRC- عرضت الرشكة منوذجا من اآللية املدرعة

JAGUAR املجهزة للقتال واالستطالع ، كام عرضت 
الدفع  ذات   TITUS املدرعة  آليتها  أيضا  الرشكة 
السدايس املجهزة بربج مدفعية ARX 20 عيار 20 

ملليمرتا.
ويف مجال املدفعية، عرضت رشكة Nexter منوذجا 
الدفع  املدرعة CAESAR ذات  القتالية  اآللية  من 
لرشاء  بطلب  الدامنريك  الجيش  تقدم  وقد  الثامين. 

املدفع الذايت الدفع عيار 155 ملليمرتا الذي ميكنه 
بدقة  الواحدة  الدقيقة  يف  طلقات  ست  إطالق 

متناهية للغاية.
كام عرضت الرشكة خربتها يف مجال أبراج املدفعية 
امللحق   RAPIDFire املدفعية  برج  خالل  من 
التحميل  ذي   P20 املدفعية  وبرج  الربية  بنسختها 
اليدوي املخصص للخدمة الخفيفة، وكالهام مبقياس 
أيضا  الجوية  لألنظمة  كان  وقد   .5 إىل   1 من  رسم 
 POD حضور قوي من خالل عرض مناذج من املدفع
للطي  القابلة  البوابة  ذي   SH20 واملدفع  NC621

املخصص للطائرات املروحية.
عالوة عىل ذلك، سنحت الفرصة أمام زوار املعرض 
وملحقاته   NERVA اآليل  اإلنسان  عىل  للتعرف 
املهام  لتعزيز  املخصصة   FINDEAGLE وعدة 
والنظام الرقمي FINDMP ونظام القيادة والتحكم 
الرشكة  عرضت  كام  النريان  لدعم   FINDART
تشكيلة واسعة من الذخرية التي تراوحت بني عيار 
الذخرية  بينها  ومن  ملليمرتا،   155 و  ملليمرتا   20

 KATANA الذكية ملعروفة باسم
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وكالة  موافقة  عىل  رسميا   Aireon رشكة  حصلت 
 European األورويب لالتحاد  التابعة  الطريان  سالمة 
 (Union Aviation Safety Agency (EASA
كرشكة مسؤولة عن تقديم خدمات املالحة الجوية 
 Air Navigation Service Provider (ANSP)
 Air Traffic وإدارة الحركة الجوية Organization
الخاصة مبراقبة  Management (ATM)/الخدمات 
 Air Navigation Service خدمات املالحة الجوية
ANS)) من أجل دعم عملية الفصل بني الطائرات. 
 Aireon رشكة  أمام  الطريق  املوافقة  تلك  ومتهد 
لتقديم  اإلطالق  عىل  مرخصة  رشكة  أول  لتكون 

خدمات مراقبة الطائرات.
وتأيت هذه الخطوة لتتوج ثالث سنوات من التعاون 
الطريان  سالمة  ووكالة   Aireon رشكة  بني  املثمر 
التابعة لالتحاد األورويب التي تعترب الوكالة املسؤولة 

عن تحديد وتسويق املعايري الخاصة بسالمة الطريان 
املدين لدى الدول األعضاء يف االتحاد األورويب والدول 
إمكانية  لتؤكد  الوكالة  موافقة  وتأيت  له.  التابعة 
مراقبة  يف   Aireon رشكة  معلومات  عىل  االعتامد 

خدمات الحركة الجوية.
وقال مانفريد ديروف، مدير شعبة معايري وتطبيق 
الطريان  سالمة  بوكالة  الجوية  الحركة  ومراقبة 
التابعة لالتحاد األورويب، إن ”الوكالة أجرت سلسلة 
باالمتثال  املتعلقة  والتدقيقات  املراجعات  من 

Aireon

تطبيقها  يتم  التي  األورويب  االتحاد  ولوائح  لقوانني 
مثل  الجوية  الحركة  الخاصة مبراقبة  الخدمات  عىل 
العمليات اإلدارية وتطوير وفحص األنظمة والتأكد 
من الربمجيات وعمليات التشغيل ومراقبة الخدمات 
رشكة  تستطيع  املوافقة  وبهذه  الفني.  والدعم 
مبوافقة  تحظى  خدمة  لعمالئها  تقدم  أن   Aireon
وكالة سالمة الطريان التابعة لالتحاد األورويب بفضل 

هذه املوافقة املبدئية“.
كام متهد تلك املوافقة، التي تعترب أهم موافقة تصدر 
رشكة  أمام  الطريق  متهد  مدين،  طريان  هيئة  عن 
عىل  للحصول  اضطرارها  عدم  ناحية  من   Aireon
أي موافقات إضافية لألغراض التجارية داخل القارة 
األوروبية، وهو ما مينح الرشكة فرصة سانحة ملضاعفة 
التي  والتجارية  والبيئية  األمنية  الخدمات  الفوائد 

Aireon تؤمنها معلومات
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QinetiQ
 Leonardo رشكة  أعلنت 
الذي   CanSec خالل معرض 
عقد مؤخرا أنها وقعت عقدا 
اليوروهات  من  ماليني  بعدة 
بوصفها   QinetiQ رشكة  مع 
املسؤول  الرئييس  املقاول 
أجهزة  من  عدد  تأمني  عن 
التي   PicoSAR الرادار 
املسح  مبصفوفة  تعمل 
 Active الفعال  اإللكرتوين 
 Electronically Scanned
 (‘Array (AESA, also known as ‘E-Scan
بتجهيز  املذكورة  الرادار  أجهزة  وستقوم 
جمع  عن  املسؤولة  الجديدة  اآللية  الطائرات 
األهداف  وحيازة  االستخباراتية  املعلومات 
 Intelligence, Surveillance, واالستطالع 
 Target Acquisition and Reconnaissance
املسلحة  القوات  طلبت  التي   ((ISTAR
 Leonardo رشكة  وقامت  رشاءها.  الكندية 

جهاز  وتصنيع  بتصميم  بربيطانيا  إدنربه  يف 
الوحدات  ستستخدمه  الذي   PicoSAR الرادار
لتنفيذ  والرب  البحر  يف  الكندية  العسكرية 

العمليات الداخلية والخارجية عىل حد سواء.
عاليا  أداءا   PicoSAR الرادار  جهاز  ويؤمن 
اإللكرتوين  املسح  مراقبة  عىل  فائقة  وقدرات 
جهاز  ويعترب  للغاية.  صغرية  عبوة  داخل 
الرادار هذا مثاليا عند تركيبه عىل منت الطائرة 
الجديدة التابعة للقوات املسلحة الكندية التي 
اآللية  الجوية  املركبة  غرار  عىل  تصميمها  تم 
ومع  الوزن.  الخفيفة   UMS Skeldar V-200
تركيب جهاز الرادار PicoSAR عىل منت املركبة 
االستفادة  التشغيل  باستطاعة مسؤويل  سيكون 
من عدة وظائف مثل التصوير الفائق الوضوح 
مفتوحة  عدسة  عىل  يعتمد  رادار  باستخدام 
 high-resolution Synthetic Aperture
األهداف  وتحديد   Radar (SAR) imaging
 Ground Moving األرض  عىل  املتحركة 
وستساهم   (Target Indication (GMTI

قوي  جهاز  عىل  الحصول  يف  الخاصيتني  كلتا 
مهام  لتنفيذ  واملراقبة  األرضية  الخرائظ  لرسم 
جمع املعلومات االستخباراتية وحيازة األهداف 

ISTAR واالستطالع
 PicoSAR ومن الجدير بالذكر أن جهاز الرادار
نظام مرن تم استخدامه عىل منت أكرث من 10 
استخدام  وجرى  الطائرات.  من  مختلفة  أنواع 
األقىص  الرشق  األوقيانوسية  مناطق  يف  الجهام 
والرشق األوسط وأوروبا وشامل أفريقيا وأمريكا 
 10 من  أكرث  وقام  الجنوبية،  وأمريكا  الشاملية 
عمالء برشائه. ويشكل الجهاز جزءا من تشكيلة 
التي  املجوقلة  الرادار  أجهزة  من  وأكرب  أوسع 
 M-Scan تضم أفضل أنظمة البحث امليكانييك
وأنظمة   ((mechanically-scanning
 E-scan (electronically اإللكرتوين  البحث 
ومراقبة  املراقبة  مهام  لتنفيذ   (scanning

الحرائق.

طرحت رشكة UAVOS  محطة نقالة جديدة للتحكم 
 Portable Ground Control Station األريض 
مبفاتيح  مزود  كونصول  مبثابة  لتكون   ((PGCS 3
تحكم. وما تزال املحطة املذكورة يف بداياتها األوىل، 
وتعتمد عىل جهاز كمبيوتر محمول عسكري متطور 
من نوع Getac X500 ويتميز هذا الجهاز بقدرته 
عىل دمج أجهزة الكمبيوتر املحمولة مقاس 15 بوصة 
املختلفة، وهو ما يجعله منصة قوية لالستخدامات 

محطة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  املتعددة. 
الجديدة عبارة عن جهاز  األريض  التحكم 
كمبيوتر مستقل وكونصول مزود مبفاتيح 
إضافية، ويتميز الجهاز بقدرته عىل العمل 
بصورة متوافقة مع الطيار اآليل للمحطة. 
 joystick التحكم  ألذرعة  بالنسبة  أما 
واألزرار التي تعمل بالضغط واملفاتيح فهي 
مضادة للامء. أما بالنسبة للوحة التحكم فهي مجهزة 
 quick-release mechanism الفتح  رسيعة  بآلية 

اللتحام الكمبيوتر املحمول.
ملتابعة  الجديدة  األريض  التحكم  محطة  وتهدف 
املأهولة)  (غري  اآللية  الجوية  مركبات  ومراقبة 
املركبة.  من  حية  فيديوية  عرض صور  إىل  باإلضافة 
للمحاكاة.  املذكورة كجهاز  وميكن استخدام املحطة 
أي  مع  فوري  بشكل  تعمل  ليك  مصممة  واملحطة 

طائرة تحمل أجهزة أو أسلحة. ويقوم جهاز موديم 
املركبة  يف  بالتحكم  املحطة  نظام  مع  مدمج  رقمي 
عن طريق استخدام هوايئ خارجي. كام طورت رشكة 
UAVOS أيضا لوحة للتحكم يف الطاقة، األمر الذي 
يسمح للمحطة بالعمل اعتامدا عىل عىل عدة مصادر 

مختلفة للطاقة باإلضافة إىل شحن الحاسب اآليل.
بصغر  الجديدة  األريض  التحكم  محطة  وتتميز 
بوصة  إىل 25,6  يصل طولها  الكلية، حيث  أبعادها 
 332) بوصة   13 إىل  وعرضها  ملليمرتا)،   656)
ملليمرتا)   128) بوصات   5 إىل  وارتفاعها  ملليمرتا)، 
الكونصول إىل 8,6 أرطال (3,9 كيلوجرامات)  ووزن 
ووزن الكمبيوتر املحمول من نوع Getac X500 إىل 
مقاومة  إىل  باإلضافة  كيلوجرامات)،   5,5) رطال   12
بالنسبة  أما  واألتساخ.  الرطوبة  عوامل  املحطة ضد 

لغالف الكونصول فهو مصنوع من سبائك األملنيوم.
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األمرييك  البحرية  وسالح   Raytheon رشكة  أنهت 
من  جيل  ألحدث  النهايئ  التطويري  االختبار  مؤخرا 
 Ship Self Defense نظام الدفاع الذايت لدى السفن
املتكامل  القتايل  والنظام   System, or SSDS
حاملة  لدى   Integrated Combat System
 USS Gerald R. Ford (CVN الطائرات من طراز
78) وقد جرى االختبار قبالة ساحل كاليفورنيا من عىل 
منت سفينة اختبار الدفاع الذايت غري املأهولة التابعة 
لسالح البحرية التي نفذت أحد السيناريوهات التي 
 USS طراز من  الطائرات  حاملة  تواجهها  أن  ميكن 

Gerald R. Ford (CVN 78) عند نرشها.
وخالل هذا التمرين تم تحديد موقع هدفني مسلحني 

مضادين  صاروخني  عن  عبارة 
للسفن، ومن ثم تصنيفهام وتتبعهام 
النظام  باستخدام  معهام  واالشتباك 
تم  الذي   SSDS املتكامل  القتايل 
تعديله مبا يناسب حاملة الطائرات 
CVN 78. وقال مايك فيبل، مدير 
برشكة  السفن  لدى  الذايت  الدفاع  نظام  برنامج 
Raytheon إن ”هذا االختبار الناجح لهدف مزدوج 
أثبت دخول نظام الدفاع الذايت مرحلة النضج، كام 
أنه ميهد الطريق لبدء اختبارات التشغيل. وميثل نظام 
الدفاع الذايت لدى السفن سالحا مهام ميكن حاملة 
وعن  نفسها  عن  الدفاع  من   CVN 78 الطائرات 

طاقمها ضد أي تهديدات حالية أو ناشئة“.
ويشمل نظام الدفاع الذايت لدى السفن الذي طورته 

رشكة Raytheon ما ييل:
 Dual Band Radar املوجة  ثنايئ  رادار  جهاز 
املعادية  بالبحث عن األهداف  الذي يقوم   ((DBR
وتحديد موقعها وتتبعها، ومن ثم تأمني وصلة علوية 

(عصفور   SeaSparrow للصاروخ  الرادار  وإضاءة 
البحر) بهدف دعم توجيه الصاروخ.

 Cooperative Engagement جهاز االشتباك التعاوين
من  بالتأكد  يقوم  الذي   (Capability (CEC
املعلومات الواردة من الرادار الثنايئ املوجة وتجهيزها 
لنظام الدفاع الذايت لدى السفن. ويعترب هذا الجهاز 
مسؤوال عن رسم صورة جوية أحادية متكاملة عن 
طريق بث املعلومات الواردة من أنظمة االستشعار 

املختلفة بهدف تحسني دقة التتبع.
 Ship Self Defense نظام الدفاع الذايت لدى السفن
املعلومات  بتجهيز  يقوم  الذي   (System (SSDS
املدى  وتحديد  التعاوين  االشتباك  جهاز  من  الواردة 
املناسب لالشتباك وإرسال أوامر اإلطالق إىل الصواريخ 
االعرتاضية ودعم الرادار الثنايئ املوجة متهيدا لعملية 
االشتباك. وقد نجح نظام الدفاع الذايت لدى السفن 
يف   CVN 78 طراز  من  الطائرات  لحامالت  املعد 
االشتباك مع ثالثة أهداف متزامنة بنجاح خالل أول 

مترينني لالختبار.

 (CBP) الحدود  وحامية  الجامرك  مصلحة  أرست 
عىل  عقدا  الداخيل  األمن  لوزارة  التابعة  األمريكية 
لتنفيذ   (DynCorp International (DI رشكة 
عىل  اللوجستية  الخدمات  وتقديم  الصيانة  أعامل 
مستوى الواليات األمريكية. وينص هذا العقد عىل 
ورسوم   (Firm Fixed Price (FFP محدد  سعر 
 (Cost Plus Incentive Fee (CPIF حوافز إضافية
 1,4 إىل  قيمته  وتصل  التكلفة  أسعار  رد  وإمكانية 
مليار دوالر ويتكون من سنة أساسية وخيار يتألف 

من تسع سنوات ونصف إضافية.
وتقديم  الصيانة  أعامل  بتنفيذ   DI رشكة  وستقوم 
خدمات الدعم اللوجستي ألسطول مصلحة الجامرك 
الطائرات  من  األمريكية   (CBP) الحدود  وحامية 

حصول  من  للتأكد  والدوارة  الثابتة  األجنحة  ذات 
واألنواع  الكافية  األعداد  عىل  األمريكية  الحكومة 
الالزمة من الطائرات لتلبية االحتياجات التشغيلية. 
وتتكون الطائرات التابعة ملصلحة الجامرك وحامية 
تقريبا  طائرة   211 من  األمريكية   (CBP) الحدود 
موزعة عىل مناطق مختلفة يف نصف الكرة الغريب. 
وميثل األسطول مزيجا من الطائرات العسكرية وغري 
العسكرية والطائرات ذات األجنحة الثابتة والدوارة 
املحركات  وذات  الواحد  املحرك  ذات  والطائرات 
بأحدث  واملجهزة  املعدلة  الطائرات  مثل  املتعددة 

أنظمة االستشعار تطورا.
وقال جو فورد، رئيس مجلس إدارة رشكة DI، ”إننا 
سعداء بحصولنا عىل هذه الفرصة لخدمة مصلحة 

الجامرك وحامية الحدود األمريكية، وتحرص الرشكة 
عىل تركيز جهودها عىل تقديم أفضل أعامل الصيانة 

وأفضل دعم لحراس حدودنا الوطنية“.
 DynCorp رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
International هي إحدى الرشكات العاملية الرائدة 
كل  احتياجات  تلبي  التي  الحلول  تقديم  مجال  يف 
أكرث  إىل  متتد  طويلة  بخربة  الرشكة  وتتمتع  عميل. 
من 70 عاما كرشيك موثوق به من جانب عمالئها 
التجاريني والحكوميني والعسكريني. وتقدم الرشكات 
والتدريب  اللوجستية  والخدمات  الطريان  خدمات 

واملعلومات االستخباراتية وأنظمة التشغيل.
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ظلت الحروب التاريخية 
الدول  بني  التقليدية  أو 

القوة  متثل  تكنولوجيا  املتطورة 
لتطوير  الخثيث  السعي  وراء  املحركة 

القدرات والتدريب مبا مينحها قصب السبق 
أو  املتكافئة  غري  الحروب  ولكن  أعدائها،  عىل 

كيفية مواجهة التهديدات القادمة من الخصوم األقل 
تطورا من الناحية التكنولوجية عن طريق استخدام 
يف  نجحت  ما  غالبا  التكلفة  وقليلة  جاهزة  وسائل 
تحقيق هدفها من حيث إضعاف القدرات القتالية 

التقليدية لدى األطراف املعادية، كام أن القدرة 
إىل  املتكافئة  غري  الحروب  من  التحول  عىل 

التهديدات املعادية يشكل تحديا  مواجهة 
صعبا.

حروب  تتضمن  أن  املرجح  من 
املستقبل بُعدا قويا غري متكافئ، 
رمبا  الجيوش  أن  يعني  ما  وهو 
وجدت نفسها تواجه تهديدات 
(غري  اآللية  الجوية  املركبات 
التكلفة  الزهيدة  املأهولة) 
األرسع  الصواريخ  وأنظمة 
والصواريخ  الصوت  من 
نفس  يف  الرسعة  الفائقة 
وقت  ويف  الحرب  ساحة 
الذي  األمر  للغاية،  قصري 

تهديدات  تسببت  وقد  هائال.  تدريبيا  عبئا  يسبب 
املركبات الحوية اآللية (غري املأهولة)، التي تجسدت 
 unguided ألول مرة عىل شكل صواريخ غري موجهة
بث  يف   Vergeltungswaffe (V1) Rockets
الفزع والرعب يف قلوب سكان لندن يف 
تلك  وتطورت   ،1944 عام  صيف 
كبرية  بدرجة  التهديدات 
إىل أن أصبحت أمرا 

شائع االستخدام يف املنطقة. فأي مركبة جوية آلية 
صغرية ميكن رشاؤها عن طريق اإلنرتنت اليوم لديها 
القتالية والقدرة عىل إحداث أرضار جسيمة  القوة 
الرضبات  أمام  إال  مكشوفة  تكن  مل  مناطق  يف 
آلية  جوية  مركبة  أي  ولكن  التقليدية.  العسكرية 
قادرة عىل  أيضا،  اإلنرتنت  متاحة عىل  كبرية، وهي 
مضاعفة هذه القدرة التدمريية ولكن رصد وتدمري 
هذا النوع من املركبات غالبا ما يكون مهمة صعبة، 
باإلضافة إىل أنها تشكل تهديدا يتجاوز مدى أنظمة 
الدفاع الجوي التقليدية. وينطبق اليشء نفسه عىل 
الرسيعة  الساحلية  الهجومية  الزوارق  تهديدات 
وسواء   (Fast Inshore Attack Craft (FIAC
كانت تلك املركبات مأهولة  أو غري مأهولة (وهو 
األغلب واألعم هذه األيام) فمن املؤكد أنها تستطيع 
أن تسبب فوىض عارمة بني القطع البحرية أو حركة 

املالحية التجارية البحرية.

العسكريون  املخططون  ويدرس 
كيفية  متزايدة  بصورة 
التهديدات  مواجهة 
املتكافئة  غري 



التي ميكن أن تشمل «حشودا» من املنصات الجوية 
والربية والبحرية يف آن واحد. فكيف ميكن للجيوش 
أن تتدرب عىل سيناريو كاريث يعتمد عىل قيام حشد 
املأهولة)  (غري  اآللية  الجوية  املركبات  من  مشرتك 
 FIAC الرسيعة  الساحلية  الهجومية  واملركبات 
يستهدف تدمري دفاعات إحدى السفن املعزولة؟ إن 
التدريب عىل مثل هذا السيناريو أمر رضوري ليس 
من حيث تأثري األسلحة فحسب، بل وأيضا من حيث 
عن طريق  وفعالية  بقوة  املركبة“  ”مواجهة  كيفية 
املتزامن  االشتباك  عمليات  وتنسيق  ومراقبة  قيادة 
التي  املتعددة  والبحرية  الجوية  التهديدات  مع 

تنقض عىل هدفها برسعة تتجاوز 60 عقدة.
دولة  يف  العسكرية  املؤسسة  تغفل  مل  هذا،  ورغم 
دراسة  عىل  حريصة  وظلت  األمر،  هذا  اإلمارات 
لهذا،  التهديدات.  تلك  ملواجهة  السبل  أنسب 
للعلوم  وطنية  رشكة  وهي  ”حبارى“،  رشكة  تركز 
تشبيهية  أنظمة  تطوير  كيفية  عىل  والتكنولوجيا، 
واقعية ملواجهة تلك التهديدات تبعا للسيناريوهات 
املختلفة. ويحظى هذا املرشوع املشرتك بدعم رشكة 
 Middle East العامة  للمشاريع  األوسط  الرشق 
الفنية  والخربة  باإلمارات    General Enterprises
 QinetiQ الربيطاين – رشكة الدفاعي  املقاول  لدى 
تدريبات  عدة  أجرت  أن  لها  سبق  التي   –  plc
عىل  عمالئها  من  دولة   40 من  أكرث  يف  عسكرية 

مستوى العامل.
الصناعي  توازن  مجمع  من  ”حبارى“  وتتخذ رشكة 
وتعمل  لها،  مقرا   Tawazun Industrial Park
التي  الشاملة  العسكرية  األهداف  تأمني  عىل 

املضادة  الصوت  من  األرسع  الصواريخ  بني  ترتاوح 
البحرية  والقطع  اآللية  الجوية  واملركبات  للسفن 
التطوير  مجاالت  أهم  ومن  العالية.  الرسعة  ذات 
 Hammerhead الرسيع  البحري  الزورق  طرح 
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 QinetiQ plc رشكة  أنتجتها  التي  املطرقة)  (رأس 
وهي الطائرة القادرة عىل الطريان برسعة تزيد عىل 
الطريان يف شكل أرساب يصل  30 عقدة، وتستطيع 
عدد طائراتها إىل 30 طائرة. وقال الرئيس التنفيذي 
قادرة عىل  الرشكة   ” إن  ألن،  تيم  لرشكة ”حبارى“، 
تقديم قيمة مضافة بفضل قدرتها عىل التعامل مع 
عدة أنواع ومستويات مختلفة من التهديدات يف أي 
بيئة صعبة مثل استخدام الرشاك الخداعية الخاصة 
بالحرب اإللكرتونية ، باإلضافة إىل قدرة الرشكة عىل 

لنوع  دقيقة  نسخة  تكون  بحيث  أهدافها  تعديل 
معني من التهديدات“.

لدولة  بالنسبة  ”حبارى“  رشكة  اسرتاتيجية  وترتكز 
الجوية  املركبات  تصنيع  نحو  التحول  عىل  اإلمارات 
أنظمة  والبحرية محليا واملساعدة يف تصميم وبناء 
أهداف معدلة جديدة، األمر الذي سيساهم يف إعداد 
وتأهيل الجيل الجديد من املهندسني املواطنني حول 

كيفية مواجهة التهديدات املستقبلية.

تم افتتاح مصنع عسكري جديد يف مجمع توازن 
(غري  اآللية  الجوية  األنظمة  لتجميع  الصناعي 
املستخدمة  البحرية  األهداف  وأنظمة  املأهولة) 
وعمليات  واالختبارات  العسكرية  التدريبات  يف 
الذي  الجديد،  املشرتك  املرشوع  وميثل  التقييم. 
واألمنية»  العسكرية  حبارى  «رشكة  اسم  يحمل 
رشكة  بني  رشاكة  محدودة)،  مسؤولية  (ذات 
الرشق األوسط للمشاريع العام  باإلمارات ورشكة 
املقاول  متثل  التي  الربيطانية   QinetiQ plc

الدفاعي.
اللواء  سعادة  االفتتاح  حفل  حرض  وقد 
رئيس  البلويش،  صالح  إسحاق  طيار  الركن 
ير  تطو و ت  عا للصنا ية  لتنفيذ ا ة  ر ا د إل ا
القدرات الدفاعية يف وزارة الدفاع، بوصفه ضيف 
الرشف. ورصح سعادة/ سعيد غانم، رئيس مجلس 
العسكري  املصنع  بأن  «حبارى»،  رشكة  إدارة 
الجديد، الذي يأيت يف إطار اسرتاتيجية الرشكة لبناء 
قدرات دفاعية محلية، سينتج أنظمة التكنولوجيا 
املهارات  تنمية  يف  وسيساهم  بالتدريب،  الخاصة 

وبناء الكوادر الالزمة لخدمة جيش اإلمارات».
ستجمع  «حبارى»  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
 QinetiQ بني الخربة العريقة التي تتمتع بها رشكة
اآللية  املركبات  وتوزيع  وتصنيع  اختبار  مجال  يف 
الطلب  ستلبي  التي  املتخصصة  املأهولة)  (غري 
عىل  والتدريب  العمليايت  التدريب  عىل  املتزايد 
 Jet املهام. وتشمل املنتجات األولية املركبة الجوية
Banshee التي جرى تصميمها بحيث تحايك تهديد 
والزورق  الجوي  الدفاع  ألنظمة  بالنسبة  الطائرة 
زورق  عن  عبارة  وهو   Hammerhead البحري 
الهجومية  الزوارق  يحايك  (غري مأهول) رسيع  آيل 
الساحلية الرسيعة ضمن حشد مكون من مركبات 

متعددة.
وقال الرئيس التنفيذي لرشكة ”حبارى“، تيم ألن، 
إن ”الرشكة تؤمن فرصة فريدة يف دولة اإلمارات 
التي  العاملية  البرشية  القدرات  من  لالستفادة 
من  أكرث  تضم  والتي   QinetiQ رشكة  بها  تتمتع 
6,000 خبري متخصص، األمر الذي سيساعد عمالءنا 

عىل حامية وتعزيز قدراتهم الدفاعية واألمنية“. 
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وقد حصلت السيارة Jeep عىل وسامها األول للسري 
عىل الطرق الوعرة أثناء الحرب العاملية الثانية بعد 
أن اكتسبت أعجاب الجنود الذي حولوا لقبهم املكون 
من حرفني – GP (أي الخدمات العامة) – إىل ماركة 
ومتانة  بقوة   Jeep السيارة  وتتمتع  عريقة.  عاملية 
كافيتني لحمل أي يشء إىل أي مكان، واالنطالق عرب 
أزقة املدن الضيقة وعبور الحقول والجداول املائية، 
املوحلة. كام متيزت هذه  الطرق  وشق طريقها عرب 
الذي مينح  الحد  إىل  السيارة بخفة وزنها وبساطتها 
تحريكها  عىل  القدرة  أفراد  ثالثة  من  مكونا  طاقام 
يف حالة عجزها عن متابعة السري بسبب الوحل أو 

حارات النقل البطئ أو املوانع.
منذ  األوىل   M38 Jeep السيارات  أفسحت  وقد 
الطرازات  أمام  الطريق  الثانية  العاملية  الحرب  أيام 
M151 الجديدة التي يصل وزنها إىل ُربع طن التي 
أنتجتها رشكة ”فورد“ يف عام 1951 وهي الطرازات 
التي تحملت أساطيل الجيش األمرييك وسالح مشاة 
البحرية (املارينز) عىل مدار ال 48 عاما التالية. وقد 
إىل  واسعة  شهرة  األمريكية   Jeep السيارة  حققت 
اإليطايل  السيارات  سباق  عمالق  دفع  الذي  الحد 
إنزيو فرياري، الذي يُعد األب الروحي لسيارة السباق 
”السيارة  إن  بقوله  مرة  ذات  الترصيح  إىل  فرياري، 
الوحيدة  الحقيقية  الرياضية  السيارة  هي  ”جيب“ 

التي أنتجتها أمريكا“.
ومن بعدها جاءت الحافلة ”همفي“ التي استقطبت 
اهتامم األوساط العاملية أثناء عمليتي ”درع الصحراء“ 
و ”عاصمة الصحراء“ بفضل رحابتها والبقاء بعيدا عن 
األنظار، ونالت معظم شهرتها بعد طرح نسخة تجارية 
منها يف األسواق العاملية. ولكن مثلام كان الحال مع 
شقيقتها السابقة ”جيب“، رسعان ما فقدت الحافلة 
”همفي“ زخمها بسبب تغري التكتيكات واملتطلبات 
وتطور التقنيات الخاصة بالدروع والحافالت وظهور 
العبوات البدائية الناسفة، وكلها عوامل ساهمت يف 
الحافلة  الضعيفة لدى هذه  السفلية  تعرية األجزاء 
الشهرية، السيام وأنها مصممة كحافلة خدمات عامة 
ساحات  يف  الصمود  عىل  قادرة  كحافلة  ثم  أوال، 
العمليات ثانيا. فالحافلة ”همفي“ التي امتد عمرها 
إىل أكرث من 30 عاما تفتقر إىل القدرات الحامئية التي 
جرى  التي  املدولبة  التكتيكية  الحافالت  بها  تتمتع 
بناؤها من أجل خفة الحركة وتأمني الحامية الالزمة 

ألفراد الطاقم بالدرجة األوىل.
الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة  دور  يأيت  وهنا، 

املتعددة املهام JLTV غري املسبوقة التي تعترب أحدث 
أيقونة تنضم إىل عائلة املركبات العسكرية التكتيكية 
العامل عىل اإلطالق.  املدولبة، وأفضل حافلة شهدها 
وقد أنتجت رشكة Oshkosh Defense هذه املركبة 
وضعها  التي  املحددة  واملواصفات  للرشوط  طبقا 
(املارينز)،  البحرية  مشاة  وسالح  األمرييك  الجيش 
وتستخدم املركبة محركا توربينيا يعمل بالديزل من 
 6,6 سعة  حصانا   340 بقوة   Banks 866T طراز 
 Allison نوع  من  آيل  نقل  بصندوق  متصال  لرتات 
ذي ست رسعات لتأمني الطاقة والعزم وخفة الحركة 
عىل الطرق الوعرة من أجل التعامل مع أي نوع من 

التضاريس الطبوغرافية.
املتعددة  الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة  تعترب  وال 
أيقونة  بل  الجديدة،  للمركبة  تجسيد  مجرد  املهام 
الحركة املدرعة.  جديدة متاما تجسد الرشاقة وخفة 
ولو كان إنزيو فراري ما يزال حيا بيننا إىل اليوم لكان 

أبدى إعجابه الشديد بهذه املركبة.
وتتميز املركبة املدولبة الفائقة الحركة املتعددة املهام 
بقدرتها عىل السري برسعة عىل الطرق الرسيعة برسعة 
113 كيلومرتا يف الساعة، ثم –وبدون أن تتوقف- تغري 
الجبال  فوق  السري  إىل  الوعرة  الطرق  من  مسارها 
والوديان والطرق الصحراوية والطرق املوحلة برسعة 
أكرب من شقيقتها املركبة التكتيكية املحمية املدولبة 
بنسبة %70. ويعود الفضل يف ذلك إىل نظام التعليق 
يؤمن  الذي  املسجل   TAK-4iTM الذيك  املستقل 
508 ملليمرتا من تنقل العجلة عىل العجالت األربع 
فوق  التدحرج  من  املركبة  ميكن  الذي  األمر  كلها، 
الطبيعية  املوانع  وعبور  األخاديد  وتسوية  الصخور 

وغري الطبيعية.

وقال مايك أيفي، نائب رئيس مجلس اإلدارة األقدم 
برشكة  العاملية  واملنتجات  الخارجية  الربامج  لدعم 
مثل  حافلة  يوجد  ”ال  إنه   ،Oshkosh Defense
من  املهام  املتعددة  الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة 
من  واالنسحاب  برسعة  العدو  من  االقرتاب  حيث 
ساحة العمليات برسعة وإظهار القوة يف ساحة القتال 
التهديدات  ضد  طاقمها  وأفراد  حمولتها  وحامية 
الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة  وتتميز  املختلفة“. 
إغالق  يف  التحكم  عىل  بالقدرة  املهام  املتعددة 
مجموعة القيادة، األمر الذي يؤمن مزيدا من السحب 
املركزي  النظام  يسمح  كام  الرضورة،  عند   traction
إعدادات  من  أي  باختيار  للسائقني  اإلطارات  لنفخ 

الطرق دون الحاجة إىل الخروج من املركبة.
كام تعترب حامية أفراد الطاقم أمرا ال مثيل له، حيث 
املتعددة  الحركة  الفائقة  املدولبة  املركبة  تتمتع 
الباليستي  والزجاج  الدروع  أنواع  بأفضل  املهام 
 V املصمم وتصميم شاسيه املركبة عىل شكل حرف
بعيدا  االنفجارات  انحراف  لضامن  متطورة  بطريقة 
تؤمن  بأنها  املركبة  تفخر  كام  الطاقم.  مقصورة  عن 
الحامية  تقل  األسواق. وال  أفضل حامية خارجية يف 
الداخلية عن الحامية الخارجية قوة وأهمية وتتمثل 
يف نظام مقاعد للحامية ضد التفجريات ووجود أحزمة 
املقاعد املثبتة يف خمس نقاط ألفراد الطاقم، باإلضافة 
إخامد  أنظمة  مثل  الحديثة  االبتكارات  وجود  إىل 
الخاصة  الطاقم واملقصورة  اآللية يف كبسولة  النريان 
مبحرك املركبة، كام أن بيت العجل يوحي بالثقة يف 
العمليات القتالية، وباملثل، فإن هذا هو حال أنظمة 
التسلح التي تستطيع املركبة املدولبة الفائقة الحركة 
املركبة   » أن  أيفي  وأوضح  حملها،  املهام  املتعددة 
املدولبة الفائقة الحركة املتعددة املهام أكرث من مجرد 
مركبة قتالية فائقة الحركة، حيث تعترب منصة رئيسية 
املختلفة  األسلحة  من  أنواع  عدة  حمل  عىل  قادرة 
مثل املدافع الرئاشة عيار 7,62 ملليمرتا املأهولة أو 
املسرية، باإلضافة إىل عدة أنواع مختلفة من قذائف 
املدفعية، بل والقائف التي يتم إطالقها عرب األنابيب 
تقبيتها عىل  التي ميكن   tube-launched missiles
الربج االختياري“. كام تعترب األسلحة املثبتة يف الخلف 

وعىل الجانبني متاحة أيضا.
ولنفكر يف األمر مرة أخرى: فمن خفة الحركة الفائقة 
إىل أفضل نوع من الحامية إىل قوة نريانية ساحقة – 
وكلها مزايا تجتمع يف املركبة املدولبة الفائقة الحركة 

املتعددة املهام املثرية لإلعجاب.

Jeep
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A400M
OCCAR Airbus

 Airbus رشكة  بني  االتفاق  يتم  العقد  وبتعديل 
 OCCAR  وكذلك منظمة التعاون إلنتاج األسلحة

والعمالء األوائل من الدول عىل ما ييل:

 Airbus تهدف  الجديدة،  الخطة  هذه  إىل  استناًدا 
فرتة  خالل  عليها  املتفق  القدرات  جميع  توفري  إىل 
زمنية معدلة، وإعطاء رؤية قوية لدول العمالء من 
وقد  واملشاركات.  للعمليات  أفضل  تخطيط  أجل 
تم بالفعل تنفيذ العنارص األوىل من هذا التخطيط 
متكن  تكتيكية  إمكانيات  توفري  خالل  من  الجديد 
تلك الدول من العمل عىل ملفات مهام مختلفة يف 

جميع أنحاء العامل.

إنتاج  خطة  متديد  عىل  األطراف  جميع  اتفقت 
A400M، مع الحفاظ عىل اإلطار الزمني التعاقدي 

الزمني  الجدول  ويعالج   .2030 عام  حتى  للربنامج 
دول  من  العمالء  توقعات  اإلنتاج  لتسليم  الجديد 
للمخاطر  التعرض  من  كبري  بشكل  ويقلل  اإلطالق، 
التسليم  جدول  يتيح  ذلك،  عىل  وعالوة  املالية. 
من  اإلنتاج  معدل  لربنامج A400M ضبط  الجديد 

أجل تلبية طلبات التصدير يف األعوام القادمة.
الجدول الزمني إلنجاز عمليات التجديد والتحديث

سيتم من خالل اتفاقية التعديل التحديثي الجديدة 
املعيار  تطبيق  الدول  من  عمالئها  مع  املوقعة 
بجميع  املرتبطة  القدرات  مع  النهايئ  التعاقدي 
هذه  تسهم  وسوف  املسلّمة.   A400M طائرات 
االتفاقية الجديدة عىل تقليل فرتات توقف الطائرات 
عن العمل لتلبية توقعات العمالء مع تحسني عملية 

.Airbus التعديل التحديثي لرشكة

املذكورة  والدول   OCCAR و   Airbus اتفقت 

املايل.  الضامن  الحتجاز  معدلة  آلية  تنفيذ  عىل 
طائرات  إمكانيات  تحقيق  الجديدة  الخطة  وتقر 
الخدمة  يف  بالفعل  تنفيذها  تم  حيث   ،A400M
املعيار  تطوير  الستكامل  الحافز  عىل  الحفاظ  مع 

التعاقدي النهايئ. 
كبري  تعويض  عىل  االتفاق  تم  أنه  ذلك  إىل  أضف 
االلتزامات  مقابل  يف  والخدمات  املنتجات  يف 
املتأخرة.  التسليم  عمليات  بسبب  املستحقة  املالية 
وسيوفر ذلك للعمالء والصناعة فرصة لتعزيز منصة 

A400M بشكل مشرتك.

تعد A400M «Atlas“ إحدى أفضل طائرات النقل 
الجوي املتوافرة من حيث التطور والثبات واالعتامد؛ 
حيث جمعت بني أحدث التقنيات املتطورة يف القرن 
الحادي والعرشين لتلبية احتياجات القوات املسلحة 

 .Airbus Military S.L Airbus SE
 . OCCAR A400M

 .

.2017 A400M
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عىل  القدرة  بني  تجمع  فهي  واملستقبلية.  الحالية 
حمل الشحنات االسرتاتيجية والقدرة عىل التسليم 
الطائرات  مهابط  ذات  التكتيكية  املواقع  يف  حتى 
أن تكون مبثابة  املجهزة، كام ميكنها  الصغرية وغري 
طائرة  فهي  املواجهة؛  لخطوط  صهريجية  ناقلة 

واحدة بإمكانها القيام بدور ثالث طائرات.
بإمكان الطائرة أن تنقل جواً يف حيز الشحن الكبري 
الحيوية  املسلحة  القوات  معدات  معظم  داخلها 
طائرات  من  السابق  الجيل  مبقدور  يعد  مل  التي 
حملها،  التكتيكية  النقل 
مثل املروحيات 
حفارات  أو  القتالية  املشاة  مركبات  أو  الثقيلة 
االسرتاتيجية  قدراتها  وبفضل  اإلنسانية.  األعامل 
الطائرة  دللت  املشرتكة،  والتكتيكية 
أدائها  عىل 

املدى  األمثل من حيث 
واألداء  الصافية  والحمولة  واالرتفاع  والرسعة 
الناقالت  من  السابق  بالجيل  مقارنة  التكتييك، 
التي  القدرات  نقل  يتيح  مام  التكتيكية،  الجوية 
مثل  املطلوب،  املكان  إىل  اللعبة  تغيري  يف  تسهم 
مناطق الكوارث أو مرسح العمليات حيث ال ميكن 
تشغيل الناقالت الجوية االسرتاتيجية. وباإلضافة إىل 
ذلك، تتيح الطائرة االستجابة الرسيعة والفعالة من 
أهميتها  أيًضا  أثبتت  وقد  لألزمات.  التكلفة  حيث 
وقيمتها يف دعم عمليات اإلغاثة اإلنسانية ويف حال 

الكوارث، باإلضافة إىل نقل الشخصيات املهمة.
لتلبية   2003 مايو  يف   A400M إطالق  تم 
أعيد  أوروبية  دول  لسبع  املشرتكة  االحتياجات 
األسلحة   إلنتاج  التعاون  منظمة  ضمن  تجميعها 
ولوكسمبورغ  وأملانيا  وفرنسا  (بلجيكا   OCCAR
انضامم  مع   ، املتحدة)  واململكة  وتركيا  وإسبانيا 

ماليزيا يف عام 2005. 
قامت طائرة A400M بأول رحلة لها يف 11 ديسمرب 
سالح  إىل  ُمنتَجة  طائرة  أول  تسليم  وتم   ،2009
حيز  ودخلت   ،2013 أغسطس  يف  الفرنيس  الجو 
الخدمة بعد عام من ذلك، وتم تشغيلها بالفعل يف 
العمليات من قبل القوات الجوية الفرنسية والرتكية 
يف أفغانستان، ومن قبل جمهورية إفريقيا الوسطى 

ومنطقة الساحل اإلفريقي ومايل، ويف الرشق األوسط 
لدعم العمليات الجوية فوق العراق وسوريا.

الجيل  من  التكتيكية  الجوي  النقل  طائرات  تتميز 
السابق بأداء تكتييك جيد، لكن ال ميكنها تحمل أعباء 
مخازن  ألن  الضخمة؛  واإلنسانية  العسكرية  اإلغاثة 
حمولتها صغرية جًدا. وتعترب الطائرات االسرتاتيجية 
الحمولة،  كبرية  ناقلة  طائرات  عن  عبارة  الحالية 
ولكنها مكلفة وقدراتها التكتيكية محدودة، حيث ال 

ميكن تشغيلها من املدارج العشبية اللينة.

التقنيات  بفضل  العايل:  االرتفاع   / العالية  الرسعة 
األربعة  األوربية  محركاتها  ذلك  يف  مبا  الحديثة، 
 EuroProp International (EPI) TP الفريدة 

400 ، تتمتع A400M بالقدرة عىل الطريان ملسافات 
تصل إىل 4800 نانومرت / 8،900 كم ، برسعة ثابتة 
مرت،   11300  / قدم   37000 إىل  يصل  ارتفاع  عىل 
وبرسعة تصل إىل 0.72 ماخ، وهو ما يشبه إىل حد 
 ،turbofan مروحي  نفاث  مبحرك  نقل  طائرة  كبري 
وميكن أن تطري حتى ارتفاع 40,000 قدم / 12,200 

مرت للعمليات الخاصة.

تم تصميم طائرة A400M منذ البداية لتكون طائرة 
نقل وصهريجية مزدوجة املهام، وهي توفر للقوات 
إلعادة  التكلفة  حيث  من  فعالة  وسيلة  الجوية 
إىل  باإلضافة   ،(AAR) الجو  يف  بالوقود  التزويد 
كونها طائرة نقل جوي تكتيكية ولوجستية متعددة 

االستخدامات.
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أحدث  عليها  يعتمد  جديدة  رادارية  تقنيات  مثة 
رادار بحري من نوع TRS-4D الذي أنتجته رشكة 
وفعاال  رخيصا  حال  يؤمن  الذي   HENSOLDT
املتعددة  والتهديدات  البيئات  لهذه  ومضمونا 
نظام  أحدث  املذكور  الرادار  وميثل  الجديدة  
استشعار تنتجه الرشكة ضمن عائلة الرادار البحري 
يس- باند (NATO G)، وهو متاح بهوايئ دوار ذي 

وجه واحد أو بأربعة ألواح ثابتة.
من  مبتكر  إنتاج  أحدث   TRS-4D الرادار  وميثل 
الرادار  أنظمة  يتجاوز  الذي   HENSOLDT رشكة 
التقليدية األخرى إىل ما يُعرف باسم ”البعد الجديد“ 

ويعتمد  التشغيلية.  للقدرات   “new dimension”
مبصفوفة  يعمل  هوايئ  تقنية  أحدث  عىل  الرادار 
الغاليوم  بنيرتيد  العامل  الفعال  اإللكرتوين  للمسح 
 Gallium Nitride Active Electronically
Scanning Array (GaN AESA) وميكن استخدام 
هذا املسح يف االتجاهات azimuth واالرتفاعات، ما 
يضمن كفاءة البحث واألداء العايل يف تتبع األهداف 
دخلت  وقد  الهدف.  تتبع  عملية  واستقرار  والدقة 
لدى  الخدمة  صفوف   TRS-4D الرادار  أنظمة 
الرادار  (مثل  بنجاح  األوروبيني واألمريكيني  العمالء 
والرادار   F125 األملانية  املدمرة  لدى  الدوار  غري 

طراز  من  األمريكية  البحرية  سفن  لدى  الدوار 
أكيدا  حديثا  حال   TRS-4D الرادار  ويؤمن   .(LCS
مع  متوافقة  بصورة  للعمل  وقابل  املخاطر  قليل 
الجهاز  بإدارة  يسمح  الذي  األمر  اآلخرين،  الرشكاء 

بطريقة ميكن االعتامد عليها لفرتات طويلة.
وقد أثبت الرادار TRS-4D كفاءة عالية سواء عىل 
املحفوفة  الساحلية  املناطق  البحر وعىل  يف  أو  الرب 
مختلطة  عالية  كثافات  عىل  تحتوي  التي  باملخاطر 
الجهاز  يتميز  األهداف.  التشويش  مصادر  من 
أنواع  عدة  وتصنيف  وتتبع  رصد  عىل  بقدرته 
السيام  والبحرية،  الجوية  األهداف  من  مختلفة 
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التحليق  عىل  والقدرة  الرسيعة  الصغرية  الصواريخ 
عىل ارتفاعات منخفضة واألهداف األرضية الصغرية 
الثابتة  األجنحة  ذات  والطائرات  الحركة  الرسيعة 
والطائرات املروحية القادرة عىل التحليق يف الهواء.

مميزات فريدة

يبدأ  تهديد،  مصدر  متثل  التي  لألهداف  بالنسبة 
الرادار TRS-4D يف تتبع الهدف عن طريق املسح 
يؤدي  ما  اإللكرتوين، وهو  املسح  باستخدام خاصية 
ويقوم  الهدف.  ضد  أكيد  فوري  تحذير  إطالق  إىل 
كتهديدات  آلية  بطريقة  األهداف  بتصنيف  الرادار 
الرادارية  اإلضاءة  تحديد  ثم  قصوى،  أولوية  ذات 
ويؤدي   (cued track) امللقن)  (التتبع  اإلضافية 
هذا املعدل الرسيع يف تتبع الهداف إىل رفع كفاءة 
التتبع، ومن ثم إتاحة الفرصة لالشتباك مع الهدف 
بأقل عدد ممكن من عمليات املسح اإللكرتوين، ما 

يؤدي بدوره إىل رسعة استجابة الرادار مع الحدث.

وجود  مع  الهوايئ  أجزاء  لكافة  اآللية  املعايرة  إن 
عايل  تتبع  إىل  تؤدي   G-Band عىل  الهوايئ  بؤرة 
الجوية  التهديدات  أقل  إىل  بالنسبة  حتى  الدقة 
غري  أو  متكافئة  كانت  سواء  حجام،  واألرضية 
 combat املعركة  إدارة  نظام  ويستخدم  متكافئة. 
management system (CMS) هذا التتبع لتلقني 
املستجيبات effectors بطريقة مبارشة، األمر الذي 

يؤدي إىل اختصار زمن االستجابة بدرجة كبرية.

مختلفة  أنواع  لعدة  الرادار  موارد  تخصيص  إن 
الحجم  للبحث عن  املسح ميثل وسيلة مرنة  من 
األولوية  ذي  والتتبع  السطح  عن  ووالبحث 
إىل  القياسات  من  املزيج  هذا  ويؤدي  القصوى. 
التتبع وإىل تصنيف األهداف بطريقة ميكن  قوة 
القادرة  التهديدات  مع  السيام  عليها،  االعتامد 
اإللكرتونية  الوسائل  إمكانيات  إن  املناورة.  عىل 
 Modern Electronic املضادة  الحديثة 
 (Counter-Counter-Measure (ECCM
ومستوى التشبع العايل لدى جهاز التتبع يضمنان 
التشويش  ظروف  ظل  يف  حتى  األداء  مستوى 

املعاكسة أو عمليات التداخل. 

 TRS-4D الرادار  لعائلة  املعياري  التصميم  يتيح 
إمكانية تعديل الجهاز وتطويره مستقبال، األمر الذي 
يضمن تحديثه طوال مدة عمره االفرتايض ملواجهة 

أي تحديات يف املستقبل. 
الرادار  نظام  لدى  الثابتة  اللوحة  تركيبة  إن 
ميكن  بحيث  مصممة   TRS-4D Fixed Panel
الصاري،  ثنائية  أو  أحادية  السفن  عىل  تركيبها 
للصدمات  ميكانيكية  مثبتات  عىل  تحتوي  وهي 
mechanical shock mounts، األمر الذي يقلل 
لصاري  ميكانيكية  تركيبات  وجود  إىل  الحاجة 

السفينة بدرجة كبرية. 
أشعات  عدة   TRS-4D الرادار  عائلة  ولدى 
املسح  خاصية  إىل  باإلضافة  رقميا  تشكيلها  يتم 
العائلة  تلك  الذي مينح  األمر  املبتكرة،  اإللكرتوين 
لتتبع  مسبوقة  غري  األبعاد  ثالثية  رسيعة  مراقبة 
األرضية  للدفاعات  بالنسبة  املختلفة  األهداف 
نظام  تصميم  جرى  وقد   AAW and ASuW

الرادار بحيث يضمن استمرار التشغيل وجاهزية 
النظام للتشغيل يف أي وقت. وميكن تنفيذ املهام 
األجزاء  طريق  عن  الصيانة  إىل  الحاجة  دون 
Military Off-The- الجودة الفائقة  العسكرية 

Shelf (MOTS) مع وجود تصميم يسمح بتقادم 
أنواع  عدة  استخدام  طريق  عن  تدريجيا  الجهاز 

مختلفة من أجهزة اإلرسال واالستقبال. 
ويرى خرباء أن عائلة الرادار TRS-4D متثل نقلة 
التي  الرادار الحديثة  نوعية كبرية يف عامل أنظمة 
تسابق الزمن من أجل مواكبة التهديدات الحديثة 
غري  أو  نظامية  قوات  جانب  من  سواء  والناشئة 
الحروب  أو  املتكافئة  الحروب غري  (مثل  نظامية 
الحرب  أساليب  تقدم  مع  السيام  بالوكالة)، 
اإللكرتونية التي يعتقد البعض أنها ستشكل ساحة 

جديدة لحروب املستقبل.
تعترب   Hensoldt رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الرائدة يف مجال تصميم وإنتاج  إحدى الرشكات 
مجموعة واسعة من أنظمة االستشعارالتي متكن 
القوى العسكرية من تنفيذ مهامها بنجاح، ويشار 
اىل أنه من بني منتجات رشكة Hensoldt أنظمة 
اإللكرتوين  املسح  مبصفوفة  تعمل  التي  الرادار 
البحرية  القوات  متطلبات  تغطي  التي  النشط 
  PrecISRو  CAPTOR-E مثل  والربية  والجوية 
منوذجية  يف  البحري    TRS-4Dو الجويني 
 .TRS-4D Fixed Panelو Rotator TRS-4D
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.  ( )  (Navigation Systems (INS
تحل  يك  املذكورة  األنظمة  عىل  االختيار  وقع  وقد 
محل شقيقاتها التي تستخدمها مدافع الهاون عيار 
155 ملليمرتا حاليا، وذلك عقب سلسلة طويلة من 
بسبب  االختيار  هذا  يأت  ومل  الشاملة.  االختبارات 
أدائها العايل أو سعرها فحسب ، بل بسبب سهولة 
استخدامها أيضا وبسبب الدعم الذي قدمه مهندسو 

الرشكة أثناء املرشوع.
ورصح ألكسندر ليجاكوفيتش، مدير املبيعات وعضو 
بأن   ،Jugoimport-SDPR رشكة  إدارة  مجلس 
املتخصصة  األوروبية  الرشطا  أكرب  تُعد من  ”الرشكة 
”االختيار  أن  مضيفا  املدفعية“،  قطع  تصنيع  يف 
بعد شهور طويلة من   iXblue قد وقع عىل رشكة
املالحة  أنظمة  خالها  تعرضت  املضنية  االختبارات 
Advans Vega التي تعمل بالقصور الذايت ألصعب 
قدرتها  خاللها  أثبتت  قسوة  وأشدها  االختبارات 
هذه  تنمو  أن  ونأمل  التصويب.  دقة  عىل  الفائقة 
ورشكة   Jugoimport-SDPR رشكة  بني  الرشاكة 
عالقة  إىل  تتحول  أن  إىل  مطردة  بصورة   iXblue

تعاون اسرتاتيجي عىل املدى الطويل“.
وقد استفادت أنظمة املالحة Advans Vega التي 
التي  الطويلة  الخربة  من  الذايت  بالقصور  تعمل 
وتصنيع  تصميم  مجال  يف   iXblue رشكة  اكتسبتها 
(الجريوسكوب)  االتجاه  ضبط  أجهزة  أحدث 
 Fiber-Optic الضوئية  األلياف  من  املصنوعة 
Gyroscopes (FOG)، ومن املقرر االستعانة بتلك 
األنظمة يف برامج التطوير والربامج الجديدة الخاصة 
املذكورة  األنظمة   أثبتت  وقد  الدف.  بأسواق 
درجات  (مثل  الصعبة  التشغيل  بيئات  يف  كفاءتها 
املغناطييس والصدمات  املتقلبة والتشويش  الحرارة 

واالهتزازات) والبيئات املحرومة من أنظمة املالحة 
GNSS- الصناعية  األقامر  عىل  املعتمدة  العاملية 

املعتمد  تصميمها  متانة  عن  فضال  هذا   ،denied
عمرها  وطول   strap-down املحكم  التثبيت  عىل 
األرضية  الصيانعات  إىل  حاجتها  وقلة  االفرتايض 

الوقائية.
برشكة  املبيعات  مدير  بينوا،  جان-مارك  وقال 
رشكة  به  فازت  الذي  ”العقد  إن   ،iXblue
جودة  عىل  آخر  دليال  يظل   Jugoimport-SDPR
منتجاتنا يف أسواق الدفاعات األرضية، كام يساهم يف 
تعزيز ريادتنا يف مجال التقنيات 

املالحية“.
يت  يأ الجديد و العقد  هذا 

وضع  من ليعزز  كواحدة  الرشكة 
الرشكات  مجال أكرب  يف  الرائدة 

أنظمة  حة توريد  ملال ا
عىل  ر املعتمدة  لقصو ا

االستعانة  ويتم  الذايت، 
 Advans املالحة  بأنظمة 

بالقصور  تعمل  التي   Vega
عدد  يف  الذايت 
املشاريع  من  كبري 

يف  العسكرية 

وأثبتت  األوسط،  والرشق  الجنوبية  وأمريكا  أوروبا 
عدم  إىل  باإلضافة  القتالية  كفاءتها  األنظمة  هذه 
الدوية  بالجارة  الخاص  األمرييك  النون  خضوعها 
للسالح ITAR-Free  وقد وقع االختيار عىل أنظمة 
التطبيقات  أنواع  كافة  لتغطية   Advans Series
قاذفات  من  بدءا  األرضية،  بالدفاعات  املتعلقة 
وأنظمة  واملورتر  الهاون  مدافع  (مثل  املدفعية 
وانتهاءا   (  MLRS اإلنطالق  املتعددة  الصواريخ 
باآلليات املدرعة واألنظمة البرصية وأجهزة الرادار.

ومن الجدير بالذكر أن رشكة iXblue تتمتع بسمعة 
املبتكرة  األنظمة  وتصنيع  تصميم  مجال  يف  عاملية 
تحت  والتصوير  األنظمة  ومتوقع  باملالحة  املتعلقة 
الرشكة  وتعتمد  السفن.  بناء  إىل  باإلضافة  املاء، 
أنظمة  إنتاج  يف  الفريدة  تقنياتها  استخدام  عىل 
واملؤسسات  الهيئات  من  لعمالئها  التجهيز  كاملة 
العسكرية وغري العسكرية من أجل تنفيذ عملياتها 

البحرية والربية والجوية بأعىل قدر من الكفاءة. 
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تسعينيات  منذ  اإلديولوجية  الرصاعات  تراجع  رغم 
لتتخذ  ازدادت،  الرصاع  مظاهر  أن  إال  املايض،  القرن 
اقتناع  ورغم  واسرتاتيجية..  واقتصادية  ثقافية  أبعادا 
يف  الناعمة  القوة  ونجاعة  بأهمية  الدول  من  عدد 
تحقيق املصالح واألهداف املختلفة، إال أن هذا الخيار 
مل يلغ حرص الدول عىل امتالك عنارص القوة الخشنة 
يف أبعادها العسكرية واالقتصادية، والّسعي لتوظيفها 
بسبل تتأرجح بني الردع تارة، واالستخدام املبارش تارة 

أخرى.
مثّة الكثري من املؤّرشات واملعطيات التي يبني عليها، 
عدد من الخرباء واملهتمني رؤيتهم املتشامئة، بإمكانية 
نشوب حرب عاملية كربى يف الظروف الدولية الراهنة، 
أولها وجود عدد كبري من بؤر التوتر عىل امتداد مناطق 
األقطاب  بعض  بتوّجهات  بدءا  العامل،  من  مختلفة 
املتالحقة  التطورات  التي تعكسها  الصاعدة،  النووية 
ذلك  يرافق  وما  اإليراين،  النووي  للملف  واملتسارعة 
من تصعيد يف الخطاب بني الواليات املتحدة األمريكية 
من جهة، واملناورات والتوجهات العدائية التي تنهجها 
من  والرصاعات  باإلشكاالت  حبىل  منطقة  يف  إيران 
جهة أخرى..، مرورا باألزمة التي ما زال يطرحها تطّور 
امللف النووي الكوري الشاميل بالنسبة ملنطقة رشق 
إرصار  مع  الدوليني،  واألمن  للسلم  بالنسبة  أو  آسيا، 
«بيون يانغ».. عىل تطوير برنامجها النووي منذ اقتحام 
قبل سنوات(عام  الواقع  األمر  املجال عرب فرض  هذا 
2006).. وبالرصاع املتجّدد بني الهند وباكستان، والذي 
يجر خلفه إرثا تاريخيا ثقيال من الحروب واألزمات، 
مستقبل  عىل  القامتة  بظاللها  تلقي  زالت  ما  التي 
العالقات بني الجارين، تذكيها مجموعة من العوامل 
املتصلة بقضية إقليم كشمري، ونشاط بعض الجامعات 
املسلّحة عىل الحدود، ومواقف بعض القوى الدولية 

من الرصاع..
 إضافة إىل األزمة القامئة بني الصني وتايوان، واألزمة 
العالقات  يف  التوتر  من  حالة  أفرزت  التي  األوكرانية 
الغربية – الروسية يف أعقاب قيام هذه األخرية بضّم 
برشق  لالنفصاليني  املتزايد  ودعمها  القرم،  منطقة 
شّكلت  التي  السورية  األزمة  إىل  وصوال  أوكرانيا.. 
محطة لرصاع املصالح وتصفية الحسابات بني عدد من 
القوى الدولية واإلقليمية الكربى، عىل حساب تعميق 

. :

-
drisslagrini@yahoo.fr

امللف وتجاهل مآسيه اإلنسانية..
وعالوة عىل هذه العوامل، تزايدت حّدة الرصاعات 
والحروب االقتصادية والتجارية (بني الصني والواليات 
فيام  املالية،  األزمات  ومتّدد  األمريكية)،  املتحدة 
تصاعد حضور القوى اليمينية داخل املشهد السيايس 
األمرييك والغريب بشكل عام، مبواقفه املثرية للجدل 
والدولية  الداخلية  والقضايا  امللفات  من  عدد  إزاء 
(كالهجرة والتسلّح والتّكتل والبيئة..).. وعدم نجاعة 
تدبري  يف  عام  بشكل  املتحدة  واألمم  األمن  مجلس 
لتجاذبات  تركت  التي  الدولية،  األزمات  من  الكثري 

وتوافقات القوى الدولية الكربى..
البعض  يخفي  ال  املتشامئة،  النظرة  مقابل هذه  ويف 
تفاؤلهم  والباحثني  والخرباء  املفكرين  من  اآلخر 
ارتكازا  الوضع،  ويقلّلون من خطورة  املستقبل،  إزاء 
يف  اختزالها  ميكن  التي  املربرات  من  مجموعة  إىل 
التشابك املذهل للعالقات الدولية الراهنة يف مختلف 
املجاالت، إضافة إىل امتالك عدد من القوى اإلقليمية 
السالح  يف  املتجسد  الرّدع  لعنرص  الكربى  والدولية 
ما  األخرى،  االسرتاتيجية  األسلحة  ومختلف  النووي 
قد  عسكرية،  مواجهة  أية  ضد  منيعا  حصنا  يشكل 

تكون غري محسوبة ومكلفة بالنسبة للجميع..
وينضاف إىل ذلك أيضا تزايد حضور املنظامت الدولية 
تلطيف  يف  ومساهامتها  الحكومية  وغري  الحكومية 
األجواء وتدبري األزمات الدولية، وكذلك األمر بالنسبة 
لهيئات املجتمع املدين العاملي التي ال تتوقف الكثري 
من فعاليتها عن املطالبة بنبذ الحروب والرصاعات.. 

غالبا ما يؤرش تفّجر األزمات املختلفة إىل بداية حدوث 
ميكن  املنطلق،  هذا  ومن  والنظم،  األنساق  يف  تغرّي 
األحداث  واجهة  إىل  والصني  روسيا  عودة  إن  القول 
أقطاب  وطموح  الدولية،  واالقتصادية  السياسية 
للتمرّد  محاولة  هو  متزايدة..  أدوار  للعب  إقليمية 
عىل الوضع الذي فرضته الواليات املتحدة بعد نهاية 
يكون يف  أن  يعدو  ال  فاألمر  ولذلك  الباردة،  الحرب 
حقيقة األمر سوى إرهاصات ومخاضات سابقة لوالدة 
«نظام  بعد  ووضوحا،  جالء  أكرث  جديد  دويل  نظام 
مبهم» فرضته الوالية املتحدة قبل عقدين من الزمن.

 ..
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ستحمل  التي  الجديدة،  الرشكة  تساهم  وسوف 
 ،Raytheon Technologies Corporation اسم 
التكنولوجية وقدرات  القدرات  يف تسخري مزيد من 
البحوث والتطوير من أجل تأمني حلول مبتكرة قليلة 
وسوف  والدفاع.  الجوي  الفضاء  مجال  يف  التكلفة 
 Collins :تتكون الرشكة الجديدة من أربعة قطاعات
 United من   Pratt & Whitney و   Aerospace

 Intelligence, Space & Technologies (UT) و 
 Integrated Defense& و   Airborne Systems
ومن   Raytheon رشكة  من   Missile Systems
املنتظر وضع الرتوش النهائية عىل هذا االتفاق خالل 
رشكتي  انفصال  بعد   2020 عام  من  األول  النصف 
 United Technologies عن رشكة Carrier و Otis

حسبام هو معلن من قبل.

مساهمو  ميتلك  سوف  االندماج،  من  االنتهاء  وبعد 
 57% بنسبة  حصة   United Technologies رشكة 
بنسبة  حصة   Raytheon رشكة  ومساهمو  تقريبا 
تنص  وسوف  الجديدة.  الرشكة  من  تقريبا   43%
مجلس  أعضاء  عليها  وافق  التي  االتفاقية،  بنود 
مساهمي  حصول  عىل  الرشكتني،  كلتي  يف  اإلدارة 
الرشكة  يف  سهام   2.3348 عىل   Raytheon رشكة 



55

ومن   .Raytheon أسهم من  كل سهم  الجديدةعن 
املتوقع أن يرتاوح عائد رأس املال عىل املساهمني بني 
18 مليار دوالر و 20 مليار دوالر خالل ال 36 شهرا 
األوىل عقب تنفيذ الدمج، بينام من املتوقع أن يصل 
إىل  اإلغالق  الجديدة يف وقت  الصايف للرشكة  الدين 
حوايل 26 مليار دوالر، ومن املتوقع أن تساهم رشكة 

United Technologies بحوايل 24 مليار دوالر.
وقد اعترب توم كنيدي، رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
فرصة  الدمج  هذا   Raytheon برشكة  التنفيذي 
عظيمة للنجاح، موضحا أن ”حشد قدراتنا معا من 
شأنه أن مينح عمالءنا قيمة مضافة من حيث استباق 

أشد التحديات صعوبة واملبادرة بالتعامل معها“.
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  هييز،  جريج  واعترب 
هذا  أن   ،United Technologies لرشكة  التنفيذي 
الدمج سيحدد مالمح مستقبل صناعة الفضاء الجوي 
سيساهم  التحالف  هذا  ”إن  قال  حيث  والدفاع، 
والبحوث  التكنولوجيا  مجال  يف  قدراتنا  تعزيز  يف 
إمكانية  لنا  وسيتيح  مسبوقة،  غري  بصورة  والتطوير 
وأضاف  القصوى“.  أولوياتنا  وترجمة  االستثامر 
عملية  تعزيز  يف  معا  الرشكتني  قدرات  ”دمج  أن 
سيمنح  ما  وهو  واإليرادات،  التكاليف  بني  املوازنة 
كال من العمالء واملساهمني قيمة مضافة عىل املدى 

الطويل“.
أكرب  ثاين  يعترب  الدمج  هذا  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
 United Technologies عملية دمج تنفذها رشكة
عام  سبتمرب  شهر  ففي  األخرية.  السنوات  خالل 
عىل  االستحواذ  عزمها  عن  الرشكة  كشفت   2017
رشكة Rockwell Collins، ويف الوقت نفسه كانت 
مصنعة  رشكة  أكرب   United Technologies رشكة 
 Rockwell لقطع غيار الطائرات، بينام كانت رشكة
عام  نوفمرب  شهر  ويف  الرابع.  املركز  تحتل   Collins
عن  لتسفر  الدمج  عملية  من  االنتهاء  تم   2018
 Collins اسم  تحت  جديدة  تجارية  رشكة  تأسيس 

Aerospace Systems

الدمج  هذا  سيساهم  الدمج،  عملية  انتهاء  ومبجرد 
القدرات  من  جديدة  إضافية  مجموعة  طرح  يف 
والدفاع،  الجوي  الفضاء  مجال  يف  واإلمكانيات 
متوازنة  تجارية  قدرات  تأسيس  يف  يساهم  ما  وهو 
ومتنوعة يف مجال الفضاء الجوي والدفاع. ومع توافر 
استثامرات سنوية ضخمة تقدر بحوايل 8 مليار دوالر 
سبعة  ووجود  والتطوير،  البحوث  عمليات  لتمويل 
مراكز تكنولوجية للجودة وأكرث من 60 ألف مهندس 
من  ميكنها  قوي  وضع  يف  الجديدة  الرشكة  ستكون 
بوترية أرسع ومبعدل  مهمة جديدة  تقنيات  تطوير 
ذلك،  عىل  عالوة  قبل.  ذي  عن  الكفاءة  من  أكرب 
النقدية  للتدفقات  املتنامي  القوي  النمو  سيساهم 
وتوفر ميزانية قوية متوازنة يف دعم عملية االستثامر 
املستمرة وعودة رأس املال إىل املساهمني. كام تتوقع 
الرشكة الجديدة الحصول عىل أكرث من مليار دوالر 
عىل شكل عوائد سنوية مع اقرتاب الرشكة من عامها 

الرابع، وهو ما يعني تحقيق مدخرات سنوية تقدر 
بحوايل 500 مليون دوالر لتصب يف جيوب املساهمني 
يف نهاية املطاف . باإلضافة إىل ذلك، سوف يتيح هذا 
عىل  ضخمة  إيرادات  لتحقيق  هائلة  فرصا  الدمج 

املدى الطويل نتيجة التعاون التكنولوجي.
وستتخذ رشكة Raytheon Technologies  مقرا لها 
يف منطقة وسط مدينة بوسطن الكربى، مع االحتفاظ 
تفيد  تقارير  مثة  حاليا.  املوجودة  األخرى  بفروعها 
بأن مسؤولية قيادة الرشكة ستقع عىل عاتق مجلس 
إدارة مختلط مكون من 15 عضوا ومثانية مديرين 
من رشكة United Technologies وسبعة مديرين 
من رشكة Raytheon، وأنه سيتم تعيني توم كنيدي 
رئيسا ملجلس اإلدارة التنفيذي، وتعيني جريج هييز 
 Raytheon Technologies لرشكة   تنفيذيا  رئيسا 
وبعد مرور عامني عىل توقيع اتفاق االندماج يتوقع 
الخرباء اختيار هييز يف منصب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي.

رائدة  رشكة  لتأسيس  الرشكتني  اندماج  ميهد 
لتلبية  املتقدمة  والتقنيات  األنظمة  مجال  يف 
متطلبات املتنامية برسعة لدى قطاعي الفضاء 

والدفاع. 
القدرات  تعزيز  إمكانية  الدمج  سيتيح  كام   
من  والتطوير  البحوث  وقدرات  الكنولوجية 
تبعا  التكلفة  قليلة  مبتكرة  حلول  إنتاج  أجل 

لألولويات التي يحددها العمالء.
الجديدة  الرشكة  تحقق  أن  الخرباء  ويتوقع 
والبعيد  القريب  املديني  إيرادات ضخمة عىل 
بعد دمج قدريت الرشكتني، ما يعني جني أكرث 
التكلفة  تعزيز  نتيجة  سنويا  دوالر  مليار  من 
خالل العام الرابع من تأسيس الرشكة الجديدة

عىل  املال  رأس  عائد  يرتاوح  أن  املتوقع  ومن 
املساهمني بني 18 مليار دوالر و 20 مليار دوالر 
الدمج،  خالل ال 36 شهرا األوىل عقب تنفيذ 
بينام من املتوقع أن يصل الدين الصايف للرشكة 
الجديدة يف وقت اإلغالق إىل حوايل 26 مليار 
 United دوالر، ومن املتوقع أن تساهم رشكة

Technologies بحوايل 24 مليار دوالر.
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لرشكة  التنفيذي  الرئيس  بروفيومو،  إليساندرو  قال 
 M-345 إن ”هذا العقد لرشاء الطائرة ،Leonardo
الدفاع  الرشكة ووزارة  البناء بني  للحوار  تتويجا  يأيت 
اإليطالية، وهو ما يؤدي إىل التعرف عىل احتياجاتها 
بكل دقة وتحديد أنسب الحلول التكنولوجية الالزمة 
لتحقيق هذا الهدف. وطبقا لخطتنا الصناعية، تعتزم 

أجل  من  جهودها  من  كبري  جزء  تكريس  الرشكة 
تطوير أنشطتنا التدريبية، سواء من حيث الطائرات 

أو منصات التدريب األريض والخدمات“.
ورصح لوتشيو فالرييو تشيويف، مدير شعبة الطائرات 
تتمتع   M345 ”الطائرة  بأن   ،Leonardo برشكة 
بأداء فائق ونظام تدريب متكامل متقدم، ما يعني 

أن الطائرة ستساهم يف تعزيز فعالية التدريب لدى 
وخفض  الكفاءة  وتعزيز  كبرية  بدرجة  الجو  سالح 
الطائرة  تنضم  أن  املقرر  ومن  التشغيل.  تكاليف 
منها  وحدة  أول  تسليم  املتوقع  من  التي  الجديدة، 
يف عام 2020، إىل أسطول سالح الجو املكون من 18 
طائرة من طراز Aermacchi M-346 ذات املحركني 

M-345
Leonardo
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الجو  لسالح  التابعة   Galatina قاعدة واملتواجد يف 
اإليطايل بالقرب من مدينة Lecce يف جنوب إيطاليا 
التي جرى تسليمها بالفعل لتنفيذ املرحلة املتقدمة 

من تدريب الطيارين“.

 
لحوايل  حاجته  عن  اإليطايل  الجو  سالح  أعرب 
باسم  تُعرف  (التي   M-345 طراز  من  طائرة   45
T-345A) يك تحل محل أسطول السالح الذي يضم 
137 طائرة من طراز MB-339 املوجودة يف الخدمة 
منذ عام 1982، وليك تصبح الطائرة املنصة الجديدة 
Pattuglia) “ل ”فريق االستعراضات الجوية الوطني

Acrobatica Nazionale (PAN) اإليطايل.
استقطبت   M-345 الطائرة أن  بالذكر  الجدير  ومن 
مستوى  عىل  الجو  أسلحة  من  كبري  عدد  اهتامم 
العامل. وقد نفذت أول طائرة تم إنتاجها رحلتها األوىل 

بنجاح يف 21 ديسمرب عام 2018 وكان أداؤها فائقا.
ذات   )  M-345 HET 13 طراز  من  طائرة  أحدث 

الكفاءة التدريبية العالية)
اعتامدا   Aermacchi M-345 الطائرة جرى تطوير 
عىل الخربة التي اكتسبتها شعبة الطائرات يف مجال 
طائرات  من  الضخمة  عائلتها  وتصنيع  تصميم 
وقدمت  املاضية،  عاما  الستني  مدار  عىل  التدريب 
الطائرة أداءا باهرا وأثبتت كفاءتها التدريبية العالية 
تكلفة  تقارب  وبتكلفة  أخرى  نفاثة  طائرة  أي  مثل 
التوربينية.  القوية ذات املحركات  التدريب  طائرات 
وتُظهر الطائرة M-345، املخصصة لخدمة مرحلتي 
عالية،  كفاءة  للطيارين،  واملتقدم  األسايس  التدريب 

فضال عن انخفاض سعرها وقة تكاليفها التشغيلية.
وتتميز الطائرة M-345 HET الجديدة بقلة الوقت 
الذي تحتاجه أسلحة الجو لتدريب طياريها، كام أنها 
بأداء  تتمتع  طائرة  لقيادة  الفرصة  املتدربني  متنح 
أخرى  أسايس-متقدم  تدريب  طائرة  أي  من  أعىل 

موجودة يف صفوف الخدمة عىل مستوى العامل حاليا. 
ويسمح هذا األداء للطائرة بتنفيذ أصعب أنواع املهام 
قدرتها عىل  يعني  ما  التدريب،  مناهج  يف  املذكورة 
تقديم نوعية عالية من التدريب بتكلفة أقل بكثري 

من التكلفة املعتادة.
ويشبه تصميم قمرة القيادة تصميم قمرات القيادة 
هذه  وتستطيع  تطورا،  املقاتلة  الطائرات  أكرث  لدى 
أنظمتها  بفضل  العملياتية  املهام  تنفيذ  القمرة 
الخارجية، كام تتمتع بقدرة فائقة عىل املناورة حتى 
بأنظمة مالحية  مجهزة  عالية، وهي  ارتفاعات  عىل 
متطورة وقدرة عالية عىل حمل األوزان باإلضافة إىل 

أدائها الفائق.
للطائرة  الحياتية  الدورة  تكاليف  انخفاض  ويعود 
وقلة  والتقادم  لإلنهاك  املقاومة  الطويلة  حياتها  إىل 
معدالت الصيانة بفضل ”نظام مراقبة الحالة البدنية 
Health and Usage Monitoring واالستخدام“ 

System (HUMS) الذي ينفي الحاجة إىل عمليات 
الكفاءة  وتتحقق  التكاليف.  الباهظة  الصيانة 
التشغيلية بفضل التزود بالوقود عن طريق الضغط 
الطريان  أثناء  األكسجني  وتوليد  واحدة  نقطة  من 
single-point pressure refuelling and on-

وهام   (board oxygen generation (OBOGS
العمليتان اللتان تقلالن الحاجة إىل الدعم األريض.

 
جرى تصميم الطائرة M-345 عىل غرار أحدث طائرة 
تدريب متقدم من طراز M-346 وليك تلبي أحدث 
املستويات القياسية املعروفة لدى الطائرات املقاتلة 
النفاثة الحديثة. وتضم األجهزة املالحية لدى الطائرة 
وتضم  واآللة  اإلنسان  بني  للتواصل  أجهزة  أحدث 
أمامية  عرض  وشاشات   HOTAS التحكم  مفاتيح 
متعددة  وشاشات   (Head-Up Displays (HUD
 (Mul ، ti-Function Displays (MFD الوظائف

بينام يتيح جهاز املحاكاة املدغم  الخاص بالتدريب 
 Embedded Tactical Training التكتييك 
من  كبريا  عددا   Simulation (ETTS) system

وظائف التدريب التشبيهي أثناء الطريان.
يؤدي جهاز املحاكاة املتطور للتدريب عىل الطريان 
عددا من املهام مثل متكني قائد الطائرة M-345 من 
تخطيط مناوراته قبل بدء التدريب الحي، األمر الذي 
ميكنه الطيار كفاءة أعىل أثناء الطريان. كام يستطيع 
من  زمالئة  مع  تشكيالت  ضمن  الطريان  املتدريب 
الطيارين اآلخرين سواء يف الجو أو عىل األرض داخل 
أجهزة الطريان التشبيهي عن طريق وصلة معلومات 
Mission فورية. وتتيح محطة تخطيط وتلقني املهام

 (Planning and Debriefing Station (MPDS
للمتدرب تحليل املهام التي نفذها للتو.

الطائرة  خالل  من   Leonardo رشكة  نجحت  وقد 
M-345 يف استغالل خربتها يف تدريب الطيارين عن 
Integrated “طريق طرح ”نظام التدريب املتكامل

تحويل  عىل  القادر   (Training System (ITS
إىل  مبتدئني  طيارين  من  بسهولة  الجدد  الطيارين 

طيارين متمرسني عىل أعىل مستوى. 
طراز  من  محركا   M-345 الطائرة  وتستخدم 
Williams FJ44-4M-34  ذا مروحة توربينية الذي 
وفرق  العسكرية  االستخدامات  لخدمة  تحديثه  تم 
القيادة مفاتيح  االستعراض الجوي. وتستخدم قمرة 
اليد عىل الصامم الخانق  التحكم (عن طريق وضع 
HOTAS (Hands On Throttle- (وعصا القيادة

القيادة  قمرة  أن  كام   ،  And-Stick) controls
Multi- زجاجية وتعتمد عىل شاشة متعددة األوان

شاشة  مثة  باللمس.  تعمل   (function Display
شاشة  عىل  تحتوي  الخلفي  املقعد  يف  أخرى  رابعة 

عرض أمامية لعرض ملعلومات.
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اإلقالع  ذات  الكهربائية  الطائرات  مفهوم  يُعرف 
مقاربة  من  جزء  وهو   ،eVTOL باسم  العمودي 
EmbraerX املتعددة املشاريع إليجاد حلول عملية 
 eVTOL للتنقل الجوي يف املدن. وتفيد الرشكة أن
هو مرشوع موجه لإلنسان، ويركز عىل توفري تجربة 
تكوين  تم  وقد  الركاب.  راحة  وضامن  للمستخدم 
السلس  الحرضي  الطريان  رحالت  لجعل  املفهوم 
متاحة لكل الناس. وهذا املفهوم الجديد للطائرات 
واملشبهات  االختبارات  من  واسعة  مجموعة  نتاج 
التي تهدف إىل توفري نظام نقل جوي كهربايئ عرب 
ومستقل  التكلفة،  واقتصادي  للغاية  موثوق  املدن، 

تدريجياً، ومنخفض بصمة التلوث.
 eVTOL من خالل نظام - EmbraerX تقدم رشكة
من  ملزيد  يسمح  وقويًا  وبسيطًا  عمليًا  تصمياًم   -

وقد  املدن.  بيئات  يف  بالطريان  الطائرات 
قام فريق الرشكة من املبتكرين 

واملبدعني وقادة الفكر 

الحركة  مراقبي  عرشات  مع  بالرشاكة  واملصممني، 
الصناعة،  وخرباء  والطيارين  واألكادمييني  الجوية 
بدمج التفكري التصميمي املتمركز حول اإلنسان مع 
بعض  ملعالجة  والهندسة  األعامل  بناء  يف  الخربات 
أكرب مشكالت املرونة يف الحركة والتنقل التي تواجه 

البرشية يف وقتنا الحارض.
واملدير  الرئيس  كامبيلو،  أنطونيو  قال  جانبه  من 
التنفيذي لرشكة EmbraerX: „بصفتنا من مرسّعات 
تجارب  لتحويل  حلول  بتطوير  وملتزمني  السوق 
الحياة، قمنا بدمج التفكري التصميمي املتمحور حول 
اإلنسان بتاريخنا الذي ميتد 50 عاماً يف مجال الخربة 
مسبوقة.  وغري  فريدة  بطريقة  والهندسة  البناء  يف 

التقدم  وراء  العوامل  هي  وهذه 

يف  نستحرضها  التي  الرائدة  واالبتكارات  التقني 
مفهوم eVTOL الجديد”.

 Uber شبكة  من  جزءاً  أيضاً   EmbraerX وتعترب 
خلق  عىل  الرشاكة  خالل  من  تعمل  التي   Elevate
مستقبل النقل الجوي الحرضي الجاهز عند الطلب. 
الهنديس  املدير  مور،  مارك  قال  السياق  هذا  ويف 
 Embraer فريق  ”ركز   :Uber رشكة  يف  للطريان 
عىل تجربة العمالء من خالل أحدث مفهوم لديهم 
للمركبة، وذلك باستخدام أنظمة مدمجة عالية األداء، 
تحقق أفضل مستويات السالمة، كام تضمن خفض 
املراوح   مثاين  نظام  خالل  من  الضوضاء  مستويات 
ويتطلع  األجنحة.  باع  حسب  االرتفاع  من  ميكن 
إمرباير  فريق  مع  التعاون  استمرار  نحو  فريقنا 
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إلحراز مركبة هادئة وخرضاء وآمنة وقابلة للمشاركة 
يف الرحالت الجوية“.

يُعد التنقل الجوي الحرضي (UAM) فكرة جديدة 
 70 من  أكرث  اآلن  حتى  استثمرت  وقد  شك،  بال 
رشكة بالفعل أكرث من مليار دوالر أمرييك يف تطوير 
مركبات قامئة عىل مفهوم eVTOL. كام يتوقع خرباء 
ستقدم   eVTOLs مركبة   23,000 أن   التوقعات 
الخدمة للسوق العاملية بقيمة 74 مليار دوالر بحلول 

عام 2035.
وعىل الرغم من أن مشّغيل املروحيات التقليدية ما 
زالوا يوفرون حلول النقل منذ عرشات السنني، فإن 
التكلفة والضجيج قد حّدا من استخدام نظام التنقل 
الجوي يف املدن، لكن إذا ما اجتمعت العوامل، ومنها 
تطوير وسائل النقل حسب الطلب، وتقنيات التنقل، 
وطائرات  وموثوقية،  دقة  األكرث   CNS وتقنيات 
مبتكرة أكرث هدوءاً، فيمكن أن تصبح رحالت التنقل 

الجوي يف املدن حقيقة واقعة.
تعتقد EmbraerX أن مركبات eVTOLs الجديدة 
املناطق  يف  التنقل  لتجربة  جديداً  مفهوماً  ستعطي 

من  الرغم  فعىل  الحرضية. 

من  املروحية  الطائرات  مع  املركبات  هذه  تشابه 
حيث املظهر، فإنها ستكون متطورة للغاية من خالل 
إلكرتونيات طريان متطورة، ومحركات هجينة، عالوة 
عىل القدرة عىل تبادل املعلومات رقمياً، واالستجابة 
للتغريات يف ظروف الطريان بشكل مستقل. وسيتم 
تشغيلها بواسطة بطاريات أو محركات هجينة، مام 
املتوقع  ومن  املروحيات.  من  هدوءاً  أكرث  يجعلها 
أن متثل مركبات eVTOLs تحدياً للفرضيات بشأن 
توافرها  خالل  من  وذلك  املدن  يف  الجوي  التنقل 
تستخدم  لن  ألنها  وذلك  معقولة؛  وتكلفة  بسهولة 

وقود الطريان أو تستخدمه بكميات أقل. 
مرحلة  إىل  الطائرات  تقنية  تنضج  أن  املتوقع  من 
وسوف  طيار.  بدون  مستقل  بشكل  فيها  ستعمل 
يف  مدارج  إىل   eVTOLs احتياج  عدم  يسهم 
جوية  مطارات  من  والبضائع  الركاب  بنقل  قيامها 
 “vertiports” افرتاضية  مطارات  أو   “skyports”
مواقع  يف  وهبوط)  إقالع  منصات  ذات  (مناطق 
مختلفة يف جميع أنحاء املدينة، وسوف تطري فوق 
دقائق  آخر خالل  افرتايض  مطار  إىل  مدنية  مناطق 

فقط.
 skyports) سيكون تطوير هذه املطارات االفرتاضية
أو vertiports) عرب منطقة مدنية واسعة أمرًا بالغ 
صناعة  لنمو  األهمية 

التنقل الجوي يف املدن. وسوف تتيح متطلبات البنية 
 UAMs املدن  يف  الجوي  التنقل  لـوسائل  األساسية 
جديدة.  عمل  فرص  وخلق  أعامل  إلقامة  فرصة 
من  جديدة  مجموعة  عىل  طلب  هناك  وسيكون 
الخدمات لدعم نظام eVTOL الصديق للبيئة. عىل 
إىل  االفرتاضية  املطارات  تحتاج  سوف  املثال،  سبيل 
البطارية  تبديل  بخدمات   eVTOL أساطيل تزويد 
النقل  لركاب  النقل  وخيارات  الشحن،  إعادة  أو 
الجوي عرب املدن UAM، كام سيتعني عىل مشغيل 
عرب  تطري  التي   eVTOLs مركبات  إدارة  األسطول 
لحجوزات  املدن، وسيكون هناك منصات مخصصة 
رحالت الركاب وحركات الحموالت، ومن املتوقع أن 
تسهم هذه التطورات يف إيجاد فرص عمل واستثامر، 
تحسني  خالل  من  املدن،  يف  النقل  أنظمة  وتعزيز 

فاعلية التكلفة وإتاحتها للجمهور.
السوق،  مرسعات  من   EmbraerX رشكة  تعترب 
تحوالً  تُحدث  التي  حلول  بتطوير  ملتزمة  وهي 
التابعة  الرشكات  إحدى  وهي  الحياة.  تجارب  يف 
تنشط يف  للطريان، وهي  العاملية   Embraer لرشكة 
طائرات  مفهوم  تطوير  ذلك  يف  مبا  مشاريع،  عدة 
 ،(eVTOL) الكهربايئ  العمودي  والهبوط  اإلقالع 
الطلب  حسب  الحرضي  الجوي  النقل  إدارة  ونظام 
”املنارة“  تسمى  جديدة  أعامل  ومنصة   ،(UATM)
التعاون ومزامنة رشكات  لتعزيز  Beacon، مصممة 
ومهنيي خدمات الطريان بطريقة سلسسة 
وأكرث مرونة، ملساعدة الطائرات 

عىل دوام الطريان.
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 ،Falcon وقد عرضت الرشكة مناذج لطائرات فالكون
 ATL2 وطائرة ،Falcon ومهام طائرة ،Rafaleٌ ورافال
ومركبات  وطائرات  طيار،  بدون  (درون)  وطائرات   ،
اللوحات  من  سلسلة  يف  وذلك  مستقبلية،  فضائية 
أنشطتها.  تصف  التي  والعروض  الفيديو  وشاشات 
كام أتاح ركن خاص يسمى ”Rafale Inside“ للزوار 
سلطت  كام  االفرتايض.  الواقع  يف  تجربة  يعيشوا  أن 
 Dassault منصة العرض أيضاً الضوء عىل أعامل رشكة

Aviation يف مجال الحفاظ عىل البيئة.
طائرات  عىل  الضوء  الثابتة  العروض  سلطت  كذلك 
 ،900LX ، 2000S / LXSو  Falcon 8Xو  Rafale
ومقصورة Falcon 6X. وهناك يف مجمع خاص تم 

أحد  عىل  رافال  لطائرة  التشغيلية  القدرات  عرض 
املشبهات. وكانت هناك مساحات مخصصة للتقنيات 

العالية لدعم العمالء.
يوم  كل  من  مبارشة  الظهر  بعد  ما  وقت  يف  وكان 
يجري عرض لطريان Rafale  من قبل القوات الجوية، 
وطريان Falcon 8X بواسطة طيارين متخصصني يف 

اختبار الطائرات.
شاركت Dassault Aviation أيًضا يف النسخة الرابعة 
 “L›avion des métiers” الصفقات“  ”طريان  من 
وكذلك يف منتدى التوظيف للتدريب. وقد سمحت 
بحضور  الطريان  بقطاع  للمهتمني  الفعاليات  هذه 
مع  مبارشًة  الوظيفية  الفرص  ودراسة  العروض 

مهنديس الرشكة وفنييها والعاملني يف مجال الرحالت 
 Dassault رشكة  أن  إىل  التقارير  وتشري  والتوظيف. 
Aviation قامت يف عام 2019 بتعيني ألف موظف يف 
جميع التخصصات (التصميم واإلنتاج والدعم واملجال 

الرقمي).
 Paris يف  أيًضا  حارضة   Dassault Aviation كانت 
مخصصة  لالكتشاف  مساحة  وهي   ،Air Lab
بتنسيق  الرشكة  املتخصصون يف  قام  لالبتكار، حيث 
االصطناعي“، وشمل  والذكاء  الكبرية  ”البيانات  كتلة 
 ،(PEA MMT) ذلك أنظمة دعم قرارات الطيارين
وتطبيقات البيانات الضخمة التي تخدم إدارة التغيري 
والعسكري،  املدين  املجالني  يف   OCM التنظيمي 

Dassault Aviation
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وتصوُّر البيانات الكبرية.
املعرض  يف   Dassault Aviation استضافت  كام 
أنشطتها  سياق  يف  لهم  الدعم  تقدم  الذين  الرشكاء 

املجتمعية:
 •.(AAF) مؤسسة األشغال الجوية االجتامعية
مؤسسة أنطوان دي سانت إكزوبريي للشباب.• 
جمعية ”They Move“، وهي جمعية تشجع • 

املهن  اختيار  عىل  الثانوية  املدارس  طالب 
الهندسية.

”طائرة •  وجمعية  األطفال“  ”أحالم  جمعية 
وطفل وحلم“، وهام جمعيتان تقدمان تجارب 

أوىل يف الطريان لألطفال االستثنائيني.
دورين بورنيتون، طيار األكروبات املعاق.• 

من جانبه قال إريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لرشكة 
باريس  معرض  أوضح  ”لقد   :Dassault Aviation
مدى  زيادة  للمستقبل:  اإلعداد   2019 للطريان 
ونطاق طائرة Falcon 6X، وتعزيز خدمات الدعم، 
للجيل الجديد من  واقرتاح ما ميكن أن يكون عرضاً 
القتال  نظام  من  كجزء   (NGF) املقاتلة  الطائرات 
 Dassault الجوي املستقبيل واالتفاقيات املربمة بني

.Airbus و Aviation

عىل  تراكمت  بخربة   Dassault Aviation تتمتع 
مدار قرن من الزمان، حيث تم بيع 10,000 طائرة يف 
90 دولة، وتم استخدام أكرث من مائة منوذج أويل يف 
استكشاف واستقصاء جميع الصيغ املمكنة: الرسعات 
العالية واملنخفضة للغاية، والهندسة املتغرية، واإلقالع 
والصواريخ  جواً،  املحمولة  والطائرات  العمودي، 
بدون  الشبح  وطائرات  األنظمة،  وفضاء  البالستية، 

طيار.
وتعترب الرشكة رائدة يف الجيل الجديد من الطائرات 

التي  فهي  األورويب؛  التعاون  يف   (NGF) املقاتلة 
وهي   ،Rafale املقاتلة  الطائرة  وصّنعت  صممت 
الجوية  للقوات  املهام  أنواع  جميع  أداء  عىل  قادرة 
والبحرية عىل حد سواء، كام صممت وصّنعت أيًضا 
  Falcon و ATL2 PATMAR طائرة الدورية البحرية
املتخصصة يف املهام (مبا يف ذلك SURMAR)، وطائرة 

.nEUROn درون“ القتالية بدون طيار من طراز”
النفاثة   Falcon طائرات  وصّنعت  صممت  كذلك 
لرجال األعامل، املعروفة باستهالكها املنخفض للوقود 

وباالبتكارات التقنية وبالتنوع يف خصائص الطريان.
الصناعي  Thales Groupاملساهم  مجموعة   تعد 
صناعية  شبكة  محور  وهي  الرشكة،  يف  الرئييس 
أو  فرنسا  يف  سواء  الرشكات  مئات  تضم  اسرتاتيجية 

عىل الصعيد الدويل.

متثل طائرة Rafale، بقدراتها املتعددة األدوار واملهام، 
الحل املناسب؛ حيث تلبي بقدراتها احتياجات عدد 
مع  متاماً  متوافقة  وهي  الحكومات.  من  متزايد 
املتطلبات ألداء أكرب مجموعة من األدوار بأقل عدد 

من الطائرات.

للرد  ”لالستعداد  دامئة  مهام  يف   Rafale وتشارك 
السيادة  مهام   / الجوي  الدفاع   /  (QRA) الرسيع“ 
ومهامت  الخارجية،  للبعثات  القوة  ونرش  الجوية، 
الربية،  للقوات  الجوي  والدعم  العمق،  يف  الرضبات 
ومهام االستطالع، وطلعات تدريب الطيارين، ومهام 

الردع النووي.
و  الواحد،  املقعد  ذات   Raffale C طائرات  تتميز 
الجو، وطائرة  لدى سالح  املقعدين  ذات   Rafale B
سالح البحرية Raleale M ذات املقعد الواحد، بأكرب 
وقدرات  املشرتكة  واملرافق  الطائرات  لهياكل  حجم 

مهام متشابهة للغاية.
املقاتلة  الطائرات  من  األحدث  النوع  هذا  يتميز 
ولكنه  املعتدل،  بالحجم   Dassault Aviation من 
أكرب  بني  يجمع  ال  بأنه  ومتميز،  ومرن  للغاية  قوي 
بل  فحسب،  املستشعرات  من  مجموعة  وأحدث 
التطور  الجمع بني  أيًضا من خالل  يضاعف كفاءتها 
وتتيح  متعددة.  مستشعرات  من  والبيانات  التقني 
هذه الوظيفة للطيار الترصف بوصفه ”صانعاً حقيقياً 
للقرارات التكتيكية“، بدالً من أن يكون مجرد مشغل 

للمستشعرات.

من   Falcon لطائرة   املتفوقة  البنية  تستخدم 
Dassault Aviation أكرث مواد الطائرات تطوراً؛ مثل 
والهجائن  املركبة  والرشائح  واملغنيسيوم  التيتانيوم 
والسبائك، وهذا يجعل الطائرة أكرث خفة وقوة ومتانة 

من الطائرات التجارية العادية.
لكل طائرة من طائرات  الخارجي  الجزء  تم تصميم 
Falcon لتنساب يف الجو عىل نحو أكرث نظافة وكفاءة 
االرتفاعات.  كافة  وعىل  أخرى  أعامل  طائرة  أي  من 
بالهبوط  الطائرة  ألجنحة  الفريد  التصميم  ويسمح 
مام  فئتها؛  يف  املامثلة  الطائرات  من  أبطأ  برسعة 
يتيح لها دخول مئات مطارات أصغر مام تستخدمه 

الطائرات األخرى بحجمها.

 (NGF)

Dassault Avia-
Airbus tion
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 Team ائتالف  يتيح 
لألعامل  فرصاً  الكندية  للصناعة   SkyGuardian
يف مرشوع نظام الطائرات املسرية RPAS الكندي، 
وجميع طائرات األسطول العاملي الذي يضم أكرث 
من 400 طائرة من طراز MQ-9 تطري يف جميع 
أنحاء العامل. ولتسهيل منو االئتالف، ستعمل رشكة 
عىل   Team SkyGuardian وائتالف   GA-ASI
إرشاك الصناعة يف جميع مناطق كندا من خالل 
من  الهدف  يكون  وسوف  الصناعية.  الفعاليات 
بني  عمل  اجتامعات  عقد  هو  الفعاليات  هذه 
الرشكات، حيث ميكن للرشكات التعريف بقدراتها 

األساسية والتحرك إليجاد فرص مفيدة للتعاون.
رئيس رشكة  ألكساندر،  ر.  ديفيد  قال  من جهته 
GA- لرشكة  التابعة   ،  Aircraft Systems

صناعة  قدرات  وتكامل  دمج  إىل  ”نتطلع   :ASI
الحلول  أفضل  لتقديم  الكندية  والدفاع  الطريان 
ائتالف  وينوي  الكندية.  املسلحة  للقوات 
مراكز  من  االستفادة   Team SkyGuardian
توسعة  ميكنها  التي  االبتكار  أعامل  ومؤسسات 
آفاق التكنولوجيا، من خالل برنامج متطور مثل 

مرشوع الطائرات املسرية RPAS الكندي.“

GA- و   L3 WESCAM رشكتا  تقوم 
 Team فريق  يف  عضوين  باعتبارهام   -  ASI
لنظام  وداعَمنْي   ،SkyGuardian Canada
 MG-9B SkyGuardian املسرية  الطائرات 
 -  RPAS Canada مرشوع  ضمن   RPAS
للتصوير   WES-CAM MX-20 نظام  بإدماج 
 EO /) الحمراء  تحت  وباألشعة  الكهروضويئ 
 SkyGuardian RPAS يف الطائرات املسرية (IR
وكذلك نظام MQ-9 Reaper الذي يتم تشغيله 

حاليًا لدى العديد من دول الناتو.
الذي   ،WESCAM رشكة  من   MX-20 ونظام 
نطاق  وإمكانية نرشه عىل  ميدانيًا  كفاءته  أثبت 
واسع، مزود بأجهزة استشعار متعددة األطياف، 
وأثناء  والليلية  النهارية  للمهام  الحساسية  عالية 
اإلضاءة املنخفضة، كام أنه يوفر ميزة ”التوصيل 
جهاز  ويعمل  املخاطر.  منخفضة  والتشغيل“ 
لدعم  والتعرف  الكشف  بقدرات   MX-20
عىل  الطريان  أثناء  وذلك  املستمرة  املراقبة  مهام 

ارتفاعات عالية.
ويف هذا السياق قال ليندن بلو، الرئيس التنفيذي 
 MX-20 إدماج نظام لرشكة GA-ASI: ”يعتمد 

يف  نجاحنا  عىل   MQ-9 طائرات  منت  عىل 
إدماج نظام  WESCAM MX-15 عىل طائراتنا 
لرشكاتنا  ميكن  كام   .Predator XP طراز  من 
من  مسبوقة  غري  مستويات  لتوفري  التعاون 
 ،RPAS االبتكار وفرص لألعامل بطائراتنا املسرية
بأمريكا  الوثيقة  االستفادة من عالقتنا  من خالل 

الشاملية.“
بدمجها  املبادرة  زمام   GA-ASI رشكة  تولت 
الطائرات  يف   L3 WESCAM رشكة  منتجات 
املسرية. ويف هذا الصدد قال جاك كومتوا، نائب 
رشكات  ائتالف  ”يعد  العام:  واملدير  الرئيس 
SkyGuardian Team مبثابة ميزة كربى لـرشكة 
L3 WESCAM، ويوفر املزيد من الفرص ملسار 
النمو املعياري لنظام WESCAM MX-20 مع 
تطور املهام واستمرار التغريات يف ميدان املعركة 

عىل نطاق عاملي“. 
 L3 من   WESCAM MX-Series تصميم  تم 
والتكبري،  الدقة،  هي:  عوامل  ثالثة  عىل  للرتكيز 
األبراج  هذه  تفوقت  لذلك،  ونتيجًة  واالستقرار. 
عىل منافساتها الرئيسية يف كل مجال من مجاالت 
األداء، مام جعل WESCAM تتميز بأطول مدى 
كهروضوئية  بتقنية  وتحديدها  األهداف  لتمييز 
هذه  يف   EO / IR الحمراء  تحت  وباألشعة 

الصناعة.
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وذلك يعني أن عملية تحليل البيانات الضخمة تسمح 
من  مجموعة  بني  وعالقات  ارتباطات  باستكشاف 
البيانات املستقلة مام يساعد عىل فهم األمور من زوايا 
خاللها،  من  النظر  عىل  أعتدنا  التي  تلك  غري  جديدة 
مجاالت  يف  القرار  صنع  عملية  عىل  تساعد  انها  كام 
تحت  للبيانات  دقيق  توصيف  تقدم  كونها  متعددة 
الدراسة وتحللها للوصول اىل نتائج تستطيع املؤسسات 
االستفادة منها مثل الفرص، كشف املخاطر واملساعدة 
يف عملية التخطيط وكذلك االستفادة من املوارد املتاحة 

بشكل عميل يوفر الجهد والوقت.
يوفر  املؤسسات  الرقمية يف  األنظمة  االعتامد عىل  ان 
التي  الضخمة  بالبيانات  الخاصة  املصادر  من  العديد 
ميكن االستفادة منها وتحليلها، ومنها مواقع االنرتنت، 
عىل  الرسمية  حساباتها  مع  املؤسسة  عمالء  تفاعل 
االلكرتونية  السجالت  االجتامعي،  التواصل  شبكات 
الطبية والسجالت  بأفراد املجتمع كالسجالت  الخاصة 
البنكية، البيانات التي ميكن الحصول عليها من الهواتف 
وكذلك  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  مثل  النقالة 
التطبيقات  باستخدام  الخاصة  البيانات  عىل  االعتامد 

املختلفة للقيام بعمليات الرشاء املحلية والدولية. 
واقعنا  بها  مير  التي  األحداث  تفاصيل  ان  شك  بال  و 
االهتامم  باتجاه  دفع  والسياسية  االقتصادية  بجوانبه 
باعتبارها  الضخمة  البيانات  من  االستفادة  بكيفية 
نقطة من نقاط قوة أي مجتمع والتي ميكن استغاللها 
وتوجيهها لالستفادة منها يف إنجاح االستثامر يف قطاعات 
مختلفة مثل االعالم. ويف وقتنا الحايل ،أصبحت شبكات 
هي  الذكية  الهواتف  وتطبيقات  االجتامعي  التواصل 
العديد  عليها  تعول  التي  الجديدة  االعالم  وسائل 
ومخاطبة  جامهريها  مع  للتواصل  املؤسسات  من 
واحتاملية  املنافسة  وجود  ويف  املختلفة،  احتياجاتهم 
عدم انتباه الجامهري للرسائل الكثرية التي توجه إليهم 
، بدأت العديد من املؤسسات يف القطاعات الحكومية 
أجهزتها  يف  القابعة  البيانات  أهمية  تدرك  والخاصة  
والتي ميكن االستفادة منها يف ابتكار رسائل تسويقية 

 . :

 -

جاذبة تتناسب مع احتياجات الجامهري خصوصا بعد 
توجهها نحو التحول الرقمي للمحتوى سواء عىل هيئة 

تطبيقات هواتف ذكية أو بوابات الكرتونية.
مصادر  من  مصدرا  الضخمة  البيانات  أصبحت  لذا 
الخاصة  البيانات  فبمعرفة  املؤثر،  االعالم  صناعة 
بسلوكيات املستخدم ميكن للقامئني عىل االعالم تحديد 
التأثري  يحقق  ميا  إليهم  توجه  التي  االتصالية  الرسائل 
تقدمها  التي  املئوية  والنسب  فاإلحصائيات  املطلوب، 
وسائل  ملستخدمي  الضخمة  البيانات  تحليل  عملية 
التي  التقليدية  الطرق  الرقمية تسهم يف تغيري  االعالم 
تصنع بها مضامني الرسائل االتصالية بشكل مبتكر قادر 
عىل جذب املتلقي والتأثري عليه. يف عام 2016، قامت 
بتقديم  السعودية   (DRC) الرقمية  األبحاث  رشكة 
تقرير ربع سنوي يشكل مؤرشا لإلعالم الرقمي يف دول 
مجلس التعاون الخليجي يوثق االتجاهات الحديثة التي 
تطرأ عىل صناعة األخبار ويراقب تطورها مبا يخلق جو 
تنافيس يف مجال صناعة األخبار ومحفز عىل االبتكار، 
واعتمدت الرشكة عىل الطرق الكمية والكيفية يف جمع 
وتحليل البيانات الخاصة بـ(350) صحيفة الكرتونية من 

صحف دول مجلس التعاون الخليجي.
خالصة القول، ان البيانات الضخمة املوجودة يف أجهزة 
مؤسساتنا ميكن االستفادة منها لعدة أغراض منها رسم 
اسرتاتيجي  تخطيط  عىل  مبنية  مستقبلية  سياسات 
خدماتها  جودة  تحسني  صحيحة،  بيانات  عىل  يعتمد 
وكذلك تقنني الرصف الغري مسؤول والحفاظ عىل املال 

العام.
السطر األخري...

بحسب دراسة أعدتها ويكيبون (Wikibon) ونرشتها 
البيانات  سوق  منو  نسبة  فإن   ،(Statista) ستاتيستا 
عام  يف   %  360.5 بنسبة  أرتفعت  العامل  يف  الضخمة 
الدراسة  وتتوقع   ،  2011 يف  عليه  كانت  عام   2017
استمرار هذا النمو ليحقق عائدات سنوية تصل اىل 103 

مليار دوالر يف 2027.
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بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  زيارة  حظيت 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
غري  باهتامم  برلني  إىل  املسلحة،  للقوات  األعىل 
وهذا  وإعالمياً،  وشعبياً  رسمياً  أملانيا،  يف  مسبوق 
الكبري  والتقدير  لسموه  الكبرية  املكانة  يعكس 
بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  تطوير  الفاعل يف  لدوره 

وقد  املجاالت.  مختلف  يف  بها  واالرتقاء  الدولتني، 
بزيارة  مريكل  أنجيال  األملانية  املستشارة  رحبت 
سموه، قائلة: «يسعدين أن ويل عهد أبوظبي جاء 
وأرحب به ترحيباً جميالً، حيث  إىل برلني مجدداً 
كانت زيارته األخرية إىل برلني خالل عام 2016 فيام 

2019

  .

 :
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زرت أنا اإلمارات عام 2017». وأضافت «إن لقاءها 
املواضيع  من  واسعة  مجموعة  تناول  سموه  مع 
التي  االسرتاتيجية  الرشاكة  خصوصاً  املشرتكة 
نحتفي مبرور 15 عاماً عىل إبرامها بيننا». وأكدت 
مع  جرت  التي  املحادثات  أن  األملانية  املستشارة 
سموه عكست الحرص عىل تعميق العالقات وهذا 

ما ترجمه البيان املشرتك الذي أصدرناه.
لقد جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
بالغ األهمية،  أملانيا يف توقيت  نهيان إىل  زايد آل 
تشهد  التي  األوسط  الرشق  ملنطقة  بالنسبة  سواء 
تصعيداً غري مسبوق بني الواليات املتحدة وإيران، 
أو بالنسبة للعامل أجمع نتيجة تزايد الخالفات بني 
اإلقليمية  القضايا  العديد من  الكربى حول  القوى 
فرصة  كانت  الزيارة  فإن هذه  ثم  والدولية، ومن 
إزاء  وأملانيا  اإلمارات  بني  املواقف  لتنسيق  مهمة 
مجمل هذه القضايا. وقد أظهرت املباحثات التي 
األملان  املسئولني  من  العديد  مع  سموه  أجراها 
لدولة  العاملية  املكانة  بوضوح  الزيارة  خالل هذه 
تشكيل  يف  املتنامي  وتأثريها  جهة،  من  اإلمارات 
اإلقليمية  القضاء  إزاء  الكربى  القوى  مواقف 
والدولية، بعد أن ثبت أن اإلمارات تشكل بالفعل 
واالستقرار  األمن  أسس  تعزيز  يف  رئييس  عامل 

اإلقليمي والدويل.

عقد كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
أنجيال  الدكتورة  االتحادية  واملستشارة  نهيان،  آل 
األمني  الوضع  بشأن  معمقة  مباحثات  مريكل 
إيران  سياسات  عن  الناجم  الخليج  يف  الراهن 
اإلقليمي  باألمن  الصلة  ذات  والقضايا  العدائية، 
واإلنساين  واالقتصادي  السيايس  التعاون  وتعزيز 
والثقايف بني البلدين، وقد أسفرت هذه املباحثات 
السياسية  بالغة األهمية، عىل الصعد كافة،  نتائج 

واألمنية واالقتصادية، متثلت يف التايل:
القضايا  مجمل  حول  الدولتني  توافق  تأكيد   -  1
اإلقليمي  األمن  يخص  ففيام  والدولية،  اإلقليمية 
لديهام  البلدين  أن  األملانية  املستشارة  أوضحت 
شملت  حيث  املنطقة،  يف  التعاون  من  املزيد 
املحادثات األوضاع يف سوريا وليبيا واليمن. وأعرب 
يف  التوترات  تنامي  إزاء  قلقهام  عن  الجانبان 
املسئولة.  غري  اإليرانية  السياسات  نتيجة  املنطقة 
أهمية  الدولتان  أكدت  باليمن،  يتعلق  وفيام 

التوصل إىل حل سيايس استناداً إىل مبادرة مجلس 
التنفيذية،  وآليتها  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
اليمني، وجميع  الوطني  الحوار  ومخرجات مؤمتر 
األمن  مجلس  عن  الصادرة  الصلة  ذات  القرارات 
التابع لألمم املتحدة، وال سيام قرار مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة رقم 2216. كام شدد البلدان 
لقراري  وفقاً  استوكهومل  اتفاق  تنفيذ  أهمية  عىل 
والتزامهام   2452 ورقم  رقم2451  األمن  مجلس 
عن  أيضاً  الجانبان  وأعرب  الغاية،  هذه  بتحقيق 
مارتن  يبذلها  التي  املتواصلة  للجهود  تأييدهام 
لألمم  العام  لألمني  الخاص  املبعوث  غريفيث، 
املتحدة إىل اليمن. هذا يف الوقت الذي يعترب فيه 

اليمن،  املانحة لشعب  الجهات  الدولتان من أهم 
وهام ملتزمان باالستجابة بفعالية للحالة اإلنسانية 

الراهنة.
 وفيام يتعلق بإيران، أعربت كل من دولة اإلمارات 
وأملانيا عن قلقهام إزاء تنامي التوترات يف املنطقة، 
ودعيتا إيران إىل القيام بدور إيجايب واالمتناع عن 
اتخاذ أي خطوات تصعيدية. وأكدت الدولتان أن 
شؤونها  يف  التدخل  وعدم  الدول  سيادة  مراعاة 
واالستقرار  األمن  لضامن  أسايس  أمر  الداخلية 
رفضهام  إىل  واضحة  إشارة  يف  وذلك  اإلقليميني، 
الستمرار التدخالت اإليرانية يف شئون العديد من 
دول املنطقة. ويف ما يتعلق بليبيا، أكدت كل من 
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أن  ميكن  ال  أنه  وأملانيا  املتحدة  العربية  اإلمارات 
يكون هناك حل عسكري للرصاع الدائر، وأن اإلطار 
ميثل  سالمة  غسان  األممي  للمبعوث  السيايس 
الحالية،  السياسية  األزمة  لتجاوز  األفضل  الخيار 
وأن الحيلولة دون تصعيد الرصاع أمر بالغ األهمية 
لتحقيق االستقرار يف املنطقة وهو أولوية بالنسبة 
اإلرهاب  مكافحة  أن  كام  ككل.  الدويل  للمجتمع 

والتطرف قضية محورية بالنسبة ملستقبل ليبيا.
الدولتان  أكدت  السورية،  باألزمة  يتعلق  وفيام 
أن الرصاع الدائر يف سوريا ال ميكن حله بالوسائل 
التي  الجهود  الدولتان  دعمت  كام  العسكرية، 
يبذلها املبعوث الخاص لألمم املتحدة جري بيدرسن 
السورية،  لألزمة  سيايس  حل  إليجاد  مساعيه  يف 
تلك  دعم  إىل  املعنية  األطراف  جميع  ويدعوان 

الجهود.
2 - تعزيز التعاون األمني وتأكيد االلتزام املشرتك 
عىل  أشكاله،  بجميع  واإلرهاب  التطرف  مبكافحة 
الجانبان  اإلقليمي والدويل، حيث يرى  الصعيدين 
النظام  يهددان  العنيف  والتطرف  اإلرهاب  أن 
الدويل، وشددا عىل رفضهام القاطع لجميع أشكال 
واالستقرار  للسلم  تهديداً  متثل  التي  اإلرهاب، 
الصدد،  هذا  يف  األمني  التعاون  وضامن  الدوليني، 
فضالً عن دعم الدولتني ملختلف الجهود الرامية إىل 

تعزيز األمن والسلم اإلقليمي والدويل. 
بني  االقتصادية  العالقات  مبستوى  االرتقاء   -  3
الشيخ  السمو  صاحب  مباحثات  تناولت  الدولتني 
وزير  ألتامير،  بيرت  مع  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 

االقتصاد يف جمهورية أملانيا االتحادية، وعدداً من 
ممثيل مختلف الرشكات األملانية الكبرية واملتوسطة 
الدولتني  بني  االقتصادي  التعاون  آفاق  والصغرية 
أن  تأكيد  عىل  سموه  وحرص  كافة،  املجاالن  يف 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االقتصادي  النهج 
وإقامة  واملرونة،  والتنوع  االنفتاح  عىل  يعتمد 
املستدامة.  التنمية  عىل  تعتمد  التي  الرشاكات 
البلدين  بني  التعاون  مسارات  إىل  سموه  وأشار 
واالستثامرية  والتجارية  االقتصادية  املجاالت  يف 
يلبي  مبا  لتنميتها،  الواعدة  والفرص  والتكنولوجية 
التعاون،  هذا  آفاق  توسيع  يف  البلدين  تطلعات 

التي  املتميزة  العالقات  عىل  البناء  بأهمية  منوهاً 
تجمع البلدين لتحقيق رشاكة مثمرة بينهام، خاصة 
أن البلدين ميتلكان رؤية تنموية واضحة تنعكس 
واملبادرات  املشاريع  مختلف  يف  متميزة  بصورة 
كافة،  القطاعات  يف  ينفذانها  التي  والرشاكات 
ويف  البرشية  املوارد  يف  بقوة  استثامرهام  بجانب 
اإلمارات  دولة  أن  سموه  وأكد  املستقبل.  صناعة 
مختلف  لعمل  املناسبة  والبيئة  اإلمكانيات  متلك 
الصعوبات  تذليل  عىل  وتحرص  العاملية  الرشكات 

كافة التي قد تواجه الرشكات أو املستثمرين.
يف  الصادر  الختامي  البيان  تضمن  فقد  وبالفعل 
العالقات  تعزيز  أهمية  التأكيد عىل  الزيارة  نهاية 
طرق،  عدة  عرب  وذلك  الدولتني،  بني  االقتصادية 
الرشكات  بني  التجاري  التبادل  تشجيع  أهمها 
الدعم  من خالل  البلدين،  يف  واملتوسطة  الصغرية 
الذي توفره حوافز املناطق الحرة يف دولة اإلمارات، 
ومنصة دعم أعامل الرشكات الصغرية واملتوسطة يف 
الخارج والتي تتخذ من ديب مقراً لها، حيث يهدف 
الصغرية  سيام  ال  الرشكات،  دعم  إىل  البلدين  كال 
خالل  من  أسواقهام  إىل  الوصول  يف  واملتوسطة، 
الخارجية.  االقتصادية  السياسات  أدوات  استخدام 
إضافة إىل تطوير التعاون يف القطاعات املهمة مثل 
الطريان، واستكشاف الفضاء، والسياحة، والتعليم، 
(التقليدية  والطاقة  املعلومات،  وتقنية  والنقل، 
واملتجددة)، والرعاية الصحية، وتفعيل التعاون يف 
أكرث من 600,000  زيارة  يتيح  الطريان مام  مجال 
مع  التعاون  نطاق  وتوسيع  البلدين،  بني  سائح 

:
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يف  حضور  لها  التي  للطائرات  املصنعة  الرشكات 
أملانيا مثل رشكة إيرباص.

 ..

اسرتاتيجية  بعالقات  وأملانيا  اإلمارات  تربط 
وتاريخية منذ عام 1972، أسسها املغفور له بإذن 
الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، مع الرئيس األملاين األسبق ريتشارد فون 
فايتسكر خالل زيارته لبون عاصمة أملانيا الغربية 
النهج  عىل  ويستمر  يوطدها  واليوم   .1986 عام 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ذاته 

نهيان ، حفظه الله. 
راسخة  األملانية   - اإلماراتية  العالقات  ظلت  لقد 
وقوية، وتطورت مع مرور السنوات، حتى وصلت 
املجاالت.  كل  يف  االسرتاتيجية  الرشاكة  حد  إىل 
فايتسكر  فون  ريتشارد  استقبل   ،1986 عام  ويف 
الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بحفاوة بالغة يف قرص 
الغربية  أملانيا  لرئيس  الدائم  املقر  هامرشميدت، 
مباحثات  وعقدا جلسة  بون،  العاصمة  يف  آنذاك، 
له  املغفور  أجراها  مباحثات  أعقبتها  مطولة، 
ثراه، مع  الله  زايد، طيب  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن 
املستشار هيلموت كول. ووضعت هذه املباحثات 
األساس القوي لعالقات اسرتاتيجية ورشاكة سياسية 
الدولتني  بتوقيع  توجت  البلدين،  بني  واقتصادية 
التفاقية الرشاكة االسرتاتيجية يف عام 2004، ومنذ 
يف  نوعية  نقلة  العالقات  شهدت  التاريخ  ذلك 

املجاالت املختلفة.
عالقات  األملانية  اإلماراتية-  العالقات  وتعترب 
العقود  مدى  عىل  تطورت  وشاملة،  تاريخية 
واالتفاقيات  العالقات  عند  تتوقف  ومل  املاضية، 
القضايا  مختلف  حول  والدبلوماسية  السياسية 
اإلقليمية والدولية، بل تعدت تلك املجاالت لتصل 
إىل املجاالت االقتصادية والثقافية والعلمية. ولهذا 
القوية  للعالقات  منوذجاً  تعد  العالقات  فإن هذه 
املجاالت  باستمرار يف  تتطور  األصدقاء، حيث  بني 
حول  الدولتني  بني  التوافق  يتزايد  كام  املختلفة، 
ينظر  ولهذا  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  مجمل 
مرتكزات  أهم  متثل  باعتبارها  العالقات  هذه  إىل 
الصعيدين  عىل  واالستقرار  األمن  عىل  الحفاظ 
هذه  قوة  مؤرشات  أهم  ولعل  والدويل،  اإلقليمي 

العالقات:

1 - تواصل التنسيق والزيارات املتبادلة: فقد وصل 
عدد لقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان واملستشارة األملانية أنجيال مريكل، تسعة 
يف  ألملانيا  سموه  زيارة  خالل  آخرها  كان  لقاءات 
اللقاءات  هذه  أسهمت  وقد   ،2019 يونيو  شهر 
الدولتني،  التعاون، وتقوية العالقات بني  يف تعزيز 
 ،2006 عام  ومنذ  الثنايئ.  الدويل  للتعاون  ترسيخاً 
سجلت أبوظبي وبرلني 8 لقاءات تاريخية جمعت 
اللقاء األول يف برلني قبل 13  الطرفني، حيث كان 
زيارة  أول  األملانية  املستشارة  سجلت  بينام  عاماً، 
السمو  صاحب  وزار   .2007 عام  يف  اإلمارات  إىل 
مرات،   5 أملانيا  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
و2014  و2012  و2009   2006 أعوام  يف  وكانت 
و2016، لتصبح زيارته لربلني يف يونيو 2019 هي 
مرات  ثالث  اإلمارات  مريكل  زارت  فيام  السادسة، 
عىل  تأكيداً  و2017،  و2010   2007 سنوات  يف 
وأبدت  االسرتاتيجية،  الرشاكة  تطوير  استمرارية 
والقضايا  االقتصادية  بالعالقات  اهتامماً  الدولتان 

السياسية املختلفة.
قام  عام 2015،  أغسطس  يناير 2014، وشهر  ويف 
وزير  نهيان،  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو 
برلني،  إىل  بزيارتني  الدويل،  والتعاون  الخارجية 
وأجرى خاللهام محادثات مع الدكتور فرانك فالرت 
شتاينامير -الذين كان وزيراً لخارجية أملانيا آنذاك- 
والذي زار أبوظبي يف مارس 2016 إلجراء محادثات 
مع صاحب السمو ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان.  
التعاون  مستوى  املتبادلة  الزيارات  هذه  وتجسد 
السيايس والتفاهم والتوافق بني الدولتني يف الرؤى 
حيث  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  مجمل  إزاء 
املطروحة  القضايا  من  عدد  يف  الدولتان  تتعاون 
إطار  يف  التعاون  ومنها  الدولية،  الساحة  عىل 
ترأس  حيث  السوري،  الشعب  أصدقاء  مجموعة 
والتنمية،  اإلعامر  إعادة  عمل  مجموعة  البلدان 
وكذلك صندوق إعادة إعامر سوريا، كام يتشاركان 
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إطار  يف  االستقرار  إرساء  عمل  مجموعة  قيادة  يف 
مكافحة تنظيم ”داعش“ اإلرهايب. يف الوقت ذاته، 
فإن الدولتني متفقتان عىل توحيد الجهود والرؤى 
املشرتكة لكبح جامح اإلرهاب، لتحقيق قيم السالم 
اإلمارات  فدولة  والتسامح.  السلمي  والتعايش 

ملكافحة  حثيثة  جهودا  تبذل  املتحدة  العربية 
والتنظيامت  والتطرف  اإلرهاب  أشكال  جميع 
داخل  فاعال  دورا  وتلعب  واملتطرفة،  الرسية 
التحالف الدويل ملحاربة ”داعش“ الذي تشارك فيه 

أملانيا أيضا لتطهري املنطقة من اإلرهابيني.

االنسجام  يف  أيضاً  الدولتني  بني  التوافق  ويظهر 
وما  العاملية  القضايا  تجاه  السياسية  مواقفهام  يف 
دويل  واحرتام  عاملية  ثقة  من  البلدان  به  يحظى 
كبري، ما شّكل أرضية مشرتكة يف مجال التعاون عىل 

األصعدة كافة.
2 - تطور العالقات االقتصادية: يف مارس من عام 
الدورة  برلني  األملانية  العاصمة  يف  عقدت   ،2019
للتعاون  األملانية  اإلماراتية-  اللجنة  من  الـ11 
الجانبان  واتفق  والفني،  والتجاري  االقتصادي 
خاللها عىل التعاون يف عدد من املجاالت تشمل، 
وزيادة  االقتصادية،  والعالقات  واالستثامر  التجارة 
السلع والخدمات  النفطية يف  الثنائية غري  التجارة 
يف  األسواق  إىل  الوصول  تسهيل  عرب  وتنويعها 
التجارية  املعارض  يف  املشاركة  وتكثيف  البلدين، 
إىل  إضافة  البلدين،  كال  يف  األعامل  وملتقيات 
تعزيز  عىل  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  تشجيع 
مجال  يف  والتعاون  البلدين،  بأسواق  تواجدها 
وتشجيع  املستدامة،  والخدمات  األخرض  االقتصاد 
الخاصة  مشاريعها  لتعزيز  األملانية  الرشكات 
يف  العقاري  والتطوير  التحتية  والبنية  بالصناعة 
وتبادل  للتعاون  أطر  وضع  وتم  الدولة،  أسواق 
املواصفات  مجال  يف  املعرفة  ونقل  الخربات 
واملقاييس يف عدد من األنشطة والقطاعات، وسيتم 
العلوم  يف  الخربات  وتبادل  للتعاون  مناذج  دراسة 
بني  الدرايس  للتبادل  برامج  تنفيذ  وكذلك  الطبية، 
وتم  البلدين،  يف  املتخصصة  األكادميية  املؤسسات 
يف  األملانية  اإلماراتية  الرشاكة  أهمية  عىل  التأكيد 

مجايل الزراعة والغذاء.
الدولتني  بني  االقتصادية  العالقات  مييز  ما  وأهم 
أنها متنوعة وتتضمن عدة مجاالت، يف ظل توافر 
فرص استثامرية متميزة بني الجانبني. وهذا التنوع 
البلدين، ال سيام يف  يعزز الرشاكة االقتصادية بني 
القائم عىل  املستقبل  باقتصاد  املتعلقة  القطاعات 
املعرفة، حيث تحرص الرشكات األملانية عىل افتتاح 
مقار إقليمية لها باإلمارات، التي تعد مكان انطالق 
التي  املهمة  املؤرشات  ومن  املنطقة،  ألسواق 

تكشف قوة العالقات االقتصادية بني الدولتني:
* تستحوذ اإلمارات عىل %22 من مجمل التجارة 
التجاري  العريب  الرشيك  لتكون  األملانية  العربية 
رشيك  أكرب  سابع  أملانيا  تعد  فيام  ألملانيا.  األول 
تجاري عاملياً لإلمارات وأكرب رشيك تجاري أورويب.

العام  اإلمارات  استقطبت  السياحي،  املجال  يف   *
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بنمو  أملاين  سائح  ألف   800 نحو   2018 املايض 
يتجاوز %11 مقارنة بعام 2017، فيام ارتفع عدد 
بنحو 8.2%  املايض  العام  بأبوظبي  األملان  السياح 
من  الزوار  عدد  ارتفع  كام  سائح،  ألف   142 إىل 

أملانيا إىل ديب بنسبة %12 إىل 567 ألف زائر.
بني  النفطية  غري  الخارجية  التجارة  *حققت 
منوا  األخرية  العرش  السنوات  يف  وأملانيا  اإلمارات 
بنسبة %57.8، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري 
البلدين من 30.84 مليار درهم يف 2010 إىل  بني 
48.7 مليار درهم يف 2018، منها 10.4 مليار دوالر 
حجم  دوالر  مليار   2.8 من  وأكرث  مبارشة،  تجارة 
حسب  البلدين،  يف  الحرة  املناطق  بني  التجارة 
تقرير صادر عن قطاع التجارة الخارجية يف وزارة 

االقتصاد اإلماراتية. 
* بلغت واردات اإلمارات من أملانيا خالل عام 2018 
نحو 10.9 مليار دوالر، فيام سجلت الصادرات غري 
 878 نحو  األملانية  لألسواق  اإلمارات  من  النفطية 
مليون دوالر، بينام حقق نشاط إعادة التصدير بني 

البلدين نحو 1.4 مليار دوالر. 
أسواق  يف  األملانية  االستثامرات  قيمة  *تجاوزت 
يف  تعمل  حيث  دوالر،  ملياري  اإلمارات  دولة 
السوق اإلمارايت 16390 عالمة تجارية أملانية، بينام 
يف  املسجلة  األملانية  التجارية  الوكاالت  عدد  بلغ 
اإلمارات نحو 517 وكالة، فيام وصل عدد الرشكات 

األملانية العاملة بالسوق اإلمارايت نحو 91 رشكة. 
 2020 إكسبو  يف  متميزة  أملانيا مبشاركة  تحظى   *
عىل  مسجلة  أملانية  231 رشكة  توجد  حيث  ديب، 
 .2020 إلكسبو  العاملية  اإللكرتونية  السوق  منصة 
وتستثمر أملانيا 50 مليون يورو يف جناحها الواقع 
 4.5 مساحة  عىل  وسيمتد  االستدامة  منطقة  يف 

آالف مرت مربع.
هناك  والفنون:  الثقافة  مجال  يف  التعاون   -  3
اإلمارات  تجمع  عديدة  مشرتكة  ثقافيّة  قواسم 
الدولتني،  بني  العالقات  تأصيل  يف  تسهم  وأملانيا، 

حيث توجد العديد من املبادرات الثقافيّة املشرتكة، 
والتي سعى البلدان من خاللها إىل متهيد الطريق 
من  املعرفة،  عن  والباحثني  واألدباء  الكتاب  أمام 
اإلمارايت  املجتمعني  تفاصيل  عىل  لالطالع  الطرفني 
واألملاين عىل حد سواء، األمر الذي يصّب يف إطار 
تقوية العالقة بني البلدين الصديقني.  فعىل أرض 
التي  الثقافية،  األملانية  املشاريع  تجلت  اإلمارات، 
رأسها  عىل  جوته“،  ”معهد  يزال  وال  خلفها  وقف 
والذي  اإلمارات“،  يف  صنعت  ”كتب-  مرشوع 
أطلقه املعهد بالتعاون مع املجلس اإلمارايت لكتب 
إماراتيّة  كتب  وتطوير  تشجيع  بهدف  اليافعني؛ 
بأنامل  ورسمت  كتبت  واليافعني،  لألطفال  الصنع 
دولة  وثقافة  والتقاليد  القيم  لتعكس  إماراتية 
اإلمارات العربية املتحدة. وانطلق هذا املرشوع يف 
الكتاب  من  العديد  إلهام  من  ومتكن   ،2012 عام 

اإلماراتيني إلنتاج قصصهم الخاصة.  
وساهمت عملية التبادل الثقايف بني البلدين يف فتح 
الحوارات األدبيّة وورش  العديد من  الطريق أمام 
العمل الثقافيّة املختلفة، األمر الذي أثرى العالقة 
الحضارتني  بني  الحوار  من  وعزز  البلدين،  بني 
العربية والغربية. وتعد مؤسسة محمد بن راشد 
املؤسسات  أبرز  من  واحدة  للمعرفة،  مكتوم  آل 
املحلية التي ساهمت يف تعميق العالقات الثقافية 
اإلماراتيّة األملانيّة، والتي تتجدد سنوياً خالل فرتة 

2020
231

50
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الدويل للكتاب، والذي  انعقاد معرض فرانكفورت 
هيئة  وتحرص  فاعلة.  إماراتيّة  مشاركة  يشهد 
آل  راشد  بن  محمد  ومؤسسة  للكتاب  الشارقة 
مكتوم للمعرفة، خالل املعرض عىل إطالق العديد 
من الكتب واملؤلفات الجديدة والتي تحمل تواقيع 
تعمل  كام  املعروفني،  اإلماراتيني  األدباء  من  عدد 
أعمدة  مع  عالقاتها  تعزيز  عىل  واملؤسسة  الهيئة 

الفكر والثقافة يف أوروبا.
وال يقترص التعاون الثقايف بني الدولتني عىل الناحية 
أيضاً،  الفنيّة  الجوانب  ليشمل  ميتد  وإمّنا  األدبية، 
برلني  السنوية يف مهرجان  اإلماراتيّة  املشاركة  عرب 
السيناميئ الدويل، والذي يعد أحد أهم املهرجانات 
للفنون  وكان  العامل.  مستوى  عىل  السينامئية 
التشكيليّة والبرصيّة نصيب من العالقات الثقافيّة 
اإلمارات  تحتضن  القطاع  هذا  ويف  الطرفني،  بني 
الذين  األملان،  التشكيليني  الفنانني  من  العديد 
نجحوا خالل السنوات املاضية، يف تنظيم معارض 

الجالرييهات  من  عدد  يف  لهم،  وجامعية  فردية 
الفنيّة املوزعة يف ديب والشارقة وأبوظبي.  

4 - التعاون يف القطاع الصحي: أصدر املغفور له 
الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  بإذن 
يف  ألملانيا  عالجية  زيارة  خالل  ثراه،  الله  طيب 
ملس  أن  وبعد  املايض،  القرن  سبعينيات  منتصف 
مستوى جودة الخدمات الصحية فيها، أمرًا لوزير 
السويدي،  خليفة  أحمد  معايل  آنذاك  الخارجية 
بإنشاء املكتب الصحي يف ميونخ، حيث توىل عبيد 
افتتاحه  تم  وفعال  إنشائه،  مسؤولية  الزعايب  سامل 
الرشاكة  تعترب  اليوم  وحتى   ،1977 عام  ميونخ  يف 
أهم رشاكات  من  البلدين  بني  الصحي  القطاع  يف 
أن  خاصة  باستمرار،  تعزيزها  يتم  والتي  التعاون 
رفيعة  بسمعة  يتمتع  أملانيا  يف  الصحي  القطاع 
والرعاية  الطبية  التكنولوجيا  مجال  يف  املستوى 
العامل،  مستوى  عىل  الدوائية  والصناعات  الصحية 
للسياحة  الجاذبة  الدول  أهم  من  أملانيا  وتعد 

العلم  بني  الصحي  نظامها  مزج  نتيجة  العالجية 
أكرب  أنها  إىل  إضافة  والطب،  والصناعة  والبحث 

األسواق األوروبية ملنتجات الرعاية الصحية.  
االسرتاتيجيني  الرشكاء  أهم  من  اليوم  أملانيا  وتعد 
والسياحة  الصحي  املجال  يف  اإلمارات  لدولة 
العالقات  تعزيز  إىل  البلدان  يسعى  إذ   ، العالجية 
ومنها  املجاالت،  مختلف  يف  وتطويرها  الثنائية 
تعميق التعاون بني وزاريت الصحة ووقاية املجتمع 
ويعزز  للصحة،  األملانية  واالتحادية  الدولة،  يف 
ذلك اتفاق اللجنة االقتصادية اإلماراتية - األملانية 
الطبي  التعليم  يف  الجانبني  بني  التنسيق  بزيادة 
السنوات  خالل  أملانيا  مع  الصحية  واملامرسة 
املقبلة، والتأكيد عىل التعاون يف بناء املستشفيات 
باملعلومات  يتعلق  فيام  النشط  والتبادل  وإدارتها 
الرعاية  قطاع  مستجدات  وآخر  واألبحاث  الطبية 

الصحية عىل املستوى العاملي.
ويف إطار جهودها لتوفري فرص التعليم والتدريب 
بتوقيع  قامت هيئة صحة ديب  املبتكرة ملوظفيها، 
اتفاقية تعاون مع نقابة األطباء يف برلني والجمعية 
والحوادث،  واإلصابات  العظام  لجراحة  األملانية 
األطباء  إعداد  برنامج  االتفاقية  هذه  وتشمل 
وذلك  والكسور  العظام  تخصص  يف  اإلماراتيني 
عىل  الحصول  هو  والهدف  الخارج،  يف  مرة  ألول 
البورد األملاين يف إطار الربنامج املشرتك بني أطراف 
االتفاقية، بالتعاون مع مستشفى راشد ومستشفى 
الشاريتيه يف برلني، ويتم يف الربنامج إعداد األطباء 
ملدة 5 سنوات يف الدولة وآخر سنة يف أملانيا، حيث 
تشمل آخر سنة االمتحان النهايئ لدى نقابة األطباء 
اإلماراتيني  األطباء  من  كبري  عدد  وهناك  برلني. 
الطبي  التخصص  عىل  الحصول  يف  يرغبون  الذين 
الدراسة  يفضل  من  ومنهم  اإلمارات،  خارج  من 
يف  إماراتياً  طبيباً   40 نحو  حاليا  ويوجد  أملانيا،  يف 

مختلف املستشفيات األملانية.
ووفقا لإلحصاءات الرسمية، فقد بلغ إجاميل عدد 
 2016 عام  أملانيا  يف  عالجهم  تم  الذين  املرىض 
وبلغ  مواطنا،   9321 يرافقهم  مريضا،   (5616)
إجاميل تكاليف العالج واملرصوفات التشغيلية أكرث 

من مليار ونصف درهم.
مكاتب  هناك  التعليم:  مجال  يف  التعاون   -  5
لعدة  تابعة  وديب  ظبي  أبو  يف  عديدة  وأفرع 
هيئات رسمية أملانية، مثل الهيئة األملانية للتبادل 
اللذان  ”جوته“  ومعهد   ،“DAAD» األكادميي 
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للهيئتني  الرئييس  املركز  ليكونا   2006 عام  أنشئا 
عدة  هناك  ذلك،  عن  فضالً  الخليج،  منطقة  يف 
مرشوعات تعاون بني مؤسسات التعليم العايل يف 
كال البلدين، إذ افتتحت يف مطلع عام 2012 الكلية 
األملانية اإلماراتية للعلوم اللوجستية بأبوظبي، كام 
بدأ يف العام نفسه برنامج املنح الدراسية بالتنسيق 
بني الهيئة األملانية للتبادل األكادميي ووزارة الرتبية 
والتعليم يف اإلمارات لدعم إقامة الطالب اإلماراتيني 
يف أملانيا بغرض الدراسة. كام ألحق ديوان ويل عهد 
أبوظبي أملانيا بربنامج شباب السفراء، بحيث يزور 
الطالب اإلماراتيون دورة للغة األملانية مبعهد جوته 
يف  الرشكات  لدى  التدريبات  من  عدداً  ويجتازون 

أملانيا يتعرفون من خاللها عىل عامل األعامل فيها.
مرتكزات الرشاكة اإلسرتاتيجية اإلمارتية- األملانية

العربية  اإلمارات  بني دولة  العالقات  ما مييز  أهم 
عالقات  أنها  االتحادية  أملانيا  وجمهورية  املتحدة 
نفسها  تطور  أن  استطاعت  وشاملة،  تاريخية 
باستمرار عىل مدار 47 عاماً يف مختلف املجاالت، 
السيايس  التنسيق  حد  عند  فقط  تتوقف  فلم 
والدولية،  اإلقليمية  القضايا  إزاء  والدبلومايس 
والتجارية  االقتصادية  املجاالت  إىل  امتدت  وإمنا 
والثقافية والعلمية، بل إن اإلمارات تعد من أوائل 
اسرتاتيجية مع  تجمعها رشاكة  التي  املنطقة  دول 
عىل  ترتكز  رشاكة  وهي   ،2004 عام  منذ  أملانيا 
التطور  لها  تضمن  التي  األسس،  من  مجموعة 

بشكل متواصل، لعل أبرزها:

األملانية  اإلماراتية  العالقات  التاريخي:  اإلرث   -  1
ومعتقدات  ثوابت  عىل  ومبنية  ومتجذرة  قدمية 
البلدين، فعالقة دولة اإلمارات  آمنت بها قيادات 
الرسمية مع أملانيا بدأت مع قيام االتحاد، وترجع 
حيث   ،1972 العام  إىل  الدولتني  بني  العالقات 
بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  غرس 
طيب  اإلمارات،  دولة  مؤسس  نهيان  آل  سلطان 
أوارصها  العالقات، وعمق  أسس هذه  ثراه،   الله 
القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو  من بعده 
 ، الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

الرشيك  اإلمارات  دولة  صارت  حتى  الله،  حفظه 
االقتصادي األول ألملانيا يف العامل العريب.

 وتقديراً للدور الكبري الذي قام به املغفور له بإذن 
الله تعاىل الشيخ زايد ، طيب الله ثراه، يف ترسيخ 
أسس هذه العالقات، قامت مجلة «ديسكفر مي» 
اإلمارات،  يف  جوته  معهد  مع  بالتعاون  األملانية، 
بإصدار عدد خاص مبناسبة «عام زايد» الذي وافق 
العام املايض 2018، حيث تناول العالقات األملانيّة 
اإلماراتيّة مع الرتكيز عىل حياة وفرتة حكم املغفور 
يوثق  إذ  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
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وتطور  واألملانيّة)  (العربيّة  اللغة  ثنايئ  اإلصدار 
وأملانيا  اإلمارات  بني  والودية  الوثيقة  العالقات 
األعامل  مجاالت  يف  األملانيّة  الجالية  جهود  ويربز 
والتنمية والتعليم واملجتمع والثقافة والتي هدفت 

إىل تعزيز العالقة املتينة واملثمرة بني البلدين.
هذه  تطوير  عىل  الدولتني  قياديت  حرص   -  2
الرشاكة واالرتقاء بها يف مختلف املجاالت، وهذا 
ما أشار إليه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد 
فرانك  لقائه مع فخامة  نهيان، خالل  آل  زايد  بن 
االتحادية  أملانيا  جمهورية  رئيس  شتاينامير  فالرت 
الصديقة خالل زيارته األخرية إىل أملانيا، حينام قال 
املتحدة تويل  العربية  سموه: « إن دولة اإلمارات 
أهمية  االتحادية  أملانيا  جمهورية  مع  العالقات 
البلدين،  بني  الروابط  توثيق  خاصة، وتحرص عىل 
خاصة يف املجاالت التي تتعلق باقتصاد املستقبل، 
وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي 
الرئيس  فيه  أعرب  الذي  الوقت  وغريها»، هذا يف 
األملاين عن أمله أن «تعمل هذه الزيارة املهمة عىل 
البلدين الصديقني يف  الثنائية بني  تعزيز العالقات 
مختلف املجاالت ودفعها إىل آفاق أرحب وأوسع».

الرشاكة  هذه  ألهمية  املشرتك  اإلدراك   -  3
لدول  وإمنا  للدولتني،  فقط  ليس  االسرتاتيجية 
املنطقة والعامل أجمع، بالنظر إىل مشاركة الدولتني 
التي  املبادرات  الجهود ودعم  الفاعلة يف مختلف 
اإلقليمي  واالستقرار  األمن  أسس  تعزيز  تستهدف 
والدويل، فالدولتان - كام أكد صاحب السمو الشيخ 
أملانيا-  محمد بن زايد آل نهيان خالل زيارته إىل 
رشيكتان يف العمل من أجل السالم واالستقرار عىل 
الساحتني اإلقليمية والدولية، وترسيخ قيم التسامح 
والتعايش بني البرش، وأن لديهام موقفاً مشرتكاً من 
نبذ اإلرهاب، ورضورة التصدي للقوى التي تدعمه، 

أو تربِّر مامرساته.
باستمرار هذه  تعزز  التي  املشرتكة  املصالح   -  4
مختلف  يف  األمام  إىل  قدماً  وتدفعها  الرشاكة 
املجاالت، ففي الوقت الذي تحرص فيه اإلمارات 
دولة  باعتبارها  أملانيا،  مع  عالقاتها  تعزيز  عىل 
واالقتصادي  السيايس  تأثريها  لها  كبرية  أوروبية 
أملانيا من جانبها  فإن  الدولية،  الساحة  الكبري يف 
ملا  اإلمارات،  مع  بعالقاتها  خاصاً  اهتامماً  تبدي 
أدوار  من  به  تقوم  وما  كبرية  أهمية  من  متثله 

فاعلة ومؤثرة يف محيطيها اإلقليمي والدويل.
االتحادية  أملانيا  الذي تعد جمهورية  الوقت  ويف 
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وتتميز  األوروبية  القارة  يف  االقتصاد  قاطرة 
الصناعة  مستوى  وارتفاع  االقتصادي  بتنوعها 
وجودة قطاع الخدمات وكذلك العالقات التجارية 
األورويب  االتحاد  يف  جريانها  مع  سواء  الضخمة 
من  به  تتمتع  ملا  نظرا  العاملي  املستوى  عىل  أو 
الكفاءة  ذات  التكنولوجيا  يف  ممتازة  سمعة 
دولة  فإن  للقيمة.  العايل  واالستغالل  العالية 
اإلمارات تعد مركزا تجاريا وماليا مهام يف املنطقة 
والعامل وتعمل عىل بناء اقتصاد متنوع قائم عىل 
االستثامرات  لجذب  مثالية  بيئة  ولديها  املعرفة 
الخارجية يف ظل ما تتميز به من انفتاح واستقرار 
قيم  إىل  إضافة  عرصية  ترشيعات  ومنظومة 
فيها  الراسخة  اآلخر  وقبول  والتسامح  التعايش 
يف  للعمل  األملانية  االستثامرات  يشجع  ما  وهو 
اإلمارات ويساعد عىل فتح أسواق منطقة الخليج 
العريب أمام املنتجات األملانية حيث تعد اإلمارات 
أسواق  لدخول  أساسية  واقتصادية  تجارية  بوابة 

املنطقة.
اإليجابية  القيم  مبنظومة  املشرتك  اإلميان   -  5
والتعايش  التسامح  من  تعيل  التي  املشرتكة 
أشادت  حيث  والثقافات،  األديان  بني  والتقارب 
املستشارة األملانية أنجيال مريكل خالل مباحثاتها 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مع 
والتعايش،  التسامح  يف  اإلمارات  بنموذج  نهيان، 
أطلقتها  التي  التسامح»  «عام  مبادرة  وخاصة 
دولة اإلمارات هذا العام، باعتبارها تعكس تجذر 
اإلمارايت،  املجتمع  يف  والتعايش  التسامح  قيم 
بابا  فرنسيس  البابا  قداسة  بزيارة  أشادت  كام 
استضافة  وكذلك  لإلمارات،  الكاثوليكية  الكنيسة 
التي  الخاص،  لألوملبياد  العاملية  األلعاب  الدولة 
من  واسع  طيف  مبشاركة  هذه  نسختها  متيزت 
مكونات شعب اإلمارات واملقيمني فيها. وأشادت 
مريكل بدور اإلمارات يف بناء الجسور بني األديان 
التطرف  مواجهة  ورضورة  املختلفة  والطوائف 
والكراهية من خالل التفاهم بني الشعوب إضافة 

أهمية مكافحة اإلرهاب الدويل.  
وتتفق كل من اإلمارات وأملانيا عىل أن التعصب 
التطرف  النتشار  الرئيسة  األسباب  أحد  هو 
تكثيف  أهمية  يؤكدان عىل  ما  واإلرهاب، ودامئاً 
الرئييس  الخطر  باعتبارهام  للتصدي لهام  الجهود 
والدويل.  اإلقليمي  واالستقرار  األمن  يهدد  الذي 
اإلمارات  سفارة  قامت  الجهود،  هذه  وضمن 

السفارة  مع  بالتعاون  برلني،  يف  املتحدة  العربية 
البابوية التابعة للكريس الرسويل يف أملانيا، بتنظيم 
فعالية ثقافية يف 23 فرباير 2019، يف إطار إعالن 
الزيارة  مع  وتزامناً  للتسامح“  ”عاماً   2019 عام 
فرنسيس  البابا  قداسة  بها  قام  التي  التاريخية 
هذه  واستهدفت  املتحدة،  العربية  اإلمارات  إىل 
ليس  األديان،  بني  الحوار  دعم  الثقافية  الفعالية 
بني املسلمني واملسيحيني فحسب، وإمنا أيضاً بني 
أتباع  بني  الثقايف  التبادل  لترسيع  والغرب  الرشق 
اإلمارات  تتفق  اإلطار،  الديانات. ويف هذا  جميع 
وأملانيا عىل أن التسامح والتعايش السلمي وقبول 
اآلخر والتعددية الثقافية والتنوع هي قيم عاملية 

جوهرية.

:

تدشن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
االتحادية  أملانيا  جمهورية  إىل  املسلحة  للقوات 
ملرحلة جديدة من الرشاكة االسرتاتيجية اإلماراتية- 
اقتصادية،  مبجاالت  تهتم  شمولية  أكرث  األملانية، 
وغري  والتعليم،  والتكنولوجيا  الطاقة  ومبلفات 
ذلك، يف سياقات سعي اإلمارات إىل تنمية عالقاتها 
والتحالف  أيضاً،  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
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ونبذ  واألمن  السلم  أهمية  تدرك  التي  القوى  مع 
الكراهية والتطرف واإلرهاب يف العامل أجمع. 

بني  للرشاكة  األسس  الزيارة  هذه  وضعت  لقد 
ما  وهذا  املقبلة،  عرشة  الخمسة  خالل  الدولتني 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عنه  عرب 
أنجيال  األملانية  املستشارة  بلقاء  بقوله:“سعدت 
مريكل، مسرية التعاون بني بلدينا تاريخية وممتدة، 
معاً  وسنعمل  االسرتاتيجية،  الرشاكة  روابط  تعززها 
دعم  يف  راسخ  موقفنا  بها،  واالرتقاء  تدعيمها  عىل 
جهود السالم العاملي، وإعالء قيم التسامح والتضامن 
اإلنساين، ونبذ التطرف والتصدي لإلرهاب“. وأضاف 
سموه: ”إن الزيارة إىل أملانيا تؤكد أن لدينا خريطة 
أن  إىل  نتطلع  مقبلة..  سنة   15 جديدة..  طريق 

يتضاعف التبادل التجاري بصورة أكرب“.  
ويعد البيان الختامي الصادر يف نهاية الزيارة مبنزلة 
بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  ملستقبل  طريق  خارطة 
البيان  لهذا  أملانيا، فوفقاً  اإلمارات وجمهورية  دولة 
يف  االسرتاتيجية  رشاكتهام  بتعزيز  الجانبان  يلتزم 
بينهام،  االتفاقية  إبرام  من  الخامسة عرشة  الذكرى 
وذلك عرب العمل عىل االرتقاء بالعالقة إىل مستوى 
الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة، وستتيح هذه الرشاكة 
أملانيا  وجمهورية  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
االهتامم  مجاالت  من  مزيد  استكشاف  االتحادية 

األخرى، مبا فيها املجاالت التالية:
1 - التعاون والتنسيق السيايس:

الحوار  نطاق  بزيادة  التزامهام  الدولتان  *يؤكد 
واملشاورات السياسية، بصورة منتظمة، عىل مستوى 

رفيع وزيادة وترية إجراء هذه املشاورات.

املنتديات  يف  املشرتكة  املساهمة  عىل  *االتفاق 
ميونيخ  مؤمتر  املثال  سبيل  عىل  لألمن،  الدولية 
لألمن، الذي انعقد يف الفرتة ما بني 15 - 17 فرباير 
2019، ومنتدى صري بني ياس املزمع عقده يف الفرتة 
من 15 - 17 نوفمرب 2019 يف أبوظبي، واملقرر أن 
يستضيف الجولة الخامسة من املشاورات السياسية 

بني اإلمارات وأملانيا.
العام  ففي  بينهام..  الربملانية  الزيارات  تكثيف   *
2018 / 2019، أجريت عدة زيارات قام بها أعضاء 
من الربملان األملاين إىل اإلمارات العربية املتحدة، مام 
ذات  املسائل  بشأن  املثمرة  املناقشات  أبرز جدوى 

االهتامم املشرتك عىل الصعيد الربملاين.
الجهود  وتنسيق  األمني،  التعاون  تعزيز   -  2
تهدد  التي  للتحديات  للتصدي  والدولية  اإلقليمية 
األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل، وذلك من خالل:

*تأكيد االلتزام املشرتك مبكافحة التطرف واإلرهاب 
والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  أشكاله،  بجميع 
العنيف  والتطرف  اإلرهاب  أن  الجانبان  يرى  حيث 

مجدداً  الجانبان  ويؤكد  الدويل.  النظام  يهددان 
التي متثل  القاطع لجميع أشكال اإلرهاب،  رفضهام 
تهديداً للسلم واالستقرار الدوليني، وضامن التعاون 

األمني يف هذا الصدد.
مكافحة  قضايا  بشأن  الجهود  حشد  عىل  *العمل 
اإلرهاب، وتبادل الخربات واملعلومات حول مكافحة 
اإلرهاب، وتعزيز التدريب الفردي وبناء القدرات يف 
الجانبان  الغاية، يسعى  لهذه  هذا الصدد. وتحقيقاً 
مكافحة  مجال  يف  ملموس  تعاون  يف  االنخراط  إىل 

اإلرهاب.
متت  الذي   2462 رقم  املتحدة  األمم  قرار  *تأييد 
دولة  رعايته  يف  وشاركت  باإلجامع،  عليه  املوافقة 
اإلمارات وأملانيا، ويطلب القرار من الدول األعضاء 
اإلرهاب  متويل  ملنع  الخطوات  من  املزيد  اتخاذ 

ومكافحته ومحاسبة الدول الراعية لإلرهاب.
القائم  والتعاون  الرشاكات  من  بالعديد  *الرتحيب 
املثال  سبيل  عىل  األمن،  مجال  يف  البلدين  بني 
املحادثات التي أجريت بني ممثيل القوات املسلحة 
من الجانبني، والتي تعقد كل مثانية عرش شهراً، وقد 
 ..2019 مارس  شهر  يف  برلني  يف  مرة  آخر  عقدت 
ويحرص البلدان عىل تعزيز الحوار الثنايئ القائم يف 

هذا املجال.
االستقرار  تعزيز  يف  رئييس  بدور  الدولتني  *اضطالع 
يف  اإليجابية  اإلسهامات  جانب  إىل  إقليميهام،  يف 
هذا  يف  خاصة  أهمية  إيالء  مع  العاملية،  الشؤون 
الصدد إىل التعددية، والقانون الدويل والنظام القائم 
عىل القواعد القانونية، واملؤسسات الدولية كوسيلة 
التعايش  وتحقيق  املشرتكة  للتحديات  للتصدي 

15 ..
 ..
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السلمي.
ميثاق  مببادئ  التمسك  أهمية  عىل  التأكيد   *
القواعد  عىل  القائم  الدويل  والنظام  املتحدة  األمم 
ذلك  تحقيق  عىل  الجانبني  كال  وسيعمل  القانونية، 
الخرباء،  مستوى  عىل  مشاورات  عقد  خالل  من 
حول  اآلراء  تبادل  أجل  من  منتديات  وإنشاء 
القضايا السياسية الرئيسية مثل اليمن وإيران وليبيا 

والساحل األفريقي.
3 - تطوير العالقات االقتصادية، واالرتقاء مبستوى 

الرشاكة بني الدولتني من خالل:
أفضل  وتبادل  الثنايئ،  االقتصادي  التعاون  زيادة   *
التبادل  تعزيز  إىل  إضافة  واملعايري،  املامرسات 

التجاري واالستثامرات وفرص األعامل التجارية.
الدورية  املؤسسية  االقتصادية  املشاورات  زيادة   *
رفيعة املستوى، ال سيام اللجنة االقتصادية املشرتكة، 
يف  برلني  يف  عرش  الحادي  اجتامعها  عقدت  التي 
أهمية  إىل  أيضاً  الجانبان  ونوه   .2019 مارس  شهر 
والتجارة  للصناعة  املشرتك  اإلمارايت  األملاين  املجلس 
بني  االقتصادية  العالقات  توثيق  إىل  يسعى  الذي 
البلدين، وكذلك إنشاء مركز استشاري خاص جديد 
ديب  لـ“مركز  الحرة  املنطقة  يف  األملانية  للرشكات 
للسلع املتعددة“، كام متثل أيضاً يف دوسلدورف يف 

سبتمرب 2018.
يطلق  ما  للتعاون ضمن  مجاالت جديدة  تطوير   *
التعاون يف  ليشمل  الرابعة“  الصناعية  ”الثورة  عليه 
مجال الفضاء اإللكرتوين والنظم، من شأنه أن يلعب 
املستقبل..  يف  االقتصادية  العالقات  يف  فاعالً  دوراً 
لالستفادة  املتاحة  الفرص  توافر  الجانبان  ويرى 
املتبادلة من سياسات االسرتاتيجيات الوطنية للذكاء 
اسرتاتيجية  ذلك  يف  مبا  منهام،  لكل  االصطناعي 
أكتوبر  يف  الصادرة  االصطناعي  للذكاء  اإلمارات 
االصطناعي  للذكاء  األملانية  واالسرتاتيجية   ،2017
إىل  البلدين  نوفمرب 2018. ويهدف كال  الصادرة يف 
العمل معاً لتبادل أفضل املامرسات يف هذا املجال. 
بني  التعاون  دعم  البلدان  يعتزم  ذلك،  إىل  وإضافة 

الرشكات ومعاهد البحوث.
عمليات  وربط  الرقمي  التحول  مجال  يف  *التعاون 
عرب  العاملية  القيمة  سلسلة  امتداد  عىل  اإلنتاج 
إمكانات  يوفر  ذلك  أن  منطلق  من  اإلنرتنت، 
ويشدد  البلدين.  كال  القتصاديات  كبرية  اقتصادية 
بني  الثنايئ  تعاونهام  تعزيز  أهمية  عىل  البلدان 
ومؤسسات  الرشكات  وبني  البعض  بعضها  الرشكات 

البحوث يف كال البلدين يف مجال التطبيقات التقنية 
الحديثة واستخدامها يف تحقيق التنمية املستدامة.

رأس  تنمية  يف  والتعاون  القطاعات،  جميع  دعم   *
املال البرشي من خالل املؤسسات القامئة، فضالً عن 
الرشاكة بني القطاع العام والخاص، فهذا يشكل أمراً 
العالقات  لتعزيز  والرتابط  التكاتف  لتحقيق  مهامً 

االقتصادية يف املستقبل.
يف  املتمثل  الفضاء  استكشاف  مجال  يف  التعاون   *
التفاهم يف شهر نوفمرب 2017  التوقيع عىل مذكرة 
للفضاء  األملاين  واملركز  للفضاء  اإلمارات  وكالة  بني 
والخربات  املعلومات  وتبادل  التعاون  بشأن  الجوي 
والتكنولوجيا  والبحوث  الفضاء  علوم  مجاالت  يف 

والنظم.
* ستشارك أملانيا بشكل كبري يف معرض إكسبو 2020 
الذي تستضيفه ديب.. وسيتم متثيل جمهورية أملانيا 
االتحادية بجناح مبتكر واسترشايف، بعنوان «ملتقى 
أملانيا».. وسيكون معرض إكسبو 2020 فرصة سانحة 
لتسليط الضوء عىل التعاون األملاين اإلمارايت يف بناء 

مستقبل مزدهر ومستدام للعامل.
4 - تعزيز الرشاكة يف مجال الطاقة، والرتكيز بشكل 
من  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  عىل  خاص 

خالل:
والتي  الطاقة  مجال  يف  بالرشاكة  الدولتني  *التزام 
مجال  يف  الحوار  لتكثيف   ،2017 العام  يف  أبرمت 
ونرش  استخدامها،  وكفاءة  املتجددة  الطاقات 
بهدف  الطاقة  كفاءة  وزيادة  املتجددة  الطاقات 
الوفاء بأهداف اتفاقات باريس، فضالً عن االستفادة 
من املزايا االجتامعية-االقتصادية للطاقات املتجددة. 
*دعم التحول العاملي يف مجال الطاقة، والتعاون يف 
إطار الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (آيرينا) التي 
التأسيس يف عام 2009 والتي تتخذ  انعقد مؤمترها 
والتكنولوجيا  االبتكار  ومركز  لها،  مقراً  أبوظبي  من 

التابع لها يف بون.
* تعزيز التعاون يف مجال الطاقة بني البلدين بشكل 
أكرب يف العام 2018، عندما أصبحت ”وينرتشال“ أول 
رشكة نفط وغاز أملانية تحصل عىل حصة يف منطقة 
امتياز يف أبوظبي من خالل نسبة (%10) يف حقول 
حيل، وغشا، ودملا وغريها من حقول الغاز الحامض 

البحرية.
الذي  املشرتك  باملرشوع  املستمر  االلتزام  ظل  *يف 
استمر ملدة عرش سنوات بني أدنوك ومجموعه ليند 
األملانية، تم توقيع مذكرة تفاهم لبحث التوسع يف 
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الخطوات  من  املزيد  اتخاذ  املقرر  ومن  تعاونهام.. 
مع منو الرشكتني معاً لتلبية الطلب املتوقع عىل الغاز 
الرويس  يف  التحويلية  الصناعات  ملجمع  الصناعي 
التابع ملجموعة أدنوك، كجزء من اسرتاتيجيتها للنمو 

الذيك لسنة 2030.
5 - املساعدات اإلنسانية: أكد البيان الختامي التزام 
إىل  اإلنسانية  املساعدات  بتقديم  الراسخ  الدولتني 

املحتاجني يف جميع أنحاء العامل، من خالل:
والحوار  التعاون  بتوطيد  الكفيلة  السبل  *بحث 

الثنايئ يف مجال املساعدات اإلنسانية.
اإلنسانية  املساعدات  وصول  تحسني  عىل  *العمل 
وتوفري الخدمات اإلنسانية. ويشددان عىل مسؤولية 
املساعدات  وصول  ضامن  يف  الدويل  املجتمع 

اإلنسانية إىل من هم بحاجة إليها.
6 - الثقافة: يف ظل السعي املستمر لزيادة التفاهم 
املتبادل بني ثقافتي البلدين، تحرص دولة اإلمارات 
عىل  االتحادية  أملانيا  وجمهورية  املتحدة  العربية 
بني  الثنائية  الثقافية  املشاركة  تعزيز  مواصلة 
الثقايف،  تعاونهام  توسيع  البلدان  ويعتزم  شعبيهام. 
وقبول  والتعايش  للتسامح  املشرتكة  القيم  وتعزيز 

حفظ  مجال  يف  التعاون  إمكانيات  وبحث  اآلخر 
الرتاث الثقايف الدويل. وأكدت الدولتان استعدادهام 
انتهاج  خالل  من  سيام  ال  الثقايف،  التعاون  لتعزيز 
وإجراء  واملعارض،  املتاحف  إلقامة  فاعلة  سياسة 
الثقافية،  السياسات  بشأن  الحوارية  الجلسات 
للتبادل  مفتوحة  فضاءات  إنشاء  نحو  والسعي 

الثقايف، مبا يف ذلك املجاالت اإلبداعية.
7 - تعزيز التعاون يف مجال التعليم والبحث العلمي 
وكذلك  والجامعات،  املؤسسات  دعم  خالل  من 
تبادل البعثات الدراسية واستقطاب الطالب من كال 

البلدين.
البيئة والتغري املناخي  8 - تعزيز التعاون يف مجال 
للتحديات  بالتصدي  املشرتك   االلتزام  خالل  من 
العاملية التي يفرضها التغري املناخي والتخفيف من 
للمناخ،  باريس  اتفاق  بتنفيذ  مسرتشدين  حدتها، 
الطاقة  مصادر  استخدام  إىل  تحولهام  عن  فضالً 
االقتصادات  تنمية  الكربون، والعمل عىل  منخفضة 
عىل  التعاون  بزيادة  الجانبان  ويلتزم  الخرضاء.. 
الصعيد البيئي، ال سيام يف ما يتعلق بالتعاون الثاليث 

مع البلدان األخرى.

مرشحة  وأملانيا  اإلمارات  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة 
املقبلة،  عاماً  عرش  الخمسة  خالل  نوعية  لنقلة 
خالل  إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  إىل  تضيف 
مدركتان  الدولتني  أن  خاصة  املاضية،  السنوات 
ألهمية هذه الرشاكة وحريصتان عىل االرتقاء بها يف 
مختلف املجاالت، وهذا ما جسدته وعكسته زيارة 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
اإليجابية  اإلمارات  صورة  كرست  والتي  أملانيا،  إىل 
به يف مجال  يحتذى  ومثاالً  عاملياً  باعتبارها منوذجاً 
فاعلة  إقليمية  قوة  وباعتبارها  والتعايش،  التسامح 
منطقة  يف  كبري  اسرتاتيجي  تأثري  وصاحبة  ومؤثرة 
تعزيز  إىل  الرامية  الجهود  وتقود  األوسط،  الرشق 
حتى  اإلقليمي،  محيطها  واالستقرار يف  األمن  أسس 
أبرز  أحد  تسايتونغ»،  دويتشه  «ذود  صحيفة  أن 
الصحف األملانية، قالت يف تقرير نرشته عىل موقعها 
سياسية  إمكانيات  متلك  اإلمارات  إن   «: اإللكرتوين، 
واقتصادية كبرية جدا، تجعلها قوة عظمى يف العامل».

يف  الصادر  الختامي  البيان  فإن  ذاته،  الوقت  يف 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  زيارة  نهاية 
الرشاكة  آفاق  أملانيا قد رسم بوضوح  إىل  نهيان  آل 
االسرتاتيجية بني الدولتني للخمسة عرش عاماً املقبلة، 
لشموله  فقط  ليس  البيان  هذا  أهمية  وتكمن 
سبق  كام  الدولتني  بني  التعاون  مجاالت  ملختلف 
اإلشارة، وإمنا أيضاً ألنه أبرز خصوصية هذه الرشاكة 
ال سيام يف مواكبتها للمجاالت التي تتعلق باقتصاد 
وتضمينها   ، الرابعة  الصناعية  والثورة  املستقبل 
مينح  ما  والتعليمية،  والثقافية  اإلنسانية  للمجاالت 
هذه الرشاكة عمقاً حضارياً وشعبياً خاصاً، ويجعلها 

منوذجاً للرشاكات املتطورة باستمرار.
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الشخصية  تفكري  طريقة  فهم  نحو  السعي  تجاهل 
أسايس  مهدد  تعترب  الدولة  هذه  أن  باعتبار  اإليرانية 
لدول املنطقة أو عدو واقتصار األمر عىل الشتم والنقد 
باعتباره معالجة معناه استمرار األزمات معه عىل اعتبار 
أنه عىل مدى أربعني عاما وطريقة إدارة األزمات هي 
نفسها رغم تغري الكثري من املفاهيم السياسية وتبدل 
قناعات رؤساء دول وبالتايل سيعني األمر أننا أمام نتائج 
بالغة الخطورة خاصة يف القضايا التي ميكن أن ترتك أثراً 
طويل األمد مثل حالة الخالف املزمن مع الجوار العريب.

باستعراض املداخل النظرية املطبقة يف العالقات الدولية 
متت  أو  استخدمت  أو  طبقت  تقريباً  كلها  أنها  نجد 
املحاولة فيها باعتبارها أفضل مامرسات يف البحث عن 
حل مع التعنت اإليراين مثل: الحوار املتبادل أو اإلقناع 
الدبلومايس والوساطات من طرف ثالث مع أن بعضها 
نجحت بني شعوب ودول كان يعتقد أنها لن يكتب لها 
النجاح كام بني الفلسطينيني واإلرسائيليني أو بني سكان 
جنوب أفريقيا لكنها مل تثبت جدارتها يف فك «العقدة 
مع  الطريق  منتصف  إىل  تحريكها  حتى  أو  اإليرانية» 
أو دويل  الطرف خليجي  كان هذا  اآلخر سواء  الطرف 
وهو ما يعني أن أي محاولة تفكري يف الحوار ال يكفي يف 

تحقيق التفاهم أو حتى اعتبارها عامل مساعد.
للتعرف  عليه  الرهان  ميكن  الذي  اآلن  الوحيد  اليشء 
عىل طريقة تفكري قادة إيران الرتكيز عىل البعد النفيس 
معه  للتعامل  الفارسية  النفسية  منطلق  من  وفهمه 
تكون  بدت  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  وأن  خاصة 
االقتصادي  الضغط  من  أبعد  قرارات  اتخاذ  يف  مرتددة 
ترصيحات  بعض  تحليل  فإن  أكرث  الصورة  ولتقريب 
املسئولني اإليرانيني تجد أن الحاجة التي يبحثون عنها يف 
التعامل معهم مركزة عىل أن إيران دولة قدمية وعمرها 
التاريخي طويل وبالتايل فهي تستحق احرتام ما يعني 
أن هناك فكرة قامئة وإن كان وهم لدى البعض إال أنها 

مهمة بالنسبة لهم.
التعامل مع  ما يف  األوربيون نجحوا يف فرتة  يكون  قد 
عالقة  لها  مفردات  استخدموا  عندما  اإليرانية  القيادة 
التاريخية  بعراقتها  (إحساسها  اإليرانية  بالنفسية 
مناسبا  مدخالً  أعترب  حتى  املنطقة)  يف  وغطرستها 
ملخاطبة أفراد هذا النظام التي تؤمن بالفوقية عىل كل 
املجتمعات اإلنسانية وليس الخليجيون فقط ولكن هذا 

ال ميكن اعتباره حالً دامئاً، قد يصلح ملرحلة زمنية بسيطة 
ولكن ال ميكن اعتباره حالً جذريا لألزمات املزمنة.

املقاربة النفسية هو الوحيدة الباقي الذي مل يجرب يف 
التعامل مع هذا النظام الذي ال تردعه وال توقفه عن 
لها  مفاهيم سواء  أو  مقاييس  أية  التدمريية  مشاريعه 
باإلنسان اإليراين أو اإلنسانية بشكل عام، فكل الحوافز 
املهادنة  أو  اقتصادية  كانت  سواء  املقدمة  واإلغراءات 
أو حتى التهديد أو العقوبات مل تنجح يف فك العقدة 
اإليرانية لذا بات البحث عن مداخل بديلة من خارج 

صندوق العالقات الدولية أمرأ رضورياً.  
ما يدفعنا إىل هذا الطرح أن كل الجهود املبذولة من 
دول العامل تصطدم بالغطرسة اإليرانية وليس مع دولة 
وإمنا  العامل  دول  يف  ليس  املشكلة  أن  يعني  ما  بعينها 
اإليرانية  القيادة  تفكري  بطريقة  عالقة  لها  املشكلة 
املتعطشة  الشخصية  هذه  مفاتيح  فمعرفة  وبالتايل 
للفوىض والتخريب والتدمري يحتاج إىل مناقشة نفسية 
لفهمها من أجل التعامل معها لتجنيب املجتمع العاملي 

كوارث تدمريية.
االدعاء بأن هناك من يجيد التعامل مع هذه الشخصية 
يلعبون  اإليرانيون  أن  واالعتقاد  املبالغة  من  نوع  هو 
سياسية كالم يف غري محله ألن السياسة هي عبارة عن 
اإلسالمي  الفكر  يف  تعرف  التي  تلك  أو  املمكن»  «فن 
يتوافق  ال  هذا  ولكن  معاوية»  «شعر  عن  عبارة 

والسلوكيات اإليرانية التي تتحكم فيها املزاجية القائد.

:

sowafi@hotmail.com
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الحرب التكنولوجية الجديدة بني الصني والواليات 
فضاء  يف  التنافس  عىل  فقط  تقترص  ال  املتحدة 
التكنولوجيا الحديثة التي ترسم مالمح املستقبل، 
وإمنا أيضاً تتضمن الخطوات أو اإلجراءات العقابية 
التي يتخذها كل طرف لعرقلة تقدم الطرف اآلخر 
والحيلولة دون انتشار التكنولوجيا الخاصة به يف 

عرص  إرهاصات  اآلن  نعيش  أننا  أي  العامل،  دول 
املتقدمة متثل أحد  التكنولوجيا  جديد باتت فيه 
أهم معايري قياس القوة والنفوذ يف النظام الدويل، 
نظم  تطوير  عىل  القدرة  متتلك  التي  فالدول 
وتعمل  االخرتاعات،  براءات  وزيادة  املعلومات 
عىل اجتذاب العقول املاهرة  وتستثمر يف األفكار 
تكنولوجيا  وخاصة  التكنولوجية،  واالبتكارات 
تحقيق  باستطاعتها  فإن  االصطناعي،  الذكاء 
مستوياتها  ىف  العامل  عىل  التكنولوجية  الهمينة 
نفوذها  تعزيز  يف  ذلك  وتستثمر  بل  املختلفة، 

التكنولوجية  الخدمات  تقديم  من خالل  العاملي 
االسرتاتيجية إىل العديد من دول العامل، وهذا هو 
جوهر الرصاع أو الحرب الدائرة اآلن بني الواليات 
املتحدة األمريكية والصني، حيث تتنافس الدولتان 
 ،“5G» الخامس  الجيل  شبكة  حلول  نرش  عىل 
أنها قطعت مرحلة متقدمة  الواضح  فالصني من 
لتزويد  استعداد  التقنية، وأصبحت عىل  يف هذه 
العديد من البلدان بحزمة كاملة من شبكة الجيل 
الخامس من الرقائق واملودم واملحطات األساسية 
بينام  التقنية،  التي ستستخدم هذه  األدوات  إىل 
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تسعى الواليات املتحدة هي األخرى إىل تشغيل 
اآلن  إىل  أنها  الواضح  من  لكن  الخامس،  الجيل 
ليست قادرة عىل تزويد دول العامل بهذه الخدمة 
يعزز  الذي  األمر  بالصني،  مقارنة  كامل  بشكل 
مخاوف الواليات املتحدة ليس فقط من خسارة 
وإمنا  الصني،  مع  التكنولوجي  التفوق  سباق 
األوروبيني  حلفائها  من  العديد  تحول  يف  أيضاً 
رأسها  وعىل  الصينية،  بالتكنولوجيا  االستعانة  إىل 
نهاية  بالتايل  يعني  ما   ، الخامس  الجيل  شبكة 
عرص الهيمنة الرقمية األمريكية عىل أوروبا، ولعل 
للعديد  املتزايد  ترامب  إدارة  تحذير  يفرس  هذا 
مغبة  من  األخرية  اآلونة  يف  األوروبية  الدول  من 
االستعانة بالتكنولوجيا الصينية، العتبارات تتعلق 

بأمنها القومي.  
الراهنة  التكنولوجية  الحرب  أن  الواضح  من 
العامل،  يف  والنفوذ  القوة  معايري  تشكيل  تعيد 
مؤرشات  أهم  النووية  األسلحة  امتالك  كان  فإذا 
سادت  التي  الباردة  الحرب  حقبة  خالل  القوة 
الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق  بني 
وانتهت فصولها يف بداية تسعينيات القرن املايض، 
يتم  جديدة  مرحلة  إىل  اآلن  يتجه  العامل  فإن 
االقتصادية  لقدراتها  الدول وفقاً  قوة  تقييم  فيها 
إدراة  بدأت  ملاذا  يفرس  وهذا  والتكنولوجية، 
والعقابية  التصعيدية  الخطوات  اتخاذ  ترامب 
بحق رشكات التكنولوجيا الصينية، إذ أنها تتخوف 
من التفوق الصيني عليها خالل السنوات املقبلة، 

”الصني  أن بكني تطمح من خالل خطتها  خاصة 
يف  الرائدة  العاملية  القوة  تصبح  أن  إىل   ،“2025
ولهذا  التاريخ،  هذا  بحلول  التكنولوجيا  مجال 
فإن الواليات املتحدة تسعى من وراء العقوبات 
التي فرضتها عىل رشكات التكنولوجيا الصينية إىل 
وهذا  لبكني،  التكنولوجي  التطور  مسرية  عرقلة 
القومى  األمن  اسرتاتیجیة  بوضوح  جسدته  ما 
ثالثة  تهديدات  تضمنت  التي  الجديدة  األمرييك 
ترى  حيث  الصينى“،  ”الطموح  رأسها  عىل  يأىت 
عىل  وتصمم  تقرتب  الصین  أن  املتحدة  الواليات 
العاملى، خاصة فيام  الريادة  مزاحمتها عىل سلم 
مجاالت  ىف  املستقبلية  السيطرة  مبجاالت  يتعلق 
مثل الذكاء االصطناعى، أو تصمیم روبوتات تقوم 

بالكثیر من املهام املدنية وغري املدنية.

ال تنفصل الحرب التكنولوجية الراهنة بني الصني 
والواليات املتحدة عن الحرب التجارية املستعرة 
السلطة  مقاليد  ترامب  دونالد  تويل  منذ  بينهام 
العام 2017، فمع  يناير من  البيت األبيض يف  يف 
التجارية واالقتصادية،  تصاعد وترية هذه الحرب 
دخلت إدارة ترامب يف حرب تكنولوجية جديدة 
الصينية  الرشكة  اتهمت  حينام  الصني،  مع 
لهذا  الرقمية  قدراتها  واستخدام  بالتجسس 
 ،“5G» الغرض، مبا يف ذلك تقنية الجيل الخامس
النصف  خالل  التوسع  يف  الحرب  هذه  وبدأت 
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األول من العام 2019، وكانت أهم مظاهرها:
مايو  شهر  يف  ترامب  دونالد  الرئيس  توقيع   -  1
2019 أمرًا تنفيذيٍّا يقيض بحظر استخدام الرشكات 
األمريكية ملعدات االتصاالت التي تصنعها رشكات 
األمرييك،  القومي  لألمن  تهديًدا  أنها متثل  يعتقد 
ومبقتىض هذا األمر يحظر عىل الرشكات األمريكية 
استخدام معدات اتصاالت أجنبية، ميكن أن تشكل 
خطرًا أمنيٍّا. ولتمرير ذلك األمر التنفيذي وتطبيقه 
ترامب عن  أعلن  الصينية،  عىل رشكة «هاواوي» 
حالة الطوارئ الوطنية. وقد تفاعلت كربى رشكات 
وأعلنت  األمر،  هذا  مع  األمريكية  التكنولوجيا 
«هاواوي»،  مع  تعامالتها  ستوقف  أنها  جوجل 
إىل  الصينية  الرشكة  الحد من وصول  ذلك  مبا يف 
نظام تشغيل الهاتف املحمول الذي يعمل بنظام 
أندرويد Android. أما رشكة ”مايكروسوف“ فقد 
حظرت منتجات ”هاواوي“ من الظهور يف موقعها 

كل  قالت  بينام   ،Azure Stack اإللكرتوين  للبيع 
من رشكة سوفتبانك الربيطانية وإفنيوين األملانية 
لصناعة الرقائق بأنهام ستدرسان إيقاف التعامل 
يتعلق  فيام  خصوصاً  ”هاواوي“؛  رشكة  مع 
بالوصول إىل بعض امللكيات الفكرية املستخدمة 

يف تصنيع أشباه املوصوالت. 
املتحدة  الواليات  تعترب  الذي  الوقت  يف   -  2
الرشكات  تبيعها  التي  الحساسة  املكونات  أن 
لها  التابعة  والرشكات  ”هاواوي“  إىل  األمريكية 
أكرب  لتصبح  للرشكة،  املضطرد  النمو  يف  ساهمت 
االتصاالت، وثاين  العامل ملعدات شبكات  مورد يف 
أكرب مصّنع للهواتف الذكية، فإن الصني تؤكد أن 
رشكات التكنولوجيا االمريكية تعتمد بشكل كبري 
النادرة  املعادن االرضية  الصيني من  االنتاج  عىل 
تستورد  حيث    ،”  Rare earth minerals  ”
الواليات املتحدة حوايل %80 من احتياجاتها من 

الصني ، كام أشار إىل ذلك الرئيس الصيني يش جني 
لهذه  سوق  أكرب  هي  الصني  أن  أكد  الذي  بينغ، 
البحوث  والنادرة، ولديها معظم  الحساسة  املواد 

التقنية يف العامل .
رشكة  بإضافة  األمريكية  التجارة  وزارة  قيام   -  3
إىل  لها  تابعة  رشكة  سبعني  وحوايل  «هاواوي»، 
يف  املشبوهة»،  الرشكات  «الئحة  عليه  يطلق  ما 
العمالقة  الصينية  االتصاالت  رشكة  متنع  خطوة 
التكنولوجية  املكونات  بعض  عىل  الحصول  من 
مع رشكاتها  تجارية  بعمليات  والقيام  األمريكية، 
دون الحصول عىل موافقة مسبقة من السلطات، 
والتنافس للفوز بعقود حكومية أمريكية.  وعىل 
الرغم من أن هذا الحظر سيدخل حيز التنفيذ يف 
انقضاء  أن  إال  التاسع عرش من أغسطس 2019؛ 
هذه املدة دون إيجاد البدائل املناسبة يعني بدء 
تابعة  ليشمل رشكات  الفور،  عىل  الحظر  رسيان 
لرشكة «هاواوي» يف العديد من دول العامل، عىل 
رأسها: كندا، واليابان، والربازيل، واململكة املتحدة، 
هواتف  حرمان  وكذلك  وغريها،  وسنغافورة، 
التشغيل،  نظام  تحديثات  من  الذكية  «هاواوي» 
ومن التطبيقات التي ال يستغني عنها مستخدمو 
جوجل،  البحث  (محرك  مثل:  الذكية؛  الهواتف 
واليوتيوب،  بالي»،  «جوجل  التطبيقات  ومتجر 

وخرائط جوجل، وغريها. 
التفكري  إىل  «هاواوي»  دفع رشكة  التحدي  وهذا 
بها  خاص  تشغيل  نظام  عن  البحث  يف  جدياً 
املحمول  الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية  للهواتف 
يو،  ريتشارد  رصح  حيث  املقبلة،  األشهر  بحلول 
ألجهزة  «هاواوي»  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس 
الدولية  النسخة  «إن   :2019 مارس  يف  املستهلك 
أو  األول  الربع  يف  جاهزة  تكون  قد  النظام  من 
الثاين من عام 2020»، الفتاً إىل أن رشكته طّورت 
حال  يف  بها  خاصا  الذكية  لهواتفها  تشغيل  نظام 
وجود أي مواجهات محتملة مع الواليات املتحدة، 
 ،HongMeng «وأطلقت عليه اسم «هونغ منغ
كفاءته  يف  يضاهي  خاص  تشغيل  نظام  وهو 
يونيو  شهر  ويف   ،   Android و   IOS نظامي  
2019 قدمت الرشكة طلبات لتسجيل لهذا النظام 
فيام ال يقل عن 9 دول وأوروبا، وذلك يف مؤرش 
عىل أنها رمبا تضع خطة احتياطية موضع التنفيذ 
العقوبات  تهديد  ظل  يف  الرئيسية  األسواق  يف 

األمريكية لنموذج أعاملها.



81

مراحل  قطعت  قد  الصني  فإن  ذاته،  الوقت  يف 
بها،  خاصة  ذاتية  تكنولوجيا  تطوير  يف  متقدمة 
خاص  بحث  محرك  طورت  املثال  سبيل  فعىل 
 .baidu بيدو  يدعى   Google غرار  عىل  بها 
خاصة  اجتامعي  تواصل  منصات  طورت  كام 
 weibo موقع  أما   ،Renrenو  com.51 مثل  بها 
عن  فضالً  هذا  تويرت.  من  الصينية  النسخة  فهو 
الخامس  الجيل  تطوير  الواضح يف مجال  تقدمها 
وهندسة  الفضاء،  وتكنولوجيا   ،G5 الشبكان  من 
قاعدة  أول  ”هاواوي“  أطلقت  كام  الجينات، 
بيانات مدعومة بتقنيات الذكاء االصطناعي -التي 
خدماتها  لتحسني   -(GaussDB) عليها  أُطلق 
مثل:  قطاعاٍت  يف  البيانات  وخدمات  السحابية 
ما  اللوجستية،  والخدمات  والسيارات،  املالية 
الربمجيات  خدمات  تقديم  عىل  قدرتها  يؤكد 
بجانب منتجات األجهزة الذكية، تعزيزًا لقدراتها 

التنافسية يف مجال تكنولوجيا املعلومات.
بدعوى  الصينية  التكنولوجيا  سمعة  تشويه   -  4
أغراض  يف  واستخدامها  القومي  لألمن  تهديدها 
األمريكية  العدل  وزارة  اتهمت  فقد  تجسسية، 
رشكة «هاواوي» برسقة أرسار تجارية من رشكائها 
مبرشوع  أمريكيون  مرشعون  وتقدم  األمريكيني. 
واملكونات  الغيار  قطع  تصدير  يحظر  قانون 
الصينية.  االتصاالت  رشكات  إىل  األمريكية 
مراقبة  لعمليات  «هاواوي»  رشكة  وتعرضت 
وتدقيق مكثف يف النصف األول من العام 2019 
املسؤولون  حذر  أن  بعد  أمنية،  مخاوف  بسبب 
الحكومة  استخدام  إمكانية  من  األمريكيون 
عىل  للتجسس  «هاواوي»   منتجات  الصينية 

األمريكيني، إال أن الرشكة نفت تلك االتهامات.
الجيل  شبكة  خدمات  تقديم  عىل  التنافس   -  5
الخامس «5G“، التي من املتوقع أن تُحدث طفرة 
يف قطاع االتصاالت سواء من حيث تنزيل األفالم 
القيادة.  ذاتية  السيارات  االتصال بني  أو  ثوان  يف 
حيث تسعى الصني كام سبق اإلشارة إىل أن تكون 
املزود الرئييس لهذه التكنولوجيا حول العامل، بينام 
الصينية يف هذا  الواليات املتحدة الجهود  تعرقل 
السياق، وتحذر حلفائها والعديد من دول العامل 
من مغبة االستعانة بالرشكات الصينية يف تقديم 
هذه الخدمة، وأكرث من ذلك فإنها حذرت حلفائها 
«هاواوي»  رشكة  مع  التعاون  أن  من  األوروبيني 
التعاون االستخبارايت  تقليص حجم  قد يؤدي إىل 

معهم، هذا ىف الوقت الذي تعتمد فيه الكثري من 
تجمعها  التى  املعلومات  عىل  األوروبية  الدول 

االستخبارات األمريكية.
كمبيوتر»  «سوبر  إنتاج  عىل  التنافس   -  6
 exascale) اسم  التكنولوجيا  خرباء  عليه  يطلق 
الجهاز يف كونه  machine)، وتكمن أهمية هذا 
الصناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  تطبيقات  يّرسع من 
بحيث   ، مسبوقة  غري  مستويات  إىل  ووصولها 
العلوم  مختلف  يف  العلمية  التجارب  ستصبح 
دقة  أكرث  إلخ)  والطب..  والكيمياء  (الفيزياء 
التقدم  سيجعل  ما  الجهاز،  هذا  بفضل  ورسعة 
هذا  الحايل،  الوقت  من  بكثري  أرسع  العلمي 
باإلضافة إىل التجارب العسكرية لتصنيع وتوجيه 
متخصصون  ويشري  البيانات،  وتحليل  األسلحة 

يتجاوز  رمبا  الجهاز  هذا  أن  إىل  التكنولوجيا  يف 
الحرب  أثناء  النووي  للسالح  الوصول  تأثريه  يف 
متتلك  الصني  أن  املعروف  ومن  الثانية،  العاملية 
الذي  املركز  وهو  العامل  يف  كمبيوتر  أرسع  حاليًا 
 ،2012 العام  منذ  املتحدة  الواليات  خرسته 
الكمبيوتر  هذا  إنتاج  عىل  الدولتان  وتتنافس 
الحرب  يف  الحاسمة  العوامل  أحد  سيكون  الذي 

التكنولوجية القامئة بينهام يف السنوات املقبلة.

تبدو  كانت  وإن  الراهنة  التكنولوجية  الحرب 
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بني  املستعرة  التجارية  الحرب  تداعيات  إحدى 
نوعية  بالفعل  تجسد  أنها  إال  وبكني،  واشنطن 
خارطة  تشكيل  ستعيد  التي  املستقبل  حروب 
وخاصة  أجمع،  العامل  يف  والتأثري  والنفوذ  القوة 
والعوامل  املعطيات  االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا 

التالية:
تأكيد  باألساس  الراهنة تستهدف  الحرب  - أن   1
الهمنية التكنولوجية عىل العامل، حتى أن العديد 
املستمرة  املعركة  يصفون  والخرباء  الباحثني  من 
والصينية  األمريكية  التكنولوجية  رشكات  بني 
باعتبارها ال تنفصل عن الرصاع األمرييك- الصيني 
معادالت  رسم  وإعادة  املستقبل،  تشكيل  عىل 
التي  املتحدة  فالواليات  العامل.  يف  والنفوذ  القوة 
التكنولوجي  التفوق  جراء  بالخطر  تشعر  بدأت 
الصيني املتصاعد تحركت وفرضت عقوبات عىل 
األمريكية  «آبل»  رشكة  لدعم  «هاواوي»،  رشكة 
للمركز  تراجعها  بعد  آيفون  لهواتف  املنتجة 
عن  فضالً  الصينية،  الرشكة  خلف  عامليًا  الثالث 
اتصاالت  تقنية  عىل  الصني  هيمنة  من  مخاوفها 
الجيل الخامس، خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار 
أكرب رشكات  من  واحدة  تعد  أن رشكة»هاواوي» 
إنتاج  رشكات  أكرب  وثاين  الصني،  يف  التكنولوجيا 

أجهزة الهواتف املحمولة يف العامل.  
من الواضح أن الحرب التكنولوجية بني الدولتني 
السنوات  يف  وتريتها  تتصاعد  قد  بل  تتوقف،  لن 

املقبلة، والشاهد عىل ذلك أن الصني أعلنت مؤخراً 
عن ضخ مئات املليارات، ىف خطة تهدف إىل تعزيز 
االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  مجال  يف  صدارتها 
الكهربائية  والسيارات  الروبوتات  وصناعات 
الواليات املتحدة  الكمبيوتر، فيام تحاول  ورقائق 
الحفاظ عىل تفوق الرشكات األمريكية، من خالل 
الصينية  املنتجات  أمنية ضد  عقوبات وإجراءات 
العاملية، وتجسد طموحات  األسواق  تجتاح  التى 
الصني لتصبح قوة مهيمنة، عىل أكرب حصة ممكنة 

من قطاع التكنولوجيا عامليًا.
2 - تصاعد دور التكنولوجيا يف السياسات األمنية 
اآلونة  يف  العامل  دول  من  للعديد  والدفاعية 

التحذيرات  بوضوح  تكشفه  ما  وهذا  األخرية، 
لحلفائها  املتحدة  الواليات  املتصاعدة من جانب 
مغبة  من  العامل  دول  من  والعديد  أوروبا  يف 
االستعانة بالتكنولوجيا الصينية، وخاصة خدمات 
شبكة الجيل الخامس «5G“، نتيجة ملخاوف من 
توظيفها يف أغراض تجسسية ترض باألمن القومي 
الواليات  وتؤكد  الدول.  لهذه  السيادة  واخرتاق 
ال  الصينية  الرشكات  أن  السياق  هذا  املتحدة يف 
التي  الخصوصية  ورشوط  ضوابط  لنفس  تخضع 
بل  لها،  املنافسة  األمريكية  الرشكات  لها  تخضع 
تخضع باألساس للقوانني الصينية التي تُلزم رشكة 
االستخباراتية،  باملعلومات  بتزويدها  ”هاواوي“ 
وهو األمر الذي أكدته لجنة االستخبارات التابعة 
ملجلس النواب األمرييك يف تقاريرها، التي أشارت 
فيها إىل إمكانية اعرتاض رشكتي ”هاواوي“ و“زد 
بالعمل  لهام  السامح  حال  لالتصاالت يف  إي“  يت 
داخل الواليات املتحدة، حيث ميكن للرشكتني شن 
هجامٍت إلكرتونية عىل البنية التحتية األمريكية، 
مثل: شبكة الكهرباء، والطرق، وغريها. وهذا من 
تداعيات  من  الكثريين  مخاوف  يعزز  أن  شأنه 
تؤدي  قد  أنها  إذ  الراهنة،  التكنولوجية  الحرب 
نوع جديد يف مجاالت  اندالع مواجهات من  إىل 
التكنولوجي  والتنافس  اإللكرتوين  التشويش 
والعلمي الذي قد يرهق الطرفني معاً ورمبا العامل 

أجمع يف املستقبل. 
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أهم  يعد  والسيطرة  النفوذ  عىل  الرصاع   -  3
الواليات  بني  الراهنة  اإللكرتونية  الحرب  تجليات 
إىل نرش  الدولتان  تسعى  والصني، حيث  املتحدة 
العامل، وخاصة  الخاصة بهام يف دول  التكنولوجيا 
الخامس  الجيل  شبكة  بخدمات  يتعلق  فيام 
االستقطاب  من  حالة  إىل  أدت  والتي   ،“5G»
الدويل ما بني مؤيد للموقف األمرييك من الحرب 
الراهنة، وما بني مؤيد للصني. ففي الوقت الذي 
للضغوط  العامل  دول  من  العديد  فيه  استجابت 
األمريكية وتخلت عن االستعانة برشكة ”هاواوي“ 
يف تزويدها بخدمات شبكة الجيل الخامس، فإن 
العديد من الدول الغربية ما تزال تدرس إمكانية 
الخدمة،  هذه  توفري  يف  الرشكة  عن  االستغناء 
للعقوبات  استجابة  عنها  االستغناء  أن  خاصة 
املشغلة  األوروبية  الرشكات  األمريكية قد يكلف 
للهواتف املحمولة نحو 55 مليار يورو (62 مليار 
عن  صادر  تقييم  ألحدث  وفقاً  وذلك  دوالر)، 
املحمول“  الهاتف  لشبكات  الدولية  ”الجمعية 
بينام يف  يونيو 2019،  أيه) يف شهر  إم  (جي إس 
املوقف  تدعم  أخرى  املقابل هناك دوالً  الجانب 
الصيني، يف مقدمتها روسيا ، حيث وقعت رشكة 
الروسية، يف   MTS الصينية مع رشكة ”هاواوي“ 
شهر يونيو 2019 اتفاقية رشاكة لتطوير وإطالق 
روسيا،  يف  اإلنرتنت  من  الخامس  الجيل  شبكات 
وجرى توقيع االتفاقية خالل حفل حرضه الرئيس 
الرويس، فالدميري بوتني، والرئيس الصيني، يش جني 
والصينية،  الروسية  الشخصيات  من  وعدد  بينغ، 

بطرسبورغ  منتدى  فعاليات  انطالق  عشية 
كام  روسيا.  يف  انعقد  الذي  الدويل  االقتصادي 
الصني يف  آسيا عىل  الدول يف  العديد من  تعتمد 
التي  كالهند  التكنولوجية،  التحتية  بنياتها  تطوير 
هذا  يف  األمريكية  الضغوط  مواجهة  إىل  تسعى 

الشأن.
أن  من  واملحللون  الخرباء  يطلقها  مخاوف  ومثة   
حول  السباق  إىل  تنظر  باتت  املتحدة  الواليات 
سباق  من  جزًءا  باعتباره  الخامس  الجيل  شبكة 
بعد  خاصة  الصني،  مع  ومتطور  جديد  تسليح 
باسم  املعروفة  مبادرتها  األخرية  طرحت  أن 
التى تستثمر خاللها مليارات  ”الحزام والطريق“ 

الدوالرات ىف البنى التحتیة التكنولوجية، وتحديداً 
الذي يعزز  بالشكل  بناء طرق رقمیة رسيعة،  يف 

من نفوذها يف رصاعات املستقبل.

الرشكات  بني  الراهنة  التكنولوجية  الحرب 
لحروب  واقعي  منوذج  هي  والصينية  األمريكية 
الكربى  القوى  خاللها  من  تسعى  التي  املستقبل 
والنفوذ  القوة  خارطة  عىل  موقعها  تعزيز  إىل 
العديد  تتجه  ملاذا  العامل، وهذا يفرس  والتأثري يف 
من دول العامل يف اآلونة األخرية إىل تخصيص جزء 
الحديثة،  التكنولوجيا  من ميزانياتها لالستثامر يف 
وخاصة الذكاء االصطناعي، وذلك بغرض تحقيق 
واالقتصادية  السياسية  املكاسب  من  جملة 
فالدميري  الرويس  الرئيس  أن  حتى  واالسرتاتيجية، 
مليون  من  أكرث  امام  ألقاها  كلمة  يف  قال  بوتني 
طالب يف مدينة ياروسالفل، شامل رشق موسكو، 
يف عام 2017، أن «من سيقود الذكاء االصطناعي 
سيحكم العامل»، يف داللة بالغة عىل تصاعد الوزن 
النفوذ  رصاع  يف  املتقدمة  للتكنولوجيا  النسبي 
واملصالح بني القوى الكربى، خاصة أن استخدامات 
هذه النوعية من التكنولوجيا مل تعد تقترص عىل 
واالتصاالت،  واملعلوماتية  اآليل  الحاسب  تقنيات 
اإلسرتاتيجية  املجاالت  يف  أيضاً  باتت تدخل  وإمنا 
والحروب  السيايس  كالتفاوض  كافة،  والحيوية 
والحروب  االقتصادية  والعالقات  السيربانية 

التجارية، وتعيد تشكيل حروب املستقبل.
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أدواراً  لعبت  إيران  أن  عىل  األدلة  من  الكثري  مثة 
وراء  سعياً  املنطقة،  استقرار  زعزعة  يف  رئيسية 
 ،2015 العام  من  فرباير  ففي شهر  نفوذها؛  توسيع 
كان الرئيس اإليراين حسن روحاين يتحدث يف طهران 
بالذكرى  احتفاء  مواطنيه،  أمام جموع حاشدة من 
الـ 36 للثورة اإلسالمية، حني أكد أنه ”ال ميكن بسط 
إيران...  إال من خالل  املنطقة  السالم واالستقرار يف 
العامل كله يدرك ذلك... ليس للعامل طريق آخر غري 

االتفاق معنا“.
روحاين،  لالهتامم، حرص  املثري  الخطاب  خالل هذا 
اإلشارة  عىل  معتدل“،  ”رئيس  بأنه  يوصف  الذي 
إىل أن بالده باتت متتلك أوراقاً للعب يف أربع دول 

إيران  ساعدت  كيف  رأيتم  ”لقد  قال:  إذ  عربية؛ 
شعوب العراق وسوريا ولبنان واليمن عىل مواجهة 

اإلرهاب“.
الذين  املواطنني  آالف  روحاين  طأمن  فقد  لذلك، 
بالده  مفاوضات  إن  بالقول  إليه،  يستمعون  كانوا 
ملفها  مشكلة  حل  أجل  من  الكربى  الدول  مع 
النووي ستميض إىل ”اتفاق يحافظ عىل عظمة األمة 

اإليرانية وتقدمها“.

مستشار  يونيس  عيل  كان  بأيام،  الواقعة  تلك  بعد 
أعلن  حني  عام،  محفل  يف  يتحدث  اإليراين  الرئيس 

أن بالده ”أصبحت إمرباطورية... وعاصمتها بغداد“.
كان يونيس قد توىل مناصب رفيعة سابقة يف منظومة 
الحكم اإليرانية؛ منها منصب مدير االستخبارات يف 
رئاسة محمد خامتي، كام كانت له ترصيحات مثرية 
للجدل أيضاً؛ إذ طالب يف إحدى املرات بـ ”رضورة 
شعارات  إىل  الحمراء“  والشمس  األسد،  رمز  عودة 
عن  تعرب  كانت  شعارات  طبعاً  وهي  الجمهورية، 

العرص اإلمرباطوري.
الصدد، لكن دعوة  ليس ذلك أسوأ ما قيل يف هذا 
حسن  لألنباء  اإليرانية  ”مهر“  وكالة  تحرير  رئيس 
العربان  إيران، و“ترك  العراق إىل االتحاد مع  زادة، 
والعروبة املزيفة“ كانت رسالة أكرث وضوحاً ومبارشة.

2010
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من  عرشات  والترصيحات  املواقف  تلك  إىل  تنضم 
الحكم  التي صدرت عن أركان يف  املقوالت األخرى 
رئيسية؛  عنارص  تعكس  وكلها  اإليرانية،  والنخبة 
الحس  وثانيها  بالتمكن،  والشعور  االستعالء  أولها 
النفوذ  تسخري  وثالثها  الهيمنة،  ونزعة  اإلمرباطوري 
عىل  الكربى  القوى  مع  التفاوض  لخدمة  اإلقليمي 

امللف النووي.

”أمريكان  معهد  يف  الزميل  بوالك،  كينيث  يقول 
إنرتبرايز“، والسيايس الذي عمل سابقاً مديراً لشؤون 
فضالً  األمرييك،  القومي  األمن  مجلس  يف  الخليج 
الخليج  بشؤون  مختصاً  عسكرياً  محلالً  عمله  عن 
يف االستخبارات األمريكية، إن االتفاق النووي الذي 
العام  يف   “5+1” مجموعة  مع  إيران  إليه  توصلت 
2015 كان يجب أن يتضمن املزيد من القيود عىل 

الربنامج النووي اإليراين.
خالصاً،  إيرانياً  انتصاراً  االتفاق  هذا  كان  الواقع  يف 
الرشق  ”أهمل  الذي  أوباما،  باراك  رئاسة  ظل  يف 

األوسط“، بحسب ما يرى بوالك.
األبيض  البيت  يف  جديدة  إدارة  أن  الحقاً  سنعرف 
ومجموعة  العامل  بخس  االتفاق  هذا  أن  أدركت 

بأن  إليران  وسمح  حقوقها،  اإلقليم  ودول   “5+1”
يف  نفوذها  تعظم  وأن  التوسعية،  نزعتها  تكرس 
للجريان،  االسرتاتيجية  املصالح  املنطقة عىل حساب 
وصوالً إىل ما نشهده اآلن من تهديد صارخ للسلم 
العاملي، عرب العبث يف مضيق هرمز، وتهديد سالمة 
تنتهج سياسات رشيدة، وتسعى  التي  املنطقة  دول 
الواليات  مع  وإيجابية  متوازنة  عالقات  خالل  من 
املتحدة إىل تأمني االستقرار واالزدهار يف هذا الجزء 

الحيوي من العامل.

عن  غافلة  أوباما  عهد  املتحدة يف  الواليات  تكن  مل 
سيناريوهات  ثالثة  طورت  وقد  اإليراين،  التهديد 
ملعالجة هذا امللف الخطري؛ أولها ينصب عىل رضوخ 
موافقتها  ثم  ومن  والتفاوض،  الضغط  عرب  إيران 
بالكامل  وضعه  أو  النووي،  مرشوعها  تجميد  عىل 
تحت رقابة صارمة، تضمن عدم خروجه عن حدود 
محسوبة بدقة، ال تفىض يف أوج تقدمها إىل تطوير 

سالح نووي.
الضغوط  تصعيد  عىل  قادرة  تكن  مل  واشنطن  لكن 
لها، لقبول  املناسبة  أو تقديم املغريات  إيران،  عىل 
السيناريو، وبالتايل فقد تخلت عن فكرة  مثل هذا 

تجميد املرشوع النووي، كام تخلت عن فكرة وضعه 
تحت رقابة صارمة.

أما السيناريو الثاين، فيتعلق باقتناع الواليات املتحدة، 
غري  الحرب  خيار  بأن  والعامل،  املنطقة  يف  وحلفائها 
وارد بالنسبة إليها عىل اإلطالق، بالنظر إىل الخسائر 
وبالنظر  عنها،  يتمخض  أن  ميكن  التي  االسرتاتيجية 
إىل التمرتس واالستنفار اإليرانيني، وامليل الواضح لدى 

قطاعات يف الحكم اإليراين لتطوير املواجهة.
واستناداً إىل هذه املقدمات، فإن واشنطن، وحلفاءها 
الكبار، سيقبلون بحل يرجئ تطوير السالح النووي 
أن  عىل  لطهران،  امتيازات  إعطاء  مقابل  اإليراين، 
يكون ذلك وفق اتفاق، يؤّمن فرتة زمنية من عرش 
بناء  خاللها  ميكن  سنة،  عرشة  خمس  إىل  سنوات 
بنتها  أن  التي سبق  لتلك  احتواء“، مشابهة  ”آليات 
الواليات املتحدة مع دول نووية من خارج املعسكر 
وأدرك  أوباما،  إليه  ذهب  الذي  الحل  وهو  الغريب. 

كثريون أنه مل يحل اإلشكال.
حال  تطوير  إىل  فيستند  الثالث،  السيناريو  أما 
حشد وتهديد صارمة، قد تقود إىل حرب، مبا يقنع 
طهران بأن محاولة امليض قدماً يف خططها املفرتضة 
أكرث  تكلفة  عىل  ستنطوي  النووي  السالح  لتطوير 
لتفكيك  أيضاً  سرتضخ  فهي  ثم  ومن  احتاملها،  من 
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الصارمة،  املراقبة  قيد  إبقائه  أو  مرشوعها، 
من  مُيّكنها  وإقليمي  دويل  لظرف  وترقباً  تحسباً 
استعادته وتطويره يف مرحلة زمنية أخرى قد تبعد 
واإلقليمية  الدولية  القوى  موازين  وفق  تقرتب  أو 
العناد  يف  ومتيض  سرتفض،  أو  املتغرية،  وحساباتها 
الحسابات  تفيد  التي  الحرب  وتقع  واملواجهة، 
القدرات  من  الحيوي  القدر  بتدمري  لها  األولية 
أو  النووي  امللف  يف  سواء  االسرتاتيجية،  اإليرانية 

ملف السياسات اإلقليمية.
لقد اختار أوباما السيناريو الثاين، فأخفق يف معالجة 
امللف اإليراين، كام أنه أخفق أيضاً يف انتهاج سياسات 
جاء  واآلن  األوسط،  الرشق  منطقة  تجاه  إيجابية 
السياسات،  لتلك  نقضه  بوضوح  أعلن  وقد  ترامب، 

ورشع يف بناء سياسات جديدة.

بعد إسقاط إيران طائرة استطالع أمريكية من دون 
طيار، يف شهر يونيو 2019،  بزعم أنها انتهكت مجالها 
تكنيك  تستخدم  إيران  أن  املحللون  أدرك  الجوي، 
الواليات  أن  حقيقة  إىل  مستندة  الهاوية“،  ”حافة 
املتحدة وحلفاءها الغربيني ودول املنطقة الرئيسية 
مثل اإلمارات والسعودية ال تريد حرباً، وإمنا تريد 
تقويم السلوك اإليراين، والحد من انفالتاته الخطرية 

التي تهدد بتقويض االستقرار والسلم.
توجيه  وعدم  الرتيث  ترامب  الرئيس  إدارة  فضلت 
فهمه  أمر  وهو  إليران؛  انتقامية  عسكرية  رضبة 
القادة يف طهران عىل أنه مؤرش ضعف، ورمبا يعزز 

صالبتهم يف امليض قدماً يف سياسات الهيمنة وإشاعة 
التوتر.

لقد ظهر عىل مدى العقود الفائتة عدد من القادة 
اإليرانيني الذين أثاروا االعتقاد بأن بالدهم ميكن أن 
السلمي  التفاهم  بناء  عىل  عازمة  دولة  إىل  تتحول 
واستبعاد األمناط الرصاعية يف إدارة عالقاتها الدولية 
ورفسنجاين  خامتي  برز  هؤالء  بني  ومن  واإلقليمية، 
وروحاين، لكن ما بات مؤكداً اآلن أن هؤالء القادة 

أخفقوا متاماً يف تكريس هذا االعتقاد.
عن  إيران  تخرج  مل  القادة،  هؤالء  رئاسات  خالل 
وزعزعة  الفوىض  إثارة  يف  ونزعتها  التأجيجي  خطها 
مؤكداً  أضحى  بحيث  املنطقة،  يف  االستقرار  ركائز 
أنهم ال يعنون ما يقولونه أو أنهم ال ميتلكون النفوذ 

الكايف لتنفيذ رؤيتهم.
مبوازاة األمنيات يف تقويم السلوك اإليراين، برز دور 
املستندة  واالستعالء  التصلب  نزعة  بناء  يف  املرشد 
إىل الذرائع القومية والطائفية، كام استمر ”الحرس 
الثوري“ يف دعم معطيات اإلرهاب وإثارة الفوىض يف 
بلدان املنطقة وممراتها املائية، ولعبت االستخبارات 
التوتر  حال  تثبيت  يف  املعروفة  أدوارها  اإليرانية 
عىل  متأججة  موقد  شعلة  فوق  املنطقة  وإبقاء 

الدوام.

أحد أخطر التهديدات التي يطرحها السلوك اإليراين 
لتكريس  اإلقليمي  التوتر  يستثمر  أنه  يف  يكمن 

إن  املتفاقمة.  الداخلية  مشكالته  وحل  رشعيته 
هذا التهديد خطري فعالً، ألنه يشري ببساطة إىل أن 
استدامته  ويضمن  ويقتات  يعيش  اإليراين  النظام 
وقدرته عىل مواجهة ضغوط الداخل عرب إثارة التوتر 

اإلقليمي، مبا فيه النزاعات املسلحة.
ويقوض  السعودية  يطوق  أن  اإليراين  النظام  يريد 
استقرارها ويجعلها هدفاً يف مرمى صواريخ حلفائه؛ 
عىل  لكنه  ذلك،  عىل  قادراً  يكون  لن  بالطبع  وهو 
أجندة  ويبدل  الراسخ  البلد  هذا  يشغل  قد  األقل 
التنموية  ويشوش عىل خططه  فيه  الوطني  العمل 

والتحديثية الكبرية.
يف  التخريبية  األدوار  لعب  عن  إيران  تتوقف  ال 
البحرين، ومن خالل إدامتها الضغوط عىل الحكومة 
اإلصالح  خطط  من  كثرياً  تحد  فإنها  البحرينية، 

والتطوير التي ترغب يف إقرارها.
إن إدامة االحتالل للجزر اإلماراتية الثالث، وإشاعة 
لتهديد املالحة يف  املليشيات  الفوىض عرب استخدام 
التجارية  باملقدرات  التحرش  ومحاوالت  الخليج، 
خطط  يف  تؤثر  عوامل  كلها  للدولة،  واملالحية 
وتحقيق  السالم  وبناء  االستقرار  لتعزيز  اإلمارات 

االزدهار يف املنطقة.
واليمن  سوريا  يف  اإلرهابية  املليشيات  دعم  عرب 
كونها  عىل  دليل  أكرب  إيران  تقدم  والعراق،  ولبنان 
وتهديد  الفوىض  إلشاعة  ودولياً  إقليمياً  عامالً  باتت 
السالم واالستقرار، وقد علمنا التاريخ أن التهاون يف 
االستعالئية  النزعة  ذات  النظم  هذه  مثل  مواجهة 
والحس التوسعي أكرب بكثري من تكاليف مواجهتها.
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أن  الكثريون هو  عنه  يغفل  قد  الذي  األمر  ولكن 
أو  ُولدت  قد  سابقاً  املذكورة  االخرتاعات  جميع 
الدفاعية  األبحاث  مشاريع  وكالة  بها  ساهمت 
 The Defense Advanced) ”داربا“  املتقدمة 
 Research Projects Agency (DARPA

والتابعة لوزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون).
صناعي  قمر  أول   “1/ ”سبوتينيك  إطالق  كان 
سوفيتي يف 1957 صفعة يف وجه الواليات املتحدة 
أن  أدركت  واللتي  املتفرج  موقف  يف  كانت  التي 
استغالل  عىل  قدرته  طور  قد  السوفيتي  االتحاد 
تقدم  أن  واعتربت  برسعة  العسكرية  التكنولوجيا 
االتحاد السوفيتي يف الفضاء يشكل تهديد لألرايض 
أن  بل  فقط  ذلك  ليس  بالصواريخ  األمريكية 
تقدمهم يف التقنية واملعلومات قد يصيب خطوط 

االتصاالت األمريكية بالخلل. 
آنذاك  ”دوايت  األمرييك  الرئيس  دعا  األمر  هذا 
األبحاث  مشاريع  وكالة  إنشاء  إىل  أيزنهاور“ 
املال وجند  فيها  املتقدمة ”داربا“ وضخ  الدفاعية 
وكان  وحكوميني  وصناعيني  أكادمييني  من  العقول 
البحث  مشاريع  وتنفيذ  صياغة  «داربا»  هدف 

والتطوير لتوسيع حدود التكنولوجيا والعلوم. 
وعندما تم إنشاء وكالة ”ناسا“ يف وقت الحق من 
عام 1958، تم نقل جميع مشاريع الفضاء والدفاع 
التجارب  عن  والكشف  الباليستي  الصاروخي 

النووية ومعظم متويل «داربا» إليها. 
ولكن الرئيس أيزنهاور كان يعلم متاماً أنه لن يصل 
نظام  بإصالح  إال  والعلوم  التقنية  يف  التقدم  إىل 
تسخريها  يستطيع  مخرجات  عنه  لينتج  التعليم 
لتقدم البالد يف التقنية فأنشأ تعليم قوي عن طريق 

قانون التعليم الوطني وركز فيه عىل الدفاع.
يف أيام الحرب الباردة بني الواليات املتحدة واالتحاد 
الحرب  بأن  يعتقدون  األمريكان  كان  السوفيتي، 
العاملية الثالثة آتية ال محالة وعليهم االستعداد لها، 
لذا قاموا ببناء نظام اتصال السليك يبث املعلومات 
ويوصل الخرباء واملسؤولني بعضهم ببعض وسمي 

هذا النظام الرسي بـ «اآلربانيت». 

إيل  النظام  تحول  السوفيتي  االتحاد  تفكك  وبعد 
العلن يف عام 1973 وأصبح نظام ”االنرتنت“ الذي 

نستخدمه اآلن.
 عىل الرغم من أن هناك العديد من األفراد الذين 
ميكن أن يعزى إليهم تطوير شبكة االنرتنت إىل أنه 
لوال أبحاث «داربا» مل تكن هذه الشبكة موجودة. 
أيضاً يف نفس السنة تم تطوير نظام تحديد املواقع 
فيزيائيان  عاملان  إىل  اكتشافها  يعود  والتي   GPS
املوقع  لتحديد  هوبكنز»  «جونز  جامعة  من 
أصبحت  واآلن  الصناعي سبوتنيك.  للقمر  الدقيق 
تقنيتا االنرتنت و GPS من أهم التقنيات التي ال 
ميكن للعامل أن يعمل بدونهام فلو توقف أحدهام 
فإن كل يشء من التجارة العاملية إىل أنظمة الدفاع 

سينهار بالكامل.
ولدت فكرة استخدام الخرائط التفاعلية من أجل 

تعريف الجنود باألرايض قبل البدأ مبهامهم. 
لبناء   MIT من  طالب  بتمويل  «داربا»  قامت 
بالسفر  لهم  تسمح  30 سنة  قبل  تفاعلية  خرائط 
عرب مدينة كولورادو ودخول املباين املحددة، حيث 
كامريات  آربع  فيها  ثُبتت  سيارة  باستخدام  قاموا 
الصور  تتحول  ثم  أقدام  عرش  كل  صور  تلتقط 
األبعاد  ثاليث  الوسائط  متعدد  متثيل  إىل  الناتجة 

للمنطقة. 
املتضمن   Siri الصوت  عىل  التعرف  نظام  أما 
أجهزة األيفون فقد طُور من قبل رشكة أبل بدعم 
أدوات  تطوير  بهدف   2007 عام  يف  «داربا»  من 
للغات  ترجمة  لتوفري  امليدان  يف  للجنود  أفضل 
األجنبية، واستخراج املعلومات من تلك الرتجامت 
الثنايئ  التواصل  عىل  الحفاظ  من  الجنود  ومتكني 
باللغة. ومن ثم  اللغة بطالقة دون معرفة سابقة 

استحوذت عليها رشكة أبل يف عام 2011.
األمريكية  الدفاع  وزارة  ميزانية  زيادة  مع   واآلن 
للبحث بإجاميل يزيد عىل 3 مليار دوالر ميكن أن 
نتوقع أن نرى املزيد من االبتكارات األشبه بالخيال 
العلمي من «داربا» هذه املؤسسة التي تعترب أهم 

جهة للبحث والتطوير عىل وجه األرض.

 .  :
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من  تصميمها   F-15EX الطائرة  استمدت  وقد 
شقيقتها F-15QA ذات املقعدين، وسيتم تحديثها 
وتجهيزها  األمرييك  الجو  سالح  صفوف  يف  وهي 
للتحذير  ”إيجل“  نظام  مثل  متطورة  بإمكانيات 
Eagle Passive/ والصمود  السلبي/اإليجايب 

 Active Warning and Survivability System
EPAWSS)) والربمجيات الخاصة بربنامج الطريان 
 Suite 9.1 Operational Flight التشغييل 
الطائرة  وتعترب   Program (OFP) software
F-15EX، التي ميكن تشغيلها بطاقم جوي مؤلف 

املهام  من طيار واحد أو طيارين، طائرة متعددة 
قادرة عىل تنفيذ املهام اللوجستية ومهام الصيانة 
والتدريب الشاقة التي تقوم بها شقيقتها الطائرة 

إف15-.

F-15EX
 .

5
F-15EX  . -15

.  –  –
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إلدارة  متقدمة  أنظمة   F-15EX الطائرة  تضم 
قويني  ومحركني  متطورة  استشعار  وأنظمة  املهام 
ومحطة تسلح غري مسبوقة تؤمن كلها قدرا كبريا 
من الحامية وقدرة عالية عىل التفوق عند االشتباك 
مع أي تهديدات جديدة أو ناشئة. وتؤمن مقصورة 
القيادة العرصية حصول الطيار بشكل فوري عىل 
الذي  األمر  القتال،  بساحة  خاصة  معلومات  أي 
يساهم يف تعزيز فهم الطيار بالبيئة املحيطة ومن 
اتخاذ  عملية  وتعزيز  العمل  أعباء  تخفيف  ثم 
أنظمة  تساهم  كام  املهام.  إدارة  وتعزيز  القرار 
االعتامدية  تعزيز  بالسلك يف  تعمل  التي  تحكمها 
والقدرة عىل الصمود مبعدل خمس مرات من أجل 

زيادة قدرة الطيار عىل إدارة املهام.
الطائرة  لدى  املتقدم  االستشعار  نظام  ويقوم 
الجوية  وغري  الجوية  املعلومات  ببث   F-15EX
مختلفة  مصادر  عدة  مراقبة  من  الطيار  لتمكني 
الوعي  تعزيز  ثم  ومن  واحد،  آن  يف  للمعلومات 
الطيار.  كاهل  عن  العمل  أعباء  ونخفيف  امليداين 
للمهام  آيل  بحاسب  القيادة  مقصورة  تجهيز  وتم 
املعلومات  لعرض  متقدم  رئييس  مبعالج  مزود 
 Advanced Display Core Processor
ميكنه  الذي   (ADCP) II mission computer
الواحدة. وتحتوي  الثانية  أمر يف  مليار  تجهيز 87 
الطائرة F-15EX عىل واحد من أرسع الحواسيب 
جهاز  عىل  تحتوي  أنها  يعني  ما  العامل،  يف  اآللية 
ميكن االعتامد عليه يف تجهيز املهام والحصول عىل 
املعلومات الخاصة بساحة العمليات بشكل فوري، 
الطيار.  لدى  القتالية  الفعالية  زيادة  إىل  باإلضافة 
وتعترب هذه القدرة العالية عىل تجهيز املعلومات 
لإلمكانيات  بالنسبة  ورضورية  مهمة  ميزة 
للتحذير  ”إيجل“  نظام  مثل  الجديدة  املتقدمة 
Eagle Passive/ والصمود  السلبي/اإليجايب 

 Active Warning and Survivability System
املدى  البعيد  والتتبع  البحث  ونظام   ((EPAWSS
 long-range الحمراء  تحت  باألشعة  العامل 
 Infrared Search and Track capability
الرسعة  الفائقة  الرادار  جهاز  واتصاالت   ((IRST
والتحديثات املستقبلية الخاصة بأنظمة الربمجيات.

وتستخدم الطائرة F-15EX محركني قويني يؤمنان 
الطائرة  رسعة وتسارعا غري مسبوقني، كام ميكنان 

أبعد  مسافات  وإىل  أرسع  بشكل  الطريان  من 
وأطول، ما مينح املهمة قدرا فائقا من املرونة التي 
تحتاجها بشدة. كام يساهم خزان الوقود املتوازي 
املحسن    (Conformal Fuel Tank (CFT
 Boeing F-15 الذي تم االستعانة به من الطائرة
 loiter time الجو  يف  التحليق  زمن  مضاعفة  يف 
تزويد  معدل  خفض  مع  الطائرة  مدى  وإطالة 

الطائرة بالوقود أثناء الطريان.

الحرب  نظام  عىل   F-15EX الطائرة  تعتمد 
الجوي  التفوق  مينحها  الذي  املتكامل  اإللكرتونية 
كام  الحامية.  من  هائل  ىقدر  إىل  باإلضافة 
الدفاع  أنظمة  من  النجاة  من  الطيار  سيتمكن 
االستشعار  أنظمة  مع  والتواصل  املتكاملة  الجوي 

األخرى. كام تساهم أنظمتها املتقدمة يف تشغيل 
تحت  باألشعة  العاملة  اآللية  املضادة  األساليب 
 automated IR countermeasures الحمراء 
 F-15EX الطائرة  بتجهيز  بوينج  رشكة  وستقوم 
APG- الفعال  املسح  رادار  من  محدثة  بنسخة 

3 (V) 63 الذي أنتجته رشكة Raytheon ونظام 
 Eagle إيجل“ للتحذير السلبي/اإليجايب والصمود”
 Passive/Active Warning and Survivability
الخاص  االستشعار  ونظام   (System (EPAWSS
باألشعة  العامل  املدى  البعيد  والتتبع  بالبحث 
 long-range Infrared Search الحمراء  تحت 
إىل  باإلضافة   (and Track capability (IRST

وصلة معلومات محسنة.
جهاز  وهو   APG-63(V)3 AESA الرادار  جهاز 
للتعديل  وقابلة  قوية  رادار  تقنية  للطيار  يؤمن 
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باإلضافة إىل تحقيق املرونة التكتيكية التي ميكن أن 
يعتمد عليها طيارو إف15-. إن أهم ميزة يوفرها 
هذا الرادار هي قدرته عىل تغطية مساحات كبرية 
بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية، باإلضافة 
إىل تعزيز الوعي امليداين لدى الطيار. كام يحتوي 
بعيد  ودعم  األدوار  متعددة  قدرة  عىل  الجهاز 
املدى وخيارات متاحة لتحديث الطائرة مستقبال. 
مكونات   APG-63(V)1 الرادار  جهاز  ويضم 
AESA الخاصة بالرادار APG-63(V)3 بأقل زمن 
APG- ممكن من التوقف. كام يتيح جهاز الرادار

3(V)63 إمكانية تطويره بسهولة يف املستقبل.
السلبي/اإليجايب والصمود  للتحذير  ”إيجل“  نظام 
 Eagle Passive/Active Warning and
Survivability System (EPAWSS)، وهو عبارة 
الذي  النظام  ويؤمن  متكامل،  رقمي  نظام  عن 
متقدمة  حامية   BAE Systems رشكة  أنتجته 
املتطور  امليداين  الوعي  من  كبريا  وقدرا  للطائرة 
”إيجل“  نظام  ويقوم  الطائرة.  لحامية  الالزم 
السلبي/اإليجايب والصمود برصد وتحييد  للتحذير 
يف  سواء  حد  عىل  واملجوقلة  األرضية  التهديدات 
بيئات العمليات املحفوفة باملخاطر بفضل تحذيره 
واألساليب  الجغرافية  املواقع  وتحديد  الراداري 
 chaff and flare capability املضادة  الدفاعية 
النظام مجهز بخيارات الحرب اإللكرتونية  كام أن 
بتجميع  األنظمة  وتقوم  والهجومية.  الدفاعية 
الالزمة  مغناطيسية   – اإللكرتو  الطاقة  وتجهيز 
درجة   360 بزاوية  الجوي  الرؤية  مجال  لرصد 
القتال  ساحة  عن  شاملة  صورة  تكوين  أجل  من 
ومنح الطيار أقىص حد ممكن من الوعي امليداين. 
السلبي/اإليجايب  للتحذير  ”إيجل“  نظام  ويساهم 

ومراقبة  تحديد  يف  والصمود 
التعامل  وكيفية  املحتملة  التهديدات  وتحليل 
الجوية  املالحة  أجهزة  النظام عىل  ويعتمد  معها. 
وأنظمة االستشعار املتقدمة، ما يعني تعزيز قدرة 
النظام عىل رصد وتحديد موقع مصادر التشويش 
منح  أجل  من   electronic emitters اإللكرتوين 
الطيار الخيار الالزم لتفادي التهديدات أو االشتباك 

معها أو مواجهتها أو االكتفاء بالتشويش عليها.

سوف تصل حمولة محطات التسلح لدى  الطائرة  
F-15EX إىل 29,500 رطال مدعومة ب 12 نقطة 
سلبة  نقطة   15 و  جو   – جو  لصواريخ  صلبة 
القدرة عىل  زيادة  أرض. وبفضل   – لصواريخ جو 
العمل  إمكانية   F-15EX توفر  الصواريخ،  حمل 
أجل  من  إف35-  و  إف22-  طائرات  مع  مبارشة 
دعم القدرة النريانية العالية. كام تستطيع الطائرة 
أسلحة  وضع  عند  تخفيا  أكرث  بطريقة  العمل 
الطائرة إف15- داخل املخازن. وتستطيع الطائرة 
F-15EX حمل مجموعة كاملة من األسلحة مثل 
 JSOW (Joint املشرتكة  املواجهات  صواريخ 
 Harpoon وصواريخ   (Standoff Weapon
وصواريخ HARM املضادة للرادارات، كام سيكون 
 – القدرة عىل حمل حتى 24 صاروخا جو  لديها 
جو. وتستخدم صواريخ املواجهات املشرتكة نظاما 
مالحيا يعتمد عىل نظام تحديد املواقع باستخدام 

 GPS-inertial الصناعية  األقامر 
ملحقا   navigation system
يعمل  تصويري  بحث  جهاز  به 
باألشعة تحت الحمراء قادر عىل 
بطريقة  األهداف  وتتبع  تحديد 
صاروخ  وزن  ويصل  مستقلة. 
 JSOW C املشرتكة  املواجهات 
إىل 1,000 رطل، ويتميز بفعاليته 
الحيوية  األرضية  األهداف  ضد 
من عىل مسافات تزيد عىل 70 

ميال بحريا ليال أو نهارا 
الجوية  الظروف  عن  النظر  وبغض 

املشرتكة  املواجهات  صاروخ  بقاء  ومع  املعاكسة. 
الطائرة  تصبح  األسلحة  مخزن  داخل   JSOW C
األهداف  أصعب  تصفية  عىل  قادرة   F-15EX

األرضية من عىل مسافات بعيدة. ويعترب صاروخ 
أول صاروخ يف   JSOW C-1 املشرتكة املواجهات 
العامل يعتمد عىل الشبكات، ويصل مداه إىل أكرث 

من 100 كيلومرتا.
عىل   Harpoon Block II الصاروخ  ويحتوي 
التقنيات األساسية املتعلقة بالتوجيه واملأخوذة من 
برنامجني آخرين للتسلح من رشكة بوينج: النظام 
املتكامل لتحديد املواقع عامليا/نظام املالحة الذاتية 
integrated global positioning system/

 (inertial navigation system (GPS/INS
 Joint Direct من ذخرية الهجوم املبارش املشرتك
اآليل  والحاسب  والربمجيات   Attack Munition
من  استقبال  وجهاز   GPS وهوايئ باملهام  الخاص 
 Harpoon الصاروخ  ويستطيع   SLAM-ER
املضادة  والعمليات  الربي  القصف  تنفيذ عمليات 
السفن  وقصف  الربية  األهداف  ولقصف  للسفن. 
مالحيا  نظاما  الصاروخ  يستخدم  املوانئ  داخل 
يعتمد عىل نظام تحديد املواقع باستخدام األقامر 
 GPS-inertial navigation system الصناعية 
الحريب  الرأس  تفجري  ويحمل  الهدف.  لقصف 

قوة  رطال   500 إىل  وزنه  يصل  الذي 
نريانية مميتة ضد مجموعة كبرية من 
األهداف األرضية مثل املواقع الدفاعية 
 – أرض  الصواريخ  ومواقع  الساحلية 
ومرافق  املكشوفة  والطائرات  جو 
والسفن  الصناعية  املوانئ/املنشآت 

داخل املوانئ.
 The الطائرة  ستصبح  كام 
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F-15EX قادرة أيضا عىل العمل بشكل ثنايئ مع 
الطائرات اآللية من أجل توجيه رضبات يف عمق 
سيسهل  الكبري  حجمها  أن  كام  املعادية،  األرايض 
مثة  املستقبل.  يف  تحديثات  أي  إضافة  عملية 
محادثات تدور حاليا حول إمكانية تطويع أسلحة 
الطاقة املوجهة مثل أسلحة الليزر مبجرد أن تصبح 

متاحة يف األسواق.

F-15

وضع  من    McDonnell Aircraft انتهت رشكة 
التصور النهايئ للطائرة F-15 يف عام 1967 عندما 
من  الثانية  املرحلة  لدخول  عليها  االختيار  وقع 
األمرييك.  الجو  سالح  طرحها  التي   FX مسابقة 
 McDonnell Douglas السالح مبنح رشكة وقام 
عقد إنتاج الطائرة املقاتلة التكتيكية املتقدمة إف-

15 يف عام 1969 بعد عامني كاملني من االختبارات 
الطائرة  كانت  وقد  املضنية.  والتقييامت  املكثفة 
العايل  بأدائها  وتتميز  مبحركني  طائرة  إف15- 
النظر  بغض  الجوي  التفوق  تحقيق  وقدرتها عىل 
عن ظروف األحوال الجوية بفضل قدرتها الفائقة 

التسارع  عىل 
واملناورة. وتتجاوز 
 2,5 الطائرة  رسعة 
 1,600 من  أكرث  (أي  ماخ 
ميال يف الساعة أو 2575 كيلومرتا 
طائرة  أول  وكانت  الساعة)،  يف 

كافية  قوة  توليد  عىل  قادرة  مقاتلة  أمريكية 
للتسارع عموديا، وكانت تحمل حمولة كبرية من 
اختبارية  رحلة  أول  جرت  وقد  الصواريخ. 
للطائرة F-15 Eagle، تلك التي 
ها  عمد

مؤسس رشكة 
ماكدونل،  إس.  جيمس   McDonnell Aircraft
التابعة  إدواردز  بقاعدة  يوليو عام 1972  يف شهر 
بعدها  لتأيت  كاليفورنيا،  والية  يف  الجو  لسالح 
مرحلة  بدء  عىل  الجو  سالح  موافقة  أشهر  بستة 
األربعة  العقود  مدار  وعىل  الشامل.  اإلنتاج 
الطائرة F-15 Eagle سلسلة من  املاضية شهدت 
التحديثات ونجحت يف إسقاط املقاتالت الروسية 

إىل  باإلضافة  البلقان  أثناء حرب  من طراز ”ميج“ 
الثابتة  األجنحة  ذات  العراقية  الطائرات  معظم 

أثناء ”عملية عاصفة الصحراء“.
التي   F-15E Strike Eagle الطائرة  وتستطيع 
من  طنا   23,00 1986 حمل  عام  يف  تطويرها  تم 
مجهزة  وهي  جو،   – وجو  أرض   – جو  الصواريخ 
يعمل  للتصويب  ونظام  متقدمة  مالحية  بأجهزة 
حامية  عىل  قادر  وهو  الحمراء  تحت  باألشعة 
إنتاج  جرى  وقد  املعادية.  الدفاعات  ضد  الطائرة 
منوذجني من الطائرة إف15-: النموذج األول مبقعد 
واحد والنموذج الثاين مبقعدين، فيام تعترب الطائرة 
طائرة  املقعدين  ذات   F-15E Strike Eagle
املهام وهي قاعدة عىل االشتباك  مقاتلة مزدوجة 

مع األهداف األرضية والجوية عىل حد سواء.
العمليات  يف   F-15 Eagle طائرات  شاركت  وقد 
العسكرية يف كل من أفغانستان والعراق والبوسنة 
املاضية.  القليلة  العقود  مدار  عىل  والهرسك 
الطائرة  لتطوير  جهودها  بوينج  رشكة  وواصلت 
التكنولوجيا  أساليب  بأحدث  وتجهيزها  إف15- 
أي  يف  هزمية  ألي  الطائرة  تتعرض  ومل  املتقدمة، 
انتصارا   101 حققت  حيث  جو   – جو  اشتباك 
أكرث من 1,500  إنتاج  وتم  أي هزمية.  جويا دون 
طائرة إف15- من مختلف الطرازات، ومن املتوقع 
التفوق  تحقيق  رئيسيا يف  الطائرة العبا  تصبح  أن 
الجوي لسالح الجو األمرييك وأن تحقق السيطرة 

الكاملة حتى عام 2040.
وطبقا للعام املايل لوزارة الدفاع تشري 
 2020 امليزانية  تقديرات 
الجو  سالح  أن  إىل 
لرشاء  يخطط 
من  طائرات  مثاين 
عام  يف   F-15EX طراز 
2020 و 18 طائرة يف كل عام من 
عام 2021 حتى عام 2024. وتشري الخطط شبه 
األخرية إىل إخراج أول طائرتني يتم طلب رشاؤهام 
الحايل  اإلنتاج  خط  من   2020 املايل  العام  خالل 
العقد  ترسية  من  تقريبا  عامني  بعد  وتسليمهام 
الطريان.  الالزم الختبارات  الدعم  تقديم  أجل  من 
من  الطائرات  تسليم  يتم  أن  املتوقع  من  أن  كام 
أيضا  لرشائها  التقدم  تم  –التي  الثامنة  إىل  الثالثة 
خالل العام املايل -2020 خالل -3 5 سنوات بعد 

ترسية العقد.

:

الطول: 63,8 قدما (19,45 مرتا)

االرتفاع: 18,5 قدما (5,65 أمتار)

طول الجناح: 42,8 قدما (13,05 مرتا)

 20,411) رطال   45,000 الوزن: 

رطال   81,000 الطراز:  كيلوجرما) 

األقىص  الحد  كيلوجراما)   36,700)

للوزن اإلجاميل عند اإلقالع

الساعة  يف  ميال   1,875 الرسعة: 

(3,017 كيلو يف الساعة)

التسليح: 

 :F-15EX الطائرة

12 صاروخا جو – جو

24 صاروخا جو – أرض



925702019

ج

 .

 .  :

925702019

وقد سّن لنا النبي  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم عدداً من 
النوافل يف الصيام:

-منها: صيام ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان 
وثوابها أنها تعادل صيام سنة ألن الحسنة بعرشة 
أمثالها فشهر رمضان بعرشة أشهر وستة أيام بشهرين 
فعادل ذلك كله صيام سنة. َعْن أيَِب أَيُّوَب اْألَنَْصارِيِّ 

رواه مسلم.
ومنها: صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر 
ذي الحجة حني يقف الحجاج عىل عرفات فيسن لغري 
الحجاج من سائر املسلمني صيام هذا اليوم، وثوابه 
أنه يكفر ذنوب سنتني. َوُسِئَل  َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َنَة الْاَمِضَيَة  ُر السَّ َعْن َصْوِم يَْوِم َعرََفَة؟ َفَقاَل: «يُكَفِّ

َوالَْباِقَيَة» رواه مسلم.
ومنها صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العارش من شهر 
محرم وفيه انترص نبي الله موىس عليه السالم عىل 
عدو اله فرعون. وثوابه أنه يكفر ذنوب سنة َوُسِئَل  
َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصْوِم يَْوِم َعاُشوَراَء؟ َفَقاَل: 

َنَة الْاَمِضَيَة» رواه مسلم. ُر السَّ «يُكَفِّ
ومنها: صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام نبي الله 
داود عليه الصيام وهو خري أنواع صيام النفل، ُسِئَل 
َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّم  َعْن َصْوِم يَْوٍم، َوإِْفطَاِر يَْوٍم؟ 
َالم »رواه مسلم  َقاَل: «َذاَك َصْوُم أَِخي َداُوَد  َعلَْيِه السَّ
يَْوًما  الصيام قال «َفُصْم  أبن عمرو عن  وملا سأله 
َوُهَو  الَُم،  السَّ َعلَْيِه  َداُوَد  ِصَياُم  َفَذلَِك  يَْوًما،  َوأَْفِطْر 
َياِم» رواه البخاري. ويف لفٍظ أنه قال :(أََحبُّ  أَْفَضُل الصِّ
َياِم إَِىل اللَِّه ِصَياُم َداُوَد، كَاَن يَُصوُم يَْوًما َويُْفِطُر  الصِّ

يَْوًما) رواه البخاري.

 سطعت شمس اإلسالم رشقاً وغربا، وأرشقت أنواره يف 
قلوب العباد يف أقايص األرض، ومن األرض التي بلغها 
اإلسالم منذ القدم أرايض الصني، تلك البالد العريقة 
يف الحضارة اإلنسانية، ومع علو شأن اإلسالم وبلوغه 
الذروة يف التأثري الحضاري اإلنساين، امتد هذا التأثري 
الحضاري اإلنساين والديني إىل كثري من أرايض الصني. 
ومعلمنا الحضاري بني قبل ما يزيد عىل سبعامئة عام 
يف الصني يف مدينة شيان يف مقاطعة شانيش، ويف عهد 
أرسة مينغ وهي إحدى أكرب األرس التي حكمت الصني 

يف التاريخ الصيني. 
وكان لدخول التجار العرب املسلمني إىل بالد الصني 
الدور األبرز يف التامزج الحضاري بني الحضارة العربية 
يف  الحكام  تقدير  ذلك  عن  ونتج  والصني،  اإلسالمية 
الصني لهؤالء املسلمني ومن ذلك أنهم ساهموا يف بناء 

املساجد يف غاية الروعة والجامل يف بالد الصني.
الصني  يف  املساجد  أجمل  أحد  املسجد  هذا  ويعترب 
حيث  الكريم  القرآن  بآيات  جدرانه  تزينت  حيث 

كتبت سوره كاملة عىل جدران املسجد بالخط العريب البديع الجامل.
وجاء تصميم املسجد عىل الطراز الصيني التقليدي يف البناء مع االمتزاج 
بالخط العريب الجميل.   واشتمل بناء املسجد عىل اإلبداع املعامري والتفنن 
يف البناء ويظهر ذلك واضحا يف القبة املزخرفة واملنارات البديعة الزخارف 

باللون األزرق وكذلك الجدران وجميع مشتمالت املسجد.
ويبقى هذا املسجد عالمة حضارية عىل عمق االمتزاج الحضاري اإلسالمي 
مع الحضارة الصينة منذ مئات السنني وازدهار الحضارة اإلسالمية يف أقىص 
التي  العريق. والزائر لهذا املسجد يدرك الجامل والروعة  الصيني  الرشق 
تبتهج لها النفوس وترشق لها القلوب، فيشعر هيبة املكان وعبق التاريخ 

املديد لهذا املكان البديع الرائع الجامل والذي يرسُّ الناظرين.

ثَُه، أَنَّ َرُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه  رَِيضَ اللُه َعْنُه، أَنَُّه َحدَّ
َوَسلََّم َقاَل: «َمْن َصاَم رََمَضاَن ثُمَّ أَتَْبَعُه ِستٍّا ِمْن َشوَّاٍل، 

ْهِر» رواه مسلم. كَاَن كَِصَياِم الدَّ
-ومنها: صوم االثنني والخميس من كل أسبوع وهي 
األيام التي يرفع فها العمل إىل الله تعاىل فيكون أوىل 
بالقبول حال صيام صاحبها. َعْن أيَِب ُهَريْرََة، أَنَّ َرُسوَل 
اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل: «تُْعرَُض األَْعاَمُل يَْوَم 
اِالثَْننْيِ َوالَخِميِس، َفأُِحبُّ أَْن يُْعرََض َعَمِيل َوأَنَا َصائٌِم» 
رواه الرتمذي بسند صحيح. ويف صحيح مسلم انه 
؟  َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : ُسِئَل َعْن َصْوِم يَْوِم اِالثَْننْيِ
َقاَل: «َذاَك يَْوٌم ُولِْدُت ِفيِه، َويَْوٌم بُِعْثُت - أَْو أُنْزَِل َعَيلَّ 

ِفيِه -» رواه مسلم.
-ومنها صيام األيام البيض من كل شهر قمري وهي 
الثالث عرش والرابع عرش والخامس عرش، وفضلها أنها 
تعادل صيام الدهر. قال َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم«َصْوُم 
ْهِر»  ثـََالثٍَة ِمْن كُلِّ َشْهٍر، َورََمَضاَن إَِىل رََمَضاَن، َصْوُم الدَّ
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